
)قسمت اول ( کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است 

طالقتولد، ازدواج، : اگـر شناسـنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگي در آن آمده است            

و فـوت؛ كـه فقـط در ازدواج و طـالق مخـتاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلكه                     

قبل ازدواج حتمًا با يك . بايـد بـا مطالعه و براساس معیارھاي حقیقي ھمسر را انتخاب كرد    

.ه و برخوردار از اطالعات امروزي مشاوره كنیدمتخصص يا يك مشاور ِخـبره در امور خانواد

در ھمه جا  » عالقه بعدًا پیدا مي شود    «،  »بـه ھـم عـادت مـي كنید        «ايـن كـه مـي گويـند         

پیدا مي شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارھاي         » بعدًا«زمانـي عالقـه     . صـحیح نیـست   

، »!خسته كرده بوددعواھاي پدر و مادرم مرا «با عنوان ھاي. عقالنـي اسـتوار شـده باشد    

تن به ازدواج تحمیلي و     ... و  » ھمـه دوستانم ازدواج كرده اند     «،  »در تنگـناي مالـي بـودم      «

اگـر از دعـواھاي والدينـتان خـسته شده ايد دنبال فكر و چاره اساسي           . ناخواسـته ندھـید   

باشـید، براي فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما ھم به ھمین        

براسـاس نـیازھاي اقتصادي ازدواج نكنید اگر مھر و محبت كه پايه و    ! بت دچـار شـويد    مـصی 

اسـاس يك زندگي مشترك است وجود نداشته باشد ھمه چیز براساس تصادف و شانس    

پـیش مـي رود، شـايد تـصادفًا خـوب پـیش رود و شـايد ھـم بـرعكس؛ و بـه علـت ايـن كه                      

نـبايد بـدون جھت اعتماد به    . واسـته ندھـید   دوسـتانتان ازدواج كـرده انـد تـن بـه ازدواج ناخ            

. نفستان را از دست دھید و نگران شويد كه مبادا كسي به سراغتان نیايد

در ازدواج عـالوه بـر ھمـسر، شناخت بستگان و خويشاوندان            

وي نیز ضرورت دارد بنابراين وضعیت دوستان و اقوام بخصوص          

. شودبستگان نزديك در ھمسر گزيني نبايد ناديده گرفته 

توصیه مشاوران به مراجعان 

. اين امر را با بررسي و تحقیق انجام دھید. در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نكنید-1

در ھمـسر گزينـي وسـواس به خرج ندھید؛ سعي كنید با ديده اغماض عوامل مختلف                  -2

.را بررسي و تصمیم گیري کنید

تگیري كنند براي متقاعد كردن آنھا از    چـنانچه پـدر و مـادر و خانـواده ھاي وابسته، سخ             -3

.کمک بگیريدمشاور خانواده



.از ازدواج تحمیلي خودداري كنید-4

ــتخاب ھمــسردر-5 ــا وي   پــس از برران ــل، وضــعیت خــود را ب ســي معــیارھاي طــرف مقاب

بـدون تـوجه بـه شرايط خود    . مقايـسه كنـید و در صـورت ھماھنگـي تـصمیم گیـري نمايـید           

.انتخاب ايده آلي نکنید

در انــتخاب ھمــسر از پــدر و مــادر و خويــشاوندان خــود نظرخواھــي كنــید ولــي مــواظب  -6

ت تأثیـر معیارھاي خاص  باشـید چـون بـه علـت عـدم تخـصص ممكـن اسـت نظـر آنـان تحـ                     

.حتمًا با مشاور واجد شرايط مشورت كنید. مناسب نباشد

بـراي شـناخت ھمـسر از ھـر دو روش مـستقیم و غیرمستقیم استفاده نمايید و حتمًا                   -7

اھده گفت و شنود، از او شناخت پیدا        ، به طور مستقیم، از طريق مش      خواستگاريقـبل از    

. كنید

معیار اصولي و متناسب براي ازدواج

)کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است (

:ضرورت چند نکته 

.نفراز نظر فرھنگي و سنت ھاي رايج نزديك به ھم باشندخانواده ھر دو 

.تا سر حد امكان، تمكن مالي دو خانواده متناسب با يكديگر باشد

اگـر ھـر دو نفـر اھـل يـك شـھر نیستند حداقل در ساير زمینه ھا و آداب و رسوم نزديك به                 

. ھم باشند

اجتماعي و معاشرت نزديك به ھم –سیاسي–ديـدگاه ھـاي دو خانـواده از نظـر مذھبي         

.باشند

.در خانواده دو طرف پدرساالري يا مادرساالري به صورت مطلق وجود نداشته باشد



قیافه و اندام ھر دو نفر به ھم نزديك باشد تا حدي كه تفاوت –شكل –تناسـب جـسمي    

. شمگیر نباشدھاي موجود خیلي چ

.»به ھم بیايند«از نظر سن و سال متناسب باشند و به اصطالع عامه 

.از نظر میزان تحصیالت، اختالف فاحش نداشته باشند

.در انتخاب محل سكونت يا محل كار اختالف سلیقه نداشته باشند

.از نظر طرز تفكر و انديشه اجتماعي به ھم نزديك باشند

. ي يكسان باشدديدگاھشان نسبت به زندگ

. تفاوت ھاي شخصیتي و خصوصیت ھاي رفتاري فاحشي نداشته باشند

.تا آنجا كه مقدور است بھره ھوشي آنھا نزديك به ھم باشد

داراي ديــدگاه ھــاي سیاســي گــرايش ھــاي اعــتقادي و افــق ھــاي فكــري نــزديك بــه ھــم 

. باشند

زندگي تصمیم بگیرند نه با ھـر دو نفـر اسـتقالل رأي داشـته باشند؛ يعني شخصًا در امور              

.دھن بیني و تقلید از ديگران

از نظـر تفكـرات مذھبـي در دو قطـب مخالـف ھـم نباشند كه اين مورد بسیار مسئله ساز             

. است

داشـتن اختالفاتـي در موارد اشاره شده گرچه زندگي را سخت مي كند و امكان تفاھم را     

ییر، رشد، تكامل و پیشرفت     بـه حـداقل مـي رسـاند ولـي بـه شـرطي كـه طرفین اھل تغ                  

. باشند، ھمزيستي را غیر ممكن نمي سازد

كــساني كــه در زندگانــي خــويش درجــا مــي زنــند و بــه فكــر   

پیـشرفت نـبوده و اھـل تغییر و تحول نیستند بايد سعي كنند        

گـرد ھمـسري كـه بـا او اخـتالفات طبقاتـي و فرھنگي زيادي                

ان تغییر داد   آموخته ھاي طول زندگي را مي تو      . دارنـد نگـردند   

زيـرا ھمـه آنھـا اكتـسابي ھستند و كافي است غلط بودنش              

بـه فرد ثابت شود تا میل به تغییر آنھا فزوني يابد ولي عوامل         

روان شـناختي و سـاختاري شخصیت افراد را به سختي مي    

.توان تغییر داد

تغییـر ايـن گـونه عـوامل و مـواردي كه در شخصیت آدمھاست در صورتي حاصل مي شود                    

كـه ھـر دو طـرف قبول كنند وجود تفاوت ھاي فاحش مسئله ساز است، پس شخص بايد                  

.تغییر كند

. ايـن تغییـرات نـیاز بـه طـول زمان، آموزش علمي، خواستن و به كاربردن تمرينات الزم دارد      

كافـي نیـست؛ گذشـت آگاھانـه در زندگي و پاكسازي ذھن از تعصبات،             » خواسـتن «تـنھا   

.و سازندگي داردتفاھم نقش اساسي در 



عشق و عالقه   . و عالقه در میان باشد     عشقايـن ھمـه تـالش زماني ثمربخش است كه           

اگر . ل به تغییر آدمي بازي مي كنند     زمیـنه سـاز گذشـت مـي شـود و نقـش مؤثري در می               

ايـنھا نباشـند ھـیچ كس براي ھدفي اين چنین سخت تالش نمي كند و اگر مھر و محبت             

باشـد و سـازندگي ھم در پي آن بیايد، آن وقت زندگي معناي واقعي اش را پیدا مي كند                  

و ايـن مھـم نیـز میـسر نیـست مگـر بـه لطـف فـداكاري ھر دو طرف؛ كه تغییر در يك طرف                

.ھرگز كافي نبوده و نیست 

روش ھاي مطالعه براي انتخاب ھمسر 

:روش ھاي مطالعه براي انتخاب ھمسر به دو گروه تقسیم شده است 

روش ھاي غیرمستقیم : الف 

در ابـتدا بـراي شـناخت فـرد مـورد نظـر بايد از افرادي كه با وي در تماس ھستند اطالعات                   

.الزم كسب شود 

: روش غیرمستقیم عبارت اند ازمنابع كسب اطالع به 

ھمسايگان-1

خويشاوندان و دوستان خانواده -2

ھمكاران پدر و مادر و ساير اقوام -3

محل تحصیل و شغل -4

… ھمكالس ھا و-5

معمـوًال كـسي كـه مـي خـواھد ازدواج كـند بايـد در اطـراف و جوانب به تفحص و جستجو                        

مكالسي ھا و دوستان فرد تحقیق و بررسي كند و بپـردازد و دربـاره خانواده و ھمكاران، ھ      

. از بین افراد ذي صالح براي تكمیل اطالعات خود اقدام كند

–وضــعیت مالــي–تحــصیالت–فرھنگــي–بــراي انــتخاب بايــد در زمیــنه ھــاي اجتماعــي 

اطالعات الزم كسب شود و فرد از نظر تطبیق وضعیت طرف مقابل             شغلو  سـن و   اخـالق 

.با شرايط خودش بررسي ھاي كافي به عمل آورد

روش ھاي مستقیم : ب 

ه باشند ديـن اسـالم بررسـي ھـاي مـستقیم زن و مرد را در صورتي كه قصد ازدواج داشت               

وقتي خداوند خواستگاري   «: در حديثي فرموده اند   ): ص(پیغمبر اكرم   . مجاز دانسته است  

. »زني را به دل كسي انداخته باشد مانعي نیست كه او را بنگرد

اگر (قبل از ازدواجبـا تـوجه بـه مطالب فوق مطالعه حضوري از نظر ديدن و كسب اطالعات      

.مانعي ندارد) ھدف ازدواج باشد، نه كسب لذت

منابع 

مشاوره ازدواج و خانواده، تألیف سید مھدي حسیني -

كیھان نیا . ، تألیف ا)روان شناسي رفتار زوج ھاي جوان(جوانان و ازدواج -

زناشويي راز خوشبختي، تألیف دكتر كاظمي خلخالي-



ازدواج در مورد ماديات ھم صحبت كنیدقبل از

. يکي از عوامل اصلي سوء تفاھم ھاي زوج ھاست    » پول«پـژوھش ھـا نـشان مـي دھـد           

ئل مالي صحبت كنید، ازدواج با دوامي اگـر با صداقت و صراحت قبل از ازدواج در مورد مسا       

. خواھید داشت

اما در ايجاد مساوات، امنیت،     . پـول تعیـین كننده ثروت است      

ــدرت و آزادي زوج ھــا نقــش دارد   احــساس شــما  . عــشق، ق

.نسبت به پول به مراتب مھمتر از میزان دارايي تان است

از نامزدتان مي  سـؤال مھمـي كه       100پرسـش ھـاي مـشكل؛     «سـوزان بايـردر نويـسنده       

ازدواج امیدھا، آرزوھا و ترس ھاي مالي خاص خود را به ھمراه     : مي گويد » توانـید بپرسید  

بـسیار مھم است كه تصوير روشني از توقعات، انتظارات و خواسته ھاي خود داشته   . دارد

نظـر او را نسبت به نحوه اداره  . بـا نامـزدتان در مـورد مـسائل مالـي صـحبت كنـید             . باشـید 

ھـر چـه اطالعـات كامـل تري از او و انتظارات خود داشته باشید،                . ل مالـي بپرسـید    مـسائ 

.بھتر مي توانید تصمیم گیري كنید

نظـر او را نــسبت بــه بــیمه درمانــي، بــیمه عمــر، صــرفه جويــي در محــدوديت ھــاي مالــي  

. موجود، محل اقامت، ھزينه رھن، اجاره و وام، و ھزينه ادامه تحصیل بپرسید

زيرا بايد مخارج اضافي را براي تحصیل       . ل مـستلزم فـداكاري ھمـسران است       ادامـه تحـصی   

از طرفـي در صـورت ادامه تحصیل، شايد فرصت كافي براي كار كردن              . شـما اختـصاص داد    

.نداشته باشید

ولـي باعـث مـي شـود حاال و پس از ازدواج             . طـرح چنـین مـسائلي بـسیار مـشكل اسـت           

بر اساس واقعیات موجود باشد نه رؤياھا و آرمان         خیالـتان راحـت باشد و تصمیم گیري تان          

اگـر فـرھنگ خانـواده تان اجازه نمي دھد خودتان اين مسائل را مطرح كنید، از والدين               . ھـا 

.بخواھید آنھا را بپرسند

پرسـش ھـاي زيـر بـه شما كمك مي كند تا تصوير روشن تري از وضعیت مالي                   

: آينده داشته باشید

ارتان چقدر است؟درآمد ماھانه خواستگ-1



آيا كار كردن ھر دوي شما الزم است؟-2

اگر خانم كار نكند، آيا ھمسر، خانه داري را باارزش مي داند؟-3

براي گذران زندگي چقدر درآمد كافي است؟-4

چگونه بايد خرج كرد؟ چه ھزينه ھايي در اولويت است؟-5

بـا چـه مـواردي موافق و با چه مواردي           آيـا بـا نحـوه خـرج كـردن يكديگـر توافـق داريـد؟                  -6

مخالفید؟

اگر ھر دو كار مي كنید، پولتان را با ھم خرج مي كنید يا جداگانه؟-7

در بانك داريد؟) ھر دو(چه مبلغي -8

اگـر خواسـتگارتان شـغل آزاد دارد، چه مقدار از درآمدش را پس انداز يا سرمايه گذاري             -9

كند؟مي كند و چه مقدار را خرج مي 

چه كسي مسئولیت برنامه ريزي مالي را در درازمدت برعھده مي گیرد؟-10

براي داشتن احساس امنیت، چه مقدار پول كافي است؟-11

چـند درصـد از درآمـد را پـس انـداز مـي كنـید؟ آيا نامزدتان با پس انداز در بانك موافق             -12

است؟

بوض آب، برق، تلفن و گاز را       چـه كـسي حـساب دخـل و خـرج را دارد؟ چـه كـسي ق                  -13

مي پردازد؟

ھر دو شما موافق    ) خويش فرما (در صـورت بـیمه نبودن نامزدتان، آيا با بیمه اختیاري             -14

است؟

آيــا نامــزدتان بايــد خــرج والديــنش را بدھــد؟ در صــورت پاســخ مثــبت ماھانــه چقــدر از -15

درآمدش را به اين کار اختصاص مي دھد؟

سـته ازدواج تـان بـه طـالق منجر شود آيا مي تواند مھريه را پرداخت            اگـر خـداي نخوا     -16

كند؟

آيا او با خريد وسايل اضافي براي منزل يا كادو براي دوست موافق است؟-17

آيـا نامـزدتان مـي پذيـرد كـه دارايـي قبل از ازدواج مثًال زمین، خانه و ماشین به اسم         -18

خودتان باشد؟

ھي ندارد و ورشكست نشده است؟ در صورتي كه بدھي دارد تا            آيا خواستگارتان بد   -19

چه مدت پس از ازدواج چه مبلغي بايد پرداخت كند؟ 

آيـا مـي توانـید حـساب جداگانـه اي بـراي ھـزينه ھـاي منـزل داشـته باشـید؟ يـا ھر              -20

كسي بخشي از درآمد خود را براي آن اختصاص دھد؟

گانه اي داشته باشید؟آيا موافقید كه حساب پس انداز جدا-21

اگـر پـس از ازدواج بـا پـول كـار ھر دو شما خانه يا ماشین خريداري شود، آيا موافقید               -22

كه سند آن به نام ھر دو باشد؟

اگر پس از ازدواج با بحران مالي يا ورشكستگي روبه رو شويد چه مي كنید؟-23



ر ھزينه عمل جراحي يا بیمارستان آيـا موافقـید مبلغي را براي موارد غیره منتظره نظی       -24

پس انداز كنید؟ 

زن بزرگتر از شوھر عیبي دارد؟

نگاھي به چرايي کوچکتر بودن زنان از شوھران

م مي کند ازدواج در زمره پیچیده ترين روابط زمانـي کـه علـم جامعـه شناسي آشکارا اعال       

انـساني اسـت، شـايد بـتوان تأمـل زيـادي در اين خصوص داشت و از زواياي مختلف آن را                  

مـورد بررسـي قرار داد، زيرا بسیار شنیده شده که ازدواج، مظھر برخورد فرھنگ و طبیعت           

به فرھنگ تبديل بـه ايـن صـورت کـه جامعـه مي کوشد طبیعت را مھار کند و آن را          . اسـت 

نمايـد و بـه دلیل ھمین ويژگي ھاست که بیان مي شود میثاق زناشويي با توجه به زمان    

و شـرايط دوران خـودش، دچار دگرگوني ھا و تغییراتي شده ، ولي نفس آن از قديم االيام                   

. يکي بوده است

نیـز گـزينه ھـاي متفاوتـي دارد کـه جداي از            انـتخاب ھمـسر    ابعـاد گوناگونـي دارد و      اجازدو

يکي از ويژگي ھايي است که مورد       » سن« ...و تحصیالت، جغـرافیا،    فـرھنگ ھـا   نزديکـي   

تفاوت تـوجه بـوده و تفـاوت سـني در ھمـه اعـصار به گونه اي بوده که نشان مي دھد در                         

بـه طـوري کـه در ايـران پديده      . ، مـرد چـند سـالي بزرگتـر از زن بـوده اسـت              سـني زوجـین   

گـزينش ھمـسر، پراکندگـي خاصـي داشـته اسـت؛ از ايـن رو تفـاوت سن زوجین در ايران                      

ي گیرد که در امـري طبیعـي به نظر مي رسد و میزان اين تفاوت، تا آنجا مورد توجه قرار م           

.سال است12تا 4بیشتر موارد میان 

امـا بـسیاري از جامعـه شناسـان معـتقدند در يـک جامعه صنعتي يا رو به صنعتي شدن و          

چه بسا ھنوز وجود داشته باشند افرادي . پـويا، معیارھا نیز در حال تغییر و دگرگوني است   

ز زن صحه بگذارند، اما در جامعه       که به تفاوت سني میان زوجین با تأکید بزرگتر بودن مرد ا           

اي کــه زنــان دســت بــه فعالــیت ھــاي اجتماعــي، فرھنگــي، ھنــري و حتــي مطالعاتــي و  

سیاسـي مـي زنند، از نظر تحصیالت ارتقاء پیدا مي کنند و جايگاه ھا، موقعیت ھايي برتر             

و يا ھمسان مردان به دست مي آورند و ھمین باعث مي شود مقوله سن در ازدواج آنان                  

مـثًال در جامعـه امروز، بسیار ديده شده زناني که از ھمسران خود              . یـز دچـار تغییـر شـود       ن

بـا ايـن حساب مي توان گفت که نظريه ھمسر گزيني با توجه به شرايط          . بزرگتـر ھـستند   



خـاص ھـر جامعه مي تواند تغییر يابد و در نھايت موجب طرح اين پرسش مي شود که آيا                    

شان موجب بروز مشکالتي مي شود؟بزرگتر بودن زنان از شوھران

پاسـخ ھـاي مختلفـي شـامل ايـن پرسـش مـي شـود؛ پاسـخ ھاي مخالف و موافقي که             

.بحث بر سر ھر کدام مي تواند نظر عده اي خاص را پاسخگو باشد

به نظر من   «: تـر امـان قرايـي مقـدم، محقق و استاد دانشگاه در اين خصوص مي گويد                دک

پرونده طالق انجام 167ھزار و   2ايـن تفاوت سني، منفي است زيرا با تحقیقاتي که روي            

داده ايـم، بـه ايـن نتیجه رسیده ايم که يکي از مھمترين داليل طالق در میان زوجین، بروز                

ني بزرگتر بودن زن از مرد، زيرا اين پديده چه از نظر فرھنگي             يع. ھمین تفاوت سني است   

. و چه از نظر اجتماعي در جامعه ما پذيرفته شده نیست

فـرھنگ ســنتي ايــران مــي گــويد بزرگتـر بــودن مــرد در ازدواج يــک ارزش اســت و حتــي در   

ه محافـل و مـناطق روستايي ھم، شعرھايي در اين خصوص سروده اند، بنابراين اينگونه ب          

نظـر مـي رسـد کـه اگـر ايـن ازدواج ھـا محکم نباشد، در مدت کوتاھي با شکست مواجه             

».مي شود

آنان معتقدند رشد   . جامعـه شناسـان داليـل گوناگونـي را در ايـن خـصوص برمـي شـمارند                 

علمـي و فرھنگي زنان و به دست گرفتن بازار کار و کسب و ديگر موفقیت ھاي اجتماعي      

ت؛ اما از سوي ديگر، افزايش سن ازدواج و بعد اقتصادي، از در رشـد آنان نقش داشته اس   

.مھمترين عوامل چنین پیوندھاي زناشويي است

دوسـتي داشتم که ھمیشه مي گفت من با يک زن  «: کارمـند، مـي گـويد      -حمـید اکبـري   

. چـند سـالي از او خبـر نداشـتم تـا ايـن که ھفته پیش او را ديدم      . پـولدار ازدواج مـي کـنم      

. ي آخرين مدل شده بود و از ظاھرش مشخص بود که وضع مالي خوبي دارد              سوار خود رو  

سال بزرگتر از خودش ازدواج کرده و از زندگي اش ھم 9بـرايم تعـريف کـرد کـه بـا خانمـي         

خوشحال شدم ولي نتوانستم باور . راضـي است و به ھر چه مي خواسته، رسیده است         

».ودکنم، چون آن دوستِ  خیلي شاد و سر حال سابق نب

ــا مــردي کــه از خــودش کوچکتــر اســت، از ديــد جامعــه شناســان غیــر از ُبعــد     ازدواج زن ب

مـثًال دکتر قرايي مقدم در اين  . اقتـصادي، بـه مـسائل عاطفـي و احـساسي مـنوط اسـت              

خـام بـودن جـوانان و تحت تأثیر احساسات قرار گرفتن، يکي ديگر از     «: خـصوص مـي گـويد     

ھايـي مـي شـود، زيـرا بايد در نظر داشت برخي             داليلـي اسـت کـه مـوجب چنـین ازدواج            



جـوانان بـا تـوجه بـه بـاال بـودن درايتـي که زن در برخي موارد دارد، ممکن است تحت تأثیر          

اگر آن . بخصوص که در يک سن خاص زن خیلي بھتر مي تواند مرد را رام کند           . قـرار بگیرند  

اين کار آسان تر انجام     زن از موقعـیت اجتماعـي و اقتـصادي خوبـي ھم برخوردار باشد که                

مـي گیـرد، زيـرا پـسراني کـه حداقل لوازم زندگي را دارند براي فرار از به دست آوردن اين          

».امکانات، ترجیح مي دھند چنین ازدواج ھايي داشته باشند

ايـن در حالـي است که دکتر نويد ايرانپور، پژوھشگر مسائل خانواده در يک طبقه بندي به                

وي معتقد است اين ازدواج ھا را  . ازدواج ھـا اشـاره مـي کند       چرايـي و چگونگـي ايـن        

: طبقه مجزا قرار داد3مي توان در 

آن دسـته از ازدواج ھايـي اسـت کـه بنابـر اجـبار صـورت گـرفته و خانـواده بـا انتخاب                          -الـف 

. دختري بزرگتر از پسر بنابر از شرايط خاصي، پسر را به ازدواج مجبور مي کنند

. ه بر پايه عشق و عالقه دو طرف بنا نھاده شدندازدواج ھايي ک-ب

.ازدواج ھايي که ُبعد اقتصادي دارند-ج

با توجه به «: وي در ادامـه سـخنانش نـتايج چنـین ازدواج ھايـي را ايـن گونه بیان مي کند                  

در ازدواجي که مرد . نـوع چگونگي ازدواج، مسلمًا رفتارھاي متفاوتي نیز بروز پیدا مي کند  

ق و يـا ثـروت خود را راضي کرده است که با زني بزرگتر از خود ازدواج کند دو          بـر پايـه عـش     

يا زن حاکم خانواده مي شود و يا اين مرد است که از قدرت برخوردار : حالـت پیش مي آيد   

زيـرا مـردي که با توجه به شرايط اقتصادي زن ازدواج کرده است، برنامه ريزي مي                  . اسـت 

در چنین شرايطي معموًال جوان بودن خود را بھانه اي          . کندکـند کـه چگـونه از آن استفاده          

».براي اخاذي قرار مي دھد و زن نیز کوتاه مي آيد

غیـر از ايـن، ازدواجـي کـه بـر پايه زور و اجبار است در نوع خود بدترين واکنش را داراست،               

ــواده ھايــي  . زيــرا زن و مــرد بیــشترين تــنش ھــا را در خــود خواھــند داشــت   در چنــین خان

بیـشترين تـنش بـر سـر ايـن موضـوع اسـت که چه کسي قدرت را در دست بگیرد، مرد يا              

زن؟ مـرد بـه دلیل نگرش سنتي مي خواھد مردانگي نشان دھد و حاکم خانه باشد و زن              

بـه علت بزرگتر بودن نمي تواند اين نکته را تحمل کند و تنش بر سر قدرت، مي تواند نھاد             

. خانواده را دچار مشکل کند

با مدير عامل شرکت کامپیوتري که در آن مشغول به کار بودم، ازدواج             «: ست مي گفت  دو

. سـالي اسـت کـه زندگـي مشترکي داريم    5سـال از مـن بزرگتـر اسـت و مـا           7او  . کـردم 

راضـي ام امـا گاھـي اوقـات احساس مي کنم ھمانند يک مھره ھستم و ھیچ اراده اي از       

».حتم مي کندتنھا اين مورد است که نارا. خود ندارم

در حالـي کـه عـده اي از کارشناسـان با اين کار مخالف ھستند، گروھي ديگر توافق دارند             

کـه نمـي تـوان يـک حکـم کلي براي چنین مسئله اي در جامعه ايران صادر کرد، زيرا ھنوز                  

تعـريف مـشخص و دقیقـي از وظايـف زن و مـرد نـسبت بـه ھم تبیین نشده و يا اگر شده                         

و به ھمین دلیل است که اختالف ھا روز به روز بیشتر مي شود؛ کمتـر عملـي مـي شود    

بنابـراين در حالـي کـه در زندگـي ھـاي عـادي زناشـويي تـنش ھايـي را شـاھد ھــستیم،           

طبیعـي اسـت مـیان خانـواده اي کـه زن چند سالي ھم از شوھرش بزرگتر است، شاھد                

یچ کس را به او     بـه طـور مثال به مرد مي گويند ھ         . حـرف ھـا و حـديث ھايـي ھـم باشـیم            



نمـي دادنـد و آمـد اين زن را گرفت و يا اين زن سنش باال رفته بود و مجبور شد با کوچکتر                     

از خـودش ازدواج کـند، کـه تمامـي ايـن حـرف ھـا در کـنار مشکالت ديگر مي تواند آسیب                        

عده اي از روان شناسان اجتماعي با نگاھي از بعد روان . پذيـري خانـواده را افـزايش دھـد        

.نه و روان شناختي نیز سعي بر تحلیل اين دسته از ازدواج ھا دارندشناسا

آنـان معـتقدند از نظـر روان شناسـي زن ھا زودتر از مردھا نسبت به مسائل زندگي عاقل            

تــر مــي شــوند و درکــشان از مــسائل درون خانــواده و زندگــي عمــیق تــر اســت؛ بنابــراين  

حال اگر زني چند سالي . ر مـي کنند مـسئولیت پذيـرند و يـا بیـشتر در ايـن زمیـنه ھـا فکـ             

بزرگتـر باشـد، بـه طـور ناخـودآگاه انـتظار دارد کـه مـرد ھـم ھمانند او فکر کند و مسائل را                    

بـسنجد، بـراي ھمـین زمانـي که انتظارش برآورده نمي شود، اين تصور تداعي مي شود                  

ده را کـه مـرد نـسبت بـه خانه و خانواده بي مسئولیت است و در نھايت تنش فضاي خانوا       

از سوي ديگر، مردي که با زن بزرگتر از خودش ازدواج مي کند، ممکن است . پـر مـي کـند    

پـس از چـند سال زندگي، با فرسوده شدن جسم زن، احساس ضرر کند و احتماًال به فکر      

...جدايي و يا ازدواج دوم بیفتد و

من . يسال زندگي، شوھرم به من مي گويد تو پیر ھست    15پس از   «: خانمـي مي گفت   

مي گويد اگر به خاطر ثروت و موقعیت تو نبود، با تو ازدواج       . سـال جـوان تـر از تـو ھستم          6

حاال که به آن . مـن بـا عـشق جلـو رفـتم و او بـا پول      . خیلـي غـصه دار شـدم     . نمـي کـردم   

سال 15پس از . چیزھايـي کـه مـي خواسـته، رسـیده، بـه مـن مـي گـويد تو پیر ھستي               

».تش مي زندزندگي اين حرف ھا دلم را آ

به اين معني که اگر     . دکتـر ايـرانپور بـه نـوع تفـاوت در اخـتالفات سـني نیز اشاره مي کند                  

در اين . سال باشد، از يک حد معمولي برخوردار است4تا 3تفـاوت سـني میان زن و مرد        

سـال بزرگتـر از شـوھرش است، معموًال در برابر موضع مرد کوتاه       4يـا    3شـرايط زنـي کـه       

در صورتي که ھر چه اين تفاوت سني افزايش يابد، . مـي کوشـد مطـیع باشـد    مـي آيـد و      

سال و 15مثًال زني که  . حـس مـادري، خواھر گونه و يا سرپرست در زن بیشتر مي شود             

يـا بیـشتر از ھمـسرش بزرگتـر اسـت، ھمـواره ھمانـند مـادر يـا خواھر بزرگتر با شوھرش                       

. برخورد مي کند

ھمه . سال از من کوچکتر است10ي ازدواج کردم که با کس «: خـانم کارمـندي مـي گفت      

شايد . مـي گويـند جـاي پـسرت اسـت و بـه او ھم مي گويند که با مادرت ازدواج کرده اي            

تمام . سال است که زندگي مي کنیم     7ولـي مـا با ھم خوشبخت ھستیم و          . حـق دارنـد   

مي گفتند  . خـرج تحـصیلش را خـودم دادم و بـراي دکترا گرفتن فرستادمش خارج از کشور                

ايـن کـار را نکـن مـي رود و ديگـر بـر نمـي گـردد؛ ولـي ھمـسرم رفت دکترايش را گرفت و                   

االن حرف ھاي مردم کمتر شده؛ ولي ھنوز وقتي ما  . برگـشت و بـا ھـم زندگي مي کنیم         

تمام اين مسائل زماني کنار ھم جمع شده، » .دو تـا را بـا ھـم مـي بینند تعجب مي کنند            

ان نظرات مختلفي را ارائه دھند؛ ھر چند اين نظرات در آخر به  باعـث مـي شوند کارشناس     

.نقطه اي مخالف ختم مي شود و گويي ھنوز ُعرف جامعه و مردم آن را قبول ندارند

شايد چنین ازدواج ھايي نکات مثبتي ھم       «: دکتـر قرايـي مقـدم در ايـن خصوص مي گويد           

ولي کنار اين نکات مثبت، اين . داشـته باشـد مـثل اداره زندگي از سوي زني آگاه و مديره       

نکـات منفـي اسـت کـه خـود نمايـي مي کند زيرا اگر خود فرد پذيراي شرايطش باشد، تا                      



انــدازه اي مــي تــواند نگــاه جامعــه و مــردم را تحمــل کــند و تأثیــرات منفــي ايــن بــرخوردھا  

واده در ھر حال، با نگاھي مي توان خان       » .ھمیـشه در زندگي خانوادگي آنان بروز مي يابد        

. ھايي را يافت که با بزرگتر بودن زنان از شوھرانشان، زندگي ھايي شاد و زيبا دارند

روزي کـه مثل ھمیشه مشغول چک کردن        «: آقـاي کـه کارمـند فـرودگاه اسـت مـي گـويد             

يکـي بـودن شناسـنامه ھـا بـا ھويت مسافر بودم، ديدم زن و مرد مو سپیدي شناسنامه                     

5پدر جان خانمت که     : بـا خـنده گفتم    . چکتـر از زن بـود     سـال کو   5مـرد   . ھايـشان را دادنـد    

مگر چه عیبي دارد، عوضش خانمم ھنوز : پیرمـرد لبخـندي زد و گفت   . سـال بزرگتـر اسـت     

»!شاداب تر و جوان تر از من مانده، مگر نه؟

از ديد خود آنھا چیست؟» موانع ازدواج دختران و پسران

از » بیكاري«، پس از    »نداشتن ثبات شغلي  «مطالعـات ملـي نشان مي دھد در حالي كه           

آزاد نبودن در انتخاب  «مـشكالت و موانـع اصـلي ازدواج پـسران از منظـر كل جوانان است،                 

به عنوان ھمسر داراي خصوصیات دلخواه پـیدا نكـردن فردي كه   «پـس از  » ھمـسر دلخـواه   

.مھمترين مانع ازدواج دختران جوان به شمار مي رود» باشد

را چھارمین مانع ازدواج براي دختران و  » نـبود حـس مـسئولیت پذيري در فرد        «كـل جـوانان     

پیدا نكردن فردي   «براي پسران مي دانند و پس از آن پسران          » نداشتن توان مالي كافي   «

.را داراي اھمیت دانسته اند» ھمسر داراي خصوصیات دلخواه باشدكه به عنوان

بـه عنوان يكي از  » عـدم امكـان تھـیه مـسكن مناسـب        «پـس از ايـن عامـل در حالـي كـه             

ــراي ازدواج اســت    ــسران ب ــي  «مــشكالت پ ــودن در زندگ ــرنامه ب ــي ب ــران از  » ب ــراي دخت ب

.مشكالت اصلي ازدواج مطرح مي شود

براي دختران، بیش از    » ك ھاي سختگیرانه خانواده در ازدواج     وجود مال «بـه گـزارش ايسنا،      

پـسران تـبديل بـه مـشكل شـده اسـت؛ چـرا كـه اين عامل در رتبه ھفتم سلسله مراتب                      

.موانع ازدواج دختران قرار داشته و براي پسران در اولويت شانزدھم قرار دارد

و پا گیر خانواده    شروط دست   «در حالـي كـه از منظـر پـسران جـوان كـشور، بـراي پسران                  

براي دختر در   » سختگیر بودن در انتخاب ھمسر    «در رتبه نھم موانع ازدواج قرار دارد        » دختر

.اين مرتبه قرار مي گیرد

ناتوانــي «و » عــدم بلــوغ شخــصیتي كافــي در فــرد«، » نقــص جــسماني«گفتنــي اســت 

داراي رتــبه در مــیان دختــران در ايــن سلــسله مــراتب  » والــدين در راھنمايــي بــراي ازدواج

.باالتري است



براي پسران به عنوان مانع   » نداشـتن كـارت پايان خدمت وظیفه يا معافیت        «در حالـي كـه      

والدين در تدارك ازدواج     ناتواني مالي «ازدواج مطـرح اسـت، دختران داراي مشكلي به نام           

اولويت دادن به   «ھستند؛ اين در شرايطي است كه با وجود مانعي به نام            » دانبـراي فرزن  

به عنوان مانعي براي ازدواج      ادامه تحصیل براي ازدواج دختران، پسران به      » ادامـه تحـصیل   

.نگاه نمي كنند

» شـروط دست و پاگیر خانواده دختر «بیانگـر آن اسـت كـه     بـه گـزارش ايـسنا ايـن تحقـیق         

فراھم نبودن  «بـراي پـسران در مـرتبه نھـم مـشكالت ازدواجـشان قـرار دارد، اما در مقابل                    

.براي دختران مطرح مي شود» جھیزيه

نوزدھمین مشكل پسران » فـراھم نـبودن وسـايل زندگي   «در حالـي كـه از سـوي جـوانان          

را مشكل » انتخاب ھمسرمحدود بودن دايره «است، دختران بـراي ازدواج نـام بـرده شـده        

بلــوغ «ايــن تحقــیق نــشان مــي دھــد كــه دختــران بــیش از پــسران بــه   . خــود مــي دانــند

ر میان بـراي ازدواج اھمیت مي دھند؛ چراكه نبود اين ويژگي د    » شخـصیتي كافـي در فـرد      

.موانع ازدواج دختران داراي جايگاه دھم و براي پسران داراي رتبه دوازدھم است

!ازدواج مھارت مي خواھد

افقـي اسـت روشن و جلوه گاھي زيبا براي تولدي دوباره؛ مشروط بر آن           زندگـي مـشترك   

كـه وجـوه ضـروري ايـن اشتراك، يعني توانايي ھا و مھارت ھاي خاص و سازنده، در تفكر،                

زيرا اين مھارت ھا و توانايي ھاي انسان   . بیـنش و عملكـرد انـسان رؤيـت و مالحظـه شود            

، اختالفات و نقاط ضعف و كاستي       مشكالتر وقت لزوم، به ياري او مي آيد تا          اسـت كـه د    

حـال چـنانچه زندگـي مـشتركي كـه براساس           . ھـاي زندگـي مـشتركش را برطـرف نمايـد          

ايي ھا و مھارت ھاي ھر دو پـیوندي مقدس از سوي زن و مرد، صورت پذيرفته، با عدم توان      

نفـر و يـا حتـي يكـي از آنھـا روبـه رو شـود، به طور مسلم، ادامه اين زندگي با تلخكامي،               

بنابـراين بايـد در نظـر داشته باشیم بقا و           . ناراحتـي و تـنش و رنجـش ھمـراه خـواھد شـد             

تـداوم و شـیريني يـك زندگـي مـشترك، ھمیـشه در گرو توانايي ھا و مھارت ھاي خاصي               

زوجین به حساب    خوشبختيكـه در حقـیقت تـضمین كننده اي قابل اطمینان براي             اسـت   

.مي آيند



بـه ھمـین لحـاظ در نوشـتاري كـه پـیش رو داريد سعي شده است تا به صورت                 

نايي ھا و مھارت اجمـال بـه راھكارھـاي مھـم و اساسـي، پیرامون برخي از توا      

.ھاي الزم براي ايجاد و برقراري يك زندگي مشترك ايده آل پرداخته شود

مھارت در خودآگاھي

آگاھـي از خود و خصوصیات مختلف خود، به انسان كمك مي كند با توانايي ھا              

ھمچنین در صورت برخورد با    . و ضـعف ھـا و سـاير خـصوصیات خـود آشـنا شود              

. بھتر و عمیق تر با مسائل روبه رو شود       زندگي مشترك طـرف مقابـل و تشكیل       

اين خودآگاھي به شخص نشان مي دھد كه چگونه مي تواند احساسات خود             

را بـشناسد، از وجـود آنھـا آگـاه شده و به وقت لزوم كنترلشان نمايد تا منجر به       

.ي نگرددھیچگونه ناراحت

خودآگاھـي، مـوجب شناخت نیاز افراد و يافتن راه مناسب براي مواجھه با آنھا               

ھمچنـین اھـداف زندگـي را مـشخص تر و واقع بینانه تر نشان مي                . مـي شـود   

. دھـــد و ارزش واقعـــي افـــراد و مـــسائل پیرامونـــشان را نمايـــان مـــي ســـازد 

ي نمايد، به   خودآگاھـي فـرآيند سـالم ھـويت يابـي را بـراي انـسان سـھل تر م                  

.زندگي او آرامش مي دھد و احساس رضايت مندي اش را رونق مي بخشد

تـضمین كنـنده اسـتحكام وجود فرد        » خودآگاھـي «

در ھـنگام بزرگـسالي اسـت و باعث پرورش روابط           

ــل    ــشكالت و حـ ــا مـ ــي بـ ــوھر در رويارويـ زن و شـ

.مناسب آنھا مي شود

م بزرگـسالي است و  خودآگاھـي تـضمین كنـنده اسـتحكام وجـود فـرد در ھـنگا              

باعـث پـرورش روابـط زن و شـوھر در رويارويـي بـا مـشكالت و حل مناسب آنھا            

.مي شود

شناخت و تنظیم احساسات، اھداف و برنامه » خودآگاھي«بـه جز موارد فوق،   

زندگـي، تفـريحات و سـرگرمي ھـا، توانايي ھا، ضعف ھا، ارزش ھا، مسئولیت            

.ا و استعدادھا را به دنبال داردھا، شناخت فرھنگ، مذھب، عالئق، آرزوھ

كـشف و درك و شـناخت مھارت ھا و توانايي ھاي خود، به اين دلیل مھم است                  

كـه فـرد قـبل از ازدواجـش بدانـد چـه ھدفـي دارد تا براي ازدواج خود براساس                     

مثًال فردي كه ھدفش رسیدن به      . ھـدف اصـلي زندگـي اش، برنامه ريزي نمايد         

ت اســت، اگــر بــا کــسي ازدواج كــند كــه ھــدفش درجــات عالــیه كمــال و معــنويا

رسـیدن بـه يـك زندگـي تجملـي و سراسـر ماديـات اسـت، بـه طور قطع پس از           

امتیاز ديگري كه   . ازدواج، دچار مشكالت فراواني در زندگي مشترك خواھد شد        

مـي تـوان بـراي خودآگاھـي مـنظور نمـود آن اسـت كـه موجبـي قدرتمند براي                     

در اين میان بايد گفت     . خود و ديگران است    شناخت و تشخیص تفاوت ھاي بین     

شـناخت تفـاوت ھـاي مـیان زن و مـرد، يكـي از مھم ترين بخش ھاي مربوط به                     

.مھارت خودآگاھي است



مردانشناخت تفاوت ھاي میان زنان و

در يـك بعـد كلـي مي توان گفت انسان ھا، تفاوت ھاي بسیاري با يكديگر دارند                 

، تفاوت تفاوت ھاي بین زن و مرداما . كـه داليـل شـان نیـز متـنوع و متعدد است         

در عوامل فیزيولوژيكي و     برخي از اين تفاوت ھا، ريشه     . ھـاي عمـده اي اسـت      

. زيـستي دارنـد و بعـضي، نـشأت گرفته از عوامل فرھنگي و اجتماعي ھستند               

بیـشترين ايـن تفـاوت ھـا را كـه معمـوًال شديد و قابل تعمق است، مي توان در                    

:ازدواج و زندگي مشترك به وضوح احساس كرد، از جمله اين كه

ئل جنسي كامًال متفاوت استديدگاه زنان و مردان نسبت به ارتباط و مسا-1

ايـن تفـاوت كـه در واقـع ريـشه زيـستي دارد، مھمترين اختالف آنان در ارتباط با                 

ايـن رابطـه در زنـان بـا عواطـف مثـبت و احساسات گره                . رابطـه جنـسي اسـت     

ــاي          ــبه ھ ــشتر جن ــردھا، بی ــسي در م ــباط جن ــه ارت ــي ك ــت در حال ــورده اس خ

ديگر آن كه جنبه . به حساب مي ِآيدفیـزيولوژيك دارد و بیـشتر ارضاي يك غريزه      

ھـاي عاطفي اين احساس در مردھا، بسیار كمتر از آن احساسي است كه در               

ايـن تفـاوت ھـا و يـا عـدم آگاھي از آنھا، گاھي موجب سوء                 . زن ھـا وجـود دارد     

.تفاھم و بر ھم خوردن روابط میان مرد و ھمسرش مي شود

استقالل براي مردان اھمیت بسیاري دارد-2

چون آنھا مايلند و . اسـتقالل مردھا از موارد قابل توجه در زندگي مشترك است         

مـي خواھـند در مـورد مـسائل مالـي و معامالت و ساير موارد مشابه، مستقل                  

مخالفت ھمسر يا عدم توجه وي به اين نكته، مي تواند مشكالت و             . عمـل كنـند   

د كه به احساس   موانعـي در زندگـي مـشترك ايجـاد کـند زيـرا مرد تصور مي کن                

. استقاللش، لطمه خورده است

زنان مي خواھند مورد حمايت باشند و به اين حمايت اھمیت مي دھند-3

چنانچه زن حس كند از طرف ھمسرش مورد بي توجھي و بي مسئولیتي قرار              

. گـرفته، به شدت آزرده مي شود و واكنش ھاي عاطفي شديد نشان مي دھد          

یت دارد، آن است كه حس كنند ھمسرشان به آنان          زيـرا آنچـه بـراي زن ھا اھم        

.آنان اھمیت مي دھد... احترام مي گذارد و به سالمت وعقیده و 

مديريت خانه براي مردھا بسیار مھم است-4



بـا مـراجعه بـه فـرھنگ ھاي مختلف موجود در جوامع گوناگون، خواھیم ديد كه             

ت كه البته اين مسئله را     به عنوان قدرت اول خانواده، شناخته شده اس       » مرد«

در خانواده . بايـد جـداي از تبعـیض ھـاي جنسي میان زن و مرد، به حساب آورد          

ھايـي كـه زن بـدون نظرخواھي و مشورت ھمسرش درباره مسائل خانوادگي          

تـصمیمي اتخاذ مي نمايد، يا اين كه قدرت اول خانواده است، معموًال مشكالت              

یب ديدگي احساس مرد از خود را       گوناگـون زيـادي مـشاھده مـي شـود كه آس           

البته اين كه مرد، قدرت اول خانواده       . مـي توان يكي از اين ناراحتي ھا دانست        

باشـد بـدان معنا نیست كه مرد، در يك نقش ديكتاتوري ظاھر شود بلكه منظور                

.از اين مسئله، مديريتي است كه بايد بر عھده مرد قرار بگیرد

اعي براي زنان مھم استصحبت كردن و ارتباطات اجتم-5

زن ھا با دور ھم جمع شدن و صحبت كردن، بسیاري از نگراني ھا، استرس ھا                

تمايل به ارتباطات اجتماعي و   . و ناراحتي ھاي خود را تعديل وتخلیه مي نمايند        

به ھمین دلیل چنانچه درك و آگاھي      . حـرف زدن در زنـان بیـشتر از مردان است          

یت ضـعیف باشـد، مطمئـنًا آنان را دچار سوء         زن و مـرد، نـسبت بـه ايـن خـصوص           

.تفاھمات جدي در زندگي مشترك خواھد نمود

نگاه مردان به مسائل، كلي تر است-6

نمـي شوند، در حالي كه زن ھا به          مـردھا معمـوًال وارد جـزئیات و نكـات ظـريف           

معموًال . عمـق مـسائل و اجـزاء ريـز در ارتباطات و ديگر موارد، توجه زيادي دارند     

ايـن خصوصیات زن و مرد، موجب مي شود زن تصور كند مرد در باره بسیاري از    

مـسائل بـي دقـت و بـدون تـوجه اسـت و مرد نیز ھمسرش را فردي حساس و              

ھن خود را براي موارد و مسائل پیش پا افتاده و كم            ريـزبین بدانـد كه ھمیشه ذ      

.اھمیت، درگیر و مشغول مي سازد

جذابیت ھاي جسمي و آراستگي براي مردھا بسیار اھمیت دارد-7

مـردھا بیش از زن ھا تحت تأثیر جذابیت ھاي جسمي و آراستگي زن قرار مي                

.گیرند كه اين نیز يكي ديگر از تفاوت ھاي مھم آنھاست

زن ھا عاطفي تر از مردھا ھستند–8



يكـي ديگر از تفاوت ھاي عمده بین زن و مرد، عاطفي تر بودن زنان است و اين               

مثًال زني كه ھمواره تاريخ دقیق ! انـتظاري اسـت كـه زن ھـا، از مردھا نیز دارند     

را به ياد دارد و چه بسا به        ... روز ازدواج ، تـاريخ تـولد ھمـسر، مكـان آشنايي و              

آنھـا، بـراي ھمـسر خود، ھديه ھايي ھم تھیه كند، وقتي با شوھري               مناسـبت   

روبـه رو مـي شـود كـه نـسبت بـه ايـن مـسائل بـي اعتـنا يا فراموشكار است،                        

نخــستین احــساسش آن اســت كــه ھمــسرش نــسبت بــه او بــي عالقــه و بــي  

بايد دانست ادامه چنین تفكرات منفي و برخوردھاي احساسي         . اھمـیت است  

ك، موجب بروز سوء تفاھم و دلسردي از زندگي مشترك مي در مدت زماني اند   

لـذا آگاھـي از ايـن نكات ضمن آن كه از ناراحتي ھاي بسیاري جلوگیري                . شـود 

مي كند، احساس مھارت در زندگي مشترك را در شخص رشد مي دھد و او را                

.به موفقیت مي رساند

مھارت در ھمدلي با افراد

ھمدلي به برقراري ارتباط عمیق و      . اھدھمدلـي با افراد مھارت خاصي مي خو       

گاھي اوقات افراد به اشتباه،     . صـمیمي بـه انـسان ھـا كمـك بـسیاري مي كند             

تـصور مـي كنـند تفاھم به اين معناست كه ما با فرد مقابل، كامًال ھمفكر و ھم                 

عقـیده باشـیم، در حالـي كـه بايـد گفـت چنـین تـصوري از پايه و اساس اشتباه                 

نمي توان دو انسان را يافت كه به طور كامل شبیه يكديگر     اسـت، زيرا ھیچ گاه      

اخـتالف و تفاوت در ديدگاه ھا، سلیقه ھا، آرزوھا، عقايد و عاليق، ھمه              . باشـند 

اما آنچه اين اختالف و تفاوت را مي       . و ھمـه، امـري طبیعي و كامًال عادي است         

واسطه است كه به    » ھمدلي«تـواند بـراي مـا، قابـل درك و فھـم سازد، ھمان               

آن، مـي توانـیم بـسیاري از مـشكالت ارتباطـي خـود بـا ديگـران، خاصـه شريك                     

.زندگیمان، را برطرف سازيم

اصول مھارت ھمدلي

. به صحبت ھاي ديگران خوب گوش كنید–1

خوب گوش كردن . ھنگامـي كـه كسي صحبت مي كند، كار ديگري انجام ندھید     

يـا بـه عـبارت ديگـر، گـوش كـردن فعـال، پايـه و اسـاس ھـر نوع ارتباط سالمي                        

. نمـي تـوان ھم كتاب خواند و ھم به صحبت ھاي طرف مقابل گوش داد   . اسـت 

د كه  ھمچنین توجه كنی  . چون بین شنیدن و گوش دادن، تفاوت زيادي وجود دارد         

ھـنگام صحبت كردن طرف مقابل، به صورت او نگاه كنید تا مطمئن باشد نسبت            



بـه صـحبت ھـايش، ھر چند معمولي و عادي، دقت، حرمت و حساسیت الزم را         

! پس اين طور  ! فھمیدم! خوب! عجب! حتي گاه با اظھار كلماتي چون بله      . قائلید

ي گويد، توجه داريد و بـه او نـشان دھید كه كامًال به صحبت ھايش و آنچه كه م           

.براي اين توجه تمركز كافي داشته باشید

.با احساس و عواطف طرف مقابل تان ھمراه و ھماھنگ شويد-2

آن ھــم بــه طــور . ھــنگام ھمدلــي، ســعي كنــید طــرف مقابــل خــود را درك كنــید

بلكه از روي  ! حقیقي و دور از ھرگونه تظاھر و تصنعي رياكارانه يا از روي اجبار            

مثًال ھیچ وقت نمي توان با فردي       . ه و احـساس ھماھـنگ با طرف مقابل        عاطفـ 

كـه با صدا و حالتي حزن آلود، درباره مسئله يا موضوع ناراحت كننده اي سخن                

البته عكس اين . مـي گـويد، بـا لحني شاد و سرشار از سرخوشي سخن گفت           

.مثال نیز صادق است

.جه داشته باشیدبه احساسات و ھیجان ھاي طرف مقابل تان تو-3

بیـشتر اوقـات، فـردي كـه از شـرايط و مـسايل خود، سخن مي گويد و به شرح               

مـشكالت يـا درد دل ھـايش مـي پردازد، قبل از آن كه به دنبال راه چاره يا پند و              

انـدرز و يـا راھنمايـي باشـد، نـیاز دارد تـا مخاطب او، متوجه احساس و حالت و              

شما بايد با توجھي  . او را درك كند   ھـیجان او شـود و موقعـیت ھـاي احساسي            

كـه نـسبت به احساس و ھیجان او مي كنید، اين خواسته را براي وي به اثبات                  

.برسانید

.خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد-4

تـنھا در ايـن صـورت اسـت كـه مـي توانید از دريچه چشم وي، به مشكالت نگاه          

نید ھمدلي الزم را درباره اش      كنـید و احـساسات و موقعیـتش را دريابـید تـا بتوا             

. داشته باشید

.در ھمدلي با طرف مقابل، از جمله ھاي قاطع استفاده نكنید-5

معمـوًال شـدت ناراحتـي و ھـیجان در فرد نیازمند به ھمدلي، به حدي است كه                  

بنابــراين بايــد . موجــبات آزردگــي و آســیب پذيــري را در او، مــستعد مــي ســازد 

ردي، بـا كلمـه ھا و جمله ھاي قاطع و ُبرنده، صحبت   مـراقب بـود تـا بـا چنـین فـ           

چـه بـسا كـه در تـشخیص احـساس و معانـي سخنان وي اشتباه كرده                  . نكنـیم 

باشـیم آن وقـت بـه دلیل قطعیت نظر و صحبتي كه داشته ايم، نه تنھا ھمراه و     

.ھمدل او نبوده ايم، بلكه به نوعي وي را آزرده خاطر و منزجر نیز كرده ايم

اختالفمھارت حل

و  ازدواج و تشكیل زندگي مشترك     ايـن مھارت نیز، ھمانند بقیه مھارت ھا، براي        

آنچه مسلم  . اصـوًال برقـراري ارتـباط درسـت بـا ديگـران ضـروري و واجـب است                 

منتھا . عادي و طبیعي است    اسـت، بروز اختالف و تفاوت بین افراد، امري كامالً         

مھمتـر و طبیعـي تـر آن اسـت كـه نـسبت بـه حل اين اختالفات، اشراف داشته                    

باشیم و بتوانیم اختالف يا سوء تفاھمات خود يا ديگران را به گونه اي حل كنیم                



كـه رضـايت ھمـه فـراھم آيـد؛ و ايـن رضـايت حاصـل نخـواھد شـد مگر با كسب            

.مھارت در حل اختالفات

اصول مھارت حل اختالف

.صحبت كنید، اما بدون پرخاش و توھین و تندي-

پس . حـل اختالف، در زمان عصبانیت، حاصلي جز تخريب بیشتر نخواھد داشت           

.رام شدن محیط و افراد، اقدام شودبھتر آن است كه ھمیشه بعد از آ

.منفي سخن نگويید-

اگـر بـراي وصـل كـردن، قـدم جلـو مـي گـذاريم، بايـد دقـت كنـیم از به كار بردن                          

.سخنان نومید كننده و تحريك كننده و در مجموع منفي، خودداري نمائیم

.در اولین قدم اختالف، آن را حل كنید-

چون اگر شامل . درصدد حل آن برآيیدبه محض احساس اختالف يا سوء تفاھم،   

به خاطر داشته باشید . مـرور زمـان شـود، تـبديل بـه كیـنه و رنجـش مـي شـود             

صـحبت و بازگـو كـردن ناراحتي ھا و سوءتفاھمات، كمك مؤثري براي رھايي از           

.غم و اندوه است و حل اختالفات را نیز سھل تر مي نمايد

خواست كنید تا خیلي سريع، وقت از طـرف مقابـل خـود، يا طرفین اختالف، در           -

.مناسبي را با ھماھنگي يكديگر، براي حل اختالف، اختصاص دھند

.احساس شرم و گناه و خجالت را براي طرف مقابل به وجود نیاوريد-

چـنانچه مـا بـا طـرف مقابـل خـود، دچـار مـشكلي شـده ايد يا براي حل اختالف                     

بـه گـونه اي صـحبت كنـید كه     ديگـران، مـي خواھـید اقـدام نمائـید، ھرگـز نـبايد            

طعنه و  . ديگـري يـا ديگـران را دچـار احـساس خجالـت، گـناه يـا شرمندگي كنید                  

.كنايه را نیز بايد از لحن و كالمتان حذف نمايید

.نظر و عقیده خود را بیان كنید-

ناراحتـي خـود را عـنوان كنـید و دربـاره اش سخن بگويید بدون آن كه قضاوت يا                   

.صادر نمايیدسرزنش كنید و حكمي

.ديگري يا ديگران نیز حق دارند-



به طرف مقابل خود يا ديگراني كه با يكديگر دچار اختالف شده اند، اجازه كافي          

تخلیه رواني، فرد را براي     . بدھـید تـا از ناراحتـي ھا و مشكالتشان صحبت كنند           

.طرح يا پذيرش مسائل متفاوت و سپس حل مشكالت، آماده تر مي نمايد

.رخواھي مشكل نیستعذ-

در زمـان حل اختالف، چنانچه فرد متوجه اشتباه خود بشود، بھتر است فوري با     

. يـك جملـه كـه حاكـي از ندامت و عذرخواھي اوست مسئله را ختم به خیر كند       

نه تنھا فرد را كوچك نمي كند، بلكه ديگران را متوجه انعطاف و             » عذرخواھـي «

چه لزومـي به عذرخواھي ھیچ كسي       حـال چـنان   . دقـت نظـر او نیـز مـي سـازد          

مـشاھده نـشد، توافـق و بـه قـول معروف، كنار آمدن با ھم، مسیري تازه براي                 

.رفع سوء تفاھمات و برقراري ارتباطات جديد خواھد بود

.ھربار، فقط يك موضوع را مطرح كنید-

چـرا كه در صورت     . بـراي ھـر مـشكل، يـك جلـسه مـشخص را اختـصاص دھـید                

ناراحتـي ھـا و مـشكالت در يـك جلـسه، نـه تنھا راه حلي             صـحبت و طـرح ھمـه        

حاصـل نخواھد شد، بلكه به لحاظ يادآوري و تداعي يا درھم پیچیدگي ناراحتي              

.ھا، دامنه اختالفات وسعت بیشتري خواھد گرفت

الزم بـه يادآوري است كه مھارت حل اختالف، در روابط خانوادگي، خاصه ارتباط      

ضمنًا بايد در نظر داشت كه در       . ت بسیاري دارد  مـیان زن ھـا و شـوھرھا، اھمـی         

ايـن روابـط، حفـظ احتـرام ادب و حـرمت و ھمكاري و تعادل، براي ھمگان امري                   

.الزم و واجب است

مھارت تصمیم گیري

انـسان ھـا به صورت ھاي مختلفي تصمیم   . تـصمیم گیـري نـیاز بـه مھـارت دارد      

باشد يا اشتغال به كاري يا گیـري مـي كنند، خواه اين تصمیم درباره معامله اي    

.انجام عملي يا ازدواجي

انواع تصمیم گیري

، عشق(كه تصمیم براساس يك احساس خاص      تـصمیم گیـري احـساسي؛      -1

.گرفته مي شود...) خشم، كینه، حسادت و كمك و

تـصمیمي كه فرد به دلیل ترس و نگراني كه دارد،            تـصمیم گیـري اجتنابـي؛      -2

اين گونه اتخاذ   . سـعي مـي كـند تـا آنجـا كـه مـي تـواند آن را بـه تعويـق اندازد                      

تـصمیم، امكـان آن را بـه وجـود مـي آورد كـه فـرد، فرصت ھاي مناسب زندگي                  

.خويش را از دست بدھد

ه داليل تـصمیمي اسـت كـه فـرد، بـراي انجـام آن ب        تـصمیم گیـري اخالقـي؛      -3

مثًال ادامه دادن به يك زندگي مشترك مملو از تنش و پر            . اخالقـي تكیه مي كند    

.تشنج، به دلیل وجود فرزند

اين نوع تصمیم گیري، بسیار سريع و بدون توجه به           تصمیم گیري تكانشي؛   -4

مثًال . عاقـبت كـار، يـا ارزيابـي و تـوجه بـه موقعیت ھا و شرايط صورت مي گیرد             



قابل خود را براي كاري كه در نظر دارد ترغیب به عجله مي كند و      فـردي، فـرد م    

.قدرت تفكر در مورد يك عمل درست را از او مي گیرد

ســبك تــصمیم گیــري مطــیعانه، مــي تــواند صــدمه تــصمیم گیــري مطــیعانه؛-5

در تصمیم . زيادي به موضوع تصمیم و يا به عنوان مثال، به ازدواج فرد، وارد كند          

ه، ديگران براي يك يا دو نفر يا موضوعي، تصمیم مي گیرند بدون             گیـري مطیعان  

آن كـه فرد يا افراد يا موضوعي كه تصمیم بر روي آن اجرا مي شود، نقشي در     

نمونه اين تصمیم گیري را مي توان در ازدواج         . ايـن تـصمیم گیري داشته باشند      

.ھاي سنتي مشاھده كرد

م ھا، تصمیمي است كه براساس     سالم ترين تصمی   تـصمیم گیـري عقالني؛     -6

تصمیم گیري عقالني،   . تفكر، بررسي و مطالعه، ارزيابي و تحقیق صورت بگیرد        

.براساس واقعیات است و معموًال خطا و اشتباه در آن به ندرت ديده مي شود

اصول تصمیم گیري عقالني

تـصمیم گیـري عقالنـي نیز مانند بقیه مھارت ھا، داراي اصول مھارتي است كه             

:به ترتیب ذيل است

زماني است كه فرد متوجه مي شود بايد تصمیم :مـواجه شـدن با يك تصمیم    -

بنابــراين روي آن تمركــز كــرده و ضــمن روشــن كــردن موضــوع تــصمیم،   . بگیــرد

.اطالعات مورد نیاز را جمع آوري مي نمايد

بــا راه حــل ھــا و :حــق انــتخاب و بررســي مــورد تــصمیم بــر اســاس اطالعــات -

تـي كه فرد به دست آورده، اين حق را مي يابد تا تصمیمي درست براي             اطالعا

.انتخاب، ازدواج يا انجام كار مورد نظرش بگیرد

فرد پیامدھاي متفاوت از     :ارزيابـي پـیامدھاي پـیش بینـي شـده حـق انـتخاب              -

انـتخاب ھـا را مـورد بررسـي و ارزيابـي قـرار مـي دھـد تـا معقـول تـرين آنھا را                          

.انتخاب كند

نـسبت به تصمیمي كه گرفته مي شود بايد پايبند بود و به              :عھـد بـه تـصمیم     ت -

.آن اعتقاد داشت

حتي تصمیم عقالني نیز نیاز به برنامه ريزي         :بـرنامه ريزي براي انجام تصمیم      -

.دقیق دارد

در اين مرحله، فرد به صورت عملي وارد مراحل برنامه           :اجـرا يـا انجام تصمیم      -

، خواستگاريثًال تصمیم به ازدواج كه مراحلي ھمچون       م. ريـزي شـده مي شود     

.، خريد و غیره داردنامزدي

د به بررسي و ارزيابي     فر :ارزيابـي پـیامدھاي واقعـي اجـرا يـا انجـام تـصمیم              -

تـصمیمي مـي پـردازد كـه يـا ناموفـق بوده يا آن موفقیت الزمي را كه فكر مي                     

در ايـنجا فرد مراحلي را كه از سر گذرانده، مورد بررسي            . كـرده نداشـته اسـت     

.قرار مي دھد تا براي برنامه آينده اش، شروع به برنامه ريزي كند

زنان و مردان تفاوت ھا ، شباھت ھا



ھـر دو عامـل محـیط و وراثت را    تفـاوت زن و مـرد،  روان شناسـان در مـورد بـروز     

عـه شناسان با روان شناسان اختالف نظر فاحشي    امـا جام  . سـھیم مـي دانـند     

آنھـا معـتقدند كـه تفـاوت ھـاي زن و مـرد معلول تفاوت رفتاري است كه                   . دارنـد 

جامعـه در مـورد آنـان پـیش مـي گیـرد و معـتقدند كه دو جنس در اساس با ھم             

ھـیچ تفاوتي ندارند، بلكه اجتماع موجب مي شود كه آنھا گرايش ھاي متفاوت              

از نظر جامعه شناسان . ه زمیـنه ھـاي مخـتلف سـوق داده شوند          پـیدا كنـند و بـ      

زيست شناسان عقیده دارند كه     . تفـاوت زن و مرد در جزيیات است نه در كلیات          

زن و مـرد تفـاوت ھاي بنیادي دارند، بدين معنا كه تفاوت ھاي آنھا در درجه اول                  

بدن آنھـا معـتقدند كه ھر سلول بدن زن با ھر سلول          . ارثـي اسـت نـه محیطـي       

. مرد تفاوت دارد

آنھـا قبل از آن كه به دنیا بیايند و تحت تأثیر نفوذھاي اجتماعي قرار گیرند، كامًال تمايز پیدا         

. كرده و براي زن يا مرد شدن آماده مي شوند

ويژگــي ھــاي ســاخت و عملكــرد اعــضا و دســتگاه 

ايــن . ھــاي بــدن دختــران و پــسران مــتفاوت اســت

ا بــراي زندگــي تفــاوت طــوري اســت كــه پــسران ر 

فعـال و پـرجنب وجـوش، و دختـران را براي زندگي             

در اسـتعداد تجسم فضايي،     . آرام آمـاده مـي كـند      

از . تـشخیص جھـت و ھـدف گیـري، پسرھا بھترند       

نظـر كالمـي دختـرھا برتري دارند، اما از نظر ادراك            

.كالمي پسرھا برترند

اد رياضي بھتري نسبت به     پـسرھا ارتـباط ھـاي مكانیكـي را بھتـر درك مـي كنند و استعد                

دختـرھا دارنـد، اما در كارھاي دستي مخصوصًا كارھايي كه نیاز به چاالكي انگشتان دارند            

دختـرھا بھتـرند و چابكـي انگـشتان زنـان بـه آنھـا اجازه مي دھد كه ماشین نويس خوبي           

يكـي از ويژگـي ھـاي جالـب زنان اين است كه مي توانند اطالعاتي را براي مدت                  . باشـند 

وتاھـي در حافظـه خـود نگـه دارند كه با ھم ھیچ ارتباطي ندارند و به خود آنھا نیز مربوط                   ك

بـر پايـه ھمـین توانايي است كه زن ھا بھتر مي توانند به منشي گري و كارھاي         . نیـست 

دختــران از دوران ابتدايــي تــا دانــشگاه آن ھــم تــا ســطح  . دفتــري اشــتغال داشــته باشــند



سرھا درس مي خوانند و موفقیت ھاي بیشتري به دست        لیـسانس در مجمـوع بھتـر از پـ         

امـا بعـد از فـراغت تحـصیل و بـه ويـژه بعـد از دوره لیـسانس، معموًال از رقابت                     . مـي آورنـد   

البته زنان  . دسـت برمـي دارنـد و در صـورت ازدواج، خـود را كـامًال وقـف خانـواده مـي كنند                      

ه جاه طلبي و مقام پرستي شـاغل، نويـسنده، وكـیل و پزشـك ھـم وجود دارند اما كمتر ب        

روي مـي آورنـد و ايـن امـر بـه مقـدار زيـادي از شكوفايي استعدادھاي آنھا جلوگیري مي                      

مـي تـوان گفـت كـه علـت محـدوديت زن ھا مسائل عاطفي است نه                  پـس   . كـند 

. كمبود استعداد

مي گويد زنان براي به دست آوردن موفقیت برانگیخته مي شوند ولي در             » ماتیـنا ھورنـر   «

موفق شدن در دنیاي رقابت طلب      : ھورنر مي گويد  . ن حـال از موفقـیت نیز مي ترسند        عـی 

چیـزي اسـت كه خیلي از زنھا از آن پرھیز مي كنند زيرا ويژگي ھايي را منعكس مي كند                    

پرواز تنھا، زنان مجرد در نیمه راه       «كتاب  . كـه بـه طـور سـنتي غیـرزنانه به حساب مي آيد             

، با بررسي   »سوزان استوارت «و  » واده ـكارل آندرسون  نوشـته آسیب شناسان خان    » عمـر 

زندگـي زنـان و مـردان قـبل و بعـد از تأھل، چنین نتیجه مي گیرد كه مردان معموًال پس از                        

. ازدواج پله ھاي ترقي را طي مي کنند و كارآمدتر، عاقل تر و نھايتًا موفق تر مي شوند

پدري نه تنھا Xكند كه كروموزم پروفسور علوم رفتار شناسي بیان مي» ديـويد اسكوس  «

مادري ايفا مي كند     Xاز نظـر وراثت خصوصیات زنانه نقش مھمتري را نسبت به كروموزوم             

بلكـه انـتقال دھـنده برخـي مھـارت ھـاي اجتماعـي نیـز ھـست و ايـن بدين معناست كه                        

تیكي مـردان بايد مھارت ھاي اجتماعي را بیاموزند، در حالي كه زنان آن را در ساختمان ژن                

در دختران  ) رواني، اجتماعي، جنسي  (خـود دارنـد و اين امر با بسیاري از جنبه ھاي بلوغ              

.و پسران نیز مطابقت دارد

ز مغز كه براي صحبت كردن مورد آن قـسمت ا :محققـان اسـترالیايي اعـالم كـرده اند     

شايد ھمین  . درصد وسیع تر است    20-30استفاده قرار مي گیرد در زنان نسبت به مردان          

موضـوع سـبب مـي شـود كه زنان در امتحانات بالغت شفاھي، حافظه شفاھي و برخي               

در مطالعه اي كه با استفاده از فن        . مھـارت ھـاي حركتـي ظـريف بھتر از مردان عمل كنند            

صـورت گرفت مشخص شد كه مردان تنھا از سمت چپ مغز خود براي       MRIيوگرافـي و    راد

حـل مـسائل زبان شناسي استفاده مي كنند در حالي كه زنان از ھر دو نیمكره مغز سود    

توانايـي زنـان در اسـتفاده ھمـزمان از ھر دو نیمكره مغز، آنھا را قادر مي سازد       . مـي بـرند   

ز عاطفـي نیـز دسترســي پـیدا كنـند و در ارتــباطات     كـه بـه ھـنگام صــحبت كـردن بـه مراكــ     



شــايد ايــن نكــته را كــه خــانم ھــا مــددكاران اجتماعــي،   . عاطفــي موفــق تــر عمــل كنــند 

.مشاوران، آموزگاران و پرستاران موفق و خوبي ھستند بتوان به اين موضوع نسبت داد

ــسئول      ــرد و زن، م ــین م ــي ب ــاوت ھورمون تف

قسمت بزرگي از تفاوت ھا در توا

ستوسترون ترشـح شـده در مـردھا اثر آنابولیكي پرقدرتي دارد؛ به اين معني كه موجب                 تـ 

در واقع حتي مردي كه . افـزايش تولـید پـروتئین در تمـام بـدن به ويژه در عضالت مي شود        

درصد بیشتر 40فعالـیت ورزشـي زيادي ندارد اما تستوسترون زيادي دارد جثه عضالني او    

ھورمون جنسي  . د و قدرت او نیز به ھمین نسبت بیشتر است         از زنان نظیر خود خواھد بو     

زنـان يعنـي اسـتروژن نیـز احـتماًال مـسئول قسمتي از اختالف بین قدرت زن و مرد است،                 

معلوم شده است كه استروژن رسوب      . اگـرچه اثر آن به ھمان شدت تستوسترون نیست        

يھي است اين موضوع بد. چربـي را در زنـان بـه ويـژه در بعـضي بافت ھا افزايش مي دھد               

مانعـي در برابـر تولـید حداكثـر قدرت در ورزش ھايي ايجاد مي كند كه به سرعت يا قدرت                 

بدنـي بـستگي دارد امـا از طـرف ديگـر ايـن موضـوع مـي تـواند در ورزش ھـاي استقامتي             

چنانکه ركورد . سـخت كـه بـراي تولید انرژي نیاز به چربي دارند يك كمك مؤثر به شمار آيد                

.رگشت بین دو سوي كانال مانش در حال حاضر متعلق به زنان استرفت و ب

شايد علت آن در اغلب موارد  . پـسرھا در پرتاب كردن توپ و ديسك بھتر از دختران ھستند           

ايـن باشـد كـه پـسران بـراي بازي با توپ تقويت مي شوند اما احتماًال علت اساسي تري       

ست، مخصوصًا در دختران ساعد با ھـم وجـود دارد؛ شـكل دست ھا در دو جنس متفاوت ا     

بنابراين دختران به داليل . بـازو زاويـه اي تـشكیل مي دھد كه در دست پسران وجود ندارد        

نكته قابل . ژنتیكـي و تـشريحي نمـي توانـند موفقـیت پـسران را در پـرتاب بـه دست آورند              

گونگــي تــوجه ديگــر آن اســت كــه اگــر مــرد و زنــي را در جزيــره اي دور افــتاده رھــا كنــید چ

وضـعیت سـوخت و سـاز بـدن در خـانم ھا منجر به آن خواھد شد كه زن بیش از مرد زنده                 

.بماند

منابع

1369انسان، ترجمه محمد رضا باطني و طلعت نفرآبادي ، نشر نو، : بارنت، آنتوني

1382فیزيولوژي پزشكي، ترجمه محمدحسن عامري و ھمكاران ، نشر اشارت ، : گايتون

1380فاوتھاي فردي،، نشر بعثت، ت: گنجي، حمزه 

1375بلوغ در ساموآ، ترجمه مھین میالني ، نشر ويس ، : مید، مارگارت 

1382نظريه ھاي شخصیت؛ شولتز، دوان، نشر دانشگاه آزاد، : سیدمحمدي، يحیي 

1375مفاھیم بنیادي در جامعه شناسي، نشر آواي نور، :ستوده، ھدايت اهللا و ھمكاران 

!یل چك كنهعروس رفته ايم

مصاحبه با مسئول سايت اردبیلي



ــرھا و       ــه دخت ــه خان ــي ب ــه در آســیاب بلكــه در رفــت و آمــدھاي متوال مــوھاي ســرش را ن

دندان ھاي نامرتب و افتاده اش را        پـسرھاي جـوان سـفید كرده است ، مي خندد و رديف            

نمايـان مـي كـند، دنـدان ھايـي كـه شايد بر اثر مصرف نقل و شیريني وصلت ھاي بسیار                

صـورت گـرفته به دست او، به اين حال و روز در آمده است؛ تیر تركش ھمسريابي او طي                

ايـن سـال ھـاي طوالنـي عمـر بـه تمامـي دختـران و پسران دم بخت خانواده و اھل محل                        

صـابت كرده و كمتر كسي در اين میان وجود دارد كه از اين ھدف گیري در امان باشد مگر    ا

.اين كه در شعاع تیررس او قرار نگرفته باشد

او ديـروز مجھز به عصا و چارقد گلدار و لبخند شیرين و از ھمه مھمتر صبر و حوصله، نواي                  

یمار و رنجور در بستر آرمیده است       پـیوند را در تمامي خانواده ھا سر مي داد اما امروز او ب             

و نگـران از آيـنده تمامـي دختـران و پـسراني اسـت كه چند سال ديگر به گفته او به سن                        

... ازدواج مي رسند و

تعجـب نكنـید حـتما ايـن يـك گـزارش اينترنتـي است ، چرا كه تا ديروز وصلت ھاي فرخنده          

بزرگ ھاي ريش سفید تقبل مـیان دختـران و پـسران را خانم بزرگ ھاي گیس سفید و آقا            

مـي كـردند امـا امـروز رفـته رفته با حضور پررنگتر اينترنت در جامعه ما خصوصًا نزد جوانان،                   

ايــن پــا پــیش گذاشــتن جھــت وصــلت ھــاي فــرخنده تــا حــدودي بــه عھــده ســايت ھــاي    

. ھمسريابي اينترنتي گذاشته شده است

ھمسر يابي اينترنتي از نوع سنتي 

را کـه وارد مـي کنم پیش رويم صفحه اي    HTTP://WWW.ARDABILI.COMآدرس سـايت    

گـشوده مـي شـود که در آن تصوير يک فرد روحاني نمايان است و بعد از آن اجازه رسمي        

از مـراجع بـزرگ تقلـید و بـه تـرتیب در صـفحات ديگر فرم ھاي كه اختصاص به ھمسريابي                   

. دارد

سعي ما بر اين است كه از       «قـسمت فعالـیت سـايت مطلبـي قـرار دارد بـه ايـن شرح                 در  

طـريق اينتـرنت و ايـن صـفحات با ارايه دقیق راھھاي بھینه سازي، يك زندگي سالم و بي                   

آاليـش براسـاس معـیارھاي يـك انـسان مـسلمان را پـیش روي خـواھان آن قـرار دھیم به                     

رده علمي و عملي جناب حجت االسالم  ھمـین دلـیل آشـنايي بـا نـوع فعالـیت ھاي گست             

».اردبیلي مي تواند شما را در انتخاب راھنما و مشاوره امین و دانا بیشتر كمك نمايد

آدرسـي كـه مـسئول ايـن سـايت بـراي گفت و گو در اختیارم قرار داده است بار ديگر مرور         

كي از مراكزي كـرده و بـا خود زمزمه مي كنم شايد اين آدرس دفتر كار باشد ؛ شايد ھم ي         

كـه بـه نوعـي مـرتبط بـا دانـشگاھي است كه او در آن تدريس مي كند ، اما وقتي به بن                        



بـست يـك كـوچه قديمـي پـا مـي گـذارم و پـالك سر در خانه قديمي را با آدرس در دست              

خـود مقايـسه مـي كـنم ايـن شـك در مـن به وجود مي آيد كه اين آدرس شايد متعلق به                

جعفر «مانـي بـه يقـین تـبديل مـي شـود كـه فرزند كوچك                محـل كـار نباشـد و ايـن شـك ز           

صـاحب سايت ھمسريابي در خانه قديمي را با لبخند و نوعي شیطنت بچگانه              » اردبیلـي 

. مي گشايد

خانـه پـیش رويـم بـسیار سـنتي است چرا كه ھنوز در آن فضاي اندروني و بیروني را مي               

ه بزرگي كه انباشته از كتاب      تـوان بـه درسـتي احـساس كرد ، سجاده اش در كنار كتابخان              

ھـاي مـرتبط بـا فقـه و اصول اسالمي است بر روي زمین گسترده شده و پرده اي ضخیم                     

ما با كتاب ھا و سجاده و پشتي ھاي رديف شده در اين             . اتـاق را بـه دو نیمه كرده است          

سـو و كامپیوتري كه با روشن شدن آن فرم ھاي پر شده توسط متقاضیان ھمسر يابي از          

. امـي نقـاط كـشور و حتـي جھـان بـه آن سـرازير مـي شـود در آن سوي اتاق قرار دارد                         تم

شـايد ايـن پـرده مـرزي باشـد بـراي گـذر از روش ھـاي سـنتي و روي آوري به روش ھاي                          

. نوين، در حالیكه ھنوز به پرده ضخیم چشم دوخته ام سئواالتم را آغاز مي كنم

چه طور به ھمسر يابي از طريق اينترنت عالقه مند شديد؟ 

تـا ھمـین چـند سـال قـبل مـن بـا مقـوله اينتـرنت نـا آشـنا بـودم و در زمینه ھمسريابي و                        

ادي نیز در اين    مـشاوره ازدواج بـا شـاگردانم در دانـشگاه ارتـباط داشـتم و فعالـیت ھاي زي                  

زمیـنه انجـام دادم از جملـه طراحي و تأسیس كانون مشاور پیوند دانشجويي در دانشگاه                 

تھـران و يـا ايـــــجـاد و تأسـیس صـندوق ھـاي قـرض الحـسنه پـیوند در دانـشگاه تھران و                         

به ھر حال من كارم را با       . محـبان الزھـرا در جمـع برخـي از دانـشجويان دانشگاه امیر كبیر              

ان شـروع كـردم و ايـن احـساس را داشـتم كه اينترنت يك رسانه عام و عمومي           دانـشجوي 

بـراي دانـشجويان محـسوب مي شود ھر چند الزم است كه در اين جا به اين نكته اشاره                 

داشـته باشــم كـه طــیف وسـیعي از دانــشجويان مــا از اينتـرنت فقــط چـت كــردن و كنتــرل      

دم اينترنت مي تواند يك وسیله صـندوق پـستي رامـي شناسـند امـا بـا ايـن حـال فكـر كر              

. خوب براي ارتباط و كمك رساني به اين قشر باشد

چه كساني در تأسیس اين سايت فعالیت و نقش داشته اند؟ 

سـايتي كـه اكـنون در زمینه ھمسريابي فعالیت دارد حاصل چندين سال فعالیت شخصي               

دانشگاه علوم پزشکي خـودم و تعـدادي از دوسـتان در كانـون مشاوره دانشجويي و پیوند      

ابتدا مشاوره ھا و فعالیت ھاي ھمسريابي اين كانون محدود به دانشگاه و         . تھـران است    



با داير كردن پايگاه اطالعاتي   79فقـط در زمیـنه ازدواج ھـاي دانـشجويي بـود ولي از سال                

. ھمسريابي فعالیت ھاي خود را گسترش داديم

ھستند؟ طیف مخاطب شما براي ھمسريابي دانشجويان

خـوب اسـت بدانـید علت اصلي روي آوري من به اين كار، ديدن مشكالت شديدي بود كه                   

اكثـر دانـشجويان در زمیـنه ھمـسريابي بـا آن رو بـه رو بـودند، بـسیاري از آنھا بعد از فارغ                         

التحــصیل شــدن قــصد خــروج از كــشور را داشــتند مــن از نــزديك بــا آنھــا در ارتــباط بــودم و   

را درك مـي كـردم بنابـراين كار مشاوره با دانشجويان را از دانشگاه          مـشكالت روحـي آنھـا     

بنابراين طبیعي به نظر مي رسد كه طیف وسیعي از مخاطبان من دانشجويان             . آغاز كردم 

.باشند اما اين حرف بدين معنا نیست كه ما به افراد ديگر بي توجه ھستیم

ك روحاني گذاشته ايد؛ چـرا در صـفحه اول سـايت، تصوير خودتان را به عنوان ي            

آيا اين كار علت خاصي دارد؟ 

ھـدف مـن در درجـه اول معرفـي خودم و در مرحله بعدي به نوعي كسب اعتماد افراد بود            

بـه نحـوي كـه مـراجعه كنـندگان در ھمـان وھله اول ورود به سايت متوجه بشوند مديريت             

وصي ترين مسائل سـايت بـا چـه شخـصیتي است كه اگر بعدا تمايل داشتند در مورد خص         

.خود با من صحبت كنند

شـما بـراي شروع به كار در اين زمینه و ھم چنین راه اندازي اين سايت از محل و شخص                   

به خصوصي اجازه گرفته ايد؟ 

ھمـان طـور كـه در سـايت مـشاھده كـرده ايـد مـن مجوزھايـي بـراي شروع به كار خود از                  

مراجع مي توان به آيت اهللا محمد فاضل مـراجع و علمـاي تقلـید دريافت كرده ام كه از اين          

اما خوب است   . لنگرانـي ، سـید علـي سیـستاني و ناصـر مكـارم شـیرازي اشاره داشت                 

بدانـید كـه ھـیچ كـدام از ايـن مجـوزھا مربوط به ازدواج اينترنتي نیست؛ من براي مشاوره              

من اطالع دادن و تـرويج فـرھنگ ازدواج ايـن مجـوزھا را دريافـت كـرده ام چـون تا آن جا كه                    

دارم در مــورد امــور مــشاوره و ازدواج اينترنتــي نــیاز بــه اجــازه نــداريم چــون فعالــیت ھــاي   

.اينترنتي احتیاج به اجازه ندارد

ــي را از         ــه اطالعات ــرنت، چ ــريق اينت ــسريابي از ط ــه ھم ــروع ب ــراي ش ــما ب ش

متقاضیان دريافت مي كنید ؟ 

ضیان عرضه مي كنیم كه بايد تكمیل در بـدو امـر فرمـي را از طـريق شبكه اينترنت به متقا         

شـود در ايـن فرم اطالعات فرد متقاضي شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،شغل ، رنگ               

چـشم، نـژاد ، قد، رشته تحصیلي ، تعداد خواھر و برادر ، پدر و مادر در قید حیات ھستند                     

ق گرفته اند يا نه ، يـا نه، منزل شخصي يا استیجاري ، ازدواج قبلي داشته اند يا نه ، طال       

اعـضاي خانـواده تـا چه حد به او كمك مي كنند، ازدواج با كسي كه قبال ھمسر داشته يا                 

مـتاركه كـرده را مي پسندند يا نه ، آرامش و صبوري ھمسر براي فرد تا چه اندازه اھمیت       

دارد و آيـا فعالـیت بیـرون از منزل ھمسر موجب رنجش خاطر او مي شود به صورت سوال                    

ح شده اند كه متقاضي بايد به آنھا پاسخ دھد و براي ما از طريق اينترنت ارسال كند             مطـر 

ساعت به فرم ارسالي جواب مي دھیم و اگر شخصي را مطابق فرم در         24كـه مـا ظـرف       

البته اين مالقات در    . جـستجوي ھـاي خـود پـیدا كنـیم قـرار مالقات حضوري را مي گذاريم                



مـي كـنم در جلـسه اول ايـن افـراد تا حدودي با         حـضور خـودم صـورت مـي گیـرد و سـعي              

به عنوان نمونه ھمین امروز من يك قرار داشتم كه خانم   . خـصوصیات يكديگـر آشـنا شـوند       

درصد با   60دانـشجو الكتـرونیك بـود و آقا فروشنده لوازم ورزشي كه احساس كردم حدود                

. ھم تفاھم دارند ولي نیاز به مشاوره بیشتري داشتند

تا چه حد از اين مالقات ھا با اطالع ھستند؟ خانواده ھا 

در اولـین جلـسه مالقـات حـضوري غیـر از خـود مـن بـه عـنوان يـك واسـطه و دختر و پسر                      

كـسي ديگـر حـضور نـدارد امـا در ھمان جلسه اول سعي مي كنم از دو طرف بخواھم كه           

. ريان امر باشندحداقل به يكي از اعضاي خانواده مثل مادر يا پدر نیز اطالع بدھند تا در ج

آيا اين مالقات ھاي حضوري در سايت انعكاس مي يابد؟ 

بــه ھــیچ وجــه، ضــمن آنكــه اطالعــات ارســالي محــرمانه تلقــي شــده و بــراي ھــیچ يــك از 

متقاضـیان ديگـر نیز قابل رويت نیست و متقاضیان نمي توانند به مشخصات داوطلبان ديگر      

.داشته باشندحتي اگر مطابق با خواسته آنھا باشد دسترسي

اين نوع ھمسريابي اينترنتي خاص ايران است ؟ 

اگــر بــراي ســايت . ايـن ســايت اينترنتــي نــه ايــران بلكــه سرتاســر دنــیا را در بــر مــي گیــرد 

تقاضـايي وجـود داشـته باشـد مـضايقه نخواھم كرد كما اينكه در كانادا مقدمات ازدواج يك                   

سلمان شد فراھم کردم وخطبه عقد و جـوان ايرانـي را بـا يـك دختـر لھـستاني كـه بعدًا م             

ھم چنین يك . ازدواج ايـن دو را نیـز قرائت كردم و ازدواجشان ھم در سفارت به ثبت رسید        

دختـر ايرانـي مقـیم دبـي را از طـــريق ھمـین فرم ھا به عقد يك پسر شیرازي در آوردم و                   

. نمونه ھاي بسیار ديگري

ند از خدمات اينترنتي سايت     میانـساالن بـه خاطر فوت ھمسر يا طالق مي توان          

شما استفاده كنند؟ 

ھـدف ما كمك به افراد مجرد و جوياي ھمسر در تمام سنین است ما منعي براي كمك به         

. ايـن گـونه افـراد نداريم و اگر تقاضايي وجود داشته باشد براي آنھا ھمسريابي مي كنیم                  

ير افــراد جامعــه ظاھــرًا البــته تاكــنون بیــشتر مــراجعین مــا دانــشجويان بــوده انــد زيــرا ســا  

. شناختي از خدمات اين سايت ندارند و من ھم شخصًا به تبلیغات اعتقادي ندارم

ــر تــسھیالت ھمــسريابي چــه خــدمات      ــن پايگــاه اينترنتــي عــالوه ب از طــريق اي

ديـــــــگري به مردم ارائه مي دھید؟ 

، تحصیلي و روان     عـالوه بـر ھمـسريابي، در ارتـباط با ھر گونه مسئله خانوادگي ، علمي               

تعدادي از كتاب . شناسـي مشاوره ھاي رايگاني را به درخواست كنندگان ارائه مي دھیم       

ھـا نیـز در سـايت وجود دارند كه عالقه مندان مي توانند آنھا را مورد استفاده قرار دھند و                    

طـي ھماھنگـي ھايـي كه با بھترين مشاوران روان پزشك كشور صورت گرفته افرادي كه                 

بـه متخصـصان روان پزشـكي دارنـد به آنھا مــــــــعرفي مي شوند و با كمترين ھزينه         نـیاز   

در زمینه آزمايش ھاي ژنتیكي احتمالي مورد نیاز        . ممكـن تحـت مـشاوره قـرار مـي گیـرند           

.ھم تاكنون به افراد خدماتي ارائه شده است



شما بابت خدماتي كه ارائه مي دھید وجھي ھم دريافت مي كنید ؟ 

ما بابت ارائه كلیه خدمات خود كه عالوه بر ھمسريابي گاھي شامل كمك             . بـه ھـیچ وجه    

به عبارتي اين خدمات    . بـه تامـین جھیـزيه نیـز مـي شـود ريالـي از متقاضـیان نمي گیريم                  

. ان عـــــــرضه مي شود و قصد ما نیز انجام كار نیك است نه سوداگريرايگ

منابع مالي مورد نیاز شما از چه طريقي تامین مي شود؟ 

بـراي تامـین پول مورد نیاز از مراجع ، علما، افراد خیر و نیكوكار كمك گرفته ايم و ھمانگونه           

ت عظام دريافت كرده ايم كه    كـه در سـايت نیـز آمـده اسـت مـا مجوزھايي نیز از برخي آيا                 

مـي توانـیم براسـاس ايـن مجـوز يـك سـوم از محل خمس و زكات اشخاص را به اين گونه              

در طـي ايـن چـند سال ما تاكنون مبالغ زيادي را بابت مشاوره و      . مـصارف خیـريه برسـانیم     

. ھمسريابي ھـــــزينه كرده ايم بدون اينكه ريالي از كمك دولت استفاده كرده باشیم

ي مـدت فعالیتـتان از طـريق اينترنت تا كنون براي چه تعداد متقاضي ھمسر         طـ 

مناسب يافته ايد؟ 

طـي مدتـي كـه در ايـن زمیـنه فعالـیت فـردي و يا دانشگاھي و اينترنتي داشته ام يعني                       

زوج پـیوند برقـرار كـرده ام كـه خوشبختانه تاكنون ھیچ كدام از اين      800سـال بـین      6حـدد   

. نبوده و به طالق منتھي نشده استازدواج ھا بد فرجام

درخواسـت ھـاي ارسـالي به سايت توسط چه كساني مورد مطالعه قرار مي               

گیرد؟ 

از آن جـا كـه ايـن اطالعـات بـسیار محـرمانه اسـت و جـز خـصوصي تـرين مـسائل ھر فرد                           

من روزي چند . محـسوب مي شود كسي ديگر جز خودم به اين اطالعات دسترسي ندارد  

سايت مراجعه مي كنم و اطالعات ارسالي را مورد مطالعه قرار مي دھم و      بـار بـه بـاكس       

. سعي مي كنم در كمترين زمان پاسخگو باشم

در روز چه تعداد متقاضي به سايت شما مراجعه مي كنند؟ 

.نفر150الي 100متغییر است، اما به طور میانگین 

آيا سايت شما مورد حمله اينترنتي قرار گرفته است ؟ 

بـا ايـن حـال من به كمك         . ر طـي ايـن سـال ھـا يـك بـار؛ امـا مـسئله بـسیار جـدي نـبود                      د

شـاگردانم ســــعي كـرده ايم سايت را به گونه اي تقويت كنیم كه ھر كسي قادر به نفوذ      

. در آن نباشد



حملـه بـه سـايت ھـا اتفاقي است كه ھر لحظه امكان وقوع دارد و از آن جا كه              

وط به شخصي ترين مسائل افراد است شما در       اطالعات داخل سايت شما مرب    

اين زمینه چه اقداماتي انجام داده ايد ؟ 

مـن ھـر شـب پـس از مطالعـه فرم ھا و استخراج شان آنھا را از روي سايت برمي دارم و                         

اگـر شـما در سايت دقت كنید متوجه مي شويد مطالب زيادي در آن وجود ندارد چون اكثر                   

. ايت قرار دارد كه تنھا خود من به آنھا دسترسي دارماطالعات به طور پنھان در س

در مقابـل اينتـرنت نبايد خرافات گرايي بكنیم بلكه بايد مجھز            

ما ھمیشه  . بـشويم و روش درك اطالعـات را نیـز به روز كنیم            

جلـوي پديـده ھـاي ورودي بـه كـشور بـه نوعـي عقـب مانده                  

ايم حـركت كرده ايم و علت آن است كه ھمیشه محتاط بوده        

و چـشم بـه آسـمان و زمـین داشته ايم كه به كسي برخورد                

نكنــیم امــا امــروز بايــد قــبول داشــته باشــیم كــه اينتــرنت راه   

گفـتمان اسـت و ازدواج از طـريق آن ناديـده گرفتن روش ھاي            

من قبول دارم كه . سـنتي نیست بلكه آسان نمودن آن است      

فرادي به اينتـرنت بـا خـود مفاسـدي را نیز به ھمراه دارد اگر ا              

سـوي سـايت ھاي خالف كشیده مي شوند اين كار به علت      

عـدم آگاھـي و اطـالع اسـت پـس وظـیفه ما آگاھي دادن به                 

.اين افراد است

در روز چند ساعت به اينترنت اختصاص مي دھید؟ 

حتي . سـاعت؛ بـه طـوري كه ھمه خانواده از دست من كالفه ھستند              9شـايد بیـشتر از      

من آن . مانـي دعـوت مي شوم لپ تاپ را نیز با خود ھمراه دارم  گاھـي اوقـات كـه بـه میھ     

قـدر زمـان بــراي اينترنت مي گذارم كه بعضي اوقات خانواده مي خواھند از طريق اينترنت    

! براي آنھا زمان مشاوره بـگذارم

از اينترنت در چه مواردي استفاده مي كنید؟ 

مـا بعـد از كـار بـه تمامـي سـايت ھا       در درجـه اول اينتـرنت بـراي تمركـز روي كـارم اسـت ا        

.مراجعه مي كنم

به چت كردن نیز عالقه داريد؟ 

بلـه و تـا آن جـا كـه بـتوانم در اكثـر چـت روم ھـا وارد مي شوم تا با مسائل جوانان بیشتر                

آشـنا بـشوم دنـیاي چـت دنیاي جالبي است كه ھمیشه افراد شخصیت دوم خودشان را                  

ديگر افراد از چت براي تبادل اطالعات و دوست يابي در كشورھاي . در آن بـروز مـي دھـند    

اسـتفاده مـي كنـند كه اين كار خیلي سريع اتفاق مي افتد اما در ايران جوانان ما ساعت                    

ھـا با شخص دوم چت مي كنند و آخر سر معلوم مي شود طرف مقابل ھمسايه ديوار به                

. ديوار خودشان بوده است

بھره مي گیريد؟ شما نیز در چت از ھمان شخصیت دوم 



بـه خاطـر اينكه بتوانم به جمع اين افراد ملحق بشوم و نیازھاي آنھا را كامال                 ) مـي خـندد   (

. درك كنم الزم است من نیز مثل آنھا يكي غیر از خودم باشم

از طريق چت دوستاني را نیز يافته ايد؟ 

رسانده اند جزو چـند نفـر از دوسـتاني كـه در احـداث و راه انـدازي اين سايت به من ياري                  

. كساني ھستند كه در چت روم ھا با آنھا آشنا شده ام

بـه عـنوان يـك فرد روحاني كه ھمسريابي از طريق اينترنت را برگزيده است فكر مي كنید            

در مقابل اينترنت بايد چگونه رفتار كنیم؟ 

اطالعات در مقابـل اينتـرنت نـبايد خرافات گرايي بكنیم بلكه بايد مجھز بشويم و روش درك      

مـا ھمیـشه جلوي پديده ھاي ورودي به كشور به نوعي عقب مانده              . را نیـز بـه روز كنـیم       

حـركت كـرده ايـم و علت آن است كه ھمیشه محتاط بوده ايم و چشم به آسمان و زمین                     

داشـته ايـم كـه بـه كـسي برخورد نكنیم اما امروز بايد قبول داشته باشیم كه اينترنت راه                     

ج از طـريق آن ناديـده گـرفتن روش ھـاي سـنتي نیست بلكه آسان                 گفـتمان اسـت و ازدوا     

مـن قـبول دارم كـه اينتـرنت بـا خـود مفاسـدي را نیـز بـه ھمراه دارد اگر          . نمـودن آن اسـت   

افـرادي بـه سـوي سـايت ھـاي خـالف كـشیده مـي شوند اين كار به علت عدم آگاھي و          

. اطالع است پس وظیفه ما آگاھي دادن به اين افراد است

كـه صـاحب سـايت ھمـسريابي از طـريق اينتـرنت ھـستید خودتان از چه                  شـما   

طريقي ازدواج كرده ايد؟

در حالیكه سیني چاي از پشت پرده ضخیم به درون اتاق ھدايت مي شود              . او مـي خـندد    

سال پیش و با روش بسیار بسیار سنتي با ھمسرم           17و او باز با ھمان لبخند مي گويد،         

...ازدواج كرده ام 

حظـه بعـد ھمـسر آقـاي جعفـر اردبیلي با اصرار او با چھره اي مھربان از پشت پرده                 چـند ل  

. ضخیم قدم به درون اتاق مي گذارد

ھمسر يابي اينترنتي از نوع تضمیني 

يـادم ھـست بچـه كـه بودم ھر وقت پدر مي خواست ھندوانه بخرد اكبر آقاي میوه فروش           

كارش بر سر ھندوانه ضربه اي مي زد و بـا اون ھـیكل بـه قـول امـروزي ھـا بادي بیلدينگ                

روي دسـت مـي گـرفت و با صداي بلند مي گفت به موال قسم تضمیني تضمیني ببر و از            

بزرگتر . شـیرينیش صـفا كـن و بـه راستي كه ھنوز طعم شیرين آن ھندوانه را به ياد دارم               

در .كـه شـدم براي درس ھايم در كالس ھاي تقويتي شركت كردم گفتند قبولي تضمیني        

شركت در كالس رانندگي باز ھم تضمیني خالصه از بدو    . كـالس كـنكور بـاز ھـم تـضمیني         

تـولد تاكـنون شـايد صدھا بار با اين كلمه تضمیني برخورد كرده ام اما ھیچ كدام مرا تا اين                

حـد مـیخكوب نكـرد وقتـي صـفحه اول يكـي از سايت ھاي ھمسريابي را گشودم و با اين         

و در ادامه   » تن قطعـي ھمـسر دلخـواه بـا تـضمین صـد در صد              يافـ «جملـه رو بـه رو شـدم         

پس از ثبت نام    . به جز كنكور، ازدواج ھم مي تواند تضمیني باشد        . تعجب نكنید « خـواندم   

بـراي اسـتفاده از خـدمات ازدواج تـضمیني كارشناسـان موسسه براي ازدواج شما بسیج                 

به . كالفه خواھید شدخواھـند شـد آن قـدر متقاضي ازدواج به شما معرفي مي شود كه       

خـودتان مــي گويــید آه خــداي مـن ايــن ھمــه خواســتگار از كجـا آمــده؟ و ايــن جاســت كــه    



موسسه آن قدر . ثابـت مي كند كه قسمت و تقدير در ازدواج بي تاثیر است            ... موسـسه   

درصد  75مطمـئن اسـت كـه اگـر شـما تـا زمان مقرر ھمسر دلخواه خودتان را پیدا نكرديد                     

درضمن اين روش . ر زمان ثبت نام دريافت شده به شما مستردد مي گرددھـزينه اي كه د   

».به آقايان سخت گیر و مشكل پسند نیز توصیه مي شود

6نیست چرا كه اين موسسه حداقل       ... ايـن تـنھا روش ھمـسريابي در سـايت موسسه            

روش ديگـر را نیـز پـیش روي مـشتاقان ازدواج مـي گـذارد از جمله اين روش ھا شركت در               

، يافـتن ھمـسر دلخـواه با تكنیك    SS، انـتخاب ھمـسر بـا روش    WHO FOR WHOسـمینار  

COM FOR CHAT      يافـتن ھمـسر از طـريق گـرفتن شـماره تلفن ھاي خیاباني، و يافتن و ،

. است10،0ارزيابي ھمسر آينده از طريق شركت در سمینار

عنوان WHOFOR WHOدر سـايت ايـن موسـسه يكـي از روش ھـا ، شـركت در سـمینار        

شـده اسـت كـه بـه ھمـه افـراد يـك كـد تعلـق مـي گیـرد ، نام و نام خانوادگي افراد قابل                            

ھـر شخـصي كـه در جايگـاه قـرار مـي گیرد مشخصات خود و ھمسر              . شناسـايي نیـست   

اگـر يكـي از حاضرين عالقه مند باشد با يكي از كدھا در              . دلخـواھش را اعـالم مـي نمايـد        

ھر شخص مي تواند . كد را در فرم ويژه يادداشت مي نمايدرابطـه بـا ازدواج مذاكـره نمايد     

نفـر را يادداشـت نمايـد؛ بعد از سمینار با استخراج نتايج توسط كامپیوتر از افراد                  3حداكثـر   

تلفنـي دعـوت مـي شـود تـا در موسسه حضور يافته و با يكديگر به صورت چھره به چھره                       

د نتـیجه را بـه موسسه اعالم كنند و در   جلـسه بايـ  3افـراد بعـد از حداكثـر     . مذاكـره نمايـند   

ورود به . صـورت مثـبت بـودن بعد از مشاوره مراحل بعدي توسط خانواده ھا ادامه مي يابد           

ھزارتومان است 6تا 3ھزارتومان و ھزينه جلسات مشاوره بین   3سـمینار تـا اطالع ثانوي       

 .

ھزار تومان   5ھـم چنـین ايـن سـايت بـراي مـشاوره ھاي حضوري به ازاي ھر نیم ساعت                  

. نوبت مشاوره تلفني دريافت مي نمايد5تا 3ھزار تومان براي10حق مشاوره و 

 ***

ھـر چـند ھمـسريابي اينترنتـي در كـشور مـا عمـري كـوتاه دارد امـا در مقابل سايت ھاي                     

خارجـي مشابه سال ھاست روي اينترنت فعالیت و تبلیغ دارند، ظھور چنین سايت ھايي               

نده تـرويج و گـسترش اينتـرنت در حوزه ھاي غیر تخصصي و خصوصًا               در كـشور نـشان دھـ      

. اجتماعي است

بـه ھـر حـال ايـن گـونه بھـره بـرداري از اينتـرنت در فعالـیت ھـاي اجتماعي به نوعي نويد                          

بخـش افـزايش تعـداد كاربـران و تنوع در استفاده از اينترنت مي شود ھر چند در اين میان                     

.ورت خواھد گرفتقطعًا سوء استفاده ھايي نیز ص

سي باور غلط در ازدواج



.ازدواج باعث درمان مشکالت رواني مي شود? 

).عشق کافي است(اساس ازدواج فقط و فقط عشق است ? 

.گي واقعي وجود نداردعشق مال داستانھاست و در زند? 

.ازدواج راھي براي سعادتمند شدن است? 

از ديـدگاه والـدين دختـران و پسران    (ازدواج راھـي بـراي تـضمین زندگـي فـرزندان اسـت           ? 

).جوان

.ازدواج راھي براي پیشگیري از انحراف فرزندان است? 

.ازدواج راھي براي فرار از مشکالت است? 

.يت والدين استازدواج راھي براي جلب رضا? 

.استازدواج موفقدوستي قبل از ازدواج، تضمین کننده يک ? 

.را تغییر مي دھم» او«حاال ازدواج مي کنم و بعد ? 

.بايد با کسي ازدواج کرد که از ھمه نظر کامل باشد? 

.گي کامل شودزن بايد وارد يک زند? 

.مھم اين است که جوان ازدواج کند، بقیه مسايل حل مي شود? 

.يک ازدواج ھرچند ناموفق بھتر از تجرد است? 

حتمًا در زندگي مشترک نیز کـسي کـه بـه خانـواده خـود خیلـي اھمـیت مـي دھد پس             ? 

.موفق خواھد بود



).مي گیرم(ازدواج مي کنم و بعد طالق مي دھم ? 

.اگر با فالني ازدواج کنم خوشبختم، والغیر? 

.و رفاهازدواج يعني خوشبختي?

.ازدواج يعني اسارت? 

.تعیین کننده موفقیت در ازدواج استمھريه ? 

.شايد اگر با ديگري ازدواج مي کردم موفق تر بودم? 

.زن و شوھر بايد کامًال شبیه ھم باشند? 

.زن و شوھر بايد ھمه مسايل خود به يکديگر بگويند? 

.زن و شوھر بايد کامًال وقتشان را با ھم بگذرانند? 

.زن بايد تابع و مطیع محض مرد باشد? 

شـوھر بايـد ھمسرش را به ھمه خواسته ھايش برساند؛ شوھر بايد ھمه مشکالت او                ? 

.را حل کند

)»زن ھا فريبکارند«يا » مردھا غیر قابل اعتمادند«. (به ھیچکس نمي توان اعتماد کرد? 

چـون خـودم تـصمیم گـرفتم بايـد تـا آخـرش بـروم؛ ھـر قولي که مي دھي بايد تا آخرش              ? 

.بايستي

زن و شوھر بايد تابع ھم    . ر بايـد در ھمـه مـسائل اتفـاق نظـر داشـته باشند              زن و شـوھ   ? 

.زن و شوھر بايد ھمه فعالیت ھايشان مشترک باشد. باشند

نبايد . نـبايد محبـتت را نشان دھي      . بـه زن نـبايد رو داد      . مـرد بايـد جلـوي زنـش در بـیايد          ? 

.ندطرف مقابلت بفھمد که دوستش داري چون آن وقت سوءاستفاده مي ک

کسي که طالق مي گیرد     . مي گیرند حتمًا افراد مشکل داري ھستند       طالقافرادي که   ? 

.حتمًا آدم بدي بوده است

.والدين نبايد در تصمیم ما دخالت کنند اما بايد زندگي ما را تأمین کنند? 

.بھتر از طالق استھر نوع زندگي ? 

.طالق يعني بدبختي? 

.رابطه جنسي پديده اي گناه آلود يا زشت است? 



شرايط ھمسر شايسته و اھمیت آن

ش او را مــي نگــرد، شــاد و بھتــرين زنــان شــما زنــي اســت کــه وقتــي ھمــسر  

)ص(رسول خدا . مسرورش گرداند 

در مـورد انـتخاب ھمـسر بـه مـنظور ايجـاد و تولـید نـسل سـالم و صالح ، احاديث و روايات                   

فراوانـي وجـود دارد کـه بـسیاري از آنھـا حاکـي از اھمیت قانون وراثت و ثأثیر عامل محیط                      

ن نکـات را در امر انتخاب ھمسر   پیامبـر اسـالم بـراي تولـید نـسل بھتـر، دقـیق تـري               . اسـت 

:گوشزد فرموده است که، به برخي از آنھا اشاره مي کنیم 

که از آن   [با خويشاوندان نزديک ازدواج نکنید زيرا فرزندي        :پیامبر فرموده 

چون دانستن سالمتي . نحـیف و ضـعیف خواھد بود      ] بـه ثمـر مـي رسـد       

نزديک ، ممنوع   اجـداد غیـر ممکـن اسـت بايـد ازدواج مـیان خويشاوندان               

گــردد، زيــرا بعــضي از بــیماري ھــاي مخفــي در افــراد وجــود دارد؛ کــه در  

.شرايط خاصي ظاھر مي شود

شرايط ھمسر شايسته 

اوًال بايـد ھمسر انسان ، متدين باشد، زيرا دين مي تواند انسان را از         :مـتدين بـودن      -1

زن و مرد با ايمان مطابق ھـرگونه انحـراف ھـاي روحـي و اجتماعـي مصون دارد، و مسلمًا           

و احساس مسئولیت نسبت به اين مـوازين و بـرنامه ھـاي ديني فرزند خود را تربیت کرده           

:فرموده است) ص(امر مي نمايند، پیغمبر اسالم 

ممکــن اسـت ھمــین زيبايــي او را بــه  . بـا زن نــبايد صــرفًا بــه خاطـر زيبايــي او ازدواج کــرد  «

پـستي و ابـتذال سوق دھد، و نه صرفًا براي مال و ثروتش چون ممکن است مال ھم ، او             

.»با زن صرفًا به خاطر دين او ازدواج کن. را طاغي و سرکش سازد

کـه مبدأ اساسي پرورش نسل سالم است، و اين اصل چه در دوران               :ُحـسن خلـق      -2

، و چـه در دوران تـربیت کـودک در خانـواده ، اثـر مستقیم و يا غیر                    جنینـي و شـیرخوارگي      

.مستقیم دارد

کـه ايـن امر غالبًا کمک به دين است و ضامن جلوگیري مرد از            :زيبايـي و شـادابي       -3

ــال         ــردھا را اعم ــبًا م ــي زن غال ــه زيباي ــي ک ــن معن ــه اي ــت اســت ، ب انحــراف و خــالف عف

زيرا زن زيبا   . بیـشتر بـا ُحسن خلق توأم است        ايـن موضـوع نیـز     . غیرمـشروع بـاز مـي دارد      



براي اطمینان خاطر مرد از     ) ص(پیامبر اسالم   . غالـبًا داراي اخـالق ماليم و دلچسب است        

ــي و       ــر وي از نظــر زيباي ــا خاط ــند ، ت ــرد او را ببی ــیش از ازدواج، م ــازه داد پ ــي زن ، اج زيباي

: مي فرمود) ص ( رسول اکرم . دلپسندي زن مطمئن گردد

.ترين زنان شما، زيبا چھره ترين آنھاست بھ

:و در حديث ديگر آمده است که پیغمبر اسالم فرمود

.ترين آنھاست ِمھربھترين زن ھاي امت من ، زيبا چھره ترين و اندک 

.يبا را نصیب انسان مي سازدو نیز ازدواج با زن زيبا معموًال فرزندان ز

چون قھرًا، فرزند به کانون . يعنـي خـوش زا و بـسیار زا باشـد          : زن بايـد ولـود باشـد         -4

.خانواده حرارت مي بخشد 

ھمـسر انـسان بايـد از خانواده ي اصیل و تربیت شده و نجیب      :اصـالت خانوادگـي      -5

زن، خود فاقد تربیت باشد نمي       اگر. باشـد، زيـرا او بھتـر مـي تـواند کـودکان را تـربیت کند                

:مي فرمايد) ص(رسول اکرم . تواند فرزند خوب پرورش دھد

مراد زن زيبايي است    . ( از سـبزه اي کـه در مـیان کـثافات و پلـید ي ھا مي رويد بپرھیزيد                  

.که در محیط پست و آلوده پرورش يافته باشد

مادر، : ، مانندازدواج بـا عـده اي از اقارب  اسـالم :ازدواج بـا اقـارب و آثـار سـوء آن           -6

برخي موارد ديگر به منظور     خواھـر و خالـه و عمـه و امثال آنھا را شرعًا ممنوع ساخته، در                 

و . ارشـاد مـردم بـراي سـاختن و پـرورش نـسل سـالم، راھنمايـي ھاي کافي کرده است                    

صـحیح نمـي داند ؛ و پیامبر        –کـه حـرمت شـرعي ھـم نـدارد            –ازدواج بـا اقـوام نـزديک را         

:فرموده است

ف و ضعیف   نحی] که از آن به ثمر مي رسد      [با خويشاوندان نزديک ازدواج نکنید زيرا فرزندي        

.خواھد بود

. با زن نبايد صرفًا به خاطر زيبايي او ازدواج کرد:فرمود) ص(پیغمبـر اکـرم    

ممکـن اسـت ھمـین زيبايـي او را بـه پـستي و ابـتذال سوق دھد، و نه                     

صـرفًا بـراي مـال و ثـروتش چـون ممکـن اسـت مـال ھـم ، او را طاغي و           

با زن صرفًا به خاطر دين او ازدواج کن. سرکش سازد

از نظـر علمـي ايــن طـور اسـت کــه اگـر سـالمتي طــرفین تـا چـند پــشت معلـوم و صــفات          

خانوادگــي آنــان شايــسته مــي بــود ازدواج بــا خويــشاوندان مــوجب تقــويت صــفات خــوب    



ولي چون دانستن سالمتي اجداد غیر ممکن است بايد ازدواج میان         . خانوادگـي مـي شد    

یماري ھاي مخفي در افراد وجود دارد؛ خويـشاوندان نـزديک ، ممـنوع گردد، زيرا بعضي از ب         

با شخصي  ) س(اگر فرض کنیم شخص سالمي      . کـه در شـرايط خاصـي ظاھـر مـي شود           

باشـد ، ازدواج کـند، نتیجه از اين قرار خواھد بود، س   ) م( کـه داراي بـیماري ارثـي نھفـته      

نیمـي از ايـن فـرزندان سـالم خواھـند بود ، و نیم             : م م ، يعنـي      × س س   = م س   + س  

يگـر از آنھـا بـه حـسب ظاھر سالم ھستند ولي نطفه ي بیماري ارثي در آنھا نھفته مي       د

حـال اگـر يکي از اين افراد که داراي بیماري ارثي نھفته است با يک شخص سالم                  . باشـد 

م س × س س = س س ، دوم + م س ، دوم : ازدواج کـند نتـیجه به شرح زير خواھد بود       

ي فـرزندان کـامًال سـالم و نـصف ديگـر ظاھرًا سالم      يعنـي بـاز ھـم در ايـنجا نـصف از عـده          

ضمنًا بايد دانست که ھیچ گونه     . خواھـند بود؛ و نطفه ي بیماري ارثي در آنھا نھفته است           

پس اگر افراد حامل نطفه ي بیماري . تفاوتـي ظاھـرًا بین اين دو نوع فرزند ديده نمي شود       

ولي . ارثي نھفته آشکار نخواھد شد    بـا افـراد کـامًال سـالم ازدواج کنـند ھیچ وقت بیماري               

ھـرگاه دو فـرد کـه ھـر دو حامل بیماري ارثي نھفته باشند با ھم ازدواج کنند بیماري ارثي          

1+ م س   2+ م م   1: نھفـته ي آنـان در بعـضي فرزندانـشان واضح خواھد شد از اين قرار                 

ود ضمنًا الزم است گفته ش. م س يعنـي يـک فـرزند، سـالم خواھد بود     × م س   = س س   

در ازدواج بین اشخاصي که ھیچ گونه خويشاوندي با ھم           –کـه ظھـور بیماري ارثي نھفته        

ولي اين احتمال در ازدواج میان خويشاوندان، بسیار        . نیـز ممکـن اسـت وقـوع يابد         -ندارنـد 

.زياد است

انگیزه ھاي غلط براي ازدواج

گاھي نـیز داليل . مي كنندبه داليل عجیب و غريبي ازدواج    بـعـضي اوقـات افـراد دم بخـت          

فشار آيـا شـما ھم تحت   . خـوب و موجھـي بـراي انـتخاب فـرد بـه خـصوصي در سـر دارنـد           

ھسـتـیـد كـه ھرچه زودتر ازدواج كنید؟ 

:بیندازيدازدواجبراي » داليل بد«پس بھتر است نگاھي ھم به اين 

ازدواج كردن فقط به خاطر پول-1

ـــروتـمـندي فــــرض مــي كنــیم فــردي كــه شــما شــیفته و عاشــقش شــده ايــد شـــخـص ث

البته عـاقـالنـه ھم نیست كه با آدمي كه كامًال بي پول          . بـاشــد؛ كـه خـوش بـه سعادتان     



اســت وھـیچ قــصدي ھم ندارد كه در آيـنـده در تأمین ھزينه ھاي زندگي سھمي داشته          

ساعت با كمال رضايت كار كنید تا 18باشـد، ازدواج كنـید، مگر آن كـه حـاضـر باشید روزي    

اما ازدواج كردن با يک نفر تنھا به خاطر . ر باشــید مخارج سنگین زندگي را تـأمین كنید   قـاد 

.پول، صـرفنـظـر از احـسـاس شـمـا نسبت به آن فرد، تقريبًا ھمواره اشتباه است

اما اگر . اگـر توانـستید فـرد مناسـبي را بیابـید به شما تبريك مي گويیم           

تن يــك نـامــادري يــا ناپدري بي         داشـ . تـرديد داريـد دسـت نـگــه داريــد         

رحـم، بـراي فـرزند شـما بـه مـراتب سـخت تر و ناگوارتر است از اين كه                     

.فقط يك پدر يا مادر دلسوز و مھربان باالي سرش باشد

ازدواج به خاطر دور شدن از خانه والدين-2

وب مي وقـتــي وضــعیت در خانـه پـدري، شوم و اندوه بار باشد، ازدواج يك راه گريز محس                  

امـا معموًال اين    . تعجبـي نـدارد كـه خیلـي ھـا ايـن راه گريـز را انـتخاب مـي كـنــند                     . شــود 

يکي دو سال ديگر در ! مـسیري اسـت كـه شـما را از چالـه در آورده و بـه چاه مـي انـدازد                   

خـانـه پــدر و مـادر مانـدن، بھتـر از آن اسـت كه با نخستین پیشنـھاد ازدواج ، تن به تأھل                    

تـان تا آخر عمر سبب رنجش و آزار  شـريک زندگـي  ن وقــت مـمـكــن اسـت    دھـید، چـون آ    

.شما گردد

عالقه والدين شما به فرد مورد نظر-3

ما ا! البــتـه جـاي تـعــجب دارد كه والـدين شـمــا واقعًا ھمسر آينده شما را دوست بدارند              

دوسـت داشتن ايـن فـرد از سـوي آنھا دلـیل كافي براي مد نظر قرار دادن ازدواج با آن فرد         

سـال ھـاي آيـنده، زمانـي كـه آنھـا درگذشتـند و از میان شما رفتند شما كماكان          . نیـست 

.فردي كه شايد مرد يا زن رؤياھاي شما نباشد. بايد اسیر فرد رؤياھاي آنان باشید

دراز مدتعادت به رابطه -4

ــا يكديگــر مــي گیــرند،     ھنگامــي كـــه دو نفــر پــس از مدتــي آشــنايي، تـــصـمـیـم ازدواج ب

خـطرناك مي شـود؟  » عـادت مـحـض «امــا چــه وقــت اجــبـار بــه دلـیل             . اشـكالي نــدارد   

و به ( گرفته اند، طالقزمــانـي كـه دو نفـر کـه بـا يكديگـر ازدواج كرده اند و بعد از يكديگر                    

مـطمـئـن . تـصمیم بگیـرند دوبـاره شـانس خودشـان را امتحان كنند          ) ھـم عـادت کـرده انـد       

. بـاشـیـد ھـرگاه بار نخست كارساز نبوده باشد بار دوم نیز كارساز نخواھد بود



خواھان فرزند بودن-5

اما آيا شما -قوي ترين محرك براي بسیاري از افراد در ازدواج است    » بچه دار شدن  «. بلـه 

: حاضـريد فـرزندان خـود را در شـرايط نـه چـندان ايـده آل پـرورش دھـید؟ موضوع اينجاست             

ي شوند و دنبال زندگي خودشان بروند شـما مجددًا با آن فرد زمانـي كـه بچـه ھـا بزرگ م         

ھــیچ کـس كامـل نیــست، امــا حـــداقل کـسي را برگـزينید كــه بـتواند بــراي       . خواھـید بـود  

فـرزندانتان پـدر يـا مـادر خوبـي باشد؛ ھمـچـنـین خود شـما به وي عالقه داشته باشید و                    

نه ديـگري را مد نظر قرار دھید مثًال    در غـیـر ايـن صـورت گـزيـ      . بـرايش احتـرام قائـل باشـید       

.كودكي را به فرزندخواندگي بپذيريد

کسي که به خاطر شما ھمسرش را کنار گذاشته-6

معمـوًال ايـن گــونـه ازدواج ھـا زيـاد دوام نخـواھـد آورد و پـــايه اي براي يك رابطه درازمدت                    

را مي يابد كه حاضر است       فردي كه شخصي  : ايــن سناريو را در نظر بگیريد      . نخـواھد بـود   

زيـرا . بـه ھمـسر يا نامزد خـود خیانت كند، مسـلـمًا رابطه آنھا استحکامي نخواھد داشت             

کـسي كــه تـوســط شــما بــه فــرد ديگـري خـیانت كرده، روزي نـیـز به خود شما خیانت                     

.خواھد كرد

يافتن يک ناپدري يا نامادري براي فرزندتان-7

اما اگر ترديد داريد دست     . بي را بیابـید به شما تبريك مي گويیم        اگـر توانـستید فـرد مناسـ       

داشـتن يـك نـامـادري يـا ناپدري بي رحم، براي فرزند شما به مراتب سخت              . نـگــه داريــد   

.تر و ناگوارتر است از اين كه فقط يك پدر يا مادر دلسوز و مھربان باالي سرش باشد

فشار اجتماعي-8

امـا مطمئن باشید كه ...ج كرده اند، اما شما ھنوز مجرد ھستیدتمـام دوسـتان شـما ازدوا     

!گرفته اندطالقتا االن يكي دوتاي آنھا 

ھنگــامـي كـه مـثًال خاله شما در مورد اين که آيا تصمیم به ازدواج                . پـس، خـودتان باشـید     

بھتـر است تنھا باشید تا اين كه با  . ز شـما سـؤال مـي كـند، توجھـي نکنـید      داريـد يـا نـه ا      

ھیچگاه تنھا به خاطر آنكه متأھل . کـسي ازدواج كنـید كـه سـبب بـدبـخـتـي شـمـا گــردد      

.شويد معیارھاي خود را پايین نیاوريد



ھمسر ايده ال من

)قسمت اول ( معیارھاي انتخاب ھمسر 

معیارھايــي بــراي در نظــر گــرفتن قــبل از ازدواجيکــي از مــسائل بــسیار مھــم و اساســي 

زندگــي بــه جــرئت مــي تــوان گفــت بیــشترين مــشکالتي کــه در  . اســت انــتخاب ھمــسر

، ھمسر مناسب خود را دختر و پسربـه وجـود مـي آيـد بـه خاطـر اين است که               مـشترک 

انـتخاب نکـرده انـد و پـس از چـند سـال زندگـي مـتوجه مي شوند اين دو مناسب يکديگر                        

. پس جا دارد براي اين انتخاب وقت بگذاريم و مطالعه کنیم. نبوده اند

معـیارھا و مـالک ھايـي کـه در انـتخاب ھمـسر بايـد در نظـر گرفته شود دو نوع                 

:است

.آنھايي که رکن و اساس اند و براي يک زندگي سعادتمندانه حتمًا الزم اند–الف

آنھايـي کـه شـرط کمـال ھستند و براي بھتر و کاملتر شدن زندگي الزم اند و بیشتر                     –ب  

. به سلیقه افراد و موقعیت آنھا بستگي دارند

اگـر گذشته فردي که مي خواھید با وي ازدواج کنید خیلي شیک بوده،         

ًال باالتـر از گـل بـه او نگفته اند، و گذشته شما ھمه اش درد و رنج و           اصـ 

زحمـت بـوده، و دائـم خـون دل خـورده ايد؛ رھايش کنید اين فرد مناسب           

.زندگي شما نیست

عامل مذھب و نگرش يکـي از معیارھايـي کـه بايـد حـتمًا در ازدواج در نظر گرفته شود،                

ردي ھستید که به اصول و فرامین اگـر شـما ف  .فـرد مقابـل نـسبت بـه مـذھب اسـت          

مذھبـي معـتقديد، ولـي شـخص مورد نظرتان ، نسبت به مذھب بي اعتماد يا بي تفاوت                   

انسان متدين، ھمسري متدين    . باشـد، شـما بـا ھـم زندگـي خوبـي نخواھـید داشت              

. اگر يکي متدين و ديگري بي دين و بي قید باشد، خوشبخت نخواھند شد             مي خواھد، 

.لحاظ بايد فردي را انتخاب کنید که ھمانند شما فکر کندبنابراين از اين

ازدواج با يک فرد مساوي است با پیوند        . است تناسب خانوادگي مسائل  يکـي ديگر از     

بايد با يکديگر سنخیت و تناسب دختر و پسربـا يـک خانـواده، فامـیل و يـک نسل؛ خانواده       

من مي خواھم با اين فرد      «معقول نیست شما بگويید      انـتخاب ھمسر   در. داشـته باشـند   



چرا که اين فرد جزيي از ھمان خانواده و فامیل         » دارمزندگـي کـنم و کاري با خانواده اش ن         

اين شاخه، از ريشه ھمان درخت تغذيه کرده؛ مسلم       . و شـاخه اي از ھمـان درخت است        

اسـت کـه بـسیاري از صـفات اخالقي، روحي، عقلي و جسمي آن خانواده و فامیل از راه                 

امن ھمان خانواده   وراثـت و تـربیت و محـیط بـه ايـن فـرد منـتقل شـده است، اين فرد در د                      

بايـد موقـع ازدواج ارزش ھـاي درون خانـواده فـرد را بررسـي کنید و با                   . بـزرگ شـده اسـت     

اگـر ايـن ارزش ھـا بـا يکديگـر تناسب            . ارزش ھـاي درون خانـواده خـودتان مقايـسه نمايـید           

در مقايـسه ارزش ھا دقت داشته       . داشـته باشـند، شـما زندگـي آرامـي خواھـید داشـت             

اگر در خانواده شما تحصیل يک ارزش است، در خانواده فرد مقابل نیز             بـراي مـثال     . باشـید 

تحـصیل يـک ارزش باشـد، اگـر در خانـواده شـما حجـاب يک ارزش است، در خانواده طرف                      

.مقابل حجاب ضد ارزش نباشد

ارتباطات و رفت و آمدھاي خانوادگيآنچـه در تناسـب اجتماعـي بايد در نظر داشت،     

ايـن کـه خانـواده با چه افرادي رفت و آمد مي کنند و داراي چه جايگاھي ھستند،       . اسـت 

ھمه اينھا در جايي جمع مي شود که به       . آيـا شـھرت اجتماعـي دارنـد يا خیر، مھم است           

در حقیقت مردم دوست دارند با افرادي رفت و آمد کنند          . يیمآن تناسـب اجتماعـي مي گو      

دو خانـواده بايـد از ايـن حـیث بـا يکديگر             . کـه از جايگـاه اجتماعـي خوبـي بـرخوردار باشـند            

مثًال . استتناسب رفتار اجتماعي دختر و پسرمـسئله دوم   . تناسـب داشـته باشـند     

د، تحمل رفتار اجتماعي زن     اگـر يـک دختـر لـوس و جلـف بـا مـرد متـین و موقري ازدواج کن                    

. براي مرد مشکل است

در نظر گرفتن تناسب اجتماعي دو خانواده       بنابـراين از مـسائل مھـم انتخاب ھمسر          

.و چقدر خوب است که پسر و دختر در يک رديف اجتماعي با ھم ازدواج کننداست

است، ھر   مسائل مالي و اقتصادي   يکـي ديگـر از مـواردي کـه بايد در ازدواج در نظر گرفت                

صالح . چقـدر دو خانـواده از لحـاظ مالـي در يـک سـطح باشـند ازدواج، ازدواج خوبـي است             

نیـست دختـر و پـسر و خانـواده ھايـشان از لحاظ مالي و ثروت تفاوت زيادي با ھم داشته                      

. اجتماعـي ھمیـشه مـشکالتي بـه ھمراه خواھد داشت          باشـند، ازدواج دو طـبقه متـضاد         

در رديف شما نیست، ھرگز اين اقتصاديشـما نمي توانید با فردي زندگي کنید که از نظر    

عي است در بـراي مـثال کسي که از نظر اقتصادي در يک طبقه باالي اجتما      . کـار را نکنـید    

نـاز و نعمـت بـزرگ شـده، ھمـه چیز برايش مھیا بوده، ھیچوقت مشکالت و تنگناي مالي                    

نداشـته اسـت، حـاال بـا فـردي از خانـواده بـسیار پايین از نظر اقتصادي ازدواج مي کند که             

فرھنگ خانوادگیش متفاوت، نیازھايش    . سـبک زندگـیش بـا ايـن فـرد مـتفاوت بـوده اسـت               



ي شود اين دو با يکديگر به مھماني بروند، شخص اول ھر لباسي             فرضـًا قـرار مـ     . مـتفاوت 

مـي پوشـد خجالـت مـي کـشد، احـساس مـي کـند نازيباست ، مورد تأيیدش نیست، در          

خانه . عـوض ھمـسرش زمانـي کـه بـه خانـه آنھـا مـي رود احـساس کدخدايـي مـي کند                       

ند، عصباني مي شو  . اين احساسات در وي ايجاد تعارض مي کند       . سـطحش پايـین است    

بـا ھم دعوا مي کنند، دعوا بر سر يک قضیه بسیار ساده زندگي است ولي ريشه اش در        

عـدم ھمخوانـي و تناسـب طـبقه اقتـصادي اسـت، اکثر دعواھاي چنین زن و شوھرھايي                   

.بعد از میھماني ھا شروع مي شود

. است تناسب تحصیلي يکـي ديگـر از معیارھايـي که بايد در ازدواج در نظر گرفته شود،                

بـسیار خوب است که زن و شوھر از نظر معلومات و تحصیالت علمي، خیلي با ھم فاصله    

. نداشـته باشـند و در رديـف يکديگـر باشـند تـا تفـاھم بیـشتر در زندگي شان به وجود آيد                     

نزديک باشد، زني که تحصیل کرده و مھـم اسـت که زن و شوھر سطح دانششان به ھم   

اگر ھم . دانـشگاھي اسـت نمـي تـواند ھمـسر يـک مـرد بـي سـواد يـا کـم سـواد باشـد                       

ممکن است يک آدم بي سواد    . توانـست مـدت کوتاھـي مـي تـواند ولـي در درازمدت خیر              

بـسیار فـرھیخته باشـد، مھـربان و سـطح آگاھـیش ھـم بـاال، کًال شخصیت خوبي داشته              

باالخص اين که تفاوت يک زن تحصیل کرده با . نجا تـشابھاتي وجـود ندارد  باشـد ولـي در ايـ    

غالبًا خانم تحصیل کرده از تحصیالتش در طول        . يـک مـرد تحـصیل کـرده بـسیار زيـاد اسـت             

براي مثال خانمي که در رشته ھنر . زندگـي استفاده مي کند ولي مرد تحصیل کرده کمتر    

ھنـري را در تمامـي خانـه مالحظـه کنـید اما        تحـصیالت دانـشگاھي دارد، مـي توانـید آثـار            

به ! ممکـن اسـت آقاي مھندس برق در سیستم برق خانه اش کلي اشکال داشته باشد               

او خیلي زودتر مسائل را مي    . نظـر مـي رسـد زندگـي بـا زن تحـصیل کرده راحت تر است                

ت متقابًال مردي که داراي تحصیالت عالي اس. فھمـد و نـیاز نیـست کـه خیلـي تکـرار کنید        

حتي بھتر است مردان يا     . نمـي تـواند بـا زني که داراي تحصیالت پايیني است ازدواج کند             

يکي از چیزھايي که بايد در ازدواج رعايت     . زنـان پزشـک بـا ھـم رديفـان خـود ازدواج بکنـند              

زندگي بنابـراين سـطح تحصیالت و سطح حرفه در     . اسـت  فاکـتورھاي حـرفه اي    شـود   

.بسیار مھم استزناشويي

. نیز اشاره کنیممسئله تفکرحـاال کـه به مسئله تحصیل اشاره کرديم خوب است که به    

ن ما بسیار مقیدند که ھمسر زيبا داشته باشند، در صورتي که زيبايي در              متأسـفانه مـردا   

در مورد . نمره داده اند300نمره دارد در حالي که به تفکر        25آمـار جھانـي بھداشـت فقط        



زيبايي دوره محدودي دارد، . عـروس خـانم ھمیـشه مـي پرسـند آيـا زيـبا ھست يا نیست           

بعضي از مردم ما در ازدواج جايي . ت را انکار کنیم ولـي مـا نمي توانیم تفکر و تعلیم و تربی          

.براي تفکر باز نگذاشته اند

زندگي با يک آدم کم . استھوشعامل اولـین چیـزي کـه در تفکـر جلـوه گـر مي شود،              

شود ھوش يک نفر را قبل از        ممکن است بپرسید چگونه مي    . ھوش بسیار مشکل است   

افـرادي کـه درجـه ھوشي خیلي پائین    . ازدواج تـشخیص داد؟ پاسـخ بـسیار آسـان اسـت          

ــدرت     ــد، قـ ــان مـــشخص اســـت، پختگـــي الزم را ندارنـ ــتار و کردارشـ ــامًال در رفـ ــد کـ دارنـ

انتزاع کردن  . عامل ديگر تشخیص ھوش، تفکر انتزاعي است      . تشخیصـشان ضـعیف است    

توانايـي اسـتنباط و درک مفاھیم از   يعنـي  تفکـر انتزاعـي   يعنـي بیـرون کـشیدن، و        

ايـن نـوع تفکـر ابعـادش بـسیار گـسترده اسـت، افـرادي که تفکر               . موقعـیت ھـاي کلـي     

بعد . کنیدالزم نیست که دائم برايشان تکرار. انتزاعـي دارند خیلي زود شما را مي فھمند    

ديگـرش، تفکـر حل مسئله اي است، تفکري که در آن انسان مي تواند مسائل خودش را                 

کساني که اين نوع تفکر را ندارند دائم دور خودشان مي چرخند، گیج اند، دائم               . حـل کـند   

کسي که اين نوع تفکر را ندارد به        . …مـي پرسـند چـه گفتي، يعني چه، منظورت چه بود           

گاھـي اوقـات افـراد از روي تـرحم با فردي ازدواج مي کنند که از نظر         . ھمـسري برنگـزينید   

زندگي . ھوشـي در سـطح پايیني است، مي خواھند ايثار کنند ولي سخت در اشتباھند              

کسي که تفکر و ھوش خوبي دارد کیفیت        . بـا افـراد کـم ھوش بسیار مشکل است         

.وب استيکي از ارکان اصلي مديريت ، تفکر خ. فراوان در مديريت دارد

يعني، بايد  . است گذشته افراد معیارھايي که بايد در ازدواج در نظر گرفت       يکـي ديگـر از      

. تـشابھاتي بـین گذشـته شـما بـا گذشـته فردي که مي خواھید با وي ازدواج کنید باشد                 

بسیاري از مردم مي  . شما به درک متقابل خواھید رسید     اگـر ايـن تـشابھات بود، آن وقت          

درک چــه موقــع صــورت مــي گیــرد، زمانــي کــه مــا   . گويــند ھمــسرم مــرا درک نمــي کــند 

سرنوشـت مـشابھي داريـم، شـما کـسي را درک مـي کنید که در زندگي تان باشد، يک                     

خیلي  اگر گذشته فردي که مي خواھید با وي ازدواج کنید         . غـريبه را نمـي شود درک کرد       

شـیک بوده، اصًال باالتر از گل به او نگفته اند، و گذشته شما ھمه اش درد و رنج و زحمت        

. بـوده، و دائـم خـون دل خـورده ايـد؛ رھـايش کنـید ايـن فـرد مناسـب زندگـي شما نیست             

نمــي تــواند بفھمــد . ايــن فــرد نمــي تــواند شــما را درک کــند. گذشــته بــسیار مھــم اســت

تمام آنچه با . ي بـه دست آورده ايد؛ برايش اھمیتي ندارد موقعـیت فعلـي را بـه چـه قیمتـ         

زحمـت بـه دسـت آورده ايد را جزء بديھیات و لوازمات زندگي مي داند، حتي گاھي اوقات                   

اصرار مي کند موقعیت فعلي را نیز از دست بدھید در حالي که موقعیت فعلي حاصل يک                 

شته اي مشابه شما داشته     در ازدواج به سراغ فردي برويد که گذ       . عمـر تـالش شماست    

.باشد و شما را درک کند

بعضي ھا در . و عاطفه در زندگي استعشقيکـي از مـسائلي کـه در گذشـته ماسـت،             

ه گذشـته ، بـسیار دوست داشته شده اند، مثل اين که ھیچکس به اندازه اينھا مھم نبود           

عده اي  . اسـت، مانـند عروسـک در دسـت ايـن و آن مـورد نـوازش و محبت قرار گرفته اند                     

ديگـر اصـًال مـورد تـوجه نـبوده انـد و کـسي به اينھا اھمیتي نداده است مثل اين که اصًال                      

حاال اگر اين دو نفر با ھم ازدواج کنند ، نمي دانند چه اتفاقي مي               . شناسـنامه اي ندارند     

در صورتي که   . ويـند ايـن شخـصیت خـالء عاطفـي مـرا پر خواھد کرد              گاھـي مـي گ    . افـتد   



کـسي کـه ھـیچوقت مـورد محبت قرار نگرفته، تشنه محبت است، ھرچه          . چنـین نیـست   

ھمیشه مي پرسد مرا دوست داري، مي گويید بله، باز    . محـبت کنـید سـیراب نمي شود       

ش ھمه چیز برعکس، شخصي که براي. مـي پرسـد، قسم مي خوريد، ولي باور نمي کند   

مھـیا بـوده سـیراب اسـت ھـیچ چیـز چشمش را نمي گیرد، به زحمت ھديه اي را برايش                    

گاھي اصًال شما را تحويل نمي گیرد، آنھا . فـراھم مي کنید اما جلب توجھش را نمي کند       

آدم ھـاي سـردي انـد، ھـر کـاري کنـید فايـده اي نـدارد، در مقابـل آنھـا وضعیت شما مثل                      

مي گويیم دست شما نمک  . مي دانم چرا دستم نمک ندارد     فـردي اسـت کـه مـي گويد ن         

بايد دنبال کسي  . پـس بھتـرين حالـت، تعـادل است        . دارد امـا ايـن شـخص سـیراب اسـت          

. گذشته ما سرنوشت ما را تعیین مي کند       بگـرديد کـه گذشـته معـتدل داشته است           

د شما را خـب حـاال چطور مي توانید به اين مسئله پي ببريد؟ کافي است از او سؤال کنی                 

تا حاال ھیچکس را به اندازه من دوست نداشته اند و           «اگر گفت   . چقـدر دوست داشته اند    

يا مثًال . قدري دست نگه داريد» .از ابـتداي امـر ھر چه خواسته ام برايم فراھم بوده است            

اگر قسمت شد و داماد ما شديد اين را بدانید که ما «چـنانچه مـادر دختـر خـانم مي گويد         

اين دختر خیلي به درد     » !خداحافظ«بگويید  » .باالتـر از گـل بـه اين دختر نگفته ايم          تـا حـاال     

.پدر و مادرھا در محبت کردن به بچه ھا، بايد حد تعادل را رعايت کنند. شما نمي خورد

مورد توجه قرار گیرد ازدواجاز ديـدگاه دکتـر مجـد، يکـي از مـسائل بـسیار مھـم که بايد در                  

به . فرزند چندم خانواده باشد خوب است و يا چرا خوب نیست      . رديـف فـرزندان خانه است     

ل غالبًا داراي وضعیتي ھستند که عمدتًا معاون اند، دختر  اعـتقاد ايشان بچه ھاي رديف او      

معـاون مـادر، پسر معاون پدر، بچه ھاي ارشد خانواده غالبًا مسئولیت ھاي زيادي را قبول                 

مـي کنـند و مـثًال از ديگر فرزندان مراقبت مي کنند، تکالیف اقتصادي و خريد به آنھا واگذار           

بچه ھاي اول سنگ ھاي زيرين   . م مي دھند  مـي شـود بـسیاري از کارھـاي خانـه را انجـا             

عـالوه بر کارھاي منزل و خريد و مواظبت از بچه ھاي ديگر بايد به عنوان        . آسـیاب ھـستند   

بچـه ھاي اول عمدتًا زندگي سختي       . قاضـي، مجـادالت بـین پـدر و مـادر را نیـز حـل کنـند                 

افـرادي که  از ايـن جھـت خـوب اسـت؛     . ايـن زندگـي سـخت ، مـزايا و معايبـي دارد         . دارنـد 

زندگـي سـختي تجـربه کـرده انـد مسئولیت پذيرند، اتفاقاتي را تجربه مي کنند که سبب                   

اينھا رأي شان نافذ    . مـي شود براي زندگي بعدي پخته شوند، غالبًا نظرشان شرط است           

روي . اسـت اگـر پـدر و مادر بخواھند با کسي مشورت کنند معموًال با فرزندان ارشد است         

دارند، اصًال گاھي به جاي پدر و مادر مھار زندگي را اينھا به دست مي    ديگـر فرزندان نفوذ   



اينھا معموًال مظلوم واقع مي شوند، حقشان       . از بعـضي جھـات ھـم خـوب نیـست          . گیـرند 

ھمیـشه زماني که دو بچه با يکديگر دعوا مي کنند به بچه بزرگتر مي   . خـورده مـي شـود     

که اينھا ھر دو کودک اند و ھر دو احساسات          گويـند تـو بزرگتـري تـو ببخش، و غافل از اين              

.کودکانه دارند

ريلکس است . بچـه ھاي آخري چه وضعیتي دارند؟ بچه آخر معموالًً ھیچ مسئولیتي ندارد           

بعـد از او ديگـر بچـه اي بـه دنـیا نـیامده و تـاج پادشاھي ھمچنان بر         . خیلـي راحـت اسـت     

بیايد اين قدر افراد ھستند که      اگر در خانه مشکالتي به وجود       . سـرش باقـي مانـده است      

به اينھا سرويس زياد داده شده و       . مـشکالت را حـل بکنند بنابراين کاري به اين فرد ندارند           

خیلـي بـه آنھـا خـوش گذشـته اسـت به کسي ھم که زياد خوش بگذرد خیلي بد عاقبت              

را تمـام افرادي که به اين ترتیب بزرگ مي شوند تحمل اتفاقات عادي زندگي . خـواھد بـود   

. ھیچ استرسي را نمي توانند تحمل بکنند. ندارند

بـا دختـري ازدواج کـند که فرزند آخر خانواده است چه            ) پـسر ( حـاال اگـر بچـه اول خانـواده          

اتفاقـي مي افتد؟ بیچاره پسر، عمري حقش ضايع شده بود و در خانه بچه داري کرده بود           

ايـن دختر خانم ھم به  ! کـند حـاال ھـم بايـستي از خـانمش بـه عـنوان يـک بچـه نگھـداري              

ايـنھا ھمـان افـرادي ھـستند کـه دو مـاه بعد از ازدواج          . کوچکتـرين مطلبـي قھـر مـي کـند         

. چمدانھايشان را بسته اند و راھي خانه پدرشان مي شوند

اگـر دختـر فـرزند اول باشـد و پـسر فرزند آخر، چه خواھد شد؟ خانم ھا معموًال تحملشان                     

ان روي جگـر مي گذارند، گاھي نقش مادر را براي ھمسر            خیلـي زيـاد اسـت معمـوًال دنـد         

بچه ھاي اول عادت . بـازي مـي کنـند و بعـضي مـردھا نیـز از اين حالت استقبال مي کنند         

کـرده اند بگويند خب حاال مھم نیست و بعد مي بینند که به دردھاي روان تني دچار شده     

. اند

به نظر . افراد اثر مي گذاردمـسلم اسـت کـه تـربیت خانوادگـي بـر شخصیت و نحوه رشد           

. مـي رسـد آنچـه بیـشتر از رديـف و جايگاه فرزندان خانه اھمیت دارد نحوه تربیت آنھاست           

اگـر در خانـواده راه و رسم زندگي مشترک به افراد آموخته شود و آنھا را براي پذيرش يک               

. اھمیتي ندارند سري از مسائل و واقعیات زندگي آماده نمايند آخر يا اول بودن آنھا چندان               

گاھي فرزندان  . نکـته ديگـر ايـن کـه ھمیـشه براي فرزندان آخر ھمه چیز مھیا نبوده است                 

آخـر بیـشتر از ديگـر فـرزندان دچـار اسـترس مـي شـوند براي اين که پدر و مادر در جواني                  

بـیمار نـبوده اند و حاال بیمار شده اند و اين در حالي است که ديگر فرزندان خانواده ازدواج                     

گاھي نیز فرزند آخر . رده انـد و مـسئولیت پـدر و مـادر بـیمار بـر عھـده فـرزند آخـر اسـت            کـ 

را بــازي مــي کــند و خواھــران و بــرادران جھــت نگھــداري مھدکــودکخانـواده نقــش مربــي  

ه اينھا گذشته اگر در يک خانواده دو فرزند         از ھم . فرزندانـشان از بچـه آخر کمک مي گیرند        

بیـشتر وجـود نداشـت، يکـي اولـي بـود و ديگـري آخري، تکلیف چیست؟ در اينجاست که             

.مي گويیم نوع تربیت، نحوه برخورد و گذشته افراد مھمتر از جايگاه آنھا در خانواده است



تناسب سني

تفاوت سن بلوغ   . در انـتخاب ھمـسر تـوجه بـه ھمتايـي و تناسـب در سـن نیـز الزم است                    

جنـسي در دختـر و پـسر، يـک امـر طبیعـي است، پسر حدود چھار سال ديرتر از دختر به                        

ج نیز به ھمین پـس خـوب است که تفاوت سن آنھا در امر ازدوا  . بلـوغ جنـسي مـي رسـد      

اگر در .بھتر است چنین باشد ولي الزامي نیست) پـسر بزرگتر باشد  ( مقـدار باشـد     

بقـیه موارد گفته شده يعني زمینه ھاي اقتصادي، خانوادگي، اجتماعي، عاطفي، تناسب   

وجـود داشـته باشـد ولـي تناسـب سـني وجـود نداشـته باشد مثًال زن و شوھر ھم سن               

نیز بزرگتر باشد به شرط اين که مرد وقوف و آگاھي کامل   باشـند و يـا حتـي زن يـک سال          

اختالف اما ازدواج ھايي که     . بـه ايـن موضوع داشته باشد مشکل خاصي ايجاد نمي شود           

.صًال صالح نیستوجود دارد مثًال يک نفر بیست سال از ديگري بزرگتر است اسني زياد

اخالق نیک

مــنظور از . يکــي از ويژگــي ھــاي اساســي و الزم بــراي زندگــي شــاد، اخــالق نــیک اســت

در بعضي ... نیک تنھا خنده رويي وخوش خلقي اصطالحي نیست، زيرا خنديدن و        اخـالق 

منظور از اخالق نیک ،    . ق اخـالق نیـست بلکه ضداخالق نیز ھست        مواقـع، نـه تـنھا مطابـ       

.داشتن صفات و خلق و خوھاي پسنديده از نظر عقل و شرع است

سالمت جسماني و رواني

سـالمت جـسماني و رواني در موفقیت و سعادت زندگي مشترک، نقش مھمي بر عھده      

رند و مانع زندگي نیستند بعـضي از بیماريھاي جسماني و رواني اھمیت چنداني ندا        . دارد

آنچه بايد در . و لطمـه اي بـه آن وارد نمـي کنـند و بـا معالجـه و مراقبت، درمان مي شوند                  

زمیـنه انـتخاب ھمسر مورد توجه قرار گیرد بیماري ھا و نقص ھا و معلولیت ھاي جسمي              

و روحـي عمـیق و غیـرقابل درمـان اسـت کـه در طـول عمر ھمراه انسان است و تحملش             

» احساساتي و غیرمنطقي«توجه نکردن به اين امر و برخورد . مـسر سخت است  بـراي ھ  

.با آن ممکن است لطمه ھاي سنگیني به زندگي بزند

ھمتايي و ھماھنگي فرھنگي و فکري 

. تفاھم و توافق فکري و فرھنگي میان دو ھمسر در زندگي مشترک، نقش اساسي دارد              

ايـد معماران اين کانون بتوانند يکديگر را درک  بـراي ايجـاد يـک زندگـي پـربار و سـعادتمند، ب         

کنـند و مکـنونات و محـتويات درونـي خـود را بـه ھـم تفھـیم کنند و در بسیاري از مسائل،                         



تـصمیم مشترک و يکسان بگیرند و بر مبناي آن عمل کنند و در نشیب و فرازھاي زندگي،                

.نندياور ھم باشند و فرزندانشان را براساس يک طرح ھماھنگ تربیت ک

:مي فرمايند) ع(چنانچه امام صادق 

.»العارفة ال توضع اال عند العارف«

.قرار گیرد نه غیر آن) اھل معرفت ( بايد در کنار مرد عارف ) فھمیده فرزانه ( زن عارفه 

تناسب سیاسي

اگر يک  . شبیه به ھم باشند    مسائل سیاسي دختـر و پسر بايد از لحاظ گرايش نسبت به           

نفـر عالقه شديدي به مسائل سیاسي و شرکت در آن دارد و براي ديگري سیاست ھیچ                 

جايـي در زندگیش ندارد، در زندگي مشترک دچار مشکالتي خواھند شد و آرامش الزم را               

.از دست مي دھند

تناسب شخصیتي

دختـر و پـسري کـه مـي خواھـند بـا يکديگـر ازدواج کنـند، بھتـر اسـت تناسـب شخصیتي                      

.با يکديگر ھمسان باشندصفات شخصیتيو از نظر داشته باشند

...ادامه دارد 

.عد به مطلب نکات مھم در جلسه خواستگاري خواھیم پرداختدر قسمت ب

منابع

زھره رئیسي : تألیف –مقدمه اي بر روان شناسي ازدواج -

تالیف حسین مظاھري –خانواده در اسالم -

تألیف علي اسالمي بجنوردي نسب –مشاوره ازدواج -

نکات مھم در جلسه خواستگاري

)دوم قسمت( معیارھاي انتخاب ھمسر 



...اينک در ادامه مي خوانیم . پرداختیم ھمسر ايده ال مندر قسمت قبل به مطلب 

، سؤالي که در ذھن ھمه افراد مطرح مي         معـیارھاي انتخاب ھمسر   پـس از مطـرح کـردن        

ھمسر  ات روحي و رواني   خصوصیشـود ايـن اسـت کـه چگـونه مـي توان قبل از ازدواج به                  

پـي بـرد؟ و آيـا مـي شـود بـا رعايـت مـوازين شـرعي و عرفـي، شخـصي را قبل از ازدواج                    

شناخت؟

خواســتگاري در درجــه اول احتــرام و اکــرام بــه 

.جنس مؤنث است

به . جـواب ايـن سؤال تا حدودي مثبت است به شرطي که عاقالنه با موضوع برخورد شود         

، دقت کنید شخصي را که براي ازدواج انتخاب مي کنید، آيا        پـسران جوان توصیه مي کنیم     

شخـصیت اجتماعـي، يعنـي مجمـوعه حرکات، رفتارھا، آداِب معاشرت و برخورد اجتماعي               

اش بـا عقايـد شما ھمخوان ھست يا خیر؟ اگر ھمخواني وجود داشت تحقیقات جزيي در            

، اجتماعي اقتصاديخود از لحاظ مـورد خانـواده اش به عمل آوريد و خانواده او را با خانواده    

.برويدخواستگاريمقايسه کنید، اگر در يک رديف بوديد به 

بايد ابتدا تحقیقات جزيي در مورد خواستگارشان به عمل آورند اگر            خـانم ھاي جوان   دختـر   

در کلــیات مانــند وضــعیت اقتــصادي و اجتماعــي، موقعــیت شــغلي و تحــصیلي، فــرد مــورد 

.نظرشان با آنھا ھمخوان است، اجازه دھند خواستگار به خانه آنھا بیايد

خواسـتگاري از طرف مردان     . تاريخچـه خواسـتگاري بـه قـبل از مـیالد مـسیح برمـي گـردد                

به عبارت ديگر مرد به خواستگاري زن مي رود، و اين امر به خاطر تفاوت    . انجـام مي شده   

اسـت، خواسـتگاري در درجـه اول احترام و اکرام به جنس    روان شـناختي زن و مـرد      ھـاي   

.مؤنث است

ــرين       ــا از شــما خواســتگاري مــي شــود، زيبات ــد و ي ــه خواســتگاري مــي روي ــه ب ــي ک زمان

اولــین ديــدارھا . داشــته باشـید لباسـھايتان را بــه تـن کنــید و پوشـشي شــیک و مناسـب    

عده اي با لباس ھاي نامناسب و نه چندان تمیز به     . ھمیـشه در اذھـان باقـي مـي مانـند          

خواسـتگاري مـي روند و تصورشان اين است که اين شخص بايد وضعیت زندگي مرا بداند       

در تمــام طــول مراســم . در صــورتي کــه ايــن وضــعیت خاطــره خوشــي بــه جــا نمــي گــذارد



مـتانت و وقـار بايد از ناحیه ھر دو خانواده مراعات شود و رفتارھاي نامناسب                خواسـتگاري   

.و جلف ، ذھنیت ھاي بدي را رقم مي زنند

ھـنگام صـحبت کردن فرد مورد نظرتان، سراپا گوش باشید، و دقت الزم              

را بـه عمـل آوريد تا مطالب گفته شده را بھتر بتوانید به خاطر بسپاريد و                

صـحبت مـي کنید نیز سعي کنید، سنجیده حرف          ھنگامـي کـه خـودتان       

پس از اين که از گذشته و شرح حال فرد مقابل مطلع شديد مي              . بـزنید 

. توانید ديدگاھش را راجع به مذھب سؤال کنید

و يکرنگي بگذاريد صداقتدر ھـنگام صحبت کردن با فرد مورد نظر در اولین جلسه بنا را بر              

و مـتعھد شـويد کـه آنچه مي گوئید کامًال از سر صدق و صفا باشد و به اين تعھد خود نیز                

بھتـر اسـت بـه عـنوان اولین سؤال از فرد مقابل بخواھید خودش را کامل     . پـاي بـند شـويد    

براي شما بگويد معرفـي کـند؛ به عبارت ديگر از او بخواھید خالصه اي از گذشته زندگیش        

ــود را مطــرح نمايــید       ــودتان نیــز مــتقابًال خالصــه اي از سرگذشــت خ ــت و . خ سرگذش

معرفـي کامـل نام و نام خانوادگي، شغل،   :بیوگرافـي شـامل ايـن مـوارد مـي شـود        

سـن، شـغل پـدر و مـادر، میـزان تحـصیالت ھـر يـک از آنھـا، وضـعیت شغلي و تحصیلي و                    

شما در چه خانواده اي و با چه شرايطي بزرگ شديد سـني ديگـر افراد خانواده، و اين که        

در ھنگام صحبت کردن فرد     . و مـسائل خـاص زندگـي شـما در گذشـته چگـونه بوده است               

مـورد نظـرتان، سـراپا گـوش باشـید، و دقـت الزم را بـه عمل آوريد تا مطالب گفته شده را                      

یز سعي کنید،   بھتـر بتوانـید بـه خاطـر بـسپاريد و ھنگامـي کـه خودتان صحبت مي کنید ن                   

پـس از ايـن که از گذشته و شرح حال فرد مقابل مطلع شديد مي                . سـنجیده حـرف بـزنید     

بپرسید نگرش شما راجع به مذھب      . ديدگاھش را راجع به مذھب سؤال کنید      توانـید   

چیـست؟ مـذھب چقدر در زندگي شما نقش دارد و تا چه اندازه به آن اھمیت مي دھید؟           

تان را راجع به مذھب مطرح نمايید و دقیقًا نگرش خود را در اين              و بعـد مـتقابًال ديـدگاه خود       

مـورد تـشريح نمايـید؛ اگـر بـراي مـثال در مـورد احکـام مقـید ھـستید و عـالوه بـر واجبات،                

ــا نگــرش ھــا و       ــر دھــید و ب ــورد را حــتمًا تذک ــن م ــید، اي ــت مــي کن ــز رعاي مــستحبات را نی

.احساسات فرد مقابل مقايسه نمايید

و  مسائل اقتصادي مي توانید سؤال کنید نگرش مخاطب شما راجع به           مطلـب ديگـري که    

نحـوه درآمـد اسـت، در ايـنجا شـغل خـود و میـزان درآمد ماھیانه خود را مطرح کنید؛ بلوف                     

.نزنید، آنچه واقعًا ھست را بگويید

ز خواستگارشـان سـؤال کنـند بـه نظر شما يک زن و     خـانم ھـا نیـز بايـد ا      

ھمـسر ايده آل چگونه فردي مي تواند باشد و بعد صفات مطرح شده را               

بـا خـصوصیات و سـاختمان روانـي خـود مقايـسه کنـند، اگـر ناھمخواني                  

يافتند بايد بگويند اين ويژگي ھا را ما نداريم و يا اصًال با ساختمان رواني               

ا حتمًا سؤال کنند انتظار مرد مورد نظرشان از       مـا بـیگانه اسـت، خـانم ھ        

آنھـا چیـست، بـه نظـر آنھـا زن بايد با چه نوع پوششي در اجتماع ظاھر           

نظرش راجع به . شـود، چگـونه بايـد بـا مـردم نشـست و برخاست نمايد           

. شاغل بودن زن چیست



. شاغل بودن زن چیست

ز امکانات امکانـات مالي خود را توضیح دھید، اگر توان مالي شما در شرايط فعلي بیشتر ا               

موجـود نیست اين مورد را نیز تذکر دھید و سپس نظر دختر خانم را در اين مورد بخواھید،                   

را براي داشتن يک رفاه نسبي الزم مي دانند، و اگر خواسته        پولببینـید ايشان چه مقدار      

وعده شما ھمخوان نیست موضوع را مطرح و روي آن تأکید نمايید،   ھـاي ايـشان با درآمد     

ھـا و قول ھايي که با امکانات شما نمي خواند و امکان برآورده شدنش نیست              

.ندھید

عالوه بر . ھمیـشه بـراي بھتـر شـدن زندگـي تـالش کنـید ولـي قـول ھـاي نابـه جا ندھید                   

ادي بايد موقعیت اقتصادي ھر نگـرش خـود و فـرد مـورد نظـر، در مورد مسائل مادي و اقتص       

از دختر و پسرفراموش نکنید بسیار مھم است که      . دو خانـواده را بـا يکديگر مقايسه کنید        

طـبقات متـضاد اجتماعـي اصًال صالح         ازدواجيـک رديـف اقتـصادي بـا يکديگـر ازدواج کنـند و               

. نیست

ارزش ھاي يکـي ديگـر از مطالبـي کـه حـتمًا بايـد در جلـسه خواستگاري پرسیده شود،            

اگر در . بايـد بفھمـید در خانـواده فـرد مقابل چه چیزھايي ارزش است         . اسـت  خانوادگـي 

واده بـراي تحـصیالت و فـرد تحصیل کرده         خانـواده شـما تحـصیل جايگـاه مھمـي دارد و خانـ             

ارزش زيـادي قائـل ھـستند، ولي در خانواده شخص مورد نظر شما ھیچ بھايي به تحصیل          

يا چنانچه در . و تحـصیل کرده داده نمي شود، جاي تأمل دارد؛ بايد اندکي دست نگه داريد  

ساس در خانـواده شـما حجاب و رعايت کردن آن بسیار مھم است و يکي از ارزش ھاي ح             

خانـواده بـه شـمار مـي رود ولـي در خانـواده طـرف مقابـل حجـاب کم رنگ است و يا اصًال               

جايگاھـي نـدارد و در عـوض پـول مھمترين ارزش است، در اينجا شما با يکديگر ھمخواني              

.نداريد

بعـد از بررسـي نگـرش ھـاي فـرد مقابـل راجع به مذھب و مسائل اقتصادي و ارزش ھاي                      

در اينجا افکار، عقايد،  . مي رسد  ارزش ھاي درون فردي   خانوادگـي، نـوبت بـه بررسي        

آقايان حتمًا از خانم ھا بپرسند، به . ايـده آل ھـا و عالئق را به طور کامًال جزيي مطرح کنید      

ھـا يـک مـرد ايـده آل چگـونه فـردي اسـت، و چـه شـرايطي بايـد داشته باشد؟ اگر                         نظـر آن  

خـصوصیاتي را کـه خـانم مطـرح مـي کـند در وجـود شـما نیـست سـريعًا اعالم نمايید اين             



خانم . خـصوصیات فـردي مورد نظر شما، در ما نیست و يا اصًال نمي توانیم اينگونه باشیم                

بـه نظـر شـما يک زن و ھمسر ايده آل چگونه      ھـا نیـز بايـد از خواستگارشـان سـؤال کنـند            

فـردي مـي تـواند باشـد و بعـد صـفات مطرح شده را با خصوصیات و ساختمان رواني خود                      

مقايـسه کنـند، اگـر ناھمخوانـي يافتـند بايـد بگويـند اين ويژگي ھا را ما نداريم و يا اصًال با          

ر مرد مورد نظرشان از   سـاختمان روانـي مـا بـیگانه اسـت، خانم ھا حتمًا سؤال کنند انتظا               

آنھـا چیست، به نظر آنھا زن بايد با چه نوع پوششي در اجتماع ظاھر شود، چگونه بايد با              

اگر خانم ھا در    . نظرش راجع به شاغل بودن زن چیست      . مـردم نشست و برخاست نمايد     

شـرايط فعلـي شـاغلند و به شغلشان نیز عالقه مند ھستند و کار کردن برايشان اھمیت                

ولي احساس مي کنند خواستگارشان نظر چندان مساعدي نسبت به شاغل بودن            دارد،  

زن نـدارد بايـد بـه ايـن نکـته تأکـید شديد کنند، حتي در صورت لزوم آن را شرط ضمن عقد        

.قرار دھند

فـرد مـورد نظـر را مـورد مطالعـه قرار دھید نکات مثبت را در شخصیت و                   

زيـر ھـم قرار دھید در   موقعـیت وي جـستجو کنـید و آن را در يـک سـتون         

آن . مقابـل سـتوني را نیـز بـه صـفات و خصوصیات منفي اختصاص دھید               

مـورد يا مواردي از خصوصیات منفي را که اطمینان صد در صد داريد تغییر   

و سپس آنھا را مورد سنجش قرار دھید    . مـي نمايـد مثـبت حساب کنید       

. و تحلیل کنید

برنامه ھاي فعلي و برنامه ھاي ح شود   مـسئله ديگـري کـه بايـد در خواستگاري مطر          

وضـعیت فعلـي تـان را کـامًال مـشخص نمايید، برنامه ھاي آينده را نیز حتمًا             . اسـت  آيـنده 

اگر قصد جا به جايي و      . اگـر قـصد ادامـه تحصیل داريد اين نکته را تذکر دھید            . مطـرح کنـید   

ر بیماري ھاي جسماني  اگ. مـسافرت خارج از کشور داريد، بايد قبل از ازدواج مطرح نمايید           

يا عقد داشته    نامزدياحتماًال  (خـاص داريـد، و يـا قبًال در زندگي شما اتفاقي افتاده است               

آنھا را پنھان نکنید قبل از اين ) ايـد و ناموفـق بـوده اسـت و يا مسائل مشابھي داشته ايد          

مـسرتان از ديگـران بـشنود و نـسبت به شما بي اعتماد گردد خودتان مطرح نمايید؛          کـه ھ  

.در اين صورت وجدان راحتي نیز خواھید داشت

شـايد ھمـه ايـن مطالـب را در جلـسه خواسـتگاري نـتوان مطرح کرد، ھیچ اشکالي ندارد                     

. اشیدتعـداد جلسات خواستگاري را اضافه نمايید، مشروط به اين که حسن نیت داشته ب              

بعـد از ايـن که طي جلسات خواستگاري اطالعات الزم را دريافت کرديد و نکته اي بر شما              

در اينجا فرد مورد نظر را مورد      . مـبھم نماند، زمان ارزشیابي و تجزيه و تحلیل فرا مي رسد           

مطالعـه قـرار دھـید نکـات مثبت را در شخصیت و موقعیت وي جستجو کنید و آن را در يک           

قـرار دھـید در مقابل ستوني را نیز به صفات و خصوصیات منفي اختصاص       سـتون زيـر ھـم     

آن مـورد يـا مـواردي از خـصوصیات منفـي را که اطمینان صد در صد داريد تغییر مي            . دھـید 

گاھي . و سپس آنھا را مورد سنجش قرار دھید و تحلیل کنید          . نمايـد مثـبت حـساب کنـید       

چربد مثًال فرد مورد نظر تحصیالت و شغل    اوقـات يـک مورد منفي به تمام موارد مثبت مي          

خـوب دارد از خانـواده خـوب و نجـیب و موقعـیت اقتـصادي اش نیـز مناسـب اسـت، اخالق                 

در ايـن شـرايط بايـد دسـت نگه داشت و براي ازدواج           . خوبـي ھـم دارد ولـي معـتاد اسـت          



مسلمًا. عجلـه نکـرد و يـا ايـن کـه شـرايط زندگـي خـوب است ولي شغل غیرقانوني دارد                  

.خواھد بوداضطرابزندگي با چنین شخصي سراسر 

ر زياد بود بايد تحقیقات کامل، د      تفاھمپـس از آنکه ارزشیابي انجام شد و وجوه اشتراک و            

محـل زندگـي و محـیط کار در مورد چگونگي رفت و آمد با دوستانش و ديگر موارد به عمل                  

نیستند و مي پندارند افرادي که از آنھا         قبل از ازدواج  آيـد عـده اي معـتقد به انجام تحقیق           

ر خـوب به فرد داشته باشند ھمه چیز را مثبت جلوه      تحقـیق مـي شـود اگـر گـرايش و نظـ            

مـي دھـند و اگـر بـا فـرد مـورد نظـر مشکل داشته باشند وي را آدمي منفي ارزيابي مي             

اگر از تعداد . در صـورتي کـه در واقـع چنین نیست      . نمايـند و واقعـیات را مطـرح نمـي کنـند           

شما مي گويند آيا اين زيـادي تحقـیق بـه عمل آيد حداقل نتیجه اش اين خواھد بود که به          

فـرد قـبًال ازدواج کـرده اسـت يـا خیـر؟ و آيـا اينھا خانواده جار و جنجالي ھستند يا خیر؟ آيا               

بـرخورد اجتماعـي خوبـي بـا مـردم دارنـد يـا نه؟ بنابراين تحقیق بدون منفعت ھم نیست؛                     

.شناخت شما را نسبت به ھمسر آينده و فرد مورد نظر افزايش مي دھد

در . است توکل به خداي متعال و قادر مطلق      پـشتوانه تمامـي مـسائل گفـته شـده،           

ان . صـورتي که تشابھات زياد و تحقیقات انجام شده، مثبت بود با توکل بر خدا ازدواج کنید          

.زندگي خوب و سرنوشت خوبي در انتظار شما خواھد بود... شاءا

در ايـنجا نکته اي قابل ذکر است و آن اين که، ھر ازدواجي علیرغم تمامي دقت ھايي که               

بـراي آن بـه عمـل آيـد و بـا رعايـت کلـیه مـالک ھـا و معـیارھاي گفته شده، باز ھم حدود                    

ناخته آن است يا پیش    و ايـن ريـسک به خاطر جنبه ھاي ناش         . بیـست درصـد ريـسک دارد      

بینـي ھايـي که به وقوع پیوسته است يا خالف تصور بوده است و به خاطر مسائلي بوده             

کـه قـبل از ازدواج سـؤال و مطرح نشده اند و يا اگر پرسیده شده اند جواب صحیحي براي          

، تضمین صد در صد برايمعـیارھاي ازدواج بنابـراين رعايـت کـردن     . آنھـا دريافـت نکـرده انـد       

را ھمـراه نـدارد ولـي در بـسیاري از مواقع از به وجود آمدن مشکالت پس از                   ازدواج موفـق  

درون خانوادگي پس از ازدواج مي ازدواج جلوگیـري مـي کـند و از تنش ھا و ناراحتي ھاي          

.کاھد

سخني با خانواده ھا

بعـضي از خانـواده ھا مقیدند بالفاصله پس از يک جلسه خواستگاري، تکلیف دختر و پسر             

مـورد نظرشـان مـشخص شـود و موافـق نیـستند خواسـتگاري بـه چـندين جلـسه موکول                   

و ازدواج نیاز به مطالعه و       انتخاب ھمسر به اين دسته خانواده ھا متذکر مي شويم         . شـود 

. شـناخت دارد و ايـن شـناخت در يـک جلـسه خواسـتگاري مثًال يک ساعته مقدور نیست                  

ازدواج مـي خواھـند با يکديگر صحبت بیشتري داشته   دختـر و پـسر بـه قـصد     بنابـراين اگـر    



شناخت الزمه زندگي : ، خانواده ھا بايد در اين مورد قدري انعطاف به خرج دھند           باشـند 

نگرانـي ايـن نـوع خانـواده ھا به خاطر قضاوت مردم و آشنايان است در صورتي که                 . اسـت 

. ردن از دختران ندارندمـردم، آشـنايان و ھمـسايگان ھم نظر منفي راجع به خواستگاري ک          

پـسري ھـم کـه بـه قـصد خواسـتگاري وارد خانه شما مي شود حريم خانه برايش اخالق              

ايجـاد مـي کـند و ايـن امر بسیار بھتر از آن است که دختر و پسر در خارج از محیط خانه و                    

دور از اطــالع خانــواده ھــا رفــت و آمــد داشــته باشــند و تــصمیمات نــسنجیده بگیــرند و يــا   

.اخالقي به وجود آورندمعضالت

منابع

زھره رئیسي : تألیف –مقدمه اي بر روان شناسي ازدواج -

تألیف حسین مظاھري –خانواده در اسالم -

تألیف علي اسالمي بجنوردي نسب –مشاوره ازدواج -

ازدواج ترس ھا و انتظارات

معموًال با ترس و ترديدھاي خاص خود ھمراه     زندگي مشترک تـصمیم گیـري براي آغاز يک        

تمرين زير به شما و ھمسر آينده تان کمک . را از زوجین سلب مي کند    آرامـش اسـت کـه     

.بیابیدزندگي مشترکمي کند تا انتظارات خود را از 

احتمالي ھمچنـین ايـن فرصت را به شما مي دھد تا درباره بعضي از ترس ھا و ترديدھاي     

شما مي توانید اين تمرين را با ھم ، يا جداگانه انجام دھید و             . تـان بـا يکديگر صحبت کنید      

.سپس در مورد آن با يکديگر صحبت کنید

ابـتدا ھر يک از شما شش برگ کاغذ تھیه کنید و موضوع اصلي را باالي              چـه بايـد کـرد؟     

بال آن ھستید و چیزھايي که اھداف واقعگرايانه که ھم اکنون به دن  (ھـر صـفحه بنويـسید       

، نگھداري  مراسم ازدواج امکانات زندگي، انتظارات،    : در آيـنده نـسبت بـه آن اشتیاق داريد         

...)از کودک و

ي دھید  شـما فرصـت کافي داريد تا ھر عنواني که به ذھنتان مي رسد و به آن اھمیت م                  

ھر دو نفر بايد ھر چیزي را که به آن امید ، يا شک و بیم داريد            . در بـاالي صـفحه بگنجانـید      

. صراحتًا با يکديگر در میان بگذاريد



ازدواج يکـي از بزرگتـرين تـصمیم ھايـي است که در طول عمر خود مي             

گیـريد، بنابـراين ارزش آن را دارد کـه در مورد زندگي با ھمسر آينده خود                 

.ي بیشتر تفکر کنیدکم

:از سؤاالت زير مي توانید براي کمک به خود استفاده کنید

شما در  » وفاداري«بودن به چه معني است؟ از نظر        » زوج«:داشـتن و نگھـداري کردن     

کجـا قـرار داريـد؟ چـه مدت زمان براي در کنار ھم يا جدا بودن از يکديگر در نظر مي گیريد؟         

ن مي گذاريد و چه چیزھايي را بايد مخفي نگه داريد؟چه چیزھايي را با ھم در میا

» طالق«چه احساسي داريد؟ نظرتان در مورد     » تعھد داشتن «در مورد    :از امـروز به بعد    

کودکان چه چیـست؟ طـي سـال ھا زندگي ، روابط تان چگونه بايد دستخوش تغییر شود؟     

بخشي از زندگي شما را پر مي کنند؟

در روابط شما چه معنايي دارد؟ اختالفات را چگونه         » صمیمیت«: براي بھتر يا بدتر بودن    

حـل مـي کنـید؟ در صـورتي که مشکل عمده اي بین شما و ھمسرتان پیش بیايد چه راه           

حلي را در نظر مي گیريد؟

براي شما چه معنايي دارد؟ بعد       از نظر اقتصادي ازدواج   :بـراي پـولداري و يـا بي پولي        

در ھمه زندگي ، يا تغییر شغل؟ محل شغلاز ازدواج شـغل شـما تغییـر خـواھد کـرد؟ يک          

مد و ساعات کار؟کار، درآ

وقتي مشکل، بیماري و غم وارد زندگي تان مي شود چگونه از            :در ھنگام بروز بیماري   

يکديگر حمايت مي کنید؟

محبت کردن به يکديگر در ازدواج شما چگونه نمايان مي شود؟: محبت ورزيدن

مي خواھید در کجا خانه اجاره و يا خريداري کنید؟:خانه

وقتـي ايـن مطالـب را کامـل کـرديد، زمانـي را براي علت دوست داشتن چیزھايي که فکر           

در درون خود چه چیزي حس مي کنید که درصدد         . مـي کنـید بـه آنھا عالقه داريد، بگذاريد         

آيا براي امنیت، محبوبیت و يا رضايت شخصي        : مـثالً . بـه اھـداف خـود ھـستید        دسـتیابي 

اسـت و يـا جھــت دسـتیابي بــه اھدافـي در زندگـي شــما مانـند مواظــبت از خانـواده و يــا        

ند تا احساس   در مـیان گذاشـتن ايـن اطالعـات با ھمسرتان به شما کمک مي ک               . اجـتماع 

.صمیمیت و نزديکي در شما به وجود آيد



اگـر انجـام ايـن تمرين باعث بروز ناراحتي و نگراني در مورد روابط فیمابین شما مي شود،                   

سـعي کنـید بـا ھمـسر خـود در ايـن مـورد صحبت کنید ، يا دوست مورد اعتماد خود را در                        

. ه نیز صحبت کنیدھمچنین مي توانید با يک مشاور خانواد. جريان قرار دھید

قبل از ازدواجھفت سؤال پرسیدني 

يکـي از بزرگتـرين تـصمیم ھايـي اسـت کـه در طـول عمـر خـود مي گیريد، بنابراين                        ازدواج

از خود . ارزش آن را دارد کـه در مـورد زندگـي بـا ھمسر آينده خود کمي بیشتر تفکر کنید                 

:اين سؤاالت را بپرسید

آيا ما يکديگر را دوست داشته و به ھم اعتماد و احترام متقابل داريم؟-

آيا انتظارات ھر دوي ما از ازدواج ، يکسان است؟-

سکوت، گريه کردن و يا خنديدن شود؟آيا داراي سلیقه يکساني ھستیم که باعث -

در مـورد مـسائل عمـده زندگـي مانـند بچـه، خانواده ، دوستان ، اين که در کجا و چگونه          -

زندگي کنیم توافق داريم؟

آيــا ھمانطــور کــه امــروز بــه يکديگــر عالقــه داريــم، بــدون ايــن کــه بخواھــیم چیــزي را از    -

و محــبت خواھــیم زندگــي تــوأم بــا عــشقھمــسرمان مخفــي کنــیم در آيــنده نــزديک نیــز 

داشت؟

مھـم ايـن اسـت کـه شما و     . شـما لـزومًا نـبايد بـا ھمـه ايـن سـؤال ھـا موافـق باشـید           

ھمـسرتان ايـن موضـوعات را بـا ھـم در مـیان بگذاريـد و صحبت کنید و اطمینان                     

انـید در کـنار ھـم زندگـي و کـار کنـید در حالـي کـه از         داشـته باشـید کـه مـي تو    

.اعتقادات طرف مقابل خود آگاھي داريد

سین جیمھاي خواستگاري

اين نکته در مورد    . گي ھر جواني است   مراسم خواستگاري يکي از زيباترين مراسم در زند       

رفتن براي فرزندانشان، به ياد خواستگاريبـدين خاطر که با     . والـدين نیـز صـدق مـي کـند         

والـدين گاھـي از به ياد آوردن گذشته      . خاطـرات خـوب دوران جوانـي خودشـان مـي افتـند            

س لـذت و شـادکامي مـي کنند و گاھي ھم با آه و اندوه از آن زمان ياد مي کنند و           احـسا 

.در دل مي گويند اي کاش قلم پايم مي شکست و چنان روزي در زندگیم پیش نمي آمد



توصـیه مـي شـود کـه راه را بـراي فرزندانشان باز بگذارند تا                بـه والـدين   

تد، با خیال راحت در   آنچـه را کـه بیـرون از منـزل برايـشان اتفـاق مـي افـ                 

جمـع خانـواده بازگـو کنـند و آن را بـه کمـک ديگر اعضاي خانواده تجزيه و            

در آن صـورت مي توانند مطمئن باشند که به نتايج ايده آل    . تحلـیل کنـند   

.ھر خانواده ايراني مي رسند

و دلــشوره در ذھــن اعــضاي اضــطرابطبیعــي اســت کــه در مراســم خواســتگاري، نوعــي 

خانـواده وجود دارد، به خصوص اگر دو خانواده نسبت به ھم شناختي نداشته باشند، اين            

.بیشتر خودنمايي خواھد کرداضطراب

:تماًال يکي از دو حالت زير وجود دارددر ھر مراسم خواستگاري، اح

.مراسم خواستگاري بدون شناخت قبلي از خانواده ھاي طرفین -1

.مراسم خواستگاري با شناخت قبلي از خانواده طرفین-2

خانـواده ھـاي دو طـرف نـسبت به ھم ھیچگونه شناختي ندارند، بنابراين         حالـت اول،  در  

امًال بي خبر ھستند، توسط خانواده پسر به ھر    الزم اسـت در صـورتي کـه خانواده دختر ک          

وسـیله اي کـه امکـان داشـته باشـد، از جـريان خواسـتگاري مطلـع شوند و با تعیین وقت                 

قبلـي بـه خانـه آنـان بـروند؛ به دلیل آنکه ممکن است، خانواده دختر در شرايط نامطلوبي                    

ن شرايطي ارزيابي دو    در چنی . باشـند و آمادگـي پذيرايـي از خانواده پسر را نداشته باشد            

خانـواده از ھمديگـر نابجـا خواھد بود و خانواده دختر خیلي عصباني خواھند بود که ھمین                  

وضـعیت ممکـن است در زندگي بعدي آنان تأثیر ناخوشايندي داشته باشد و به عنوان يک     

خاطره بد در ذھن ھا بماند، پس بھتر است به خاطر حفظ حرمت خود و احترام به خانواده                  

دلیل ديگر آنکه اصًال . ختـر، قـبًال در مـورد رفـتن به خواستگاري به خانواده دختر اطالع داد          د

ممکـن اسـت خانـواده دختر به خانواده پسر اجازه ورود ندھند، و شايد بتوان گفت که حق          

.ھم دارند، چون شناختي نسبت به آن خانواده در دست ندارند

از خانواده پسر بخواھند که مدتي پشت       گاھـي ھـم ممکن است براي مرتب کردن خانه،           

خالصه اين که در يک کار از قبل تدارک ديده نشده         . در و يا در سالن پذيرايي منتظر باشند       

، اتفاقاتـي کـه ممکـن اسـت بیفـتد و تأثیـرات خـوب و يـا بـد آن، کـه در ھـر صـورت چندان                           

.مطلوب نخواھند بود

زمـان خواسـتگاري بھتر است بعدازظھر و يا اين که در ساعات اولیه شب باشد             

البـته در فصل ھاي  ( تـا ھمـه ي اعـضاي خانـواده در منـزل حـضور داشـته باشـند         



ت کــه بــراي در اولــین جلــسه خواســتگاري، بھتــر اســ .) مخــتلف وضــعیت مــتفاوت اســت 

ھمراھــي پــسر، فقــط از والــدين او و کــسي کــه معــرف آنــان اســت و احــتماًال بــا طــرفین   

عمو، دايي، : آشـنايي دارد، اسـتفاده شـود و از ھمـراه کـردن اعـضاي ديگـر فامیل ، مانند                 

عمـه، خالـه، خواھـران و شـوھران آنـان و يـا بـرادران و ھمـسران آنـان خـودداري کرد، زيرا                        

ھـم شـناختي ندارنـد و نمي دانند با چه کسي بايد حرف بزنند و                 خانـواده ھـا نـسبت بـه       

بـه ھـنگام پذيرايي نیز، ممکن است زير نگاه ھاي تیز لشگري از      . تـصمیم گیـرنده کیـست     

ضـمن آنکـه خانواده دختر نمي دانند پذيرايي را از کجا بايد             . طايفـه دامـاد، اتفاقاتـي بیفـتد       

از يک دختر وجود دارد و ھیچ يک از دو طرف گاھي ھم در خانواده دختر بیش     . شـروع کنند  

البته در خانواده ھاي چند دختري، ابتدا از        . ھـم نمـي دانـد کـه دختر مورد نظر کدام است            

دختـر بزرگتـر شـروع مي کنند که گاھي مورد پسند واقع نمي شود و بیشتر متوجه دختر                 

.بعدي مي شوند که وضعیت او نیز وابسته به دختر بزرگتر خواھد بود

ھمچنین در  . پیـشنھاد مـي شـود کـه از واسـطه جھـت خواسـتگاري کمتـر استفاده گردد                  

صـورتي کـه قـبًال به خانواده اطالع داده شده و تعیین وقت گرديده است، بھتر است که از     

اتفاقات بزرگ دنیا در اطاق ھاي کوچک و      . خانـواده پـسر در يک اطاق کوچک پذيرايي شود         

بھتـر اسـت که در روز خواستگاري از چراغ ھاي رنگین،   . دربـسته ، طـرح ريـزي مـي گـردد      

.نورافکن ھا و لوسترھاي بزرگ استفاده نشود و از چراغ ھاي ساده استفاده شود

اجـراي مراسـم خواسـتگاري را کـه از مراسـم الزم بـراي شروع زندگي                 

اسـت نـبايد سرسـري گـرفت و اگـر مـي خواھـید در خانـواده ھمسرتان                

رزش باشـید، زندگـي مشترکتان را حتمًا از طريق          مـورد احتـرام و داراي ا      

.خواستگاري شروع کنید

مثًال . بھتـر اسـت وسايل و مواد خوراکي مورد استفاده براي پذيرايي، خیلي ساده باشند              

از چـاي و نـان شـیريني يـا بیـسکوئیت سـاده اسـتفاده شـود که به راحتي در دھان جاي                      

ه ممکـن اسـت در داخـل گلو بپرد و ايجاد            از نـان نخودچـي يـا شـیريني ھايـي کـ            . ( بگیـرد 

بـراي پذيرايـي از مـیوه ھـاي آبدار مثل انار و نیز شیريني               .) اشـکال نمايـد اسـتفاده نکنـید       

ھـاي بـزرگ اسـتفاده نـشود کـه باعـث زحمت مي گردند، چون کلیه حرکات خانواده ھاي                    

.طرفین زير ذره بین قرار دارد و ثبت و ضبط مي گردند

فردي از خانواده پسر که مي تواند خوب حرف بزند، شروع به صحبت              ابـتدا بھتـر است که     

و اگر . کـند، چـون معمـوًال در ايـن لحظه حواس ھمه حاضرين متوجه اين شخص مي شود       

کـسي باشـد کـه نـتواند خـوب سخنراني کند، ممکن است سبب لبخندھاي تمسخرآمیز                 

فقط . قعیت دارد بیان گردد ھـر آنچـه وا    ) دامـاد ( بھتـر اسـت در مـورد پـسر          . میـزبانان گـردد   

واقعـیت ھـا، زيـرا مطالبـي کـه بـرخالف واقعیت باشد، به صورت پديده ذھني بدي در نظر                  

خانـواده دختـر جلـوه گـر خواھد شد و به طور يقین در آينده ، زوج جوان با مشکل رو به رو                    

از طرف خانواده دختر ھم بايد . بکشد طالقخواھـند شـد و حتي ممکن است کارشان به           

شـرح حـال مختـصري از وضـعیت دختـر از نظـر سـن، تحـصیالت و بعضي خصوصیات خاص                     

.ارائه گردد



رسـم ادب ايـن اسـت کـه اگـر طـرف مقابـل مورد قبول واقع نشد ، خانواده ھا به ھم اخم             

لکـه با لبخند و با رعايت احترام کامل و گفتن اين  نکنـند و قـیافه عـبوس بـه خـود نگیـرند، ب         

و » به زودي ھمديگر را خواھیم ديد ... فعًال رفع مزاحمت مي کنیم و ان شاء ا        «جمالت که   

و بـا روبوسـي از يکديگـر و بـا ايـن فـرض کـه دوسـتي بر             » بـه شـما خبـر خواھـیم داد        «يـا   

.دوستانشان اضافه شده است، يکديگر را ترک نمايند

يـن گـونه خواسـتگاري بـه ھـیچ عـنوان را توصیه نمي شود و بیشتر شبیه به خريد               البـته ا  

وقتـي شـناختي در بـین نباشـد، طـرفین نمـي دانـند کـه طـرف مقابلـشان چه                      . کاالسـت 

و اقتــصاديکــسي اســت، چطــور زندگــي مــي کــند، چــه تحــصیالتي دارد، در چــه محــیط  

رشـد کـرده اسـت، چـه عقايدي دارد و بسیاري از مجھوالت ديگري که پاسخ به        فرھنگـي 

.ھر کدام احتیاج به زمان طوالني دارد

ــت دوم، ــوع       حال ــن ن ــت و در اي ــر اس ــرفین از يکديگ ــي ط ــناخت قبل ــا ش ــتگاري ب خواس

خواسـتگاري که خانواده ھاي پسر و دختر از قبل با يکديگر آشنا شده اند و نسبت به ھم                

.اطالعاتي دارند، بھتر است نکات زير رعايت گردد

تـاريخ آن از قـبل تعیـین شـود و بھتراسـت کـه در سـاعت ھـاي عـصر يا اوايل شب صورت                         

از وابستگاني براي اين افـراد کمتـري خانـواده پسر را ھمراھي نمايند و بھتر است      . پذيـرد 

از نظر پوشش   . کـار استفاده شود که بتوانند خوب و منطقي صحبت کنند و تصمیم بگیرند             

بھتـر اسـت که داماد يک لباس ساده و راحت بپوشد و احیانًا لباسي تھیه نکنند که نتواند                  

. در آن آرام بگیرد و در نتیجه مورد تمسخر واقع شود

پوشــش دختــر خــانم بھتــر اســت مطابــق بــا فــرھنگ اســالمي و ايرانــي، لباســي بلــند و  

خانم ھا الزم است به اين . پوشـیده باشد، به طوري که به راحتي بتواند در آن حرکت کند           

. ند کـه مـردان ايرانـي پوشـیده ترين لباس را مي پسندند             نکـته تـوجه کافـي داشـته باشـ         

نوع آرايش بھتر است که     ! لباس نبايد طوري باشد که از شدت تنگي رو به پاره شدن برود            

اگر آرايش تند   . بسیار ساده و متناسب با چھره اي شاخص فرھنگ و مذھب ايراني باشد            

.نخواھد بودچندان مناسب ) داماد( و غلیظ باشد، قضاوت خانواده پسر

در مراسـم خواسـتگاري بھتـر اسـت کـه پـسر چـند شـاخه گل کوچک، زيبا و با رنگ ھاي                        

به ھمه دختران توصیه    . شـاد تھـیه نمايـد و بـه ھـنگام ورود بـه خانه دختر روي میز بگذارد                  

مـي گـردد که به ھنگام خواستگاري، چاي يا شیريني را به اولین سرنوشت ساز زندگي،           



ارف کنند، در کنار او بنشینند ، با او صحبت کنند، به سؤاالت او پاسخ  يعنـي مـادر دامـاد تع      

دھند و خالصه آن که به او توجه کنند و چندان به پدر داماد نزديک نشوند که ممکن است                   

.از ھمان اوايل باعث دردسر شوند

صحبت شود و از بحث      مسائل ازدواج الزم اسـت کـه در جلسه اول خواستگاري فقط روي            

ھايـي که باعث اتالف وقت مي گردند و مسئله اصلي را به تعويق مي اندازند، خودداردي   

.نمايند

بـه خانـواده دامـاد توصـیه مي گردد که در ھمان اولین جلسه ، بعد از توافق ، ھدايايي به                

. بستگي به وضعیت فکري ، اقتصادي و اجتماعي طرفین دارد      مھريهمیزان  . عروس بدھند 

بـسیار ديـده شـده کـه ايراداتـي در رفـتار و شخـصیت دختـر وجود داشته است که بايد به          

سي که طـرف مقابـل، مبلغـي ھـم دسـتي داده شـود تـا با او ازدواج کند؛ يک دختر وسوا                    

شــب و روز فقــط مــشغول تمیــز کــردن دســتھايش اســت، ولــي از خانــه داري ھــیچ گــونه  

اطالعـي نـدارد و حتـي طـرز تھـیه نیمـرو را بلـد نیست، آيا مي توان با او زندگي کرد؟ و يا          

پـسري کـه شخـصیتي متکـي بـه والديـنش دارد و اصـًال رشد فکري و اجتماعي او در حد                  

ش ناپــسند اســت و فحاشــي مــي کــند، حتــي اگــر  بــسیار پايینــي مــي باشــد تــا اخالقــ 

میلـیاردھا مھـريه دختـر کند آيا ارزش ازدواج کردن دارد؟ در مقابل دختراني ھم ھستند که             

ارزشـشان اصـًال در عـدد و رقـم نمـي گـنجد بـا معـیارھاي عـادي نمـي تـوان گوشه اي از              

ي باشد  شخـصیت و رفـتار و صـفات خـوب آنـان را که مطبوع طبع ھر ايراني مشکل پسند                   

.بیان کرد

. خالصـه آنکـه در زمیـنه مھـريه مـي تـوان گفت که اين سنتي الزم است و بايد اجرا گردد                      

پـس بايـد آنچـه را عقل حکم مي کند، انجام داد و نیز ارزش مادي و معنوي طرفین در نظر          

.گرفته شود و در نھايت تصمیم با طرفین و توافق آنان است

اري را که از مراسم الزم براي شروع زندگي است          بـه طـور کلـي اجـراي مراسـم خواستگ          

نـبايد سرسـري گـرفت و اگر مي خواھید در خانواده ھمسرتان مورد احترام و داراي ارزش                  

ھمچنین مجددًا به . باشـید، زندگـي مـشترکتان را حـتمًا از طريق خواستگاري شروع کنید           

گذارند تا آنچه را که بیرون والـدين ارجمـند توصیه مي شود که راه را براي فرزندانشان باز ب            

از منـزل برايـشان اتفـاق مـي افـتد، بـا خـیال راحـت در جمـع خانواده بازگو کنند و آن را به                         

در آن صورت مي توانند مطمئن باشند که      . کمـک ديگر اعضاي خانواده تجزيه و تحلیل کنند        

.به نتايج ايده آل ھر خانواده ايراني مي رسند

بـه نظــرات و عقايـد والــدين دو طـرف احتــرام    در طـي مراســم خواسـتگاري نیــز  

بـا رعايـت نکـات بـاال زوجي با سعادت در کنار يکديگر خواھید بود که ھر           . گذاشـته شـود   

.لحظه از زندگي مشترک برايتان ارزشمند، شیرين و فراموش نشدني خواھد بود

ازدواجي در شأن تو



مذھبي مؤمن ، با عقدي آگاھانه ، و اعتقادي مستدل ، و        زن و مرد  ،  ازدواج سـالم  در يـک    

واحـد ، و معـشوقي مشترک براي تقرب به آن مقصد و معشوق واحد، سعي مي کنند با             

ھـم ھمـدل، ھمـسفر، ھمسو و ھماھنگ در يک مأموريت مشترک و در يک کار، شريک و     

در ايـن پـیمان عقالنـي و شراکت اسالمي، زوج با تمرين             . مکمـل و حـريف يکديگـر باشـند        

.يک کار را انجام مي دھندعشق ورزي به حق، ھر کدام بخشي از 

زن عـالوه بـر اين که برآورنده نیازھاي عاطفي و معنوي و دروني خانواده             

اسـت، بـا نگاه و کالم و رفتار جذاب و نافذش، انواع تنبلي ، افسردگي ،     

ــا     بــي توجھــي و غفلــت را از ھمــسرش بــه زيبايــي مــي زدايــد و او را ب

از انواع انحراف و اطاعت  تـشويق خود در انجام وظايف اجتماعي و پرھیز          

.از رھبري الھي و بندگي خدا به وجد مي آورد

تـالش خـردمندانه و بیرونـي مرد، تأمین کننده ھزينه ھا و نیازھاي مادي و بیروني خانواده           

اسـت و نشاط ھنرمندانه و نـَفـَس مسیحايي زن، انگیزه مرد را براي سازندگي اجتماعي               

و نشاط در عبادات تقويت مي کند و جھت گیري مخلصانه او را         امیددر ناماليمات و     صـبر و  

.در زندگي، مراقبت مي نمايد

ده نیازھاي عاطفي و معنوي و دروني      در يـک ازدواج طبیعـي، زن عـالوه بـر ايـن کـه بـرآورن                

، بي افـسردگي خانـواده اسـت، بـا نگـاه و کـالم و رفـتار جـذاب و نافـذش، انـواع تنبلـي ،              

توجھــي و غفلــت را از ھمــسرش بــه زيبايــي مــي زدايــد و او را بــا تــشويق خــود در انجــام 

اجتماعـي و پرھیـز از انـواع انحراف و اطاعت از رھبري الھي و بندگي خدا به وجد                  وظايـف 

.مي آورد

» خانواده«، و   عشق ورزي جلـوه اي از بیت خدا و مدرسه         » خانـه «بـراي ايـن زوج عاشـق        

محـل بازسـازي روح و روان و نـشاط جـسمي بـراي مـبارزه در جھاد اصغر و اکبر در ھر روز                      

.زندگي و محل ذکر، عبادت و بیتوته است

و جامعه را برآورد و بیشترين استعداد        ادهخانوچنـین ازدواجي مي تواند بیشترين نیازھاي        

و لذت جاودانه آخرتي ھر يک از سعادتآنھـا را شـکوفا سـازد و سالمت و نشاط دنیايي و     

.و جامعه را تأمین نمايدخانوادهآن دو و 

، تــنھا نھــاد » خانــواده«زنــان بــیدار و مــردان خــردمند، امــروز بــه روشــني مــي فھمــند کــه 

بنابراين ھر قدر خانواده بنیان محکم      . شايـسته بـراي انـسان سازي و انسان پروري است          

تولیدي و  تـري داشـته باشـد، بـه خاطـر انگیـزه و تعھد و نشاط افرادش، نقش اقتصادي و                     

.اجتماعي بیشتري دارد



در گرو سازمان پذيري و تقسیم نقش و تکلیف و کار زن و           موفقیت خانواده فـراموش نکنیم    

.شوھر است

تأخیر سني ازدواج در میان جوانان

در حوزه جامعه شناسي خانواده آن را به عنوان مسئله از موضـوعات مھمي كه مي توان 

اين موضوع صرف .انان استبین جوتأخیر سني ازدواج دراي اجتماعـي تلقي نمود پديده 

.عنوان آسیب اجتماعي طرح گرددنظر از اين كه يك معضل اجتماعي است مي تواند به

كلي خود پديده اي تاريخي و جھاني است و در در مفھومخانوادهواقعـیت ايـن اسـت كه   

افراد پاسخ مي دھد و كمتر جامعه اي را مي توان ارد چرا كه به نیازھايھمـه جـا وجود د  

نبوده باشد، گرچه بايد اذعان نمود اين نھاد در مسیر سـراغ داشت كه داراي نھاد خانواده 

بنابراين مي توان بیان . پـشت سـر گذاشته است  شـكل گیـري خـود تحـوالت متفاوتـي را     

داراي مجموعه اي از الگوھاي رفتاري است اعينمـود كـه خانـواده بـه عنوان نھادي اجتم    

اين نھاد به منظور برطرف . به وجود مي آيدكـه به منظور برآورده ساختن نیازھاي انساني 

سري كاركردھا است كه از جمله آنھا موضوعنمودن بعضي از نیازھاي انساني داراي يك

.نمودن زمینه ھاي وابسته بدان در بین اعضاي خانواده استو فراھمازدواج

خت خانواده    ا نكتھ اي است كھ تأثیر آن در زمینھ الزام » ھستھ اي«بھ  » گسترده «ھاي  تحول در س
اختیار   است    یا  اھده  مش ابل  دواج ق از ماعي در  بھ گونھ اي كھ از الزام و اجبار ھنجاري كھ از  . اجت

تحت فشار               فرد  ید كھ  ه موجب مي گرد ھره بھ چھر یروني و چ ب ھاي  یرو ن الب  در ق امعھ  سطح ج
تي زودتر تن بھ ازدواج دھد كاستھ و تبدیل بھ اختیار و       ا ح نین مقرر ی اري در س گزینش فردي ھنج

است   ست ھاي بزرگانھ تبدیل بھ درخواست ھاي جداگانھ    . شده  ازخوا ب رتي  در زمینھ ازدواج بھ عبا
.استگردیده

اصـلي تـرين و مھمتـرين نیازھاي نوع انساني در جامعه بشري    در واقـع مـیل بـه ازدواج از   

امـید و آرزوي خود را در زندگي فردا مي جستند  كـه دختـران و پـسران  اسـت و چـه بـسا   

با . برداري صحیح و دلپسند از زندگي مي باشندد بھرهحـاال آن را پیش روي دارند و درصد 

مـسیر تحوالتشان با دو تحول عمده ساختاري و  ايـن تفـاوت كـه خانـواده ھـاي امـروزي در      

بــر ايــن مبــنا كــه حــوزهتحــول ســاختاري.كاركــردي در ايــن زمیــنه درگیــر شــده انــد 

وظايفي كه خانواده به كاركرديحوزهسـاختاربندي قدرت در خانواده را تعیین مي كند و 

در راستاي اين تحوالت است . اشاره مي كنددر طـول حـیات خـود بـر عھـده داشته است     

» ھسته اي«به » گسترده«خانواده ھاي كـه جامعه شناسان مسیر تحوالت خانواده را از 

گسترده متشكل از اشخاصي است كه بـه گـونه اي كه خانواده ي  . شناسـايي كـرده انـد   

و فرزندان ھمراه خانواده نسبي و خوني با يكديگر مرتبط ھستندبـه علـت بـستگي ھاي    

دسته جمعي زندگي مي كنند؛ ھايـشان با پرداختن به حرفه و كار پدر در كنار ھم به طور 



ديگر ) فرزندان تشكیل شده كـه فقـط از شوھر، زن و  ( در حالـي كـه خانـواده ھـسته اي     

فرزندان نیز تمايلي به سكونت در و از طرفيتـوان نگھداري از فرزندان ازدواج كرده را ندارد 

با اين . خانواده را ترجیح مي دھندخانـواده ھـاي پـدري ندارنـد و زندگـي مـستقل و دور از      

مسئله تأخیر سني ازدواج را در نگـاه بـه خانـواده و آسـیب شناسـي تحوالت آن مي توان     

امروزي ما مشھود است در جامعهچرا كه آنچه. مـیان جـوانان به شیوه نويني تبیین نمود  

در برخي مناطق در مرحله ي صـحبت از تحول خانواده به سوي خانواده ھاي ھسته اي و 

ازدواج و ساير مسائل از با اين توضیح مسئله تأخیر سني. گـذار از ايـن وضعیت مي باشد  

توان در نوع ساختار و كاركرد نھاد خانواده آن ھم در بعد را مـي ... و طـالق قبـیل افـزايش  

نگاھي به گذشته خانواده ھاي گسترده در ايران بیانگر چـرا كه . ھـسته اي تـشريح نمـود   

مـنع اجتماعـي طـالق و تكـیه بـر ازدواج ھاي درون      آن اسـت كـه زودرسـي سـن ازدواج و    

است ولي امروزه در خانواده ھاي ھسته اي بوده ھمـسري از مسائل خانواده در آن زمان 

طالق و تكیه بر ازدواج ھاي برون ھمسري مواجه بـا تأخیـر سـني ازدواج، تكـرار و افزايش    

را به سوي تطور در ھمسر گزيني در خانواده ھا در واقـع حركت از اين مرحله ما . ھـستیم 

قدام به ازدواج را محورھاي عمده اي را كه ارھـنمون مـي سـازد و بر اين اساس مي توان   

.تشريح نموددر جامعه ممكن و مسئله ساز مي نمايد

:محورھا عبارت اند ازاين

1 الزام يا اختیار اجتماعي در ازدواج-

نكته اي است كه تأثیر آن در » ھسته اي«به » گسترده»تحـول در سـاخت خانـواده ھـاي    

به گونه اي كه از الزام و . در ازدواج قابـل مشاھده است زمیـنه الـزام يـا اختـیار اجتماعـي     

در قالب نیروھاي بیروني و چھره به چھره موجب مي اجـبار ھـنجاري كـه از سطح جامعه   

ودتر تن به ازدواج دھد كاسته سنین مقرر يا حتي زگـرديد كـه فـرد تحت فشار ھنجاري در   

.استو تبديل به اختیار و گزينش فردي شده

پایگاھي با مجموعھ جدیدي از. مفھوم واقعي ازدواج ،پذیرش یك پایگاه جدید است
این پذیرش از طریق . امتیازات و الزامات و نیز پذیرفتھ شدن از سوي افراد جامعھ  

مراسم ازدواج . م ازدواج انجام مي گیردتأیید اجتماعي بھ نام شعائر و مراس نوعي 
نت ھاي   بط با آن در حقیقت ابزاري اند كھ این نقش را علني مي سازند و   و س مرت

یغ مي    باره آن تبل ین حیث كھ دو فرد در حال سرگیري ازدواج با    . كنند در ھم از ا
دیگر ھستند تا آنھا را بھ   ج جامعھ معرفي كند و از حیث دیگر عده اي را بھ تدرییك

.این نقش در جامعھ شوندجامعھ پذیر نماید تا آماده پذیرش



بـزرگانه تـبديل بـه درخواسـت ھاي جداگانه در زمینه ازدواج     بـه عبارتـي بازخواسـت ھـاي    

مـي گـردد كـه براسـاس آن زوجین در آنچه به عنوان     ايـن وضـعیت مـوجب   . گـرديده اسـت  

تصمیم گیري و انتخاب به تلقي مي شود حق بزرگتـرين اقـدام در تعیـین سرنوشـت شان    

در حالي . حد تأيید نھايي تقلیل مي دھندتا) نقش والدين را(خودشـان واگذار مي شود و 

در واقع در حال حاضر روي . كار مي كردندكـه در گذشـته عمـدتًا خانـواده ھـا مبادرت بدين     

بیشتر كمتـر از سـوي خانواده ھا و نیز اختیار  آوردن جـوانان بـه ازدواج بـا فـشار اجتماعـي     

.خود آنھا ھمراه است

از طرفي دور . مي شودسـن ازدواج مـوجب بـه تأخیـر افـتادن    ايـن كاسـته شـدن در الـزام    

شـھر و يـا كـشورھاي خارجـي و تحصیالت، به اين     مانـدن جـوانان از خانـواده ، زندگـي در    

.در جامعه افزوده مي گرددو بر تعداد افراد مجردتأخیر دامن مي زند

2 تأيید يا عدم تأيید اجتماعي در ازدواج-

پايگاھـي بــا  . واقعــي ازدواج ،پذيـرش يـك پايگـاه جديـد اسـت     نكـته ديگـر ايـن كـه مفھـوم     

اين . الـزامات و نیـز پذيـرفته شـدن از سـوي افـراد جامعـه       مجمـوعه جديـدي از امتـیازات و   

. اجتماعـي بـه نـام شـعائر و مراسم ازدواج انجام مي گیرد    وعـي تأيـید  پذيـرش از طـريق ن  

با آن در حقیقت ابزاري اند كه اين نقش را علني مي مراسـم ازدواج و سـنت ھـاي مرتبط   

ھم از اين حیث كه دو فرد در حال سرگیري ازدواج با .سـازند و دربـاره آن تبلـیغ مـي كنـند     

ي كند و از حیث ديگر عده اي را به تدريج جامعه معرفيكديگـر ھـستند تـا آنھا را به جامعه   

بنابراين در واقع شايد در وھله اول، . نقش در جامعه شوندپذيـر نمايـد تا آماده پذيرش اين  

فـردي دانـست ولـي واقعـیت ازدواج در عـین اين كه بین دو فرد      ازدواج را بـتوان موضـوعي  

كلود لوي «در اين باره . ر گیردتصويب و تأيید جامعه قراصـورت مـي گیرد مي بايست مورد  

به عبارتي » ازدواج برخورد دراماتیك طبیعت با فرھنگ است» معـتقد است كه » اشـتروس 

زيـستي انـسان را مھـار كند و بدان برچسب فرھنگ بزند و از    جامعـه مـي كوشـد تـا نـیاز     

ه در ايـن راستا تأيید اجتماعي جامعه به ھمرا . تنظـیم نمايـد  طـريق مراسـم مخـتلف آن را   

بـراي فـرد در نظـر مـي گیـرد تـا از ايـن طريق زمینه پذيرش        مراسـم ازدواج ھنجارھايـي را  

.زندگي آنھا را فراھم كند

در رعايت ھنجارھاي مرتبط با مراسم و جشن ھاي ازدواج نكـته مھـم آن است كه جوانان  

ت مي انـد و يـا براي گريز از آن به ھنجارگرايي فردي دس  بـا تفـريط و ابھـام روبـه رو شـده     

ھاي خانواده موجب گرديده است افراد در طیف وسیعي از تغییر در معیارھا و ارزش. زنـند 

روسـتايي، شـھري و مـدرن گـرفتار آيـند كـه خـود انتظارات        مراسـم و جـشن ھـاي ازدواج   

بنابـراين وجـود جـشن ھاي اجتماعي زياد،    . كـند متفاوتـي را از سـوي طـرفین طلـب مـي     

آنھا از سوي جوانان، ازدواج را با تأخیر روبه رو قض و رعايتمـتفاوت و در برخـي مـوارد متنا   

اشكاالت خانواده ھا خود را نشان مي دھد كه رعايت ھر مـي سازد كه در قالب ايرادات و 

.ھزينه ھاي فراواني مي نمايديك از آنھا زوجین را متحمل

3 حمايت يا عدم حمايت اجتماعي در ازدواج-



صورتاقتصاديپـشتیباني و حمايـت خانـواده از لحاظ فكري و   در زمیـنه انجـام ازدواج اگـر   

به عبارتي ھر چه ھزينه ھاي. ه افـزوده مـي شـود   نگیـرد بـر تعـداد افـراد مجـرد در جامعـ      

فراھم آوردن زمینه ھاي ازدواج،: حمايـت اجتماعـي خانـواده در قالـب كمـك ھايـي چـون        

از سوي والدين و ديگر... ھمـسريابي، رفـتن بـه مراسـم خواسـتگاري و پا پیش نھادن و      

رت مي گیرد؛ دراعـضاي خانـواده، بیـشتر باشد فرآيند ھمسر گزيني زودتر و راحت تر صو   

حالـي كـه بـه نظـر مـي رسـد در برخـي مـوارد ھـر چـه اقـدام به ازدواج به صورت فردي و                    

نظـر خانـواده ھـا صـورت گیـرد، شخص مي بايست ھزينه اقتصادي بیشتري را از      بـرخالف 

مھـريه بـاال، گـرفتن مراسـم و جـشن ھاي فراوان در جھت جبران حمايت ھاي      قبـیل دادن 

بعـضي از مـوارد مـي توان گفت واگذاري بعضي از چنین حمايت    در. كـند خانوادگـي قـبول  

آموزشـي و اقتـصادي ،عقـب نـشیني خانواده را در انجام اين     ھايـي بـه سـاير مؤسـسات    

اي كـه بـه شـیوه ھـ    دانـشجويي ازدواججـشن ھـاي  مانـند . وظايـف میـسر نمـوده اسـت    

ھمـسريابي توسـط برخـي    حمايـت ھـاي تـشويقي، ترغیبـي، مالـي و حتـي مـشاوره ي       

از خانواده مؤسـسات آموزشـي و دانـشگاھي بـه خاطـر فقـدان يـا غیـبت چنـین كاركردي         

ھر چه پس در اين باره مي توان نتیجه گرفت. اسـت كـه پذيـراي چنـین غرامتي شده اند    

ي محـروم سـازد مي بايست منتظر به  خانـواده فـرزندان خـود را از حمايـت ھـاي اجتماعـ      

.عقب افتادن ازدواج آنھا باشد و فرزندشان از لحاظ اقتصادي با مشكل روبه رو شود

گرفت تغییرات در ساختار و كاركرد خانواده ھا در جامعه ما موجب در پايـان مي توان نتیجه 

و به نھادھاي مرحله گذار يك سري از كاركردھاي خود را از دست بدھدگـرديد كه در طول 

اينجاسـت كـه نـبايد ديگر انتظار داستان ھايي را داشت كه عقد دختر و    در. ديگـر بـسپارد  

خواستگاريكارآمد نیست، مراسم» خون بس«آسمان مي بندند، ديگر پسرعموھا را در

نمي باشد؛ بلكه عواملي چون تحصیالت، استقالل مالي و فكري بر طايفه و اقوام مبتنـي 

شـدن فـضاھاي اجتماعـي و خانوادگي موجب شده است كه اكثر ازدواج ھا با تأخیر    و بـاز 

بـه صــورت مـستقل باشـد، دختـران در زمــان ازدواج بیـشتر از پـسران تحــصیالت       فـراوان و 

ــا پايگــاه اقتــصادي  داشــته باشــند، ــ-پــسراني ب ــا دخترانــي در طــبقه  اجتماعــي پاي ین ب

معیارھاي ايـنھا ھمـه مـؤيد بـه ھـم ريختگـي در نوعي از      ... كنـند و  اجتماعـي بـاال ازدواج  

در جامعـه اسـت كـه نـه راه بازگشت به معیارھاي سنتي وجود دارد و نه     گزينـي ھمـسر 

ولي امید . بـا تـوجه بـه ايـن وضـعیت جديـد قابـل شناسايي ھستند       مناسـبي  معـیارھاي 

ريختگي و ابھام در معیارھاي ھمسرگزيني، راھي براي خروج از اين اسـت در ايـن به ھم  

آينده سامان ھنجاري ازدواج شكل نويني به خود گیرد و از شدتبحـران پـیدا شـود تـا در    

.ناشي از تأخیر سني ازدواج در جامعه بكاھدآسیب ھاي اجتماعي

:منابع

1375ساروخاني، باقر، جامعھ شناسي خانواده، انتشارات سروش، -1

اسي، دانشگاه  -2 ه كارشن امھ دور یان ن ، پا دانشجویان  ین  ب اج در  دو ني و از ھاي ھمسرگزی یار د، احمد، مع ن غیاثو

.1377مازندران 

معیارھايي که براي انتخاب ھمسر بايد در نظر گرفت



از زمـان ھـاي خیلـي دور ھمـواره ايـن سـؤال بین روان شناسان خانواده مطرح بوده است            

مي شود يا تفاوت ھا؟ازدواج موفقد آمدن که آيا شباھت ھا باعث به وجو

پـژوھش ھـاي بـه عمـل آمده نشان مي ھد که با ثبات ترين ازدواج ھا آنھايي ھستند که                   

با « :استفن وايت معتقد است. زن و شـوھر بیـشترين شـباھت ھـا را بـا ھـم داشـته انـد              

ه بــه بررســي ھــاي بالینــي، شــباھت ھــاي اخالقــي و شخــصیتي زن و شــوھر روي  تــوج

میزان بي ثباتي و طالق در زوج ھاي به » موفقـیت ازدواج آنھـا نقش تعیین کننده اي دارد،       

با توجه به نتايج به دست آمده، نداشتن شباھت با . ھـم شبیه، کمتر مشاھده مي شود      

ان شناسان شباھت ھاي موجود بین زوجین       بعضي از رو  . بـي ثباتي و طالق ھمراه است      

را در حکـم سـپرده بانکي تلقي مي کنند و اشاره مي کنند اگر میزان سپرده بانکي شما                  

رقـم بزرگـي باشد و میزان بدھي بانکي شما کم باشد در آن صورت در مقابل بحران ھاي               

نیت اقتـصادي بھتـر مـي توانـید مقاومـت کنـید و بـه نحـو احـسن مـي توانـید احـساس ام                      

نمايـید، ولـي اگـر میـزان بدھـي ھـاي شـما نـسبت بـه سپرده بانکي کم باشد به ھمان                        

. نسبت احتمال اين که دچار مشکل شويد زياد خواھد بود

ايـن تـشبیه نـشان مـي دھـد که ھر قدر تشابه بین زوجین بیشتر باشد به ھمان نسبت                     

ينجا مطرح مي شود    احـتمال ايـن کـه دچـار بحـران شوند زياد خواھد شد، سؤالي که در ا                 

اين است که وجود کدام يک از تشابھات مطلقًا براي ازدواج الزم ھستند؟

با گرفتاري کمتري روبه     زناشوييرابطه  به يک اندازه باشد      ھوش زن و شوھر   اگر   :ھوش

مـالک نظـر نیست چرا که بعضي از   » تحـصیالت «تـوجه داشـته باشـید کـه      . رو مـي شـود    

منظور . اشـخاص بسیار باھوش به ھر دلیل ممکن است به کالج و دانشگاه راه پیدا نکنند               

بايد در يک رديف قرار داشته باشند، بايد  بھره ھوشي سـت که زن و شوھر به لحاظ         ايـن ا  

اگر . بتوانـند اشـیاء و امـور را بـه يـک شـکل ببینـند و دربـاره آنھا به يک شکل صحبت کنند                        

که ھمسرش متوجه منظور او نشده است،      يکـي از طـرفین ازدواج اغلـب گمـان مـي کند              

. شرايط خوشايندي بین آنھا برقرار نمي شود

بررسـي ھـاي بـه عمـل آمـده نیـز نـشان مـي دھند، اگر بھره ھوشي زن و شوھر در يک            

. رديف يا نزديک به ھم باشد ثبات ازدواج بیشتر مي شود

دقیقه اي 30تست ھوش



الزم اسـت کـه زن و شـوھر دربــاره بـسیاري از ارزش ھـا وحـدت نظـر داشــته        :ارزش ھـا 

مـثًال مھـم اسـت کـه زن و شـوھر دربـاره معـنويات و يـا زندگي خانوادگي اختالف               . باشـند 

اگر در اين زمینه ھا وحدت نظري وجود نداشته باشد، بروز اصطکاک میان      . نداشـته باشند  

.ھا حتمي استآن

اگـر زن و شوھر در بسیاري از زمینه ھا عاليق مشترک داشته باشند زندگي به               :عاليـق 

در ايـن مـیان ھر چه تنوع عاليق مشترک بیشتر باشد بھتر             . کامـشان شـیرين مـي شـود       

. است

زن و شــوھر بايــستي دربــاره وظايــف و مــسئولیت ھــاي :توقــع از نظامــات خانوادگــي

طرز فکر افراد در اين زمینه کًال به دو         . ويي وحدت نظر داشته باشند    يکديگـر در رابطه زناش    

بعـضي از افـراد در مورد وظايف و مسئولیت ھاي زن و شوھر به              . نـوع تقـسیم مـي شـود       

طـور سنتي فکر مي کنند بدين معنا که مديريت داخلي منزل به عھده زن است و مرد نیز         

فردي که در اين زمینه به . واده تلقي مي شودبـه عنوان مدير بیروني منزل ، يا نان آور خان    

اما اکنون که . طـور سـنتي فکـر مـي کـند بايـد بـا فـردي ازدواج کـند که با او ھمفکر است                 

دسـتخوش تغییـرات زيـادي شـده است، عده اي معتقد به تساوي         نقـش ھـاي زن و مـرد       

وق بـین زن و مرد ھستند و وظايف و مسئولیت ھاي مشابھي نیز براي آنان قائل مي        حقـ 

سؤال ديگري که   . افـرادي کـه ايـن اعـتقاد را دارند بايد با ھمفکران خود ازدواج کند               . شـوند 

مطـرح مـي شـود اين است، تفاوت ھاي مسئله ساز کدام ھا ھستند؟ يا به عبارت ديگر،        

. خوشبختي زندگي زناشويي آسیب برسانندچه تفاوت ھايي مي توانند به 

خوشبختيدر پاسـخ بـه اين سؤال بايد گفت وجود اختالفاتي که مي توانند به              

:زندگي زناشويي لطمه بزنند عبارت اند از

وقتـي يکـي از طرفین ازدواج پر انرژي باشد و در مقابل ھمسر او کم         :میـزان انـرژي    -1

اختالف در میزان انرژي در زمینه . انـرژي ايـن افـراد با مشکالت عديده اي برخورد مي کنند           

مي توان به معاشرت ھاي اجتماعي، ھـاي مخـتلف خـود نمايـان مـي شـود کـه از جملـه              

در انجام فعالیت ھاي مربوط به خانه نیز سطح         . فعالـیت ھـاي مذھبـي و غیـره اشاره کرد          

انـرژي مـیان زن و شـوھر اغلـب مـسئله سـاز مـي شـود، مـثًال ممکـن اسـت زن بخواھد                          

کارھايـي را در روزھـاي تعطـیل آخـر ھفته در منزل انجام دھد و شوھرعالقه مند باشد که      

. اي تلويزيون بنشیند يا روزنامه بخواندپ



وقتـي زن و شـوھر عادت ھاي شخصي متفاوتي داشته باشند،          :عـادات شخـصي    -2

از جمله عادت ھاي مسئله ساز مي . بـه تـدريج وحـدت مـیان آنھـا رو بـه نقـصان مـي رود           

وقت شناسي، نظم و ترتیب، وابستگي ، احساس       : تـوان بـه ايـن مـوارد اشاره کرد         

قبل از  مي توان به عادات شخصي متعددي اشاره کرد که زن و مرد بايد              ... ،  مـسئولیت 

مـثًال اگر يکي از آنھا سیگاري باشد و ديگري نه ، اين             . بـه آن تـوجه داشـته باشـند         ازدواج

اگر يکي از آنھا به خوردن      . ردسـر ساز شود   اخـتالف مـي تـواند در رابطـه زناشـويي آنھـا د             

غـذاھاي مقـوي و مغـذي عالقـه مـند باشـد و ديگـري بـه اين که چه مي خورد بھا ندھد،                 

. مشکالتي در زندگي زناشويي ايجاد مي کند

،  مسائل مالي بـسیاري از زوج ھـا در اثـر نداشـتن توافـق بر سر                 :اسـتفاده از پـول     -3

يکي به فکر آينده است و مي خواھد پولش را پس انداز کند و         . دچـار مـشکل مـي شـوند       

يکي معتقد به   . ديگـري بـه خـرج کـردن پـول و خـوش بودن در لحظه حال عالقه مند است                   

بر ريـسک کـردن اسـت و ديگـري فکـر مـي کـند کـه بايـد به تدريج و با ضريب اطمینان باال                

يکـي مـي گـويد درآمـد را بايـد خرج فرزندان کرد و ديگري مي               . دارايـي ھـاي خـود بیفـزايد       

اختالفاتي از اين قبیل مي تواند شیرازه زندگي زناشويي را تحت           . خـواھد پـول را نگه دارد      

تأثیـر قـرار دھد، به ھمین دلیل الزم است که قبل از ازدواج در اين موارد بیشتر موشکافي            

. شود

اگر يکي از طرفین ازدواج زياد حرف بزند و ديگري کم           :عاليق و مھارت ھاي کالمي    -4

حـرف باشـد چـه مـشکلي پـیش مـي آيـد؟ اگـر زن يا مرد عالقمند به گفت و گو و ديگري                         

. فراواني ايجاد مي شوداسترسخواھان سکوت باشد، 

اگـر کـسي به ھنگام صرف غذا عالقه مند به صحبت باشد و ھمسرش بخواھد به ھنگام                  

صـرف غـذا سـکوت کند و يا اگر يکي از طرفین ازدواج به صحبت تلفني طوالني عالقه مند           

. باشد زمینه ھاي اختالف را پايه ريزي کرده اند

دي با ھم ازدواج سـؤالي کـه بـا تـوجه بـه مـسائل فوق مطرح مي شود اين است اگر افرا              

کنـند کـه در مـوارد فوق اختالف داشته باشند چه ويژگي را بايد در خود بپرورانند تا بتوانند                    

به زندگي زناشويي ادامه دھند؟

اگـر زوجـین داراي ويژگـي انعطـاف پذيـري باشـند مي        در پاسـخ بايـد اشـاره کـرد،          

وت ھا کنار بیايند و     توانـند بـه جـاي اين که تحت تأثیر اختالفات قرار بگیرند با تفا              

. براي حل مشکالت راه حل مناسب پیدا کنند

دوران نامزدي



اگر . است  » دوران نامزدي « يکـي از امـوري که در زندگي مشترک نقش حساسي دارد،             

ايـن دوران ، بـا ظرافت و ماھرانه برخورد شود و به وظايف مخصوص آن عمل شود، مي          بـا 

.تواند در بالندگي و پرباري و استحکام دوران ھاي بعدي ، تأثیرعمیقي داشته باشد

يک روز دوران نامزدي ، بھتر از « : سـخن عامـیانه اي بـین مـردم ھست که مي گويد      

اين سخن ، ھر چند مبالغه آمیز است، اما »!يـک سـال دوران بعد از عروسي است    

حقـیقت مھمـي را بـیان مـي کـند ؛ واقعًا دوران نامزدي از جھاتي مھم تر و شیرين تر و ُپر           

بارتـر و لـذت بخش تر و سازنده تر از دوران پس از عروسي است و مي توان در اين دوران                       

.، شالوده و پايه ھاي زندگي آينده را بنا نھاد 

يعني عقد صورت . ، فاصـله ي بین عقد و عروسي است  » دوران نامـزدي   « مـنظور مـا از    

گـرفته باشـد و يـا اگـر طـرفین بـراي عقـد دائـم آمادگـي ندارنـد و مي خواھند در فرصت و                    

عقد موقت بخوانند تا زمان عقد     کنند ، مي توانند      عقد مناسبتي خاص و با برپايي جشن،     

عقد موقت ، قانون و شرايط مخصوصي دارد که بايد رعايت شود و يکي از     . دائـم فرا رسد     

).مانند عقد دائم ( حتمًا بايد با اجازه ي پدر دختر باشد : شرايط آن اين است که 

وظايف دختر و پسر در اين دوران 

بیشترتفاھمافزايش شناخت نسبت به يکديگر، براي-1

ھـر چـند دختـر و پـسر، در مرحله ي گزينش ، بايد شناخت کافي نسبت به ھم پیدا کرده          

باشـند امـا عـالوه بر آن شناخت ، بايد در دوران نامزدي ، آشنايي ملموس تر و محسوس                    

کنـند و بـا روحـیات و اخـالق و ديـدگاه ھاي ھم بیشتر آشنا       تـر و بیـشتري از يکديگـر پـیدا           

در حقـیقت ، ايـن آشـنايي و شـناخت در دوران نامزدي ، تکمیل کننده ي شناخت            . شـوند 

مـرحله ي گزينـشي است، آن گاه در پرتو اين آشنايي نزديک و کامل ، خود را براي تفاھم     

بود و اين » انتخاب «، برايآن شناخت . و سـازگاري در زندگـي مـشترک ، آمـاده مي کنند     

.»و سازگاريتفاھم« شناخت ، براي 

اصالح و تربیت -2

اگـر کـسي صـفت و خـصوصیتي را در نامـزدش مـشاھده کـند که مورد پسندش نباشد و                       

حالتي را در او ايجاد کند، بھترين دوران بخـواھد آن را برطـرف و يـا اصـالح کـند ، يا صفت و               

چون ھنوز روابطشان عادي . ، دوران نامـزدي اسـت  »اصـالح و تغییـر و تـربیت      « بـراي ايـن     

در نتیجه پذيرششان از ھمديگر     . نـشده و نـسبت بـه ھـم احتـرام و محبت خاصي قائلند                



ياد برد که نمي اما نبايد از. ( بیـشتر اسـت و زمیـنه ي تحـول و تغییـر و اصالح ، مساعدتر         

تـوان فـردي را کـه سـال ھـا بـه شـیوه و عـادت خاصـي خو گرفته ، اساسًا و به طور کلي                

)تغییر داد و متحول کرد؛ بنابراين ، منظور اصالح و تغییر در اصول بنیادين فرد نیست

افزايش محبت-3

است و زمینه ي آن بايد » محـبت  « ،سـعادت در زندگـي زناشـويي   از شـرط ھـاي اصـلي      

اما دوران نامزدي ، بھترين فرصت براي افزايش و تحکیم          . ھم شـده باشد   فـرا  قـبل از عقـد    

رفتار و گفتار و تمام اعمال نامزدھا، در افزايش محبت و يا کاھش آن ، مؤثر         . محـبت اسـت   

.است

اعمال خود باشند و از ھر عمل پسنديده اي که          بايد کامًال مواظب     دختـر و پسر   بنابـراين ،    

باعــث افــزايش محــبت مــي شــود، کوتاھــي نکنــند و از کارھايــي کــه مــوجب دلــسردي و  

.کاھش محبت مي شود، اجتناب کنند

بھا دادن به احساسات و عواطف يکديگر-4

.نامزدھا بايد مواظب عواطف و احساسات يکديگرباشند و به آن بھا و جواب مناسب دھند              

بعـضي از نامـزدھا، بـه عواطـف و احساسات لطیف نامزدشان ، بھاي الزم را نمي دھند و               

مي کنند و خیال مي کنند اين کارشان باعث عزيزتر شدنشان مي            » بـي اعتنايـي   «بـه او    

حـال آنکـه کـامًال بـرعکس اسـت و چنـین رفـتاري باعـث جـريحه دار شـدن عواطف                      ! شـود 

او را به دل مي گیرد و ممکن است لطمه ھاي           نامزدشـان مـي شـود و در نتـیجه کینه ي             

.سنگیني به زندگي شان بزند

تـا آخـر عمـر در ذھن مي ماند و در زندگي آينده تأثیر                –معمـوًال    –خاطـرات دوران نامـزدي      

).چه خاطرات شیرين و چه تلخ ( دارد 

و شخصیت بنابـراين ، رفـتار نامزدھا بايد کامًال حساب شده باشد و از اعمالي که به غرور         

بي اعتنايي و سرسنگیني و تکبر در مقابل نامزد،        . يکديگـر لطمـه مـي زنـد، اجتـناب گردد          

.او مي زندشخصیتلطمه ھاي سنگیني به عواطف و 

سرسنگیني متأسـفانه فـراوان مـشاھده مـي شـود کـه پـسران جـوان از بـي اعتنايـي و                       

ھديه اي براي نامزدم گرفتم و با      « :مي گويند    –مـثًال    –نامزدشـان گلـه و درد دل دارنـد و           



ھـزار امـید و آرزو بـه ديـدارش رفـتم ، امـا او بـي اعتنايـي و بي احترامي کرد و مرا تحويل                        

»...نگرفت و با دلي شکسته و پر خون از منزلشان بیرون آمدم

د که اين کارھا، الزمه ي تدين و عفت نیست ، بلکه حرام            دختـران مـتدين و بـا عفـت بدانن         

.است

معـنا نـدارد که دختر، در مقابل نامزدش که به او محرم است و در حقیقت شوھر اوست ،                   

دختران عفیف و : بله، اين را قبول داريم که ! خـود را مخفي کند و به او بي اعتنايي نمايد   

مـي کـشند و نمـي توانـند بـا نامزدشان رفتاري             بـا حـیا در اوايـل دوران نامـزدي ، خجالـت              

خیلـي صمیمي و محبت آمیز داشته باشند؛ پسران ھم بايد رعايت حال آنان را بکنند؛ اما                 

ايـن حالـت و خجالـت بايـد بـه زودي برطرف گردد و رابطه شان صمیمي و پر محبت ، و در                        

.عین حال ھمراه با احترام متقابل باشد 

ھديه دادن-5

بر نامزدھا الزم است    . در جلـب دل ھا و افزايش محبت ھا ، نقش عجیبي دارد            » ھديـه   « 

.که از اين نکته ي زيبا و مھم غفلت نکنند

الزم اسـت زيـبا و مورد عالقه ي طرف   الزم نیـست کـه ھديـه ، گـران قـیمت باشـد، بلکـه                 

ھديه دادن ، ظرافت و سلیقه ي خاصي . »!با ظرافت داده شود« : باشـد و مھمتـر آن که    

!را مي طلبد

ھديـه دادن بايـد از دو طرف باشد، نه اين که فقط پسر به          : ايـن ھـم فـراموش نـشود کـه           

!البته پسر بايد بیشتربدھد. دختر ھديه بدھد 

اي محبت آمیزنامه نگاري ھ-6

نوشـتن نامـه ھاي پر محبت و با صفا ، تأثیر نکويي در افزايش محبت و استحکام رابطه ي     

حتـي اگـر دو نامزد به ھم نزديک باشند و ھمیشه يکديگر را ببینند، باز        . بـین نامـزدھا دارد    

قات نامزدھا مي توانند نامه ھا را بنويسند و پس از مال          . ھـم نوشتن نامه تأثیر خود را دارد       

البته ھرگاه مسافرتي پیش آمد . و ھـنگام جـدا شـدن از ھم ، نامه ھا را به يکديگر بدھند         

.و از ھم دور شدند ، نامه ھا بايد بیشتر و مفصل تر شود



ھمـسراني را مـي شناسـم کـه پـس از گذشـت سال ھا از زمان ازدواجشان ، ھنوز نامه                 

برايشان خاطره انگیز و لذت بخش       ھـاي دوران نامزدي را نگه داشته و مطالعه مي کنند و           

!است 

مالقات ھاي صمیمانه-7

. دو نامـزد بايـد در ايـن دوران شـیرين و بـه يـاد ماندني ، ديدارھاي دوستانه داشته باشند                     

اين کار نه تنھا خالف . ايـن مالقـات ھـا ، امـید و شـور و عالقـه را درھـر دو تقويت مي کند             

در اين مالقات ھا ، با يکديگر  . ر دو مي شود   عفـت نیـست ، بلکـه باعث تقويت عفت در ھ           

و محبت نشان دھند و عالقه و عشق صـحبت ھـاي محـبت آمیـز داشـته باشـند و به ھم          

گـي آيـنده شـان گفـت و گو کنند ؛ به ھم دل گرمي و امید بدھند و باھم به                  دربـاره ي زند   

.گردش و تفريح و مسافرت بروند

)قسمت اول ( در آستانه ي ازدواج 

. ئھ مي شودقسمت ارا28این مطلب در 

ورت مشاوره ھ علل  : ضر یادي مي شود كھ ب مشكالت ز واجھ با  م ندگي  در دوران ز ان  نس ا

بنابراین یاري خواستن . مختلف قادر بھ تصمیم گیري و پیدا كردن مناسبترین راه حل نمي باشد      

نمونھ ھایي . از افراد واجد شرایط مي تواند در ّحل مشكل و تصمیم گیري مناسب كارساز باشد      

:ز مشكالتي كھ افراد با آن مواجھ مي شوند؛ عبارت اند ازا

گزینش یك راه از بین چند راه ؛-

وقوع حوادثي نظیر مرگ پدر، مادر و سایر اقوام؛-

از دست دادن شغل یا موقعیت ھاي دیگر؛-

مشكالت مالي؛-



مواجھ شدن با شكست ھا؛-

روبرو شدن و عدم پیشرفت در حد مورد نظر؛-

تي فرزندان؛مسائل تربی-

...مسائل خانوادگي و -

اجھھ با ھر یك از مشكالت فوق و یا مشكالت مشابھ دیگر، دچار اضطراب و             اي مو بر انسان 

كمك بخواھد  ان  یگر دارد از د از  ی یري مي شود و ن م گ می در تص یا تشویش  اني و  كمك . نگر

ست بزرگان قوم، دوستان و یا ھمسایھ ھا باشند        مكن ا ان م دگ از افراد فوق الذكر ھیچ كدام. دھن

ا و فنون    از روشھ ده  د با استفا د؛ آن كھ مي توان ارن ند كاري  اي چنین  بر صالبت تخصصي 

دي كمك كند؛ مشاور است                     ا فر نین ا بھ چ اي دیگر  یت ھ ن صالح اشت وره و د بنابراین در . مشا

یت ویژه اي دارد كھ نتیجھ اش تسكین ناراحتي،                     اھم اور  بھ مش ا مشكالت، مراجعھ  ب برخورد 

.رفع مشكل و گزینش مناسب مي باشد

مشاوره براي گزینش مناسب

گزینش یك . در فرآیند زندگي مواردي است كھ فرد باید از بین چند راه یك راه را انتخاب نماید            

ین چند راه چنانچھ با مطالعھ و بصیرت انجام نگیرد؛ ممكن است نتایج مطلوبي در بر                  راه از ب

اشد    تھ ب داش مك گرفتن ا   . ن ا ك سب مي تواند در توفیقات بعدي اثرات     لذ نا خاب م نت ز مشاور در ا

:مھمترین مواردي كھ فرد در انتخاب با آن مواجھ مي شود؛ عبارت ند از. مفیدي داشتھ باشد

؛) براي دانشجویان و دانش آموزان( انتخاب مواد درسي -

انتخاب رشتھ تحصیلي؛-

انتخاب شغل؛ -

وي فرد قرار دارد؛انتخاب در مواردي كھ چند راه جل-

.و از ھمھ مھمتر انتخاب ھمسر براي ازدواج-

در زندگي مھم است كھ انتخاب مناسب آن، بیمھ كننده سعادت فرد            اي  ازه  ند اب ھمسر بھ ا نتخ ا

.مي باشد

لزوم مشاوره در ھمسر گزیني

اده ھایي روبرو شده اید كھ پس از ازدواج با مشكالت زیادي مواجھ شده ا              نو ا خا گاه . ندقطعًا ب

حت كننده و متشنج است كھ تنھا راه حل، طالق و جدایي است و               نارا دري  ق انون خانواده بھ  ك

.طالق خود نیز عواقبي نابھنجار بھ دنبال دارد

زن و شوھري كھ از نظر فرھنگي فاصلھ دارند؛-

زن و شوھري كھ از نظر درجھ تحصیالت اختالف دارند؛-

تفاوت مي باشند؛زن و شوھري كھ معتقد بھ ادیان م-



زن و شوھري كھ از نظر اجتماعي در طبقات متفاوتي قرار دارند؛-

زن و شوھري كھ وضع مالي متفاوتي دارند؛-

...زن و شوھري كھ توافق اخالقي ندارند و -

دگي شیرین            نتیجھ از زن ند و در  ی نند ھماھنگي ایجاد نما توا نمي  در زندگي  دي  فرا چنین ا

.رندخانوادگي بھره اي نمي ب

یت، سعادت و در صورت عدم موفقیت، ناراحتي و مشكالت             ورت موفق در ص ه  نواد كیل خا تش

.زیادي بھ دنبال دارد كھ اھمیت مشاوره قبل از ازدواج را تأیید مي نماید

راجع     بھ ُم واج ،  ازد ه ي  اور اجعھ كننده  ( در مش بترین ھمسر را     ) مر مناس تا  مك مي شود؛  ك

ین مشاور        برا اب كند؛ بنا تخ باید نسبت بھ شناخت زوجین و خانواده ھاي آنان و تمام عواملي         ان

ھتي كھ زوجین ھماھنگي              در ج ا  مراجع ر قدام كند و  یي دخالت دارند؛ ا ناشو دگي ز در زن ھ  ك

مشاور ازدواج باید صالحیت الزم را داشتھ باشد تا از عھده . بیشتري داشتھ باشند؛ ھدایت نماید    

.این امر مھم بر آید

شرایط مشاور در امر ازدواج

یك مشاور راھنمایي را دارا باشد؛ ثانیًا در زمینھ ي مشاوره             ایط  د اوالً شر بای مشاور ازدواج، 

باشد؛ ثالثًا د       لعھ و تجربھ داشتھ  اده مطا اور خانواده      ي خانو مش بخشي از  ھ  ر مورد ازدواج ك

.است؛ كاركرده باشد

اشد                     یط ب د شرا اج ید و با ما مشاور  است؛ ا ورت  مش بر  اج اصل  ازدو ر  معموًال كسي كھ مي  . د

واج كند، پدر، مادر و بزرگان فامیل را در جریان مي گذارد و با آنان مشورت مي                   ازد اھد  خو

ن نظر خواھي مي شود و باالخره بعضي بھ استخاره     گاه نیز از روحانیون، و سالخوردگا      . كند 



بھ ھر حال چون ازدواج امر مھمي است؛ معموًال مشاوره و كنكاش در آن . نیز روي مي آورند

یط نیست                  د شرا اج اً و مشورت غالب لي طرف  ؛ و در بزرگ، مادر       . مطرح است پ ادر،  پدر، م

د شرای    اج م و گان ھیچ كدا الخورد ان و س الھ، بزرگ ، خ ھ اوره در این  بزرگ، عم ط براي مش

مرمھم نیستند    تعلیم و تربیت و از ھمھ            . ا ناسي،  ھ ش ناسي، جامع وان ش ید ر ا ازدواج ب اور  مش

اصول و فنون مشاوره آشنا باشد         بھ  د و  ان ا بد ان ر نوجو ناسي جوان و  ان ش تر رو و در مھم

اشتھ باشد                   بھ د واج تجر ازد اوره  ه خانواده و بھ ویژه مش ھ مشاور ن می ید حداقل  چنین فردي با  . ز

اشد ھمچنین صالحیت                اج ب ازدو اده و  نو خصص خا ت ا  در مشاوره ب انس  لیس درجھ فوق  داراي 

باشد؛ تا از عھده این امر مھم بر آید                 اجد  قي الزم را و و اخال یتي  ي شخص بعضي از افراد . ھا

محمدي         نت  دواج یك س از د  ارن ار مي د ست؛ چھ بھتر كھ بدون تشریفات و بررسي   ) ص(اظھ ا

قت گیر        نجام شود؛ و چنانچھ ناسازگاري یا مشكلي وجود داشت؛ مشاوران خانواده در    ھاي و ا

ام كنند       ري ساده تر از درمان است و عالج واقعھ قبل از            . رفع آن اقد ی یشگ آن است كھ پ پاسخ 

وع باید كرد     ق چنانچھ در امر ازدواج مطالعات و بررسي ھاي الزم بر اساس اصول مربوط       . و

ازگاري ھاي بعد از ازدواج بھ شدت كاھش خواھد یافت و در نتیجھ انجام گیرد؛ مشكالت و ناس 

.روان درماني ھاي وقت گیر بھ حداقل خواھد رسید

نقش مشاور و مراجع در مشاوره ي ازدواج

اج كند؛ معموًال با افراد دیگر مشورت مي كند                 ازدو اھد  اني كھ مي خو از مواردي كھ باید . جو

است كھ براي م            آن  توجھ كند؛  چنانچھ مشاور . شورت، فرد واجد شرایطي را انتخاب كند    بدان 

او را بھ سویي ھدایت كند كھ نھ تنھا                     ا كھ  تھ باشد؛ چھ بس نداش ه صالحیت الزم را  اب شد نتخ ا

موارد مراجعھ در مشاوره . مشكلي از او حل نكند، بلكھ مشكالت دیگري نیز برایش ایجاد نماید    

:مونھ ھایي مبادرت مي شودازدواج انواع مختلفي دارد؛ كھ بھ ذكر ن

یكي را انتخاب كنند؛ كمك            - ان  بین آن د از  اھن ند و مي خو ار عدد د ان مت تگار اس ھ خو اني ك دختر

احسن است           اب  تخ اجعان ان نھ مر این گو ھ  اور ب انتخاب احسن زماني صورت مي گیرد كھ . مش

یسھ گ    ا با ھم مق ان  یات آن كسب و خصوص ي  گاران و ت اس خو از مراجع و  ات الزم  . ردداطالع

.فردي كھ خصوصیات وي با مراجع ھماھنگي بیشتري داشتھ باشد؛ انتخاب احسن خواھد بود

دختري     - ني ھستند كھ  نظر گرفتھ و درباره ي وي بررسي ھا و تحقیقات الزم را  پسرا در  را 

است؛ ولي مي خواھند در این                 بي  ناس خاب م نت اند كھ او ا نكتھ رسیده  ین  اند؛ و بھ ا اده  انجام د

آورند         زمینھ    ست  ان الزم را بھ د ین مشاور باید ضمن كسب اطالعات و بررسیھاي مورد       . اطم

اسب است و در صورتي كھ نامناسب                      م شده من زینش انجا ھ گ بخشد ك ان  ین اطم مراجع  بھ  از  نی

تشخیص دھد؛ آگاھي و اطالعات الزم را بھ مراجع بدھد و او را در تصمیم گیري مناسب كمك 

.در مورد دختر در رابطھ با پسر نیز مطرح باشدھمین حالت مي تواند . كند

تحت فشار پدر و مادر یا سایر اقوام قرار                - مسر  خاب ھ نت براي ا ھ  ند ك اني ھست تر دخ پسران و 

مي جویند كھ آنان را در مقابل عوامل فشار كمك كند        ا  كسي ر د؛ و  ارن در این موارد مشاور . د



در و مادر و سایر عوامل فشار دیگر، جلس         پ ات مشاوره اي داشتھ؛ آنان را در رابطھ با باید با 

عواقب ازدواجھایي كھ با اكراه ھمراه است؛ بصیرت دھد و باالخره كار را بھ جایي برساند كھ    

.در انتخاب ھمسر آزادي بیشتري بدھندآنھا، بھ دختر و پسر

ني ھستند كھ بھ بھانھ ي ازدواج با دختري رابطھ برقرار مي كنند؛ ولي واقعی                - ت آن است پسرا

ارند         ند اج  ازدو قصد  این گونھ پسران پس از مدتي دختر را رھا كرده؛ بھ سراغ دختر       . كھ آنھا 

مي روند      گري  ی دختران از نظر آبرو و حیثیت آسیب پذیرترند؛ باید بھ        . د د چون  ار ین مو در ا

ین موارد آگاھي الزم داده شود تا با شناخت اولیھ، این گونھ پسران        ابطھ با ا ان در ر ن را ترك آ

. كنند و بھ آنان اجازه تماس ھاي بعدي را ندھند؛ و بھ عالوه والدین خود را در جریان بگذارند         

بطھ با         ار در را اگو ادث ن ع حو از وقو یشگیري  گاھي و پ آ یف مشاوران، دادن  یكي از وظا

.جوانان و نوجوانان مي باشد

را رد كرده اند؛ و بھ ھمین علت دختراني ھستند كھ خواستگاراني داشتھ اند؛ ولي بھ عللي آنھا        -

این گونھ . بھ سني رسیده اند كھ دیگر خواستگار مناسبي ندارند و بھ اصطالح پیر دختر شده اند

اجعھ مي نمایند و راه چاره اي را براي خواستگار جدید طلب مي كنند                    اور مر بھ مش . دختران 

ین گونھ مراجعان كھ احتماًال در انتخاب ھمسر          بال ا مناسب سختگیر بوده اند؛ باید مشاور در ق

اي شوھریابي را ارایھ دھد       اھھ و بھ آنان ) در این مورد در قسمت ھاي بعد بحث خواھد شد  . (ر

فھیم نماید كھ فكر ایده آلي ھیچ گاه تحقق نمي یابد     ھمھ چیز نسبي است و انتخاب باید با تعدیل . ت

.و انعطاف انجام گیرد

)قسمت اول ( ي باشد؟ آيا زن بايد ھمیشه رب النوع زيباي

. كاربر محترم این مطلب در دو قسمت ارائھ خواھد شد

بھ خانھ مي آیند مشغول انجام كارھاي                    قتي  د، و ارن ھ د ار بیرون از خان نان كھ ك از ز گروھي 

نھ مي شوند و گاھي انجام كارھاي بیش از حد در خانھ و خستگي بیرون از خانھ باعث مي                 خا



شود آنھا بھ وضع ظاھر خود بي دقت شوند و برخالف اوقات دیگر نتوانند با ظاھري آراستھ و 

خوش از شوھر خود استقبال كنند           قي  گاھي زني كھ بیرون از خانھ ھم كار نمي كند، در       . اخال

اخل خانھ آن    چنان سرگرم بچھ داري و شستن و پختن مي شود كھ بر اثر خستگي بیش از حد         د

اطو كشیده و لبي خندان در آستانھ در ظاھر شود و از شوھرش استقبال            ري  ا ظاھ نمي تواند ب

كند و زماني ھم بیماري و كسالت مانع از انجام این وظایف مي شود و ھر مرد با شعوري مي       

ین حاالت زن را در      اند ا ئل را دلیل بر كوتاھي در انجام وظیفھ و نداشتن     تو مسا این  د، و  ك كن

نكند            اد  قلمد بھ خود  قھ نسبت  وجب شود كھ زنان                 . عال م ید  با مردان ن و گذشت  ھ  ل ئ اما این مس

مین است و   اطن ھ و ب ند ظاھر  باشند و بگوی د بي توجھ  نسبت بھ وضع ظاھري خو ھ  ھمیش

یگر بھ بھان                اي د د و عده  قبول كن ھ خانھ داري و بچھ داري ، عواطف و احساسات    شوھر باید 

تھ و نسبت بھ وظایف ھمسري خود بي توجھ باشند               ه گرف زیرا ھمانگونھ كھ ما . شوھر را نادید

. از شوھران خود انتظاراتي داریم، آنھا ھم از ما توقعاتي دارند

ظارات شوھران عاجزند     نت امل مردان و ا ك ان از درك  زن اري از  ده بیشم ھ ع ن فا وقتي .متأس

اكیزه بودن ظاھر مي كنیم، مي پندارند آن است كھ نسبت بھ        اس و پ بودن لب استھ  از آر بت  صح

ند، تا بتوانند                           فكر كن ایش خود  آر لباس و  و  بھ مدل مو  ا  تنھ اشند و  ندگي بي توجھ ب مسائل ز

یرایي نمایند       پذ از شوھران خود  باید در نظر داشتھ باشید كھ تصور شوھر از زن، یك . ھمیشھ 

بھ موقع و بھ              مو ا  اري ر ارد ھر ك یشھ سعي د است كھ ھم ا محبت  ن و ب اردا ده و ك می جود فھ

.اقتضاي زمان و مكان انجام دھد

ام مي دھید، با ظاھر                          نج نودي شوھر ا خش منظور  ھ  ب قلب  اري كھ از صمیم  نید ؛ ك نك باه  اشت

را از ھم تشخیص سازي ھاي فریبنده كامًال متفاوت است و مردان دانا بھ راحتي قادرند این دو    

تن صداقت در گفتار و رفتار است كھ گذشت زمان         . دھند  داش اري و  ، عشق، فداك بت نھا مح ت

ین ببرد            رزش آن را از ب ا یست  ن نده براي ھر قصد و منظوري         . قادر  فریب ھاي  سازي  اھر  ظ

.باشند تنھا چند روزي دوام دارند



چطور بھ نظر مي آیید

ان مي گویند                تان و آشنای از دوس ه اي  ید كھ عد اش یده ب اگر مي خواھید زندگي :" شاید بارھا شن

باشید، باید ظاھر خود را بھتر و زیباتر كنید            ھتري داشتھ  ب یي  اشو اگرچھ ظاھر افراد مي ." زن

رات مثبت    اث ھ را بیشتر و      تواند  ئل ین مس زم است ا اما ال  ، ان بگذارد  قي در دیگر في عمی و من

.عمیق تر بررسي كنیم

گروھي از زنان كھ خارج از خانھ كار مي كنند، در مقایسھ با زناني كھ تنھا در داخل خانھ كار   

نظر ظاھر مرتب تر ھستند           از  ند  شاید این امر بھ صورت عادتي در آمده كھ ھر روزه    . مي كن

بور بھ انجام آن ھستند و اغلب ظاھر آراستھ آنان موجب مي شود، ناراحتي و گرفتاري ھاي مج

اما شما خانم ھایي كھ خارج از خانھ كار نمي كنید، چھ وقت بھ سر و وضع       . آنان بھ چشم نیاید    

مي رسید      آیا تنھا زماني كھ براي انجام كاري از خانھ خارج مي شوید؟ آیا تا بھ حال از        . خود 

ید كھ وقتي شوھرتان از سركارمي آید، بھ نظر او چطور مي آیید؟ آیا تا بھ حال             خود  پرسیده ا

دن تصویر یك زن نامرتب در آینھ براي خودتان                          ا دی اید؟ آی اه كرده  نگ آینھ  بھ ظاھر خود در 

جالب است؟

ین نیست كھ آرایش كنید و وقتي شوھر از راه مي آید بگویید                   نظور ما ا ھا من ھمھ این كار:" م

تو كرده ام        راي  ھ خاطر تو نبود این ھمھ گرفتاري                  ". را ب ید كھ اگر ب بگوی نیت  ا عصب ا با  و ی

اشتم  . بھ من چھ كھ شوھرم شب مي آید:" یا این كھ بھ ظاھر خود بي توجھ باشید، و بگویید            . ند

مي توانم ھر روز خودم را برایش درست كنم           اگر خواھان بلكھ مي خواھیم بگوییم ". من كھ ن

ان احترام قائل  بنی اي خودت ید بر با در درجھ اول  ید،  موفق و شاد ھست یك زندگي  ان گذاشتن 

ان براي         اھر خودت د، و ظ اشی اشد   " خودتان "ب ید ھمیشھ و در ھمھ حال چھ    . ھم مھم ب سعي كن

اشید               تب ب اشد مر نب اشد و یا  نھ ب ھ ظاھر خود توجھ داشتید و سعي      . شوھر در خا قتي خود ب و

اھر ش        آن صورت است كھ دیدن شما در انتھاي روز     كردید از نظر ظ در  باشید  رتب  خصي م

اھد بود          چسب خو ل نطور كھ قبًال       . براي شوھر د ما ني اتفاق مي افتد كھ       ھ اي ھر ز بر  ، گفتیم

بر اثر كار و مشغلھ بیش از حد، نتواند بھ وضع ظاھر خود برسد           مار شود و یا  بی یك . روزي 

در ھمھ حال زن را د       فھمیده  اقل و  . رك مي كند و محبت الزم را از او دریغ نمي كندشوھر ع

باشید، خودتان و رفتارھایتان براي شوھر خستھ                     رتب  ام تھ و ن لخ یشھ ش اشد ھم ب گر قرار  اما ا

نده مي شوید       باید سعي كنید تا ! حتي اگر تھدید بھ خودكشي ھم كنید براي او فرقي نمي كند        . كن

.آنجا كھ ممكن است مرتب و آراستھ باشید



انطور كھ عده اي از صاحبنظران مي گویند    بسیاري از زنان بعد از تولد اولین كودك خود : ھم

ند منظور خود را فراموش مي كنند و مي پندار" ھمسر بودن"و یا بھ گفتھ دیگر      " زن بودن  " 

خوب بودن،   ادر  بودن است  "از یك م و شلختھ  یف ھمسري  ا توجھي بھ وظ اگر مي ". بي 

خواھید، فرزندان خوب و زندگي موفق داشتھ باشید، باید سعي كنید عالوه بر یك مادر خوب ، 

.یك ھمسر وظیفھ شناس باشید

م ش    بیند، شما را ھ انش را مي  یگر دوست دران د ا ا وقتي م است كودك شم بیھ بھ آنان ممكن 

اساس خواستھ ھاي كودكانھ آنھا پیش روید و نسبت بھ ظاھر و سر و               . بخواھد  بر بخواھید  اگر 

وضع خود بي توجھ باشید، طولي نخواھد كشید كھ وقتي كودكتان بزرگتر مي شود با وجود این 

ید و ھر طور كھ او خواستھ ، بوده اید شما را                  او كرده ا تان را وقف  ا خود اند شم بھ كھ مي د

مت مي كند و بھ دنبال كسي مي رود كھ بتواند راجع بھ نحوه              آراستھ مال داشتن ظاھر  خاطر ن

دیگر مسائل با او مشورت كند             یدن و  سعي كنید در مسائل اجتماعي تا آنجا كھ     پس  . لباس پوش

زیرا كودك شما ھرچھ بزرگتر شود، بھ مشاورت، مصاحبت و . ممكن است با زمان جلو بروید

ري شم    وب بودن مكمل           ھمفك ھمسر خ در و  ید كھ ما اموش نكن پس فر ؛  دارد تر احتیاج  ا بیش

. یكدیگرند

نقش زن در زندگي مشترك

)قسمت دوم ( آيا زن بايد ھمیشه رب النوع زيبايي باشد ؟ 



امل زن و مرد بھ                     حضور ك ھ  است كھ ب و حساس  قیق  ار د ان كوچك و بسی زم ا اده یك س انو خ

نیازمند است      باشند  یتي  ي و شخص فكر اراي رشد  مل كھ د كا د  ھرگز مفھوم  . عنوان دو فر

دیگري       داف  اھ شخصات و  ان و م ذیل عنو كي در  ھان شدن ی مشترك ، پن واج و زندگي  د از

اش           . نیست  گي زن ند كھ الزمھ یك ز ویي موفق است احترام متقابل و تساوي حقوق زندگي        آنچھ 

است        بخواھد در ھر مورد شانھ از زیر بار مسئولیت ھا خالي              . بین زن و مرد  ني  اگر ز حال 

امكان رشد و پرورش فكري را از خود سلب كرده است            نھ  ند ھر گو گروھي دیگر از زنان . ك

الزم است در اینجا یادآور شویم این آنچھ كھ   . ھم ھمواره مردان را مورد ستایش قرار مي دھند        

اخالقي وي ، ھم منطقي است و ھم زیبا            راي محاسن  مردي ب یش كردن  تا اما اگر . است كھ س

بخواھیم مردان را مورد ستایش قرار دھیم فقط بھ این دلیل كھ آنھا موجوداتي از نوع مخالف ما 

احمقانھ م                      بس  اري  ك بلكھ  ه نیست  پسندید ا منطقي و  تنھ اینگونھ رفتارھا یك  . ي باشد ھستند نھ 

انند یك كودك در          بب مي شود ھم یند و س آفر ھ كامل را براي ما مي  لط داوم و س بستگي م وا

او ھرگز بھ زبان ھم نیاورد                ید  ھ شا یم ك ان او بم یز  ایش آم یك كلمھ ست یدن  تظار شن اگر زني . ان

نمي                         دیگر  یش یك مرد گشود  ان بھ ستا یتي زب شناخت شخص یچ  لت و بي ھ دون ع تواند از ب

. حقوق مساوي و آزادي و سازندگي شخصیتي براي خودش دم بزند

دل زنان ھستند، با كمي اختالفات جسمي كھ الزمھ                 ا اتي مع مردان ھم موجود ید  ان بد الزم است 

است        بشر  دگي  كامل زن ھمانطور كھ براي مردان الزم است قبل ازدواج كامًال رشد فكري و    . ت

خصصي را       ت ند و  ا كن پید بیاموزند ، براي زنان ھم الزم است قبل از ازدواج كامالً شخصیتي 

تخصص را بیاموزند          یك  د و  و شخصیتي پیدا كنن فكري  د  عده اي از زنان ھمواره . كامالً رش

ارند یك مرد قادر است بھ راحتي بھ آنھا بدھد                   دگي كم د در زن آنچھ  كھ ھر  د  پندارن گاھي . مي 

ا لوازم زندگي كھ مرد مي تواند بھ راحتي براي زن كمبود مادي است از قبیل ماشین، مسكن، ی     

اھم نماید درت قضاوت ،    . فر ق نتخاب ،  یل قاطعیت ، قدرت ا از قب یتي  بودھاي شخص اما كم



نمي تواند یك جا بھ زن                   ا ھرگز یك مرد  یگر ر قت شخصي و موارد د ا لی صالحیت زندگي ، 

دھد  دي قادر                 . ب ار ا در مو تنھ باشد  داكار  یستھ و ف ، شا مرد  اگر بھ . است زن را یاري دھداگر 

تي خود استفاده نمایند و                        خصی كري و ش ف رورش  پ تي براي  ھ از ھر فرص ند ك یاموز ان ب تر دخ

اني كھ كامالً  این چنین      زم یند دیگر  ازدواج نما بھ  م  ا د اشتند اق لیت را د گي قبول مسئو آماد

اھد آمد  نخو یش  ن پ برایشا ا  اري ھ كالت و ناھنج قطع . مش از دختران  ین گروه  ً در انتخاب ا ا

. ھمسر موفق تر بوده و بعد از قبول مسئولیت ھم بھ نحو احسن از عھده انجام آن برمي آیند

ان ب                ازم نواده یك س است و خا ه  اد دن یك خانو ھا نا ن ب یق و حساس است و بھ   ازدواج ،  یار دق س

ارد تا اموراتش را سازمان دھند          اج د قتي احتی گروھي از زنان ازدواج را وسیلھ اي . افراد بالیا

یت وجودي خود مي دانند و اغلب مي پندارند ازدواج سبب مي شود تا ھمھ              براي فرار از ماھ

آنھا پیش رود       میل  اب  یشھ بھ دنبال مرد     .چیز ب نان ھم از ز ه  ي ھستند كھ آنھا را در این گرو

گاھي ھم از شوھر در ذھن خود یك قھرمان افسانھ اي مي         . ھمھ مسائل و مشكالت حمایت كند       

است كھ مي تواند یك معشوق و یك محبوب كامل باشد كھ با              . سازند  دي  فر ند شوھر  ار ند مي پ

راي آنان بازوھاي آھنین مشكالت را یكي پس از دیگري از میان بردارد و جاده خوشبختي را ب   

از سازد    ان یك ھمسر واقعي                 . ھمو نو ھ ع دي را ب فر د  نمي توانن گز  ان ھر اینگونھ زن انھ  ف متأس

پذیرند  زیرا توقعات بیش از حد آنان ھمسرانشان را تبدیل بھ ماشین یا ابزاري مي كند كھ باید        . ب

ست كھ این برآوردن خواستھ ھاي آنان باشند و در بسیاري از موارد مشاھده شده ادائمًا در پي  

اي غلط        ارھ ھ رفت یوند مقدس ازدواج مي شود و ھرگز نمي        گون یدن پ ان موجب از ھم پاش زن

.تواند سبب شادي و ایجاد كانون گرم پر از محبت در خانواده شود

نند كھ در چرخھ   ائمًا فكر مي ك یر و كوچك شمرده و د ق ا ح د ر نان ، خو یگر از ز گروھي د

بزرگتر         ان  اسي تر را تشكیل مي دھد و این احساس حقارت و  زندگي ، مرد است كھ كم اس و 

آنھا را           اج ھم دائماً  از ازدو د  لكھ بع اج ، ب از ازدو قبل  ا  تنھ نھ  اھمیتي  بي شخصیتي و بي 

ذشت چند ماھي از ازدواج ، از خود مي پرسند، چھ اتفاقي افتاد؟                  از گ پس  د و  اھي مي كن مر ھ

؟ چگونھ    ند شبخت ك نست مرا خو توا م ن اج ھ ازدو پیش آمد؟  چرا  براي من  كدام این بدبختي 

قسمت مسئلھ غلط بود؟ اگر شما ھم جزء این گروه از زنھا ھستید، چند لحظھ مكث كنید و خود       

بررسي كنید     ھر چقدر درصد این توانایي در شما بیشتر باشد كارآیي و استقالل شخصیتي            . را 



ب ساز شادي و كامل كننده شما بیشتر خواھد بود و راحت تر درك خواھید كرد كھ ھیچكس سب            

ھر چھ بیشتر بھ خود متكي باشید راحت تر مي توانید      . شخصیت شما نیست غیر از خود شما           

نید كھ یك مرد شاید بعضي از احتیاجات شما را رفع كند ولي ھرگز قادر نیست تمامي                درك ك

شخصیتتان باشد اگر فكر مي كنید حتمًا یك مرد باید كامل كننده       . مشكالت شما را پاسخگو باشد     

تان پیش    امل شخصیتي را براي خود این تك ید  ھ سعي و كوشش فردي خود قادر نیست ھم ا  ب

است مردي عالوه بر شخصیت فردي خودش نیمھ دیگر شخصیت زني را          ال  ا مح د؛ زیر آوری

بكشد تا پس از ازدواج بھ او دھد و كاملش كند          دك  اگر زني این چنین راجع بھ خود و مردان . ی

زیرا مردي با ظاھري آراستھ و . ھرگز نمي تواند انتخابي صحیح و منطقي داشتھ باشدفكر كند

گل ، یك انگشتري الماس و با الف زدن از رشادت و مردانگي خود بھ          یك دستھ   ، اطو كشیده

جذوب خود نموده و خیلي سھل و آسان با احساسات او بازي                 ند او را م توا كند و راحتي مي 

از مدتي او را ھ     دست دوم رھا كرده و منجالب زندگي را برایش عمیق تر و    پس  االي  نند ك ما

.كنددامنھ بدبختي را وسیع تر

نقش عوامل سیاسي در ازدواج

)قسمت سوم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

... اینك در ادامھ مي خوانیم. در قسمت قبل بھ نقش عوامل اجتماعي در ازدواج پرداختیم 

منظور از عوامل سیاسي 

ه گردد، عقاید سیاسي                  انواد در خ گاري  اساز و ن تالف  اخ د موجب  ن ا تو لي كھ مي  ام یكي از عو

نظور از بینش . است یاسي م یأت حاكمھ، مس  س دولت، ھ رد  فرد در مو ئوالن ، طرز فكر 

است        كشور  اسي  ام سی نظ ایي و  یل وجود زیر بناي        . اجر یاسي بھ دل مور س نظر در ا اختالف 

در، فرزندان و خویشاوندان جدایي بیندازد               ا پدر و م ن است بین  مك یدتي ، حتي م دیده شده . عق

سبت بھ   تي كھ ن و محب یاسي با ھمھ عالقھ  ه س د تالف عقی بھ علت اخ ادري  و م پدر  كھ  است 



اشت    ان د ندش در زمان انقالب در ایران موارد زیادي از  . ھ اند، او را از خانھ طرد كرده اند         فرز

اشتھ است         بیل وجود د عالوه براین موارد مشابھ دیگري نیز در مورد معرفي زن توسط   . این ق

توسط خواھر و معرفي پدر و مادر توسط فرزند و بالعكس             در  ا بر ا معرفي  ی كھ عقاید (شوھر 

.، بھ مقامات حكومتي، دیده شده است) اشتھ اندحاكم دمخالف با نظام 

خط فكري و گروھھاي سیاسي در رابطھ با ازدواج

:افراد را در ارتباط با امور سیاسي بھ سھ دستھ مي توان تقسیم نمود

.افرادي كھ داراي خط سیاسي ھستند و در حزب یا گروھي فعالیت دارند-1

د و منت   -2 یاسي ھستن راي خط س دا ھ  ولي فعال    افرادي ك باشند  مي  وھي  یا گر سب بھ حزب 

.نیستند

افرادي كھ داراي خط سیاسي نبوده و بھ ھیچ گروه و دستھ اي نھ منتسب ھستند و نھ فعالیت     -3

.دارند

بخصوص ( در مورد دو دستھ اول باید گفت چنانچھ ازدواجي با دو خط فكري سیاسي متفاوت    

در سیستم فكري تعصبي ھم وجود داشتھ باش       صورت گیرد، مشكالت بعدي وجود خواھد ) دكھ 

نجامد كھ چاره اي جز   یا ب رایط حادي  اري و ش ازگ ناس اه ممكن است موضوع بھ  داشت و گ

اشد        تھ ب داش لحاظ فكري تابع یك               . طالق وجود ن از  ایي كھ  ارد حتي در گروھھ اي مو اره  در پ

نظر در امور سیاسي بھ حدي است كھ ایجاد ھماھن               الف  ت گي در مورد آنھا مكتب مي باشند اخ

در نتیجھ ازدواج در چنین شرایطي بي درد سر نخواھد بود       ست و  ی یسر ن پیوند زناشویي دو . م

ُعد فكري یكي معتقد بھ اصل خاصي باشد و دیگري اصًال آن        دو ب در  مان كھ  فر مسل را قبول ن

نعطاف باشند، اح     بل ا ا یر ق نفر در بینش خود غ و  كھ ھر د ني  بویژه زما اشد؛  تماًال نداشتھ ب

نمود           اھد  د خو ندگي ایجا تي در ز بنابراین شناخت نحوه تفكر سیاسي قبل از ازدواج در       . مشكال

. مورد انتخاب ھمسر از اھمیت خاصي بر خوردار است

مسئلھ دیگري كھ در مورد زناشوئي در ُبعد سیاسي مطرح مي باشد، آن است كھ در درون یك              

ي انجام مي گیرد و چیزي نمي گذرد كھ بھ طالق گروه سیاسي، گاه ازدواج ھایي با ھدف سیاس       

بدیھي است ھیچ سوداگري حاضر نیست، معاملھ . و یا بھ ناسازگاري و ناراحتي منجر مي شود

اي كھ با آگاھي منجر بھ ضرر مي شود، انجام دھد تا چھ رسد بھ امر خطیري نظیر ازدواج كھ 

اي كھ حا                     یجھ  رست نت اد ن با یك اقدام  عمر است و  مي شود، ناراحتي دنیا و گاه     سوداي  صل 

است      رت  نظر گرفتن ھمھ ابعاد و عوامل              . خسران آخ در  اید با  اج را ب دو از ن موضوع  ی ا بر بنا

بھ ھدف ھاي دیگر نباید پیوند زناشویي را بھ عنوان ابزار و            یدن  اي رس بر داد و  انجام  بط  ذیر

.قرار دادوسیلھ، مورد استفاده 



مشاوره ازدواج در رابطھ با عوامل سیاسي

در جھت ازدواج بھ مشاور مراجعھ مي نماید، ممكن است خود پیرو مكتب یا خط          مراجعي كھ 

ھمچنین طرف مقابل .سیاسي خاصي باشد و برعكس ، احتمال دارد اصوًال فردي سیاسي نباشد 

. بنابراین در مورد مشاوره ازدواج چند حالت اتفاق مي افتد. ممكن است سیاسي باشد یا نباشد

لتي كھ ھم مرد و ھم زن داراي خط سیاسي ھستند؛ این امر خود دو حالت دارد                -1 یا خط : حا

.سیاسي آنان مشترك است و یا خط سیاسي مخالفي دارند

ست ك         -2 یگر آن ا لت د و طرف مقابل خط سیاسي ھ مرد یا زن داراي خط سیاسي است ،           حا

.ویژه اي ندارد

یچ یك                -3 تي است كھ ھ سوم وضعی لت  ا نھ مرد       (ح ھ زن و  اسي، خط ویژه اي    ) ن از نظر سی

.ندارند

یجاد رابطھ حسنھ باید بھ جایي برسد كھ بفھمد مراجع              اوره و ا مش لیھ  مراحل او پس از  ور  مشا

لت ھا        میك از حا وق قرار دارد    در كدا ف چنانچھ مراجع در عدد افراد حالت اول قرار داشتھ . ي 

اشد و ھر دو  ئلھ اي از نظر ازدواج  ) دختر و پسر( ب ند، مس اش ب ترك  یاسي مش داراي خط س

لتي كھ ھر دو داراي خط سیاسي باشند ولي عقاید سیاسي و                 در حا لي  نخواھد داشت؛ و وجود 

:گرباشد؛ دو حالت اتفاق مي افتدحزب یا دستھ مرتبط بھ آنھا مخالف یكدی

اسي آنان در جھت خالف یكدیگر و در حدي است كھ آشتي عقیدتي            -الف    ید سی ھ عقا ني ك ما ز

مكن است ،   یرم ماال بھ        غ ان احت د زناشویي بین آن د ، پیون تعصب نشان مي دھن دو  و ھر 

انجامد اري مي  زگ ا اس عیت آینده آ . ن از وض اجع را  ید مر ه سازد و در این مورد مشاور با گا

. اطالعات الزم را در جھت عدم سازگاري احتمالي در اختیار آنان قرار دھد

احتمال در حالت دیگري كھ اختالف عقیدتي زیاد نباشد و ھر دو نیز تعّصبي نشان ندھند، -ب 

ندگي وارد        ا در ز اسي ر دتي سی قی ئل ع مسا ا  و ی فع اختالف بشود  كره ر ا و مذ با بحث  دارد 

عوامل اجتماعي، ( نین وضعیتي مشاور با بررسي عوامل دیگر مؤثر در ازدواج     ننمایند؛ در چ  

اخالقي و رواني، سن و شغل و                دي،  تصا نگي، اق حصیالت، عوامل فرھ چنانچھ بھ جایي ...) ت



اسي و آن ھم با اختالف فكري قابل تحمل و دور از           مل سی د عا اختالف فقط در مور برسد كھ 

اجع را ضمن دادن آ           است مر ھي الزم بھ شركت در جلسھ اي ھمراه با طرف مقابل    تعصب  گا

وت خواھد نمود،       تا در یك جلسھ سھ نفري موضوع بررسي گردد و بینش و بصیرت الزم دع

.بھ آنان داده شود

تي كھ مرد یا زن داراي خط سیاسي است و طرف مقابل خط سیاسي ویژه اي ندارد              -3 در حال

یز ندارد، و             د وي ن ای با عق الفتي  یا در حالتي كھ ھیچیك از دو طرف، سیاسي نیستند، در    و مخ

اشت      نخواھند د كلي  اج مش دو اور باید بھ ھمھ مراجعان خود در زمینھ      . از مش لي در ھر حال  و

اطالعاتي بدھد و خاطر نشان سازد كھ بحث بھ                      مسر  ا ھ آنان ب برخورد  ه  د سیاسي و نحو ای عق

است ز                 تر  نجامد؛ بھ راحتي مي ا ، كدورت و نا بھ مشاجره مي رسد،       مشاجره  بحث  ھ  اني ك م

تمھ دھند و ادامھ آن را بھ زمان مناسب دیگري موكل نمایند تا بحث بھ بھترین      آن را خا ین  طرف

.وجھ انجام گیرد

:مي فرماید46خداوند در مورد مذاكره وجدل با اھل كتاب در سوره عنكبوت آیھ 

و ال تـُجادلوا اھل الكتاب ِاّلا ِباّلتي ِھي َاَحسن

انان با اھل كتاب            و ا مسلم مجوس     ( شم ري و  ا نص جز بھ نیكوترین طریق ، بحث و  ) یھود و 

.مجادلھ نكنید

نقش عوامل فرھنگي در ازدواج

)قسمت چھارم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

... اینك در ادامھ مي خوانیم. در قسمت قبل بھ نقش عوامل سیاسي در ازدواج پرداختیم 

.مھمترین عاملي كھ در ازدواج نقش مؤثري دارد، عامل فرھنگي است



چھ بسیار خانواده ھایي كھ بھ علت ناھماھنگي در زمینھ ھاي مختلف فرھنگي وضع نابساماني        

ناشاد و نا   یك عمر را  گذرانند دارند و  احت مي  ارد كھ   . ر د لفي  اد مخت ابع نگي  امل فرھ عو

:مھمترین آنھا عبارت اند از

...دین و مذھب؛ تشابھ در اعتقاد و یا -1

آداب و رسوم ؛ تشابھ در مراسم مختلف-2

لباس پوشیدن و آراستن ظاھر؛-3

سنت ھا؛-4

.اعتقادات و باورھا-5

.ر رابطھ با ازدواج و ھمسر گزیني بیان مي شوددر این فصل نقش ھر یك از عوامل مذكور د

دین و مذھب در رابطھ با ازدواج: الف

نقش مھمي دارد    بي درازدواج  مذھ ني و  ی ات د دات دیني    . اعتقاد با اعتقا پسري كھ  تر و  دخ

متفاوت ازدواج مي كنند؛ پس از احساسات پرشور جواني، در زمینھ ھاي مختلف اختالف نظر   

اسازگار     االً ن تم اشت    و اح لھ زمینھ ھاي مورد بحث موارد زیر را مي توان            . ي خواھند د از جم

:نام برد

بیت فرزندان  - اوت ھستند، مسلمًا در     : اختالف در تر تف اراي دو دین م زن و شوھري كھ د

چگونگي تربیت و آموزش فرزندان خود و نیز انجام مراسم دیني با مشكالت و مسائلي مواجھ               

.خواھند شد

:اختالف در عقاید-

نجام فرایض و مراسم دیني         - در ا الف  ت عدم ھماھنگي در انجام فرایض و مراسم دیني مي  :اخ

.تواند زمینھ اي براي ناسازگاري خانوادگي باشد



تالف در مسافر - ا و گردشاخ و حج : ت ھ رتي  لمان مسافرت ھاي زیا ا زن مس اي مرد ی بر

است؛ در حالي كھ مرد یا زن غیر مسلمان رغبت بھ چنین برنامھ ھایي ندارد و یا               توجھ  مورد 

.در مورد حج اجازه انجام اعمال را ندارد

پوشیدن      اس  اي زنان         ( لب بر جاب  ه ح ام ، موارد دیگر        )بھ ویژ احك ایر  ھارت و س لھ ط ئ ي ، مس

. براي ایجاد ناسازگاري و اختالف در زندگي زناشویي است

مان قوي     ت بخصوص اگر ای او متف ین  د اج دختر و پسر از دو  ارد باال ، ازدو ھ مو وجھ ب با ت

اشند، زندگي زناشویي را بھ سوي ناراحتي و نا شادي سوق مي دھد                 تھ ب فرضًا اگر فردي . داش

اي خاص بھ طور صوري تغییري در               ه ھ دین یا مذھب خود بدھد ، چون اعتقادات او     با انگیز

.در دوران طفولیت ریشھ دار شده رفتار او با ھمسرش ھماھنگي كامل نخواھد داشت

ري كھ قابل طرح است، موضوع مذھب و اختالفات مذھبي است          دیگ ئلھ  ازدواج یك دختر . مس

ذھب با یك پسر اھل تسنن نیز ھمان مشكالت اختالفات دیني را در پي             خواھد داشت و شیعھ م

در این زمینھ با تعصب نیز ھمراه است، احتمال بروز مشكالت جدي تري        ات  تالف اه چون اخ گ

.را مي تواند در پي داشتھ باشد

اختالف در سطح ایمان و اعتقاد دیني

اق مي افتد كھ یك زوج مسلمان بھ علت اختالف در سطح اعتقاد، زندگي پر آشوب و           یار اتف بس

تي را مي گذ      تر مؤمن       . رانند ناراح كند، از نظر با یك پسر بي بند و بار ازدواج         اگر یك دخ

دن و یا معاشرت با دوستان شوھر و خانواده                ن ماز خوا ه گرفتن، ن نظر روز دن، از  پوشی باس  ل

است     حت  نارا تي كھ بدان پاي بند است، جامھ عمل بپوشاند و گاه              . اش  قادا و نمي تواند بھ اعت ا

فاق مي افتد كھ شوھرش          او را بھ انجام اعمال خالف شرع نظیر عدم رعایت حجاب، دست      ات

دادن با مردان نامحرم و شركت در جلسات لھو و لعب و نظایر آن وادار كند و در صورتي كھ      

اعت نكند با او ناسازگاري كند و بھ او بر چسب ھایي نظیر مرتجع و عقب افتاده بزند و چھ    اط

لخ سازد            راي او ت ندگي را ب اده ھایي با نزاع و جدال در مواردي كھ    .بسا كھ ز نو نین خا در چ

موسیقي      ھاي  ار قت براي شنیدن نو ا صرف و یي و ی یدیو ارھاي مبتذل و نو یدن  وھر بھ د ش

مي شویم                     اجھ  لف مي كند ، مو ا آن مخا ب شغول است ، و زن  لت نیز صادق     . م این حا عكس 

پسر مؤمني كھ با دختر بي بند و بار و بھ اصطالح متجدد        ازدواج مي كند ، از رفتار و است؛ 

مي برد و اگر او را بھ اجبار بھ رعایت حجاب و سایر مسائل                او رنج  اس پوشیدن  اعمال و لب

بسا كھ خانواده ھاي آنان نیز                  اشت؛ چھ  د د  اھ اي خو ه  ند اراحت كن گي ن ند د، ز ار كن اد شرعي و

تالفي از نظر عقیده و رفتار داشتھ باشند و باالخره پس از چند               اخ ین  فرزند و سال ھا تحمل چن

.ناراحتي، مجبور بھ طالق و جدایي شوند



آداب و رسوم در رابطھ با ازدواج: ب

است                 یج  وتي را تفا داب و رسوم م مختلف ، آ امع  امعھ با عقاید جامعھ   گاه عقاید  . در جو یك ج

.دیگر در تضاد مي باشد و این موضوع بخصوص در مسئلھ زناشویي قابل توجھ است

در فرھنگ غرب اعتقاد بھ اصل آزادي جنسي آداب و رسومي را موجب شده است كھ با عقاید 

اسالمي مغایر است و با اعتقادات مسلمانان ھمخواني ندارد         سوم از جملھ این آداب و ر. جوامع 

:مي توان بھ موارد زیر اشاره نمود

دست دادن زنھا و مردھا اعم از محرم و نامحرم؛-

معاشرت زنان و مردان نامحرم؛-

تشكیل جلسات لھو و لعب مختلط مرد و زن؛-

سالگي و گسیختگي رشتھ ھاي عاطفي آنان با والدین؛18جدا شدن فرزندان از خانواده از -

رحم؛اھمیت ندادن بھ صلھ -

عدم ھمیاري؛-

.قطع ارتباط ھاي خانوادگي-

اب و رسوم رایج در ممالك غربي و تضاد آن با سنن و آداب اجتماعي در ممالك          آد بھ  توجھ  با 

اي پسر و دختر ممالك غربي صرفنظر از سایر                      واج ھ ازد گرفت كھ  یجھ  نت اسالمي مي توان 

.وشایندي نخواھد داشتعوامل فرھنگي تنھا از دید آداب و رسوم رایج، عواقب خ

تلف یك      اي مخ متھ قس ان  تماعي و ساكن اج بقات  در ط یز  امعھ ن ایج در یك ج ماعي ر داب اجت آ

آداب و رسوم ده . كشور متفاوت است و گاه در پیوندھاي زناشویي مشكالتي را ایجاد مي نماید   

ضرورت لذا . با شھر ، و آداب و رسوم اصناف و طبقات مختلف اجتماع با یكدیگر فرق دارد   

ویي ھمھ این موارد مورد توجھ قرار گیرد            اش در زن  ، ارد خانواده ھاي سنتي اجازه نمي دھند . د

حضور آنان آزادانھ عمل كند       فرزند در  داماد یا عروس خانواده، چنانچھ در حضور مادر . كھ 



درشوھر و یا           پ در زن پاي خود را دراز كند و یا احیانًا نسنجیده سخن      شوھر یا  ا پدر زن و م

.گوید ، ناراحت مي شوند و گاه این گونھ رفتار بھ اختالف و گلھ گذاري منجر مي شود

از فرھنگ غرب تقلید مي كنند با خانواده ھاي              ند و  د ھست متجد اصطالح  بھ  ایي كھ  ده ھ انوا خ

مي جوشند      نتي ن مستضعف از آداب و رسوم خاص خود پیروي مي كنند       . س ارگر و  ك قات  . طب

نھ طبقات آد        این گو محلي ندارد      در  بي  م غر چھار زانو نشستن و استفاده از كلمات . اب و رسو

در سخن گفتن و احیانًا دراز كشیدن و لم دادن در مجالس از آداب رایج است كھ بھ ھیچ            اص  خ

ھاي فرنگي مآب قابل تحمل نیست و در نتیجھ ازدواج                ده  نوا ین گونھ رفتارھا براي خا وجھ ا

یي ب             ه ھا انواد ین خ كھ در چن یي  داب و رسوم متفاوت صورت مي گیرد، براي زوجین و     ھا ا آ

ند نیست و گاه بھ صورت مشكل حادي خودنمایي مي كند كھ حالوت        نان خوشای اده ھاي آ خانو

مي گیرد و خانواده ھاي وابستھ را نیز ناراحت مي كند و بھ عكس              از زن و شوھر  ا  ندگي ر ز

.العمل ھاي ناخوشایند وا مي دارد

رھنگي در ازدواجنقش ديگر عوامل ف

)قسمت پنجم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اج كھ باید مد نظر زوجین قرار                 ازدو در  داب و رسوم  یني و آ ید د ئلھ عقا بھ مس قبل  در قسمت 

... اینك در ادامھ بھ دیگر عوامل مؤثر در زمینھ ھاي فرھنگي مي پردازیم. گیرد پرداختیم 

لباس پوشیدن و آراستن ظاھر-ج

میت است    ئز اھ بسیار حا ا  نمھ ایش ظاھر در مورد خا آر یدن و  وش ئلھ لباس پ مس دواج  ر از . د

نچھ یك زن مؤمن مّحجبھ با یك مرد         اي بي بند و بار ازدواج كند؛ زندگي براي یك عمر برچنا

اھد بود       آور خو و زجر كس یك زن آرایش كرده ي بد حجاب نیز چنانچھ با مردي متدین           . ا برع

ذشت                   اھد گ ھ خو و مجادل تي  اح نار ا  دگي ھر دو ب ؛ زن ند خوشبختانھ چون نحوه لباس    . ازدواج ك



بنابراین در این مورد بررسي و تصمیم گیري امر . پوشیدن و آراستن ظاھر یك امر عیني است 

است     اي  نگاه اول مي تواند وضعیت خود را با طرف مقابل ارزیابي كند   ساده  در  كس  . و ھر 

بي بند و بار ، بھ ناموس خود                        از مؤمن و  م  ان اع مرد ني  ایرا ر فرھنگ  ھ د است ك ل ذكر  اب ق

یت مي دھند و غیرت مردانگي آنان اجازه نمي دھد كھ بدن ھمسر آنان عریان در معرض          ھم ا

بنابراین دختران . روابط عاطفي با مردان دیگر داشتھ باشد   دید دیگران قرار گیرد و بخصوص       

نظر داشتھ باشند و بھ خیال تجدد خواھي طوري عمل نكنند كھ              در  موضوع را  این  باید  جوان 

ات جلف انجام دھند و لباس ھاي نامناسبي بپوشند                     ، حرك ایي ان و خودنم آنچھ . براي جلب مرد

ود دارد آن است كھ ھمسر آنان را آفتاب و مھتاب در كنھ ذات مردان با تعدیل ھاي متفاوتي وج     

.ندیده باشد

سنت ھاي غیر معقول در زناشویي-د

بعضي از خانواده ھا سنت ھاي فرھنگي خود را حفظ كرده و آنھا را بھ دیده احترام مي نگرند     

كھ در این زمینھ مطرح است؛  ) خواه خرافي یا معقول   ( از جملھ سنت ھایي     . و عمل مي نمایند    

:عبارت اند از

اعت كند و بھ طور كلي مرد ساالري               - اط او  از  ید  است و زن با ه  نھ تصمیم گیرند مرد در خا

.حاكم بر خانواده است

از یك مرد مخالف با . خانواده بھ دختر اھمیت نمي دھد و دختر داشتن یك نوع بدشانسي است       -

!بھ حساب نمي آینددختر پرسیده شد كھ چند بچھ داري گفت یكي، آن چھار دختر كھ 

.تحصیل دختران را ضروري نمي دانند و معتقدند كھ كار زنھا بچھ داري و خانھ داري است-

زنھا را بھ صورت ھاي مختلف تحقیر مي كنند و آنان را بھ اسامي ضعیفھ ، ناقص االیمان و       -

.نظایر آن مي خوانند

.مردھا از گرفتن چند زن ابا ندارند-

.وقت براي مردان عیب نیستانجام ازدواج م-

.زورگویي و دیكتاتوري بھ زن و بچھ از مشخصات خانواده مرد ساالري است-

فساد و دیر آمدن شوھران بھ خانھ چندان مھم نیست؛ ولي كوچكترین خطا             - اري و  ب ند و  بي ب

.از سوي زن مصیبتي بزرگ است و بھ شدت با آن برخورد مي شود

.تي كھ باید كار كنند و سھم نبرند؛ مي شناسندزنھا را بھ عنوان موجودا-

لت مي كند و ھیچ استقالل و شخصیتي براي زن قایل                  - ثروت زن و مصرف آن دخا مرد در 

.نیست



. زن ساالري است و زن حاكم بر خانھ استدر بعضي از خانواده ھا-

در خانواده پدر ساالري كھ پدربزرگ و پسران و دختران، عروسھا و دامادھا ھر یك در یك          -

داماد و بچھ ھا محدود و یا دو اطاق ساكن بوده و ھمھ با ھم زندگي مي كنند؛ استقالل عروس،

.پدر بزرگ از موقعیت خاصي برخوردار است

یي ك      ه ھا دختر و پسري كھ . ھ ذكر شد بخشي از سنت ھاي غیر معقول در خانواده ھاست       شیو

نواده مورد نظر خود تحقیق نمایند و در صورت              در مورد خا یستي  با  ، اج كنند  ازدو د  اھن بخو

ابي كنند و    ه مشخص و ارزی د نوا در خا د را  تھ شد جاي خو گف نچھ  ابھ آ د سنت ھاي مش وجو

.از قبول ھمسر از چنین خانواده ھایي امتناع ورزندچنانچھ حاضر بھ پذیرش آنھا نیستند

اعتقادات و باورھا-ھـ 

عالوه بر اعتقادات دیني و مذھبي جنبھ ھاي دیگري را نیز در بر مي گیرد كھ از نظر زندگي               

ري كھ تمام ھـّم و غمش توجھ بھ لباس و تجمالت و                      ت راي دخ ارد؛ ب یادي د اھمیت ز دگي  نوا خا

تحمل         ست ،  ایي ا مردي كھ تمام اوقات خود را بھ مطالعھ مي گذراند و توجھي بھ لباس      خودنم

.او و خودش و وضعیت خانھ ندارد؛ مشكل است

در زندگي ھر فرد ارزش ھا و ضد ارزش ھاي فرھنگي نقش مھمي دارد؛ باید توجھ داشت كھ   

باورھا در اینجا آنچھ مطرح است ، اختالف اعتقادات و. كدام ارزش و عقیده خوب یا بد است   

نھا در زندگي خانوادگي است         قش آ این موضوع باید قبل از ازدواج مورد توجھ قرار گیرد . و ن

. و فرد ھمسري انتخاب كند كھ اعتقادات و باورھاي او بھ اعتقادات و باورھاي وي نزدیك باشد

یر در این صورت آنھا خواھند توانست با روش ھاي منطقي بر اعتقادات و باورھاي یكدیگر تأث

.بگذارند و اختالف ھاي جزیي را حل و ایجاد تفاھم نمایند

وظایف مشاوران در امر ازدواج در رابطھ با عوامل فرھنگي 

وظیفھ مشاوران در مورد دختر و پسري كھ متدین بھ دو دین متفاوت مي باشند و       -1 ین  تر مھم

ست كھ آنان را با پیامدھاي چنین ازدواجي آ                اج دارند ، آن ا دو از د  دختر و پسر . شنا سازندقص

ئل جواني بھ اھمیت اختالف عقاید دیني توجھ نكنند                   مسا ثیر  ن است تحت تأ مك مشاوران باید  . م



. محیطي فراھم كنند تا آنان علل ازدواج خود و جنبھ ھایي را كھ بدان توجھ كرده اند ، بیان كنند

الف عقیده دیني را مطرح سازند و در ا         ت از جملھ اخ دیگر  اموري  ین زمینھ آنان ھشدار سپس 

.دھند

ان باید دختر و پسري را كھ پیرو دو دین متفاوت مي باشند، از نظر سطح ایمان در            -2 اور مش

اعتقاد دارند، بررسي كنند و چنانچھ اعتقاداتشان عمیق و ریشھ دار باشد ، آنان                آن  بھ  ني كھ  دی

.را بھ تغییر دین یا مذھب امیدوار ننمایند

مشاوران باید بررسي و اطالعات آن را بھ چند دختر و پسر منتقل نمایند؛      مسئلھ دیگري كھ     -3

است           ین  اید دو د ختالف عق ا ان  اختالف عقاید آنھا است      . میز درصد  یان  بعضي از اد ولي . در 

دارند؛ كمكِ مشاور در این زمینھ مي بعضي ادیان اختالف ّجدي و حالت خصمانھ نسبت بھ ھم

.ؤثر باشدتواند در تصمیم گیري آنان م

یوند ھمسران متدین بھ دین و مذھب با سطح اعتقادي یكسان ، بھترین حالت ازدواج است   -4 . پ

ان را بھ این امر توجھ                 پسر د دختران و  ی با اوران  ین مش ابرا دھند تا آنان در زندگي زناشویي بن

ھ طور    یني را ب ئض و مراسم د فرا د  نن توا مذھبي رنج نبرند و ب قادات  در اعت اوت  تف ر  نظ از 

.مشترك انجام دھند

نظر ایماني و اعتقادي اختالف دارند ، مثًال یكي متدین                -5 از  تر  پسر و دخ واردي كھ  و در م

اصطالح متجدد               بھ  بار و  ند و  است ، وظیفھ مشاور آگاھي دادن آنان بھ مؤمن و دیگري بي ب

است        اج  ازدو از  كالت بعد  مر چنانچھ كامًال توجیھ و تفھیم گردد ، مطمئنًا در تصمیم        . مش این ا

.گیري آنان در جھت ھمسر گزیني تأثیر خواھد گذاشت



اعي یك  -6 ات اجتم طبق یا در  ھ  ین كھ در دو جامع ا از  آداب و رسوم اعم  اختالف  در مورد 

امعھ    ا راجع بھ ساكنان قسمت ھاي مختلف جغرافیایي یك كشور باشد ، مشاور باید دختر و        ج ی

ا طبقھ            آداب و رسوم جامعھ ی ختالف  د و ا ھ آگاھي د وم رایج  داب و رس نظر آ از  پسر را 

نماید              یسھ  ا مقا فین ر از طر ین مقایسھ اختالف ّجدي و         . اجتماعي ھر یك  تي كھ در ا ور در ص

.طرفین را بھ اھمیت موضوع توجھ دھندمشكل زا وجود داشت؛ باید 

یار مشكل      ار بودن آنھا بس لیل ریشھ د د مع بھ  بعضي از جوا ي فرھنگي در  یر ویژگي ھا تغی

ماعي     . است یا دو طبقھ اجت از دو جامعھ  ھ  اشویي زوجین ك ئل زن ا مس این موضوع در  اه  گ

.متفاوت مي باشند ، مشكالت ّجدي ایجاد مي نماید

پوشیدن        -7 اس  پوشش زنان مرتبط با              موضوع لب این كھ  میت است یكي  ائز اھ بھ ح از دو جن

.عقاید دیني است و دیگر این كھ از نظر اجتماعي واجد ارزش است

دن نقش مھمي دارد كھ بایستي زوجین را بدان توجھ داد              پوشی باس  اج نحوه ل در ازدو ین  ا بر . بنا

دات و عاد     از اعتقا تھ  ھ برخاس ئل فرھنگي ك مسا در  ید  اوران با است ھیچ  مش ار  ات ریشھ د

.موردي را در زمینھ ازدواج نادیده نگیرند و بھ زوجین آگاھي و اطالعات الزم بدھند

در مورد رسم ھاي غیر معقول و اعتقادات و باورھا كھ نقش تعیین كننده در ازدواج دارند               -8

عقول بوده و ، باید مشاوران جدًا وارد عمل شوند و در رابطھ با باورھا و سنت ھایي كھ غیر م         

د و زوجین را در   ات الزم بدھن طالع د ، ا ی یي را سست نما ناشو دگي ز ده زن الو است ش ممكن 

.مورد عواقب بعدي آنھا توجیھ كنند

یا ھوش عاطفي ؛ كدامیك در تداوم یك زندگي نقش اساسي دارند؟IQھوش علمي و منطقي 

)قسمت اول( 



.كاربر محترم این مطلب در پنج قسمت ارائھ خواھد شد

میزان بھره ي ھوشي براي توجیھ تفاوت سرنوشت آدم ھایي كھ از نظر تحصیلي، امید بھ آینده            

ھنگامي كھ . تو فرصت ھاي زندگي در وضعیت تقریبًا یكساني قرار دارند، معیار مناسبي نیس

ني را كھ در دھھ ي         كسا نفر از  دانشجوي دانشگاه ھاروارد بوده و اكنون بھ 1940نود و پنج 

ند مورد بررسي قرار دادند، معلوم شد كھ تیزھوش ترین دانشجویان آن                   بود لي رسیده  یان سا م

فق نبودند و بھ ویژه از لحاظ درآمد، پركا                وسط مو مت ان  نشجوی ا د ا، در مقایسھ با  ري و سال ھ

آنھا ھم چنین از لحاظ رضایت داشتن از زندگي    . ثمربخشي در وضعیت پایین تري قرار داشتند      

ویي شادترین      اش بط عاطفي و زن اده و روا انو ان، خ تباط با دوست ار د و در  بھترین افراد نبودن

.افراد محسوب نمي شدند

ه ي ھوشي افراد ھیچ گونھ اطالعي در این باره نمي دھد كھ آنھا در                  فراز و نشیب زندگي بھر

اھند كرد و مسئلھ ھمین جاست           ھ عمل خو ھوش و استعداد تحصیلي ھیچ گونھ آمادگي و   . چگون

ال با نامالیمات زندگي یا استفاده از فرصت ھاي مطلوب بھ دست نمي دھد                   راي جد ارتي ب . مھ

اي رفاه و تأمین مالي، اعتب                   بر یني  تضم بھره ي ھوشي باال ھیچ نوع  ھ  ار و اما بھ رغم آن ك

گي نیست ولي باز ھم مدارس و فرھنگ ما بر ھوش و                      ند ا خوشبختي در ز ی تماعي  اج ھرت  ش

أكید زیاد دارند و از شعور احساسي                اد ت فر یلي ا تحص د  ) عاطفي–یا ھشیاري احساسي (استعدا

كھ مجموعھ اي از خصوصیات شخصیتي است و بھ ھمان اندازه در سرنوشت فرد مؤثر است، 

.غافل ھستند

ت و عواطف ھمچون دروس ریاضي یا ادبیات، داراي اصول و فنوني اند كھ برخي در احساسا

یف ھستند                 ن ضع اي ھم در آ ه  د و عد تبحر دارن ین كھ شخص چقدر در این مھارت ھاي      . آن  ا

(فردي كھ فقط از بھره ي ھوشي . عاطفي و احساسي خبره باشد، براي او سرنوشت ساز است

IQ (   است ار  برخورد اري عاطفي است یعني ف(باال  قد ھشی وري از یك آدم  )ا ت ا ً كاریك با ، تقری

وي در قلمرو ذھن ، چیره دست است ولي در دنیاي شخصي خویش ضعیف مي . خردمند است

اشد  مي تفاوت دارد        . ب دان ، ك ان و مر در مورد زن امر  ین  مرداني كھ داراي بھره ي ھوشي . ا

ھاي گسترده ي باال ھستند، ایي  ان یق و تو وي عال مورد –نھ احساسي –عقالني شان از ر

مي گیرند        ایي جاه طلب، سودمند، قابل پیش بیني، لجوج، انتقادگر،          . شناسایي قرار  دم ھ ا آ آنھ

حت نیستند و از نظر                         د را یي خو ناشو ابط ز رو ھ در  تند ك م رو ھس ارنجي و ك نازك ن  ، روتن ف

.احساسي سرد و بي عاطفھ اند

كس، مردھایي كھ از نظر ھوش عاطفي ق          وي اند از نظر اجتماعي متعادل، شاد و سرزنده  برع

آنھا ظرفیت چشمگیري براي تعھد و سرسپردگي . اند و ھیچ گرایشي بھ ترس یا نگراني ندارند     

آنھا در روابط خود . بھ مردم یا اھداف خود، پذیرش مسئولیت و قبول چھارچوب اخالقي دارند  

ندگ     د و از ز ان با مالحظھ  و  یار دلسوز  بس ان،  ناسبي   با دیگر ، سرشار و مت ني ي عاطفي غ

اطراف خود بسیار راحت برخورد مي                 . برخوردارند  ماعي  یاي اجت ان و دن دیگر  ، ا خود ب ا  آنھ

.كنند



اني كھ فقط از بھره ي ھوشي            باال برخوردارند، اعتماد بھ نفس خوبي داشتھ، در بیان ) IQ(زن

كافي دارند و    فصاحت  د  یشھ ھاي خو ارزشمند و اند اي عالیق موضوعات عقالني  ار د

آنھا افرادي درون گرا، مستعد نگراني، فكر و خیال و . زیباشناسانھ و روشنفكرانھ ي زیادي اند 

گناه ھستند و در ابراز خشم خود تأمل مي كنند، اگرچھ معموًال آن را بھ طور غیرمستقیم نشان        

.مي دھند

ارند احساسات خود را بھ                    ست د دو وش عاطفي قوي ھستند  ظر ھ ن كھ از  یي  ، زن ھا برعكس

، راجع بھ خود مثبت فكر كنند            ان داشتھ بی زندگي براي آنھا معنا دارد و ھمچون . طور مستقیم 

تماعي و گروه گرا ھستند، اح  اج آدم ھایي  د،  ان ھمنوع خو ات خود را بھ گونھ اي مرد ساس

اسب ابراز مي كنند و بھ خوبي از عھده ي فشارھاي رواني بر مي آیند           توازن اجتماعي این . من

یل زنان باعث مي شود تا بھ آساني با آدم ھاي جدید كنار بیایند، با خود راحت ھستند، شاد و                قب

آنھا برخالف زن ھاي . دآسوده خیال بوده، ھمواره پذیراي تجارب احساسي و ھیجاني مي باشن           

ه ي ھوشي باال      بھر اراي  وع خالص  (د ن بھ ندرت احساس نگراني و گناه مي كنند و كمتر   ) از 

. غرق در اندیشھ مي شوند

مھارت ھشیاري عاطفي

:ھشیاري عاطفي را شامل پنج نوع مھارت دانستھ اند 

:شناخت احساسات خود-1

ان ك   ان زم یص احساس در ھم تشخ یا  بخش مھم و كلیدي خودآگاھي   ، است قوع  ھ در حال و

دھد           مي  تشكیل  في را  اط اري ع فرد خودآگاه توانایي كنترل و اداره ي لحظھ بھ لحظھ ي         . ھشی

ات را كھ نشان دھنده ي درك خویشتن و بصیرت روان شناسانھ است، دارد و در نتیجھ     اس احس



ایت كند و خواھد توا               ند ھد بیشتري مي توا ا مھارت  ب ست ، شناخت واقعي   كشتي زندگي را  ن

.بیشتري نسبت بھ شغل یا ازدواجي كھ مي خواھد انجام دھد، داشتھ باشد

:كنترل احساسات-2

بھ جا بودن آنھا در ھر موقعیت، مھارتي است كھ بر                  اسب و  من ات و  اس اره ي احس اد ترل و  كن

ھي شكل مي گیرد         ھ ي خودآگا ای اضطراب، یعني فرد یاد مي گیرد كھ چگونھ خود را از شر. پ

.افسردگي، كج خلقي و زود رنجي ھاي شایع رھایي بخشد

:بر انگیختن و بھ ھیجان در آوردن خود-3

دي و سركوب كردن                       ایت و خرسن ن رض ت اخ اند تأخیر  بھ  اھداف و  ر  تمركز ب ه و  یز نگ د ا یجا ا

.ھوس ھا، زمینھ ساز ھر نوع مھارت و موفقیت است

:شناخت احساسات دیگران-4

.رت مردمي محسوب مي شود و ریشھ ي وحدت و ھمدلي با دیگران استیك مھا

:تنظیم روابط با دیگران-5

. ھنر مراوده و ارتباط با مردم ، و مھارت كنترل و اداره ي احساسات دیگران است

نقش میزان تحصیالت در ازدواج

)قسمت ششم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

... در قسمت قبل بھ نقش عوامل فرھنگي در ازدواج پرداختیم اینك در ادامھ مي خوانیم

یین كننده    ان تع ایر و بخصوص در  ت  ه شخصی ند دھ یل  ك امل مھم تش تحصیالت از عو ان  یز م

.وجھھ اجتماعي است

:زیر را مي توان درباره میزان تحصیالت زن و شوھر در نظر گرفتاحتماالت

.مرد داراي تحصیالت عالي است؛ ولي زن داراي تحصیالت متوسط یا كمتر است-1



.مرد و زن ھر دو داراي میزان تحصیالت یكساني ھستند-2

.زن داراي تحصیالت عالي و مرد از تحصیالت كمتري برخوردار است-3

.، یا تحصیالت اندكي داردي تحصیالت عالي و زن بي سواد است مرد دارا-4

مي شود؛ ولي در حالت      2و   1در حالت     غالبًا زندگي زناشویي مواجھ با 4و3مشكلي ایجاد ن

از ھم پاشیده مي شود          ارد  پاره اي مو گاري و در  اساز زني كھ داراي تحصیالت عالي بوده، . ن

مردي كھ حداكثر تحصیالت ابتدایي دارد و مثًال راننده پزشك یا مھندس است، از نظر تفاھم با     

اھم ندارد            است تف ھ كش  زن در . مرد دنیا را بھ گونھ اي مي بیند و زن گونھ اي دیگر      . یا لول

بت مي كند و احتماًال بیشتر كلمات را غلط ادا مي           ھرش صح كھ شو اني  زم فل،  ا لس و مح ا مج

ا مطرح مي ن           ندي ر ی اخوشا ن طالب  یا م ماید، احساس ناراحتي و حقارت مي كند؛ و در نماید و 

.نھایت زندگي براي ھر دو تلخ خواھد شد

نیز ھمان        د است  ا كم سوا د ی لي و زن بي سوا داراي تحصیالت عا كھ مرد  وم  حالت د در 

این حالت وقتي اتفاق مي افتد كھ مرد در روستاي خود در . وضعیت اول براي مرد وجود دارد

مي خوانده            سالگي زما   20تا    18سن    درس  تان  بیرس د ھ در  با یكي از دختران بي سواد  ني ك

سپس با توجھ بھ استعداد و آمادگي . روستایي خود ازدواج كرده و صاحب فرزند نیز شده است   

د را تا مراحل عالي ادامھ داده است                       بھ شھر آمده و تحصیالت خو تھ  اش ني كھ د در چنین . ذھ

.واھد بودزندگي نیز فضاي شادي و مسرتي حاكم نخ

است كھ نوع     آوري  یاد یالت مھم نیست الزم بھ  حص ؛ سطح   . ت است ھم  در ازدواج م آنچھ 

یالت است  باشد؛      . تحص در یك حوزه  تحصیالت زن و شوھر  چھ  ن نا تفاھم در عین حال چ

اشویي بیشتر خواھد بود     بھ عنوان مثال ازدواج یك پزشك با یك پرستار بیشتر موفق خواھد    . زن

یك پزشك با یك مھندس   اج  ازدو ؛ تا  واج در مقام  . بود ازد عیت  در موق یل  تحص ع  ذلك نو مع

یسھ با سطح تحصیالت بسیار كم اھمیت است       اھمیت سطح تحصیالت در ازدواج بھ قدري . مقا

.چھ تفاوت زیاد باشد ، مي توان گفت بھ ندرت سازگاري وجود خواھد داشتاست كھ چنان

مشاوره در امر ازدواج در رابطھ با عامل تحصیل 



امل مھمي در زندگي زناشویي است           یالت ع حص بنابراین در انتخاب ھمسر باید مورد      . میزان ت

ار گیرد      قر بطھ با عامل تحصیل در امر ھمسر گزیني          . توجھ  در را ان  اور باید مراجعان را مش

.بھ اھمیت موضوع توجھ دھند و در موارد مختلف بھ شرح زیر عمل نمایند

با توجھ بھ فرھنگ ایراني چنانچھ مرد تحصیالت بیشتري داشتھ باشد ، در زندگي زناشویي -1

مي شود        تحصیالت عالي دارند ، میزان تحصیالت ھمسر           . مشكلي ایجاد ن اني كھ  ً مرد عموال م

در سطح      در صورت ھماھنگي سایر عوامل مي پذیرند   خود را  توسطھ ،  بنابراین مشاوران . م

مواردي دیده مي شود كھ مرد . در مورد مراجعان خود باید این نكتھ را مورد توجھ قرار بدھند    

مسر خود را با تحصیالت متوسطھ انتخاب مي كند و مایل                الي ھ تن تحصیالت ع داش ا وجود  ب

تمایالت دختر و پسر در مورد . و خارج از خانھ شاغل گرددنیست كھ او تخصصي داشتھ باشد 

ولي بھ ھر حال پایین تر . سطح تحصیل ، در مشاوره ھمسر گزیني باید مورد توجھ قرار گیرد  

.بودن سطح تحصیالت دختر در مقابل پسر غالبًا مشكل اساسي ایجاد نمي نماید

اد اندك و              -2 راي سو دا پسر  لي و  یالت عا حص ت ي  تر دارا تحصیالت در حدود متوسطھ   دخ یا 

در این حالت ممكن است در زمان ازدواج بھ علت نكات مثبتي كھ در پسر وجود دارد ،           . است 

نجام گیرد؛ ولي این تفاوت احتمال دارد بھ تدریج بھ علل اشتغال اجتماعي زن               یي ا ناشو د ز پیون

ارت شوھر در مقابل زن    حق احساس  ر و برعكس  نسبت بھ شوھ تري  بر حساس  موجب و ا

و اخالقي گردد   اني  رو ھ كشمكش  ب ناشویي مبدل  ندگي شیرین ز د و ز تالف شو بنابراین . اخ

لت را بھ پسر و دختر گوشزد كند و آنان را متوجھ سازد كھ                    این حا بعدي  قب  عوا ید  با مشاور 

الف سطح تحصیل باالخره ممكن است زمینھ اي براي اختالف باشد و آنان باید در انتخاب                  ت اخ

.ین نكتھ توجھ نمایندھمسر بھ ا

یگر آن است كھ زن یا شوھر پس از ازدواج درس خوانده و اختالف سطح تحصیل         -3 لت د حا

امر موجب از ھم گسیختن و یا بھ             ین  اشد و ا . ھم خوردن محیط گرم خانواده گرددایجاد شده ب

در این موارد مشاور باید شوھر را بھ زندگي پس از ازدواج مجدد و وضعیت زن اول و احیانًا 



فرزندان قبلي او توجھ دھد و با مقایسھ دو حالت عدم ازدواج و ازدواج دوم او را بھ نابساماني                

دادن خود با شرایط زندگي جدید  وانگھي زن را در جھت تطبیق     . حالت دوم متوجھ سازد    ھاي

شوھر ترغیب نماید و باالخره زوجین را در جھت این واقعیت كھ از ھم گسیختگي زندگي آنان      

.شرایط بھتري را ایجاد نمي نماید؛ آگاھي دھد

یگر موردي است كھ زن پس از ازدواج تحصیالت عالي مي نماید و بھ فكر جدایي                 -4 لت د حا

حالت نیز مشاور باید با تشكیل جلسات مشاوره اي با زن و شوھر، بھ  در این . و طالق مي افتد   

ویژه زن را متوجھ زندگي بعد از طالق و شوھر را در جھت ھماھنگ ساختن خود با ھمسرش 

.توصیھ نماید

ني ھستند با تحصیالت عالي كھ بھ علل مختلف با مردي كم سواد یا بي سواد ازدواج                 -5 دخترا

ین گونھ دختران و بالعكس پسراني با این حالت ، مشاور باید در انتخاب        در مورد ا    .مي كنند   

ان بینش دھد كھ ھدف ازدواج نھ ترحم و                     ازدواج آشنا سازد و بھ آن اف  د با اھ ا  ، آنان ر ھمسر

ھت جلب رضایت والدین و یا حفظ موقعیت                   قعي در ج یر وا كار غ اف نھ  روي است و  اخ اب  ثو

نھ دختران و پسران تن بھ چنین ازدواج ھایي نخواھند داد و در این صورت مسلمًا این گو     . آنان 

ه مواجھ       انواد تگي خ یخ از ھم گس یا با طالق و  بعد از ازدواج و  احتي ھاي  نار با  جھ  در نتی

.نخواھند شد

گفت و گوي دختر و پسر قبل از ازدواج

صحبت و گفت و گوي رو در از مھم ترین و مؤثرترین راه ھاي شناخت یكدیگر قبل ازدواج         

تر و پسر است    داشتھ " مذاكره ي مستقیم " و ضروري است كھ دختر و پسر، الزم . روي دخ

یگران، مسائل و   ز طرف د ا ار  فش دون خوف و  ام و ب آر ند و در فضایي  رات خود را باش نظ

فت و گو باید خونسردانھ        . بررسي كنند    بین تصمیم گفت و گو و . و با آمادگي قبلي باشد   این گ

آماده كنند و آنچھ را مي خواھند مطرح            د خود را  نن ا طرفین بتوا باید فاصلھ باشد ت انجام آن ، 

.كنند، یادداشت نمایند



بھ طور كلي . جلسات باشد ، بھتر است اگر این مذاكرات ، چند جلسھ و با فاصلھ ي زماني بین

.نیاز دارند ، باید در اختیارشان گذارده شود" وقت " ، ھرچھ

ین گفت و گوھا این است كھ                   اي مھم ا یده ھ از سخنان شخص و صحبت با او، مي : یكي از فا

.توان تا حد زیادي بھ مكنونات دروني اش پي برد و از احوال و صفاتش آگاه شد 

:مي فرماینددراین باره) ع(امیرمؤمنان 

لت ھاي چھره اش                "  و حا بان  اي ز ند، از لغزش ھ ان ك پنھ ا در دل و درونش  ان ھرچھ ر نس ا

!".آشكار مي شود

مسائل پنھاني و : این یكي از اصول روان شناسي است كھ امام بھ این گونھ بیان فرموده اند كھ             

دروني انسان، گاھي از زبان او مي پرد و گاھي           ال  قیافھ و حاالت چھره اش بھ آن گواھي احو

.و این دریچھ ي خوبي براي راه یافتن بھ درون و ضمیر باطن اشخاص است . مي دھد

ان و مادران       در فرزندانشان را   –پ دت  ا ھ سع باید آنان را در این مسئلھ ي مھم –مي خواھند ك

مبادا . رایشان بھ وجود آورندیاري كنند و زمینھ ي انجام آن را فراھم نمایند و آرامش الزم را ب   

این گفت و گو ، . از این كار جلوگیري كنند و تعصب بي جا بھ خرج دھند   –خداي ناخواستھ    –

اسالم و عقل ،  تر شویم و از پیغمبر اكرم ،    . پسندیده است  از نظر  اغ  از اسالم ، د ا  د مبا

ان تر    لم فت و گو                ! مس این گ ، از  دختر در  ا كھ پدر و م نعت مي كنند و این  بسیار دیده ایم  مما

ارند                مي گذ یرت  اسالم و غ اب  بھ حس ا  ارشان ر تي كھ اسالم و غیرت ، حكم مي       ! ك ر صور د

ان را فراھم كنیم                فرزند دت و خوشبختي  عا ائل س د كھ وس نن و این گفت و گو، در سعادت و . ك

.تفاھم بین زن و شوھر ، تأثیر بھ سزایي دارد

!دستور كار جلسھ

وضوعات قابل طرح د     مختلف است ؛ زیرا افراد ، عقیده ھا ، ر این گفت و گو و مذاكرات ،      م

اما بعضي از مطالب، عمومي است . آرمان ھا ، ھدف ھا و خواستھ ھاي آنان ، گوناگون ھستند  

بنابراین بعضي از آنھا را بیان مي . و الزم است مطرح شود و روي آنھا مباحثھ صورت گیرد 

:استفاده كنند!" دستور كار جلسھ "ا بھ عنوان كنیم تا جوان بتوانند از آنھ

بیان خط مشي كلي زندگي آینده-1



:گفت و گو درباره ي اھداف آینده -2

دف ھایي كھ قصد دارند در       یان ھ ھدف ھا و آرمان ھاي علمي ، . زندگي آینده شان دنبال كنندب

...اخالقي ، اجتماعي ، شغلي و

بیان صادقانھ صفات و اخالق و خصوصیات خود -3

بیان خواستھ ھا و انتظارات طرفین از یكدیگر-4

نظرات خود درباره ي چگونگي برخورد و رفتار و رابطھ با خانواده و بس            -5 ان  تگان و بی

خویشان یكدیگر

طرح نظرات خود درباره ي شیوه ي تربیتي فرزندان آینده -6

!)دقت( بیان عیب ھا و نواقص و بیماري ھاي خود -7

دیگر          یك كم و زیاد، بھ  نھ و بدون  ارند، صادقا ي د نقص ا عیب و  بیماري ی تر و پسر،  اگر دخ

:بگویند؛ زیرا

اجب است و پر       : اوًال ار، و " و " تدلیس" و " تقلب " ده پوشي و مخفي كردن عیب ھا ، این ك

.محسوب مي شود و حرام است" خیانت " و" كاله گذاري 

اول گفتھ شود،       :ثانیاً  از  گر  . طرف مقابل ، یا او را با ھمان عیب مي پذیرد و یا رد مي كند ا

ي صادق  ان انس ماده مي كند و او را  ا براي تحمل آن آ ، خود ر قلب و با اگر پذیرفت  و بي ت

در آینده          و خود را  گیرد  ا بھ دل مي  و محبتش ر یند  ب یب خورده  " شھامت مي  احساس " فر

اھد كرد      گر گفتھ نشود و بدون آگاھي طرف، وصلت صورت گیرد، در آینده از آن           . نخو اما ا

و خود را     اخبر خواھد شد  نقص ب ب و  ریب خورده  " عی ارت دیده  " و " ف و ھمسر و " خس

اواني بھ بار   ... مي بیند " خیانتكار " و " فریبكار" ي او را خانواده ه مشكالت فر ا و آن گ

آمد    اھد  زیرا انسان محبت ھمسر از دلش بیرون مي رود و كینھ ي اورا بھ دل مي گیرد ؛  . خو

مي تواند فردي       اگر ھمین عیب و ایراد را قبًال صادقانھ بھ . را دوست داشتھ باشد  "فریبكار" ن

. بودند، ممكن بود بپذیرد ، اما حاال مسئلھ فرق مي كنداو گفتھ



!توجھ

عیب ھا و بیماري ھا و اشتباھات گذشتھ ، كھ ھیچ ربطي بھ حقوق ھمسر و زندگي        از  بعضي 

.آینده ندارد ، الزم نیست بیان شود

ید بھ حقوق ھمسر و زندگي آینده مربوط مي                         نمي دان ا ھست و  بوده و ی اھي  اشتب اگر عیب و 

مشورت " راھنمایي دانا" تا بیان كنید، یا مربوط نمي شود تا بیان نكنید ، درچنین حالتي با شود

.كنید

!را نپذیرید" ناحق " و خواستھ ھاي شروط 

دختر و پسر قبل از ازدواج                   مي شود كھ  ه  شرط ھا و خواستھ ھایي را براي ھم گاھي مشاھد

احق است                    تحمیل مي كنند كھ ن یگر  یكد و طرف را از حقوق مسلم و حتمي خود  مطرح و بر 

. محروم و از او سلب اختیار مي كند 

پذیرفت                   ید  یچ وجھ نبا اروا را بھ ھ اي ن ستھ ھ اختیارات و حقوقي را كھ . این شرط ھا و خوا

با خود نگویید . خداوند بھ ھركدام از مرد و زن داده است ، نباید با پذیرفتن شرط از دست داد       

پذیرم     : "  مي   ً مي كنیم          فعال ً عمل ن ا المومنون . "زیرا پذیرفتن شرط تعھد مي آورد . " اما بعد

. مؤمنان باید بھ شرط ھایشان عمل كنند " عند شروطھم

ات و حقوق مرد و زن بھ دو گونھ است       ار درباره ي " . غیر واجب"و " مسلم و واجب: "اختی

ذشت كرد و با شرط از آنھا صرفنظر نمود               ھا مي شود گ یر واجب  اما حقوق و اختیارات .غ

ید بھ كسي واگذار كرد             اجب را نبا لم و و خداوند از روي حكمت و مصلحت آنھا را واجب      . مس

است و بھ زندگي لطمھ مي زند و                        حت  ل مص كمت و  ا خالف ح نھ از دست دادن آ و  ه است  رد ك

.زندگي را از مسیر طبیعي خود منحرف مي كند 

ياھمیت ھوش عاطفي در حفظ پیوندھاي زناشوي

)قسمت دوم ( ھوش عاطفي و منطقي يا ھوش عاطفي



بررسي تفاوت ھوش علمي و ھوش عاطفي و مھارت ھاي ھشیاري عاطفي               بھ  قبل  قسمت  در 

...نیماینك در ادامھ مي خوا. پرداختیم 

خطر . روند متداول ازدواج و طالق باعث مي شود ھوش عاطفي بیش از پیش اھمیت پیدا كند         

یش طالق بیشتر متوجھ زوج ھاي تازه ازدواج كرده است            فزا طي سال ھاي اخیر، پیوندھاي     . ا

توانند بنیان زندگي را از ھم                     مي  في كھ  اط گسل ع اي  مرزھ یز  ن ان زن و شوھر و  في می اط ع

ند ، با     شاید بزرگ ترین پیشرفت براي فھم . دقتي بي سابقھ مورد بررسي قرار گرفتھ اند       بشكاف

مي كند یا آن را از ھم مي پاشد، با استفاده از ابزارھاي دقیق            اج را حفظ  دو از ھ یك  لي ك ام عو

اصل شده است ژیك ح لو یو یز ا ي ظریف  . ف اوت ھ تف بھ لحظھ ي  ھا ردیابي لحظھ  بزار این ا

ان زن و شوھر          اسي می تھ اند      احس اخ یسر س م اكنون دانشمندان قادرند كوچك ترین تغییر و   . را 

ین یا فشار خون یك شوھر را تشخیص دھند و جزئي ترین عواطف را                    آدرنال میزان  تحول در 

اھده كنند           مش ره ي یك زن  این اندازه گیري ھاي فیریولوژیك ، نوعي تفاوت بیولوژیك     . در چھ

اختالف م         بروز  منشأ  ان  نو نھان را بھ ع یان و زن و شوھر آشكار مي كند؛ یك اختالف سطح پ

محسوس است یا مورد بي توجھي                    ا راي زن و شوھر ن اي عاطفي ، كھ ب یت ھ ابل بحراني در ق

است      اقع شده  یري ھا ھمان نیروھاي عاطفي را كھ قادر بھ حفظ یا نابودي یك      . و گ ندازه  این ا

بطھ مشترك اند، در معرض دید قرار مي دھند      في، تفاوت میان دنیاي عاطفي مرزھاي عاط. را

.دختران و پسران را نشان مي دھد

الف ھاي زناشویي مشاھده مي شود كھ مرد از خواست ھاي      ت اري از اخ ی غیر منطقي « در بس

مي كند و زن از           »  ایت  اوتي     " زن شك آن چھ او مي گوید نالھ سر مي       " بي تف بھ  سبت  مرد ن

یشھ ي این تمایزات عاطفي را ، علیرغ   . دھد  م آن كھ بخشي از آن ممكن است بیولوژیك باشد ر

وت دنیاي عاطفي              – ا دكي در تف ان كو ان در دور تو كھ دختران و پسران در آنھا رشد مي مي 

نمود      بي  ، ردیا چرا كھ بھ دختر و پسر در مورد كنترل عواطف خویش درس ھاي بسیار        . كنند

شتري داده مي شود تا بھ پسرھا بھ دختران راجع بھ عواطف اطالعات بی. متفاوتي داده مي شود

.و با پسرھا بیشتر در مورد نتایج احساساتي مانند خشم، صحبت مي شود

لي برودیم   «  كھ در زمینھ ي تفاوت ھاي عاطفي میان دو جنس مذكر و          » جودیت ھال « و  » لس

ار مي دارند كھ چون دخترھا در بھ كارگیري زبان خیلي سریع تر          اظھ قیق مي كنند  تح مؤنث 

یدا مي كنند، بنابراین با فصاحت بیشتري مي توانند احساسات خود را بیان              از پ   ارت پ ا مھ سرھ

مچنین بھتر از پسرھا مي توانند واكنش ھاي عاطفي را جایگزین جنگ ھاي تن بھ تن      ند و ھ كن

برعكس ، پسرھا چون ھیچ تأكیدي بر توصیف احساسات خود ندارند احتماًال از وضعیت  . كنند 

في خود و د      بي خبرند   عاط از پسرھا انتظار مي رود كھ در موقع زمین خوردن گریھ  . یگران 

ازي ادامھ یابد، اما دخترھا بازي را                  ب بدھند كھ  بازي اجازه  ین  ا خروج خود از زم د و ب ن كن ن

.براي كمك بھ فرد صدمھ دیده متوقف مي كنند



از ھمین رو پسرھا از جانب ھر چیزي كھ استقالل آنھا را بھ مبارزه بطلبد تھدید مي شوند، در          

بروز گسیختگي در روابطشان مورد تھدید قرار مي گیرند                   دخترھا با  كھ  لي  » دیواتانن « . حا

ین تفاوت دیدگاه ھا بدین معني             ده است كھ ا است كھ زنھا و مردھا از یك گفت و گو اشاره كر

قانع اند، در حالي » مسائل « مردھا بھ صحبت درباره ي . چیزھاي كامًال متفاوتي انتظار دارند

. كھ زن ھا در جست وجوي روابط عاطفي اند

وي تر از مردھاست                        ق یلي  لي زن ھا خ د ھم نشان مي دھد كھ حس  قیق  تح ا  آنھا حداقل . صدھ

ھتر از مردھا  لي ب یر كالمي بھ    خی م غ و دیگر عالئ دا  لحن ص  ، ق چھره نند از طری توا مي 

دروني دیگران پي ببرند     ات  اس بھ طور كلي زن ھا ھنگامي كھ وارد زندگي زناشویي مي . احس

شوند براي ایفاي نقش مدیریت عواطف و احساسات كامًال تعلیم دیده اند، در حالي كھ مردھا از  

264تحقیقي كھ بر روي . طھ ي زناشویي درك كافي ندارنداھمیت این امر براي حفظ بقاي راب      

اد بھ راستي مھم ترین عنصر براي زنان            ان د نش رفت  ام گ نج در رضایت –نھ مردان –زوج ا

بود كھ             ین حس  بطشان ا اط خوبي     « از روا اشتھ باشند   » ارتب ان د ا شوھرش » تدھوستون « . ب

یعني گفت و گو راجع بھ مسائل، بھ ویژه كھ از دیدگاه زن ھا، صمیمیت و نزدیكي        معتقد است   

در مورد رابطھ ي زن و شوھر، اما مردھا روي ھم رفتھ درك نمي كنند كھ زن ھایشان از آنھا 

اھند      مي خو مي گویند     . چھ  ا  او مي خواھم كھ بھ اتفاق ھم كاري انجام دھیم ولي        « : آنھ از  من 

» ھوستون « . »ینیم و حرف بزنیم  ھمھ ي كاري كھ او مي خواھد انجام بدھیم این است كھ بنش             

حبت كردن و   ایل بیشتري بھ ص قبل از ازدواج تم نایي  دھا در دوران آش كھ مر است  فتھ  ا ی در

اج مي كنند و وارد زندگي                   ازدو محض آن كھ  ھ  ب ا  ند، ام ا ھمسران خود دار یمیت ب جاد صم ای

مي شوند     ترك  ھاي سنتي    ( مش اج  دو از ه در  بت كرد     ) بھ ویژ ري صرف صح مت ن با وقت ك

.ھمسرشان مي كنند

ندگي   ھ ز یشتري ب ب ان با خوش باوري  لھ است كھ مرد ئ ین مس اشي از ا ینده ن فزا ین سكوت  ا

اما زن ھا در كل و بھ خصوص در ازدواج ھاي ناموفق ، بیش از . زناشویي خود نگاه مي كنند

ھنگام حاال چگونھ مي توان این شكاف عاطفي را در. شوھران خود بھ گلھ گزاري مي پردازند

یعي است، بررسي                    ار طب بسی ویي  اش ابطھ ي زن در ھر ر یتي كھ  ارضا ر و ن روز اختالف نظ ب



ه ي تربیت       نحو اشویي،  بطھ ي زن را فعات  د د دا ات خاص مثل تع یقت موضوع د؟ در حق كر

پس انداز و قرض ھیچ كدام نمي توانند باعث تحكیم یا متالشي شدن پیوند                     دار  یا مق فرزندان ، 

ھ عاملي كھ سرنوشت یك زندگي مشترك را رقم مي زند این است كھ زن و           زناشویي شوند، بلك  

شوھر چگونھ راجع بھ رنجش ھا و دلخوري ھا و مسائل آزار دھنده ي فیمابین ، بحث و گفت              

مي كنند       حتي توافق در مورد این كھ چگونھ مخالفت خود را ابراز كنیم مي تواند راھي       . و گو 

اي زندگي زناشویي باشد     راي بق زن و شوھر باید در ھنگام برخورد با احساسات و عواطف .ب

.سخت و انعطاف ناپذیر یكدیگر ، بر تفاوت ھاي دروني مربوط بھ جنسیت خود غلبھ كنند

عوامل اقتصادي در ازدواجتأثیر

)قسمت ھفتم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

.... اینك در ادامھ مي خوانیم . در قسمت قبل بھ نقش میزان تحصیالت در ازدواج پرداختیم 

اشد           یي ب ناشو دگي ز در زن ختالف  ا مل  ند عا قتصادي مي توا ائل ا مختلفي كھ در این   . مس اد  ابع

:زمینھ مطرح مي شود؛ عبارت اند از

سكن؛م-1

وسائل زندگي؛-2

.ھزینھ ھاي رفاھي و معیشتي-3

قش مھمي دارد       دگي ن ات فوق در زن مكان د عامل       ھر یك از ا ان ا مي تو نھ ا كمبود آ كھ نبود ی

.اختالف و ناخشنودي گردد

اختالف سطح اقتصادي در دو خانواده كھ قصد ازدواج دارند،                 است كھ  ا آن  اینج نكتھ مھم در 

پسر جواني كھ در یك خانواده فقیر بزرگ شده و فرضًا تحصیالتي . گیردباید مورد توجھ قرار

ناع كند   ده مرفھ را اق نوا یك خا تري از  ند دخ توا دگي با  . ھم دارد، نمي  در یك زن دختر  ین  ا

ات زیاد بزرگ شده و توقعاتي كھ در خانھ شوھر دارد در ھمان سطح است و چون چنین     امكان



ھرش نخواھد د   انھ شو تي در خ ناراحتي وجود دارد   وضعی تالف و  اخ بروز  ال  تم . اشت، اح

ه خانواده   الي و رفا امكانات م این باید در زمینھ  ابر ھ خاص  بن توج تخاب ھمسر  ن ان ا در زم

.مبذول گردد

نقش مسكن در زناشویي-1

مل مسكن است           ، عا مي شود  واج مطرح  ازد لھ  ئ لي كھ در مس ام ین ع ھر خانواده بھ یك . نخست

ني مستقل      مسكو احد  داماد یا عروس سرخانھ شدن ، یا زندگي مشترك با خانواده        . نیاز دارد   و

ھایت اختالف و         دان ، و در ن ا و دیگر خویشاون نھ اي آ لت ھ اش دخا یجھ  در نت ما پدر و 

است    ري  ا ازگ موضوع مسكن حل شود             . ناس اید  دواج، ب از ین رو قبل از  ا بیشتر زوج ھاي . از 

در یك                  لو  ، و ترجیح مي دھند ان  اق ، مستقل زندگي كنند  جوان و پسر بنابراین منظور از . اط

اشتن آپارتمان یا خانھ ي مجلل نیست          اما در . البتھ اگر امكان مالي باشد، مانعي ندارد  . مسكن، د

استقالل در مسكن است؛ ولو یك                        ست  آنچھ مھم ا  ، نباشد ع مالي  تي كھ وس ل آپارتمان بسیار حا

.بھ صورت استیجاريكوچك و یا 

از ھمسرا     عضي  اصرار دارند با پدر و مادر و یا اقوام دیگرشان در یك خانھ زندگي      ب ان  ن جو

نھا حتي این مورد را جزء شرایط ازدواج خود قرار مي دھند             از آ برخي  د و  در این مورد . كنن

بررسي الزم بھ عمل آید و بھ این مسئلھ توجھ شود كھ در نھایت چنین وضعي بھ ناراحتي      اید  ب

نجر خواھد        الف م ت و بنابراین طرفین باید سعي كنند این سنت ھا یا شرایط را بشكنند       . شدو اخ

از قبول چنین                       ید  نیز با ند و او  ار ندھ نده خود قر آی پاي ھمسر  یش  پ اول چنین مشكلي  گام  از 

.شرایطي، امتناع ورزد

وسائل زندگي -2

بخت م   نھ  دگي با خود بھ خا امل وسایل زن ھیزیھ اي ش تر ج ، دخ ل  ابر رسم معمو . ي بردبر

راي تحقیر         لھ اي ب آن را وسی ند و  پافشاري ك ھ  ی یز بودن جھ م  لھ ك ئ مس نانچھ شوھر روي  چ

اھم مي آورد                 فر اري را  ازگ د ، زمینھ ناس اج را با سادگي شروع   . ھمسرش قرار دھ ازدو ید  با

آنچھ مھم است صفا و صمیمت و ھماھنگي اخالقي و    . كرد و صرفًا وسایل اولیھ را تھیھ نمود        

نگي است   درست است كھ اقتصاد در زندگي نقش مھمي بھ عھده دارد، ولي نباید اساس و   . فرھ

.پایھ زندگي زناشویي قرار گیرد

وسایل اولیھ و ضروري و وسایلي كھ جنبھ . بخش تقسیم كرد   وسایل زندگي را مي توان بھ دو       

فرش ھاي بعضي خانواده ھا با وسایل عادي نظیر یخچال و تلویزیون و  . رفاھي و تجملي دارد   

ذرانند               مي گ ا  دگي ر نیاز، زن یل مورد  قیمت و سایر وسا وسط  ت ان یا م برخي دیگر   . ارز لي  و

گي لوكس و مرفھ و وسایل مدرن و گرانبھا در اختیار دارند و ھمیشھ از آخرین مدل لباس                  ند ز

اي گران قیمت و وسایل خارجي و تجھیزات تفریحي و ورزشي           فرش ھ لمان ،  بیل و مب ، اتوم

دختر و پسر جواني كھ در دو زندگي متفاوت بزرگ شده اند، سازش آنھا در . مي نماینداستفاده 

پسر جواني كھ درآمد كافي . زندگي جنبھ تصادفي دارد و احتماًال با مشكالتي مواجھ خواھند بود



تر چنین خانواده اي ندارد؛ دیر یا زود مورد                     راي دخ ندگي ب ھ ي ز ین پر ھز ایل  ھ وس براي تھی

تراض ھمسر خود قرار مي گیرد و چھ بسا كھ زن، خانھ و كاشانھ خود را ترك كند    اھانت و اع  

بگذارد یا او را در فشار رواني یا عدم سازش قرار دھد و یك عمر زندگي        نھا  ھرش را ت و شو

د سازد  و ناشا تلخ  د  او و خو بر  ا  د شرایط   . ر ای تخاب ھمسر ب ن در ا ازدواج،  از  بل  ق ین  برا بنا

.قرار گیردزندگي او مورد توجھ 

ھزینھ ھاي رفاھي و معیشتي -3

است              ه شوھر  بھ عھد زندگي  نھ ھاي  امین ھزی اً ت الب دختران مالك   . در جامعھ ما غ از  عضي  ب

آم      در ان  یز ا م واج ر پسر قرار مي دھند تا بتواند ھزینھ ھاي زندگي را در یك سطح عالي      د  ازد

مین نماید ناسب ، از   . تأ ایط م داشتن شر با وجوِد  قع زیاد موجب مي شود كھ شوھر  تو اه  گ

رف شود   نص واج م باشد و      . ازد الي او  یي پسر و وسع م ا توان اید در حد  تر ب براین توقع دخ ا بن

اج ، شرایط       ازدو از  بل  پسر ق تر و  آمد و توقع ھمسر خود را در نظر بگیرند و   دخ در لي و  شغ

.در انتخاب ھمسر با آگاھي و بصیرت تصمیم گیري نمایند

ریشھ اقتصادي اختالف ھاي زوجین

. نداشتن مسكن و ناراحتي زوجین از اجاره نشیني یا سكونت در محل ھاي نامناسب-1

اي صنعتي و یا نیمھ صنعتي وا              -2 ان كھ در دنی آمد زن رد بازار كار شده اند، براي خانواده در

است؛ و از آنجا كھ تأمین ھزینھ خانواده و نفقھ زن بر عھده مرد است، اكثر اوقات بین             مطرح 

زن و مرد در ھزینھ كردن درآمد زن اختالف وجود دارد ؛ و گاه مشاجره و ناسازگاري در پي 

. مي آورد

تر وقت خود را در خانھ مي گذراند            -3 یش و بھ عالوه كار آشپزي و نظافت و سایر چون زن ب

لذا رغبت زیادي بھ استفاده از وسایل مدرن نشان مي دھد و فشار             وست  ه ا بھ عھد نھ  امور خا

زیادي براي خرید آنھا بھ شوھر وارد مي كند و چون غالبًا تھیھ آنھا براي شوھر میسر نیست،                

.اختالف و ناسازگاري پیش مي آید



.ي زندگي و احتماًال مھمانداري از خانواده ھاي وابستھباال بودن ھزینھ ھا-4

ني كھ بھ خاطر ثروت زن با وي ازدواج كرده اند و در عمل زن ثروت خود را در         -5 شوھرا

. اختیار آنان نمي گذارد

بھ خریدھاي غیر ضروري مي                 -6 مد شوھر  بھ درآ دون توجھ  كھ ب بعضي زنان  لبي  ه ط فا ر

.پردازند

راف كاري-7 اس ان  یست و در مھماني و  زن ن آنان مطرح  اي  جویي بر ھ  و صرف اعت  ن كھ ق

تحمیل مي كنند،       اده  و بھ خان یادي  ھ ھاي ز ن د ھزی ار ایر مو فن و س تل برق و  مصرف آب و 

.موجبات نارضایتي و در نتیجھ ناخشنودي ھمسر خود را فراھم مي كنند

دوم و است بھ شغل شوھري كھ زیر بار ھزینھ ھاي خانواده، كمرش خم مي شود؛ مجبور          -8

مكن است در خانھ با اندك  و م است ؛  اني  ھ و عصب یشھ خست تیجھ ھم د و در ن سوم روي آور

توسل گردد              یز م ونت آم اي خش رھ تا ف اي بھ ر انھ  این امر اثرات سوء تربیتي روي فرزندان     . بھ

اده ھاي دو شغلھ اعم از این كھ زن شاغل دو شغل باشد یا مرد ، مشكال  . مي گذارد    نو ت در خا

.زندگي بیش از خانواده یك شغلھ است

قش مھمي ایفا مي كند                     -9 ویي ن اش ندگي زن ده در ز ا نترل مخارج خانو ادل بودجھ و ك زیاد . تع

ري ھاي ناشي از آن ، صمیمت را در خانواده از بین مي برد و         ا قرض و گرفت كردن و  خرج 

مي گردد             ه  انواد تن خ یخ گس م  از ھ اعث  ید ھزینھ ھا تح      . ب این با ابر این كھ چھ . ت كنترل باشدبن

.بھ توافق و قدرت مدیریت اقتصادي آنان بستگي داردكسي این كار را انجام دھد، زن یا مرد،

.مخفي نگاه داشتن درآمد زن و شوھر از یكدیگر-10

یكي از موارد وابستگي . در كشور ما پدر و مادر تا پایان عمر بھ فرزندان خود وابستھ اند-11

است كھ چن       انچھ در زمان پیري از كار افتاده و از نظر مالي در مضیقھ باشند، از فرزندان       آن 

خود توقع كمك دارند؛ و شرعًا نیز نفقھ پدر و مادر نیازمند و از كار افتاده بھ عھده فرزند پسر               

وظف است ھزینھ زندگي پدر و مادر پیر خود را تأمین             . است  تر م ا دخ در چنین حالتي پسر ی

ازه بھ دوران رسیده و یا كم ایمان ، در قبال این كمك بناي ناسازگاري مي       گاه ھمسر   . كند  ان ت

اظھار مي دارند كھ          ذارند و  ھمسرشان نباید از دھان بچھ ھا نگیرد و خرج پدر و مادر خود        گ

در این موارد باید حد تعادل حفظ گردد و در صورت ضرورت براي قانع كردن و توجیھ           . كند 

.روحانیون كمك گرفتھ شودھمسران از مشاوران و

وظایف مشاوران در قبال مشكالت اقتصادي خانواده

ئل اقتصادي خانواده پیش از ھر چیز باید جنبھ ھاي        مسا واج و  ازد كالت  ال مش قب ان در  اور مش

بگیرند            ا در نظر  امر ر واني  عیت ھا و شرایط موجود را مورد توجھ قرار دھند     ر اھم . و واق

:در این زمینھ مي توانند انجام دھند بھ شرح زیر استفعالیت ھایي كھ مشاوران



درت اقتصادي      -1 ق الي و  اید در جریان مسائل م ، ب د  ارن پسري كھ قصد ازدواج د تر و  دخ

آنچھ در وھلھ اول اھمیت دارد وضع مسكن و میزان درآمد ماھانھ پسر مي . یكدیگر قرار گیرند

اشد كھ دختر باید اطالعات الزم را در این مور      یكي از مواردي كھ دختران را بھ . د كسب كندب

اسازگاري مي كشاند،آن است كھ پسر قبل از ازدواج ، خود را صاحب امكانات معرفي كند و                 ن

اط ندارد                  بس پسر آه در  اج مشخص مي شود كھ  دو از د  از ھمان زمان، پایھ ناسازگاري و .بع

ان گذارده مي شود اطمین م صداقت . عدم  ایھ عد م خوبي زندگي كھ بر پ فرجا تھ شود؛  ذاش گ

اشت    اھد د مشاوران باید در مورد اھمیت بررسي وضعیت مالي پسر و میزان صداقت او         . نخو

دختر بدھند و بھ آنان متذكر شوند كھ با تحقیق كافي در این زمینھ تصمیم      بھ  م را  عات الز اطال

. بگیرند

نمي كھ شاغل است و درآمد ماھانھ دارد قبل از ازدواج باید وضعیت خود را با ھمسرش   -2 خا

او باید مشخص سازد كھ درآمد شخصي خود را در اختیار شوھر خواھد گذاشت یا            . روشن كند 

ین مورد توقع بي جا          این موضوع موجب خواھد شد كھ ھمسرش             . خیر  واج در ا ازد پس از 

اشد    تھ ب داش حاضر بھ ادامھ تحصیل یا كار ھمسرشان در خارج از خانھ      . ن از شوھران  بعضي 

دراین زمینھ . این مسائل باید قبل از ازدواج مشخص ، و جزء شرایط عقد ملحوظ گردد          . نیستند

.مشاوران باید اطالعات الزم را بھ مراجعان خود بدھند

در زندگي زناشویي مورد توجھ قرار مي دھند،        بع  -3 ا كھ  ملي ر ین عا ول ضي از خانواده ھا ا

است            بل  طرف مقا وت  ثر آمد و  بھ این عامل و نادیده گرفتن عوامل     . میزان در اطي  فر توجھ ا

ار مي سازد و بھ احتمال زیاد ناھماھنگي ھاي           تو یات اس بر ماد ا  اي ازدواج ر یگر ، سنگ بن د

. پدید مي آورد و موجب اختالف و ناشادي در زندگي زناشویي مي شود         اخالقي و فرھنگي را      

وظیفھ مشاوران این است كھ بھ مراجعان خود در مورد مسائل اقتصادي ازدواج ، آگاھي دھند            



ند كھ مسائل                         ذكر گرد ایند ؛ و مت یم نم تفھ ان  ھ آن مل دیگر را نیز ب اھمیت عوا ن حال  و در عی

.ت عوامل دیگر را مورد غفلت قرار دھنداقتصادي نباید موجب شود كھ اھمی

مشاوران باید اطالعات الزم را در مورد عوامل اقتصادي كھ موجب اختالف و ناسازگاري -4

دھند          ار  قر ار زوجین  تی در اخ ان توجھ نمایند        . مي شود ،  بد انمھا  ید خ با اردي كھ  مو ھ  از جمل

:عبارت اند از

ه؛پایین آوردن سطح توقع در حد درآمد خانواد-

جلوگیري از اسراف و ھزینھ ھاي غیر ضروري؛-

.تنظیم ھزینھ ھا براساس درآمد بدون تحمیل شغل دوم و سوم بھ ھمسر-

ید قبل از ازدواج حدود توقعات و شرایط زوجین را از نظر مالي بررسي نمایند و           اوران با مش

نمایند كھ فاصلھ در این زمی                  دي  ار ام ازدواج را محدود بھ مو انج یھ  در این . نھ زیاد نباشدتوص

.حالت با تشكیل جلسات مشاوره اي و توجیھي ، امكان ھماھنگي وجود خواھد داشت

تأثیر عوامل اخالقي و رواني در ازدواج

)قسمت ھشتم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

ايـنک در ادامـه مي   . در قـسمت قـبل بـه نقـش عـوامل اقتـصادي در امـر ازدواج پـرداختیم            

... خوانیم

عــوامل مؤثــر در ازدواج ھــر يــک در جــاي خــود مھــم اســت؛ ولــي مھمتــر از ھمــه، عــوامل  

بـسیاري از کـساني کـه ازدواج ھايـشان از ھم گسیخته است؛              . اخالقـي و روانـي اسـت      

ھـر چـند ممکن است اين سرپوشي براي         . توافـق اخالقـي ذکـر مـي کنـند         علـت را عـدم      



محکمترين " عدم توافق اخالقي  "پوشـاندن سـاير عـوامل باشد ولي واقعیت اين است که             

.ضربه را بر پیکر خانواده مي زند

:عوامل اخالقي و رواني که در ازدواج نقش مؤثر دارند ، به دو دسته تقسیم مي شوند

ق و حفظ زناشويي عوامل توفی: الف

عوامل اخالقي و رواني متعددي در توفیق و حفظ زناشويي مؤثرند، و بايد قبل از ازدواج در                 

مـواردي ديـده شده است که خصوصیات اخالقي   . انـتخاب ھمـسر مـورد تـوجه قـرار گیـرند       

افـراد تحـت تأثیـر پیـشآمدھا و مـشکالت زندگي تغییر کرده و زندگي شیرين خانوادگي به             

بنابراين ثبات در ويژگي ھاي اخالقي و شخصیت از . تباھـي کـشیده شـده است   تلخـي و   

.عواملي است که در ازدواج نقش مھمي به عھده دارد

عـوامل توفـیق در زناشويي عالوه بر آن که در انتخاب مھم است ، در حفظ و تداوم زندگي           

متوجه باشد که از ايـن رو فـردي کـه ھمسر مناسبي اختیار کرده ، بايد           . نیـز اھمـیت دارد    

او بايد در نظر داشته باشد که نگھداري و         . بزرگتـرين نعمت در زندگي نصیبش شده است       

.حفظ نعمت ، از به دست آوردن آن مھم تر و مشکل تر است

:عوامل توفیق و حفظ زناشوييمھمترين

حوصـله و بردباري در زندگي زناشويي از اھمیت خاصي برخوردار  :حوصله و بردباري  -1

کـساني کـه در قـبال مسائل خانوادگي و اختالفات بین خود و ھمسرشان حوصله          . اسـت 

بـه خـرج نمـي دھـند و پـس از کوچکتـرين موضوع مورد اختالف ، عکس العمل نشان مي                      

.دگي زناشويي را به طرف ناسازگاري و ناشادي پیش مي برنددھند ، زن

چــنانچه زن و شــوھر . پايــه و اسـاس زندگــي خانوادگــي اسـت  : صـمیمت و صــداقت -2

مطالبـي را از ھـم پـنھان کنـند يـا به دروغ متوسل شوند، اعتماد و اطمینان آنان از يکديگر                  

.سلب مي شود و زندگي زناشويي با مشکل مواجه مي گردد



اگر بین زن و شوھر     . منظور از خلوص ، سادگي ، پاکي و بي آاليشي است          : خلـوص -3

رياکاري . ريـا و تظاھـر حکمفرما باشد ، زندگي صفا و صمیمیت خود را از دست خواھد داد                

و تظاھــر بــه مھربانــي و صــداقت بــدون آن کــه واقعــیت داشــته باشــد ، بنــیاد زناشــويي را 

.سست خواھد کرد

شـوھر بايـد يکديگر را دوست داشته باشند؛ و نسبت به ھم مھربان              زن و   : مھربانـي  -4

.باشند؛ در غم و رنج يکديگر شريک ، و در ھمه حال ياريگر ھم باشند

در زندگـي زناشـويي چـنانچه گذشـت نباشد زندگي به سختي             : از خـود گذشـتگي     -5

وضعي پیش بنابراين زن و شوھر بايد در مقابل يکديگر گذشت داشته باشند و       . مـي گذرد  

ھمسران خوشبخت سعي مي کنند در      . نیاورند که با لجاجت ، زندگي را بر خود تلخ کنند          

زن و شوھري که در موارد اختالف ، از       . ھمـه امـور زندگي و باورھاي خود ھماھنگ باشند         

خـود گذشـت نـشان مي دھند و خطاھاي يکديگر را تحمل مي کنند ، در جھت سعادت و                    

چنانچه روابط بین ھمسران صمیمانه     . شـويي پـیش مـي رونـد       زندگـي شـاد و شـیرين زنا       

اين . باشـد، ھـیچ کدام از طرفین انتظار ندارد در ازاي از خود گذشتگي، چیزي دريافت دارد    

فقط زوج ھاي ناموفق در انديشه جبران       . امـر نـشانه عـشق و صمیمیت زياد بین آنھاست          

.خوبي ھاي خود ھستند

آنچه در . صـمیمیت حالتي است که بین زن و شوھر پرده و حجابي نباشد  : صـمیمیت  -6

. دل دارنـد بگويـند و يـار و غمخـوار يکديگـر باشـند و در ايـن زمینه از صمیم قلب عمل کنند             

صمیمیت . در ذھن و رفتار است در آن منعکس مي شودصـمیمیت اينه اي است که آنچه  

ھمیـشه بـا نرمـي ھمـراه اسـت و حتـي اعتـراض و خـشونت چـنانچه با صمیمیت ھمراه                     

.باشد مشکلي ايجاد نخواھد کرد

يکـي از پايه ھاي مھم زندگي شاد و خوشايند، اعتماد و اطمینان  : اعتماد و اطمینان -7

گـي زناشـويي کـه در آن اعـتماد حـاکم نباشد         زند. زن و شـوھر نـسبت بـه يکديگـر اسـت           



اگــر پايــه اعــتماد و . نتـیجه اش اضــطراب و نگرانــي و بدبینــي و باالخــره نابــساماني اســت 

اطمیـنان در خانـواده اي سـست باشـد؛ زندگـي از نظر رواني وضع نامناسبي پیدا خواھد                   

بايد کنترل شود   بنابراين رفتار و حرکاتي که ممکن است از طرفین سلب اعتماد کند؛             . کرد

و ترتیبـي فـراھم گـردد کـه زوجـین از جمـیع جھـات نـسبت به يکديگر تفاھم کامل داشته                     

.باشند

يکــي از عواملــي کــه ھمیــشه بــین زن و شــوھر منجــر بــه بحــث و  : نظــم و انــضباط-8

زن . گفتگوي اعتراض آمیز مي شود، عدم رعايت نظم و انضباط در امور داخلي خانه است               

اب و لباسش وسط خانه افتاده باشد ، و يا نظافت و بھداشت خانه را              يـا شـوھري که جور     

زماني که ھر دو طرف بي نظمند شايد مشکل . رعايـت نکـند، مورد اعتراض قرار مي گیرد      

ولـي اگـر يکـي مـنظم و منـضبط و ديگـري بي قید و بي نظم باشد، مشکل              . کمتـر باشـد   

.بیشتر خواھد بود

اين ھمکاري ، ممکن است جنبه      . ز به ھمکاري دارد   بیـشتر امـور خانـه نـیا       : ھمکـاري  -9

غیـر ذھنـي داشـته باشـد؛ مانـند کمـک در انجـام امور خانه از قبیل شستن ظروف، خريد                  

؛ و ممکن است جنبه ذھني داشته باشد مانند ھمفکري          ... لوازم مورد نیاز، جارو کردن و       

. فرزندان و مشابه آن   بـراي رفـع مـشکالت و گـرفتاري ھاي مالي ، بررسي امور مربوط به                 

. زن و شـوھر بايـد در ھـر دو زمیـنه بـا ھـم ھمکـاري نمايـند تا مشکالت خانواده حل گردد                        

آنچـه بـه بـي سـر و سـاماني خانـه و خانـواده مـي انجامـد ؛ خـود رايـي و عـدم احساس                

.مسئولیت يکي از طرفین است

ي و رفاه   وضـعیت خانـواده ممکـن اسـت در شـرايط مخـتلف از نظـر روانـ                 : سـازگاري  -10

مـثًال نـان آور خانـه شـغل خـود را از دسـت بدھد و درآمد              . دگرگونـي ھايـي داشـته باشـد       

خانـواده کـم شـود يـا شـغل او تنـزل پـیدا کـند و يـا با رويدادھاي پیش بیني نشده ديگري                    

در اين مواقع چنانچه زوجین قدرت سازگاري داشته باشند و بتوانند خود را با      . مـواجه گردد  

دھـند، بقـاي خانـواده تـضمین مي شود ؛ در غیر اين صورت احتمال از ھم       شـرايط تطبـیق     

.پاشیدگي خانواده مي رود

زن و مــردي کــه عقــد ازدواج بــسته انــد بايــد بــه تعھــدات خــود در طــول عمــر  : تعھــد-11

زناشـويي پايبـند باشـند و ھمـواره در نظـر داشـته باشند که عدول از تعھدات زناشويي از                 

.ھاي اين پیوند مقدس را سست مي کندعواملي است که ريشه

ّخـست ھـر يـک از طـرفین از عواملـي است که ادامه زندگي را براي آنھا                : سـخاوت  -12

مـشکل مـي کـند؛ مـرد بايد در اقتصاد خانواده میانه روي را اختیار کند و ھمسر خود را در                       

و خّست ، زن و مـرد بايد بین اسراف  . ھـزينه ھـاي زندگـي بـیش از انـدازه محـدود نـسازد        

دادن کادو  . نقطـه میانه روي و اعتدال را انتخاب کنند و در اين زمینه با ھم ھمآھنگ شوند                

و چـشم روشـني بـه مناسـبت ھـاي مخـتلف ، محـبت و گرمي خانوادگي را افزايش مي                      

.دھد و موجب استحکام پايه ھاي زندگي زناشويي مي گردد

ايـد تا آخر عمر، مورد نظر قرار  زن و شـوھر آنچـه الزمـه ھمـسري اسـت ب     : وفـاداري  -13

تعھد و وفاداري دو خصلت حمیده است که . دھـند و حقـوق ھمـسر خـود را رعايـت نمايند       

ھمسران متعھد به رعايت حقوق يکديگر . سـتون ھـاي کـاخ زناشويي را تشکیل مي دھد       



تـا پايـان عمـر بـه ھم وفادارند و به ھیچ وجه از وظايف و مسئولیت ھايي که در اين زمینه             

.پذيرفته اند شانه خالي نمي کنند

عـدم احـساس مـسئولیت زن و مـرد در امـور خانه و زندگي               : احـساس مـسئولیت    -14

بنابراين ھر . يکـي از عواملي است که مي تواند زندگي زناشويي را با بحران مواجه سازد         

يـک از زوجـین بايـد در حـدود وظايفـي کـه در روابـط بـا خانـواده بـه عھـده دارند ، احساس              

.مسئولیت نمايند و نسبت به انجام آنھا با جديت اقدام کنند

يکي از عوامل حفظ و گرمي زندگي، موّدت و حسن تفاھم       : موّدت و حسن تفاھم    -15

زن و مرد براي آن که از لذايذ زندگي برخوردار باشند، بايد نسبت به          . بـین زن و مـرد است      

روابـط خود را براساس حسن تفاھم    يکديگـر در حـد اعـالي دوسـتي رفـتار کنـند و رفـتار و                

.استوار نمايند

در . گـاه عواملـي مـوجب اخـتالف ھايـي بـین ھمسران مي گردد              : انعطـاف پذيـري    -16

با انعطاف پذيري زن و مرد مي توانند در جھات   . ايـنجا حـل مـشکل با انعطاف پذيري است         

الف ھا جلوگیري   و ابعـاد مخـتلف تنش ھاي موجود را کاھش دھند ، و از دامن زدن به اخت                 

نمايـند، زيـرا گذشـت حالتـي از انعطـاف پذيـري اسـت و اين امر نقش مؤثري در استحکام          

.بناي زناشويي دارد

ايا نقص در ھوش عاطفي ، زندگي زناشويي را دچار آسیب مي 

کند؟

)قسمت سوم ( ھوش عاطفي و منطقي يا ھوش عاطفي 

، روان شـناس دانـشگاه واشـنگتن، موشکافانه ترين تحلیل ھا را در مورد چسب              »گـتمن «

عاطفـي کـه زوج ھـا را بـه ھـم پـیوند مي دھد و ھم چنین احساسات مخربي که زندگي        



يـن کـار را از طـريق گوش دادن و         زناشـويي را از ھـم مـي پاشـد بـه عمـل آورده اسـت و ا                  

.مشاھده نوارھاي ويديويي از روابط زوج ھا انجام داده است

او دريافـته اسـت کـه يکـي از نخـستین پـیام ھـاي ھـشدار دھـنده، در مورد در خطر بودن                   

در يــک رابطــه ي . زندگــي زناشــويي، انــتقاد تــند و بیــرحمانه ي طــرفین از يکديگــر اســت  

اما غالبًا در لحظات    . بـه طـور آزادانـه از ھم انتقاد مي کنند          زناشـويي سـالم، زن و شـوھر         

خـشم اسـت کـه گاليـه ھـا به روشي مخرب و به شکل تھاجم به شخصیت ھمسر بیان                     

در صـورتي کـه مـي تـوان بـه جـاي حمله کردن به طرف مقابل ، با اعتماد به              . مـي شـوند   

.نفس احساسات خود را بیان کرد

تحقیر و تنفر است که اين را مي توان از کلمات و حاالت غیر  بدتـر از ھمه ، انتقاد ھمراه با       

. کالمـي مـثل پوزخـند زدن، کـج کردن لب به عالمت تحقیر يا گرداندن چشم ھا نشان داد                   

بديھـي اسـت کـه بـروز ھـر از چند گاه تنفر، ھیچ پیوندي را متالشي نمي کند ، ولي اين                

ش کلـسترول خـون که عوامل   گـونه ضـربه ھـاي عاطفـي ھمانـند سـیگار کـشیدن و افـزاي          

خطرسـاز بـراي بـیماري ھـاي قلبـي انـد، ھر چه مدت و شدتشان بیشتر شود، خطر آنھا                     

نیز افزايش مي يابد و در جاده ي منتھي به طالق، يکي از اين عوامل، به طور زنجیره وار،           

.ديگري را به دنبال مي آورد

جنگ « وقتـي کـه حملـه اي از جانـب يکي از طرفین صورت مي گیرد ، طرف مقابل پاسخ      

بديھـي تـرين پاسـخ، جنگـیدن متقابل است که معموًال به يک              . را در اختـیار دارد    » يـا گريـز   

ممکن -يعني گريز -ما پاسخ ديگر ا. مـسابقه ي بـي حاصـل داد و فرياد منتھي مي شود       

سکوت، . اسـت مـضرتر باشـد، بـه ويـژه وقتـي کـه بـا حربه ي سنگین سکوت انجام شود             

پیامـي سـردکننده ، پـرقدرت و آمیزه اي از بي میلي، فاصله و برتري ، و ويران گر سالمت     

.رابطه است

رده اند بسیار مکالمـه ھاي دروني و انديشه اي افراد که در پس زمینه ي ذھن جاخوش ک               

وقتي فرد خود را  . قدرتمندند و سیستم ھشدار دھنده ي عصبي را به اشتباه مي اندازند           

قربانـي زندگـي بدانـد، بـه سـادگي فھرسـتي از اعمـال و رفتار ھمسرش را به خاطر مي           

. آورد کـه تداعـي کنـنده ي قرباني بودن اوست و کارھاي محبت آمیز او را ناديده مي گیرد        

، عواطـف را در چـنگال خـود مـي گیـرند و نگـرش ھـاي بدبیـنانه باعث مي                      افکـار مـسموم   

شـوند فـرد ، ھمـسر خـود را فطـرتًا بـدذات و غیـر قابـل تغییر بداند، اما نگرش ھاي خوش                     



نگرش بدبینانه، اندوه بي امان را به . بیـنانه و مثـبت، شـرايط را قابل تغییر جلوه مي دھند           

.رامش و تسکینارمغان مي آورد و نگاه خوش بینانه آ

. در بـین زن و شـوھرھا گاھـي مشاجره ھايي پیش مي ايد که منجر به طغیان مي شود                   

زنـان و شـوھران پرخاشـگر آن چنان در بدبیني نسبت به ھمسرشان غرق مي شوند که                  

در اين حالت نه مي . در بـاتالق احـساسات وحـشتناک و غیـر قابـل کنتـرل فـرو مـي رونـد              

يف بشنوند، نه مي توانند با فکر باز و روشن به چیزي پاسخ          توانـند حـرف ھـا را بـدون تحر         

دھـند و نـه مـي توانـند بـه افکـار خود نظم دھند، در نتیجه به واکنش ھاي بدوي متوسل                       

البـته آسـتانه ي طغـیان برخـي از افـراد بسیار باالست و به راحتي در مقابل                 . مـي شـوند   

).از سوي ھمسرمثل يک انتقاد ساده (خشونت و تنفر مقاومت مي کنند 

بار بیشتر از حالت عادي مي   30يا   10، تعداد ضربان قلب به      ) طغیان  ( در ھـنگام پرخاش     

رسـد و در بـدن مقـداري آدرنالـین و چـند ھورمـون ديگر ترشح مي شود که رنج و اندوه را                        

بـراي مدتـي افـزايش مـي دھـد؟ عـضالت کـشیده مـي شـود ؛ تنفس مشکل مي گردد؛                      

مـسموم، تـرس و خشم ناخوشايند به وجود مي ايد که گريز از آن         باتالقـي از احـساسات      

نـاممکن اسـت ؛ انديـشه بـه قـدري مغـشوش مـي شـود کـه امکـان حل و فصل منطقي              

وقتي زن و . فرد در اين حالت مشکالت را غیر قابل حل مي بیند        . مـسائل از بـین مـي رود       

ھمگین، انديشه ھاي   شـوھر در چـرخه ي تکرار شونده ي انتقاد و تنفر، دفاع و سکوت س               

اندوھـبار و طغـیان عواطـف گـرفتار مـي شوند، در زمینه ي خودآگاھي عاطفي، ھمدلي و       

.توانايي آرامش بخشیدن به يکديگر و خود ، دچار ناھماھنگي شده اند

شـوھرھا در مقايـسه بـا زن ھـا آمادگـي طغیان بیشتري در برابر انتقاد از سوي ھمسران                

آدرنالـین بیـشتري در خـون مردھا ترشح مي شود و آنھا در        در ھـنگام طغـیان    . خـود دارنـد   

مقايـسه بـا زن ھـا در بـرخورد بـا سـطح پايین تري از رفتار منفي شروع به ترشح آدرنالین            

مـي کنـند و بـه ھمـین دلـیل بھـبود طغـیان از نظـر جسماني در شوھرھا بیشتر از زن ھا                         

.طول مي کشد

روانيرابطه ي بین ھوش عاطفي و سالمت

)قسمت چھارم( عاطفي و منطقي يا ھوش عاطفي ھوش

است          بت  فكر مث اطفي، ت ر ھوش ع ناص از ع كي  ان خوشبیني و بھداشت رواني، پژوھش     . ی ھ ي می بط در مورد را

است        تھ  گي یك فرد عمومًا امور خوب                   . ھایي انجام گرف ند اطالق مي شود كھ در ز د  ا تق ھ این اع در (خوشبیني ب



ابل امور بد      خوشبیني موجب حركت بھ سوي ھدف ، و بدبیني ، موجب دور شدن فرد از ھدف      . اتفاق مي افتد   ) مق

دن با استرس ، نقش واسطھ اي مھمي دارد    . مي شود    نار آم ني در ك بی ارند با استرس زماني كھ افراد سعي د. خوش

ند، خوشبیني بیشتري در مورد حل مشكل خود دارند                    بلھ كن لھ مقا ھ صورت یك مسئ افراد خوشبین از شیوه ھاي . ب

مي كنند      ه  فعال استفاد اي  لھ  قاب Psychoneurosisمعادل ( تحقیقاتي كھ در مورد رابطھ ي بین روان رنجور . م ,

neurosis         اطال بي  عص الت  در ح ني  وا تي ر راح بھ نا مي شود   كھ  اطفي مثل اضطراب،    ) ق  الت ع ا و ح ایي  گر

است، نشان مي دھند كھ این حالت ھاي عاطفي منجر بھ ایجاد دیدي                 م شده  قارت انجا فرت و ح ، ن گي، خشم افسرد

مي شود                 ا و خود فرد  نی في نسبت بھ د مچنین میان رضایت شغلي و رضایت زناشویي و استرس و تعارض    . من ھ

بطھ            فرد را وسط  ه ت در بین افرادي كھ دچار حاالت ھیجاني منفي اند، گزارش ھاي زیادي . وجود دارد احساس شد

.در مورد شكایت جسماني وجود دارد 

فكر             ري  ا ازد یي در مورد ب ھا ني سعي در فكر نكردن بھ بعضي مسائل ، ھیجانات و   ( پژوھش  و تأثیر آن ... ) یع

ان مي د               نش تایج آنھا  تھ است كھ ن نجام گرف ان ا ایش فكر كردن در مورد       بر سالمت رو افز موجب  زداري،  ا د ب ھ

ري شده        ا ازد ائل ب اس یا ھیجان بازداري شده نسبت بھ حالت بیان آزاد، بیشتر تحریك كننده        . مي شود   مس یك احس

باشد     . است اخواستھ  یجاني ن كنش ھاي ھ فتن وا امھ یا اد ّج مي تواند مسئول  ـ فكار مھی اري ا ازد ین دیدگاه ب . از ا

فكر ممكن   زداري  ا ت بخش ضروري ایجاد فوییا   ب باشد  )ھراس(اس اسب  متن و اضطراب نا گي  . ، وحشت زد

یجاني      ري ھ ا ازد استفاده از حمایت ھاي اجتماعي و . در سالمت رواني مؤثر است    ) چھ خودآگاه و چھ ناخودآگاه    ( ب

نظیم ھیجاني عمومًا براي     قي ت منط ، وقفھ یا تالش براي سرگرمي. سالمت رواني فرد ، مفید و مثبت استسطوح 

.انكار ھیجان ھا موجب تشویش دروني و تعارض مي شود و بھداشت رواني فرد را بھ خطر مي اندازد

ین وجود فضاي آزاد در خانواده براي بیان احساسات و ھیجانات و بیان افكار، موجب افزایش سالمت روان        برا بنا

از مدت موجب گسترش بیماري ھاي روا                   در اي  اري ھ د از ب تحقیقات نشان . مي شود ) 1(تني –ن مي شود، زیرا 

است كھ نوشتن تجارب دردناك در طول درمان، بر سطح سیستم ایمني، سطح فشار خون و اندوه ذھني افراد،         اده  د

. مؤثر است

ید قانع      تحقیقات گسترده و عمیقي كھ بر روي چند ھزار نفر                شا از  طف،  وا میت ع داده ھا در مورد اھ ترین  ه  ند كن

اشد              اصل شده ب است، ح تھ  ام گرف نج ید مي كند كھ عواطف           . مرد و زن ا أی اطعیت ت ا ق ب ین بررسي ھا  یجھ ي ا نت

ان كننده تا اندازه اي براي سالمت بدن مضرند       ، دوره ھاي طوالني مدت غم كساني كھ دچار نگراني مزمن . نگر

و اندوه ، بدبیني، تنش مداوم ، یا تنفر و كینھ توزي دائم و سوء ظن شدید ھستند ، دو برابر افراد عادي در معرض      

آسم ، درد مفاصل ، سردرد ، زخم دستگاه گوارش و بیمارھاي قلبي قرار دارند                 ثل  ایي م ماري ھ ی تال بھ ب خطر . اب

.ماري ھا ، مثل خطر سیگار كشیدن یا كلسترول باال براي بیماران قلبي استعواطف منفي براي این نوع بی



یمي كھ بر شمردیم                    من و وخ اطف مز اي عو ار ر كس د ارد كھ ھ قي نمي گذ با یچ گونھ شكي  یق آماري ھ تحق ن  ی ا

است            ري  ا یم ابتال بھ ب د، مستعد  اش اضطراب    . ب ني و  اشي از فشارھاي زندگي   –نگرا ري ن ا شاید احساسي –گرفت

.ست كھ بیشترین شواھد علمي در مورد ارتباط آن با بروز بیماري وجود داردا

نظر مي رسد كیفیت روابط با دیگران بھ ھمان اندازه ي كمیت آن ھا، براي مقاومت در برابر فشارھاي روحي            بھ 

است    در پي دارد        . مھم  خاص خود را  قب  وا ، ع حث و جدل ھاي زناشویي ، بر     . روابط منفي  ثال ب اي م روي بر

مي گذارد                 جاي  بر  أثیر منفي  مني بدن ت ی اه ا ان ھم اتاق در یك كالج صورت      . دستگ نشجوی روي دا یقي كھ بر  تحق

یگر متنفر بودند، بیشتر در مقابل سرماخوردگي و آنفلوانزا حساسیت                   از ھمد تر  یش اد ھر قدر آنھا ب نشان د  ، فت گر

.داشتند و بیشتر بھ پزشك مراجعھ مي كردند

نجام داده است مي گوید               وق را ا ف قیق  ھ تح ایو ك اه اوھ ان شناس دانشگ ، رو یو اسپ آدم ھایي كھ در زندگي « : جان ك

ید، نقش مھمي در سالمت شما ایفا مي             خاست مي كن بر و  ا نشست  نھ كنند و ھر قدر این روابط معني روزمره با آ

».دارتر باشد، تأثیر آنھا بیشتر خواھد بود

یر مي سازد و گاه      ) SomaticPsychic(:تني –روان –1 ا درگ ان ر ، روح و رو ماري جسمي  ی ب اه  یعني گ

.تأثیر متقابل بر ھم دارند مفھوم ضمني اصطالح این است كھ اختالالت جسمي و رواني . برعكس

مي شودكه در زندگي زوجین سبب اختالفمواردي 

)قسمت نھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

.ویژگي ھاي فردي كھ در امر زناشویي نقش منفي دارد: ب



.ندگي زناشویي را سخت و مشكل مي سازد؛ خّست استیكي از مواردي كھ ز: خّست-1

ین مورد سھ حالت اتفاق مي افتد؛ نخست وضعیتي كھ زن و مرد ھر دو خسیس ھستند كھ در این حالت مشكل        در ا

اشت         نخواھند د فھي  ندگي مر ؛ ولي ز ندارند ني  است كھ زن یا خسیس باشند     . روا دیگر آن  در این دو .دو حالت 

.ظر رواني و ھم از نظر رفاھي براي دو طرف شرایط سختي خواھد داشتحالت زندگي ھم از ن

مي سازد          : عصبانیت  -2 ار گري دشو ی بر د ا  دگي ر زن ني  با مرد عص ا  حساسیت ھاي بي مورد و پرخاش و  . زن ی

ین و بي احترامي صفات مذمومي ھستند كھ عالوه بر آن كھ طرف مقابل را ناراحت مي كنند، بھ خود شخص                توھ

یز زیان     امش خود را حفظ كرد، آنگاه خشم ھمسر را آرام و توجھ او را بھ     . مي رسانند  ن آر ید  قعي با ین موا در چن

.با بیان ناراحتي ھا آرام گیردامور دیگري جلب نمود و براي پاالیش رواني او گفتگویي دو نفره انجام داد تا وي 

اجھ شوند و در      : دورویي -3 ا ھم مو دو شخصیت ب با  ندگي    زن و مردي كھ  ؛ ز نباشند اطن یك رنگ  ظاھر و ب

اشت     نخواھند د وبي  زندگي اي كھ در آن صداقت و صمیمیت نباشد؛ اعتماد و اطمینان از آن رخت بر خواھد  . مطل

.بست و اضطراب و تزلزل رواني بر آن حاكم خواھد بود

طور دیگري مي باشد؛ فرد دو رو كسي است كھ تظاھر بھ نیكوكاري و پاكدامني مي كند ولي در باطن        :دروغ -4

تحریف مي كند و بنا بھ میل خود                   یت را  اقع نفع خود را بسنجد و ا مصلحت و  گو كسي است كھ ھر ج ا دروغ اّم

ار و رفتارش را تنظیم مي نماید        دروغ نیز مانند دورویي بنیان خانواده را متزلزل مي كند و اعتماد را از بین . كرد

.مي برد

پنھان كاري عبارت از آن است كھ یكي از زوجین بدون نظر و اطالع ھمسر خود و در غیاب او   :پنھان كاري   -5

اعمالي بنماید و این اعمال را چھ خوب و چھ بد از ھمسر خود پنھان د         انجام  ادرت بھ  ب چنین رفتاري ولو بھ . اردم

بین مي برد  د را از  باشد ، اعتما نفع خود و یا   . نفع خانواده  است كھ فرد بھ  ا در جھتي  ارھ رفت گونھ  ین  ه ا ا گ

مسر و زندگي مشترك انجام مي دھد         بھ ضرر ھ ان نسبي و  اوند این گونھ اعمال بتدریج بنیان خانواده را بھ . خویش

مي ریزد ،       از زوجین را    ھم  یك  یگري بدبین و ناراحت مي نماید و بھ عكس العمل وا مي     ھر  ار د ھ رفت نسبت ب

. دارد

ري و خشونت     -6 بھ رفتاري اطالق مي شود كھ    :پرخاشگ اشگري  مثًال . باشد" ھدفش اعمال صدمھ و رنج" پرخ

نمي پزد و یا آن را مي سوزاند ، یا شوھري كھ از زنش مرتبًا ان              رش را  ھ شوھ د عالق تقاد مي زني كھ غذاي مور

مي زند            ُر  ـ او غ اصر یك رفتار پرخاشگرانھ بوده و موجب از ھم          . كند و بھ  از عن ارھا بخشي  ت ین رف یك از ا ھر 

مي گردد            ویي  اش ندگي زن یاد ز بن اشیدگي  اي زننده و شدید چھ از طرف زن و چھ از           . پ عمل ھ ال خشونت و عكس 

ندگي را    د و ز ای یف مي نم تضع ا  ل ر رت تحمل طرف مقاب د دو مشكل مي سازد طرف شوھر ق اي ھر  در . بر



مي بندد و محیط تربیتي نامناسبي از نظر                 ني رخت بر  ا نس است ،عاطفھ و رفتار ا م  حاك كھ خشونت  ه اي  اد نو خا

.تربیت فرزندان ایجاد مي شود

اجت  -7 مل بنیان كن در خانواده لجاجت است           : لج ا یگر عو این حالت بین زن و مرد زیاد دیده مي شود و گاه  . از د

مي گردد                       بھ    تھي  نھ من ایل خا بھ شكستن وس نھ  كات لجوجا نچھ این حالت، وضعیت   . جایي مي رسد؛ كھ حر چنا

.چھ بسا بھ طالق و از ھم پاشیدگي خانواده منتھي گرددافراطي بھ خود بگیرد ، 

یگري      -8 یر د یني و تحق یني یا تصویر ذھني ھر كس از شخصیت خویش ، از مجموع تصورھاي او    :خودب خودب

.ره توانایي ھا ، احساس ھا ، اندیشھ ھا ، آرزوھا ، داوري ھا ، و كوشش ھاي وي تشكیل مي شوددربا

بون تر از     دارتر و ز متر، بي مق د را ك ند، و خو قارت ا فتار عقده ح ند، گر بین ھست م  ً كساني كھ خود ك معموال

ني ھستند ؛ مبتال بھ تكبر                        زرگ بی ب ادي كھ دچار خود  فر ند؛ ا ان احساس مي كن گر ، نخوت ، خودستایي و جاه دی

نمایي كنند                رگ  بز یگران ،  یر د با تحق رادي سعي مي كنند  ف ین ا اند ؛ چن لبي  زن یا شوھري كھ بخواھد ھمسر . ط

یر كند، و خود را باالتر احساس كند و خوبي ھاي خود را بھ رخ دیگري بكشد ، با دست خود تیشھ بھ               د را تحق خو

.ریشھ زندگي زناشویي خویش مي زند

بر بي انضباطي قرار دھد ، مورد اعتراض ھمسر خود                  :بي انضباطي    -9 د را  ار خو فت ا زني كھ اساس ر مرد ی

مي گیرد      اده مي گیرد                     . قرار  نو اني را از خا ادم گرمي و ش ادي مي شود و  تم اع بي  بھ  انضباطي منجر  ه بي  . گا

یر بھ خانھ مي آید و زماني را براي تفریح ، مسافرت و معاشرت               كھ شب د با زن و فرزندان خود در نظر مردي 

.نمي گیرد، موجبات نارضایتي خانواده خود را فراھم مي آورد

وجوھي از اختالف ھاي زناشویي

اصل مسّلم غیر قابل        یك  ردي  ھایي ف اوت  بھ پیروي . انكار است كھ براي نظام اجتماع و طبیعت ضروري استتف

یعي، بین زن و شوھر اختالف وجود دارد و تا زماني كھ این اختالف ھا فاصلھ زیادي نداشتھباشد         این اصل طب از 

مي كند                  لي را ایجاد ن ، مشك نگ شود آھ ھم پوشي  ذشت و چشم  با گ اختالف ھایي كھ ممكن است،   . و  از  دي  ار مو

:، عبارت است ازبھ ناھمنوایي و ناسازگاري شودمنجر

تھ ھا       -1 واس تالف در خ یكي از عواملي كھ در انتخاب ھمسر و زندگي زناشویي باید مورد توجھ قرار گیرد ،      : اخ

است          ھاي زن و شوھر  تھ  اس اي ایده آل و متفاوت از دیگري باشد و در            . خو اي خواستھ ھ ار ا شوھري كھ د ی زن 

.د ؛ احتمال ناسازگاري در زندگي زناشویي از این جھت وجود خواھد داشتتعدیل آن اقدام نكن

یقھ ھا و عالقھ ھا           -2 در سل ختالف  وجود اختالف سلیقھ و عالقھ در افراد طبیعي است؛ ولي چنانچھ در برنامھ    :ا

ارد كھ   د مال آن  د؛ احت یل نشو اھنگي بین زن و شوھر تعد تالف در جھت ھم اخ ین  دگي، ا ا نو ا گي خ بھ ھاي زند

. ناسازگاري منتھي گردد



انسان موجودي است با آرزوھاي نامحدود ، او ھر چھ بیشتر داشتھ باشد ؛ بیشتر ھم مي       :اختالف در دیدگاه ھا     -3

ان ، نیازھاي تازه اي را ھم بر مي انگیزاند                  نس ھاي ا آرزو استن از  ھ جاي ك ازي ب ر نی ه شدن ھ آورد اھد و بر . خو

ا دیدگاه  انچھ زن و شوھري ب ن ندگي  چ نند در ز ؛ نتوا اشد  احتمال حصول بھ آن كم ب ھ  اوت ك تف اي م ا و آرزوھ ھ

.زناشویي خود ھماھنگي ایجاد كنند ، زندگي شاد و موفقي را نخواھند داشت

بعضي افراد عصباني ، خشن ، متكّبر، خودخواه ، از خود راضي ، و بعضي داراي   : اختالف در خلق و خوي      -4

وش برخورد      ، خ اي گرم  ھ  توافق اخالقي در صدر عوامل        روحی ین  برا دم دوست مي باشند ؛ بنا اضع و مر تو ، م

.انتخاب ھمسر قرار دارد

ان ھوش       -5 یز تالف در م تالف سطح ھوشي ھمسران نسبت بھ یكدیگر ، ممكن است        : اخ در زندگي زناشویي اخ

نماید       ایجاد  ان مشكالتي  تالف سطح معق        . آن و اخ ھوشي  ه  فتن بھر نظر گر ین در  برا ا ین زمینھ خالي از   بن ول در ا

.اھّمیت نیست

اد معنوي  -6 ختالف در ابع دارند ،     :ا تالف سطح  اخ نوي  ندي بھ امور مع ایب یت و پ ني كھ از نظر رعا د و ز مر

گي بي دغدغھ اي نخواھند داشت       ند بنابراین در امر ازدواج ُبعد اعتقادي بھ ویژه جنبھ ھاي معنوي آن باید مورد . ز

.توجھ خاص قرار گیرد

براي ھمسرانتوصیه ھايي

)قسمت پنجم ( یا ھوش عاطفي ) IQ( ھوش علمي و منطقي 

لبي راجع بھ رابطھ ي ھوش عاطفي و سالمت رواني عنوان شد          بل مطا در اینك. در قسمت ق

... ادامھ مي خوانیم

با توجھ بھ نحوه ي برخورد متفاوت زن و شوھرھا با احساسات رنج آور در زندگي، این سؤال 

مطرح مي شود كھ زن و شوھر براي تحكیم عشق و عالقھ ي خود چھ مي توانند بكنند تا پیوند               

زناشویي آنھا حفظ شود؟

تي كھ روي           ساس تحقیقا برا ناشویي  مور ز وج ھاي موفق انجام داده اند   كارشناسان ا گي ز ند ز

آنھا   دوي  لي براي ھر  ایي ك نین پیشنھادھ مچ و زن ھا و ھ ا  اي مردھ بر اي خاصي  توصیھ ھ

:دارند



درگیري ھا عقب نشیني نكنند بلكھ درك كنند كھ                    -1 بل  ین است كھ در مقا ا ا بھ مردھ یھ  توص

مطرح مي كند ممكن است این كار را از              في را  روي عشق ، و بھ خاطر اگر ھمسرشان اختال

.سالمت رابطھ شان انجام دھد

مي شود و باالخره بھ              -2 ه  فزود ا دروني فرد  ار  بد ، بر فش مكان بروز نیا ا ایتي  ارض ن تي  وق

در مي آید؛ اما وقتي كھ شخص بتواند ناراحتي خود را بھ ھر              آتش خشم  ھ اي از  بان صورت ز

بد فشارھاي درو                 اسخي بیا براي آن پ و مطرح كند و  شوھرھا باید . ني اش فروكش مي كند  نح

ھ خشم یا ناخشنودي ھمسرشان بھ منزلھ ي حملھ بھ شخصیت آنھا نیست               ند ك عواطف . درك كن

ارد و قدرت درك آنھا را در مورد موضوع                  نمي گذ باقي  تردید  اي  ات ج اوق زن ھا در اغلب 

.مربوط نشان مي دھد

.

عي كنند با ارائھ ي یك راه حل عملي سر و تھ قضیھ را ھم آورده،                 -3 د س ای ا ھمچنین نب مردھ

تمھ دھند         براي زن خیلي مھم است كھ شوھرش بھ گلھ ھاي او گوش كند و با . گفت و گو را خا

وضوع ، ھمدل          سات او در مورد م ارائھ ). گرچھ لزومي ندارد با او موافق باشد ( ي نماید احسا

توسط ھمسر مي باشد                         اتش  احساس اشتن  انگ ه  نادید ھ معني  اه حل براي زن ، ب یع ر در . ي سر

.بیش از نیمي از موارد وقتي زن حس كند بھ نظریات و احساساتش توجھ شده، آرام مي گیرد

بیان شكایت ھاي خود بیش از حد شدت و      مشكل اصلي مردھا این است كھ ھسمرانشان در         -4

یل زن ھا باید مراقب باشند كھ شخصیت مردھا را مورد               مین دل بھ ھ حرارت نشان مي دھند، 

كل شخصیت مرد موجب جبھھ گیري یا سكوت سھمگین او                     ، چون حملھ بھ  د لھ قرار ندھن حم

براي زنان این یك روش سودمند . شده، حاصلي جز رنجش ندارد و فقط دعوا را حادتر مي كند

اكي از عشق بھ ھمسرشان                       كھ ح ھ الي جمالتي  فت و در ال ب ا مالط ا ب ر قاد خود  نت ا ھ  است ك

.است، بیان كنند

بحث، افراد موفق سعي مي كنند جھت بحث را بھ مسیري صحیح ھدایت كنند تا            -5 نگام  در ھ

نش بشود        اھش ت وي جوشش این عمل ساده ھمانند یك ترموستات عاطفي است كھ جل    . موجب ك



شدید احساسات را مي گیرد و بھ طرفین فرصت مي دھد كھ بتوانند روي موضوع مورد بحث              

.تمركز كنند

موضوعات مورد اخت-6 روي  اج، تمركز بر  ازدو هِ حفظ  ا ا و شوھرھا نیست، ر الف زن ھ

ید ھشیاري عاطفي مشترك میان زن و شوھر را پرورش دھیم و بدین ترتیب امكان حل       لكھ با ب

بخشیم          بود  كالت را بھ برخي از قابلیت ھاي عاطفي مثل رفتارھاي آرامش دھنده،   . و فصل مش

نونده ي خوب بودن، بھ گونھ اي مؤثر مي توانند اختالف نظرھا را از     و ش دلي  بین ببرند و ھم

.تبدیل كنند» دعواھاي خوب«آن را بھ 

است كھ احساسات   -7 ن  تي بیاموزند ای یس ھرھا با اي مھمي كھ زن و شو ارت ھ از مھ یكي 

فسرده ساز خود را تسكین بدھند و این بھ معناي ارتقاي توانایي براي رھایي                  ه و ا ان كنند یش پر

است              في  انش عاط ده بر اثر تك ایجاد ش غیان  آن جا كھ در لحظھ ھاي طغیان عاطفي، از . از ط

بخشیدن، اندیشیدن و درست صحبت كردن از میان مي رود، آرام گرفتن بسیار مفید و                  یيِ  توانا

.سازنده خواھد بود

م شود -8 دفاعي انجا یر  الت غ با ح د  د بای دیگري،  . گفت و شنو ھاي  ھ حرف  ب دن  گوش دا

است كھ پیوند میان زن و شوھر را حفظ مي           ارتي  مؤثرترین شكل گوش دادن، ھمدلي . كندمھ

است كھ كمك مي كند تا احساسات پنھان در سخنان او را بفھمیم و این نیاز بھ           قابل  ا طرف م ب

امش دارد  : است) X Y Z(معتقد است بھترین فرمول در این زمینھ » ھیم گینوت  « دكتر . آر

تو كار   « قتي  یجاد احساس    Xو عث ا با ادي  ، ولي من توقع داشتم كھ در من شديYرا انجام د

عشق و احترام ھرگونھ خصومت را در زندگي زناشویي از بین . »را انجام مي داديZتو كار 

اشت و موجب          ام گذ قابل احتر ساسات طرف م و اح اطف  بھ عو تي  یس ین با ا بر ، بنا مي برد

.احساسات مثبت در طرفین شد



اطفي باشید، زیرا    -9 وش ع یش ھ ا فز یستي درصدد ا ناشي از موف% 80با دگي ،  یت در زن ق

.آن ناشي از ھوش عقالني است% 20ھوش عاطفي و 

رفتارھاي اختالف انگیز زوجین و واكنش ھاي دفاعي آنھا

.)قسمت دھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

. در قسمت قبل بھ بررسي اختالف ھاي زناشویي پرداختیم

م است بھ نمونھ         بیان شد؛ الز یي  امر زناشو قي منفي مؤثر در  اخال گي ھاي  اینك كھ ویژ

:رفتارھایي كھ از سوي ھر یك از زوجین موجب اختالف و ناسازگاري مي شود اشاره گردد

دان زن از سو- ام خویشاون یي و احتر یرا پذ امر موجب . ي شوھر و بالعكستبعیض در  ین  ا

.اختالف و ناراحتي طرفین مي گردد

مك ھاي مالي زن بھ خویشاوندان خود از درآمد خانواده، بدون رضایت شوھر و بالعكس        - ( ك

). این كار باید با رضایت و مشورت انجام گیرد

.برخوردھاي سرد و خالي از عطوفت از سوي زن یا شوھر نسبت بھ یكدیگر-

از سوي زن یا شوھر بدون اطالع و مشورت با دیگري بخصوص            ا - لي  اعما ا و  ارھ ت ام رف نج

.اگر این رفتار جنبھ مالي یا ناموسي داشتھ باشد

ار مستبدانھ و تصمیم گیري ھاي یك طرفھ كھ بدون مشورت و ھماھنگي با دیگري انجام        - رفت

.شود

.و حداقل نظرخواستن از دیگريخرید لباس یا خودآرایي بدون در نظر گرفتن ذوق ھمسر-

.بد زباني و لجاجت و برتري طلبي از سوي یكي از زوجین نسبت بھ دیگري-



اي خانھ        - ارھ ك كردن در انجام  ن مكاري  نھ شركت نكند،       . ھ ھاي خا ام كار نج انچھ مرد در ا چن

فت خانھ است           ا شود كھ او كل ید ین احساس در زن پ است ا وانگھي چون كارھاي خانھ . ممكن 

او شوھر را شریك خود مي داند؛ این سؤال برایش                  یك  ھ عالوه  ده است و ب اخت و خستھ كنن نو

.پیش مي آید كھ چرا ھمسرش در كارھاي خانھ كمك نمي كند

.زن اختصاص دادن و اوقات فراغت بھ كارھاي شخصيعدم توجھ بھ عالیق-

خّست و حساب خواستن از ھمسر؛-

بي توجھي بھ ارضاي نیازھاي جنسي؛-

غیرتي بودن بیش از حد مرد و حسادت بیش از حد زن در مورد معاشرت ھا؛-

ھایي نمونھ . بعضي از زنان مطالبي اظھار مي دارند كھ نشانھ نارضایتي آنان از شوھر است-

:از صحبت ھاي آنھا عبارت است از

.نمي توانم با ھمسرم صادق باشم-

.نمي توانم خودم باشم-

.ھمسرم مرتب سر من داد مي كشد-

.شوھرم تنھا بھ فكر خودش و كارش است-

.شوھرم بھ صحبت ھاي من گوش نمي دھد-

.با ھم صحبت مي كنیم ؛ اما صحبت ھاي ما سرد و بي روح است-

.ھرم دو شغلھ است و ھمیشھ خستھ بھ نظر مي آیدشو-

.ھمسرم در تصمیم گیري ھا بھ من فرصت نمي دھد-



.درآمد و مخارج را از من پنھان مي كند-

.او ولخرج است و پس اندازي ندارد-

.در تعیین اولویت ھاي زندگي توافق نداریم-

.اوقات فراغت خود را با من نمي گذراند-

نشانگر آن است كھ مشكالتي در زندگي زن و شوھر وجود دارد و باید علت یابي این اظھارات 

.شود

اجعھ ي ھمسران بھ آنھا            ورت مر در ص د  ی با اوران  با تشكیل جلساتي با اعضاي خانواده و مش

رت جلسات فردي، علل مشكل را مشخص و با استفاده از فنون مشاوره در               ت ضرو ور در ص

.جھت رفع معلول اقدام نمایند

واكنش ھاي دفاعي زن و شوھر

لعمل ھایي از خود نشان مي            ا عكس  شكالت ،  م ا  و مواجھھ ب تالف  اخ د  ر موا زن و شوھر در 

:ال مي گردداین عكس العمل ھا بھ صورت ھاي مختلف اعم. دھند

ا شكستن   -گریھ كردن  ھ ر ان ثاث خ داختن  –ظرف و ا ان ا راه  ر و صد كوت كردن  –س –س

وب كردن        –قھركردن    مضر ا  د ر لھ كردن      –خو د حم لھ بھ مثل كردن   –بھ ھمسر خو –مقاب

نظیر فردي كھ خالفي مرتكب شده، ایراد مي گیرد و ( عكس العمل قبل از عمل –تالفي كردن  

).ملھ مي كندبھ طرف مقابل ح



جب كاھش اضطراب و تنش فرد مي شود؛ ولي بعضي از این عكس العمل         فوق مو رھاي  تا ف ر

.ھا مشكل را حادتر مي كند و گاه جنبھ ھاي غیر اخالقي بھ خود مي گیرد

بھ صورت یك وسیلھ ویرانگر عمل مي كند ،              ارد و  د نفي  بھ م در ازدواج جن كھ  لي  العم عكس 

في و حالت         نبھ تال ً ج ا بھ مثل دارد       غالب بلھ  اي غیر شرعي و         . مقا ارھ ھ رفت وضعیت گاه ب این 

روابط مثًال مرد بي بند و باري كھ دیر بھ خانھ مي آید و بھ دنبال. خالف اخالق منجر مي شود

لعمل تالفي جویانھ و مقابلھ بھ مثل از             كس ا ا ع كن است ب است؛ مم رم  مح نان نا نامشروع با ز

.طرف ھمسرش مواجھ گردد

و پسراني كھ مي خواھند ازدواج كنند ، باید ھمسر آینده خود را از این جھات آزمایش          دختران 

. كنند و شرایطي را بھ وجود آورند كھ عكس العمل وي را در مواجھھ با این امور مشاھده كنند              

چنانچھ وي در مقابل این گونھ رفتارھا، رفتارھایي ویرانگر و خشونت آمیز و یا خالف اخالق           

شان دھد، مطالعھ بیشتر در مورد ویژگي ھاي شخصیتي و میزان تعھد وي ضرورت     از خود ن   

.دارد

مشاوره ازدواج در رابطه با عوامل اخالقي و رواني

)قسمت يازدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

دفاعي آنھا پرداختیم        اي  كنش ھ ن و وا انگیز زوجی تالف  اخ ارھاي  ھ رفت بل ب قسمت ق امھ مي  . در  نك در اد ی ا

... خوانیم

.ھمسر آینده آنان است ، نیاز بھ مشاوره دارند" عامل اخالقي"پسر و دختري كھ قصد ازدواج دارند و مشكل آنھا 

:اي راھنمایي آنھا مي تواند بھ شرح زیر باشدیاري ھا و توصیھ ھاي مشاور بر

راجع      -1 ید ُم اور با اجعھ كننده   ( مش بھ خصوصیات اخالقي كھ در زندگي مشترك خانوادگي نقش سازنده   ) مر را 

پي ریزي مي كند ، آشنا سازد؛ تا مراجعھ كننده با توجھ بھ توصیھ ھاي                    ه را  انواد دت خ عا یان س بن اساس و  و  دارد 

.انتخاب ھمسر خود اقدام كندمشاور نسبت بھ 



خصوصیات منفي كھ موجب از ھم گسیختن خانواده و اختالف زن و شوھر مي شود، باید براي مراجع تشریح        -2

.وجود چنین ویژگي ھایي در فرد مورد نظر، در تصمیم گیري خود تجدید نظر كندگردد تا او در صورت

برخي قابل گذشت است و احتماًال قابل اصالح ؛ مواردي ھم                 -3 ده مي شود كھ  اھ تخاب ھمسر مواردي مش ان در 

نھا را نادیده گرفت          ان آ تو نمي  كمرویي . استمثًال چنانچھ فردي كمرو ، مستبد و لجوج باشد ، متفاوت . ھست كھ 

.در امر ازدواج مشكل ایجاد نمي كند؛ ولي استبداد و لجاجت ، ریشھ سعادت خانوادگي را قطع مي نماید

پوشیدن ، سن و قیافھ، كھ شناخت آنھا            -4 اس  نحوه لب  ، مذھب نند  است، ما ني  اج عی ازدو ثر در  امل مؤ بعضي عو

است      یار ساده  بنابراین براي شناخت . ار مشكل و پیچیده است ولي آگاھي بھ خصوصیات اخالقي و رواني بسی        . بس

.آن باید مراجع را بصیرت داد تا بررسي و زمان بیشتري صرف نماید

تي وجود دارد                -5 فاو ھاي مت اه  قي ر ات اخال وصی یت و خص خت شخص نا اي ش ه ھا كھ نتایج      . بر ین شیو یكي از ا

دھد؛            مي  دست  ھ  ب د خود را بھتر بشناسد و ویژگي ھاي چنانچھ مراجع مایل باش   . است تست ھاي شخصیتي  عیني 

.شخصیتي خود را در زمینھ ھاي مختلف ارزیابي كند مشاور باید او را بھ متخصص آزمون ارجاع دھد

توافق اخالقي بھ مشاور مراجعھ مي نمایند؛ و ھر دو تمایل                -6 از  ان  اطمین راي  و پسر ب ردي ھست كھ دختر  ا مو

ست شوند      ت این مورد نسب        . دارند  ت بھ اجراي تست و بررسي خصوصیات اخالقي آنان اقدام مي كند؛     مشاور در 

نگي را در ابعاد مختلف اخالقي تأیید نمود، در این زمینھ بھ آنان اطمینان خواھد                    اھ دست آمده ھم ھ  ب نتایج  چنانچھ 

.بخشید

نظیر زیبایي ، دیگر خصوصیات را نادیده ب             -7 تھ  برجس ارز و  ب یر یك عامل  سري تحت تأث است پ گیرد و ممكن 

واج كند  ازد تري  با دخ توجھ دھد   . بخواھد  اخالقي  امل  ه عو بھ ویژ امل دیگر  یت عو اھم ا بھ  ید او ر . مشاور با

.ارزیابي یك بعدي و دید یك جانبھ در ھمسر گزیني آفتي است كھ درخت پر بار خانواده را از پاي در مي آورد

گي نقش مھمي دارد ب             -9 ند خصوصیات اخالقي در ز ھ  اید مشاور مراجع خود را براي شناخت ھمسر از آن جا ك

بھ منابع مختلف         ینده  راھنمایي كند؛ و نیز آنان را بھ ضرورت شناخت ... ) دوستان و –ھمكاران  –ھمسایھ ھا   ( آ

دھد                  ھي  ادرآگا پدر و م ان و  ، دوست ان وند ده، خویشا ا نو اخالقي خا و  لعھ و بررسي و شناسایي كامل     . جّ مطا از  پس 

اده و خصوصیا     نو است كھ مي توان اطالعات بھ دست آمده را مقایسھ و تجزیھ و        خا قي ھمسر مورد نظر  اخال ت 

.تحلیل كرد و براساس نتایج حاصلھ تصمیم مناسب را گرفت



سان بگیريدازدواج را آ

سال تأخیر در سن ازدواج 5تا 3

ان جوانان              واج می ازد امروزه سن  ه،  آمد بھ دست  ار  آم سن ازدواج در . سال بھ تأخیر افتاده است 5تا  3براساس 

ان ھا      ھرست یكي از دالیل مھمي كھ سن ازدواج را در . سال است30تا  25سال و در مراكز شھرھا    25تا  18ش

است، سطح خواستھ ھاي باالي طرفین، خریدھاي كالن، مھریھ ھاي سنگین، قرار دادن        تھ  داخ ان جوانان بھ تأخیر 

.است... تعھدات صعب الوصول و

اس خانواد          اور و روان شن ا، مش نی كیھان  اصغر  تر  یل بھ داشتن       دك ایي ، م فرار از تنھ ا  نان ر اج جوا دو از ه دالیل 

وي معتقد است كھ ازدواج باید از روي شناخت و بر . و گاھي بھ علت حرف مردم مي داند     فرزند، مونس و یار،       

یل نسل باشد، ازدواجي كھ بھ دلیل حرف مردم           تشك یھ عاطفھ و  صورت بگیرد تحمیلي است و ) دالیل اجتماعي(پا

.واج موفق بھ شمار نخواھد آمدیك ازد

جوان ھا توقع زیادي دارند

دن جوان ھا مي گوید              واج كر ازد دیر  یش  زا ه علل و اف بار تر كیھان نیا در بیشتر روان شناسان سن ازدواج را : دك

مي دانند             اوت  ف اي مت ھو ایي و آب و  فی اع جغرا ا بر اوض اعتقاد وي عدم تمایل دختران و   . در ھر منطقھ اي بن بھ 

كي، روحي و رواني و مسئولیت پذیري از دالیل دیر ازدواج          پس  فیزی اني و  گي جسم اد آم تن  داش و ن ازدواج  بھ  ران 

. كردن جوانان است

توقعات جامعھ نسبت : دكتر یعقوب برجعلي، عضو ھیأت علمي دانشگاه عالمھ طباطبایي نیز در این باره مي گوید  

باال رفتھ است20الي 10بھ  واج كردن  و. سال پیش بسیار  ازد دیر  امل مھم و مزاحم را كھ در  از عو كي  ی ي 

.قبولي دختران در دانشگاه ھا و مؤسسات عالي مي دانددختران نقش بھ سزایي دارد ، 

برجعلي مي گوید      تر  درصد قبولي دانشگاه ھا از آن دختران است و این درصد قبولي 75الي 65در جامعھ ما    : دك

مي شود كھ آنھا بھ سختي         اعث  دختران پس از . راضي بھ ازدواج با مردي بشوند كھ تحصیالت دانشگاھي نداردب

. اتمام دروس دانشگاھي بھ دنبال شغل ھستند و كمتر بھ ازدواج مي اندیشند



ھان نیا مي گوید         تر كی اعتقاد بر این است كھ دختر و پسر زماني مي توانند ازدواج كنند كھ از نظر فرھنگي و        : دك

.عي و اقتصادي بھ بلوغ رسیده باشندفیزیكي و اجتما

مسئولیت پذیر باشید

توصیھ مي كند  نیا  كتر كیھان  ویش احساس   : د اده خ مقابل خانو وقع و مناسب خود، در  ھ م با ازدواج ب ان  جوان

مي كنند و بھ كار دل مي بندند و پا از جاده عفاف بیرون نمي گذارند و چون جوانند، فرزندان برومند و          مس  لیت  ئو

اشت     لمي خواھند د ا مي افزاید  . س تجرد عادت كرد، بھ درآمد كم و محدودیت ھا قانع است ولي     : وي  بھ  فردي كھ 

د بیشتر از گذشتھ مي شود و ناخودآگاه انتخاب در این زمان تجربیات فر  . دلشوره اش براي ازدواج بیشتر مي شود       

.برایش مشكل خواھد شد و در نھایت ممكن است تجرد بھ ناتواني جنسي منجر شود

برجعلي نیز درباره مشكالتي كھ ممكن است فرد در تأخیر ازدواج بھ آن دچار شود، مي گوید         تر  در این ھنگام : دك

تي فرد خود را در عرصھ زندگي یكھ و تنھا      مي بیند دچار افسردگي، اضطراب، بیماري ھاي روان تني، یاس، وق

.ناامیدي و دلمردگي و در نھایت افت نقطھ امید بھ زندگي مي شود

مراقب انتخابتان باشید

مي گوید               مي شمرد و  ر  ا مشكالت ب ب أم  ني را تو اج در دو دوره س ا ازدو نی ان  دستھ اول ازدواج ھایي  : دكتر كیھ

در سنین         مي گیرد كھ بھ این دستھ از ازدواج ھا، ازدواج ھاي احساسي گفتھ       22تا   20است كھ  ورت  گي ص ال س

دستھ دوم ازدواج ھایي است . مي شود كھ اگر بھ درستي مراقبت نشود، برخي از آنھا با ناكامي ھمراه خواھد بود               

د صورت مي گیرد كھ این وصلت ھا بھ دلیل ھیجانات خاص ھر سني مع             ا زی اوت سني  با تف موًال بھ صورت كھ 

.دلمردگي در خواھند آمد و یا بھ متاركھ ختم مي شوند

ازدواج ھاي آسان را بپذیرید

اخیر در ازدواج مي گوید، جوانان براي این كھ دچار پیردختري و یا پیرپسري          عضل ت اي رفع م بر تر برجعلي  دك

آسان                   اي  واج ھ ازد بھ سوي  آورند و  ین  ی اتشان را پا قع تو د سطح  بای د،  اورند و این باور باید در آنھا   نشون روي بی

لكھ باید با یك استقالل نسبي و توقعات متوسط                      باشند، ب تقل  كامالً مس زندگي  ال  نب ید بھ د با د شود كھ زوجین ن ایجا

.وارد زندگي شوند و از خانواده ھایشان استعانت مالي بخواھند تا خانواده ھا آنھا را یاري كنند

)بخش اول ( و پسر براي ازدواجويژگیھا و شرايط الزم دختر 



نھاد اجتماعي و كوچكترین ھستھ     ین  تر ه مھم انواد جامعھ است كھ از یك زن و مرد و فرزندان آنان تشكیل مي يخ

لي خانوا     . شود    اس و ركن اص است      اس اج  ازدو امعھ ،  ناي ج ان زیرب نو بدون تردید ازدواج بزرگترین و . ده بھ ع

دگي ھر انسان است ، بھ طوري كھ موفقیت و یا شكست ھر یك از زوجین مي تواند سرنوشت              ثھ زن اد مترین ح مھ

راد و اصولي صحیح صورت گیرد تا موجبات رشد و شكوفایي افي بھ ھمین جھت ازدواج باید بر پایھ . ساز باشد   

امعھ را فراھم آورد           ھ ج یج ت دختر و پسر       . در ن الزم است كھ قبل از ازدواج در مورد انتخاب ھمسر ، پس بر ھر 

. خود اطالعات كافي كسب كنند و سپس اقدام بھ ازدواج نمایند ي آینده 

امعھ       در ج لف و  امع مخت در جو ا  اھد بسیاري از ناسازگاریھاي خانوادگي و از ھم پاش   ي م ، ش خانواده ِ یدگي خود 

عدم شناخت و درك صحیح زن و مرد از یكدیگر و در نتیجھ داشتن انتظارات      آن ، ھا ھستیم كھ مھمترین عوامل          

. و توقعات مبھم و غیر واقع بینانھ از یكدیگر است 

اھمیت و ضرورت ازدواج

نھا و مك                      ام زما ملل و در تم ام و  یان تمام اقو مقدس است كھ در م یمان  پ یك  سنت . انھا وجود داشتھ است ازدواج 

آغاز مي كنند و پیمان مي بندند كھ مُ           كي را  تر مش دگي  آن زن و مرد زن در  اي كھ  ینھ  صاحب ، یار و غمخوار دیر

ند ، خود و ھمدیگر را بھتر بشاسند          بخت كن ا خوش دیگر ر بھ یكدیگر عشق بورزند و با ازدواج خود بر تنھایي . یك

. خویش پایان دھند 

یك ن     واج  عي زن و مرد است و ھمھ مكاتب سالم در جوامع بشري بھ ویژه مكاتب آسماني و         ازد بی است ط از و خو ی

پیامبر گرامي . بین اسالم بر آن صحھ نھاده و پیروان خود را بھ ازدواج دعوت و ترغیب كرده است    خاصھ دین مُ    

مي فرماید              آلھ  یھ و  لي اهللا عل م ص ري نشد     : اسال ا نگذ اسالم بنیا یي در  نا اوند محبوبتر از     ھیچ ب نزد خد ه است كھ 

. ازدواج باشد 

اج مترت           ازدو بر  اري  ی براین فواید بس است ، زیرا ازدواج از فطرت و آفرینش ویژه انسانھا مایھ مي گیرد و      ـّبنا ب 

.از ضروریات زندگي انسان بھ شمار مي آید 

ھدف از ازدواج 

ید و ھدفھ                   ار مي آ ان بھ شم گي انس یات زند اج از ضرور دو از جملھ . مین مي كند أا و نیازھاي بي شماري را ت از

كامل ، سالمت و امنیت          قاي نسل ، تكمیل و ت ب ون ،  امش و سك آر بھ  نیل  ین ھدف ھاي ازدواج مي توان  تر مھم

. مین نیازھاي رواني ـ اجتماعي در فرد را نام بردأاجتماعي و سرانجام ت

ـ نیل بھ آرامش و سكون1

بر اثر          یازي كھ  ن مترین  امش           أازدواج ت  مھ آر بھ  یاز  ین مي شود ، ن است    ،م گي  نیت و آسود ین نیاز كھ در   . ام ا

ست كھ خداوند متعال در بیان فلسفھ ازدواج در سوره روم ، آیھ                   میت ا ھ حدي حائز اھ ب د  ار یشھ د دمي ر سرشت آ

مي فرماید        21 نین  ھي این است كھ براي شما از جنس خودتان جفتي را بیا       « : چ ال یات  فرید تا با او انس یكي از آ

در بین شما دوستي و مھرباني قرار داد ، و در این امر براي افرادي كھ اھل تفكر باشند               ید و  امش بیاب آر ید و  بگیر

یي وجود دارد             انھ ھا ات و نش آی ین قرار دادن زوج     » .،  برا راي ھر فرد    ) ھمسر  ( بنا موجب آرامش و امنیت ، ب



لفت بین زن    یجاد محبت و ا ا است و  اطر  كمت و رحمت     خ اي ح ھ ھ نشان گي خانوادگي نیز از  در زند و مرد 

. محیط خانھ وسیلھ آرامش روحي زن و مرد قرار داده شده است ، در واقع پروردگار است 

تكمیل و تكامل -2

مل نیست ، بھ ھمین جھت پیوستھ در جھت جبران نقص و كمبود خویش تالش مي كند            ایي كا نساني بھ تنھ . ھیچ ا

در صدد رسیدن بھ استقالل فكري ھستند براي                 دختران    آنكھ  ني ضمن  وا لوغ و ج از دوران ب وان پس  ان ج و پسر

قص خود و ت       نوا مین نیازھاي بي شمار خویش بھ سوي ازدواج سوق داده مي شوند ، و با گزینش ھمسري أجبران 

اھم مي كنند             فر ویش را  مل خ كا بات رشد و ت موج یستھ  ا ك زندگي مشترك قرار مي ھنگامي كھ فرد در كانون ی. ش

نس و الفت و محبت و روابط نزدیك و صمیمانھ ، بیشتر احساس مس      ایھ ا در س  ، لیت مي كند ، استقالل مي ئوگیرد 

یابد ، زندگي خویش را ھدفدار مي كند و از ثمرات كسب و كار و تالش خود در واحد خانواده نوبنیاد خویش بھره         

. مي گیرد 

ویي زن و م  اش دگي زن زن یگر بھره مند مي گردند    در  یكد اي  مكھ ھا و ك نمود تھا ، رھ ی ا ا ، حم در رد از تشویقھ

اد مي جویند          استمد یش  اي ھمسر خو ھ اری مك اون و ھ تع مشكالت زندگي از  ئل و  سا م ا  مین دلیل   . برخورد ب بھ ھ

است كھ براي دنیا و آخرت ان            ھي  ال ھاي  نعمت  ین  گتر از بزر یكي  تھ  یس مؤمن و شا سان برخورداري از ھمسري 

. سودمند خواھد بود 

ـ سالمت و امنیت اجتماعي 3

اي خانواده      واج و بن ارزشمندترین و مقدس ترین اقدامات براي ھر انسان تلقي مي شود ، بھ گونھ اي   ، ازد از  كي  ی

خانواده یك گروه و واحد اجتماعي . كھ ھیچ اقدام اجتماعي دیگري را نمي توان از جھت ارزش با آن مقایسھ كرد             

سیس كانون أازدواج و ت. بیشترین ، عمیق ترین و اساسي ترین مناسبات انساني مي باشد       ي  در برگیرنده   کھ   است 

ھر گاه جوان ھا بھ موقع ازدواج . سودمند و ضروري است ، امنیت و سعادت اجتماع   ،  براي سالمت   ،  خانوادگي  

اشد ، بھ گونھ اي قابل مالحظھ از فسادھا ، پلیدیھا ، كنند ، بھ كانون گرم خانواده دل ببندد و بنیاد خانواده مستحكم ب        

و جنایت ھا كاستھ خواھد شد ھاقتل، بي بندو باریھا ،انحرافھا 

مین نیازھاي رواني ـ اجتماعي أـ ت4

نوعي كمال محسوب مي شود و انسان بر اساس قانون آفرینش و حكم فطرت          ان  نس راي ا بیعي ب نظر ط ازدواج از 

ازھاي مختلف رواني ـ اجتماعي خود و نیز براي بقاي نسل ، آرامش جسم و روان و حل مشكالت  مین نی أبراي ت ،

. گوناگون زندگي بھ ازدواج نیازمند است 

ویژگیھاي الزم براي ازدواج 

مشاوره ھاي خانوادگي و مطالعات و تحقیقات نشان مي دھد كھ بسیاري از مشكالت زن و شوھرھا قابل پیش بیني      

در نتیج    اھد بود          و  یري خو بل جلوگ قا اگر زن و مرد ، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاھي ھاي الزم را درباره       . ھ 

مي كنند ، داشتھ باشند                  خاب  نت ھمسري كھ ا و  بنابراین آموزش پیش از ازدواج یك ضرورت مسلم است كھ  . خود 

تر و پسر را براي مھمترین تصمیم گیري و انتخاب در زندگي شان و نیز فر      ایند دشوار و پیچیده و درعین حال دخ

ھي ، دانش و بینش كافي درباره خود و ھمسر آینده شان اقدام بھ              ه مي كند تا با آگا اد آم اج  نشین ازدو ل و د مطلوب 

. ازدواج كنند و از عھده نقش ھاي خویش بھ عنوان زن و شوھر بھ خوبي برآیند 

پسري كھ مي خواھند ازدواج كنند باید داراي ش            تر و  رایط الزم جسماني ، رواني ، عقلي ، اجتماعي و اخالقي دخ

. باشند كھ در زیر ، ھر یك از این ویژگیھا مورد بحث و تحلیل قرار خواھد گرفت

ـ رشد جسماني 1

تر و پسر                اني دخ ان رشد جسم میز ناخت  اگون رشد را در نظر           ،در ش اد گون ابع تگي  مبس اط و ھ تب ید ار نھ فقط با

ابطھ رش      لكھ ر است         گرفت ، ب ار  بسی میت  ناختي حائز اھ امل روان ش ا عو ني ب بین رشد ، بھ بیان دیگر   . د جسما



اي رواني       جسماني  یھ ار ازگ اعي    -و س تم ارتباط نزدیك وجود دارد  ِ  اج رشد جسمي در میزان و الگوي رشد . فرد 

نظر روان شناخت ، جسماني  از  ون شك  ثھ بد د این حا ارد و  بھ ھمراه د اري را  بسی اي  ناگوني ھ ي مھمترین و گو

. معني دارترین حادثھ اي است كھ در طول فرایند رشد جسماني اتفاق مي افتد 

ـ رشد عقلي 2

فھم ، تشكیل مفاھیم ، بررسي معاني ، تفكر ،عبارت است از مجموعھ فعالیت ھاي فرد كھ بھ ادراك        ،  رشد عقلي     

امھ ریزي ، تعیین ھدف و انتخ           برن تاج ،  و استن ني  بی ، پیش  منتج مي رسیدن بھ ھدف براي اب راھبردھاي و تعقل 

. اندیشھ ، دیدگاه و نگرش فرد نسبت بھ زندگي جنبھ عقالني شخصیت فرد است . شود 

مل مي رود                   ني رو بھ تكا ما و غ جس بل كري پس از  اي بلوغ ، فرد    . رشد ف نھ استعدادھا ، تواناییھا و پس از بحرا

ناسد و نسبت         تر مي ش بھ ات محیطي خود را  ان در نتیجھ تصمیماتش . بھ شخصیت خود بیشتر آگاھي مي یابد   امك

. احساسات ازت مي گیرد تاأبیشتر از عقل نش

رت علي      مي فرماید      ) ع(حض یف عقل  عر است كھ راه ضاللت را از خوشبختي تم     : در ت چیزي  قل آن  یز مي یع

. دھد و عاقل كسي است كھ ھر كاري را در جاي خود انجام دھد 

:شد عقلي برخوردار است داراي ویژگي ھاي زیر مي باشد فردي كھ از ر

. از مسائل درك و فھم بھتري دارد ، براي مثال مي داند كھ چرا ازدواج مي كند )1

.در زندگي داراي ھدف است )2

. براي رسیدن بھ ھدف واھداف خود در زندگي برنامھ ریزي مي كند ) 3

. تر از عقلش تبعیت مي كند تا از احساساتش در تصمیم گیري ھاي خود بیش) 4

. انتظاراتش از خود و دیگران واقع بینانھ است ) 5

یي حل مسالھ را دارد ، یعني درباره       ) 6 لھ مي اندیشد و راه ھاي حل آن را مورد ارزیابي قرار مي أھر مسي توانا

. دھد 

. از خود و محیطش شناخت دارد ) 7

اجھھ با مشكالت      ) 8 یعني بھ جاي فرار از مشكالت و یا نادیده .موضع گیري ھاي صحیح و اصولي دارد ، در مو

. گرفتن آنھا سعي مي كند با آنھا برخورد اصولي كند 

. رفتار و تصمیماتش را بر عھده مي گیرد ،ولیت اعمال ئلیت پذیر است و مسئوفردي مس) 9

. سن و رشد خود عمل مي كند بر رفتار كودكانھ خویش غلبھ كرده است و مطابق ) 10

رشد عاطفي ـ 3

در عین حال بسیار پیچیده است                   دي و  ان موجود چند بع متصور است ، با تمامي ارزش ھایي كھ براي عقل. انس

مھم دیگري بھ نام عواطف و احساسات در انسان ياما تمام سعادت بشر در گرو تكامل عقل نیست ، بلكھ سرمایھ          

بھ اند         قل مھم است   ي  ازه  وجود دارد كھ  راه تعالي و تكامل ) دوش بھ دوش ھم ( انسان بھ كمك عقل و عاطفھ . ع

.را طي مي كند 

: رشد عاطفي و احساسي از شرایط الزم براي ازدواج است و داراي محاسن و مزایاي بسیاري است 

. انسان مي باشد ي قدرت محركھ ، عواطف و احساسات ) 1

. مل اتصال و پیوستگي و تلطیف انسانھا و جوامع است عا، عواطف و احساسات ) 2

. محبت و عواطف از مھمترین عوامل موفقیت در زندگي زناشویي است ،مھر ) 3



او در ابراز خشم و ترس ، . فرد برخوردار از رشد عاطفي ، مھار احساسات منفي و مثبت خود را در دست دارد            

. مورد قبول جامعھ عمل مي كند ، نھ ھمانند یك كودك ي گریھ و شادي ، محبت و غیره در محدوده 

لكھ بھ میزان یادگیري ، تجارب فرد و از ھمھ مھمتر               ست ، ب ی یمي ن قو ھ سن ت لي ب د عق د رش نن ما یز  رشد عاطفي ن

ودك با والدین و دیگر بزرگساالن آموختھ مي شود                در في ك اط امل ع رشد عاطفي مانند رشد جسماني از لحظھ . تع

آغاز   ي   لد  لد مشاھده مي گردد و بر اثر تعامل با خانواده و            تو تو در ھنگام  كودك  ار عاطفي  فت د و حتي ر مي شو

.دیگر افراد در جامعھ رشد مي كند ؛ پس اكتسابي است 

ـ رشد اجتماعي 4

اعي      تم اج بطھ   ،  رشد  ا رشد عقلي و رشد عاطفي دارد          ي  را دیكي ب : انسان داراي چھار دنیاي اجتماعي است . نز

اعي در آنھا مورد ارزیابي و بررسي قرار داد                 خانو  تم اج اید از نظر  ان كھ فرد را ب دوست ، شغل و  درسھ  ده ، م . ا

دي كھ از رشد اجتماعي برخوردار است روابط اجتماعي را بھتر درك مي كند ، بھ دیگران احترام مي گذارد ،      فر

مي شمارد            ا محترم  ان ر دیگر یف و مس   وحقوق  ، وظا اي مر  ئنقش  لیت ھ بوط بھ خویش را بھ نحو احسن انجام و

دھد      ین فردي     . مي  محیط زندگي و اجتماع خویش را خوب مي شناسد ، بھ ارزش ھا و فرھنگ جامعھ احترام       چن

رزش ھا و رفتار مطلوب در خانواده ، مدرسھ و جامعھ تطابق مي دھد ؛ ضمن            ا یش را با  خو تار  مي گذارد و رف

مي فرماید ) ع(امام صادق . ت دارد و مسؤلیت ھاي اجتماعي را مي پذیرد آن كھ در فعالیت ھاي اجتماعي مشارك      

. یعني بھ او احترام بگذارد و گرامي اش بدارد » .كسي كھ ازدواج مي كند باید ھمسرش را اكرام كند « : 

: فردي كھ از رشد اجتماعي برخوردار است ، بھ بیان كوتاه 

. در فعالیت ھاي مختلف درگیر است ) 1

. ولیت ھاي خویش را انجام مي دھد ئوظایف و مس) 2

. توانایي ایجاد ارتباط اجتماعي با دیگران را داراست ) 3

. ولیت پذیر است ئمس) 4

. در برخورد با افراد دیگر رفتار سازگارانھ اي دارد )5

. متناسب با آنھا عمل مي كند ، در موقعیت ھاي مختلف ) 6

. سابي است و فرد مھارت ھاي مربوط بھ آن را در خانھ ، مدرسھ و اجتماع فرا مي گیرد رشد اجتماعي نیز اكت

رشد اخالقي -5

یط الزم براي ازدواج       اخالق یعني خودنظمي در اعمال و رفتاري كھ در آن رفاه فرد . رشد اخالقي است ، از شرا

. و دیگران ھر دو مراعات شود 

اب و رس  ، اخالق   آد از  اي  وھي كھ          ،وم مجموعھ  طلوب گر اي م ارھ تاري است كھ با معی اي رف ات و الگوھ د عا

. انسان با آن زندگي مي كند تطابق دارد 

در زندگي زناشویي ھمانند ھر ارتباط اجتماعي دیگرِ           بط  با در نظر گرفتن ارزش ھاي اخالقي و ، بین انسانھا  روا

. ان مي گردد معنوي زن و مرد است كھ منجر بھ سعادت و معنویت زندگي آن

جامعھ را از آنچھ كھ ھست بھ سوي ، یاي الھي بعلماي اخالق و ان. اخالق عبارت از آن چیزي است كھ باید باشد          

دھند                مي  باشد ، سوق  د  نچھ كھ بای مي فرماید      . آ ا  بر گرامي م یام تكمیل اصول اخالق و فضیلت    « : پ اي  بر من 

تھ شد    یخ نگ اري از امور و مسائل زن       . م  ه ا برا ی چوب اخالق و فضایل اخالقي قابل حل      بس ھار در چ ناشویي  دگي ز

... است و ھر اندازه زن و شوھر متخلق بھ اخالق و رفتار پسندیده مانند صداقت و گذشت ، درستي و فداكاري و         

. باشند ، زندگي شان از سالمت و آرامش بیشتري برخوردار خواھد بود 

: قي از سھ طریق اتفاق مي افتد اخالق آموختني است و یادگیري ارزش ھاي اخال



پاداش و تنبیھ ) 1

. آلھاي او را تشكیل مي دھند ه تقلید ناخودآگاه از افرادي كھ فرد با آنھا زندگي كرده است و اید) 2

فكر      ) 3 یق ت درباره       . از طر مق  تع یشھ و  د ار و نتایج رعایت اصول اخالقي در موقعیت ھاي     ي ان ھاي رفت آمد پي 

. مختلف 

مي فرماید        ) ع(صادق    امام  كتاب االخالق  ري بھ كارگیري فكر و اندیشھ و مطالعھ       « : در  ا بھ ھر ك اقدام  براي 

». جوانب مختلف آن و مال اندیشي شرط موفقیت و پیروزي است 

بنابـراين تـرديد نیست كه اخالق را بايد يكي از مھمترين معیارھا و شرايط ازدواج محسوب     

.داشت 

در تحکیم بنیاد خانواده نقش ايمان و اخالق

شود و با يـك واحـد كـوچك اجتماعى است كه با پیمان ازدواج زن و مرد آغاز مى             ، خانـواده 

نیز از ھمین واحدھاى كوچك  جوامـع بزرگتر  . يابـد توسـعه و اسـتحكام مـى      ،  تـولد فـرزندان     

، زندگى خانوادگى را به عنوان بھترين نوع زندگى برگزيده بشر از آغاز  . شوندتـشكیل مى  

. ھا بدان پايبند بوده و ھستھا و مكانو در ھمه زمان

، از جمله   دارد  شود و فوائد گوناگونى     از امتـیازات انـسان محسوب مى       ، ايـن نـوع زندگـى     

دھد و به خانواده وابسته و دلگرم از پريـشانى و بـى ھدفـى نجات مى         ايـنكه زن و مـرد را        

. شوند مند مىاز نعمت انس و مودت بھرهوآنھاسازدمى

؛ چرا که از    فوائد زيادى را در بردارد    ،  نوجوانان و جوانان نیز به خانواده        ،وابـستگى كودكان    

بزھكارى و اعتیاد ،     ،ب جنايت   انحرافات جنسى ، ارتكا    ،اجتماعى   ،انواع مفاسد اخالقى    

. مانندمي مصون بیشتر

كیفیت روابط بین  وھا  ، به وضع خانواده   ، سالمت و سعادت جامعه ، تا حد زيادى         بنابـراين 

باشد زندگى ،ھر چه روابط بھتر و سالم تر. زن و شـوھر و والدين و فرزندان بستگى دارد       

و از خطر   نه تري با خانواده برقرار مي کنند        ارتـباط صـمیما   تـر و بـا صـفاترى دارنـد و           شـیرين 

. كنندانحراف مصونیت پیدا مى

اى كه در آن خانهه ، خانواددر انس و محبت و صفا    ايجاد  يعنـى   در اسـالم ،     ھـدف از ازدواج     

زندانى حتـي مي توان گفت که . صـفا و محـبت نباشـد از ھـم گـسیخته اسـت و ويـرانه              

. بیش نیست

"سر معیار در انتخاب ھم" 

يكى : دو امر تاكید دارد، بر تحقـق اھـداف ازدواج و تحكـیم بنیاد خانواده          در جھـت  اسـالم   

كند كه دين و اخالق و به كسانى كه قصد ازدواج دارند توصیه مى    ، ايمـان و ديگرى اخالق    

. منظور بدارندھمسر خود را



، با او مشورت نمود    خدمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمد و در امر ازدواج             بـه  مـردى 

) 1(.» با زنان ديندار ازدواج كن تا خیر فراوانى نصیب تو شود«: آن حضرت فرمود

سودى بھتر از زن صالح و شايسته نصیب «: علـى بـن موسـى الرضا علیه السالم فرمود         

از خودش و ، سـازد و در غیاب او  ، زنـى كـه شـوھرش را خـشنود مـى           شـود انـسان نمـى   

) 2(.» كنددارى مىشوھرش نگھزندگي

اگر كسى از دختر شما خواستگارى كرد و «: پیامبـر اسـالم صـلى اهللا علـیه و آلـه فـرمود       

كنید و گرنه فتنه و فساد بزرگى در زمین به      وصلت ايجاد با او   ،  ديـن و اخالقش را پسنديد       

) 3(.» آيدوجود مى

و براى جلوگیرى از ،وادهبـراى حـسن رابطـه بـین زن و شـوھر و بقاء و استحكام بنیاد خان         

و در  استھاى اخالقى رعايت ارزش بھترين وسیله  ،اخـتالفات خانوادگـى و وقـوع طـالق          

. فراواني شده است ھاىاين رابطه توصیه

، به اعتبار اين كه دو انسان      داند كه بین زن و مرد     ازدواج را پیمانـى مقـدس مـى       ،  اسـالم   

آرامش و سكون و ،تامین نیازھاى انسانى ،شود و مھمترين ھدفش   ھـستند بـسته مى    

در راه تامین ھدف   ، حتى تولید و پرورش فرزندان را نیز      ؛  انـس زن و مـرد بـه يكديگر است           

. داردعالى انسانى محسوب مى

ھـاى خداسـت كه براى شما از جنس   و از نـشانه «: گـويد قـرآن كـريم در ايـن رابطـه مـى       

، و در میان شما محبت به سوى آنان آرامش بیابید  ل  با تماي خـودتان ھمـسرانى بیافريد تا       

/روم( »ھايى است ھمانـا كه در اين موضوع براى انديشمندان نشانه         .و دلـسوزى قـرار داد     

21 (

در  .انـس و آرامـش خانوادگـى بـه عـنوان ثمـره ازدواج معرفى شده است                ،  در آيـه مذكـور      

متحد و يك   با ھم    ديگر جذب و  يکزن و مـرد بـا تمام وجود به سوى          ازدواج ،  پـیمان مقـدس   

، ھمفكر،  نوس  أم. گیرنددر خدمت يكديگر قرار مى    ،  و در تمام ابعاد زندگى      شونددل مـى  

. شوندھم راز و يك ھدف مى

. بر دو پايه نیرومند مودت و رحمت استوار گشته است           ،  زندگى خانوادگى    ، در آيه مذكور  

زن و . زن و شــوھر نــسبت بــه يكديگــر اســت مــودت و عالقــه، ھــاى ازدواج يكــى از پايــه

ديگر را  يکدھند و از صمیم قلب      ھا و نقاط مثبت يكديگر را مورد توجه قرار مى         خوبى شوھر

، ديگرى را نعمتى ارزشمند از جانب خدا و وسیله انس و        ھر يك از آنان   . دارنددوسـت مى  

بزرگ قدردانى و شـمارد و از ايـن نعمـت   آرامـش و دلگرمـى و شـريك زندگـى مـى      ، الفـت 

. كندسپاسگزارى مى

يعنى مھربانى و دلسوزى است "رحمت"شده ن اشارت  ه آ كه در آيه ب   ،  پايـه ديگـر ازدواج      

، ھمدالنه فکر ، ھر گاه يكى از زوجین به نقصان و ضعف و نیازى در ھمسرش مواجه شد             

كه ن اچن. يك انسان است و انسان بى نقص نیستھمسرشكند كهمـي کـند ، او فکـر         

نقص ، با نرمى و مدارا و از روى مھربانى و دلسوزى پس. مي باشد خـود نیـز بـى عیب ن     

او را بــا ھمــان حــال ، ســازد و در صــورت عــدم امكــان مــي او را در صــورت امكــان برطــرف 

الزمه رحمت و دلسوزى   . دھدگیرد و به زندگى ادامه مى     نقصانش را ناديده مى   . پذيردمى

ھا و  در ھمه حال خواسته   ،  خواھد  خیـر و صالح خود را مى      فـرد   هچايـن اسـت كـه چـنان        ،



خواھد براى او نیز بخواھد و ھـر چه را براى خود مى    ،تمـايالت ھمـسرش را مـنظور بـدارد          

. رامش او نیز باشدآسايش و ، آھمواره به فكر تامین سعادت 

: كندچنین توصیف مىتعبیر بسیار جالبى دارد و زن و شوھر را ، قرآن مجید در اين رابطه 

)187/بقره( »زنان براى شما لباس ھستند و شما نیز براى آنان لباس ھستید«

ھا و زيبايى،ھا بدى،ھا خوبى،نواقص ،مجمـوع بـدن انـسان را بـا ھمه كماالت        ،  لـباس   

د افزايھايش مى بر زيبايى  .كنداز سرما و گرما و خطر حفظ مى       و  گیرد  ھا در بر مى   زشتى

لــباس نزديكتــرين اشــیاء نــسبت بــه انــسان اســت و از جملــه  .پوشــاند و عــیوبش را مــى

نـسبت به يكديگر بايد ھمانند لباس    ، زن و شـوھر نیـز     . رودشـمار مـى   ه  نـیازھاى اولـیه بـ     

حــافظ و نگھـبان و آرامــش بخــش  . ھمديگــر را بـا ھمــه نــواقص و كمـاالت بپذيــرند  ،باشـند 

رازدار و محرم اسرار وم بیفزايند و عیوب ھم را بپوشانند  ھاى ھ بـر زيبايى  . يكديگـر باشـند   

. باشند

انديشد و آن را بر در مـورد روابـط بـین زن و شـوھر و زندگى خانوادگى چنین مى            ،  اسـالم   

ھايى در خور انسان است و      تشكیل چنین خانواده  . ھايى استوار ساخته است   چنـین پايه  

بر اگر بنیاد خانواده  . كنداو را تامین مى    ، دنـیوى و اخـروى     نفـسانى  ،سـعادت جـسمانى     

شــود و از كانــون خانــواده گــرم و بــا صــفا مــى ، ھــاى ايمــان و محــبت اســتوار گــردد  پايــه

. كندو اختالفات و طالق و فروپاشى جلوگیرى مى،ھاكشمكش

كسى است  ،  كاملترين مردم از جھت ايمان      « : اسـالم صلى اهللا علیه و آله فرمود       پیامبـر 

، و بھترين شما كسانى ھستند كه نسبت به ھمسران خود   اخالقـش خـوب تر باشد     كـه   

حق ھمسرت اين است كه    «: امام سجاد علیه السالم فرمود    ) 4(». خـوش رفتارتر باشند   

بدانىخـداى مـتعال او را وسـیله آرامش و انس تو قرار داده و بدانى كه او نعمتى است از                     

گرچه تو نیز بر او حقى بزرگ   ،  مى بدار و با وى مدارا كن        ، پس او را گرا    جانب خدا براى تو   

بايـد خوراك و پوشاك او را تامین  . ، امـا بايـد نـسبت بـه او دلـسوز و مھـربان باشـى                دارى

) 7(»ھايش را ببخشى كنى و اشتباھات و لغزش

ــرمود    ــسالم ف ــیه ال ــر عل ــن جعف ــه خــوب   « : حــضرت موســى ب ــن اســت ك جھــاد زن در اي

) 8(.» شوھردارى كند

ھاى اخالقى را براى سالمت خانواده اى به اخالق دارد و رعايت ارزش    اسـالم عـنايت ويـژه     

. داندن ضرورى و الزم مىآو تحكیم بنیان 

توجھى به مسائل اخالقى بى،رسـد يكى از عوامل مھم تزلزل بنیاد خانواده  بـه نظـر مـى    

،ھديــد جــدى قــرار دادهو بــراى حــل ايــن مــشكل بــزرگ كــه خانــواده را در معــرض تاســت

. ويژه اخالق خانواده نداريمه ھاى اخالقى باى جز احیاى ارزشچاره

:ھانوشتپى

.50، ص 20وسائل الشیعه، ج -1

.39ھمان، ص-2

.77، ص.ھمان -3

.389، ص71، ج بحاراالنوار-4



.5، ص 74ھمان ، ج -5

)قسمت اول(عوامل موثر در شكل گیري ازدواج

عوامل اخالقي و رواني

بـسیاري از كساني كه ازدواجشان ناموفق بوده ، علت جدايي خود را عدم توافق اخالقي           

شد ، ولي سرپوشي براي سايرعوامل با،ھـر چـند ممكـن است اين دلیل   . ذكـر كـرده انـد    

به پیكر خانواده مي زند     واقعـیت اين است كه نداشتن توافق اخالقي شديدترين ضربه را            

:عوامل اخالقي و رواني در ازدواج به دو دسته تقسیم مي شوند . 

عوامل توفیق و حفظ زناشويي) الف

بین خود و اختالفاتِ  كـساني كـه در قـبال مسائل خانوادگي و    :حوصـله و بـردباري   -1

بـروز ھـر اختالف كوچكي ، عكس العمل         مـسرشان حوصـله بـه خـرج نمـي دھـند و بـا                ھ

و اختالف شديدتر   شـديدي نـشان مـي دھـند، زندگـي زناشـويي را به سوي ناسازگاري                 

.مي رانند

چنانچه زن و شوھر مطالبي را از       . صداقت اساس زندگي خانوادگي است      :صـداقت   -2

در تماد و اطمیـنان آنـان از يكديگر سلب مي شود و            ھـم پـنھان كنـند يـا دروغ بگويـند ، اعـ             

.دنادامه زندگي با مشكل مواجه مي گرد

اگر بین زن و . سادگي ، پاكي و بي آاليشي رفتار است ،مـنظور از خلوص     :خلـوص   -3

.شوھر ريا و تظاھر حكمفرما باشد ، زندگي صفا و صمیمت خود را از دست خواھد داد 

نسبت به ھم مھربان و در غم ،ر بايد يكديگر را دوست داشته      زن و شوھ  :مھربانـي -4

.و رنج يكديگر شريك و ياريگر ھم باشند 

زن و شوھر بايد در مقابل يكديگر گذشت داشته باشند و وضعي             :از خود گذشتگي  -5

.خود تلخ كنندكامهپیش نیاورند كه با لجاجت ، زندگي را برا 

زن و شوھر دورنگي نباشد و آنچه       بین  ،  كه در آن  صمیمت حالتي است     :صـمیمیت -6

و در ايـن زمینه از صمیم قلب عمل  در دل دارنـد بگويـند و غمخـوار يكديگـر باشـند        از ھـم    

. نه اي اسـت كه آنچه در ذھن و رفتار است در آن منعكس مي شود                یـ صـمیمت آي  . كنـند   

باشد ،  ھمراه  احترام  اعتراض با صمیمیت و     اگر  صـمیمیت بـا ماليمت ھمراه است و حتي          

.ندارند منافاتي آنھا با يكديگرزيرا مشكلي ايجاد نخواھد كرد 

عـدم وجـود اعتماد در زندگي از مھمترين داليل بروز نابساماني            :اعـتماد و اطمیـنان    -7

بنابـراين رفـتارھا و حركاتـي كـه ممكـن اسـت از طـرفین سـلب اعـتماد كند ، بايد               . اسـت 

.ز جمیع جھات نسبت به يكديگر تفاھم كامل داشته باشند كنترل شود تا زوجین ا



عـدم رعايـت نظـم و انـضباط در امـور داخلـي خانـه از موارد اختالف               :نظـم و انـضباط    -8

زن يا شوھري كه نظافت و بھداشت خانه را رعايت نكند ، مورد اعتراض قرار  . انگیـز است    

.كمتر به وجود مي آيداگر ھر دو بي نظم باشند ، زمینه اعتراض . مي گیرد 

امــوري مانــند شــستن . ھمكــاري داراي دو جنــبه فكــري و عملــي اســت :ھمكــاري-9

ظـروف و البـسه ، خـريد لـوازم مـورد نـیاز ، جـارو كـردن و امثال آن ، به عنوان جنبه عملي           

امور يِ نـد و ھمفكـري بـراي رفـع مـشكالت و گـرفتاريھاي مالي ، بررس       ا ھمكـاري مطـرح   

دان ، طراحـي بـرنامه ھـاي كـوتاه يـا بلند مدت براي زندگي و مشابه آن ،                   مـربوط بـه فـرزن     

زن و شـوھر بايـد در ھـر دو زمیـنه با ھم     . مـي باشـند      مـربوط بـه جنـبه فكـري ھمكـاري         

.ھمكاري نمايند

و وضعیت خانواده ممكن است در شرايط مختلف از نظر روحي و رواني           :سـازگاري    -

در تالطم زندگي ، چنانچه زوجین قدرت       . داشته باشد    دگرگونـي ھايـي    و آسـايش  رفـاه   

سـازگاري داشـته باشـند و بتوانـند خـود را بـا شـرايط تطبیق دھند ، بقاي خانواده تضمین                  

.مي شود 

زن و مـردي كـه عقـد ازدواج بـسته انـد ، بايـد بـه تعھـدات خـود پايبند بوده و                         :تعھـد   -

به را  ھدات زندگي زناشويي ، عواقب بدي       ھمواره در نظر داشته باشند كه سرپیچي از تع        

.خواھد داشتدنبال 

مرد بايد  . خسیس بودن ھر يك از زوجین ادامه زندگي را مشكل مي كند             :سخاوت  -

در اقتـصاد خانـواده ، مـیانه روي را اختیار كند و ھمسر خود را نیز در ھزينه ھاي زندگي به        

دادن ھديـه به يكديگر به      . اھـنگ شـوند     اعـتدال توصـیه نمايـد و در ايـن زمیـنه بـا ھـم ھم                

مناسـبت ھـاي مخـتلف ، محـبت و گرمـي خانواده را افزايش مي دھد و موجب استحكام                   

.پايه ھاي زندگي زناشويي مي گردد 

د نظر داشته ـَآنچـه زن و شوھر بايد تا آخر عمر آن را م      :وفـاداري نـسبت بـه ھـم        -13

ھد تا پايان عمر از وظايفي كه نسبت ھمسران متع. باشـند ، رعايـت حقوق ھمسر است    

.به ھمسر خود پذيرفته اند ، شانه خالي نمي كنند 

ھــريك از زوجــین بايــد نــسبت بــه وظايفــي كــه در رابطــه بــا :احــساس مــسئولیت-

. خانواده به عھده دارند ، احساس مسئولیت كنند 

اف پذیري    - نعط توانند در ج      : ا مي  ، زن و مرد  ذیري  پ نعطاف  ا ا مختلف ، مشكالت را كاھش    ب اد  ابع ھات و 

. دھند و از دامن زدن بھ اختالف ھا جلوگیري نمایند

:وجوھي از اختالف ھاي زناشويي ) ب

زندگـي زن و شـوھري كـه خواسـته ھـاي غیر واقعي و      :اخـتالف در خواسـته ھـا    -

بايد خواسته ھاي از اين رو ، زوجین. نابساماني مي رود    ، رو به   دارندمـتفاوت از يكديگر     

.خود را ھماھنگ نمايند



،وجــود اخــتالف ســلیقه و عالقــه در افــراد :اخــتالف در ســلیقه ھــا و عالقــه ھــا -

طبیعـي اسـت و چـنانچه در زندگـي زناشـويي ، ايـن اخـتالف موجب ھماھنگي بین زن و                      

.شوھر شود ، زندگي آرامي به وجود مي آيد 

انــسان موجــودي اســت بــا آرزوھــاي نامحــدود ، :اخــتالف در ديــدگاه ھــا و آرزوھــا-

چـنانچه زن و شـوھري با ديدگاه ھاي مختلف و آرزوھاي متفاوت كه احتمال حصول به آنھا         

كـم باشد ، نتوانند در زندگي زناشويي خود ھماھنگي ايجاد كنند ، زندگي شاد و موفقي              

.نخواھند داشت 

و از خود خودخواه ،متكبر ،ر خشن بعـضي از افراد بسیا :لـق و خـو    ـُاخـتالف در خ   -

.ھستندمتواضع و مردم دوست ،خوش برخورد ،نـد و برخي روحیه اي گرم دارند       ا راضـي 

.انتخاب ھمسر قرار داردشرايِط در صدر عوامل و ، بنابراين توافق اخالقي 

ھمسران نسبت به يكديگر ِسطح ھوش ِاختالف فاحش:اخـتالف در میـزان ھوش    -

.ست در زندگي مشكالتي ايجاد نمايد ممكن ا

مـرد و زنـي كـه از نظـر رعايت و پايبندي به امور معنوي       :اخـتالف در ابعـاد معـنوي      -

عد بنابراين در امر ازدواج ، بايد بُ      . متفاوت ھستند ، زندگي بي دغدغه اي نخواھند داشت          

رق مختلف ـُز طويـژه جنـبه ھـاي معـنوي آن مـورد تـوجه خـاص قـرار گیـرد و ا                  ه  اعـتقادي بـ   

.اطمینان به پايبندي طرف مقابل احراز شود

عوامل اقتصادي 

عـوامل اقتـصادي مـي توانـند عامـل اخـتالف در زندگـي زناشـويي باشـند و مھمتـرين آنھا                

: عبارتند از 

: مسكن ) الف 

آنچھ مھم است . ل شود مسئلھ حاین باید نیز قبل از ازدواج .ھر خانواده اي بھ یك واحد مسكوني مستقل نیاز دارد             

تماني                ار اره آپ كن است ولو اج در مس قالل  است االمكان تي زوجین باید سعي كنند ح،متري یا كوچكتر 60یا   50، 

نمایند              گي  ند ادر ز در و م دا از پ ارند كھ با پدر و مادر و یا اقوام دیگرشان در یك        . ج ار د از زوجین اصر بعضي 

برخي حتي             د و  ندگي كنن انھ ز دھند       آن را ،  خ مي  دواج قرار  از در این مورد باید بررسي الزم بھ  . جزء شرایط 

. عمل آید و بھ این مسئلھ توجھ شود كھ در نھایت ، چنین برنامھ اي بھ ناراحتي و اختالف منجر نشود 

:وسايل زندگي ) ب

چنانچه شوھر مقدار . برابـر رسـم معمول ، دختر جھیزيه اي با خود به خانه بخت مي برد                 

یـزيه را دستاويزي براي تحقیر ھمسرش قرار دھد ، زمینه ناسازگاري ايجاد خواھد شد      جھ

نقــش بــسیاري در زندگــي دارد ، ولــي نــبايد اســاس و پايــه ، درسـت اســت كــه اقتــصاد  . 

.زندگي زناشويي قرار گیرد 

بعـضي خانواده ھا با وسايل عادي مانند يخچال ، تلويزيون ، فرش معمولي و ساير وسايل          

زندگي لوكس و مرفھي دارند و ، ولـي برخـي ديگـر      . د نـیاز ، زندگـي را مـي گذرانـند            مـور 

و  وسايل خارجي ،  مبلمان ، فرشھاي گرانبھا      ،لباس ، اتومبیل     ھمیـشه از آخـرين مـدلِ      

زندگي دودختر و پسر جواني كه در . ورزشـي اسـتفاده مي نمايند       تجھیـزات تفريحـي و      



پسر جواني كه درآمد   . رت مي توانند با ھم سازش كنند        مـتفاوت بـزرگ شـده انـد ، به ند          

خانواده اي مرفه را ندارد ، دير يا زود مورد          ي از   كافـي براي تھیه وسايل لوكس براي دختر       

بنابراين قبل از ازدواج ، در انتخاب ھمسر        . اھانـت و اعتـراض ھمـسر خـود قـرار مـي گیرد               

.شودشرايط زندگي طرف مقابل توجه به بايد 

: ھزینھ ھاي رفاھي و معیشتي )ج

بعضي از دختران مالك  . مـین ھزينه زندگي به عھده شوھر است         أدر جامعـه مـا معمـوًال ت       

ازدواج را میـزان درآمـد پـسر قرار مي دھند تا بتوانند ھزينه ھاي زندگي را در سطح عالي             

ز ااسب گـاه توقـع زيـاد موجب مي شود كه پسر با وجود داشتن شرايط من               . مـین نمايـد     أت

درآمد و ،بنابـراين دختـر و پـسر قـبل از ازدواج بايـد شرايط شغلي      . ازدواج منـصرف شـود     

توقـع ھمـسر خـود را در نظـر بگیـرند و در انـتخاب ھمسر با آگاھي و بصیرت تصمیم گیري                     

.نمايند 

نقش عوامل اجتماعي 

ه متوسط طبقپـسري كـه در يك خانواده اشرافي بزرگ شده ممكن است با دختري از يك              

در ابتدا  شايد اين موضوع    . بـه خاطـر زيبايـي و يا ھمكالسي بودن ازدواج نمايد             يـا پائـین     

مـشكلي فـراھم نـیاورد ، ولـي بـه تـدريج عـدم معاشـرت پـدر و مـادر و خانواده شوھر با                          

بـه سـبب ايـن كـه بـه حیثـیت اجتماعـي آنھـا لطمـه مـي خـورد ، منجـر به             خانـواده زن ،     

ف مـي گـردد و اگر به طالق منجر نشود ، زندگي موفقي ھم نخواھد                ناسـازگاري و اخـتال    

.اين حالت در مورد دختر نیز مي تواند ايجاد گردد . بود

چنانچھ جواني با خصوصیات برجستھ ، ولي از طبقھ اجتماعي متوسط یا پائین بخواھد با جواني از طبقھ اجتماعي        

و خانواده اش را    اید او  ازدواج كند ، ب جھت شناخت     باالتر  تي  ا لس با تشكیل ج ا نماید و  گي ھاي خود آشن با ویژ

. خواھد بود ، در این حالت احتمال ناسازگاري كمتر. ازد سبیشتر ، آنان را با اقوام و خویشاوندان خود مواجھ 

یگاه اجتماعي باالتر را دارد باید با فردي كھ ھمان شرا                     بھ پا اعي  تم اج تحرك  یشرفت و  فرد امكان پ نچھ  ا یط را چن

نماید      است دارا   اج  ازدو بھ طور كلي در این مبحث مي توان گفت كھ ھر چھ طبقھ اجتماعي دختر و پسر بھ ھم  . ، 

. موفقیت در ازدواج بیشتر است ،زدیكتر باشدن

)بخش دوم ( ويژگیھا و شرايط الزم دختر و پسر براي ازدواج

تفاھم در زندگي زناشویي 

فھمیدن و درك كردن            ،  تفاھم    دیگر را  است از ھم بارت  باید عوامل و شرایطي ، در زندگي براي نیل بھ تفاھم . ع

باشد كھ قبل از ازدواج          ھم ھر چھ بیشتر را در زندگي تفاي ھ آنھا زمینھ بزن و مرد با توجھ و عنایت كافي ، مھیا 

آورند     اھم  پس دختر و پسر براي نیل بھ توافق و تفاھم در ازدواج باید داراي ویژگیھا و شرایطي براي ازدواج . فر

.باشند 



عوامل مؤثر در تفاھم و توافق در ازدواج 

ایمان و اعتقادات مذھبي 

،افكار ، ثیر عقاید أرا با ھم مي گذرانند ، پس تحت تزن و مرد یك عمر شریك ھم در زندگي ھستند و اكثر اوقات         

دیگر قرار خواھند گرفت         یك و اخالق  فتار  تردید مرد یا زن    . ر مسر خود را بھ       ِبدون  ا ھ تنھ یندار نھ  معتقد و د

دینداري ، تقوا و عمل صالح تشویق مي كند ، بلكھ مي تواند فضاي خانواده را بھ محیطي امن و دور از گناه تبدیل        

. عالوه بر این ھمسر با ایمان و با تقوا از ھر جھت قابل اعتماد و براي تربیت فرزندان شایستھ تر است . كند 

تحصیالت 

تحصیلي    بھ  یجاد تفاھم بین زن و مرد است ، ضمن آنكھ علم و دانش بھ خودي خود          ، تشا در ا امل مھم  از عو یكي 

زن و مردي كھ یكدیگر را بھتر درك كنند ، بیشتر قادر .یك مزیت و كمال مطلوب براي انسان محسوب مي شود        

ار كنند و طبیعتًا وظایف و م              قر باط بر دیگر ارت یك ا  ب ولیت ھاي خویش را بھتر انجام مي دھند و در سئخواھند بود 

از تفاھم و توافق بیشتري برخوردارند          یش  دان خو فرزن ربیت  لیم و ت ھر چند كھ تحصیالت بھ خودي خود نمي . تع

یت كافي         تواند  د ، ولي بھ ھر حال تشابھ در سواد و تحصیالت زن و مرد        را  عقل و درا دگي تضمین كن ،در زن

. عامل مؤثري در تفاھم بین آن دو بھ حساب مي آید 

سن 

اسب سن   د و طبیعتاً  در چنین        ، تن تر مي كن یك نزد م  بھ ھ ئق  ا و عال ز نظر نیازھ ا ا  دو ر د ، آن  ان زن و مر می

یطي توقعات و    اراتشان از یكدیگر واقع بینانھ تر خواھد بود شرا تظ در مورد تناسب سني ، معموًال توصیھ مس .ان

دو تا چھار سال از مرد كوچكتر باشد          سال و 20ـ 22كارشناسان خانواده براي دختران سنین . شود كھ زن حدود 

اي پسران      یھ مي كنند    24ـ  26بر توص رشد عقلي ، عاطفي ، اجتماعي بھ ھر حال باید توصیھ داشت كھ . سال را 

اخالقي الزامًا با سن تقویمي و شناسنامھ اي ھماھنگ نیست      بھ ھمین جھت نیز تناسب در سن را نباید یك شرط ،و 

وط بر آن كھ عوامل دیگري كھ از ویژگي                مشر رفت ،  در نظر گ بین زن و مرد  اي تفاھم  امي بر لز ضروري و ا

.ھ قرار گیرد ھاي یك فرد رشد یافتھ است ، مورد توج

زمینھ ھاي تربیتي و فرھنگي خانواده 

ان مي دھد كھ         نش قات  از مھمترین عوامل در ایجاد تفاھم بین دختر و پسر ، تشابھ در زمینھ ھاي تربیتي یکي تحقی

ھاي آن دو است   اده  مھمترین و مستحكم ترین نھاد   ، رفتار . و فرھنگي خانو ه ھمیشھ  اد و تسابي است و خان اك

تي ف    است  تربی اب غذا خوردن ، معاشرت ، حرف         . رد  آد تي  د ح اخالق فر تار و  ، سلوك ، رف دات  ز عا اري ا بسی

در زندگي               فرد  ھاي  ارزش  یاري از  و بس مي شود      ، زدن  آموختھ  ه  نواد بنابراین تشابھ در وضعیت  . در بستر خا

فرھنگي خانواده         یتي و  ا تضاد در شیوه ھاي تربیتي یاز اھمیت برخوردار است و عدم تشابھ ،دختر و پسر  ي  ترب

. بسیاري از اختالفات و درگیري ھاي زن و مرد در زندگي زناشویي شود ءمي تواند منشا، در دو خانواده 

تي خانواده       ، ثر در طالق  ؤعوامل م ِدر بین  نگي و تربی فاوت در زمینھ ھاي فرھ ت و  از ،زن و مردي اختالف 

.فراواني باالیي برخوردار بوده است

یت اقتصادي ـ اجتماعي خانوادهوضع

پسر از نظر طبقھ و وضع اقتصادي ـ اجتماعي مشابھ              تر و  دخ ده  ا د كھ خانو نن توصیھ مي ك ه  اد انو ناسان خ كارش

لھ عمومیت ندارد و ھستند افرادي كھ با وجود ألكن این مس. باشند تا سازگاري بیشتري را در كنار ھم تجربھ كنند          

ماعي و ث       بقھ اجت در ط فاوت  دي را مي گذرانند       ت تمن اد دگي سع نار ھم زن ایي در ك دار بنابراین آنچھ براي . روت و 

ري زن و مرد مھمتر و مؤثرتر است كماالتي از قبیل ایمان و تقوا ، اخالق و رفتار نیك ، ھوش و درایت و      ا ازگ س

. تربیت و اصالت خانوادگي است 

تناسب و تفاھم بھ جاي تطابق و تشابھ 



نظر    از  احساسات و سلیقھ و رفتار نمي توانند بھ یك وحدت دست یابند و تطابق و یكي بودن   زن ومرد  طف و  وا ع

لكھ مراد توافق كلي زن و مرد در مسائل مختلف زندگي است كھ زیربناي آن تفكر و اندیشھ است       ست ، ب ی مطرح ن

پي خویش ازد                          .  توك ف پسري با  ا  د و ھیچ دختر ی نیستن نفري صد در صد مثل ھم  واج نمي كند ، لكن ھر ھیچ دو 

دختر و پسر بیشتر باشد احتمال بھتر زیستن و سازگاري آنان بیشتر خواھد بود            ین  ابھ ب قاط مشترك و تش . اندازه ن

ین حال كھ زندگي ھاي زناشویي نیز ھمانند افراد با یكدیگر متفاوت است و زندگي ھر زن و مرد بي ھمانند       در ع

است          یر  نوع خود بي نظ در  ید بھ رغم تفاوتھاي فردي خود كھ حاصل عوامل ارثي ، محیطي و    زن و . و  مرد با

، زبان     ا درك كنند  یگر ر است یكد مان  ا را بشناسند و    یکرشد در طول ز یقھ ھ فاوت در سل ت  ، یگر را بفھمند  د

. یكدیگر را آن گونھ كھ ھستند بپذیرند 

ید ب                     اج كنند با دو از دیگر  یك ا  ب كھ مي خواھند  تر و پسري  دخ ا تكیھ بر توان عقلي و قدرت اندیشیدن خود پس ھر 

ھاي اصولي ار ی بیشتر ، ھمسر خویش را     ِِمع ھ  قاط مشترك و تشاب ن ھ  وجھ ب بگیرند و با ت نندي را در نظر  ھما

. با او پیمان ازدواج ببندند و براي یك زندگي سازنده ، شاد و سعادتمند بر خداوند توكل كنند ،برگزینند 

فظ روابط در زن        ساس ح تكاء بھ              ا ً ا ھ صرفا قي است و ن اخال اي  زش ھ از ار یروي  ، پ نوادگي  یي و خا اشو دگي زن

نظر گرفتھ است   ندان در  فرز ا  اي مرد و زن ی نون بر كھ قا تیازات و حقوقي  امع امروز . ام در جو ني كھ  بحرا

اشویي      گي زن ند تھدید مي كند ، عمدتًا معلول فقدان اخالق و ا         ،ز ده و حتي جوامع را  نوا یان خا رزشھاي اخالقي ك

. است 

ناشویي   دگي ز ه و زن اد فاھم در خانو ت اي  ، صمیمیت و  ،از جلوه ھ اري  ب برد ایي و  یب یھ گذشت و عفو ، شك وح ر

. لق و پذیرش ، تكریم و تواضع ، محبت و روابط مطلوب و سازنده زن و مرد است ـُسن خصداقت ، ُح

بھ دام و دانھ نگیرند مرغ دانا رااھل نظربھ خلق و لطف توان كرد صیِد

بـه امید اينکه ھمه ي جوانان براي تشکیل زندگي مشترک با توکل به خدا ، برترين گزينه                   

.را انتخاب کنند 

ــت ؟   ــم اســـــــــ ــدر مھـــــــــ ــني چقـــــــــ ــله ســـــــــ فاصـــــــــ

چھ كنیم كھ خانواده اي با دوام و مستحكم داشتھ باشیم؟ 

ست كھ ھر جواني در آستانھ ازدواج مصمم بھ یافتن پاسخ آن است ، گرچھ پاسخگویي بھ آن             اسي ا اس والي  این سئ

اھمیت است         اي  ار واج ھم د ازد ن جالب است كھ بدانیم جواب شرع ، عقل ، علم و عرف بھ این سؤال یكسا. بعد از 

آن یك كلمھ یعني       . است  كفو ھم بودن دو ھمسر یعني تناسب، ھمشأني و ھمطرازي . است" كفو ھمدیگر بودن " و 

. و در اصطالح عرف یعني با ھم جور بودن



است كھ اجزاء اصلي و اساسي آن ، زن و مرد مي باشند و ھر قدر بین             اده  نو انسان و دو خا ین دو  پیوند ب ازدواج 

اجزاء و عناصر        ین  آن پیوند استوارتر ، مستحكم تر، پرثمرتر و لذت . ھماھنگي ، تناسب و سنخیت بیشتري باشد    ا

اھد بود        بھ . سنخیت و ھمتایي سبب جذب و پیوند است ،" فلسفھ السنخیھ علھ االنضمام "و بھ تعبیر     . بخش تر خو

باشد، زندگي سست تر، تلخ تر، كم ثمرتر             ھنگي كمتر  ما اسب و ھ تن . و ناپایدارتر خواھد بودعكس ، ھر چھ این 

، عدم    ویي  اش دگي زن زن اي  اري ھ ناسازگ ا و  تر ناھنجاري ھ یش ب اساسي  ھ علت  اي آن است ك گوی تجربھ  لم و  ع

اموري كھ موجب ھماھنگي و تناسب           خت  ا این شن ابر است، بن بین زن و شوھر  ھماھنگي  نا بین زوجین تناسب و 

ري و الزم مي        ت ضرو اج موكول كرد           اس ازدو از  لھ را بھ بعد  این مسئ د  ھ ھیچ وجھ نبای ب و  یكي از امور . باشد 

است            ین  در سن زوج ھنگي  ما اسب و ھ تن ھ  فانكحوا ما طاب لكم من " لزوم تناسب سني از اطالق آیاتي مثل  . مسئل

پسند و دلنشین انتخاب كنید، استنباط مي شود             " النساء    مسري مورد  سالمي بھ صراحت ، ھمچنین در روایات ا . ھ

. با ھمسان و ھم شأن خود ازدواج كنید: پیامبر اسالم مي فرماید. ھم كفو بودن مطرح شده است

نگي در سن را بھ عقل و عرف و علم سپرده است             اھ یل ھم دال یار و  اسالم مع فت  وان گ اگر فرد بھ تجارب . مي ت

لمي در                اي ع دالل ھ ت و اس امعھ  اي موجود در ج یت ھ اقع اوان و و ین مسئلھ نظري بیفكند بھ راحتي پي خواھد   فر ا

قابل توجھ است كھ كفو . برد كھ ھمسر دلنشین و مورد پسند ھمسري است كھ داراي ھماھنگي و تناسب سني باشد          

است نھ تساوي ؛ زیرا این تفاوت در آفرینش مرد و زن در مورد سن بلوغ             اوت در سن  ف نظر سن، ت م بودن از  ھ

. قرار داده شده است

: استمطلب ذیل ابعاد مسئلھ مورد نظر از دیدگاه علم و عرف مورد بررسي قرار گرفتھ در 

اصلھ سني مناسب میان زن و شوھر را مي توان       البتھ این بدان معنا نیست كھ اگر یكي . سال در نظر گرفت3-4ف

تھ شود، حتمًا نباید ازدواجي انجام گیر           كاس افزوده و یا از آن  بھ این سنین  شاید بتوان گفت كھ اگر تمام . ددو سال 

یده نشود، مي توان فاصلھ سني را بھ دیده اغماض نگریست، ولي              اصي د كل خ و مش اشد  ده ب بررسي ش ا  ھ ھ ن زمی

لھ سني        فاص ناسب ترین  و م ین  تر بھ است 3-4در عین حال  ال  ناسب      . س ایط ، م یر شر اگر سا است كھ  بیعي  ط

.نباشد، باز ھم ازدواج نمي تواند موفق باشد

ارھا با خانواده ھایي مواجھ مي شویم كھ فاصلھ سني زوجین حتي بھ             سال و سال ھاي بین این 13، 15، 20، 25ب

مي شود و با یكدیگر مشكالت عدیده اي دارند              الغ  ما دراینجا بھ بررسي معایب ازدواج ھایي مي پردازیم . ارقام ب

. كھ فاصلھ سني بین زن و شوھر در آنھا زیاد است

ل عدم درك مطلوب یكدیگر مشك-1

فردي با داشتن . وجود فاصلھ سني زیاد موجب آن مي شود كھ زن و شوھر نتوانند بھ خوبي یكدیگر را درك نمایند      

مي تواند چنین                     اقل  یا ال ار باشد  برخورد تري  ارب بیش از تج اند  بیعي است كھ مي تو تر ، ط بیش یست سال سن  ب

ھ اي فراھم مي كند كھ شخص ارزش الزم را بھ نظرات فرد كوچكتر ندھد     لذا این مسئلھ زمین   . احساسي داشتھ باشد   

یا طرف مقابل بیش از اندازه احساس كوچكي نماید و ھمیشھ در حال اضطراب و تشویش باشد و باالخره از اداره         

ین مورد زمینھ عدم تفاھم را بھ وجود مي آورد كھ خود سبب پدید آمدن مشكالتي          ده شود و ھم عظیم زندگي درمان

اینان اغلب در وضع و موقعیتي ھستند كھ توافق روحي ندارند و نمي توانند مسائل    . در روابط زناشویي خواھد شد     

. و مواضع یكدیگر را درك كنند

عدم تناسب در تواناییھاي جسمي -2

تي كھ فاصلھ سني بین زن و شوھر زیاد باشد، ھر یك در دوره اي از زندگاني بھ سر مي برند كھ      بھ لحاظ قوت وق

اي عمده دارند                اوت ھ ف مسر خود ت ا ھ سال دارد ، در دوران جواني بھ سر مي برد و مثًال زني كھ ھفده   . و توان ب

او كھ در     مسر  است         35ھ دیك شده  نز یان سالي  بھ مرز م است،  لگي  ا فعال است و دیگري زودتر    . س یكي غالباً 

اوقاتي منفعل مي شود، گاه این خستگي و ان           در  تھ و  فعال از طرف ھمسر جوان بھ خوبي مورد تجزیھ و تحلیل خس

یرد و بھ حساب كم كاري گذاشتھ مي شود، یا بھ عنوان شانھ خالي كردن از زیر بار مسئولیت مطرح                  نمي گ قرار 



مي گردد، و وقتي كھ با این عنوان طرح مي نماید، طبیعي است كھ طرف مقابل احساس ناراحتي مي كند و ممكن     

امر        ین  یل بھ فضایي ناامن و غیر قابل                  است ا بد انھ ت من خ یط ا یجھ مح ت تگي او شود و در ن یخ انگ بر املي براي  ع

در حالي كھ مرد قصد شانھ خالي كردن از مسئولیت را ندارد ولي از طرف ھمسرش متھم بھ تنبلي و            . تحمل شود   

. ادالتي در مي گیردبي مسئولیتي مي شود و از آنجا كھ در چنین مواردي مرد تنبلي را نمي پذیرد، مج

انعطاف پذیري كمتر فرد بزرگتر -3

ند ، بھ دلیل جواني انعطاف پذیري بیشتري دارند                     ندگي مي كن یگر ز با یكد دو جوان  قتي  فرد در سنین پایین تر . و

. اما درختان ، مجال كمتري براي تغییر باقي گذاشتھ اند. چون نھال جوان است، امكان تغییر فراواني را دارد

اسالم                      ھ بر  یام بار پ د كالم گھر یا است كھ ما را بھ  ییر و تحول  امكان تغ بیشتر : مي اندازد كھ فرمود  ) ص(مین 

. كساني كھ بھ من ایمان آوردند، جوانان بودند

تي كھ دو نفر جوان با ھم ازدواج مي كنند ، براي دست یافتن بھ سازگاري تالش مي كنند بھ نظر ھمدیگر توجھ       وق

ند و خو       دھند كھ مورد پسند دیگري واقع شوند و بدین ترتیب رضایت طرف مقابل            مي كن مي  بیق  ا طوري تط د ر

مي كاھش مي یابد و ھمین امر در زندگاني مشترك معضل                   آد طاف  انع ایش سن،  فز ا ا ال آنكھ ب یند، ح نما لب  را ج

. آفرین است

پیدا شدن سوءظن -4

اصلھ ھاي سني زیاد باعث مي شود كھ زوجی       ه وجود ف ن سوء ظن ھایي نسبت بھ یكدیگر پیدا كنند و ممكن است گا

. حتي نتوانند دالیلي ھم براي این گونھ افكار ارائھ نمایند

عدم ارضاي غرایز -5

اي غرایز است و این خود مي تواند عامل مؤثري در تداوم زندگي خانوادگي باشد              ارض واج ،  ازد داف  اھ . یكي از 

افول مي نماید، بھ نحوي كھ زوجین نمي توانند موجبات رضایت یكدیگر را در   اما در سنین باال، بھ لحاظ غریزي       

امر ممكن است موجبات درگیري را فراھم آورده ، محیط                  ین  د و ھم ین أمین نما مطلوب ت نحو  بھ  بط زناشویي  روا

نج كند     تش ا م ه ر انواد ارد چشمگیري بھ بروز افسردگي در زنان جوان مي انجامد و     . خ ئلھ در مو ین مس در برخي ا

. از زناني كھ خویشتندار و باتقوا نباشند، گرایش بھ انحرافات و لغزشھا دیده مي شود

امر و نھي پیوستھ ي فرد بزرگتر -6

تر بھ دلیل داشتن تجربھ، خود را ملزم مي داند كھ مدام بھ ھمسر خود امرو نھي          بزرگ ھایي فرد  اده  در چنین خانو

بیش از حد و نھي  د و امر  نیز در آن سخت مداخلھ مي كند  كھ ھم-كن قھ  ی بر حق نیست، بلكھ سل تني  ب م -یشھ 

فرد بزرگتر احساس مي كند كھ باید فرد كوچكتر را تربیت كند و حال  . موجبات ناراحتي ھمسر را فراھم مي آورد       

ارد كھ با ھمسر زندگي كند، نھ آنكھ ھمسر وي نقش پدر و مادر را بر عھده گرفتھ، بھ       د نتظار  امر و نھي آنكھ او ا

نماید     رت  د ا بیت وي مب البتھ زن و شوھر باید براي تكامل وتعالي یكدیگر تالش كنند و در مواقع ضروري بھ . و تر

. امر بھ معروف و نھي از منكر یكدیگر بپردازند



كمرویي با ھمسر -7

یكي از مواردي كھ در این گونھ خانواده ھا دیده مي شود، این است كھ فرد كوچكتر دچار نوعي كمرویي رنج آور   

یان بگذارد     خویش در م ا ھمسر  ب راحتي مشكالت خود را  بھ  ند  وا مي ت فتھ در این  . است و ن ا حرف ھاي ناگ لذ

مجال مناسبي براي طر         ست و  یار ا اده ھا بس سخنان ناگفتھ بر دل فرد رنجیده سنگیني مي . ح آنھا وجود نداردخانو

بھ فضاي بیرون از خانھ كشیده شده، براي دیگران مطرح مي شود و این امر مورد قبول و پذیرش فرد        ند و گاه  ك

تر نیست    ار خانواده را بھ بیرون از خانھ برده ، براي این و آن نق            . بزرگ سرش اسر فكر مي كند كھ ھم ل زیرا او 

مي كند و این خود موجب بروز اختالفات تازه اي مي شود و اگر فرد كوچكتر دردھا را بازگو نكند، آنھا بر روي    

مي كند               ه  فسرد ا او را   ، باشتھ شده  فرد كمك مي كند و او از این كھ          . ھم ان امش  آر ھ  دل كردن ب درد  الي كھ  در ح

لھاي وي گوش مي دھد، احساس آرامش                 درد د بھ  مسري دارد كھ  مي كند، زیرا خوب شنیدن درد دلھا بخشي از ھ

است و بدین ترتیب فرد بھ پاالیش رواني دست مي یابد      آالم  ین  وجود چنین فضایي در خانواده ضامن سالمت . تسك

ني زوجین است  ا رو ھ رواني    . و بھداشت  لی ، چون تخ نع بیان دردھا شده  ا یار و رنج آور م بس وجود كمرویي 

یرد، سالمت روا         نمي گ فرد كوچكتر در معرض خطر قرار مي گیرد       صورت  ھمسرم : خانم جواني مي گفت. ني 

از من بزرگتر بود و من ھمیشھ با وي رودربایستي داشتم         لھا  تا كي با ھمسرت رودربایستي : از وي سؤال شد . سا

. تا دو ساعت قبل از مرگ شوھرم: داشتي؟ او گفت

دادن امتیازات بیش از حد-8

وع خانواده        ن این  دیگر این است كھ فرد بزرگتر براي این كھ فرد كوچكتر را جذب كند و      در  عموالً مشكل  ا ، م ھ

ازاتي بدھد كھ وي را بھ دوام زندگي دلگرم كند          امتی او  بھ  ید مدام  با یابد،  اما ھر كس قادر نیست كھ . زندگي تداوم 

دھد ، زیرا گاه دادن این نوع امتیازھا براي فرد بز               ب تي  یازا نین امت ام چ رگتر غیر قابل تحمل و یا غیر ممكن مي مد

اھد                      مي ك دگي  مھ زن اي ادا بل بر یزه طرف مقا انگ از  یب  دین ترت رف كوچكتر كھ از نقطھ    . گردد و ب ویي ط از س

عف ھمسر خویش اطالع یافتھ درصدد اخذ امتیازھاي بیشتري بر مي آید و تقاضاھاي فراوان جواني پر انرژي            ض

ات خانواده را           تالف ا ، اخ تشدید و جو ناامني را بر خانھ حكمفرما مي كند و بدین ترتیب خانواده اي نابسامان       و توان

شكل مي گیرد كھ كشمكشھاي ناشي از آن، از ارزش والدین در نزد فرزندان مي كاھد و در نتیجھ تأثیرات تربیتي               

. آنھا را نیز كاھش مي دھد

ترس و ناامني -9

مي شود كھ فرد كوچك               ه  ید ار ترس و و حشت مي شود و این ھنگامي اتفاق مي افتد كھ    در مواردي ھم د تر ، دچ

. مرد خانواده از سن و سال بیشتري برخوردار است

نكھ چند ماھي از مرگ ھمسرش نگذشتھ بود، و چندان متأثر ھم بھ نظر نمي رسید          مي مي گفت با ای ان وقتي از . خ

نش س              فرزندا روي  منفي آن بر  ثیرات  تأ ادگي و  نو ات خا تالف خن مي گفت، بھ تفاوت سني زیاد خود با ھمسرش  اخ

واج كردم سیزده         : اشاره كرد و گفت         ازد اشتم، در حالي كھ شوھرم در آن روزھا    روزي كھ  ند تر  یش سي سال ب

از دیدن او سخت دچار وحشت شده ، پیوستھ از او مي ترسیدم و این ترس و ناامني تمامي وجودم         من  بود و  سالھ 

. زمان مرگ او نیز وجود داشت، این ترس شدید ھمھ ي آرامش مرا سلب كرده بودرا پر كرده بود و تا

. پس اگر فاصلھ سني میان زوجین زیاد نباشد، این گونھ ترسھا كمتر دیده مي شود

نتایج نامطلوب دیگر -10

ین زوجین مشكالت دیگري نیز در پي دارد كھ در دوره ھاي پایاني زندگاني رخ               ني زیاد ب اوت س مي دھد و از تف

: آن میان مي توان بھ موارد ذیل اشاره كرد

احساس پشیماني -الف



لب موارد ، این نوع ازدواجھا با پشیماني ھمراه مي شود، زیرا مشكالت فراوان ناشي از این نوع ازدواجھا          در غا

.بھ قدري زیاد و غیر قابل تحمل است كھ در اكثر موارد موجبات پشیماني را فراھم مي كند

بروز مشكالت غیر منتظره -ب

ار، پیامد نامطلوب دیگر چنین ازدواج ھایي است             تظ ابل ان كالت غیر ق مش یي  خانمي كھ ھمسرش را از دست . پیدا

ني زیادي ھم داشت، اظھار مي كرد                   اوت س ف ا او ت بود و ب ده  بھ دلیل عدم درك یكدیگر، زندگاني ما سراسر پر : دا

ه و دعوا بود       اجر در مو   . ازمش بزرگتر از خود مي گفت            او  با ھمسر  اني اش  ندگ بت ز د عاق حاال كھ او مرده ، : ر

باالخره با آن ھمھ دعوا و جار و جنجالھایي كھ بھ راه مي : پسر بزرگم مرا رھا نمي كند و پیوستھ بھ من مي گوید            

ردي كھ پدرم بمیرد و در واقع تو پدرم را كشتي ومن ھر چھ مي گویم مرگ پدر                كاري ك داختي  بھ دعواھاي ما ان

ربطي ندارد از من نمي پذیرد و با من سر این موضوع درگیري پیدا كرده است، یعني تا وقتي كھ ھمسرم بود ، با     

. او دعوا مي كردیم و حاال پسرم جاي او را در دعوا و مشاجره گرفتھ است

جرم زایي فرزندان -ج

اجھا دیده مي شود ، این              ازدو ین گونھ  یگري كھ در ا است كھ امكان جرم زایي در فرزندان آنھا بیشتر از مشكل د

. مواردي است كھ زوجین فاصلھ سني مناسبي با یكدیگر دارند

طالق -د

یگري كھ گاه در خانواده ھایي كھ تفاوت سني زوجین زیاد است دیده مي شود ، مسئلھ عدم تحمل یكدیگر                عضل د م

وع طالق است و در نھایت مي توان گفت كھ مشكال            ق تي نظیر عدم درك یكدیگر ، نداشتن تفاھم ، عدم انعطاف و و

بھ عنوان موانعي جدي بر سر راه تداوم زندگي تلقي مي شوند و طالق             یز ، گاه  اي غرا ارض دم  افي و ع پذیري ك

. كھ مرگ اجتماع كوچك خانواده است ، رخ مي دھد

توجھ 

اگون                  و جوامع گون تلف  اي مخ رھ قش ازدواج در میان  بررسي سن  ا  یم كھ غالباً سن مردان در جریان    ب در مي یاب

است        ان  بیش از زن دواج  نویسد     . از مي  لن ژیرار  ه سن ھمسران بھ ھنگام        : آ بار ھ در ن عیت شناسا جم اي  ھي ھ آگا

نیم كھ بیشتر اوقات ، افرادي با ھم پیوند زناشویي مي بندند كھ از لحاظ سني بھ ھم         و مي دا است  ه  ند آموز اج  ازدو

اشند    یك ب یب مھم ھمسان ھمسري كھ در جامعھ از اھمیت                  از ا . نزد ك ضر نوان ی ید بھ ع ا با اسب سني ر رو تن ین 

. واالیي برخوردار است، در نظر بگیریم

دیدگاه دیني 

در سنت پیامبر دیده مي شود،                    آنچھ  یست و  ن امشروعي  ن ، امر  اوت سني زیاد  با تف ازدواج كردن  اسالم  نظر  از 

ین نوع ازدواج          عیت ا از مشرو كایت  بھ حدي بود كھ بھ خوبي با          . دارد ح امل  ني ك االت پیامبر بھ عنوان انسا كم

یجھ      رت خد زندگاني كرد و در آن زندگاني معضلي بھ خاطر تفاوت سن و سال دیده نمي شد و از سوي           ) س(حض

یجھ      ني با كمال و بي نظیر بود       ) س(دیگر خد ود تمامي ثروت فراوان خود را در راه تبلیغ اسالم صرف نم. نیز ز

امي مشقت ھا، بھ دلیل عالقھ اي كھ بھ                     تم دن  ا دی طالب ب ابی ر شعب  ، د ان آورد ني بود كھ بھ پیامبر ایم ین ز ل و او

پیامبر نیز بھ عنوان . را براي پیامبر بھ یادگار گذاشت) س(اسالم و پیامبر داشت، ھمھ آنھا را تحمل كرد و فاطمھ              

باوفا ھر گاه كھ نام خدیجھ      د اشك در چشمان مباركش حلقھ مي زد، بھ نحوي كھ اطرافیان را مي شنی) ع(ھمسري 

. آن حضرت ، تأثر او را بھ خوبي حس مي كردند

در این نوع ازدواج ھا موفق باشند كھ از رفتار پیامبر               ند  ني مي توان فقط كسا ھ  تیجھ آن ك بھ ) ع(و خدیجھ ) ص(ن

. خوبي متأثر باشند

: مي فرمایند ) ع ( امام صادق 

التوضع اال عندالعارف العارفھ 



. زن فھمیده ي فرزانھ باید در كنار مرد فھمیده قرار گیرد نھ غیر آن 

اور خانواده باید بھ دختران و                      مش از طریق  ھایي  اده  مشكالت چنین خانو ع  ف یم كھ ضمن ر ن یان تأكید مي ك پا در 

ین سھ یا                 نان ب ھ سني بین آ اصل د ، آموزش داد كھ ف ن ار ازدواج د قصد  اني كھ  ر چھار سال و حداكثر ھفت سال پس

اج براي آنان تشریح نمود تا دریابند كھ با فاصلھ                  ازدو از  بل  ایي ق اھنم قع ر در مو ید  ا است كھ ب یزي  این چ د و  اش ب

شت، مشروط بر این كھ بھ سایر جنبھ ھاي الزم براي ازدواج موفق نیز                     دا متري خواھند  مشكالت ك تر ،  سني كم

. توجھ كافي مبذول دارند

تذكر 

اھر گرامي باشید كھ تفاوت سني زیاد با ھمسر خود داشتھ                           ا خو ا برادر ی ین مطلب شم گان ا نند ید یكي از خوا ا ش

گي ما ھم بروز خواھد كرد              ند كالت در ز ین مش ان مشغول گردد كھ ا ت ف د و ذھن شری پس چھ باید كرد و راه . باشی

ا شما با پیامدھاي تفاوت سني زیاد آ                    اشید ، زیر نگران نب ل چیست؟  شنا شده اید و با اراده و كسب راھنمایي مي ح

. توانید از بروز مشكالت جلوگیري نمایید

)قسمت دوم ( عوامل موثر در شكل گیري ازدواج 

عوامل فرھنگي

: د مختلفي دارد كھ مھمترین آنھا عبارتند از عوامل فرھنگي ابعا

:دین و مذھب) الف

از فروكش كردن احساسات پُ                      پس  تفاوت ازدواج مي كنند ،  عتقادات دیني م كھ با ا رشور اولیھ با دختر و پسري 

یني ازدواج یك پسر شیعھ مذھب با یك دختر اھل تسنن ، مشكل اختالفات دبھ عنوان مثال  . مشكل مواجھ مي شوند      

. ھر چھ تعصبات دیني بیشتر باشد این درگیري بیشتر مي شود . را در پي خواھد داشت 

ذھب متفاوت اي دو م دار و شوھري كھ  كالت و مسائل   ازن  ندان خود با مش فرز تربیت  گونگي  ً در چ ما مسل د  ن

مي شود                گمي  ار سردر دچ یت  ترب در آموزش و  فرزندشان ھم  د شد و  اھن ھ خو اج دي مو ا یحي روز دختر مس . زی

ام حسین                 اري ام د بھ عزا ا  ان در شب عاشور لم یسا مي رود و پسر مس ل بھ ك بھ  و مراسم دعا در شبھاي ) ع(یكشن

روي مي آورد   ناسازگاري          . جمعھ  راي  نھ اي ب تواند زمی م دیني مي  ایض و مراس در فر ماھنگي  م ھ ین عد ا

. خانوادگي باشد 

رتي و حج را دوست دارد           اي زیا فرت ھ سا ان م لم مس ، در حالي كھ زن مسیحي رغبت بھ چنین برنامھ ھایي مرد 

. ندارد و یا در مورد حج ، اجازه انجام اعمال را ندارد

: آداب و رسوم ) ب

مختلف آداب و رسوم متفاوتي رایج است و گاه عقاید یك جامعھ با عقاید جامعھ دیگر در تضاد مي باشد        در جوامع 

ن موضوع ب . ی صوص در مسئلھ ازدواجھ ا توجھ است خ داب و رسوم . قابل  و طبقات ه ِدآ ناف  ا شھر ، اص ب



یگر          یكد تلف با  ماعي مخ است   اجت وت  ا خانواده ھایي كھ از فرھنگ غرب تقلید مي كنند با خانواده ھاي سنتي . متف

. شود الزم انجام دقت نیز پس باید در این زمینھ . نمي جوشند 

: لباس پوشیدن و آراستن ظاھر ) ج

كھ نمودھایي از این طرز تفكر در چگونگي را دارد تفكرات ، اعتقادات و باورھاي مخصوص بھ خود   ھر فردي   

. پوشش و آرایش ظاھري ھر فرد نمایان مي شود نوع 

است از لباس ھاي مُ             كن  نان مم از جوا از این رو پسر و دختري كھ مي خواھند با ھم . د روز استفاده نمایند  برخي 

. االمكان نباید طرز لباس پوشیدن و آرایش ظاھري آنھا با ھم متفاوت باشد ازدواج كنند ، حتي

: سنتھاي غیر معمول ) د

: مثًال وجود دارد خرافي و نامعقولي بعضي از خانواده ھا ، سنتھادر 

االري در خانواد    -1 مرد س بھ طوري كھ   ، د  اید از او اطاعت كن میم گیرنده است و زن ب نھ تص ه مرد در خا

. حكمفرما مي شود 

.وجود داردزن حاكم است و بھ اصطالح زن ساالري -2

.محسوب مي شودیك نوع بدشانسي دختر د و داشتن نبھ دختر اھمیت نمي دھ-3

. تحصیل دختران را ضروري نمي دانند و معتقدند كھ كار زنھا جز بچھ داري و خانھ داري نیست -4

. اي مختلف تحقیر مي كنند و آنھا را بھ اسامي بد صدا مي زنند زنھا را بھ صورتھ-5

. مردھا از گرفتن چند زن ابا ندارند -6

.مي دانندعیب نرا) صیغھ كردن ( انجام ازدواج موقت -7

ان بھ خانھ چندان مھم نیست ، ولي كوچكترین خطا از جانب زن مص        -8 مدن شوھر آ اري و دیر  یبتي بي بند و ب

. بزرگ است و بھ شدت با آن برخورد مي شود 

. زنھا را بھ عنوان موجوداتي كھ باید كار كنند و سھم نبرند مي شناسند -9

. مرد در ثروت زن و مصرف آن دخالت مي كند و ھیچ استقالل و شخصیتي براي او قائل نیست -10

ین قبیل            گري از ا ی در مورد خانواده مورد دخواھند ازدواج كنند بایمي دختر و پسري كھ كھ الزم است   و موارد د

.خودداري نمایندھانظر خود تحقیق نمایند و در صورت مشاھده چنین سنتھایي ، از وصلت با آن

: اعتقادات و باورھا ) ر

است ، تحمل مردي كھ تمام اوقات خود را بھ مطالعھ مي                    مالت  تج باس و  ام ھم و غمش توجھ بھ ل تم تري كھ  دخ

باید توجھ داشت كھ كدام . در زندگي ھر فردي ارزشھا و ضد ارزشھاي فرھنگي نقش مھمي دارد.ند ، ندارد     گذرا

است               بد  ، خوب یا  ه  ید قبل از ازدواج مورد توجھ قرار گیرد و فرد ، ھمسري را     . ارزش و عقید ین موضوع با ا

. باشد انتخاب كند كھ اعتقادات و باورھایش بھ اعتقادات و باورھاي او نزدیك

عوامل جسماني و ژنتیكي 

این كھ زیبایي ظاھري ممكن است دوام نداشتھ باشد و خیلي زود جاي خود را بھ وضع جدیدي بدھد ، دو نفري            با 

بعضي از دختران و پسران شیفتھ . كھ مي خواھند یك عمر با ھم زندگي كنند ، باید از قیافھ یكدیگر خوششان بیاید              

یر ع          و سا د  مي شون اھر  ادیده مي گیرند  ظ مل را ن ا عده اي از پسران كھ خود داراي قیافھ زیبایي نیستند ، توجھ . و

ارند ، عكس این حالت نیز ممكن است            ھ دختران زیبا د ب البتھ زیبایي و زشتي قراردادي است و از دیدگاه . خاص 

مختلف فرق مي كند ، ولي آنچھ مطلوب جامعھ است معموًال بھ صورت مُ    اي  عالوه بر این ، . ي شود د مطرح مھ

تن فرزندان سالم و باھوش از اھمیّ                داش نظر  نتیك از  ئلھ ژ بعضي از مردان كوتاه . برخوردار است بسیاري ت مس



. را انتخاب مي نمایند تا فرزندان آنان كوتاه قد نشوند و گاھي عكس این مسئلھ نیز صادق است      قد  قد ، زنان بلند     

یگر ازدواج ھاي فامی       رف د لي كھ در آنھا احتمال تولد بچھ ھاي معلول و ناسالم و یا كودن و عقب مانده ذھني از ط

. زیادتر است ، مسئلھ اي است كھ باید با انجام آزمایش ھاي الزم و قبل از ازدواج مورد توجھ قرار گیرد 

عوامل سیاسي 

تي ممكن است                 ، ح دتي  اي عقی بن د زیر  یل وجو دل بھ  اسي  مور سی نظر در ا بین پدر و مادر و فرزندان و اختالف 

یي بیندازد        دان جدا دیده شده است كھ پدر ومادر بھ علت اختالف عقیده سیاسي ، با ھمھ عالقھ و محبتي      . خویشاون

چنانچھ ازدواجي با دو خط فكري سیاسي متفاوت . كھ نسبت بھ فرزندشان داشتھ اند ، او را از خانھ طرد كرده اند        

منجر بھ جدایي        بنابراین شناخت نحوه تفكر سیاسي ، قبل از ازدواج در انتخاب ھمسر از . مي شود صورت گیرد 

. اھمیت زیادي برخوردار است 

سن

یميِ       یي و اقل ایط جغرافیا در شر اج  دو از است    سن  وت  ا تلف متف اطق گرم ، سن بلوغ و ازدواج    . مخ ً در من موال مع

مھم این است .بالغ مي شود ،نیست كھ در چھ سني فردمھم . پائین تر و در مناطق سرد و كوھستاني باالتر است     

ندگي    لیت ز نند مسئو د و بتوا باشن اي ازدواج رسیده  بر اطفي و روحي الزم  وغ فكري ، ع ھ بل تر و پسر ب كھ دخ

. مشترك را بپذیرند 

دختر و پسر با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایي و عوامل فرھنگي متفاوت است       تالف سن  سن تا گاه تفاوت. اخ

مي كند           ده   م مشكلي ایجاد ن دختر و . سن زوجین تناسب منطقي و معمولي وجود داشتھ باشد اید بین ولي ب. سال ھ

اج كنند                 ازدو ارند ،   30تا  18و بین  پسري كھ براي بار اول مي خواھند  ال د الف بین   س ت سال پنج تا  چھار اخ

است      سب  نا الف سن در ازدواج دوم ، اھمیت    . م ت سن ازدواج از . مسئلھ بھ اندازه ازدواج اول نیست در مورد اخ

: دو نظر دیگر ھم باید مورد توجھ قرار گیرد

جنبھ رواني ) الف

در فر     ان  نس ند رشد از نظر رواني در سنین مختلف ویژگي ھاي متفاوتي دارد           اا یك جوان و یك پیرمرد از لحاظ . ی

تر مي رو           باال ند ، ھر چھ سن  نیست ان  اني یكس . د حالت روحي تغییر مي كند و رو بھ ركود مي رود روحي و رو

اج یك مرد پنجاه یا شصت سالھ ، با یك دخترھجده سالھ از لحاظ رواني بھ سعادت و خوشبختي نمي        ازدو ین  برا بنا

گي بھ انتظار مرگ شوھر                    لمرد ا د ، عروس جوان ب ني  ازھاي روا نی اي  دم ارض ت ع ل بھ ع د  زو یا  د و دیر  انجام

مي ن     لخورده اش  ا ند یا خواھان طالق مي شود  س بنابراین دختر و پسر نباید . عكس این حالت نیز صادق است . شی

. ثیر پول ، مقام اجتماعي ، مقام علمي و سایر امتیازھاي ارزشمند ، سن ھمسر آینده خود را نادیده بگیرند أتحت ت

یكي ژجنبھ فیزیولو) ب

مان طور كھ        ارد ، با          سن   ھ ثر مي گذ انسان ا آن قواي جسماني ھم رو بھ تحلیل    بر روان  تن  مي رود و باال رف

. نیازھاي جسماني نیز مختل مي شود ،عالوه بر جنبھ ھاي رواني 

شغل

ان بھ سطح شغل ھمسرشان                 تر ار است و برخي دخ برخورد اي  یژه  یت و اھم ز  تخاب ھمسر ا ان در  نوع شغل نیز 

یت مي دھند و از نظر آنھا نوع شغل مھم          اي گروھي دیگر سطح شغل مھم نیست ، آنان ھمسري مي بر. ست ااھم

اشد                         تھ ب داش ادي  مد زی ازد و درآ م س ا فراھ فاھي آنھا ر ات ر ان امك ھ  اھند ك دختران شاغلي ھم ھستند كھ مایلند . خو

در حوزه شغلي آنان كار نماید       ان  مسرش ، محل شغل و میزان درآمد در انتخاب شغل ، سطح شغل بنابراین نوع . ھ

. ر است ھمسر مؤث

نگرش شوھر بھ شغل ھمسر 



اشتغال ھمسرشان در خارج ازخانھ مخالف          دان با  از مر ند و در پي ھمسري ھستند كھ فقط خانھ دار باشد ابعضي 

ا جز  ھ بھ قدري تكیھ دارند كھ آن ر ل ین مسئ اج قرار مي دھند ء ، و روي ا یط ازدو ا نیز برعكس . شر ده اي  ع

ارند كھ       ست د برخي ھم كسب درآمد . كسب درآمد است آنھا از این اشتغال  د و نظر اصلي     شاغل باش شان  ھمسردو

ال ھمسر در خارج از خانھ           تغ یست و ھدف آنھا از اش م ن یشان مھ ا بر ن است كھ با جامعھ ارتباط داشتھ و ایھمسر 

اع  تم اشد   ي  اج ان مایل   . تر ب ان كار ند ھمسرشان فقط در كارھاي آموزشي ، آن ھم در رابطھ با دختر  ابرخي مرد

ارس دخترانھ    د بیري م د آموزگاري یا  ثل  ان مھم نیست  . كنند ، م ارھمسرش نوع ك دان  از مر فقط براي گروھي 

ارند كھ او بھ كارھاي نیمھ وقت بپردازد ، تا بھ كارھاي خانھ نیز برسد           یل د اند كھ ل ماینیز بعضي از مردان . تما

یط كارِ       اشد     ھمسرشان در مح اغل ب نان ش بطھ با اشتغال ھمسرش در ازدواج    نبنابرای . خود آ در را گرش مرد  ن

ار گیرد           قر توجھ  د مورد  ای ني ھستند كھ پس از ازدواج براي كسب درآمد بیشتر بھ بیش از یك اشتغال رو     . ب كسا

ست زن و مرد ھر دو داراي دو شغل باشند           مكن ا ه م ا آورند و گ اشتغال خانواده بھ بیش از یك شغل ، گاه بھ . مي 

لت نیاز      در صورت اول شاید علت موجھ و براي . ، گاه بھ علت عالقھ بھ كار و یا حرص بھ درآمد بیشتر است       ع

رفاه خانواده باشد ، ولي در صورت دوم و سوم بھ ھیچ وجھ اشتغال ضرورت ندارد و موجب مي شود كھ زندگي           

. روح داشتھ باشد ي خانواده حالت سرد و ب

نقش زناشویي 

یي تنھا      ناشو گر چھ ز از یك زندگي خانوادگي موفق است ، ولي نقش و تأثیر مھمي در موفقیت  ا تي  و یا عدم قسم

فت كھ ارضاء نشدن در امور زناشویي ممكن است سبب بسیاري از             . موفقیت آن دارد      اید گ از تعصبات ب ھ دور  ب

یت ھا ،          ساس محروم اح  ، منیت  اس ا احس م  فات ، عد امي ھا و غیره شود اختال اك رھایي كھ بھ علل و شوھزن . ن

نحرافات و              ترسھا ، ا بات ،  تعص كافي ،  طالعات  تن ا نداش ند  ان ین زمینھ قادر بھ ارضاء یكدیگر   ... مختلف م در ا

ند ، زندگي مشترك شان با مشكل مواجھ مي شود        یست اطالعات صحیح و كافي در این مورد باید بھ وسیلھ والدین . ن

تیار نوجوانان و زن و شوھرھاي جوان قرار گیرد، سازمانھاي صالح و رسانھ ھاي گروھي در اخ

ــاره ي ازدواج   ــیرين دربــــــــــ ــته شــــــــــ ــصت نكــــــــــ شــــــــــ

. ي شما تازگي داشتھ باشداما مطالبي كھ در زیر مي آید شاید برا. و شنیده ایمدرباره ازدواج بسیار گفتھ

اي ملل مختلف و ھمین طور سخنان شخصیت ھاي بزرگ جھان پیرامون ازدواج شصت                 مثل ھ یان ضرب ال از م

بسیاري از این حرف ھا جنبھ شوخي و مزاح دارد اما تعداد دیگري از آنھا شاید وصف . مورد را انتخاب كرده ایم    

اشد         و شما ب ال من  مین طور قسمت دیگري از      ! ح این گفتھ ھا مي تواند براي عده اي حكم كلید راھنما را داشتھ ھ

. باشد

) ضرب المثل آلماني.( ھنگام ازدواج بیشتر با گوش ھایت مشورت كن تا با چشم ھایت-1

) ضرب المثل فرانسوي . ( زن مي گیرد، بھ نوكري مي رود" پول " مردي كھ بھ خاطر -2

) ضرب المثل چیني . ( ت لیاقت داماد ، بھ قدرت بازوي اوس-3

) ضرب المثل یوناني . ( باشد"شوھر" زني سعادتمند است كھ مطیع -4

) ضرب المثل انگلیسي . ( خوب مي سازد" بي پول " زن عاقل با داماد -5



) ضرب المثل انگلیسي . ( زن مطیع فرمانرواي قلب شوھر است-6

) ضرب المثل آلماني . ( ي خرابھ ھم زندگي مي كنندزن و شوھر اگر یكدیگر را بخواھند در كلبھ-7

) ضرب المثل لھستاني . ( داماد زشت و با شخصیت بھ از داماد خوش صورت و بي لیاقت -8

) ضرب المثل ایتالیایي. ( یر را بھ پیرمرد ثروتمند ترجیح مي دھددختر عاقل ، جوان فق-9

) ضرب المثل فرانسوي .( داماد كھ نشدي از یك شب شادماني و عمري بداخالقي محروم گشتھ اي -10

) ضرب المثل ایتالیایي . ( دو نوع زن وجود دارد؛ با یكي ثروتمند مي شوي و با دیگري فقیر-11

قیق كن  در موقع خرید -12 در عروس تح اره ما موقع ازدواج درب اه كن و در  ا خوب نگ اشیھ آن ر ھ ح . ( پارچ

) ضرب المثل آذربایجاني 

) ضرب المثل چیني . ( برا ي یافتن زن مي ارزد كھ یك كفش بیشتر پاره كني -13

)ضرب المثل چیني . ( تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن -14

) ضرب المثل اسپانیایي. ( اگر خواستي اختیار شوھرت را در دست بگیري اختیار شكمش را در دست بگیر-15

رش شوي با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگھ دار                   -16 مس پول ھ ھ خاطر  تو ب ني خواست كھ  . ( اگر ز

) ضرب المثل تركي 

) ماري آمپر(.ازدواج مقدس ترین قراردادھا محسوب مي شود-17

) ضرب المثل اسپانیایي . ( ازدواج مثل یك ھندوانھ است كھ گاھي خوب مي شود و گاھي ھم بسیار بد-18

) ضرب المثل فرانسوي . ( ازدواج ، زودش اشتباھي بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتري است -19

)سقراط . ( ازدواج كردن وازدواج نكردن ھر دو موجب پشیماني است -20

در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن                    -21 اگر  است كھ  نگي  قشھ ج یك ن اي  ازدواج مثل اجر

) بورنز . ( خواھد بود

) روالند . ( براي پول ھم از بین مي رودازدواجي كھ بھ خاطر پول صورت گیرد، -22

) ناپلئون . ( ازدواج ھمیشھ بھ عشق پایان داده است -23

) محمد حجازي. ( اگر كسي در انتخاب ھمسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است -24

ست ، ولي مي توانیم مادر شوھر و مادر زنمان را                  -25 ی انسان ن دست خود  ر  اد پدر و م تخاب  خودمان انتخاب ان

) خانم پرل باك . ( كنیم 



) بردون. ( بود ، بھترین دوست شما مي شد " مرد " با زني ازدواج كنید كھ اگر -26

) سوني اسمارت. ( با ھمسر خود مثل یك كتاب رفتار كنید و فصل ھاي خستھ كننده او را اصًال نخوانید -27

) سروانتس " . ( الل " زن باشد و " كر " براي یك زندگي سعادتمندانھ ، مرد باید -28

) كریستین . ( مي خواھد" شجاعت " ازدواج بیشتر از رفتن بھ جنگ -29

) اسمایلز . ( تا یك سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتي ھاي یكدیگر را نمي بینند-30

) فرانكلین . ( ھم بگذاریدپیش از ازدواج چشم ھایتان را باز كنید و بعد از ازدواج آنھا را روي-31

) بالزاك . ( خانھ بدون زن ، گورستان است -32

) آرت بوخوالد. ( تنھا عالج عشق ، ازدواج است -33

است كھ از درختي بھ درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت ھر دو               -34 دي  یون واج پ مي شوند و اگر " زنده " ازد

) سعید نفیسي. ( شد ھر دو مي میرند" بد " 

) تن ! ( ازدواج عبارتست از سھ ھفتھ آشنایي، سھ ماه عاشقي ، سھ سال جنگ و سي سال تحمل-35

) سیریوس. ( آن " قلب " خانھ است و زن " مغز" شوھر -36

) بالزاك . ( عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق -37

نظریھ د       -38 شش  فال  ربیت اط ه ت دربار ازدواج  از  شش فرزند دارم و داراي ھیچ نظریھ اي      قبل  ما حاال  اشتم ، ا

) لرد لوچستر. ( نیستم 

) بن بیكر. ( مرداني كھ مي كوشند زن ھا را درك كنند ، فقط موفق مي شوند با آنھا ازدواج كنند-39

) سینكالویس. ( با ازدواج ، مرد روي گذشتھ اش خط مي كشد و زن روي آینده اش -40

) پاستور . ( ھاي واقعي بعد از ازدواج بھ دست مي آید خوشحالي -41

توانید        -42 مي  اي كھ  ھ  بھ ھر وسیل  ، ید اج كن زیرا اگر زن خوبي گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواھید شد و  . ازدو

) سقراط. ( اگر گرفتار یك ھمسر بد شوید فیلسوف بزرگي مي شوید

استگاري سھ بار براي خودت دعا كن                       -43 بھ خو فتن  از ر بار و پیش  یكي دو  نگ  فتن بھ ج یكي از . ( قبل از ر

) دانشمندان لھستاني 

) كارول بیكر. ( مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد-44

تنھا با مردي ازدواج         -45 آگاتا . ( مي كنم كھ عتیقھ شناس باشد تا ھر چھ پیرتر شدم، براي او عزیزتر باشم     من 

) كریستي

) ولتر. ( ھر چھ متأھالن بیشتر شوند ، جنایت ھا كمتر خواھد شد-46

ازه ي شادي ھمسرش باال نمي برد، چون ھمیشھ آن را مربوط بھ خودش مي         -47 ند یز غرور مرد را بھ ا یچ چ ھ

) سون جان. ( داند 



گي خوبي نداشتھ باشد ، اما نمي تواند مردي را كھ شنونده                -48 ند ند كھ ز دي ازدواج ك ا مر ب یح مي دھد  ترج زن 

) كینھابارد. ( خوبي نیست ، تحمل كند

) شاو. ( اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كھ آنھا بر سر مسائل كوچك با ھم مشكل پیدا مي كنند-49

اي عروسي ا       -50 بر قتي  یت را یك شب خوشحال مي كني و خودت را عمري         و مان ھا ینھ كني ، مھ لي ھز ت خی

) روزنامھ نگار ایرلندي ! ( ناراحت 

)ضرب المثل اسكاتلندي. ( ھیچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند–51

) ضرب المثل آلماني . ( با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن –52

) شارل بودلر . ( ازدواج نكرده اي نمي تواني درباره ي آن اظھار نظر كني تا–53

) ضرب المثل اسكاتلندي . ( دوام ازدواج یك قسمت روِي محبت است و ُنھ قسمتش روي گذشت از خطا –54

) مثل سانسكریت . ( ازدواج پدیده اي است براي تكامل مرد–55
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تأملي بر ازدواج ھاي دانشجويي

امع دانشگاھي ما بھ عنوان عالي ترین             در جو اج  ازدو نوعي  تي است كھ  مكان فرھنگي ، تحقیقاتي و اطالعاتي مد

اج پیدا     بھ نام     رو و بحثي  را در بین علماء ، اساتید ، خانواده ھا و جوانان رواج داده " ازدواج دانشجویي" كرده 

.ما نیز بر آن شدیم بھ سھم خود این نوع پیوند را از زوایاي متفاوت مورد تحلیل قرار دھیم. است

اطف        یوند ع از طریق پ دواج  بین زن و مرد بھ عنوان عناصر اصلي تشكیل دھنده ي نھاد        از ماني  اني و جس رو ي ، 

ید ، سازماندھي ، ھدفمندي و برنامھ ریزي را طلب مي كند تا بھ                      ، عقا افع  اك من تر اش رار مي شود و  ده برق نوا خا

. صورت ازدواجي موفق جلوه گر شود

اوتي دارد         یر متف تلف تعاب اي مخ فرھنگ ھ در  تمام نظامھاي عقیدتي و فرھنگي دنیا بھ    . ازدواج موفق  در آنچھ  اما 

تفكر         عنوان   اوم در  د دواج زنده ، ت از م و  پیوند سال شود آن است كھ  یصھ ازدواج موفق ذكر مي  مھمترین خص

بھ ھمراه       فین را  اشت    طر اھد د بدان صورت كھ با توجھ بھ خواستھ ھا ، انتظارات و نیازھاي خود و درنظر       . خو

تن ھنجارھاي      ست یابند               گرف است د نطقي  و م قول  مع نچھ  آ امعھ بھ  عبارتي وجود دارد كھ در عین كوتاھي، بھ . ج

رك حرف بھ ھمراه دارد         ت مش دگي  یك زن ه  و این بدان معني است كھ زوجین علیرغم آنكھ !" طالق عاطفي. " انداز



ھا سعي كرده اند در ظاھر،               دگي مي كنند، تن یك سقف زن ر  در زی م و  ا ھ اما در عمل ھمدردي ، . كنارھم باشدب

ده رخت بربستھ و مھمترین شرط       نوا ا نون خ از كا امل ، و عشق  ك و ت تكمیل  قابل ،  مت ترام  م واح لي ، تفاھ و ھمد

. كاركرد نظام خانواده كھ ھمانا محبت ، عشق ورزي و تكامل است در آن رعایت نمي شود

طرز فكر و دیدگاه مشترك

واج زنده، حیاتي ت              ازد براي یك  مي شود ، طرز فكر یكسان و دیدگاه مشترك بین افراد است        آنچھ كھ  طرز . لقي 

ھ سن ، نوع فرھنگ وسطح تحصیالت رسمي یا غیر رسمیمان شكل مي گیرد                توجھ ب ا  یك از ما ب كر ھر با این . ف

ني بیست سالھ تفاوت اساسي داشتھ باشد                           نسا یك انسان پنجاه سالھ با ا نگرش  نوع  كھ  است  یعي  ر طب یا یر بس . تعب

نھا بھ                      مش  رش آ ھوشي و شیوه نگ ه ي  ھر دن میزان ب یك بو لت نزد ھ ع ان ب نشجوی دردا یالت  ن سطح تحص د بو ھ  اب

امون ، بھ شیوه اي معمولي یا انتزاعي مي تواند بھ موفقیت یك ازدواج كمك مي كند ، اما عاملي اساسي        یر محیط پ

است           نگ  فرھ ین مورد  یار كم دیده        . تر در ا ھنگي بس فر نس  تجا یرا علیرغم فرھنگ   . مي شود   در كشور ما  ز

یراني، خرده فرھنگھاي فراواني را در شھرھا ، مناطق، روستاھا و محالت متفاوت مشاھده           تھ ا لیت یاف لي و ك اص

ات ، ھنوز بھ قوت خود باقي است                       اط دگي ارتب تداخل فرھنگھا و گستر ا وجود  ب ھ  بھ عنوان مثال قوم . مي كنیم ك

نطقھ غربي كشور تجمع یافت       ھ و قوم ترك در شمال و شمال غرب كشور؛ اما علیرغم ھمسایگي مكاني و كرد در م

كي جغرافیایي ، از لحاظ رسوم ، عقاید و سنتھا و طرز تلقي مفاھیم متعدد مثل خانواده ،خواستگاري ، مراسم                نزدی

.با ھم بسیار متفاوت بھ نظر مي رسند... عروسي وعزا ، خوب و بد و

تفاوت شیوه نگرش درخانواده 

اج وتفاھم پس از آن مؤثرند                 ازدو در  ري  ا بسی امل  یم عو ان د نیست بد ئل فرھنگي ب عواملي كھ اكثرًا . عالوه برمسا

اخودآگاه ذھن جاي گرفتھ اند  در سطح    طبق پژوھش ھا ي بھ عمل آمده یكي از علل مھم و قابل توجھ طالق در . ن

است            ین  ابل در طرف م درك متق اھم وعد تف ا، بروز سوء  در حال طالق ، عدم تفاھم و      . خانواده ھ ثر زوج ھاي  ك ا

مل جدایي خود ذكر مي كنند                   ا ا مھمترین عو ه زوج ر د نوا الت خا علت بروز سوء تفاھم ھا و ادراكھاي متفاوت .دخ

، شرایط        دگي  نگ و محیط زن فرھ ر  ثی أ تحت ت لیھ ما بھ شدت  ارب او ان آن است كھ تج یكس ر موقعیت ھاي  د

تربیتي          گي ،  اد انو ، خ ادي  قتص وع زندگي است كھ در افراد مختلف بھ شدت متفاوت        ا ن ه و  انواد ه نگرشي خ ، شیو

.مي نماید

فرھنگھا و تجارب گوناگون

اي متفاوت و تجارب گوناگون تصمیم بھ ازدواج مي گیرند باید بھ طور جدي متوجھ         ھنگ ھ فر ني كھ با  یا دانشجو

اقض با شرای            ً متن تماال اح تلف و  مخ نگي  فرھ انوادگي و  ینھ خ این بھترین راه برا ي . ط طرف مقابل خود باشند پیش

ان با مراجعھ بھ مراكز مشاوره اظھارمي دارند                  تي است كھ زوج جو یري از وضعی یشگ ھمسرم مرا درك نمي : پ

یدتي و               ! كند  تي ، عق خصی ، ش دگي  نوا اظ خا لح بھ  وتھاي خود  فا تدا متوجھ ت ب با مورد  ... گاھي برخي جوانان در ا

ه خود ھستن        اب شد تخ لیل عالقھ كوركورانھ ، كھ فقط از روي احساس بدون پایھ عقلي و منطقي ایجاد          ان بھ د ا  د ام

ند مي توانند تفاوتھا را در سایھ               ان مي كن گم یشي  ند ا با ساده  عالقھ و . بھ اشتراك تبدیل كنندتنھا " عشق" شده ، 

اوم یك زندگي مشترك عامل اصلي و پایھ اساسي تلقي مي شود ام             تد راي  ا منطقي تر آن است كھ عشق را محبت ب

امل آن         نھ ع نیم  دواج بدا از بھ سمتي مي خواند كھ تنھا         . مكمل  ان ، گاه او را  قیق جو وعواطف ر د  احساسات شدی

اي كھ در اثر ھمجواري ایجاد شده خالصھ                   اھي و عالقھ  نشگ ا كالسي و د د  برخور د  ن د را در چ تخاب خو ان مالك 

ري، با          . مي كند    ا دات دید كھ عا ال آن  آن ھم عشقي كھ الزمھ یك زندگي . عشق تفاوتھاي اساسي و اصولي داردح

است      یي  ناشو وفق ز نیز عشق ورزیدن ھنري است كھ رعایت قوانین و اصول خاصي را       . م دواج  از ي پس از  حت

.اصولي مثل پذیرش، درك وھمكاري . طلب مي كند

توجھ بھ این موارد ، الزم است ھر جوان در اعماق ذھن و اف             الزم است . كار خود بھ خود شناسي بپردازدپیش از 

.تا پیش از تصمیم بھ ازدواج ، 



اھداف خود روشن كنیم تا از گزند                ات و  ار تظ اعي و ان تز ان زاعي و غیر نت ا مفاھیم ا ا ب لیف خود ر ما تك ھر یك از 

یي یابیم            م رھا م اوھا درگیرشدن در دا ترس و  دس دور از  اي  یي ھ ین خو   شاید  . آرمان گرا ایھ ا اسي بھ  در س د شن

.واقع بیني و آنچھ كھ یارو مددكار ما در حیات فكري و عقیدتي ماست دست یابیم 

ویژگي ھاي شخصیتي

از سؤاالت كلیدي در زمینھ خودشناسي كھ پیش زمینھ            كي  اساسي انتخاب ھمسر و ازدواج تلقي مي شود آن است ی

اري و ویژگي ھاي         فت ھ شرایط ر ا چ ا ب اني ر ؟ و چگونھ انس تظاري داریم ن ینده خود چھ ا آ قعا از ھمسر  كھ وا

.شخصیتي ، براي شراكت در زندگي مي پسندیم

بیم با دیدي واقع بینان                  ي شخصي خود را بیا ات ی اي اصلي و ح ارھ معی تھ ھا و  اس ھ و عمیق تر مي توانیم بھ اگر خو

یطي نزدیك بھ آن ویژگي ھا بپردازیم          ا شرا اوش شریكي ب در این میان نباید تشابھ فكري ، عقیدتي و شخصیتي . ك

. ازدواج نھ تنھا تركیب دو انسان ، بلكھ تداخل دو خانواده است . طرفین و خانواده آنان را از یاد برد 

بھ عنوان عوامل بسیار م          ده ھا  نوا ؤثر در زندگي یك زوج تازه پیوند یافتھ مي بایست از تناسب درموقعیت ھاي خا

فرھنگي ، دیني و            اعي ،  تم اج  ، اھد تشابھ زوجین نیز باشیم          ... اقتصادي  تبع آن ش ا بھ  دار باشند ت درصد . برخور

ان بسیار باالست ؛ زیرا در این گونھ پیوندھا م            نشجوی بین دا در موارد باال  ابھ  تطابق و تش عموًال با خانواده ریسك 

نگي یكدیگر ندارند و تنھا بھ علت                   فرھ ماعي و  تار اجت از ساخ گاھي  ھ اطالع و آ ون تیم كھ ھیچ گ یي روبرو ھس ھا

.اصرار فرزندانشان موافقت كرده و بھ نوعي ، تسلیم خواست آنان شده اند 

استقالل مالي جوانان

اخالقي ،             ات  وصی خص نید از  د مي توا ا چھ ح ید ت كالسي یا ھم     تصور مي كن ري ھم ا نگي و رفت ، فرھ ادگي  نو خا

و توانایي تظاھر و نقش دانشگاھي خود اطالع حاصل كنید؟ با توجھ بھ این كھ انسانھا موجودات پیچیده اي ھستند         

ارند         یز د اغلب اوقات رفتار انسان غیر قابل پیش بیني است و بھ         . بازي كردن را ن یي ،  مین توانا بب ھ ید بھ س شا

عي ھ      بی ر یك از ما در جمع سعي مي كنیم خصوصیات منفي خود را پنھان كرده ، چھره اي منطقي ، آرام          طور ط

شخصیت خود بھ نمایش بگذاریم         از  آیا چند برخورد و یا رد و بدل كردن چند كتاب و جزوه و . و دوست داشتني 

تحقیقي مشترك       و رفتاري طرف مقابل خصیتيامكان شناخت زوایاي تاریك ش ) كھ بھ شدت بعید مي نماید     ( نھایتاً 

اي خود ما روشن نیست                 بر یمان حتي  ارھا ات ریشھ رفت ق از او اري  بسی كھ  نید  واھد داد؟ مي دا ا بھ شما خ این . ر

.ھمان چیزي است كھ در اصطالح بھ بخش ناخودآگاه و خاطرات سركوب شده ي ما مرتبط مي شود

ئل اقتصادي نیز بھ نوبھ خود توجھ ویژه اي را مي طل           بد ؛ چرا كھ اكثر دانشجویان از استقالل مالي برخوردار مسا

ني شدن مدت تحصیل، میزان وابستگي مالي واستفاده ازامكانات خانواده تا سنین باال ادامھ                 جھت طوال بھ  نبوده و 

است               بل طوالني شده  بت بھ ق و نس ھ  ذشتھ فرزندان بھ سرعت وارد بازار كار شده ودرآمد      . یافت در گ الي كھ  در ح

مي كردند    مستق  كسب  لي  ما اجبارًا             . ل  دگي امروزه ،  یط زن ا شرا ارند اما ب اھم ند اتي ب ف ار و تحصیل منا گرچھ ك

بدون كار یا شغل مناسب برگزیده مي شود        حتي پس از اتمام تحصیل نیز ضمانتي مبني بر دستیابي . تحصیل علم 

مسو با تحصیالت وجود ندارد              اسب وھ من دگي ھمراه با رفاه باشد اما حداقل الزم نیست شروع یك زن. بھ یك شغل 



لقي مي         ، شرط الزم ت دل  متعا معاش در حد  ار  مر اي ا بر ونگراني  دغدغھ  اشتن  د لي و ن ا م ین  اري ازتأم برخورد

.شود

منطقينظرات و خواستھ ھاي

قول بنا كرد                       نامع ، و اصول سست و  ا نمي توان بر پایھ اما و اگر  ندگي مشترك ر ان كھ ھیچ معماري   . ز ھمچن

مي گذارد            عما  یان ن برخاك سست بن ا  مي طلبد        . رت خود ر نھ اي قوي و منطقي  توا گي پش تشابھ مثًال  . ھر زند

مي شود                سوب  مح زندگي مشترك  فقیت  مو بسیار مھم  ا از عوامل  نی ام د زیرا عوامل فرھنگي بھ  . فرھنگي در تم

نحوه معاشرت ، تربیت فرزندان و حتي                    ھب ،  ادت ، مذ ، اعتق بخشد  مي  ھت  گي ج ند پر كردن اوقات فراغت با ز

...عنایت بھ فرھنگ خاص ھر خانواده و منطقھ شكل مي گیرد

ري ، بدون در نظر گرفتن مسائل اصلي                    ھاي ظاھ برخورد تخاب ،  ان نھا معیار درصورتي كھ ت یي  جو نش دا اج  ازدو

.حتي حاشیھ اي باشد با درصد ریسك بسیار باالیي مواجھ خواھد شد

... ؟!من با یك نفر زندگي مشترك تشكیل مي دھم ، با خانواده او چھ كار دارم :" م ساده اندیشي است كھ فكر كنی

است    نج تھ ھمی نادیده گرفتن خانواده ھا ، نظرات و . ازدواج ، برخورد دو فامیل ، دو خانواده و دو منطقھ است . نك

مي شود               محسوب  ان  ان بگي جو بي تجر رین  بزرگ ت نان  آ نطقي  اھي براي    اما آیا واق  .خواستھ ھاي م یچ ر ً ھ عا

ناي احساسات      برمب انشجویي خطا و  اي د زدواج ھ ام ا تم ا  ی آ شریك زندگي نیست؟  مكالسي بھ عنوان  نتخاب ھ ا

وعواطف گذرا و نامعقول شكل مي گیرد؟

ند بھ شكلي منطقي واصولي پایھ ریزي شود           توا دیگر مي  د  پیون نند ھر  ان نیز ما دانشجوی اج  دو بھ شرط آن كھ . از

احل و معیا     نظر گرفتھ شوند    مر در  سب  نا ھاي م . طبعًا دوجنس مخالف درمكاني فرھنگي با ھم برخورد مي كنند. ر

اص جواني سبب مي شود در برخوردھا نیم نگاھي ھم بھ            ایط خ في و شر اط ، شور ع ان  ان ري فكري جو ی جھت گ

كالسي ھا درجستجوي شریك زندگي باشند و گاه ھمسویي ھایي بعضاً              م بین ھ تھ و در  اش تصادفي آنھا را ازدواج د

وي ھم مي كشاند        ھ س اما خوب است قبل از ایجاد عالقھ و ورود بھ دنیاي لطیف عاطفھ ، پس ازانتخاب اولیھ كھ    . ب

بود، انتخاب خود را با                       اھد  زندگي مشترك خو رسعادت  ا وعوامل مؤثر د ارھ عی تن م ف نظرگر نطق ودر  م ني بر مب

نھا و دالی        ات آ د واز نظر میان بگذارن ده در  ا پس . لي كھ براي موافقت یا مخالفت با این پیوند دارند آگاه شوند   خانو

آشنا شدن ھردو خانواده با ھم ، جوانان نیز مي توانند در سایھ ي استفاده ازتجربیات خانواده            اده و  نو فقت خا از موا

یك زندگي مشترك است دست یاب                تشكیل  براي  اخت ھمسر  ن تي كھ الزمھ ي ش ا اطالع ھ  ھ ، ب ن ند و و در محیط خا

دركمال صداقت ، انتظارات ، اھداف وخواستھ ھاي خود را از ازدواج بیان كرده و نظرات شریك احتمالي زندگي        

یز بشنوند ، و در سایھ این گفت وشنودھا ، تشابھات و اختالفات شخصیتي خود را محك بزنند              د را ن ده خو در . آین

اده مي شود و یا             یص د تشخ اسب  من ند  یو اخت ، پ شن یھ این  پیش از آن كھ اتفاقي بیفتد متوجھ تفاوت ھاي اساسي سا

.و از بروز اشتباه در انتخاب پیشگیري مي شودشده 

سعادت و خوشبختي

اف كنیم كھ والدین درپي سعادت وخوشبختي فرزندانشان ھستند و گذر زمان تجربیاتي را در             تر اع نھ  ایید صادقا بی

نھا         بھ آ اسب  من بل وھمسر  ا تق م، درك م اھ تف دست نیامده اند          زمینھ  بھ  دسر  در بي  و  دان آسان  ده كھ چن ا كر . اعط

وج مھمترین   ا وشت سازترین تصمیمي است كھ در طول زندگي اتخاذ مي كنیم        ازد ن بھ طوري كھ درست یا . و سر

ماعي ما را در تمام طول عمر تحت تأثیر خود قرار خواھد داد                 واجت دگي  نوا اطفي ، خا ایط ع آن ، شر ودن  لط ب . غ

بھ جاي این كھ آنھا را مقابل خود                   بیایید ا   م و  ه جویی آرامش بھر ھ شادي و  ب بي  یا در جھت دست ین  لد ا یات و ز تجرب

ارشان     در كن یم  تحصیالت عالي ، ارتقاء . قرار گیریم تا از درصد پشیماني خود طي سالھاي آینده كاستھ باشیم   بدان

ذھني ،           اي  ایي ھ فكري و توان لي انسان را    سطح  دال واست اعي  تز قع بین باشیم باید        ان اگر وا ا  وجب مي شود ام م

ید و گرانبھاي بزرگترھا نخواھد شد                   یات مف تجرب نشین  یالت جا حص ت ھ  من وتو بھ عنوان جوان نیازمند . بپذیریم ك

اگر انسان ھوشمند ي باشیم ھمھ چیز را خودمان تجربھ نخواھیم كرد بلكھ ا زتجربیات         یم و و توانایي ھاي تجربھ ا



ان خصوصاً    دیك خود نیز بھره خواھیم جست         دیگر نز تگان  برخي تجربھ ھا بھ منزلھ ي ھدر رفتن تمام عمر . بس

اھد بود    دگي خود تصمیم مي گیریم ، خود و اطرافیانمان را در دور                    . خو اي زن بر نھ كھ  آیا حق داریم بھ این بھا

اب خود قرا ر دھی             تخ ناشي از اشتباه در ان اشویي  و زن ادگي  نو اي خا یري ھ درگ ل  م ؟ اگر زندگي مشترك یكي باط

بن بست برسد یا با مشكل مواجھ شود تنھا زوجین درگیر نخواھند بود بلكھ اختالفات ، تمام               نواده بھ  اعضاي خا از

اي خانواده را درگیر خواھد كرد        عض آنچھ جوان در آینھ بیند پیر در : " ضرب المثل معروفي است كھ مي گوید     . ا

."خشت خام بیند

انتخاب صحیح حق توست، از حق طبیعیت دفاع كن و ازدواج را پیش از آن كھ شكل بگیرد ! ن بھ ھرحال اي جوا   

!نجات بده

توصـــیه بـــه جـــوانان در آســـتانه ازدواج و خانـــواده ھـــاي جـــوان 

اي ی    مطلوب و منطبق بر اصول اخالقي ، مسئلھ مھم میزان آگاھي و تقّید كساني است كھ مي خواھند          بر گي  ند ك ز

ان عمر بگیرند           ذر مناسبي از گ بھ طور معمول براي دادن اطالعات از بایدھا استفاده مي . با تشكیل خانواده بھره 

.و نتیجھ گیري اصلي را بھ عھده شما بگذاریمشود، ولي در این مقالھ بنا براین داریم كھ از نبایدھا شروع كنیم 

.ازدواج نباید بدون توجھ بھ شرایط و موقعیت ھاي زوج جوان صورت گیرد-1

ین پسرو دخترند كھ بایستي با تلفیق مجموعھ ي توان ھا و توانمندي ھاي خود ، بھ یك زندگي سروسامان دھند نھ            ا

یگران    وج ھاي جوان          . د كالت اساسي ز از مش درجامعھ ما این است كھ جوان با یك فكر و اندیشھ ي آرماني   یكي 

موجود را            ھاي  یت  قع ا وا د ت اھد دا ه نخو از ھ او اج تفكر ب نھ  لھ است و این گو اض یك مدینھ ف بھ  دن  در صدد رسی

مس كند      ساس ول از سوي دیگرواقعیت ھاي موجود درجامعھ ، خود را بھ گونھ اي دیگر جلوه مي دھند واولین        . اح

یجاد مي شود   تضاد ا   نھ ا ازاین رو بھترین زندگي را كساني دارند كھ بتوانند از این جدال و تضاد بھ عاقبت . ین گو

.رھایي یابند

یعني طبقھ و پایگاه اجتماعي پسر ودختر                ان  نگي زوج جو ماعي و فرھ یط اجت ا، شرا ایط و موقعیت ھ لھ شر ازجم

اشد          ان ب ایط ھمخو ین شر ایستي ا ، تناسب جسمي و سني زوج است كھ براساس دیدگاه از شرایط دیگر. است كھ ب

ان ، بایستي بھ میزاني معین از رشد جسمي و سني رسیده باشند و دقیق                 ناس نین روان ش ین و ھمچ ھا ي بزرگان د

دن بھ این رشد، تناسب این دو با ھم است               براي مثال اگر پسري ھمسري بزرگ تر از خود برگزیند ، . تر از رسی

اصلھ سني ز      رخ مي نماید كھ مجال طرح آنھا نیست وجین ده سال یا بیشتر باشد ، مشكالت عدیده اي برایشان         یا ف

.

.انگیزه ازدواج نباید شھوت وخوش گذراني باشد-2

ھ سنت   ، عمل ب نسل اي  ق ب پاسخ بھ نداي فطرت ، تالش در ون  و ارزشمندي چ لي  اي عا ه ھ یز انگ اج  دو اي از بر

امل ،         تك یل و  تكم اوند وجود دارد كھ چنانچھ ھر كدام از اینھا بھ       رسول اهللا ،  ان خد فرم اعت  اط ھ قوي تر  و ازھم

وت وغریزه و        لذت و شھ اشد،  ب انگیزه ازدواج  ان  شت تا جایي كھ براي این لذت و      ... عنو دا اھد  اه خو بھ ھمر را 



اھد بود          م خو اب ھ ثو اگر این ارزش ھاي عالي مالك قرار نگیرد ، چون آن خواست ھا         . شھوت  مادي وھدف اما 

.ھایي سھل الوصل اند، مداومت برآنھا انسان را خستھ ، سرخورده ومحدود خواھد كرد

.ازدواج نباید ھمراه با انگیزه ھاي مادي و دنیوي باشد-3

ابي بھ     یا دستی اجتماعي  یت  قع مو قدرت ومال و  ادي و  اي م اذبھ ھ ھ عشق ، ج دن ب اي رسی بر ازدواج ھایي كھ 

دنیوي انجام شود، بھ علت مادي ونسبي بودن این اھداف و بھ ویژه این كھ در كوران حوادث   امكانات و بھره ھاي    

.و اتفاقات تحت تأثیر شدید قرار مي گیرند و از بین مي روند، معموًال بھ نتیجھ مطلوب نخواھند رسید

.ازدواج نباید براي برآورده شدن خواست ھاي دیگران باشد-4

آرزوھ       اي پدران و مادران ، ایده آل ھاي آنان، خود سري ھا و كج فكري ھاي آنھا یا حتي انتقام بھ طور معمول ، 

ان ، فرزندان را بھ سوي ازدواج ھایي سوق مي دھد كھ در آن یا                بلي ش رومیت ھاي ق گي ومح ند از ز ان  آن یي  جو

از خود نشان دھ    بوري  د وگذشت وص كن مل  تح قیر را  تح لومیت و  د وبھ قول بایستي یك طرف ، یك عمر مظ

ین كھ ھر دو طرف           بسازد یا ا و  بسوزد  خود را محكوم بھ پذیرش این تحكم بدانند یا با بھ ) زن وشوھر( معروف 

یجھ با طالق یا جدایي یا                 یري رھا ساختھ ، در نت پذ این تحكم  ند خود را از  اھ بخو انھ اي  ھ اندك ب ... دست آوردن 

.زندگي را بر خود و خانواده ، ناگوار و تلخ كنند

است                   در  ا پدر و م د دیگري بھ غیر از  افرا واست ھاي  ، خ ن  ای از  در بعضي جوامع دیده شده است كھ . ناگوارتر 

تر خون بھاي مقتول است یا دختر بھ ھمراه مادر در خانھ ناپدري یا      زندگي كرده ، براي امرار معاش تن بھ ... دخ

.سرنوشتي مي دھد كھ خود در شكل گیري آن نقش ندارد

.نگیزه ازدواج نباید چشم وھم چشمي ھا ومقایسھ ھاي اجتماعي باشدا-5

است كھ پسر یا دختري تنھا بھ خاطراین كھ مادر یا پدرش مي خواھد فرزندشان از دیگر ھم              ه شده  ھ بسا مشاھد چ

ان كمتر و           تگ بس ا و ال ھ نكند ناخواستھ درگیرسرنوشتي مي شود كھ نھ بھ صالح اوست و نھ خود       ... سن وس لوه  ج

.نقشي درشكل گیري آن داشتھ است 

.ازدواج نباید بدون جلب نظر و راھنمایي و ھدایت والدین باشد -6

ین نكتھ نیز         ھ ا توجھ ب لیكن   ، ن و جامعھ است  درا ان و ما در توجھ پ ناه م اال ، معموالً گ ب ارد  ند كھ درمو ھرچ

است كھ والدین بایستي بھ طور حتم درزندگي وتشكیل خانواده ف            روري  یعني الزم . رزندانشان نقش داشتھ باشندض

ست حد ومرزھا رعایت شود و فرزندان خودسرانھ براي رسیدن بھ آن چھ امروز مي بینند اقدام بھ ازدواج نكنند        . ا

.تناسب میان زوج جوان ، چنانچھ ھمراه با نظر و راھنمایي والدین باشد ، نتیجھ بخش خواھد بود

.ت وچاره اندیشي با بزرگترھا صورت گیردازدواج نبایستي بدون مشور-7

استفاده كوچك ترھا قرار                           ایستي مورد  ھایي ب وقعیت  اند در م ھ اي كھ بزرگ ترھا از زندگي خود آموختھ  ب تجر

گي كند ، باراول تجربھ كسب كند و بار دوم با              . گیرد  ند بار ز د دو ی با انسان  ده است  ھ گفتھ ش یي است ك سخن بجا

ذش        رب گ ا گي سالم داشتھ باشد         استفاده از آن تج ند با كمي تأمل بھ این نتیجھ مي رسد كھ انسان اندیشمند  . تھ ، یك ز

از آن جا كھ دو بار زندگي كردن ممكن نیست پس بھ جاي زندگي اول مي توان از تجربھ دیگران و پیشینیان بھره         

تھ این امر در مسئلھ ازدواج بسیار ضروري است ، چرا كھ آگاھي نسبت بھ          . جست    مسائل اجتماعي از یك سو الب

ویژگي ھاي اخالقي ھر فرد با توجھ بھ تعلقي كھ بھ اصل و نژاد خود دارد از                       اد و  نژ ل و نسب و  ناخت اص و ش

.و حساس است سوي دیگر، در مسئلھ ي ھمسر گزیني و توافق زن وشوھر در زندگي بسیار مھم

.ي اسالم باشدازدواج نباید بدون توجھ بھ قوانین و دستورھاي الھ-8

از موجودات زنده از جملھ حیوانا ت وجود دارد وانسان نیز دراین ویژگي ، با حیوانات           ري  ا بسی نسي در غریزه ج

است      رك  ت جب تفاوت انسان از سایر حیوانات شده ، موقعیت ومقام ومنزلت انسان در              . مش چیزي كھ مو كن آن  لی

انسان در نظام    . نظام ھستي است  ندازه كھ  و شرافت    بھ ھمان ا تري  از بر نات ،  وا از سایر حی مایز  تي مت ھس



است ، مسئلھ ي برآورده كردن غریزه نیز باید با شرافت ، ارزش و توجھ ھمراه باشد               ار  لذا مكتب حیات . برخورد

یزه جنسي                    د غر ان بتو نھ اي كھ  یدن انسان بھ زمی اي رس م بر اسال را ارضا نماید، دستورازدواج و زوجیت بخش 

أكید دارد          مرد و زن را م      آن ت یت  مشروع اصي كھ اسالم براي زن و شوھر   . طرح كرده ، بر  اب خ آد تورھا و  دس

است تا جایي كھ تّمرد و سرپیچي زن از شوھر را بھ نوعي                    نسان  افت وجایگاه ا ھ براي حفظ شر ھم  ، اده  قرار د

مالمت و                  ین زن و شوھر مورد  ارد را ب ین مو در ا فریط  ت و  تھ و افراط  اب دانس ِق توجب ع سرزنش قرار داده  مس

جب سعادت وپیشرفت خواھد بود ودر ھیچ موردي تاكنون قانوني بھتر          . است    اسالم مو انین  بھ قو ین توجھ  ا نابر ب

.ومتعالي تر از اسالم ارائھ نشده است

.در ازدواج، انتخاب ھمسر نباید بدون معیار ومالك باشد-9

ان برانتخا             ناس نین روان ش اسالم وھمچ ز انسان سا دراین بحث مورد نظر است تأكید       مكتب  توجھي كھ  و ب ھمسر 

ارند    ان د او أكیدات براي بھ كارگیري مالك ومعیار در انتخاب است     . فر ین ت ھ ي ا بھ نام قانون آنچھ در اسالم. ھم

ه خود نیاز بھ ارائھ مقاالت                          آن درجایگا یي است كھ بررسي  وا محت امع و پر  ار ج یر بسی ویت مطرح است تعب كف

.كھ در این جا بھ اختصار از آن خواھیم گذشت متعددي دارد

یت ھمسران مسئلھ كفایت و جامعیت مطرح است وآن ھم در ارتباط بین زن و شوھر ودر جنبھ ھاي جسمي      فو درك

ادگي و            نو ني ، خا اني ، دی ، روحي ورو تماعي  اج مي ، اخالقي ،  ، فرھنگي ، عل قلي  نظر   ... ، جنسي ، ع مورد 

.ن جنبھ ھا را بھ عنوان مالك براي انتخاب ھمسر در نظر بگیرندآن دو باید ھمھ ای. است

.ازدواج نباید فقط تحت تأثیر عوامل اجتماعي صورت گیرد-10

ارتباط با گروه ھمساالن ، علت و انگیزه ي انجام فعالیتي مي             در  آن دستھ كھ   ً خصوصا تماعي ، م اج زه ھاي  نگی ا

ترل ش        شوند، درازدواج   یار كن یستي بس ار گیرند       با قر توجھ  یل و  یق مورد تحل نگیزه ھا اغلب آني و   . ده ودق ین ا ا

نده و كاذب            فریب ات ھم  وق از ا سیاري  ب ذر است و دگ بي ھا، محبت ھا وعشق ھاي خیاباني   . زو وست یا و كوچھ د

بولیت عام اجتماعي نیز ندارند، باید در ازدواج             ند ومق اعي ا تم اج نفي عوامل  ازموارد م  ً ھ معموال اري ك از كامًال ب

.كنترل بشوند، زیرا اگر ازدواجي با این انگیزه ھا وعوامل انجام شود داراي عاقبت و پایان خوبي نخواھد بود

.ازدواج نباید مخالف امور ومقتضیات طبیعي باشد-11

اب دقیق است، مسئلھ زوجیت یكي از مسائل مھم است            بطھ وحس ا اي ض ار كھ نظامي د تي  م ھس زوجیت ، . در نظا

زمھ تكمیل وتكامل و ثمردھي ھستي موجودات است و براي این امر مھم ، شرایط طبیعي نیز درنظر گرفتھ شده              ال

ال گرده افشاني گیاھان در زماني معین بھ نتیجھ خواھد رسید و ازدواج ھم در كودكي یا میان        . است    وان مث بھ عن

لي و پیري نتیجھ خوبي نخواھد داشت         بھ این گونھ امور و موارد دقت و توجھ كافي جلذا الزم است در ازدوا. سا

.شود 

ازدواجھـــــاي فامیلـــــي نـــــیاز بـــــه مـــــشاوره ژنتـــــیك دارد      



ندگي ذھني نشان مي دھد كھ در ھر دور                قب ما تاریخ ع ه اي از تاریخ ، در ھر فرھنگ و تمدني و در مروري بر 

اعي پایین تر از حد طبیعي بوده اند و این               تم اج یت  نظر فعال اند كھ از  ادي وجود داشتھ  فر ا قات اجتماعي  ھ طب ھم

نھا را        ري آ ا ازگ است        امر س تھ  اخ ان مشكل س دگي ش زن ا محیط  تولد كودك معلول و عقب مانده ذھني بھ مثابھ  . ب

بھ سبب تماع است چرا كھ این افراد عالوه بر آن كھ در پیشرفت جامعھ زیاد مؤثر نیستند ،  زنگ خطري براي اج    

ار اقتصادي سنگیني را بر خانواده و جامعھ تحمیل مي كنند           یتشان ب قص و معلول یكي از عوامل پیدایش كودكان . ن

است                كي  تی ھاي ژن یي  ختالالت و نارسا ا ه ذھني  اند مل متعددي   . عقب م ا ھ عو كھ در ایجاد معلولیت ذھني از جمل

.است ) ھمخوني(كودكان مورد نظر است ازدواج ھاي فامیلي و پیوندھاي خویشاوندي 

ان مي دھد كھ نسبت خویشاوندي والدین حتي اگر در سطح چندمین نسل ھم باشد مي تواند سبب عقب        نش قیقات  تح

دك شود        دگي كو ان تحقیقات چنین نتیجھ گرفتھ شده است كھ        . م ین  مرگ و میر فرزندان در غیر خویشاوندان ، از ا

و دختر عمو بھ شصت تا ھشتاد در ھزار افزایش مي                 پسر عمو  ین  اي ب واج ھ ازد در حدود چھل در ھزار و در 

.یابد 

اعضاي دور و نزدیك خانواده ، باعث افزایش                   ین  واج ب ازد ان مي دھد كھ  نش ایي  مریك ان آ ند انشم ات د ق تحقی ج  نتای

.مي شود ) قبل و بعد از تولد( ادان و رشد گسترده انواع بیماري ھاي جسمي میزان مرگ ومیر نوز

در روستاھا و مناطق عشایري بیشتر از نقاط شھري است و این بھ دلیل بافت                لي   فامی ھاي  اج  دو از  ، در كشور ما 

.فرھنگي و روابط غني قومي حاكم بر این مناطق است 

ترجیح مي دھند كھ ب         ان  نشین یر و روستا ا اج كنند      عش ازدو یش  كان خو نزدی یل و  ام دي از ف نگاھي بھ سوابق . ا فر

اج خویشاوندي در ایران حكایت از این موضوع دارد كھ ازدواج خویشاوند مقدس شمرده شده است     ازدو . تاریخي 

ري مقبول و متداول بود            پدر ام ا زن  ب اھر و  ا خو ني ازدواج ب توري ساسا مپرا ا ر ازدواج با خواھر بھ ویژه د. در 

ان یك اصل بھ شمار مي رفت            نو ھ ع میراث شاھانھ ب كي خون و  ا فظ پ نھ تنھا در بین آریاییان بلكھ بین اقوامي . ح

.سامي نیز ازدواج با محارم سابقھ دارد و این عمل ظاھرًا در بین ملل شرق چندان قبیح نبود 

كشورھا چنین بردا                ایر  در س وندي  یشا اي خو ازدواج ھ یخي  تار ابق  مي شود كھ از دید جھان    در بررسي سو شت 

است            بول  ابل ق یلي غیر ق ام اي ف واجھ ازد اكثر ایاالت امریكا ، ازدواج با فامیل نزدیك مثل پسر عمو و  . غرب  در 

پسر دایي و بالعكس ممنوع و غیر قانوني است                  تر عمھ و  دخ میالدي 19این قانون در اواخر قرن . دختر عمو ، 

.بھ ثبت رسید 

پژوھشي كھ     تحت نظر اساتید دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تھران در این زمینھ 1376ال در س در 

لرستان انتخاب شدند كھ          400انجام گرفت ،       ان  دفي در است بھ صورت نمونھ و بھ طور تصا ودك  نفر از 200ك

قب مانده ذھني و            ودك ع الدین در زمان بارداري در این تحقیق ھمچنین بھ سن و. نفر آنھا عادي بودند     200آنھا ك

.و  ترتیب تولد ، تحصیالت والدین در زمان بارداري و تعداد فرزندان خانواده توجھ شده بود 

ند بر عقب ماندگي ذھني كودكان تأثیر داشتھ باشد و زمان                    توا داري مي  بار پدر در زمان  د كھ سن  دا یج نشان  تا ن

ان باید قبل از سن             ستاري بچھ ھا در مرد ا انجام پذیرد و بھترین سن براي بارداري مادران سالھاي سالگي40خو

اني كھ قبل از            34تا    19 سالگي باردار شوند امكان بھ وجود آوردن 35سالگي یا بعد از 18سالگي است و مادر

است                 تر  یش ذھني در آنھا ب ده  ن ان عقب ما یب تولد ، این موضوع با عقب ماندگي كودكان        . كودك ترت ابطھ با  در ر

بطھ ا   اشت    را ند یقات نشان داد كھ معموًال والدین كودكان عقب مانده ذھني از لحاظ سطح سواد و      . ي  ین تحق مچن ھ

.تحصیالت از والدین كودكان عادي پایین تر بودند

در خانواده افراد                     باشد و  بیشتر  نواده  عیت خا جم ازه  د د كھ ھر ان دا یج نشان  تا ان ، ن داد فرزند تع اظ  ین از لح مچن ھ

ادي با ھم زن       نمي توانند بھ خوبي مایحتاج فرزندان را رفع كنند و این باعث مي شود كھ بھره     زی ین  لد د وا دگي كنن

اي پرجمعیت كمتر باشد               ه ھ انواد در خ دكان  در پایان نتایج نشان داد كھ تعدد پیوندھاي خویشاوندي در   . ھوشي كو



ذھني نسبت بھ والدین كودكان عادي بیشتر است        نده  عقب ما ین  لد ارت دیگر ازدواجھاي خویشاوندي مي بھ عب. وا

:در پایان پژوھش ، پیشنھاداتي بھ قرار زیر ارائھ گردید . تواند با عقب ماندگي ذھني كودكان رابطھ داشتھ باشد 

اكز مشاوره و كلینیك ھاي مشاوره ژنتیكي در سطح كشور بخصوص در مناطق عقب افتاده         - رش مر ت گس د و  ایجا

عشایري؛

بر روي نمونھ ھاي بزرگ در سراسر كشور در زمینھ بررسي علل عقب ماندگي ذھني؛تحقیقات گسترده -

مراجعھ خانواده ھا بھ مراكز مشاوره ژنتیكي قبل از اقدام بھ ازدواج ھاي خویشاوندي ؛ -

آگاه كردن خانواده ھا از خطرات ازدواج ھاي خویشاوندي و منع این گونھ ازدواج ھا؛-

فت كھ غ       اید گ ایان ب یكي و بیماري ھاي ارثي قابل پیش بیني بوده و با در نظر گرفتن     در پ اي ژنت اري ھ الب ناھنج

مختلف قبل از ازدواج ھاي فامیلي مي توان از تولد                   اي  ایش ھ م آزم نجا و ا یكي  نت ره ھاي ژ ثت و مشاو ین ورا قوان

تیك      الالت ژن ت لت اخ ھ ع كھ ب انده ذھني  كان معلول و عقب م از كود اي  بل مالحظھ  ا ق اد  ي متولد مي شوند  تعد

.جلوگیري كرد 

مشترك در انتخاب ھمسريي معیارھا

بـا انـتخاب صـحیح ھمـسر ، خانـواده اي مـستحكم داشته باشیم           

)قسمت دوم (

اب ھمسر مطرح نمودیم و         در قسمت اول مطال  نتخ ارھا درا نظر گرفتن مالكھا و معی در  در مورد ضرورت  بي 

...اینك در ادامھ مي خوانیم

اشیم      تھ ب ھ خاطر داش ید ب ز صفا و       كھ با دن زن و مرد ا دار ش برخور انوادگي  ترك خ گي مش د اساسي از زن ھدف 

است      یت  یم نگیزه ازدواج را بر              . صم ید ا بت زن و مرد با اس محور امور معنوي قرار دھند ، نھ امور بھ ھمین من

ند زیبایي        ادي ھمان خود یكي از عواملي است كھ ھر انساني بھ طور طبیعي جذب آن ، زیرا اگرچھ زیبایي زن   . م

اسالم نیز زیبایي زن را مورد توجھ قرار داده است ، ولي این بھ آن معني نیست كھ انگیزه ازدواج تنھا  و  مي شود    

. یبایي دور بزند و امور اخالقي و معنوي نادیده گرفتھ شود بر محور جمال و ز

گي مشترك تنھا زیبایي ظاھري نیست ، بلكھ اخالق و عفت و سازگاري نیز                ند یار ز باشیم كھ مع تھ  ید توجھ داش ا ب

است        گي  ند واھد نیكو و پسندیده نخ، انساني نباشد ، این زیبایي ھ ي پاك روحی، پس اگر بھ ھمراه زیبایي   . الزمھ ز

. بود و ازدواج با چنین زني سعادت و خوشبختي بھ بار نخواھد آورد 



ام جعفر صادق علیھ السالم در این باره     ھر گاه مردي زني را بھ خاطر زیبایي و ثروت بھ ازدواج : د ایفرممي ام

دت و خوشبختي مرد موكول بھ ھمان امر خواھد بود و اگر مردي زني را بھ خاط          عا د ، س در آور ر دینداري خود 

. و تقوا بھ ھمسري برگزیند ، پروردگار متعال زیبایي و ثروت را نیز نصیب او خواھد كرد 

توا مي فرم        ) ص( رسول خدا      ایي ھاي بي مح یب این گونھ ز ه  ار ! از ازدواج با خضراء دمن پرھیز كنید : د ایدرب

رت فرمود          ؤس  حض یست ؟ آن  من چ اء د كھ خضر د  یعني زیبا چھره . ھا مي روید گل زیبایي كھ در مزبلھ : ال ش

نون خانواد       اسد رشد یافتھ و بھ عبارت دیگر زیبا چھره اي كھ در محیط آلوده بھ فساد و تباھي نشو  هاي كھ در كا ف

. و نما كرده است 

اخالق                    ارد  رت د د ضرو اي مر بر زندگي  در متن  سازگاري زن است و آنچھ كھ خانواده را خوشبخت  و آنچھ كھ 

ست ، نھ زیبایي تنھا        مي كند حیا و         بھ طور كلي آنچھ كھ محیط خانواده را سرشار از عشق و محبت . عفت زن ا

. مي كند ، رعایت اصول اخالقي ، پاكدامني و پاي بندي بھ تقوا و درستي و راستي است 

اج ھستند باید دقیق باشند و ضمن توكل بر خدا تا حد ممكن بررسي ھا              ازدو درصدد  ني كھ  و پسرا ي الزم دختران 

. بھ ازدواج كنند را انجام دھند و بر مبناي معیارھاي اساسي و منطقي اقدام 

بررسي ھا و دقت ھاي منطقي                 مان طور كھ  اند ھ الزم و ضروري است ، وسواس و شك و تردیدھاي ، ناگفتھ نم

. و زیان آور است نادرستبیش از حد معقول نیز 

در انتخاب ھمسر معیار و مالك ھاي مشترك 

ادگي     -1 نو لت خا اي انتخاب ھمسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگي است       :اصا بر یار  ین مع تر اساسي  و  . اولین 

اي ریشھ             تھ شده و اصل بھ معن اصل گرف لت از  اصا مھ  از خانواد    . است  كل پسر  ھایي باشند كھ  ه یعني دختر و 

. داراي اصل و ریشھ ھستند 

رشد یافتھ باشند كھ در آنھا پدر و مادري عاقل و دلسوز با ھمھ وجود در رشد و  ایيه ھ دختر و پسر باید در خانواد      

اشند          كوشیده ب فرزند  عالي  كودكان را بھ حال خود رھا كرده و بھ دنبال و خانھ ، ھایي كھ زن و مرد    ه  خانواد ، نھ ت

تفریح خود بوده اند و یا مرداني كھ بدون دلیل موجھي             فرزندان خود را بھ اند و ھمسران متعددي گرفتھ گردش و 

. حال خود رھا كرده اند 

اصیل      اي  ه ھ انواد مي كوشند از نظر اخالقي و رفتاري براي فرزندان خود نمونھ و الگو     ، در خ ادران  ان و م در پ

دون تردید پدر و مادر صالح از نظر ارثي نیز سرمایھ ھاي بس گرانبھایي را بھ فرزندان خود انتقال مي              ب د و  باشن

تر و پسري كھ در یك خانواده اصیل رشد مي یابند ، سجایاي اخالقي را از پدر و مادر خود بھ ارث مي     .دھند    دخ

نمي شوند                 ارج  تي و راستي خ ه درس د ندگي ھرگز از جا تي ھاي ز ھا و سخ اري  با دشو د  برخور ند و در  بھ . بر

.آنان را از انحراف باز مي دارد ، عبارت دیگر پایبندي بھ آبرو و حیثیت 

ان و دین داري       -2 دختر و پسري كھ دیندار . پایبندي بھ اصول آیین اسالم یكي از عوامل خوشبختي خانواده است      :ایم

مي كنند ، زیرا پایبندي بھ دین آنان را از انجام اعمال                     اري  د مال خالف خود اع از  اري  بسی د از انجام  باشن واقعي 

. حرام و خالف باز مي دارد 

است كھ ھمیشھ ھمراه افراد است و آنان را از ارتكاب اعمال خالف انساني باز مي دارد ؛ در  دین عاملي دروني    

یروني است و طبعًا ت               مل ب انون یك عا ق لي كھ  بھ ھمین مناسبت وقتي . ثیرات عامل بیروني در حد ایمان نیست أحا

ني س       یان دی یشوا پ بر تو باد ازدواج با : فرمودند ال مي شد كھ با چھ گروھي باید ازدواج كرد ؟ در پاسخ مي         ؤاز 

اد متدین      فر كن با ھمسري ازدواج كني كھ دیندار باشد ، زیرا دینداري عامل قوي و استواري است          . ا ني سعي  یع

. انسانھا را از لغزش ھا و ارتكاب اعمال خالف باز مي دارد ، كھ در بسیاري از موارد 



ناگفتھ نماند كھ زندگي زن و مرد در محیط خانوادگي احتیاج بھ اخالق دارد ، زیرا تنھا در پرتو قانون      : اخالق نیكو  -3

. اند نمي توان زندگي كرد و ھمھ انبیاء نیز بھ خاطر زنده كردن اصول اخالقي مبعوث شده

. ھمانا برانگیختھ شدم تا مكارم اخالق را بین مردم زنده كنم : خود مي فرمود ) ص(رسول اكرم 

محیط خانوادگي      زن و مرد ھر دو باید اصول اخالقي از قبیل نرمي و مالیمت ، گذشت و سازگاري و عفو و ، در 

ود ، بالفاصلھ بھ عذرخواھي پرداختھ ، از اغماض را رعایت كنند و ھر گاه یكي از آن دو دچار لغزش و اشتباه ش          

ه جویي   تیز ، زیرا س اري كند  دد ً خو ا ه جویي و جدال جد تیز مني و نفاق را س ین برده ، دش یمیت ھا را از ب صم

. بدیھي است كھ طرف مقابل ھم باید عذر و پوزش شخص خطاكار را پذیرا شود . جایگزین آنھا مي كند 

. دترین مردم كساني ھستند كھ عذر دیگران را پذیرا نمي شوند ب: علي علیھ السالم مي فرماید 

ان خود را بھ ازدواج چھ افرادي در آورند ؟ آن حضرت در پاسخ    پرسند از رسول خدا مي       مردم   وقتي    تر كھ دخ

اشد              : مي فرماید      ار ب ند یكو و دی ن خالقش  ھ ا ك تھ جالب آن كھ     .كسي  مي بر دینداري مقدم را سن خلق ُحایشان نك

.رنددا

بررسي روحیات پدر و مادر تا حدودي مي توان بھ خوش اخالقي پسر و                    لعھ و  ا مطا ب ري است كھ  آو یاد الزم بھ 

. دختر پي برد 

ایت اصول كفویت     -4 ات شیمیایي      : رع تركیب نصري كھ با یكدیگر تركیب مي شوند ھر قدر از نظر ھویت       ،  در  ع دو 

یكتر باشند تركیب آن د           نزد دیگر  یك و استوارتر و عمیق تر انجام خواھد شد و اگر بین دو عنصر تقارن وجودي بھ 

. سست و لرزان است و پس از زمان كوتاھي از بین خواھد رفت ، تركیب ، و پیوندي وجود نداشتھ باشد

ست یابند             اري د دواج استو از ھ  اي این كھ پسر و دختر ب بر راین  اب ھر دو باید اصول كفویت و ھمانندي را در ، بن

ایت كنند  ابعا مي رع ل نگي و ع اني ، فرھ ، روحي و رو ني ، جسمي  اید با  . د س یندار ب بارت دیگر دختر د ھ ع ب

اج كند       ازدو ار  ند . زیرا دیندار و بي دین بھ طور طبیعي در مواردي با یكدیگر درگیري خواھند داشت  .شخص دی

. درك كنند را با شخص درس خوانده ازدواج كند تا یكدیگر ھتر استفرد تحصیل كرده ھم ب

اني چند     ذشت سالی پس از گ د  باش ین دختر و پسر زیاد  ب تالف سن  تي اخ وق ه است كھ  اد د ھ نشان  ین تجرب ھمچن

. استحكام خانواده دچار تزلزل مي شود 

است كھ ھمانندي كامل بھ صورت تطابق امكان پذیر نیست ، ولي این عدم امكان نمي تواند از رعایت        ھي  بتھ بدی ال

ندي ن ن ھ عمل آورد ھما مانعت ب تي زن و شوھر را پس از ازدواج   . سبي م لي كھ خوشبخ ام از عو یكي  ین  نابرا ب

. تضمین مي كند ، رعایت اصول كفویت در حد ھمانندي نسبي است 

شریک زندگي خود را چگونھ انتخاب کنید؟



ست کھ            دثي ا ین حوا تر از مھم دھد      ازدواج یکي  مي  انسان رخ  دگي ھر  زن نظر بھ اھمیت ازدواج و تشکیل  . در 

اده، تربیت فرزندان، داشتن زندگي سالم توأم با رضایت و خوشبختي          نو م خا تحکا و اس تداوم  آن در  ثیر تا خانواده و 

یت ، ضرورت دارد دخترا      ساس موفق اح ن و پسران ھنگام ازدواج از خدمات مشاوره اي مناسبي بھره مند شوند و 

.و از این طریق با اھداف ، وظایف و حقوق یکدیگر بھ خوبي آشنا شوند

ان جوان در آستانھ ازدواج با بھره گیري از خدمات مشاوره ازدواج، مي توانند با گامھاي                پسر ه دختران و  امروز

ان بی            اطمین امش و  آر تر و  و تشکیل خانواده گام نھند و در نھایت در این شتري در راه پرپیچ و خم ازدواج     راسخ 

.امر مھم موفق باشند

آگاھي کافي با برخورداري از      و  العھ  د دختران و پسران بدون مط برخي موار ا ، در  م امعھ ي  در ج نھ  ا متأسف

اني با ی اخالقي ، جسمي و رو ناگون  د گو ا ابع در  اي دقت  ق ، منھ پس از . کدیگر ازدواج مي کننداحساس و ذو

. ازدواج نیز بھ دلیل عدم آگاھي، بھ این مشکالت دامن مي زنند

نکاتي چند جھت انتخاب ھمسر 

اجرا واقع بین باشید          ) 1 در تداوم . تابع احساسات نگردید و بھ شکل منطقي جوانب کار را بسنجید. نسبت بھ کل م

ھ شرط  اگر چ تن و عشق  داش اج ، دوست  دو افي نیستیک از ئل مھم نیز  . الزم است ولي ک ا مس یر  بھ سا پس 

. رؤیایي نیندیشید. بپردازید

یل طرف مقابل بھ ازدواج با خودتان تحقیق کنید         ) 2 لیل تما اگر این تمایل بنا بھ مصالحي از قبیل پول و . درباره د

.ثروت، شھرت، خروج از کشور و غیره است از آن صرفنظر کنید

تمالي زن    ) 3 اح یک  در چارچوب آنچھ در دین و فرھنگ مجاز مي باشد، قبل از تصمیم  . دگي خود را بشناسید      شر

بیشتر بشناسید  احتمالي زندگي خود را  دواج ، شریک  از اي  یري بر رفت و آمد و  . گ یا بھ واسطھ  این شناخت 

آشنایان               دیگر  از طریق  ا  اصل مي گردد و ی یم ح تق مس ان فرد ،     . پرسش ھاي  دوست اشتھ باشید  ھ د گاه برخي توج

مي کنند         ھان  پن یق را  قا بھتر باشد در بعضي مواقع بھ طور غیر مستقیم بھ پاسخ         . ح ید  در مجموع . برسید پس شا

ات، دیدگاه ھا، حساسیت ھا، نوع برخوردھا،                        د ا، عا ، خواستھ ھ ید ا فکار، عق ، ا د خلق و خو یستي در مور با ا  شم

.شناخت پیدا کنید... توانایي ھاي ارتباطي و



.طرز برخورد فرد را در موقعیت ھاي بحراني و در برابر مادیات بشناسید

ا جویا شوید             ) 4 ابل ر مذھبي طرف مق اي  اورھ قادات و ب عت اي ھمسر احتمالي خود را در مور   . ا اورھ ب د و  ای د عق

ھب جویا شوید و ببینید کھ آیا با برداشت شما از دین سازگار است یا خیر         ئین و مذ چرا کھ اگر نقطھ نظرات این . آ

مگر آنکھ در این زمینھ انعطاف . فرد براي شما قابل قبول نباشد احتمال وقوع مشکالت شدیدي پیش بیني مي شود       

او قرار          ات  چوب نظر در چار ا  د خود ر نی اشید و بتوا پذیرید   پذیرب او را ب گي  ند ه ز ده و شیو پس بھ طرف مقابل  . دا

بھ طور وضوح برداشت خود را از مذھب بگوید و انتظارات خود را در مورد شما بھ عنوان ھمسر،           ه دھید  اجاز

.بیان نماید

یت ھاي مختلف بررسي کنید        ) 5 ا در موقع لي خود ر ما احت اي ھمسر ردھ ھر چھ بیشتر در شرایط متفاوت و . برخو

مالقات کرده و مورد مشاھده قرار دھید، نشانھ ھاي بیشتري از طرز برخورد او          متعد  الي خود را  احتم دي ھمسر 

.با مردم و در موقعیت ھاي مختلف خواھید یافت

العھ قرار دھید         ) 6 یکدیگر را مورد مط ات  ظار نت شما باید بدانید ھمسر آینده شما چھ انتظاراتي از . خواستھ ھا و ا

:بھ طور مثال شما باید بدانید. شما باید در مورد مسائل مھم زندگي بھ توافق برسید. خودش و شما دارد

.در چھ شھر یا کشوري زندگي مشترک خود را آغاز خواھید کرد-

.زندگي خود را با خانواده ھمسر آغازخواھید کرد یا بھ طور مستقل-

. ودزمان بچھ دار شدنتان حدودًا چھ مدت پس از ازدواج خواھد ب-

.نظر ھمسر احتمالي شما در مورد شغل و فعالیت ھاي خارج از منزل چیست-

.نظر ھمسراحتمالي شما در مورد رابطھ ھا و معاشرت خانوادگي و دوستانھ چیست-

...و 



تحقیق کنید          )7 اده ي فرد مورد نظر  باره خانو . با فرھنگ و باورھاي آنھا آشنا شوید . را بیشتر بشناسیدآنھا . در

انش جویا شوید               ادر ان و بر الدین ، خواھر ا با و د مذکور ر ابطھ فر بررسي کنید کھ تعھد وي در قبال این افراد  . ر

نھا دارد و                  بھ آ سبت  داتي ن ینده چھ تعھ است و در آ ونھ  یر این موضوع بر زندگي شما چگونھ خواھد بود   چگ . تأث

.نسبت بھ احساس خانواده در مورد این ازدواج واقف باشید

رت کنید           ) 8 مشو تان  اقعي  ا خود و از خود بپرسید آیا این فرد ھمان کسي . بھ نداي دروني خود گوش فرا دھید      .ب

الش بوده ام  اً بھ دنب این مرد. است کھ واقع ا مي خواھم کھ  باشدآی در فرزند من  ا زن، پدر و ما پاسخ . ی اگر 

صریحي ندارید دوباره بر روي موضوع تمرکز کنید وسعي کنید پاسخي قاطع براي آن بیابید چرا کھ ازدواج یکي           

.از بزرگترین و مھمترین مسائل زندگي شما است و آینده فرزندان شما را تحت الشعاع قرار مي دھد

بي براي ازدو      ) 9 ناس ا کنید و خود تصمیم گیرنده نھایي باشید           دالیل مت ھرگز تحت فشار براي ازدواج . اجتان پید

اعد نشوید    یان درمورد طرف مقابل کافي نیست، قلب و منطق شما نیز باید          . متق اطراف اسات  دن احس ھا خوب بو ن ت

رضایت دھد       ار  این ک و رسوم فرھنگي ضمن احترام بھ تجربھ و عقاید اطرافیان ، بھ ویژه والدین و حفظ آداب  . در

.و مذھبي ، تسلیم فشارھاي اطرافیان نشوید

بھ سالمت جسماني و رواني طرف مقابل اطمینان حاصل کنید                ) 10 بھ خاطر بسپارید کھ سالمت جسماني . نسبت 

درانتخاب ھمسر است                   ھاي مھم  تور در یکي از فاک یش بھ مواد مخ دم گرا اني و ع بنابر این پیش از تصمیم . و رو

دربار    ري  ی نکات مذکور اطمینان حاصل کنید      ه ي   گ واج ، در مورد  مسلمًا شریکي وابستھ بھ مواد مخدر و یا . ازد

.داراي بیماري خاص جسماني، آینده مبھمي را رقم مي زند

تماعي، سن، میزان           ) 11 ند طبقھ اج ود درمواردي مان الي زندگي خ احتم با شریک  ھ  باشید ک تھ  اش ھ د توج

.این موارد را جدي بگیرید. ي تناسب داشتھ باشیدتحصیالت و توانایي ھاي ھوش

نکنید   ) 12 لھ  دستپاچگي و عجلھ کردن در تصمیم گیري                    . عج یل  از ازدواج ھا بھ دل سیاري  ب کھ  این  با توجھ بھ 

ھي مي شود ، در تصمیم خود          نت کست م ھ ش ب نھایت  حتمًا در مورد . براي قبول یک ازدواج عجلھ نداشتھ باشیددر

اھ        مي خو صرفًا بھ دلیل . بھ شناخت برسید و وقت بگذارید . ید عمري را با وي سپري کنید، تحقیق کنید        فردي کھ 

.ناامید شدن از ازدواج تن بھ یک ازدواج نامناسب ندھید و خود را بھ فھرست قربانیان ازدواج اضافھ نکنید

ایي بگیرید) 13 د کمک و راھنم اون بخواھید . از خد ان و توکل بھ خدا از او  ا ایم خاب صحیح شریک ب نت تا درا

ري کرده و مسیر مناسبي را پیش رویتان قرار دھد            ا ا را ی ندگي ، شم چنانچھ پس از مطالعھ نکات مذکور ھنوز . ز

ري خود دچار تردید ھستید ، مي توانید بھ مشاورین حاضر در مراکز مشاوره رجوع کرده و با آنھا               ی تصمیم گ در 

.مشورت نمائید

نه انتخاب کنید؟شريک زندگي خود را چگو



ست کھ            دثي ا ین حوا تر از مھم دھد      ازدواج یکي  مي  انسان رخ  دگي ھر  زن نظر بھ اھمیت ازدواج و تشکیل  . در 

تحکام خانواد        اوم و اس د آن در ت یر اث اده و ت ه، تربیت فرزندان، داشتن زندگي سالم توأم با رضایت و خوشبختي  خانو

یت ، ضرورت دارد دختران و پسران ھنگام ازدواج از خدمات مشاوره اي مناسبي بھره مند شوند       ساس موفق اح و 

.و از این طریق با اھداف ، وظایف و حقوق یکدیگر بھ خوبي آشنا شوند

ان جوان در آستانھ             پسر ه دختران و  ازدواج با بھره گیري از خدمات مشاوره ازدواج، مي توانند با گامھاي    امروز

ان بیشتري در راه پرپیچ و خم ازدواج                  اطمین امش و  آر تر و  و تشکیل خانواده گام نھند و در نھایت در این راسخ 

.امر مھم موفق باشند

العھ و آگ   دون مط ب پسران  برخي موارد دختران و  ا ، در  نھ در جامعھ ي م فا أس اھي کافي با برخورداري از  مت

ا یکدیگر ازدواج مي کنند  ، جسمي و رواني ب قي  اخال گون  گونا عاد  ب در ا قت  اي د پس از . احساس و ذوق ، منھ

. ازدواج نیز بھ دلیل عدم آگاھي، بھ این مشکالت دامن مي زنند

نکاتي چند جھت انتخاب ھمسر 

اجرا واقع بین باشید          ) 1 در تداوم . نگردید و بھ شکل منطقي جوانب کار را بسنجیدتابع احساسات. نسبت بھ کل م

افي نیست   الزم است ولي ک گر چھ شرط  ا وست داشتن و عشق  د اج ،  دو ئل مھم نیز  . یک از ا مس یر  بھ سا پس 

. رؤیایي نیندیشید. بپردازید

یل طرف مقابل بھ ازدواج با خودتان تحقیق کنید         ) 2 لیل تما الحي از قبیل پول و اگر این تمایل بنا بھ مص. درباره د

.ثروت، شھرت، خروج از کشور و غیره است از آن صرفنظر کنید

دگي خود را بشناسید          ) 3 لي زن ما یک احت در چارچوب آنچھ در دین و فرھنگ مجاز مي باشد، قبل از تصمیم  . شر

بیشتر بشناسید  احتمالي زندگي خود را  دواج ، شریک  از اي  یري بر اسطھ رفت و . گ ھ و یا ب آمد و این شناخت 

آشنایان               دیگر  از طریق  ا  اصل مي گردد و ی یم ح تق مس ان فرد ، گاه برخي      . پرسش ھاي  دوست اشتھ باشید  ھ د توج

مي کنند         ھان  پن یق را  قا بھتر باشد در بعضي مواقع بھ طور غیر مستقیم بھ پاسخ         . ح ید  در مجموع . برسید پس شا

تھ ھا،                     ، خواس ید ا فکار، عق ، ا لق و خو ایستي در مورد خ ب ا  ات، دیدگاه ھا، حساسیت ھا، نوع برخوردھا،    شم د عا

.شناخت پیدا کنید... توانایي ھاي ارتباطي و

.طرز برخورد فرد را در موقعیت ھاي بحراني و در برابر مادیات بشناسید



ا جویا شوید             )4 ابل ر مذھبي طرف مق اي  اورھ قادات و ب عت اي ھمسر احتمالي خود را در مورد    . ا اورھ ب د و  ای عق

ھب جویا شوید و ببینید کھ آیا با برداشت شما از دین سازگار است یا خیر         ئین و مذ چرا کھ اگر نقطھ نظرات این . آ

مگر آنکھ در این زمینھ انعطاف . بیني مي شودفرد براي شما قابل قبول نباشد احتمال وقوع مشکالت شدیدي پیش        

پذیرید             او را ب گي  ند ه ز ده و شیو ار دا قر ات او  نظر چارچوب  در  د را  د خو نی ا تو یرباشید و ب پس بھ طرف مقابل  . پذ

بھ طور وضوح برداشت خود را از مذھب بگوید و انتظارات خود را در مورد شما بھ عنوان ھمسر،           ه دھید  اجاز

.بیان نماید

یت ھاي مختلف بررسي کنید       برخ ) 5 ا در موقع لي خود ر ما احت اي ھمسر ردھ ھر چھ بیشتر در شرایط متفاوت و . و

مالقات کرده و مورد مشاھده قرار دھید، نشانھ ھاي بیشتري از طرز برخورد او            الي خود را  احتم تعددي ھمسر  م

.با مردم و در موقعیت ھاي مختلف خواھید یافت

العھ قرار دھید    خواستھ ھا و انتظارات یکد     ) 6 شما باید بدانید ھمسر آینده شما چھ انتظاراتي از . یگر را مورد مط

:بھ طور مثال شما باید بدانید. شما باید در مورد مسائل مھم زندگي بھ توافق برسید. خودش و شما دارد

.در چھ شھر یا کشوري زندگي مشترک خود را آغاز خواھید کرد-

.مسر آغازخواھید کرد یا بھ طور مستقلزندگي خود را با خانواده ھ-

. زمان بچھ دار شدنتان حدودًا چھ مدت پس از ازدواج خواھد بود-

.نظر ھمسر احتمالي شما در مورد شغل و فعالیت ھاي خارج از منزل چیست-

.نظر ھمسراحتمالي شما در مورد رابطھ ھا و معاشرت خانوادگي و دوستانھ چیست-

...و 

تحقیق کنید          ) 7 اده ي فرد مورد نظر  باره خانو . با فرھنگ و باورھاي آنھا آشنا شوید . را بیشتر بشناسیدآنھا . در

انش جویا شوید               ادر ان و بر الدین ، خواھر ا با و د مذکور ر ابطھ فر بررسي کنید کھ تعھد وي در قبال این افراد  . ر

یر این موضوع بر زندگي شما چگونھ خواھد بود                    ارد و تأث د ا  تي نسبت بھ آنھ عھدا ه چھ ت یند . چگونھ است و در آ

.نسبت بھ احساس خانواده در مورد این ازدواج واقف باشید

رت کنید           ) 8 مشو تان  اقعي  ا خود و از خود بپرسید آیا این فرد ھمان کسي . بھ نداي دروني خود گوش فرا دھید      .ب

الش بوده ام  اً بھ دنب باشد . است کھ واقع در فرزند من  ا زن، پدر و ما ی ین مرد  اھم کھ ا مي خو پاسخ . آیا  اگر 

صریحي ندارید دوباره بر روي موضوع تمرکز کنید وسعي کنید پاسخي قاطع براي آن بیابید چرا کھ ازدواج یکي           

.سائل زندگي شما است و آینده فرزندان شما را تحت الشعاع قرار مي دھداز بزرگترین و مھمترین م

ا کنید و خود تصمیم گیرنده نھایي باشید                 ) 9 زدواجتان پید اي ا بي بر تناس ل م ھرگز تحت فشار براي ازدواج . دالی

اعد نشوید    یان درمورد طرف مقابل کافي نیست، قلب و منطق شما نی         . متق اطراف اسات  دن احس ھا خوب بو ن ز باید ت



رضایت دھد       ار  این ک ضمن احترام بھ تجربھ و عقاید اطرافیان ، بھ ویژه والدین و حفظ آداب و رسوم فرھنگي   . در

.و مذھبي ، تسلیم فشارھاي اطرافیان نشوید

بھ سالمت جسماني و رواني طرف مقابل اطمینان حاصل کنید                ) 10 بھ خاطر بسپارید کھ سالمت جسماني . نسبت 

ني و عدم        درانتخاب ھمسر است            و روا ھاي مھم  تور در یکي از فاک یش بھ مواد مخ بنابر این پیش از تصمیم . گرا

درباره ي       ري  ی نکات مذکور اطمینان حاصل کنید      گ واج ، در مورد  مسلمًا شریکي وابستھ بھ مواد مخدر و یا . ازد

.داراي بیماري خاص جسماني، آینده مبھمي را رقم مي زند

ھ باشید ک  ) 11 وجھ داشت تماعي، سن، میزان        ت ند طبقھ اج ود درمواردي مان الي زندگي خ احتم با شریک  ھ 

.این موارد را جدي بگیرید. تحصیالت و توانایي ھاي ھوشي تناسب داشتھ باشید

نکنید   ) 12 لھ  دستپاچگي و عجلھ کردن در تصمیم گیري                    . عج یل  از ازدواج ھا بھ دل سیاري  ب کھ  این  با توجھ بھ 

تھي        ست من ھ شک ھایت ب حتمًا در مورد . براي قبول یک ازدواج عجلھ نداشتھ باشیدمي شود ، در تصمیم خود  درن

صرفًا بھ دلیل . بھ شناخت برسید و وقت بگذارید . فردي کھ مي خواھید عمري را با وي سپري کنید، تحقیق کنید               

.زدواج اضافھ نکنیدناامید شدن از ازدواج تن بھ یک ازدواج نامناسب ندھید و خود را بھ فھرست قربانیان ا

ایي بگیرید) 13 د کمک و راھنم اون خاب صحیح شریک  . از خد نت د تا درا از او بخواھی ا  د با ایمان و توکل بھ خ

ري کرده و مسیر مناسبي را پیش رویتان قرار دھد            ا ا را ی ندگي ، شم چنانچھ پس از مطالعھ نکات مذکور ھنوز . ز

ري خود دچار تردید ھستید ، مي تو             ی تصمیم گ انید بھ مشاورین حاضر در مراکز مشاوره رجوع کرده و با آنھا  در 

.مشورت نمائید

توجه به چند نكته در امر ازدواج

( بـا انـتخاب صـحیح ھمـسر خانـواده اي مـستحكم داشته باشیم                

)قسمت سوم 

ارھا و مالك ھاي مشترك در انتخاب ھمسر            ه و معی انواد ام خ نظ فظ  یارھاي ح لبي در مورد مع م مطا مت دو در قس

... اینك در ادامھ مي خوانیم. مطرح نمودیم 

مھریھ سنگین 

ید نداریم كھ ازدواج یك امر طبیعي است و دختر و پسر بر اساس تمایالت طبیعي با یكدیگر از            . دواج مي كنند ترد

نجام امور طبیعي باید بھ طور سھل و ساده انجام شود ، ھر نوع قید و بندي تحقق این امر طبیعي را          ا كھ ا آن ج از 



مي كند       سخت  ار و  خیر و یا عدم انجام امور طبیعي نیز موجب بھ ھم خوردن تعادل جسمي و أبدیھي است ت. دشو

. رواني فرد خواھد شد 

تھ آیین         گذش این  دشواري در آن وجود ندارد               از  نھ  اي است و ھیچ گو ده  ھل و سا ین س م د بھ ھمین مناسبت . اسال

بر بزرگوار      یام نجام داد و ھمچنین در ازدواج دختران خویش ھرگز مھریھ       ) ص(پ ھ خود ا یي ك ھا ام ازدواج در تم

. را سنگین قرار نداد 

استوار آ          ) ص(رسول خدا      اج  ازدو اي  انھ ھ ده داشت یكي از نش ست كھ میزان مھریھ سبك باشد   عقی بنابراین . ن ا

ناب كنیم      ین اجت ھ ھاي سنگ ری ید از مھ ادگي ، با ندگي خانو بھ ز بخشیدن  ام  تحك اس در ) ص(رسول خدا . براي 

:فرازي فرمودند

. ھر كار دشوار و سختي حرام است و در آیین اسالم اساسًا دشواري و مشكل وجود ندارد 

اع          ھ عدم  ان نگین نش ریھ س یھي است كھ پس از گذشت مدت كوتاھي مرد خانھ متوجھ       مھ بد رد است و  بھ م تماد 

از بین                         نھ  گرمي و نشاط خا افت و  ییر خواھد ی تغ و كردارش  ار  ت ، رف تھ شده  رفتھ ، سردي جایگزین آن این نك

اھد شد    تھ مرد       . خو گذش این  ھدایت ناصالح را ھرگز نمي توان با تعیین مھریھ ھاي سنگین بھ صالح ویا زن  از 

. تر مي كند ، بد را بدآورد ، بلكھ مھریھ سنگین 

ازدواج با مرد شرابخوار 

اجتناب و پرھیز از ازدواج با مرد شرابخوار است و              شت  دا توجھ  بدان  قع ازدواج  اید در مو ب از اصولي كھ  یكي 

. بدیھي است كھ ھمھ محرمات شرعي بر اساس عقل و منطق است 

كسي كھ از م        اصل  ن  دھد         دوري ننكرات  روي ای مي  یوان قرار  ا در حد ح بھ عبارت دیگر در  . مي كند خود ر

ني تنزل داده ، رفتارھایي از او صادر مي شود كھ با ش          نسا عیت ا از موق ا  انسان خود ر نین شرایطي  ن انسانیت أچ

ار نیست      ازگ ي این وجھ تمایز بنابراین وقتي فرد. عقل و خرد است ، ھمھ مي دانیم كھ امتیاز انسان از حیوان        . س

. را از خود بر كنار كند ، در رده حیوانات قرار خواھد گرفت 

یت را بر ھمگان آشكار مي كند كھ شخص دیوانھ تكلیف ندارد           اقع این و دیني  لعھ  چنان كھ از رسول خدا نقل . مطا

ده است كھ فرمودند     است       : ش ھ شده  نگان برداشت كودكان و دیوا از  یف  م تكل خصھ انس  . حك مش ان از حیوان پس 

او از عقل و خرد است  نیروي خرد مي فرماید  . برخورداري  لي  ا د در عظمت و تع ون انسان ھاي : خدا ھمانا 

. خردمند و عاقل ھستند كھ پند پذیرند 

ذكر شده ب           دمات  ا توجھ بھ مق خوبي آشكار مي شود كھ فلسفھ عدم جواز ازدواج با افراد شراب خوار چیست و ھ ب

پرھیز كن : از امام رضا علیھ السالم نیز نقل شده است كھ فرمودند . ن افرادي پیمان ازدواج بست چرا نباید با چنی    

. از این كھ با مرد شرابخوار پیمان ازدواج ببندي 

ني و روایات و احادیث ھمھ حاكي از آن است كھ حرمت استفاده از شراب در              ھاي آسما اب  كت بررسي  و  العھ  مط

ھي وجود دا         ال یان  تھ و این      جمیع اد ست كھ آیین اسالم بھ تنھایي آن را حرام كرده باشد      ش بوده ا ن چیزي  از .امر 

. ھمین نكتھ بھ فساد و تباھي كلي شراب و نیز بھ تباھي و فساد شخص شراب خوار مي توان پي برد 



شریك نادان ازدواج با 

تباھي ( بپرھیزید ، زیرا ھمدمي و مصاحبت با او تضییع نادانشریك از ازدواج با : از رسول خدا نقل شده است     

. نادان نیز تباه و ضایع مي شود شخص عمر و گرفتاري است و فرزند ) 

وردگار بیماران را شفا دادم و مردگان را زنده گردانیدم   بھ اذن پر  : نقل شده است كھ فرمود    ) ع(از حضرت عیسي     

. درمان كنم فرد نادان را نتوانستن ، ولي 

دوستي نیز از مجالست و مصاحبت با افراد نادان پرھیز داده شده است       رت و  عاش داب م باب آ در خالل ھمین . در 

از دوست                بھ  دشمن دانا  كھ  ات استدالل شده  ست نادان مي خواھد خوبي كند ، ولي در است ، زیرا دونادان  روای

. اثر كمبود عقل بھ دوست خود ضرر و زیان مي رساند 

: مجالست با شخص نادان چنین مي فرمود ي امام محمد باقر علیھ السالم فرمود كھ پدرم امام زین العابدین درباره            

رت مكن و از دوستي با وي پرھیز كن                 عاش دان م نا ا شخص  م ھرگز ب از او دوري گزین و ھرگز با ھمیشھ. پسر

. ، زیرا شخص نادان نھ خود دانش دارد و نھ دانش دانشمندان بھ او سودي مي دھد كناو مباحثھ و مجادلھ م

از روایات        برخي  واي  اس محت اس ان بھ فرد ساده لوح و زود باور نیز تعبیر شده است    ، بر اد بھ عبارت . شخص ن

ین است كھ اگر كس              نشانھ حماقت ا تحقق آن امكان پذیر نیست بگوید ، شخص نادان آن را    دیگر  ا كھ  یزي ر ي چ

. باور كرده ، مي پذیرد ، در حالي كھ فرد عاقل آن را نپذیرفتھ و رد مي كند 

. در روایات ازدواج ، ھشدار داده اند كھ مراقبت كنید و ببینید مونس و انیس دائمي شما چھ كسي مي خواھد باشد

ین نوع روایات ب       دت و صمیمیت باشد ، حال آنكھ وخوبي آشكار مي شود كھ ھمسر انسان باید عامل انس و مھ از ا

محصول یك عمر زندگي با چنین فردي موجب تضییع عمر و             شریك    ست و  ی لتي ن ام و منز نین مق یستھ چ نادان شا

است       رس  د ري زو ی است كھ بعضي ھا در اثر چنین ازدواج ھ      . پ یات آمده  از روا برخي  در  ان كھ  ایي بھ پیري چن

. زودرس رسیده اند 

دن بھ زیبایي و جمال                  ھ ش فت اشند و بھ جاي فری دار ب ید ھشیار و بی ان با ان از عقل و خرد ھمسر جویا شوند تا ، جو

ادا گرفتار      اداني گردند كھ ازدواج كردن با وي ھمان و بدبختي ھمان          شریك   مب صحبت كردن بابدیھي است كھ . ن

العھ و دقت د  د رف با   ان عقل   و مط یز بھ رشد و ضعف عقلي         و شعور  ر م ا حدودي  ت ان  ادر وي مي تو پدر و م

.پي بردشخص

يك انتخاب صحیح ، يك عمر آرامش



دس تر        ین، مھم ترین و مق كتر ه كوچ د ا بزرگي از دنیاي اجتماعي كودك است و از     خانو خش  اعي و ب تم اج د  نھا ین 

در صورتي كھ این پیوند و                    ند و  ان ثمره و مكمل آن ھست یل مي شود و فرزند ترو یك پسر تشك ین یك دخ ب ند  پیو

نجام شود، این شراكت سوددھي خواھد داشت ؛ یعني فرزندان صالح و با آینده                لي ا رست و اصو ذاري د ایھ گ سرم

تربیت مي شوند و اگر زن و شوھر بدون عالقھ و صرفًا بر اساس جنبھ ھاي مادي و یا رفع تكلیف اقدام بھ          روشن   

یكي درانتظارشان                  ار بھم و ت ه م یند دواج آ از ان حاصل از این  ند د و فرز ان مي دھ ین شراكت زی د ، ا ین ما ازدواج ن

. است

ازدواج

ناگون ازدواج مي كنند   دالیل گو بھ  انجام مي شود ك( عاطفي : مردم  یین  كھ ( ، مذھبي ) ھ اغلب در سنین پا

اك عقیده      تر ساس اش نجام مي شود  برا ژي ا لو دئو ای كھ صرفًا براساس ثروت یكي از طرفین انجام ( ، اقتصادي ) و 

اعي   ) مي شود    تم اج فرم بوده    ( و  ایعترین  بھ صورت خواستگاري انجام مي       كھ ش  ً اساس سنت ھا و عمدتا بر و 

).شود

بھ نشا    است كھ ازدواج ھاي عاطفي        تجر اده  و اجتماعي موفق ) فرد نسبت بھ ھم است كھ بر اساس عالقھ ي ( ن د

.تر از انواع دیگر مي باشند

شروط اصلي ازدواج

اعي           -1 تم اج ني و  بلوغ جسمي براساس شرایط جغرافیایي، تغذیھ اي و نژادي تفاوت مي كند  :بلوغ جسمي، روا

. سالگي است13-11سالگي و در مورد دختران 15–13ولي بھ طور متوسط براي پسران

وغ رواني      ل مي و بلوغ اجتماعي حدودًا              4-2ب لوغ جس ب ل پس از  سال پس از بلوغ رواني صورت مي پذیرد 2سا

نھ ھنوز در بعضي خانواده ھا بھ محض ایجاد عالئم    تاسفا بلوغ جسمي ، اقدام و یا تشویق بھ ازدواج نوجوان مي م

ند و ی     م رشد و بلوغ رواني و اجتماعي،                  نمای ني و عد بد د علیرغم بلوغ  ذھني خو ه ي  اند ندان عقب م رز ا براي ف

. ھمسر تعیین مي نمایند

نگیزه      -2 تن ا نگیزه اي        :داش ان ا پسر جو تر و  دخ تي  ایس یي با فرد مورد نظر       ب ناشو د ز پیون یجاد  واقعي براي ا

آشنایي           دین و یا  ال قھ و است و عال خو و  د  ن اش نمي باشد         داشتھ ب یوند  این پ بودن  یل درست  ل ا د ایید آنھ چھ بسا . و ت

.مي كنندبدون انگیزه ، ازدواج و مدت كمي پس از مراسم ازدواج اقدام بھ جدایي و طالقجواناني كھ 

اطالعات      -3 تن  فرد متقاضي ازدواج بایستي اطالعات كامل در مورد ازدواج و نیازھاي رواني و اجتماعي   :داش

رف مقاب    بگیرد كھ ازدواج یك پیوند                  ط اد  اشد و ی اشتھ ب د د اختي زن و مر انشن خصوصیات رو ین  ن چ م  ل خود و ھ

.مقدس الھي است و صرفًا بھ عنوان روشي براي ارضاء غرایز نیست



عیارھاي انتخاب ھمسرم

تشابھات شخصیتي-1

.)زوجین در یك طبقھ باشند( تشابھ فرھنگي و اجتماعي -2

.داشتھ باشند) نزدیكي ( از نظر دیدگاه ھاي فكري وعاطفي قرابت -3

.سال و مرد بزرگتر باشد7-2اختالف سن ، ترجیحًا -4

.شدترجیحًا میزان تحصیالت و درآمد مرد بیشتر از زن با-5

نظر مدتي قبل از ازدواج با یكدیگر آشنا بوده و در حضور خانواده ھا با دیدگاه        -6 پسر مورد  تر و  دخ است  ر  ھت ب

.ھاي فكري و اجتماعي و دالیل و برنامھ ریزي ھاي یكدیگر در زندگي مشترك آشنا بشوند

با كمترین تشریفات      استگاري  ، مراسم خو افق اخالقي  تو ینان از  از حصول اطم ام شود و بھتر است  پس  انج

. خانواده ھا در مورد مھریھ و جھیزیھ دخالتي ننموده و آن را بھ عھده ي زوج جوان بگذارند

ام مي شود و اغلب ،    انج قابتي  یشتر بھ صورت چشم وھم چشمي و ر ا ب اج ھ زدو نھ در شرایط فعلي ، ا فا أس مت

اي مادي وجود دارد و روز بھ روز مراسم عروسي پرھزین         ه ھ ھ تر و تشریفاتي تر مي شود و تأمین جھیزیھ انگیز

است             ا شده  ده ھ نوا بھ ھمین دلیل انگیزه براي ازدواج و انجام این سنت الھي كاھش یافتھ و در  . كابوسي براي خا

.سالگي و مجرد زندگي مي كنند40–30بسیاري از خانواده ھا دختر و یا پسر در سنین 

.ھ ي سني بین فرزندان نیز بین زن و شوھر توافق قبلي صورت گیردكمال مطلوب این است كھ در مورد فاصل

ند كھ یا بھ علت عدم آمادگي و توافق زن و مرد براي بچھ دار شدن                ناخواستھ ا لد مي شوند  تو ني كھ م فرزندا گاه 

این كھ نسبت بھ جنسیت فرزند متولد شده عالقھ و توافق ندارد                    است و یا  ه  ود اخواستھ بھ ھر دلیل فرزندي كھ ن. ب

بھ دنیا بیاید ھیچگاه مھر و محبت واقعي را از والدین نخواھد دید و در بزرگسالي كاندید ابتال بھ اختالل افسردگي              

است    اب  ار كودكان با شیوه ھاي رفتاري والدینشان ھمبستگي زیادي دارد و كودكان ناموفق معموًال   . و اضطر رفت

. از توجھ و محبت آنھا محروم ھستندمحصول روابط ناسالم و نامطلوب والدین بوده و

ادر محروم بوده اند، اغلب نسبت بھ فرزندان خود بي                در و م ني كھ خود از محبت پ الدی اده است و ان د تجربھ نش

. مھر ھستند و نمي توانند والدین موفقي باشند



ین با بھ كارگیري تشویق و تنبیھ و نمونھ قرار دادن خود و روش ھاي تربیتي و سنتي خود در گذشتھ بھ رفتار     لد وا

دھند          مي  دان خود شكل  یي را پاره و از این راه              . فرزن اھن ھا پیر نند ما  نیز ھما ان  فرزند دھیم  ھتر است اجازه  ب

. تجربھ كسب كنند

ان سالمتي و نیكبختي ، رفاه وامنیت فرزندانشان ھستند ولي روشھاي غلط آنھا در تربیت اطفال      ھمھ و   اھ دین خو ال

پذیري       زش نا ا ھاي س ار ت مي شود   موجب رشد رف كان  پدران و مادران كودكان خود را بھ دلیل خطاھا و  . در كود

درصورتي   ند،  یھ مي كن تنب یشان محكوم و  گاري ھا از تاري و ناس ف اري ھا و اختالالت ر انم ك ند اشتباھات كھ 

.خودشان موجب بروز مشكالت آنھا مي باشد

یض قائل شدن بین فرزندان از علل اختالل رفتار كودكان است       تبع دین و  ال ین و اجرات ب اختالفات خانوادگي ، . مش

. تشنجات و توھین ھا، محیطي نا امن براي طفل بھ وجود آورده واو را وادار بھ نافرماني مي كند

نش مي آورد تا آن را                     شتاب بھ درو انھ ي خود را با  وز تماعي ر بھ اج اني است كھ او تجر ك مك انھ براي كود خ

. مورد ارزیابي قرار دھد و بھ خاطر آن ستایش و تحسین شود

ات كودك باشد، موجب شكست و ایجاد              امكان ایي و  تر از حد توان یاد ز كودك ز ا ین  لد ات وا تظار ان در صورتي كھ 

رش منفي    كودكي كھ بیش از اندازه مورد توجھ والدین باشد، نازپرورده بار آمده و نمي . نسبت بھ خود مي شود     نگ

محرومیت ھا را نخواھد                         دھا و  تضا دگي،  شكالت زن م ا  انایي مقابلھ ب تو اشد و  داشتھ ب افي  نفس ك ھ  اد ب تم ند اع توا

اھد بود    نخو یز  اجتماعي ن اي  یت ھ ئول یرش مس بھ پذ قادر  دازه، كودك را  حمایت و. داشت و  ان یش از  محبت ب

ترسو، خجالتي و بي تفاوت و پرخاشگر بار مي آورد             كودك ناز پرورده در طول زندگي خود نیاز بھ . خودخواه ، 

نھا را جایگزین روابط عاطفي دوران كودكي خود كند                ند آ توا یش از حدي دارد كھ ب و ب وابط عاطفي شدید  وي . ر

.تراز معمول و تا حدود زیادي بي نظم استدمدمي مزاج ، تحریك پذیر، پر توقع

امني ، ترس ، بي اعتمادي، حسادت ، كینھ جویي و ناتواني در ابراز محبت و قبول         اس نا وجب احس م كودك  طرد 

.آن مي شود

با چه زنان و مرداني نمي توان ازدواج كرد ؟



است كھ عالوه بر این كھ واجد آثار حقوقي و مدني زیادي مي باشد از نظر       ازدواج ان  یر قوق ا در ح مدني  ادي  نھ

ار پسندیده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نیز ھست         بسی مري  ا یني ھم  لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ي . د

نھ مذمت      اطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وي ، حرام               ) ش  سرزن ( حس بھ خ ردي  انچھ ف ن است و چ ه  شد

اھد بود      ین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نھاد، امري الزم است           . خو یكي از این قاعده ھا موضوع . بھ ھم

است            اد  فر عضي ا ب ا  منوعیت نكاح ب اج كرد كھ از نظر شرعي و     . م ازدو كسي  ا  باید ب قانوني براي آن مانعي لذا 

اشد      تھ ب داش موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروھي از زنان و مردان مي             . وجود ن بررسي  ھ  ً ب ین بحث ذیال در ا

.شمرده اند" موانع نكاح " پردازیم كھ درقانون مدني ایران آن را جزء 

:از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دستھ جاي مي گیرد 

شاوندي نسبيناشي ازخوی-1

ناشي از خویشاوندي سببي-2

ناشي از خویشاوندي رضاعي-3

موارد متفرقھ-4

رعایت مصالح كشور-5

):خوني( موانع ناشي از خویشاوندي نسبي –الف 

.ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده ھا ي مادري-1

.ھ پایین تر برودازدواج با فرزندان و نوه ھا و نتیجھ ھا ، ھرچھ قدر ك-2

.ازدواج با برادرو خواھر و اوال د و نوه ھا و نتیجھ ھاي آنان-3

.ازدواج با عمھ ، خالھ ، عمھ و دایي ھایي خود و عمھ و خالھ و عموھا و دایي ھا ي پدر و مادر و اجداد -4

:موانع ناشي از خویشاوندي سببي –ب 

نیز جده ھاي زن                   -1 در و  نمي تواند با ما خود و نیز مادر و جده ھاي رضاعي زن خود ازدواج كند و این   مرد 

یعني اگر مردي فقط برا ي چند دقیقھ با زني حتي ازدواج موقت نماید و حتي آنھا ھمدیگر را        . حرمت، ابدي است     

محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده ھاي نسبي یا رضاعي ھمسر فعلي یا سابق خود براي              ین  نند ا ھم نبی

.یشھ محرم است ھم

اعي شوھر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد باال                      -2 ا رض ی اد نسبي  در و اجد ا پ نمي تواند ب یز  زن ن

.درباره زن نیز صادق خواھد بود

یشھ بر وي حرامند             -3 راي ھم نسان ب اد نسبي یا رضاعي ا یا اجد پدر  لذا اگرزني ولو چند دقیقھ نیز بھ عقد . زن 

.و بعد ھم جدا شود براي ھمیشھ بھ پسر و نوه و نتیجھ ھاي آن مرد حرام خواھد بودمردي درآید



.عروس نیز براي ھمیشھ بھ پدر شوھر و اجداد شوھرش حرام است-4

اج ھاي یاد شده ھم خاص ازدواج دائم است و ھم شامل ازدواج موقت مي شود       :تذكر    ازدو از  لھ  حاص میت  . محر

.نیست و صرف جاري شدن صیغھ نكاح ، كافي براي این محرمیت خواھد بودوجود رابطھ زناشویي الزم 

اگر مردي با زني ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دختراني از شوھر قبلي اش داشتھ باشد ، تا زماني كھ این زن          -5

یز با پدر خوانده شان محرم ھستند واگربین زن وشوھر مزبور، رابطھ               ین دختران ن د است ا مر زناشویي در عقد 

امحرم خواھد بود و مي تواند با وي                   ن بقش  ده سا بر پدرخوان تر  ً این دخ دا ا شدن ، مجد از جد اشد پس  شده ب واقع ن

اگر بین زن و شوھر مزبور رابطھ زناشویي رخ داده باشد دختر زن بھ پدر خوانده یا ھمان شوھر       اج كند اما  دو از

.دراین میان نخواھد داشتمادرش براي ھمیشھ محرم است و جدایي مادر نیز نقشي

ند ھمزمان با دو یا چند خواھر ازدواج كند            -6 توا نمي  لذا اگر مردي با زني ازدواج نماید ، تا زماني كھ از . كسي 

اھر زن ، محرم شرعي كھ ملزم بھ                         مورد خو ین  ا ھ در البت اج كند كھ  ازدو اھرش  ا خو د ب ن ا نشده نمي توا وي جد

.از این جھت نامحرم استرعایت حجاب نیست نخواھد بود بلكھ

ا طالق رجعي          :تذكر    زنش ر دي  مر مي تواند باز زن را بھ ازدواج خود در آورد      ( اگر  دھد، ) طالقي كھ مرد 

نوع طالق در ِعّده  ین  انوني چون در ا واج كند  ( ق ازد اید  ا فوت شوھر نب زن پس از طالق ی كھ  ، زن ) مدتي 

د زوجھ مرد فرض مي شود ، تا پایان ع             ن ان ده ، حق ازدواج با خواھر زن وجود ندارد ولي در سایرطالق ھا یا ھم

.عّده ي عقد موقت، مي توان در ایام ِعّده با خواھر زن ازدواج نمود

نوع است   -7 ذن وي مم ا ، بدون  اھرزاده زوجھ یا خو اده  درز دواج با برا كسب اجازه   . از گر مردي بدون  ا لذا 

ا خواھرزاده او ازد   برادرزاده ی با  ً بتواند     ھمسرش  اگربعدا لي  د و اھد بو د جایز و صحیح نخو ین عق واج كند ا

اشد             مي ب د مجدد ن ق یاز بھ ع فذ مي گردد و ن نا بلي  ا كسب كند ازدواج ق یت ھمسرش ر اگرھمسرش از  . رضا اما 

.نكندعقد باطل مي شود) تأیید ( موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ 

واند بعدًا با خالھ یا عمھ وي ازدواج نماید و نیازي بھ اعالم موضوع بھ اگر مردي با زني ازدواج كند مي ت  :تذكر   

.زن خود ندارد

ردي سھ بار متوالي ھمسر خود را طالق دھد ، پس از وقوع طالق سوم             -8 این زوجھ مطلقھ ) سھ طالقھ ( اگر م

.، بر مرد حرام مي شود خواه با وي رابطھ ي زناشویي داشتھ یا نداشتھ باشد 

دوباره با وي ازدواج كند باید این زن با مرد دیگري ازدواج دائم نموده و با وي رابطھ زناشویي   اگر مر    اھد  د بخو

اول درآید       ند بھ عقد شوھر ایام عده مي توا تمام شدن  د و زن پس از  و سپس ازوي جدا شو باشد  . نیز داشتھ 

باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوھر گفتھ مي شود زیرا     ) حالل گرداننده   ( اصطالحاً بھ شوھر دوم ُمحّلل        

.اول و ھمسرش مي گردد

د شده خاص طالق و ازدواج دائم است             :تذكر    یا لذا اگر مردي پس از عقد موقت از ھمسرش جدا شود  . موضوع 

.یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایي واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواھد بود

ار ط             -1 ُھ ب ـ مسرش را ن الق دھد بھ صورتي كھ شش بار آن طالق رجعي باشد این زن براي ھمیشھ     اگر مردي ھ

گفتھ مي شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواھد ) نھ طالقھ ( براین مرد حرام مي شود كھ اصطالحًا بھ وي          

.بود



)شیري ( موانع رضاعي -ج

.است) رضاع( یكي از اقسام خویشاوندي ، قرابت ناشي از شیرخوارگي 

كي شیر دھد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندي رضاعي                ایط ذیل بھ كود با شر اگر زني  تیب كھ  ین تر بد

، خواھر و برادر                یرخواره  با ش دان آن زن نیز  د و فرزن رضاعي مي شوند و شوھر آن زن ھم ، پدر  پیش مي آی

رضاعي مي شود و شوھر آن زن ھم ، پدر رضاعي وي محسوب مي شود و خالصھ برادر و خواھر آن زن ھم                 

.دایي و خالھ او بھ شمار مي روند و ھمین طور الي آخر

: شرایطي كھ سبب قرابت ناشي از شیرخوارگي مي شود 

.شیر زن ناشي از حمل مشروع باشد-1

.لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشھ ریختھ شود و بھ كودك داده شود فایده اي ندارد. شیر، مستقیمًا مكیده شود-2

دك الاقل      -3 توالي و یا در یك شبانھ روز از شیربخورد          15كو ضمنًا نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از . دفعھ م

.غذا یا شیر زن دیگري مصرف كند

.قبل از تمام شدن دو سالگي او باشدشیرخوردن كودك ، -4

.مقدار شیري كھ خورده از یك زن و شوھر حاصل شده باشد-5

اح ھمانند قرابت نسبي است                 ھیت نك یت و ما رم یث مح ازح اعي  وندي رض ا یش یب خو ترت ین  لذا ھمان گونھ كھ . بد

دربزرگ نسبي محرم است ، رضاعي آن نیز محرم مي باشد             ا در و م ا ا م برادر ی اھر و  ولي رابطھ توارث بین خو

.آنان ایجاد نمي شود

دش با شرایط مزبور شیر دھد، مادر آن كودك بر شوھرش حرام مي                   :تذكر  تري خو ه دخ ادر بزرگي بھ نو اگر م

زرگ با این كارش ، دخترش را بھ خواھر رضاعي نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با          ب این مادر  ا  دد زیر گر

.زن بر شوھرش حرام مي شودخواھر فرزند جایز نیست این

موانع متفرقھ-د

گر مردي با علم بھ این كھ زني شوھر دارد یا درِعّده طالق یا وفات بھ سر مي برد وي را بھ عقد خود درآورد            -1

. ، ھم عقد باطل است و ھم آن زن براي ابد بھ او حرام مي شود

اگر مرد بھ موارد         ا  ، شوھر دارد یا ِعّده اش تمام نشده و زن را بھ عقد خود مزبور جاھل با شد یعني نداند زن   ام

ھ عقد خود در آورد ولي اگربین آنھا رابطھ                      ، زن را ب ّه  ِد مام ع ات از  اند پس  ا مي تو ؛ ام د باطل است  آورد عق در 

.باشد، زن بر وي حرام ھمیشگي خواھد شدزناشویي نیز برقرار شده 



و عفیفھ است ِلعان كند یعني بھ وي نسبت زنا دھد یا فرزندش را از اگر مردي ھمسر دائمي اش را كھ مسلمان            -2

ین كار را با شرایطي نزد قاضي انجام دھد بین این زوجین براي ھمیشھ جدایي واقع مي شود و                     ود نفي كند و ا خ

.بر ھم حرام ابدي مي شوند

كار ھم آگاه باشد بین آن دو حرمت با فردي ازدواج كند و بھ حرمت این ) حج( اگر مرد یا زني در حال احرام        -3

. ابدي حاصل مي شود

اگر مردي با زن شوھر دار یا زني كھ در ِعّده طالق رجعي است زنا كند آن زن براي ھمیشھ بھ وي حرام مي           -4

.شود

.بعضي از فقھا این كار را موجب حرمت ابدي نمي دانند:تذكر

اھر                  -5 درو خو ا اط كند م لو ا پسري  ب و دختر آن پسر بروي حرام ابدي مي شوند ؛ ولي مفعول مي اگر مرد بالغ 

.تواند با مادر وخواھر ودختر آن مرد ازدواج نماید

اج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم بھ حرمت ، زنا محسوب مي شود ولي مرد      -6 ازدو

افر اھل كتاب                  ان ك لمان مي تواند با زن دي و زرتش     ( مس یحي، یھو ازدواج موقت نماید و بعضي از فقھا، ) تيمس

.ازدواج دائم را ھم جایز مي دانند ولي ازدواج با زنان غیر اھل كتاب ، جایز نیست 

قھا گفتھ اند چنانچھ مرد مسلماني داراي زن مسلمان باشد بدون اذن ھمسر مزبور حق ندارد زن          :تذكر  از ف عضي  ب

.اھل كتاب را بھ ازدواج خود در آورد

مي مثل شیعھ و سني اشكالي ندارد ولي جھت رعایت كفویت ، بھتر است ھر                از -7 اھب اسال ان مذ پیرو دواج بین 

.دو از یك فرقھ باشند

رعایت مصالح كشور-ھـ 

ایراني      -1 مان غیر  با مسل ني بخواھد  ا یر لي اگر زن ا است و بال مانع  اني  یر با زن غیر ا ایراني  دواج مرد  از

اشكالي     ازدواج  ً د شرعا دولت كسب مجوز كند        كن از  ید  سمیت داشتن با بت آن و ر ارد ولي براي ث و گرنھ از ند

.نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواھد داشت

ان عضو وزارت امور خارجھ یا نیروھاي مسلح با غیر ایراني ھا ممنوع است و باید قبالً   -2 یرانی واج ا مجوز ازد

ولت اخذ شود و گرنھ ھم موجب تعقیب اد            از د اري و ھم عدم بھ رسمیت شناختن آن خواھد شد ؛ اگر چھ شرعًا آن 

.صحیح است

در مورد ایرانیان شیعھ حاكم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصي                :تذكر    تر  یش تھ شد ب بي كھ گف ال مط

محسوب مي شود در مورد اھل سنت ونیز اھل كتاب ، احكام شرعي مذھب خودشان رعایت خواھد شد ، مگر این         

.شخصي شان اعالم نمایندآنان شخصًا رضایت خود را بر ِاعمال قوانین مدني ایران بر روابطكھ

ــا   ... مـــــــــــــــي خـــــــــــــــواھم ازدواج كـــــــــــــــنم امـــــــــــــ



َ لَكُ         "  اَن خَلَق ِھ  ت ـیَنـكـُم َمودَّة َو َرحَمـًة ِان ِفي ذِلَك ِلآیات ِلقوٍم           َو مِن آیا َل بَ و جـَع ا  َھ ی َسكنوا اِل ـ ت اَزواجاً لِـ م  ُ نفُسِك َا م مِن 

" یـَتـَفـَكَّروَن

یكي از آیات و نشانھ ھاي لطف الھي آن است كھ براي شما از جنس خودتان جفتي بیافرید كھ در كنار او آرامش       " 

و دوستي و رحمت برقرار نمود كھ این نیز براي مردمان متفكر و آگاه از نشانھ ھا ي علم و   یافتھ و میان شما انس       

) 21/ سوره روم ". ( حكمت آشكاراست 

انجام     ازدواج است كھ در  ي  عھ ي بزرگ انسان ام ناي ھرج ب نگ  ده س وا كیل خان ردي و روابط  و تش وظایف ف

یكي از             ارد و  ین د اد اسي و بنی اس مھم ترین و زیباترین سنن اجتماعي انسان ھا در طول تاریخ  اجتماعي آنھا نقش 

ست كھ ریشھ در فطرت       و آفرینش ویژه ي آدمي دارد و تأمین كننده و تعدیل كننده ي بسیاري از نیازھاي رواني       ا

باشد كھ در اسالم بسیار مورد تأكید قرار                   ان مي  نس دي ا اقتصا تي  دي و ح تقا اع  ، اخالقي  تماعي ،  ، عاطفي ، اج

. فتھ استگر

بشري و ادیان           ھ ھمھ ي جوامع سالم  اني ك ده ي جھ عي و پدی لھي ، اجتما این امر ا د ازدواج  د اذعان نمو ای ب اما 

موضوعي ساده و مقدس است ، در عین حال یك پدیده ي فرھنگي ھست                 نیز ،  ھ و خود  ید داشت أك آسماني بر آن ت

است                 تھ  بھ خود گرف نگ خاصي  تي ر ھر مل نزد  اصیل و ا با وجود عقاید، الگوھا و سنت ھايدر كشور م . كھ 

اسالمي براي اده ي  داب و رسوم  س دس در چنگال آ الي و مق تع ین ارزش م در حال حاضر ا نھ  فا أس ، مت اج  ازدو

گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ي اسالم و سنن حسنھ ي پیامبر گراميو ضد ارزش ھا       غلط 

وي عدم         از ر ار  اطھ ئمھ  الت و سلیقھ افراد مختلف     و ا ی ابق تما ، مط گاھي  و چیزي بھ آن اضافھ شده جھت دادهآ

ان گونھ كھ امروز ازدواج جوانان در میھن اسالمي ما بیش از آن كھ ُبعد مادي و اقتصادي داشتھ باشد ،            . است    بد

بھ صورت دامي از مال ك ھا و آ    د آن  پو ار و  دارد كھ ت نگي و فكري  فرھ عاد  ب یشھ در ا م غلط ، ر داب و رسو

ھاي مخرب ،        ابت  رق ھم چشمي و  و  ً محصول چشم  ا الب كھ غ است  ً خرافي  ا ا و بعض بیج ات  و توقع فات  تشری

. تقلیدھاي كوركورانھ ، مسخ ھویت و كرامت انساني است

:برخي از مھم ترین و عمومي ترین آداب و رسوم وسنت ھاي ازدواج بین خانواده ھاي ایراني

ازدواج تحمیلي -1

خالف اصول    بر لھ كھ  ھا ، از شدت این مسئ اده  نو نان و خا و بینش جوا انش  یش د فزا تانھ با ا بخ این كھ خوش با 

تھ شده ،           كاس است ،  اسالمي  ام  احك قي و اجتماعي و  اما ھنوز ھم در برخي مناطق ، پدر و مادر و نزدیكان اخال

ا كھ پسندیدند و پیشنھاد نمودند بدون نظر خواھي معقول از پسر، او را مجبور بھ ازدواج با               تري ر ، ھر دخ د  داما

مي كنند         شخص  و بعضي پسرھا ھم بدون توجھ بھ مشكالت بعدي بھ راحتي مي گویند ھر كھ را شما بخواھید       آن 

در این خانواده ھا عمومًا وضع دختران و مجبور كردن آنھا بھ ازدواج ھاي تحمیلي ، بسیار    ! شما بگویید  و ھرچھ    

.وخیم تر است

شیربھا -2



بعضي   لط بر آن است كھ قبل از عروسي براي تھیھ مقداري از جھیزیھ ، از داماد              در  م غ ا رس و روستاھ ا  شھرھ

لغي پول نقد بھ عنوان شیربھا مي گیرن         د كھ خود مانع و مشكل بزرگي براي خانواده ھاست و یكي از آسیب ھاي  مب

است كھ خانواده ي داماد درمقابل ، عمومًا انتظار دارند كھ جھیزیھ مفصلي باز گردانده شود        كاش . كوچك آن این 

. لحظھ اي مي اندیشیدند كھ شیر مادر چیزي نیست كھ قابل خرید و فروش باشداین افراد 

مھریھ 

اسالمي است كھ از زمان پیامبر اكرم          مھر  نھ ي  سنت حس یك  ھ  وجود داشتھ و تعیین ) صلي اهللا علیھ والھ وسلم ( ی

رفت ، پرداخت آن        . آن مورد تأكید است   ھ كسي گ اد و چ را چھ كسي د ند مھریھ  ه اي مي گوی ین كھ عد با ا

یھ كرد شوھر           لب مھر ن ط ه ز گا ني ھر است ؛ یع اماد  بھ بر ذمھ ي د ال لمط دا خت كند    عن ا پرد اید آن را  در قدیم . ب

دستورات اسالمي ، بھ روال ِمھرالُسنھ ي حضرت فاطمھ زھرا                اس  ه و براس ًا ساد یھ عموم بوده است ، ) س( مھر

ین سنت پسندیده را مطابق با تمایالت خود جھت داده اند و مھریھ را بھ                 از مردم ، ا یاري  ه بس امروز ھ  ان أسف ما مت ا

یك دختر تلقي  ان ارزش  نو ندگي   ع بخش در ز وم  تدا اي محكم و  نھ  ا شتو ا پ یھ سنگین ر ھر تباه م اش ھ  مي كنند و ب

یي مي پندارند     ناشو چرا باید بعضي دختران بھ باال بودن نامعقول مھریھ خود افتخارنمایند؟ مگر الگوي زنان ما    . ز

اطمھ زھرا    مي پسند        ) س(ف ھ اطھار ائم دا و رسول خدا و  وي ازدواجي كھ خ لگ و مگر ا د وعقل بر آن  نیست ؟  ن

یت خلق خدا را فراھم مي سازد، ازدواج بزرگ مرد تاریخ اسالم حضرت علي                ارد و رضا ذ ھ مي گ با ) ع ( صح

اطمھ زھرا      برخي ازدواج ھا با تمام محسنات داماد ، بھ علت عدم توافق بر سر              ) س(ف سف  تأ ایت  ا نھ نیست كھ ب

.مھریھ و مبلغ آن ، صورت نمي گیرد

از والدین       تھ  تر ، و زندگي او كاالي مورد معاملھ نیست تا بر سر مبلغ مھریھ اش            این دس ه كرد كھ دخ اید آگا ا ب ر

ند و باید بدانند كھ طلب كردن مھریھ ي سنگین،          نشانھ عدم اعتماد و اطمینان كمتر است و بھانھ اي براي بحث كن

یھ ي خارج از توان ، كھ ھمھ ي اینھا از آفت                  یز و جھ قول  نامع تظار  ان ھاي ازدواج و آسیب ھاي فرھنگي و ایجاد 

.اجتماعي آن محسوب مي شوند

جھیزیھ-3

گي جدید باشد ھمان گونھ كھ جھیزیھ حضرت              ند یھ ي شروع ز ات اول وری ر حد ضر ده و د ید سبك ، سا با یھ  جھیز

اطمھ زھرا    ان بھ              ) س( ف ده است كھ در آن زم لم بو یتي ھفده ق ھ روا ري شده است و این ھم   63ب ا م خرید از درھ

اصلي دورشده و متأسفانھ در زمان ما یكي از مشكالت                   دف  تدریج از ھ مي است كھ بھ  ھ ي اسال سنت ھاي حسن

ان با وسواس توجھ مي كنند و اگر آن را                      ھ عروسش بھ جھیزی ا  كھ برخي خانواده ھ ھ  ن نگو اج شده است ، بدا دو از

تگي خود و خانواده خود تصور مي كنند و ارز              كس ھ ي سرش ای ند م ید پسند ش عروس خود را با وجود فضائل اخال ن

اسند        مي شن بھ جھیزیھ اش  اد ھمراه خود            ! قي فراوان  یز آدم تا جان  یر مرغ  از ش ھ اصطالح  ب كھ  ند  قع دار تو و 

یي كھ دیده شده است پدري یكي از كلیھ ھاي خود را براي تھیھ جھیزیھ دختر خود فروختھ است و          ! بیاورد    تا جا

و عدم ت  فقر  ھ علت  نظر كرده است  یا دختري ب واج صرف  د از از  ، ھ  یزی یھ ي جھ یي تھ نا بھ عالوه بسیار . وا

بعضي از وسایلي كھ بھ عنوان جھیزیھ با ھزینھ ھاي كمرشكن تھیھ شده است، سال ھا دست               مي شود كھ  ه  مشاھد

.نخورد ه مانده و فقط بھ نمایش درآمده است 



تجمل و تشریفات دست و پاگیر-4

نھضتي برضد     ید  ازدواج ھاي پر خرج و تشریفاتي بھ وجود آورد كھ ھزینھ ھاي زیادي را مي بلعد و نابود مي          با

خرب ندارد  اي م و رقابت ھ و ھم چشمي  م  اي جز چش ه  الھ. كند و انگیز اسالم با باید با  لي  تورات عا دس از  ام 

پرستي و خرج تراشي ھاي بي دلیل در امر ازدواج بھ شدت مبارزه كرد             تجمل  در فرھنگ عمومي باید . ھرگونھ 

اد شود كھ خرج تراشي و ھزینھ ھاي زیاد در مراسم مختلف ازدواج نھ دلیل شخصیت ، نھ نشانھ ي          یج این باور ا

اشویي          یوند زن موجب تحكیم پ ریشھ ي بسیاري از كدورت ھا ، اختالفات خانوادگي و جدایي ھا . است  آبرو و نھ 

ید بھ مشتي آداب و رسوم                    اي جشن و سرور پرخرج ، تق ان شب ھ ھم لط ، در  آداب و رسوم غ ین  ر ھم اید د ا ب ر

ري جستجو كرد            غلط  ا تگ م خواس بھ ھنگا بھ ظواھر مادي  ھ افراطي  وج یجا و ت ب توقعات  افسوس كھ تقلیدھاي . و 

اي خرگوشي مرگبار،              ورانھ ، كورك  واب ھ یي و خ ھر بي آبرو تر از  بد لي  اي خیا آبروھ  ، م و ھم چشمي ھا چش

نجمد كرده و از درك حقایق و واقعیت ھاي ازدواج         ا م ا ر باز داشتھ است كھ حاصلي جز اضطراب بعضي مغزھ

. و اختالالت عصبي و رواني ندارد، افسردگي ، تظاھر و زندگي بي روح و نشاط

در پیوندي كھ دختر و پسر از روي شناخت ، با یكدیگر صمیمیت و تفاھم داشتھ و والدین آنھا بدون سختگیري            ا ما 

بررسي آن را تصویب مي               اوره و  مش كنند و در یك محفل شاد و دوستانھ و صمیمانھ برگزار ھاي بیجا و پس از 

. ت و مخارج رویایي و افتخارات موھوم نداردمي شود، نیازي بھ تشریفات كمرشكن ، پیرایھ ھاي ابلھانھ ، تجمال     

اجي ، كھ بھتر است آن را ازدواج   ازدو ین  ھ در چن است ك م  ل از مھریھ ھاي  مس نھ  نامیم ،  بیعي ب اسالمي و ط

یھ ھاي       یز و جھ اد و گران قیمت و                  كمرشكن  رات زی اھ و طال و جو ا  بھ ھ از شیر بري ھست ، ن رشت خ د یز و  ر

نھ شمع       آور و آی اي سرسام  ای ري ، خریدھاي آن چناني قبل از عقد براي عروس و خانواده     ھد ر ضرو اي غی دان ھ

ال ھدایا        ارس م و  تقدی او ،  در اعیاد و روزھاي خاص و باالخره تشریفات و اسراف ھاي مراسم عقد و عروسي ي 

...با ھزینھ ھاي سنگین و

یب و قابل تأمل و تحقیق این است كھ گروه عمده اي از خانواده ھ             ھ عج ا كھ از این پیرایھ ھا و تشریفات زاید و نكت

ارند، نالھ مي كنند و درمقام بحث با این گونھ آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر مخالفت مي           یت د مر شكن شكا ك

در عین حال       غالبًا بھ آنھا پاي بندند و زماني كھ خود بھ عنوان والدین پسر یا دختر در موقعیت قرار مي   ورزند ، 

یرند صورت      اك كرده در دام آن تارھاي عنكبوتي افتاده و بھ مصیبت و خطا گرفتار مي شوند           گ ھ را پ ئل شاید . مس

مت كافي و ضعف اراده و تفكر و ایمان آنھا بھ                ا م شھ ه و عمل ، عد ید تضاد عق این  یكي از دالیل  فت كھ  بتوان گ

.مبارزه و شكستن سنت ھا و آداب و رسوم موھوم وغلط است

یس بیكن فیل     نس میالدي ، خطا ھاي مبتال بھ ذھن آدمیان را كھ در تحصیل علم و آگاھي   17سوف انگلیسي قرن    فرا

، شخصي ،         یفھ اي  ھاي طا وان بت  بھ عن ا  آنھ یده و از  سان مي شوند بت نام گمراھي ان ھ  ، مای و كشف حقیقت 

است      برده  نام  ایشي  م اري و ن از نحراف ا       . ب پسند و ا ھاي نا نت  م و س اب و رسو آد ھ  طرت خداوندي و  این گون ف ز 

نگي       اسالمي  فرھ اي  از جملھ بت ھ یز  ا ن مي مي توان نامید كھ نیاز بھ بت شكن و      ر یھن اسال امروز م و فكري 

.قھرمان ھاي فرھنگي و فكري دارد و درمانش ھم بازگشت بھ سنن اصیل اسالمي است



موارد ھمتايي و تناسب دختر و پسر

:ایشان فرمودند "با چھ كسي ازدواج كنیم ؟ : " پرسید ) ص(مردي ازپیامبر اسالم 

"االكفا ء" 

:حضرت فرمود" كفوھا چھ كساني ھستند؟ :" او پرسید 

" المومنون بعضھم اكفاء بعض "

.ھم ھستندمومنان ، كفو و ھم شأن

ھمتایي دیني و ایماني-1

اید با انساني مانند خود ازدواج كند              اسالم ، ب اصول و فروع  ین و  ند بھ قوان ایب . زن متدین و پ

ا ھرچھ بھ ھم نزدیك تر باشند و فاصلھ كمترباشد ،                         ارد، ام ند امكان  ناسب صد در صد  تھ ت لب ا

.بھتراست 

انسان . بیان فرمودند" ایمان " یر بناي اصلي ھم كفوي را  مي بینیم كھ پیامبر اكرم ، معیار و ز        

مؤمن ، اگر با ھمسر بي ایمان ازدواج كند و نتواند او را متدین نماید، یا باید ھم رنگ او شده و 

بي دین شود و یا در برابر او مقاومت كند و دائمًا نزاع و زد و خورد داشتھ باشد؛ كھ ھر دو ،              

است و فرزند        گي  بزر ارت  ني ھم كھ محصول چنین زندگي ھاي آشوب زده اي باشند، بھ          خس ا

.سعادت نمي رسند

ھمتایي وھماھنگي فرھنگي و فكري-2

نگي میان دو ھمسر در زندگي مشترك ، نقش اساسي دارد               فرھ ري و  افق فك براي . تفاھم و تو

ا درك نموده و مكنونات ایجاد یك زندگي پویا و پربار، باید معماران این كانون بتوانند یكدیگر ر

دروني خود را بھ ھم تفھیم كنند و در بسیاري از مسائل ، تصمیم مشترك و یكسان        ات  توی و مح



ناي آن عمل كنند و در فراز و نشیب ھاي زندگي ، یاور ھم باشند و فرزندانشان            برمب تھ و  گرف

.را براساس یك طرح ھماھنگ تربیت كنند

:مي فرمایند) ع(امام صادق 

"ارفة ال توضع اال عند العارفالع" 

ارفھ     قرار گیرد ، ) فھمیده ي اھل معرفت( باید در كنار مرد عارف ) فھمیده ي فرزانھ  ( زن ع

.نھ غیر آن 

ھمتایي اخالق-3

از مھم ترین موارد ھم كفویي و ھمتایي بین زن و شوھر است                   ھم قي ،  اخال اسب  تن ھنگي و  . ا

.باشند اما از جھت اخالقي نھكفو ھم " دیني " ممكن است زن و شوھر از جھت 

كفو ھم بودن در تحصیال ت علمي -4

ا ھم     لمي ، خیلي ب مات و تحصیالت ع علو نظر م از  كھ زن و شوھر  است  تر آن  فاصلھ بھ

.باشند تا تفاھم بیشتري در زندگي شان وجود داشتھ باشدنداشتھ

یژگي ھاي دیگر بررسي كرد              ات و و ا صف باید ب ین خصوصیت را  تھ ا بھ این معنا كھ مثًال . الب

ارد و كم ظرفیت است ، نباید سواد و تحصیالتش بیش از                   " زن" اگر    د بي جا  بر و غرور  تك

؛ زیرا    اشد  اھد آمد    م–حتمًا  –مرد ب دگي شان بھ وجود خو در زن ني  ا او فر اما اگر  . شكالت 

ھم مسئلھ بھ ھمین شكل " مرد " در مورد . كمتر است متواضع باشد، احتمال بروز این مشكل 

.است با كمي تفاوت



تناسب در زیبایي-5

یز الزم نتوجھ بھ توازن و تناسب میان دو ھمسر در زیبایي صورت و اندام و قیافھ ي ظاھري

خوش تیپ    " اگر یكي از آن دو، . است  م و  دا ان ا و خوش  ب دیگري  " زی اشد و  زشت " ب

، احتمال بھ وجود آمدن ناراحتي و مشكل براي ھر دو، و عقده ھاي رواني "صورت و بد اندام 

.برا ي فرد زیبا ، وجود دارد... و انحراف و بي عفتي و حسرت و 

تناسب سني -6

.نیز الزم استھمتایي و تناسب در سنھمسر توجھ بھدر انتخاب

سال دیرتر از دختر بھ 4پسر، حدود . در دختر و پسر، یك امر طبیعي است       تفاوت سن بلوغ     

است كھ تفاوت سن آنان در امر ازدواج نیز بھ ھمین مقدار باشد              وب  مي رسد، پس خ وغ  ( بل

تساوي " است ، نھ " تفاوت سن" از نظرسن ،كفو ھم بودن دختر و پسر ) . پسر، بزرگتر باشد  

( البتھ رعایت این تفاوت سن بھ این مقدار . زیرا این تفاوت ، در آفرینش آنان قراردارد    " . سن  

.بھتر است كھ چنین باشد. واجب نیست) سال 4حدود 

ممكن . این خصوصیت را باید با مجموعھ ي صفات و خصوصیات دختر و پسر بررسي كرد           

تري سنش بھ این مقدار كمتر از سن پسر نباشد، اما امتیازات دیگري داشتھ باشد كھ آن است دخ 

.جبران كندرا 

تناسب مالي-7

ه مطرح كرد این است كھ              دراین بار توان  ا كھ مي  ده ي عامي ر اع دختر و صالح نیست: ق

.باشندتفاوت زیادي داشتھ " مالي و ثروت " پسر و خانواده ھایشان ، از نظر 

كھ با مقداري ثروت و توانگري ، خود را گم مي كنیم و تكبرھا، غرورھا، اگر ما كسي ھستیم     

قیر كردن ھا و  تح نت گذاشتن ھا ،  ریب دھیم ؟  ... م ا خود را ف ، چر ید  ان مي آ ! بھ سراغم

است كھ اگر پسري فقیر یا متوسط از نظر مالي ، با خانواده اي ثروتمند وصلت                ین  ً چن موال مع

و اگر دختري فقیر، عروس خانواده اي ثروتمند شود،    . آنان شود " نوكر و برده ي     " ند، باید   ك 

.البتھ استثناھایي نیز وجود دارد! آنان گرد د" كنیز " باید 



تناسب خانوادگي -8

!ازدواج با یك فرد، مساوي است با پیوند با یك خانواده و فامیل و نسل

من مي خواھم با خود این فرد : " ، معقول نیست كھ انسان بگوید" انتخاب ھمسر" در مسئلھ ي 

:زیرا" ازدواج كنم و كاري بھ خانواده و خویشان و فامیلش ندارم 

و این شاخھ . خانواده و فامیل ، و شاخھ اي از ھمان درخت استاین فرد، جزئي ازھمان -1

است                 درخت، تغذیھ كرده  ان  شھ ھاي ھم ست كھ بسیاري از صفات اخالقي ،         . ، ازری مسلم ا

امیل ، از راه       اده و ف نو لي و جسمي آن خا وراثت و تربیت و محیط و عادات ، بھ روحي ، عق

.این فرد منتقل شده است

َتّزوجوا في الِحجِر الصالح ، فِانَّ الِعرَق َدسَّاٌس: در این باره مي فرمایند) ص(پیامبر اسالم 

ژن و خصوصیاتي كھ بھ وسیلھ ي نطفھ و ( كنید؛ زیرا ِعرق  با خانواده ي شایستھ ، وصلت        "

".تاثیر مي گذارد. ) وراثت از پدران و مادران بھ فرزندان و نسل ھاي بعدي منتقل مي شود

تو با        -2 باشي، آنان با تو كار دارند          اگر  نداشتھ  نان كار  از ھرگز نمي تواني ھمسرت را! آ

ان و آنان را از ھمسرت جدا كني        یك . خودت ھم نمي تواني رابطھ ات را با آنان قطع كني . آن

.عمر باید با آنھا معاشرت و زندگي نمایي

د باشند، انسان را    ناباب و فاس  ، یشان ھمسر ده و خو وا مي كنند و از "ركش زج" اگر خان

.دخالت ھاي آنان در زندگي و از ارتباط با آنان نمي شود بھ كلي جلوگیري كرد

ثیر مي      -3 زندگي تأ ان است و در  انس اه  مر ا آخر عمر ھ ان ، ت آن ا خوشنامي  بدنامي ی

.تحمل بدنامي آنان ، بسیار مشكل خواھد بود. گذارد

.ر فرزندان آینده ، تأثیر داردصفات و خصوصیات آنان، د-4

:در این باره مي فرمایند) ص(پیامبر اكرم 

".بنگرید چھ كسي را بھ ھمسري برمي گزینید ، زیرا فرزندان ، شبیھ دایي ھایشان مي شوند" 

تناسب اجتماعي-9



ا در راستاي    دگي اش ر د عمر وزن پژوھش است و مي خواھ و  یق  تحق اھل علم و  كسي كھ 

ند و بافت زندگي اجتماعي و خانوادگي اش این گونھ بافتي است         مسائل    بگذرا یقي  و تحق علمي 

فرد و خانواده اي وصلت كند كھ روحیھ ي              باید با  است، ھرگز ن نھ  كاوش گرا و روحیھ اش 

تي و تشریفاتي و اشرافي است و اھل خوشگذراني ، مھماني        تجمال ھ ي  ، روحی اعي شان  تم اج

یني ھا ي، شب نش یای حات پیاپي ھاي ر تفری اطي و  فر یحي ا انھ، مسافرت ھاي تفر لھوس بوا ي 

اریم        . ھستند  اغ د ا سر اني ر فراو د  اشتباه و غفلت شده و بھ بدبختي و فالكت            افرا ین  ارا كھ دچ

.گرفتار شده اند

تفریحي زندگي ، الزم           ھاي  بھ  تھ پرداختن بھ جن ب و ضروري است وھمان كسي ھم كھ اھل ال

لعھ  تحقیق است ،     مطا اما این غیر از بنا نھادن زندگي بر مباني . باید از این جنبھ غفلت نكندو 

.است... عیش و نوش ، مھماني ، خوشگذراني ، شب نشیني ، مسافرت، تفریح و

؟بیشتر مي شود، ازدواج كمترچرا ھر سال جمعیت

ارھا در این باره                      آم ست؟  فتھ ا كاھش یا د و درصد ازدواج  ا یش جمعیت چرا تعد فزا ا ود  با وج

دھند         مي  ائھ  ا ار في ر تل اي مخ تعداد دختران در سن ازدواج نسبت بھ پسران،   . پاسخ ھ یش  فزا ا

از طالق و باال رفتن توقع دختران بھ خاطر تحصی              رس  ت ادي ،  قتص الت دانشگاھي از مسائل ا

.یك تحقیق آماري در این زمینھ را مي خوانیم. جملھ عوامل كاھش ازدواج بھ شمار مي روند

اري از جملھ در   1355-65طي سالھاي  ی مشكالت بس در كشور،  ا  فزایش سریع جمعیت م ا

نقش افزایش جمعیت در بروز اختالل در ازدواج        . تحصیل، اقتصاد، مسكن و اشتغال پدید آورد      

یر نیست   بي    ار موجود، نرخ ساالنھ رشد جمعیت ایران در دھھ      . تأث ساس آم در 1355-65برا



در حدود       یي  باال كشور با درآمد پایین         3/6سطح  عیت  نھ جم اال نرخ رشد س و متوسط  د  درص

.درصد بوده است3/2حدود 

این یعني جمعیت ایران حتي نسبت بھ كشورھاي با درآمد پایین نیز سریع تر رشد كرده است و   

یر ساختار جمعیتي كشور شده است                سبب تغی یت  مع االي ج ، 1380از دھھ فوق تا سال  . نرخ ب

اي سني             ه ھ و دختران در رد ان  دارند و این رده ھاي سني از سال       25تا    15پسر سالھ قرار 

بنابراین طبیعي است كھ در این سال ھا شاھد . در سن ازدواج قرار مي گیرند 1388تا    1378

.عیت ازدواج باشیماختالل در وض

انجام شده، پسران   اري  اس سرشم ھ حدود 25براس الھ ك لند با  540س ند، مای فر ھست ھزار ن

سالھ 22تعداد دختران . سالھ ازدواج كنند22دختران سھ سال كوچكتر از خود یعني با دختران     

فر بود   799حدود   1380در سال     اج ھزار دختر شانس ازدو160با وجود این حدود . ھزار ن

.سالھ ھمین پدیده اتفاق مي افتد25-15در مجموع رده سني . نداشتند

سن ازدواج در مردان و زنان

پسر بیشتر از نوزادان دختر است               دان  نوزا دو تولد ، تعداد  در ب ین كھ  توجھ ا اما مسئلھ . قابل 

دان است   نان و مر در ازدواج ز و اختالف سن  غ  و ، سن بل لي  وغ دختران زودتر از  . اص ل ب

ار مي گیرند، اما پسران در ھمان سن ، بھ             پ  قر واج  ازد در سن  ان  تر دخ ین  ا بر بنا ان است ،  سر

سالگي براي ازدواج آمادگي دارند، 12براي مثال ، دختران از سن      . مرحلھ ازدواج نرسیده اند   

.سالگي وارد سن ازدواج مي شوند15اما پسران در سن 

ترس از طالق

مي تواند ع            از طالق  ھ ترس  با توجھ بھ آمارھاي . امل مھمي در برابر ازدواج نكردن باشد   البت

مورد طالق 35211مورد ازدواج و 340342، 1365ارائھ شده از مركز آمار ایران در سال 

ورد طالق و در سال   37817مورد ازدواج، 479263، 1357در سال . ثبت شده است   م

.استمورد طالق ثبت شده53797مورد ازدواج و 646498، 1379

طبق آمار ارائھ شده، تعداد مردان ھرگز ازدواج نكرده بیشتر از زنان ھرگز ازدواج نكرده در          

مار در ھر سال طبق شواھد علمي باید روند صعودي در پیش داشتھ     . است  1375سال    این آ

اشد  حث، سؤالي بھ ذھن مي رسد و آن این كھ علت افزایش                  . ب ات مورد ب وع ھ موض ب ا توجھ  ب

فھوم لغتي و      دختران در لي، در م اص سئلھ  ال شاید م پاسخ این سؤ در  ؟  دواج چیست سن از

ریف دو اصطالح  واج نكرده«تع ازد ا مي  . باشد» در سن ازدواج«و » ھرگز  قتي م یعني و

ست یك زن            مكن ا نكرده ، م اج  انِ ھرگز ازدو ن م ز سالھ باشد و وقتي مي گوییم 60یا 50گویی

البتھ . سالھ را در نظر مي گیریم  15-25یا   29ان در سن    دختراِن در سن ازدواج ، دختران جو      

اسي دقیق تري دارد كھ در حال حاضر مجال آن در این تحقیق وجود                     ارشن بھ ك یاز  ین بحث ن ا

.ندارد



دختران در سن ازدواج مي تواند بلوغ زودرس دختران باشد              یش  فزا یگر ا لت د بنابراین ھر . ع

فزوده مي              واج ا ازد در سن  ان  تر دخ بر  ال  شود، ولي ممكن است پسراني كھ در سن ازدواج  س

اشند       ازه نب ند رس مردان      . ھستند بھ آن ا د یر زو مرگ و م دیگر  لیل  بھ دلیل ھیجانات روحي (د

اي خطرناك          ارھ ك آنان بھ  ان و عالقھ  تر پسر ان جوان بھ خارج از كشور     ) بیش پسر یا سفر  و 

اعي ھم بھ نوبھ خود مي تواند ما          . است  تم اج و  ھنگي  فر مل  ازدواج نع مؤثري بر سر راه عوا

.باشد

تأثیر تحصیالت دانشگاھي

ایت مي توان    نھ سدي در مقابل    » تحصیالت«در  ، و  ر دوره معاصر بزرگترین مانع  ا د ر

واج دانست این مسئلھ . ازد فتھ و  یا ین دختران افزایش  لي در ب ھ تحصیالت عا زان عالقھ ب می

نده باال               از ھمسران آی تران  دخ قع  بھ ھمان نسبت شانس آنان را براي   باعث شده كھ تو رود و 

اج پائین آورد    عالوه بر این ، استقالل مالي كھ دختران تحصیل كرده بھ دست مي آورند،          . ازدو

.موجب مي گردد كھ نیاز كمتري براي ضرورت ازدواج احساس كنند

در میان زنان مي تواند مستقیمًا بر سن ازدواج تأثیرگذار باش       وصاً  خص تحصیل م مي . د سطح 

ماعي عبور كرده است و قابل كنترل                       ندي اجت ب دي از مرز رده  ا ح ت ین عامل  كھ ا ان گفت  تو

وجود دارد و باعث مي ) عرف(نیست و یك حالت عادي یا بھتر بگوییم دنبالھ روي از ھمدیگر 

شود تا دختران وقت خود را بھ جاي زندگي مشترك و تربیت فرزندان، صرف تحصیل و یافتن 

.ب كنندشغلي مناس

بھ ترغیب ازدواج و گفتن               فقط  باید  كر است كھ ن بھ . بسنده كرد» زود ازدواج كنید«الزم بھ ذ

در طالق ، گسترش ازدواج در سنین پایین بوده است            مل  ا از مؤثرترین عو ین كھ یكي  یل ا . دل

اج بھ موقع و مناسب را براي دختران و پسرا               ازدو یط  ا شرا ندیشید ت ابیري ا د اید ت نابراین ب ني ب

بھ بلوغ رسیده باشند، فراھم كنند            قلي  از نظر ع نظر جسمي و ھم  ھم از  بھ عبارتي رشد . كھ 

.عقلي آنان كامل شده باشد و مفھوم زندگي مشترك را درك كنند

چیست ؟آيا مي دانید سه ركن اصلي زندگي سالم



رف مادي را ، براي                          ا تع ایط م دن شر بو ا  ا دار سن خاص و ی بھ  یدن  اري از جوان ھا رس بسی

اجتماعي ، اخالقي ازدواج كافي مي دانند ، در حالي كھ در كنار رشد جسمي ، رسیدن بھ رشد 

:و عاطفي از شروط الزم براي ازدواج است كھ بھ آن اشاره مي كنیم 

رشد اجتماعي) 1

آدم ھا                ا ھمھ ي  ماعي ب گاري خوب اجت از اعي ، س اجتم د  از جملھ با ھمسري است كھ    رش و 

افرادي كھ در زندگي مشتركشان رعایت حقوق ھمسر را   . قرار است عمري با او زندگي كنیم         

ام مي گذارند و حق تصمیم گیري براي ھمسر قائل مي شوند از رشد اجتماعي                تر مي كنند، اح

اي رشد اجتماعي ، داشتن استقالل فكري است                . برخوردارند  شخصھ ھ از م دیگر  افراد . یكي 

یت ھایشان را بھ خوبي مي شناسند و این شناخت بھ تصمیم گیري                  ا و محدود یي ھ نا قل توا مست

بي مي كنند و                 ارزیا د و  دیشن لف خوب مي ان د مسائل مخت مور ا در  آنھ  ، یح كمك مي كند صح

در بسیاري از ازدواج ھا عدم استقالل یكي . ھاي خود را بر عھده مي گیرندپیامدھا و نتایج كار

مي شود            اري  ی الفات بس اخت ن باعث بروز  افرادي كھ استقالل ندارند ، وابستھ اند و  . از زوجی

یدن نیستند    دیش اھل فكر كردن و ان ان است تا خودشان ،  عطوف بھ دیگر توجھشان بیشتر م

ًا دنبال كسي ھستند تا بھ جاي آنھا تصمیم بگیرد و مسئولیت را        وچون خود را قبول ندارند دائم       

نھا سلب كند         دن آ گاھي حتي براي امور ساده اي مثل انتخاب رنگ پارچھ دچار تزلزل     . از گر

.افرادي كھ روحیھ استقالل طلبانھ ندارند زندگي مشترك ناموفقي خواھند داشت. مي شوند

در ) درسي ، متفرقھ و آزاد ( یكي از طریق مطالعھ : د استقالل فكري از دو راه بھ دست مي آی

یگري از طریق تجربھ ؛ بھ این معنا كھ تجربھ اي كھ               ماعي و د ھاي اجت ار ت ونگي رف مورد چگ

بگیریم                 آتي در نظر  رھاي  د كا درمور یم  ار ارھاي گذشتھ د ز ك نكتھ الزم در اینجا ذكر این . ا

ست ، استقالل فكري وقتي تحقق پیدا مي كند است كھ مستقل بودن بھ معناي مشورت نكردن نی     

ا كھ شخص دنبال مي كند تنھا بھ واسطھ صحبت دیگران زیر پا نگذارد بلكھ براي               دفي ر كھ ھ

.رسیدن بھ آن اھداف از مشورت كردن با دیگران استفاده كند

اد بھ نفس است               تم اعي اع تم اج د  اي رش ورھ اكت ف از  یگر  و یعني باور داشتن توانایي ھا. یكي د

اند از عھده ي مسئولیت ھاي خود برآید                 د مي تو ان بد ا واین كھ فرد  خت محدودیت ھ مي . شنا

بھ نفس را           ست؛ زیرا افرادي كھ داراي اعتماد بھ نفس              توان اعتماد  ن نیز دا بیني  نوعي واقع 

. تصویر درستي ازخود دارند و افرادي كھ اعتماد بھ نفس ندارند مردد و دودل ھستند        . ھستند   

ا شروع كرد ه ولي بھ آخر نمي رسانند و بیشتر منفي بافند           كاري  غیر " " من نمي توانم . " ر

است    كن  بگیرم         " " مم تصمیم  انم  جمالتي ھستند كھ این افراد زیاد بھ كار مي برند و " نمي تو

نقطھ مقابل این افراد ، افراد . تحت تأثیر دیگران قرار گرفتھ تصمیم گیري شان سست مي شود         

. كھ توانایي ھاي خود را بیش از اندازه مي پندارند و در ارزیابي خود دچار اشتباھند مغرورند



ید شناخت واقع بینانھ اي از توانایي ھا و نقاط مثبت خود داشتھ          نفس با اي تقویت اعتماد بھ  بر

یت كنیم          قو ا را ت یم و آنھ اش اعتماد بھ نفس نقش          .ب یت  قو نیز در ت مثبت  بارات  بردن ع ار  ك بھ 

یي را كھ انتخاب مي كنیم در حد توانایي ھایمان باشد تا ھر بار كھ               . ي دارد مؤثر  ھدف ھا ید  با

. كاري را با موفقیت بھ اتمام مي رسانیم یك الیھ بھ اعتماد بھ نفس ما اضافھ شود

رشد اخالقي) 2

ات و خلق و خوي خود ؛ بھ طوري كھ ھم                 ، عاد ار ت تن روي رف اش ترل د كن یعني  د اخالقي  رش

وق خ    ق ان رعایت شود        ح دیگر قوق  اه و ح كسي كھ رشد اخالقي دارد خصوصیات . ود وھم رف

ھمیشھ پیامدھاي اجتماعي و رفتار و اخالقش را در نظر مي گیرد ، حتي در : زیر را داراست   

ین عصبانیت آنقدر كنترل دارد كھ حرفي نزند تا بعد احساس گناه كند و یا باعث قطع روابط                  ح

یكي از فوائد داشتن رشد اخالقي این است كھ انسان . د بدي داشتھ باشدشود و بھ طور كلي پیام   

احساس آرامش مي كند چرا كھ وقتي كسي كنترل رفتار و گفتارش را داشتھ باشد بیشتر از ھمھ 

رشد اخالقي باعث نزدیكي دلھاست و در یك تعریف جامع مي . خودش احساس آرامش مي كند     

.كھ ھست و اخالق آن چیزي است كھ باید باشدواقعیت آن چیزي است: توان گفت كھ

رشد عاطفي) 3

یكي از نشانھ ھاي رشد . رشد عاطفي بھ معناي داشتن كنترل روي عواطف مثبت و منفي است     

اعتدال      تن  داش انطور كھ پرخاشگري محض غلط است ، مطیع بودن محض          عاطفي  ؛ ھم است

لط مي باشد     یزغ مطلب دیگري كھ در رشد عاطفي ھر فرد باید مورد توجھ قرار بگیرد حس           . ن

است        ناسي  ھ ش فھ شناس گفتھ مي شود كھ وظایف نقشي را كھ ایفا مي            . وظیف شخصي وظی ھ  ب

دھد             انجام  اسد و  ن بھ خوبي بش ند  فھ شناسي در نقشھا بیان مي شود؛ افراد    بھ طور كلي وظی     . ك

راضي ھستند                      د و از آن  ندگي دارن اس احساس مطبوعي از ز فھ شن افرادي كھ از رشد   . وظی

اطفي برخوردارند در زندگي احساس آرامش مي كنند و بھ دیگران ھم آرامش مي دھند     ذكر . ع

مي رسد و آن نقشي است كھ والدین                      نظر  ھ  ا ضروري ب ینج نكتھ در ا در تربیت فرزندان یك 

از جنسیت خویش راضي ، باشد در غیر این صورت                         ید  پسر با ا كھ دختر یا  دارند، چر خود 

تفاوت . والدین باید بدانند كھ دختر و پسر فرقي ندارند . رشد عاطفي با اختالل روبرو مي شود    



دلسوز و مھربان باید آنھا را با صداقت ، قاطع و    . در نقشي است كھ آنھا در آینده ایفا مي كنند            

. تربیت كرد

ید مورد توجھ قرار بگیرد             واج با ازد قبل از  تیم كھ  اخ پرد لي  مسائ ذكر  نجا بھ  ای اما بسیاري تا 

دن بھ حد مطلوب آن تالش                راي رسی داشت وب ر  اید مد نظ اج ب ز ازدو ات ھست كھ بعد ا ازنك

.كرد

از ھر دختر یا پسر جواني كھ سؤال شود معیار خوشبختي بعد ا          ً ز ازدواج را چھ مي داند قطعا

اشتن تفاھم اختصاص مي دھد         بھ د ایش را  ارھ ی از مع بسیاري تفاھم را شبیھ ھم بودن و . ؛ یكي 

اختالف نظر نداشتن مي پندارند در حالي كھ زن و شوھر باید مكمل ھم باشند نھ این كھ مثل ھم 

م و خود را درجاي دیگري براي دستیابي بھ تفاھم باید بتوانیم شرایط یكدیگر را درك كنی    . شوند

اس شویم        م وھم احس ی ین ست كھ ھیچ رفتاري بھ          . بب این ا ید بداند  كھ ھر زوج جواني با یزي  چ

مي زند             زن ومرد باید بتوانند از دریچھ چشم ھم بھ مسائل بنگرند نھ این     . خودي خود ، سر ن

.كھ مقابل ھم قرار بگیرند

یگر از راه ھاي رسیدن بھ تفاھم، داشتن صب           كي د اما گذشت و . ر و شكیبایي و گذشت استی

وطرفھ باشد         د ید  ایي با گذشت یك طرفھ باعث بدتر شدن و تقویت رفتار نامطلوب طرف . شكیب

مي شود        ابل  ذشت منطقي و آگاھانھ گذشتي است كھ طرف مقابل از آن اطالع پیدا كند و    . مق گ

در غیر این . ییر رفتار ایجاد شود شود و در نتیجھ ، تغ     ) تنیبھ ، آگاه    (خود نیز پشیمان و متنبھ        

ذشت یك طرفھ امري بیھوده است     رت گ براي ایجاد تفاھم نباید بھ منزلت و ارزش انساني . صو

.خود ضربھ زد

ھنر گوش دادن 

تر بھ آن پرداختھ مي                 ولي كم یت است  اھم ئز  ا بسیار ح ندگي زناشویي  درز ھ  یگري ك امل د ع

.ستشود؛ ھنرگوش دادن و چگونگي سخن گفتن ا

دقت و توجھ بھ صحبت دیگران و مفاھیم آن ، بھ موقع صحبت كردن و سخن مفید و نھ بیھوده          

باید بھ صحبت ھاي . گفتن یكي از عواملي است كھ بھ درك متقابل زوجین كمك بسزایي مي كند

وبي گوش داد    بھ خ بل  نیز زمان     . طرف مقا كھ آن  بھ خصوص در زمان بحث و گفتگو 

باعث مي شود كھ بحث بھ مشاجره كشیده نشود               این   . مخصوصي دارد     مطلب دیگر با . امر 

نحوه و چگونگي سخن گفتن مقدم بر محتوا و بھ            ھي  است چرا كھ گا ن  فت صحبت كرد مالط

.است" چھ گفتن"عبارتي 

صداقت 



بسیاري از مردم با نظر . در زندگي زناشویي مي پردازیم " صداقت " در انتھاي این مبحث بھ 

است           یكي از     تھ  ند كھ گف فق ان موا دن حقیقت غمگین شوم تا از       " بزرگ ی ترجیج مي دھم از شن

دن دروغ خوشحال گردم ی حبت ھاي " . شن امي ص تم باعث مي شود  چرا كھ عدم صداقت 

بھ وجود آید  ید  آنھا شك و ترد م  تما ه عدم . شخص زیر سؤال رود و در  داز ان ھیچ چیز بھ 

اعث بي اعتمادي در زوجین نم         قت ب ي شود در عین حال سبب كینھ نیز مي شود و فضاي     صدا

.مسمومي را ایجاد مي كند

!نیمھ ي گمشده 

)قسمت اول ( معیارھاي ازدواج 

بختي مّیسر نخواھد شد مگر آن كھ دخت           یك  ران و پسران را با انتخاب صحیح آشنا سازیم و بھ     ن

ان بیاموزیم كھ چگونھ انتخابي صحیح ، درصد خطر پایین تري خواھد                پیشگیري بھ آن عنوان 

اشت  اھي الزم در مورد معیارھاي ازدواج در اختیار جوانان قرار گیرد تا         . د آگ ید  در جامعھ با

امش             آر دي و  ھ شا یابي ب ارتر، دست ایي استو امھ و تعادل را تجربھ كنند و زماني كھ تصمیم با گ

مي گیرند نیمھ گمشده خود را بیابند با آگاھي و دانایي، راه صحیح را شناختھ و برگزینند؛ چرا    

. كھ انتخاب درست راھي جھت پیشگیري از مشكالت پس از ازدواج خواھد بود

الف در جر        نس مخ و ج دن د یكي ش ایي  واج و چر ھ ازد ف لس اب ف ب ندگي ، افالطون در  یان ز

یل گونھ دارد     اني تمث در ابتداي خلقت بشر، انسانھا داراي كالبد     . داست یم،  یار قد نھاي بس در زما

یبي از زن و مرد بودند         ھرمافرودیت، موجود ھم نر و ھم ماده كھ بھ نوعي در نظریات  . (ترك

یز با تعابیر خاص مشاھده مي شود       ان شناسان ن درست كالبدي كھ دو سر داشت و) برخي رو

لذا موجودي بود پرقدرت، توانمند و بي رقیب . قرار گرفتھ بودمثل دو انسان كامل در كنار ھم

بي رقیب مورد حسادت خدایان بزرگ یونان قرار گرفت                  دار  ھ جھت ھمین اقت مي دانید . ( و ب



ان معتقد بھ چند خدایي بودند        باست یان  كھ بدان معنا كھ برا ي ھر چیز خدایي با ظاھري . كھ یون

مي گرفتند                  نظر  د در  ن دانست ناسب مي  مت بخصوص  ه  د ی پد تا آنجا كھ خدایان تصمیم  ) براي آن 

بگیرند             ان  نس درت را از ا ق ند ممكن این  ف د با ھر تر تن مچون صاعقھ ،     . گرف دي ھ ن ترف پس با 

تفكیك انسان قدرتمند را از وسط بھ دو نیم كردند بھ طوري كھ زن و مرد وجودي انسان از ھم

دیگر زن . شد ودي  د موج قل شد و مر قدرتمند، توانایي  . مخلوقي مست انسان  ان زمان  از ھم

یب خود را از دست داد       اي و بي رق ھ  پس از مدتي براي بازپس گیري آن قدرت از كف . افسان

ان پر شكوه و جالل مي بایست دوباره                   دور آن  بھ  گشت  باز براي  ھ  ید ك تیجھ رس ن ین  ، بھ ا داده

. پیدا كند و در پناه اتحاد با آن نیمھ بھ عزت و اقتدار گذشتھ بازگرددنیمھ از دست رفتھ خود را  

دست آورد بھ ھمان                         بھ  د را  لي خو اص ده  ھ گمش یم ن ه  ا دگي، ھرگ اه زن یافتن ھمر تجوي  در جس

شت و سعادت و كامیابي را در زندگي تجربھ كرد و اگر نیمھ اي را براي       گ از ب قدرت و شكوه 

بھ كالبدي            علق  مش و خوشبختي را ندید     خود برگزید كھ مت روي آرا  ، بود شاید ضرب . دیگر 

ارسي كھ         وف ف مثل معر ریشھ در ھمین گونھ داستان ھا داشتھ باشد   » فالني تكھ فالني نیست   «ال

در قرآن مي فرماید  .  كھ براي شما از جنس   « : خداوند نیز  قت آن است  نھ ھاي خل از نشا

ان آفریدیم تا در كنار آنان بھ سكون و آرام            ش در آیید و بین شما رحمت و صمیمیت قرار   خودت

یشھ ھستند  د فكر و ان ادي كھ اھل  افر اي  بر ھایي است  ھ  كار نشان ین  اد كھ در ا برگزیدن . »د

اي شركت        بر اجور  نحرافي است كھ براي ازدواج در نظر      وصلھ ن اف ا یجھ اھد ت ندگي ن در ز

بدون در نظر گرفتن سایر اھدافي مثل داشتن پول و ثروت و یا زیبایي طرف مقابل    . مي گیریم  

تعیین كننده، یا دارا بودن عنوان و مدرك تحصیلي بخصوص مثل تاجر، دكتر و           اي  ارھ ... معی

 .

.



یا عقاید اده و یا اطرافیان صورت مي گیرد   گاھي ازدواج نادرست بر مبناي جلب رضایت خانو       

درستي كھ در مورد حق برتري ازدواج پسرعموھا با دخترعموھا بین برخي اقوام ایجاد شده            ا ن

لم ژنتیك در خصوص ازدواج فامیلي و احتمال            (است،    لفت ھاي فراوان ع خا ا وجود م ب تي  ح

اشي از آن           كي ن تی ثتي و ژن شكالت ورا ھدف بھره كشي صورت مي     گاھي ازدواج با  ... . و  ) م

و وظایف    مثل نگھداري . گیرد منزل  ام امور  ً انج زدواج اول و یا صرفا از فرزندان ا

پرستاري از          قبت و  ده و مرا نوا ندان ساكن در خا لم داري از سا نگھ یا  خانھ داري،  مخصوص 

از كار افتاده، بدون توجھ بھ اینكھ براي انجام این            ار و  یك ادر ب از م اقبت  ا مثل مر امور مي آنھ

گاھي نیز ازدواج یا انتخاب بر مبناي دلسوزي شكل مي      . توان از افر اد دیگر نیز استفاده كرد        

واج است  ازد رین شكل  اك ت ترین و خطرن د كھ ب اني بھ  گیرد  امت و پشیم ند ھ احساس  چرا ك

. احتمال فراوان گریبانگیر فرد خواھد شد

زوج كدامند   خاب  نت اسي و صحیح ا اس رھاي  یا ایط یا   ؟ باما مع تر چھ شر بارت واضح  ھ ع

دھیم تا انتخاب صحیح را صورت داده از بروز اختالف و درگیري            ار  قر نظر  د  ا م ملي ر وا ع

» ھاي آتي پیشگیري كرده باشیم در اینجا این معیارھا را بر مي شماریم

تناسب سني 

ن صحی  تالف س اخ اج ،  اي ازدو عیارھ ھ م انگیز در زمین بحث  اسي و  ح و یكي از سؤاالت اس

بین زن و مرد ، بھ عنوان اركان تشكیل دھنده ھستھ خانواده است                   ناسب  بسیاري از جوانان . م

ني تا چھ حد در میزان تفاھم مھم است و یا اصوًال چند سال اختالف سن        تالف س د اخ مي پرسن

مشكل جدي ایجاد نمي كند؟

تكیھ گاه خانوا                    ان  نو ھ ع ھ مرد ب ار واضح است ك سی خصوص اختالف سن ب ده مي بایست در 

اما در باب میزان این تفاوت در یكي از كشورھا فرمولي را ارائھ داده اند . بزرگتر از زن باشد

عي نیست       قط ِ سنِ مرد بھ عالوه ھفت سال مناسب ترین سن        . كھ طبعاً  نصف ین شكل كھ  بھ ا

سالھ 24سالھ مي بایست با دختري 34مثًال مردي . براي دختر در حال ازدواج با آن مرد است

). نصف سن مرد17+7=24. ( ازدواج كند

وابط افراد ،    ني و ر ا نس لوم ا یرا در حیطھ ع ؛ ز ارند  ند فرمول ھایي قطعیت  چنین  لبتھ  ا

معیارھاي بسیار زیاد و عناصر تعیین كننده دیگري وجود دارند كھ چنین فرمول ھایي را تحت        

اع قرار مي دھند      لشع ل بزرگتر باشد و تحقیقات جدیدتر سا5الي 4برخي معتقدند مرد حدود    . ا

یراتي را در نظر مي گیرند و معتقدند فاصلھ سني بین              تغی نھ  لھ سني دام اص ي ف سال 6تا 2برا

است    تر  ین سن ازدواج را براي دخترھا بین            . بھ تر -28(سال و براي پسرھا   ) 18-23(اما بھ

یین كرده اند) 24 تع نین قدرت  . سال  این س دواج در  ین معني كھ از ھ طور بد اري و ب زگ ا س

بھ ھر حال واضح است كھ . طبیعي موفقیت بیشتر را در زندگي زناشویي بھ ھمراه داشتھ است 

نگي رواني  یین شده  –ھماھ ر از اختالف سن معین و تع ھم ت لقي افراد بسیار م و خ عاطفي 

..است



بنیھ اقتصادي

است كھ ھر مرد در شرف                       اي اصولي  ارھ معی ه از  اد ین معاش خانو تأم ان  امك اشتن شغل و  د

باشد  ائز آن  اید ح ارج خانواده و     . ازدواج ب ین مخ تأم ني،  ایرا شرع و عرف  نین و  وا ق بق  ط

و فرزندان، آن ھم بر طبق نیازھاي اولیھ و اساسي زندگي مثل خوراك، پوشاك و مسكن ھمسر   

اپذیر مرد است  اب ن یت ھاي اجتن ئول دون شغل و كار . شأن و منزلت زن از وظایف و مس ب

ئي خانواده و           دارا اموال و  ھ بر  درآمد و با تكی اسب، بدون  والدین چگونھ مي توان زندگي من

شاد و سالمي را پایھ ریزي كرد ؟

نھا بھ                  ارد، ت د ا مردي كھ كار ن ب وع زندگي  نده شغلي خواھد داشت چندان     شر نكھ در آی امید آ

نطقي نیست   اگر این اتفاق نیفتاد، اگر حتي با وجود تحصیالت و توانایي، كاري درآمدزا پیدا        . م

اگر چھ بھتر است شغل مناسب با شخصیت، مقام و . نشد چھ باید كرد؟ مسئلھ ، نوع كار نیست      

اي فرد باشد،اما الزم نیست بھ بھانھ ي       ائي ھ یافتن شغل متناسب با شأن و منزلت تحصیلي توان

. و خانوادگي، از انجام كارھاي سالم و منطقي سرباز زد

اصالت خانوادگي

ان و پسران جوان، اصالت خانوادگي و داشتن رشد فكري، عقیدتي و              تر ایھ دخ ین سرم تر بزرگ

است    قي  درست زندگي ر                 . اخال یكو و راه  اخالق ن  ، یمان اصیل و توانا، ا ه  واد ا از ابتدا در خان

والدین نیكو، الگوھاي بسیار مناسب در پروراندن فرزندان . تربیت فرزند مد نظر قرار مي دھد

ا خواھند بود           سرشت و توان یك  فرزندان خانواده ھاي اصیل مي آموزند در ھنگام سختي ھا         . ن

.صبر پیشھ كنند و حفظ عصمت و آبروي خود را بر ھر چیز مقدم بدارند

ھباعتقادات و مذ

اعي انسان    مي شئونات زندگي فردي و اجتم تما نده  یر برگ لي دروني، در  وان عام بھ عن ین  د

بھ طوري كھ بھ عنوان مھم ترین و برترین عامل ایدئولوژیك بھ انسان مي آموزد چگونھ        . است



برون چگونھ رفتار كند           دیشد و در  بین در درون چگونھ  د،  فتار كن دین و مذھب نسخھ برتر . ر

ھي شخصیت و   رفتاري و عق در پرورش و شكل د ل  ام یدتي ماست و مستحكم ترین ع

از آنجا كھ . استمعیارھاي خوب و بد ما و بیانگر شیوه زیستن یا بھ عبارتي چگونھ زیستن          

فطرت انساني دارد حتي كساني كھ در ظاھر بھ عناد با دین و دینداري معروفند              در  یشھ  دین ر

ندیش             ار و ا افك لوت  در خ  ، خویش اطن  ھ ھا و در ژرف ترین و بي پیرایھ ترین افكارشان،  در ب

فكري و عقیدتي ناشي از مذھب قرار دارند               ني  ثیر مبا پس دین و مذھب ، حتي میزان    . تحت تأ

نكتھ بسیار مھمي در تفاھم و درك متقابل                 ھب،  دتي مذ اصول عقی بھ  ایبندي  پ ات دیني و  اعتقاد

اھد بود          ین جوان خو ین زوج یھي است كھ معیارھا    . ب ي زندگي فردي كھ از درجھ باالیي در  بد

پایبندي بھ اصول دیني برخوردار است، متفاوت از كسي خواھد بود كھ آن درجھ از اصول را            

.در رفتار و شیوه زندگي قائل نیست

...قبل از انتخاب ھمسر این مسائل را در نظر بگیرید

)قسمت دوم ( معیارھاي ازدواج 

یعني تناسب سني ، بنیھ ي اقتصادي ، اصالت                اج  ازدو اي  ارھ ادي از معی تعد ر قسمت قبل بھ  د

.اینك در ادامھ دیگر معیارھاي ازدواج را عنوان مي كنیم. خانوادگي و مذھب پرداختیم 

اصل كفویت 

شباھت و ھمشأن بودن زن و بدان اشاره شده در واقع " كفو بودن"در اسالم با عنوان آنچھ كھ 

بھ عنوان مثال .است... مرد در جنبھ ھاي متفاوت شخصیتي، رواني، فرھنگي، علمي، سن و 

است          ني  سبب ھمگو بھ م یالت مشا حص تحصیالت نزدیك بھ ھم، گاه نتیجھ تشابھ درجھ         . ت یرا  ز



تفاوت در سطح تحصیالت، تفاوت ھاي عمده اي در جھان بیني و       از طرفي . ھوش افراد است   

رش افراد ایجاد مي كند       آیا فردي كھ تحصیالت دانشگاھي مثًال در مقطع لیسانس را تجربھ          . نگ

خاص تحقیقاتي            با محیط و فضاي  نطبق  یدش بھ طرز خاصي كھ م عقا و  ار  افك كرده و 

زاعي خود را در برخوردھا فعال نگھدارد دانشگاھي است شكل گرفتھ و آموختھ است افكار انت       

بطلبد، با فردي كھ داراي بھره ھوشي طبیعي و داراي تحصیالت مثًال              لي  و براي ھر چیز دلی

بود؟ آیا رفتارھا، نحوه سخن گفتن، نشست و برخاست،                 اھد  ان خو كس ي است ی ای بتد در مقطع ا

اي الزم ب                    ارت ھ فاوت و مھ ت نائي ھاي م وا اعي، ت اجتم اشرت ھاي  راي یك زندگي مشترك    مع

از میزان تحصیالت نیست؟ تفاوت سني، ھمان                ناشي  ھاي  موزش  آ یم  یر مستق أث فق، تحت ت مو

اشاره شد از عوامل مھم اشتراك در زندگي است          اگر اختالف سن خیلي زیاد باشد و . طور كھ 

یني جواني با فردي میانسال ازدواج كند، اختالف سن، از آن جھت كھ مسبب اختالط در جھان ب

بھ زندگي، خویشتن و دیگران است، توقعات و انتظارات را بھ شیوه اي دیگر                 گرش  ن ه  و نحو

، یكي ) یعني مرد بزرگتر باشد( سالھ 4تا   3پس كفو بودن در سن ، و تفاوت         . شكل مي بخشد   

.از عوامل مؤثر رسیدن بھ زندگي متعادل و منطقي خواھد بود

طرز فكر یكسان

از عوامل مؤثر رسیدن بھ زندگي متعادل و منطقي ، طرز فكر یكسان       در بین دو طرف ، یكي        

فكر و اندیشھ افراد از نوع فرھنگ، سطح تحصیالت و سن افراد تأثیر مي پذیرد     . است  . طرز 

مسطح بودن و یكساني در نوع جھان                        ، ھ كري ف بارتي كفو  ھ ع تفكر، و ب ھ بودن در نوع  ب مشا

راك زن و مرد نسبت بھ م               اد ني و فھم و  سائل مختلف فردي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و   بی

فرھنگي است و كمك مي كند تا شیوه تفكر افراد كھ مسلمًا در مراحل مختلف زماني بھ صورت 

تحول یابد                مسو  م و ھ د، ھمگا ندیشن ني مي ا ناگو افكار یكسان و بھ یك جھت نگریستن   . ھاي گو

دنیا بنگرند و مسائل گوناگون را تحلیل كمك مي كند تا طرفین بتوانند از دریچھ چشم دیگري بھ 

براي طبیعتًا دیدگاه مشترك و نسل مشترك، بھ ھمراه فرھنگ مشترك پایھ ھاي استواري.كنند

.خواھد بود) خانواده(كوچكترین و مستحكمترین نھاد اجتماعي بشر 



عوامل فرھنگي

باشیم تا از جنبھ   او را در نظر داشتھ  پایگاه اجتماعي  مسر  نتخاب ھ ا در ا ھم است ت بسیار م

یرپذیري از مسائل فرھنگي، خصوصًا فرھنگ مشترك، یكسان باشیم         گي و تأث اد انو عیت خ . موق

یرا عوامل فرھنگي داراي ابعاد متفاوتي است كھ ریشھ د            ر افكار انسان داشتھ و با رسوخ در ز

بخشد              مي  جھت  گي  ند م جوانب حیات، بھ ز نحوه معاشرت، برخوردھا، تربیت فرزندان، . تما

تشابھ یا . متأثر از فرھنگ حاكم بر زیستگاه و ذھنیات ماست  ... دیدگاه نسبت بھ پسر یا دختر و       

گي طرفین دخیل              اد انو ھاي خ آمد فت و  ا و ر اشرت ھ مع در  اد فرھنگي  بوده و مستقیمًا در تض

اھد بود           ان مؤثر خو دگي زوج جو از فرھنگ مسلط بر حیطھ         . زن ، خود  كھ زوج جوان  ا  چر

یي كھ در آن رشد یافتھ اند تأثیر پذیرفتھ اند و كنار گذاشتن فرھنگ یعني نادیده گرفتن               یا جغراف

ارزشي، افكار، عقاید و بھ ھم ریختن تمام مالكھاي اخالقي و اجتماعي، ب       یستم  ي ھویت شدن س

گمي فرد    ا و سردر گي ارزش ھ ت یل عالقھ بھ یك فرد       . و درھم ریخ ھ دل ب نمي توان  پس 

. بخصوص، تأثیر فرھنگ و آنچھ باید باشد و آنچھ ھست را در زندگي نادیده گرفت

اخالقي،              رك  ت مش یات  قھ و خصوص یھ عال ا د در س نن ا تو كھ زوج جوان ب م  ی ن تي اگر فرض ك ح

یوند فرھنگ ھاي متضادشان بیابند، تكلیف خانواده     راه مسالمت    ... تحصیلي و     جھت پ میزي  آ

نھ تنھا پیوند دو فرد بلكھ اتصال دو خانواده بھ ھمدیگر است                واج  ازد چرا . ھا چھ خواھد شد؟ 

در عقاید و سیستم ارزشي آنھا تأثیر مستقیمي بر شرایط زندگي و تعادل و سالمت              الف  ت كھ اخ

تھ خواھد           تشكیل یاف اشت خانواده تازه  مي دانیم كھ عوامل فرھنگي ریشھ در ناخودآگاه ذھن . د

ارند    ان د نس فكر كنیم و تصمیم بگیریم، لحظاتي از زندگي پیش مي آید كھ               . ا ني  قدر عقال ھر چ

یكر رفتاري مي نشاند كھ                  بر پ لي و منطقي  دال است تنھا ظاھري  ه شده و  آگا یم ناخود ل تس عقل ، 

نگي رسوخ یافتھ در نا           فرھ مل  ا یشھ در عو پس جوانان را دعوت مي كنیم تا . خودآگاه ما داردر

ذھن خود را بشكافند و از واقعیت وجودي خویش اطالع یابند      آگاه  ناخود تجارب زندگي . بخش 

در فرھنگ و اعتقادات فرھنگي ما دارد         یشھ  ا ر تجاربي كھ خواه ناخواه در آینده رفتاري ما . م

اھد بود         ه مؤثر خو ا اخودآگ ن ا  رھنگي و تشابھ در بین خانواده ھا و افراد بھ   عوامل ف . آگاھانھ ی

لت تشابھ در تجارب و دیدگاه ھا         اگر انتخاب ھمسر بر مبناي توجھ بھ . ، مھم تلقي مي شوند     ع

معیارھاي خانوادگي، اجتماعي و فرھنگي صورت گیرد، با درصد موفقیت قابل توجھي مواجھ  

اھد شد    اج تركیب دو انسان و دو خانواده است       . خو اگر تناسب بین افراد و خانواده ھا كم .ازدو

.باشد زندگي تازه تشكیل یافتھ، سست و تلخ و ناپایدار خواھد بود

نكتھ اي دیگر 

ار بودن ھمسر                       نھ د ا خا ئلھ شاغل ی با مس ا  لیف خود ر ست تك از ازدواج مي بای پیش  ھر كس 

نچنان برجستھ در برخي قبل از ازدواج ، شاغل بودن ھمسر را بھ صورت مالكي آ. روشن كند

مي كنند كھ بسیاري از موارد دیگر را بھ پاي آن قرباني مي كنند         در حالي كھ . ذھن خود حك 



آمد اقتصادي و استقالل مالي انتخاب كنند ھدف از ازدواج بھره               در ھ خاطر  ني را ب اگر ز  ً اوال

بود ، كھ یكي از اھداف انحرافي ازدواج است             اھد  ھ آن زن در این صورت، بیشتر ب. كشي خو

... بھ صورت یك كاالي اقتصادي و سودآور نگاه شده تا یك ھمسر، یك شریك، یك ھمراه 

اش بھ عھده مرد است و نفقھ زن چھ            مین مع ، شرعي و عرفي ما، تأ قي قو انین ح قو دوم طبق 

اشد      اغل ب اشد      (ش تھ ب داش مدي  آ ست و ھیچ وظیفھ قانوني،        ) در  ده شوھر ا بھ عھ و چھ نباشد، 

تنھا مسئولیتي اخالقي است . ورد تأمین مخارج خانواده در نظر گرفتھ نشده استبراي زن در م

كھ سبب مي شود زنان شاغل ھمدل و ھمراه شوھر، پا بھ پاي مرد خانھ كار كنند و ھر دو ھر            

دارند با خلوص تمام بھ نفع اعضاي خانواده خرج كنند              در این بین ھستند زناني كھ درآمد   . چھ 

ان را بھ     یش قتصاد یھ و براي خود پس انداز مي كنند و در مواردي كھ ھدف از    ا ورت سرما ص

آورده نشده،      از ازدواج بر ار مرد  نتظ كھ ا د طبیعي است  باش ده  ادي بو انتخاب، مالك اقتص

آمد              اھد  پیش خو ین زوج  اختالف ب پس چھ بھتر كھ طرفین از ابتدا بھ دیدي كامًال  . درگیري و 

نھ بھ مسئلھ اشتغال زن ب          اقع بینا نگرند و اگر در كنار مسئولیت خارج از منزل، وظایف خانھ  و

یت باقي نماند                   و شكا اي گلھ  بر م رنگ شد جایي  اري ك خصوصًا مسئلھ حقوق و درآمد زن  . د

مورد بررسي قرار گیرد و زناني كھ قصد دارند درآمد خود را نھ در راستاي امور مالي منزل               

ینھ و یا پس انداز كنند ا                 كھ براي خود ، ھز ز ابتدا تصمیم خود را مبني بر عدم مشاركت در   بل

ند تا مرداني كھ یكي از پایھ ھاي انتخاب خود را درآمد ھمسر                   یان كن نواده ب ادي خا تص امور اق

.قرار داده اند، در انتخاب خود تجدید نظر بھ عمل آورند

والدین و حق انتخاب

دگي است   موضوع در زن رین  ت دواج شخصي  ز م ا ی نیز حق  . اشاره كرد الدین  خوب است و

دھند         ب ان  ھ جوان اب را ب تخ نظارت بزرگساالن معني پیدا مي كند       . ان قي كھ با  جوانان نیز بد . ح

بزرگترھا در امر ازدواج           ات  نند تجربی بیش از آنچھ تصور مي كنند مي تواند بسیار نیست بدا

باشد  نان  ھنماي آ ا و را اھگش كار است  . ر یت ھر  ادل ، رمز موفق دیل و تع نطور كھ . تع ھما

بر دختر یا پسر تحمیل مي شود پیوند                    الدین  فشار و مال  با زور و اع ھ  اجباري ك ھاي  ازدواج

تجرب             بلھ با  ان و مقا ان فتن جو گر یم  بھ تصم ن یكجا ، خودسري،  یست ن وفقي  یات مفید و سودمند م



اھد برد  نخو یي  اه بھ جا ات خود، ر ثب ا ترھا نیز براي  ھست از تجربیات و . بزرگ تا فرصت 

د جستن از     راي سو فرصت ھایي كھ ب افسوس  ھا  ا بعد ت ه كنید  الدین استفاد اي و توانایي ھ

نكردید بر شما مستولي نشود               اده  د و استف ظریات آنھا را داشتی اگر عقاید بزرگترھاي خود . ن

ست بھ كار شده و تحقیق كنید                تان د ید خود پذیر ا نمي  بیایید خانواده ھاي موفق و ناموفق را . ر

یي كنید    ناسا ند معیارھا و شیوه ازدواج را جویا شوید و از خانواده                   . ش بوده ا موفق  آنھا كھ  از 

ا جویا شوید                    ایي ر لت جد اي شكست خورده ع نوان زوجھ بھ ع ّلقھ  دستھ سومي ھم  . ھاي مُطـ

زیرا خانواده . تحقیق كرد) البتھ بدون وسواس(مي توان از مطلقھ ھاي عاطفي نیز   . اردوجود د 

اي نابسامان و آشفتھ اي ھم ھستند كھ بھ دالیل مختلف مجبورند تا آخر عمر با ناراحتي با ھم              ھ

دگي كنند  اند كھ فعًال    . زن دواج داشتھ  از براي  اري  ه چھ معی ین گرو نند ا ببی ان  ان یست جو بد ن

تحمل ھمدیگر ھستند     مجبور    سپس مي توانند از تجربیات كساني كھ موفقیت یا شكست آنھا     . بھ 

: را بھ چشم دیده اند استفاده كرده و در جھت سعادت خود بھره جویند، كھ از قدیم االیام گفتھ اند

.»انسان عاقل ھمھ چیز را خود تجربھ نمي كند، بلكھ از تجربیات دیگران نیز استفاده مي كند« 

سخن پایاني 

تطابق با شرایط جدید خود را داشتھ باشد یكي از موھبت         یي  داري كھ توانا ف اوم و ھد ھمسر مق

بھ ھر حال براي انتخاب ھمسر مي بایست بسیاري از نكات و معیارھا     . ھاي بزرگ الھي است    

شت و رعایت كرد و با اطالع كامل و كافي از وضعیت خانواده ھا، و اخالق و                 دا نظر  د  ا م ر

ر دست بھ انتخاب زد  د مورد نظ ار فر ، صداقت ھمراه با احترام،  . رفت ي ھمسر فكر لوغ  ب

اسب، تالش جھت حل مشكالت ھمدیگر در سایھ ھمفكري ، تناسب و             قي متن اخال یات  خصوص

.تفاھم از نكات غیر قابل انكار در معیارھاي اساسي انتخاب ھمسر شمرده مي شود

اب صحیح ی          تخ اند در ان ه مي تو اد نھایتًا این شما ھستید كھ بھ عنوان      خانو اشد اما  یگر شما ب ار

مي بایست شناخت درستي از خصوصیات ، توانایي ھا، خواست ھا و انتظارات                    ل اصلي  عام

باشید تا بتوانید بر مبناي آن معیارھا و خودشناسي كھ در سایھ خلوت با          ندگي داشتھ  خود از ز

ني خود كھ مسلماً          ذھ اي  ھ ھ یش و جستجوي الی در صداقت كامل بھ دست آمده مناسبترین  خو

با فردي ازدواج كن كھ « : چنانكھ گفتھ اند  . فرد را براي شركت در تمام زندگي خود برگزینید         

».اگر ھم جنس تو بود بھترین دوستت بود

است كھ انسانھا را با اعتقادات، اولویت ھا، مذھب، پول و عادات خانواده ھا          دي  ا واج روید ازد

بعضًا     ( پس خوب است اگر این انتخاب بر مبناي . رو بھ رو مي سازد    ) بسیار متفاوت است   كھ 

اما بر . پس از انتخاب عقالني، عواطف نیز شكل مي گیرند. معیارھاي منطقي و عقالني باشد       

احساس باشد و تنھا مالك ، عالقھ بدون پایھ عقلي و منطق         . عكس  وي  از ر تن  داش وست  اگر د

ال زیاد           تم اھد شد     باشد ، بھ اح ھ خو اج شكست مو تمام فرھنگ ھا ازدواج امري عادي  . با  در 

مي شود               لقي  دواج ت از قسمت  نترین  اشتھ باشیم كھ زندگي قرار     . است و عشق آسا اد د اما بھ ی



در سایھ درك و تفاھم متقابل است كھ مي توان بسیاري از معیارھاي پیش از . نیست آسان باشد 

قق رس             یوند بھ تح پس از پ را  دواج  بھ عبارت بسیار ساده عشق مي تواند مكمل ازدواج      . اند  از

اگر تنھا عامل پیوند، عالقھ، محبت و شاید عادت دیداري طرفین باشد و آنھا با عالقھ        اشد اما  ب

دست بھ انتخاب بزنند مشكل بتوان ادعا           یري كرده و  گ یم  ھ تصم ام ب اوج ھیجان ، اقد در  د  ی شد

.كرد انتخاب درستي انجام شده باشد

فت راز ازدواج موفقھ

ات خود را بھ صراحت مي گویند               ) 1 ار تظ ا و ان تھ ھ اس فق خو وج ھاي مو زوج ھاي موفق . ز

دیگر دارند مطرح مي كنند              یك از  كھ  تي  وقعا ازدواج، ت از  ، اگر توافق اساسي با ھم ندارند قبل 

است                   ( لف  لي خانم مخا اھد و د مي خو فرزن اي مثال مرد  ، مي توانند بھ شروع و یا خاتمھ     )بر

فكر كنند  ر جدي  ھ طو دواج ب منظم در مورد   . از ھ طور  ب فق  اج، زوج ھاي مو ازدو از  بعد 

اتشان با ھم صحبت مي كنند و اگر اختالفي پیش آمد، آن را               تظار ان ات و  قع بھ زمان دیگري تو

.موكول مي كنند تا ھمدیگر را درك كنند و بھ توافق برسند

بعد از ازدواج استقالل زوج ھا كم مي شود   . زوج ھاي موفق فردیت خود را حفظ مي كنند         ) 2

افراد احساس   یشتر مي شود و گاھي  تگي ب بس وا ھ روز  ب ند روز  اش ب تھ  د داش ن اگر افراد فرز

مي كنند      تگي  وج ھاي موف   . خس ق مي دانند حتي اگر بھ ھم عالقھ داشتھ باشند، گاھي احساس      ز

تگي مي كنند  ویق مي كنند تا ھمیشھ   . خس تش ا  ان یكدیگر ر اني ھم براي  " ما"آن زم ند و  اش نب

ارھاي مورد عالقھ خود بپردازند        " خود " بھ ك د و  اشتھ باشن بدین ترتیب زوج فردیت خود را .د

.حفظ مي كند و زندگي ، شاداب مي شود

دھند                 ز) 3 مي  توجھ قرار  اي موفق ھمدیگر را مركز  ست كم نمي        .وج ھ ا د یگر ر ان ھمد آن

د و ھمیشھ بھ فكر خوشبختي ھمسر خود و خانواده ھستند                معموًال افراد چند سال پس از . گیرن

ند سال ھاي اول بھ ھم توجھ نمي كنند            واج مان ولي زوج ھاي موفق، كارھاي كوچك نظیر  . ازد

دن نیا       ا ار د قر ویت  نظیر احترام و گوش كردن بھ           اول رگ  بز ھاي  اي ھمسر و كار ارھ زھا و ك

شما اغلب فراموش مي  . ازدواج دریاي تغییرات است   . حرف ھاي ھم را مدنظر قرار مي دھند        



ید ھمسرتان مھم است و بھ او توجھ نمي كنید          درعوض بھ كار، سرگرمي و دوستان اھمیت . كن

. توجھ قرار مي دھندمي دھید ولي زوج ھاي موفق ھمدیگر را مركز

آموزند            ) 4 مي  ا  تالف ر فق روش ھاي حل اخ 20روانشناس كھ " جان گاتمن. "زوج ھاي مو

یت یا شكست ازدواج را توانایي، یا              ل اصلي موفق ده، عام عھ كر ال ا مط ا ر ندگي زوج ھ ال ز س

توانایي حل اختالفات مي داند        گاھي با حتي اگر ھمسرتان و شما كامًال با ھم یكي باشید ،       . عدم 

رو ... نباید بھ اعتیاد، خشونت و . نظر ھم موافق نیستید و این مخالفت باعث ناراحتي مي شود   

زوج ھاي موفق با . اگر خواستھ شما و ھمسرتان با ھم فرق دارد، باید آن را حل كنید             . بیاورید 

ارند             نسبت بھ ھم د گر احساس بدي  نند، حتي ا ان در مورد اختالفات و  . ھم صحبت مي ك آن

لفت ھا با ھم مذاكره مي كنند تا بھ نتیجھ عادالنھ برسند               آنان از یكدیگر حمایت مي كنند و  . مخا

.آنان مي پذیرند در مواردي عشق ، برتر از پیروزي است. غـُر نمي زنند

سال 10مسلمًا فردي كھ امروز با او ازدواج مي كنید،. زوج ھاي موفق با ھم رشد مي كنند) 5

وت خوا      ا ه متف یند بھ ویژه در شرایط سخت زندگي مانند از . شما ھر دو تغییر مي كنید. ھد بود آ

دن والدین     ا ست د زوج ھاي موفق مي دانند كھ یكي یا ھر دو در طول زندگي تغییر مي كنند . د

مي شود         عوض  قواعد  است تغییر كنید تا بتوانید روابط در حال تغییر را عوض        . و  پس الزم 

. كنید

فق ب      ) 6 ھاي مو وشند     زوج  مي ك ابط  فق بھ طور منظم وضعیت    . راي حفظ رو ھاي مو زوج 

و با ھم صحبت مي كنند تا از شادي و رضایت ھر دو از زندگي زندگي خود را بررسي كرده 

مطمئن شوند     رك  ت اگر یكي ، یا ھر دو شما از زندگي مشترك ناراضي ھستید، مشكلتان را           . مش

.حل كنید

زوج ھاي موفق قبل از مراجعھ بھ مشاور، سند طالق . یداز مراجعھ بھ مشاور خجالت نكش   ) 7

.آنان مي كوشند كھ مشكالت را در اولین فرصت حل كنند. را امضا نمي كنند

خانم ھا ھمسرتان را خودتان انتخاب كنید



افالطون

." بدبختي آدمي از جھل نیست، از تنبلي است"

وضاع پیشین خود بھ وضعیت ھاي جدیدتر ، با مشكالت پیچیده اجتماعي مواجھ بوده         ا از  ار  ام جوامع ھنگام گذ م ت

در این وضعیت معموًال شناخت انسان ھا از یكدیگر كم . استانتخاب ھمسر و ازدواج   اند كھ از آن جملھ موضوع       

مي شود         و ا  في چون در ھمھ جاي دنیا و بھ خصوص در كشور ما بیشتر مردان انتخاب    . نتخاب مشكل تر  از طر

نده ھستند و پیشقدم مي شوند، بنابراین خانم ھا كمتر قادرند دست بھ انتخاب بزنند؛ و حتي وقتي با مردي روبرو       كن

.ي كنندمي شوند كھ شرایط مورد نظر آنھا را دارد بسیار منفعالنھ رفتار م

اشتھ باشید كھ با وجود این كھ بھ مراتب باالیي از رشد اجتماعي رسیده اند اما                  ا ھم دختراني را سراغ د ید شم شا

اشند              تھ ب داش اسب  من ار  تگ اس یك خو ند  توانستھ ا ري كھ برخي از دخترھا با آن درگیرند، این        . ن دیگ ائل  از مس یكي 

یچ كدام ا                ا ھ ارند ام اري د سی ب ان  تگار اس كھ خو مي شوند     است  دواج، مصمم ن از د  تگارھا در مور بھ این . ز خواس

ال كار را گفت و آموزش الزم را باید داد                اید اشك دخترھا، ب از  از طرف دیگر خانم ھایي را در جامعھ مي . گروه 

مي یابند                 واج ن ازد راي  ھ فرصتي ب لي ك بیشتر مي شود در حا بھ روز سنشان  در این مقالھ ضمن  . بینیم كھ روز 

وضوعات مذكور، بھ خانم ھا تالش مي كنیم بھ شما یادآوري كنیم كھ نباید نقش اراده را ناچیز      آموزش بر   از م خي 

د عمل كنید                   واست خو ه و خ اد با ار االنھ و  فع مورد خاص ھم  ین  در ا د و  ما انسان ھا عادت كرده ایم وقتي  . شمر

اما با                  ازیم،  ند آن مي ا و  ین  بھ گردن ا ا  یم ھمھ چیز ر ا مي كن لي پید لت مشكالت مان را در وجود خود    مشك د ع ی

.جستجو كنیم

زرگمھرب

".روزي بھ تقدیر است، اما تو در تدبیر كوتاھي مكن"

اج براي یك مرد، وضعیت ظاھري         -1 ازدو ار  تین معی ، چھره اي شاداب و سرزنده و بھ ویژه چھره زن استنخس

بان با تبسمي ھمیشگي؛ اما شاید ھمھ ما با یك سؤال مواجھ شده باشیم كھ        چرا كسي با ظاھري ضعیف تر : "و مھر

پائین تر از من، موفق شده ازدواج مناسبي داشتھ باشد، ...) شغلي ، تحصیلي ، اجتماعي و  ( از من و یا شرایطي        

ا من   ار انتخاب نیست، پس چھره     " ؟.. .ام اما معی است  یار توجھ  تذكر شویم چھره مع ید م این خصوص با در 

است         اي  لحظھ  توجھ  براي  عیاري  توقف    م اي  بر اري  ی ا مع باید عالوه بر آن بھ مھارت ھاي ارتباطي  نیست و  ام

نیز مجھز بود            یگري  ه د ین حال كھ باز ھم روي شاد بودن بھ عنوان یك          . جذب كنند معیار كلیدي تأكید مي در ع

... وضعیت ظاھري فرد مثل تیپ او، تنوع در لباس پوشیدن، تمیز و مرتب بودن و   شود اما عالوه بر چھره، كالً      

.ھمگي مھم است



ا كرده اید بھ او نشان دھید كھ مي توانید او را درك كنید و بھ نظراتش             -2 اصي عالقھ پید رد خ حتي –اگر بھ م

الف نظر شما ب       اگر حرفي مخالف نظر شما را بیان كرد ، یكباره آن را رد نكنید . احترام مي گذارید–اشد  اگر مخ

دھید بلكھ بگذارید تا حرفش تمام شود بعد در كمال آرامش و صمیمیت، نظر خود را مطرح كنید              ن ان  نش لفت  و مخا

او موافقید          ارد با  برخي مو در  ید  نظرتان براي زندگي ، باید اظھار نظر شما در مورد صحبت مرد مورد  . و بگوئ

یجاد كند كھ      او ا در  حس را  از ." من بھ شما نزدیكتر از خودتان ھستم و شما را بھتر از خودتان درك مي كنم"این 

ر كالمي شما، ھمیشھ باید با رفتار احساسي شما ھمخواني داشتھ باشد        ا فت وقتي احساس مثبت خود را در . طرفي ر

ید، نگاه چھره             یان مي كن ا ھم باید احساس مثبت و خوبتان را نشان دھد   كالم ب وقتي با محبت، حرفي مي . اي شم

اشتھ باشید بلكھ تمام محبت تان باید در نگاه و صدایتان مشھود باشد        ثي د ید چھره اي خن با یا وقتي انتقاد مي . زنید ن

.را زیر سؤال نبرده ایدكنید لحن صدایتان باید نشان دھد كھ فقط با آن ویژگي خاص مخالفید اما كل شخصیت او 

اعتماد بھ نفس است،                -3 گي،  اب شریك زند تخ ان ین عامل در  تر . ھر چھ درباره این مسئلھ بگوئیم كم گفتھ ایم مھم

یعني تمام زندگي شما و تمام آنچھ كھ دارید          فس  اعتماد بھ نفس یعني فرد تصورش از خودش بھ اندازه . اعتماد بھ ن

باشد  قعي  ترھا اصًال. وا از دخ ھ رسمیت   برخي  و زندگي خود را ب ند  براز وجود كن د كھ ا ن ار ند اعتماد بھ نفس 

لي كھ باید بھ آنھا این آگاھي داده شود كھ تا درست صحبت كردن را تمرین نكنند و نتوانند از خود          ناسند، در حا بش

.بھ دیگران، اطالعات مناسب بدھند، امكان انتخاب شدنشان طبیعتًا خیلي كم خواھد بود

اشتھ باشم در حالي كھ ھمیشھ آن را در من سركوب كرده اند، در                شاید    فس د اعتماد بھ ن نم  توا ونھ مي  ئید چگ بگو

بحراني كھ شخصیت ما در حال شكل گرفتن بود والدین یا نزدیكان بارھا كلماتي مثل بي خاصیت، عقده اي            ان  دور

كشیدند و ھیچ                  ... و   مان  بھ رُخ ا  م كسي ر ا ا مد ار ما كرده اند، ی ث وقت بھ اعتماد بھ نفس ما اجازه شكوفایي داده  ن

دگي ما پند و اندرز، سركوفت زدن و سرزنش شنیدن بھ خاطر مسائل خیلي پیش پا افتاده                  . نشد  از زن مھمي  بخش 

ات، كوھي ساختند و بھ سرمان كوبیدند           اھ از كوچكترین اشتب ھ طوري كھ  ب  ، شاید ھم بگویید ما ھمیشھ تحت . بوده

.م طوري كھ اعتماد بھ نفس مان رشد نكرد و قدرت خالقیت ما نابود شدكنترل دیگران بودی

بدانید كھ بزرگترین اندیشمندان، محققان و حتي تمام افرادي كھ شما در اطراف خود مي بینید كھ اعتماد       ین را  اما ا

در مرحلھ اول سعي . بھ نفس دارند، روزي بھ این درد گرفتار بوده اند اما بر آن غلبھ كردند پس شما ھم مي توانید        

. ، ھمھ ما اشكاالتي داریم كھ بھ تدریج باید آنھا را رفع كنیماز قضاوت كردن در مورد خودتان، خودداري كنیدكنید   

ارید، چھ آرزوھایي دارید و در دنیا بھ                     اسي د كھ چھ احس ھ مي شوید  وج ازه مت یدا كردید ت نفس پ بھ  تماد  تي اع وق

دنبال چھ مي گردید؟

پرسی ب اعي یا      از خود  بط اجتم الي، روا نم؟ ظاھري، م ی ان مي ب ین تر از دیگر ای ا پ د خود ر م مور د من در كدا

آن كنید، شاید شما ھیچ نقصي ندارید و فقط تصویر منفي از خود دارید                فع  عد سعي در ر لي؟ و ب اگر جھان . تحصی

حساس حقارت مي شوید و ھمیشھ خود را مملو از انسان ھایي باالتر و برتر و زیباتر از خود ببینید، طبیعتًا دچار ا       

مي گیرید ؛         یكران خود را بشناسید و گسترش دھید حتمًا اعتماد بھ نفس      را دست كم  ني ب درو ھاي  یرو ن اما اگر 

.بیشتري خواھید یافت و ھیچگاه محو شخصیت و جذابیت دیگران نخواھید شد

دان زیبا ھستند و نھ تحصیالت باالیي دارند اما اگر كمي بھ اطراف خود نگاه كنید، افرادي را خواھید دید كھ نھ چن           

ند و این باعث پیشرفت ھاي بسیار زیادي در زندگي و از جملھ در ازدواجشان شده               نفس ھست كوھي از اعتماد بھ 

.است

راكفلر. دي. جان

."آینده تو بستگي بھ این روزھایي دارد كھ پشت سر مي گذاري، بھ تالشت ادامھ بده"

اشتن اعتم   -4 با خوب صحبت كردن . اد بھ نفس اولین تأثیر خود را روي طرز صحبت كردن شما نشان مي دھدد

توانید شخصیت زیباي خود را بھ دیگران بشناسانید           برخي افراد بھ دلیل ترسي كھ از اشتباه كردن دارند كمتر  . مي 



تي برا                فرص مدن  آ ا بھ عنوان پیش  اه كردن ر ب ت اش ھ باید  ند، در حالي ك ادگیري بیشتر دانست صحبت مي كن . ي ی

استگاري            در جلسات آشنایي یا بھ اصطالح خو دن  اه كر ب ت اش اني كھ از  واھمھ –و كًال در تمام مجامع دیگر  -كس

نظر مي كنند، در نتیجھ آدمي بستھ و نفوذ ناپذیر و یا خجالتي جلوه مي كنند و باعث مي شوند       ار  اظھ ارند، كمتر  د

نھا دوري كنند       از آ ان  انسان ھا و از جملھ مردھا، از . جلسات سؤال كنید، حتي اگر اشتباه سؤال كنید     پس در . دیگر

مي آید        تھ خوششان ن بس بھ كسي مي گوئیم كھ در اظھار نظر تردید مي كند    . شخصیت  خصیت بستھ  مي توانید . ش

تمرین كنید             سب  نا ھاي م اب  كت ندن  با خوا ا  دن بھتر ر طالعات ما باید از خودمان بھ دیگران، ا. طرز صحبت كر

دھیم  از خودمان بھ كسي اطالعات خوب بدھیم، خواه ناخواه او جذب ما مي شود، حاال چھ زن باشد و چھ               . ب اگر 

وست خواھند  . مرد  ا د ان ھم شما ر د، دیگر اشتھ باشی وست د ا خود را د د؛ شم ی پس در جلسات اظھار نظر كن

.داشت

نونده خوبي ھم باشید و                    ، ش ید كھ خوب صحبت مي كن ین  با پر حرفي ھاي خود طرف مقابل را خستھ در ضمن ا

سعي كنید با یك مرد در مورد مطالبي سخن بگویید كھ مورد عالقھ اوست و با او ھم حسي داشتھ باشید، اما        . نكنید 

دھید   ن لوه  او ج د عاقل تر از  ا زیا ید و خود ر ندھ ئھ  م ھا . بھ او راه حلي ارا نھا كھ متأھل –گاھي بھ خان حتي آ

حتي گاھي بھ طور عمد . مي كنیم كھ خیلي خود را با تجربھ و باھوش تر از شوھرشان نشان ندھند        توصیھ   -ھستند 

فع كند                 ا ر اشت او ر د و سوء برد اصالح كن ا  ر ن  تا شوھر آ د  نن باھاً حرفي را بز خانم ھا با جنبھ احساسي یك . اشت

دارند نھ جنبھ عقالني او          ، سر و كار  برداشت تان آگاه كند و بھ اصطالح بگذارید گاھي مرد شما را از سوء. مرد

!"اي واي، من این را نمي دانستم: "چیزي را بھ شما یاد بدھد، آن وقت بگویید

ست كھ شما زن ھا ھمیشھ باید كم ھوش تر از مردھا باشید           ی این ن نظور  بتھ م در فرھنگ ما معموًال زن، مشاور . ال

است    اور باید عاقل تر از خود فرد باشد، اما ن     . مرد  مثل پادشاھان كھ در . باید بھ عاقل تر بودن خود تظاھر كندمش

اما در عمل سعي مي كرد پادشاه را                        بود،  پادشاه  میشھ عاقل تر از  ند و مشاور ھ داشت دیم، مشاوري براي خود  ق

.باالتر از خود جلوه دھد

وني خود را بشناسید           -5 اسات در دق باشید و احس ان صا ودت د شما ھم از آن دستھ    .با خ خانم ھایي باشید كھ شای

بوده كھ مدام بھ شما گفتھ باید فداكاري و از خود گذشتگي داشتھ باشید و ھمیشھ باید بھ           تان  باالي سر ھ كسي  ھمیش

د را بگیرید،         ید حق خو اھ قت مي خو كھ ھر و ید، طوري  ار د بگذ ید و از حق خو باش تان  ای ھ ھ بچ فكر شوھر و 

.احساس گناه مي كنید

ناتانیل براندون

بھ اغلب ما از دوران كودكي آموختھ اند كھ بھ عالیم داده شده از جانب دیگران بیشتر توجھ كنیم تا عالئمي كھ            "

است    ان  درون خودم ویق كرده اند كھ نیازھا     . از  تش و خواستھ ھاي خود را نادیده بگیریم و زندگي مان را ما را 

."براساس توقعات دیگران بنا كنیم



یرید كھ              بپذ ه دھید،  قعي جلو وا ا  ید خود ر ا اب باشید ب اھید جذ آدم طبیعي دوست ". من بدون اشتباه نیستم"اگر بخو

است    ني  ین صحبت كردن از خجالت سرخ شوید، اما ھیچ اشكا      . داشت است در ح ممكن  تي  لي ندارد ، بگذارید تا ح

ین ابراز طبیعي یك احساس است كھ در ھمھ ما وجود دارد     . سرخ بشوید    كسي كھ راحت احساسش را بروز مي . ا

یعي و دوست داشتني جلوه مي كند       ني طب نسا یگران ا در نظر د حتي باعث مي شود دیگران ھم با شما راحت . دھد 

.باشند

دوروتي بریگز

احساسات خود را م" تي  انھ مي شویم  وق یگ از دیگران ب یم، از خود و  امر نسبي  . خفي مي كن یك  ما  تنھایي 

."است

تمام انسان ھاي دیگر، حق دارید از چیزي خوشتان بیاید و یا از چیزي اجتناب كنید              ثل  ید كھ شما ھم م یر پذ اید ب . ب

ین و عصباني مي شوید،                           كسي خشمگ بھ  ، گاھي نسبت  ید ایي مي كن نھ اس ت گاھي احس م  گاھي دلخور مي شما ھ

مي كنید               ه  اس گنا حس و گاھي ھم ا د  یعي ھستند كھ باید آنھا را بھ بھترین وجھ ابراز     . شوی تي طب اسا ا ھمھ احس اینھ

ید راه را براي بروز تمام این احساسات باز كنید، اكثر بیماري ھاي جسمي و روحي از انباشتھ شدن ھمین       . كنید  با

لیھ نشدن   لف بر روي ھم و تخ سات مخت است كھ امروزه احسا ن  اي ھمی شود، بر اشي مي  ن شاھد افزایش آن 

ین زن ھا           راب در ب اضط و  احساس دلتنگي و یا افسردگي مي كنند جلوي      . ھستیم  افسردگي  تي  ، وق نم ھا كثر خا ا

.گریھ كردن خود را مي گیرند و سعي مي كنند تا خود را نزد دیگران شاد و خوشحال جلوه دھند

ك نویسندهی

."بلد نیستند از تھ دل گریھ كنند، از تھ دل خندیدن را نیز بلد نیستندكساني كھ"

ین خشم را بھ سوي خودتان سوق مي دھید، در مورد نگراني و اضطرابتان با                   د و ا ا مي گیری لوي خشم خود ر ج

اني خود را نابود مي كنید             انس قشنگ  ساسات  اح م  ما ید و خالصھ ت ن ك نمي  در حالي كھ بروز دادن. كسي صحبت 

اسب، باعث مي شود تا با حاالت انساني خود بیشتر آشنا شویم و           ا روشي من ر جاي خود و ب حساسات د ین ا مام ا ت

.بتوانیم در ضمن كمك گرفتن از دیگران ، ارتباطات خود را نیز وسعت بخشیم

ار كنید       -6 انھ رفت یز صادق یگران ن صادقانھ حرف بھ این مھم توجھ داشتھ باشید كھ درست است ھمیشھ، باید .با د

صداقت در . بزنید، اما صداقت ھمیشھ باید با درایت ھمراه باشد، ما عادت داریم صداقت را با صراحت یكي بدانیم      

ارفھ      بھ معني دروغ و راست نیست، بلكھ بھ این معني است كھ چھ چیزي      –یا اصطالح خواستگاري      –مراسم مع

نگویید        زي را  ی ھ چ ید و چ د بگوی ی اری   . را با ا حق د نگوییم اما اگر چیزي را گفتیم حق نداریم    م یزھا را  عضي چ ب م 

بگوییم   تھ شود             . دروغ  اول گف لسھ  ان ج یز در ھم نیست ھمھ چ زم  شما اگر یك عیب واضح و مھم دارید آن را    . ال

یي خود را                    ھاي جز یب  اما ع ید،  نھ بیان كن لكھ زیركا ب ید  ان الزم نیست در ھمان -كھ شاید اصًال عیب نباشد-نپوش

ان كنید       جلسھ  اري بی ول خواستگ یك جلسھ محدود شود         . ا باید بھ  تگاري ن وقتي مردي بھتر و بیشتر شما را . خواس

.شناخت و با خصایص شما آشنا شد بھتر ھم مي تواند پذیراي عیب شما باشد

وق خود را نادیده بگیرید               -7 د و حق ھ بگذاری از خود مای د  یا اصطالح ز ھ  ب ست  ري اگر طرف مقابل رفتا.الزم نی

دارید با متانت و وقار حرف خود را بزنید و خود را دست كم نگیرید            د، حق  ا بو أن شم از ش ھیچ . داشت كھ دور 

ال این كھ او خود                 تم ورت اح ین ص ، در غیر ا ید نشان ندھ او  ھ  یوان ا د را از شما دور كند، زیاد خواھد گاه خود ر

آن چنان شما را مسحور او این ترس مي تواند. سیدھیچ وقت از این كھ ممكن است او را از دست بدھید، نتر   . شد 

یده عقلتان را كور كند كھ اثر بدي روي رفتار ظاھري شما داشتھ باشد و ھمھ چیز را بھ ھم بریزد          د و د كًال در . كن

لحظات    ام  در ھنگام         -تم لھ  فظي   و از جم احا ید طوري رفتار و صحبت كنید كھ نشان دھید از طرفي براي    -خد با



و بھ عنوان یك انسان احترام قائلید و از طرفي ھم داراي اعتماد بھ نفس ھستید و براي رفتار خود حد و    شخصیت ا  

اشید        مي ب ائل  دودي ق ترل خودتان باشد     . ح اید در كن تار شما ب باید ھر وقت تصمیم گرفتید خداحافظي كنید ، نھ . رف

.ي در شماست، بھ آن پي برداین كھ آنقدر صحبت را طول بدھید كھ طرف خستھ شود و یا اگر ضعف

رف مقابل ، بیشتر بررسي كنید تا اگر بعد از تمام           -8 ناختن ط اي ش و روش ھ اب درست  انتخ راه ھاي  در مورد 

ان نشوید                      یم پش اب خود  تخ ان ، روزي از  د ی ین تالش ھا بھ او رسید براي این كھ انتخاب درستي انجام دھید باید . ا

.احساسات خود را كنترل كنید

آناتول فرانس

."ھرگز بھ احساساتي كھ در اولین برخورد از كسي پیدا مي شود، نسنجیده اعتماد نكنید"

سات خود بیش از اندازه فرصت بروز بدھید باعث مي شود نت            احسا ھ  وانید طرف مقابل را بھ خوبي بشناسید اگر ب

.و ندانستھ از او قھرماني افسانھ اي براي خود مي سازید كھ احساسات شما را جریحھ دار مي كند

است كھ                      ین  توجھ كنند ا بھ آن  مھ ي دخترھا  است ھ كھ الزم  مھمي  تا وقتي سر سفره عقد نشستھ اید، بھ "نكتھ 

تگي مي تواند. "كسي دل نبندید بس ل باشد این د مخربي داشتھ  یار  بس أثیر  كم نیستند . در روحیھ و زندگي شما ت

اطر این وابستگي شدید، حتي سر از بیمارستان در آورده اند         بھ خ ني كھ  را احساس شما ھمیشھ باید در كنترل . دخت

. شما باشد

بیلي ھالیدي

."گاھي اوقات برنده شدن از باختن، بدتراست"

ما را محدود مي كند، طوري كھ با ھر بار ناكام شدن، تمام دنیا روي سرتان خراب وابستگي داشتن، قدرت تفكر ش    

بھتر درك كنید و در رفتارتان، آرامش                           بل را  طرف مقا ار  فت د علت ر انی تو د مي  اشی نب بستھ  مي شود ؛ اما اگر وا

اشید      تھ ب داش تري  باشید، شما خودتان را تغییر دھید، مطمئن باشید جھا              . بیش بین ن ن ھم خودش را براي بھ جھان بد

اشید كھ موانع را از سر راه موفقیت خود                     مصمم ب قدر  ن دتان آ فتن خو یا اھد داد و باید در این تغییر  ما تغییر خو ش

. بردارید

روزولت

."تا ھنگامي كھ در قلب خود احساس مي كني حق با توست، ھرگز از حرف دیگران دلتنگ مباش"

نھ برخور        عاال اج ھم ف دو از شما مي توانید انسان بسیار جالب تري باشید طوري . د كنید، نھ منفعالنھ پس در مورد 

.كھ دیگران بھ شما غبطھ بخورند



شغل ھمسرلزوم مشاوره ازدواج در رابطه با

)قسمت چھاردھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

....اینك در ادامھ مي خوانیم . در قسمت قبل بھ نقش شغل در تداوم زندگي زناشویي پرداختیم 

.است" شغل" یكي از عواملي كھ مشاوران در رابطھ با ھمسر گزیني باید مورد توجھ قرار دھند، 

یت مي د                      اھم ابل  ھ شغل طرف مق ب اب ھمسر  نتخ ا ر  ا پسران د ان ی ھند و اطالعات الزم را در این مورد بھ  دختر

آورند      مي  ایي با یك دختر بھ منظور ازدواج وارد عمل مي           .دست  ا آشن تگاري ی براي خواس كھ پسري  نگامي  ھ

اوست                ، شغل  ا خواھد شد او جوی د  در مور تر  دخ ین چیزي كھ  ، نخست د  مھمترین كمكي كھ مشاور در مورد  . شو

دھد ،              انجام  اند  در مورد آن شغل و بررسي نگرش مـُراجع در رابطھ با   داشغل ھمسر مي تو ات الزم  اطالع دن 

.مي باشد... آن ، از جھت میزان درآمد مورد نظرش و 

بھ یك شغل ممكن است تحت تأثیر آن، سایر عوامل مؤثر در ازدواج را نادیده               فرط  قھ م لت عال ھ ع ھ ب دختراني ك

.باید مورد مشاوره قرار گیرندبگیرند ، 

در بسیاري از موارد شغل شوھر و عدم اطالع كافي دختر، موجب ازدواجي مي شود كھ فرجام آن رضایت بخش            

عي كھ ت                 . نیست  اج ھ شغل مزبور بھ مر ن می ید در ز با ارد مشاور  مو این  حت تأثیر شغل مرد قرار گرفتھ و مي  در 

بھ عالوه سایر عوامل مؤثر در ازدواج را نیز           كافي بدھد و  طالعات  ، ا د ن اج ك او ازدو ا  بھ ھمان اندازه ( خواھد ب

.مورد توجھ قرار دھد تا مراجع با بصیرت تصمیم گیري نماید) كھ شغل را مطرح مي سازد

دارند     اصي  اس خ لب از مشاغلي كھ  ، روحاني و     بعضي از زنان  ایي ، دری ایي و یروي ھ لباس نظامي ن د  انن ... ، م

نمایند           مي  واج  ازد ادرت بھ  ب باس م د و تحت تأثیر ل آی ھ سایر       . خوششان مي  ان را ب آن ارد مشاور باید  ین مو در ا

.عوامل مؤثر در ازدواج توجھ دھد تا تصمیم گیري عجوالنھ ننمایند

ازدواجي مشاور باید اھمیت عامل           نین  ي را كھ در نظر مراجع بھ صورت غیر واقعي او را تحت تأثیر در مورد چ

اخالق و سایر عوامل مؤثر در ازدواج نماید تا                       ھ سن و  توج او را م اوردو  ی ب پایین  ّد واقعي  اده است، در ح د قرار 

.عاقالنھ تصمیم گیري كند



ند كھ بھ طرف زنان شاغل مي روند و ھدفشان از این ازدواج حقوق و درآ              اني ھست مد زن است كھ بھ زندگي مرد

مك كند      نان ك بھ سایر عوامل و                    . آ توجھ  د و عدم  بیین كن از ازدواج را ت اید ھدف  ب بیل مردان  این ق ور براي  مشا

ا كھ ممكن است زن درآمد خود را در اختیار خانواده قرار                       ین موضوع ر بھ عالوه ا ؛  ید عواقب آن را مطرح نما

رد زیادي مراجع در تصمیم خود تغییر مي دھد؛ ولي چنانچھ مسئلھ درآمد در موا. ندھد با مـُراجع در میان بگذارد     

اج سرگیرد؛ احتمال زیادي وجود دارد كھ نظر مرد تأمین نگردد و ناشادي بر زندگي         ازدو باشد و  یش مھم  را زن ب

.حاكم شود

مسر یا موقعیت شغلي پدر و ھمسر ، یا بھ خاطر                غلي ھ یت ش قع اطر مو بھ خ ھ  ناني ك یا ز رسیدن بھ ھدف مردان 

اسي خود ، اقدام بھ ازدواج مي كنند؛ زندگي را بھ خاطر ھدف ھاي غیر واقعي باختھ اند            شخصي و احس اي  از . ھ

:جملھ این موارد

ني كھ با یك فرد جانباز بھ خاطر مزایاي مادي ، تحصیلي و یا اجتماعي او ازدواج مي كند و وقتي بھ                - مرد یا ز

.و اعتباري نداردھدفش رسید دیگر ھمسرش براي ا

.شخصي كھ بھ منظور استفاده از اعتبار شغلي و موقعیت اجتماعي پدر دختر با او ازدواج مي كند-

.مردي كھ بھ خاطر اشتغال براي گرفتن مجوز اقامت در یك كشور با یك زن خارجي ازدواج مي كند-

لذت ب  اي ازدواج و  ا بھ ھدف ھ نان ر باید آ بیل موارد مشاور  ق یي توجھ دھد و با در این  زناشو ندگي  ردن از ز

.بررسي ھاي ھمھ جانبھ با مراجعان، ھدف انتخابي آنان را در جھت صواب تغییر دھد

است فرھنگ و اخالق است                  - نچھ مھم  بلكھ آ م نیست؛  یشان مھ ا بر د شغل شوھر  دارن مي  كھ اظھار  اني  اجع . مر

ید این گونھ ُمراجعان كھ بھ یك یا چند عامل مؤث           اور با بھ اھمیت سایر عوامل توجھ ر در ازدواج توجھ دارند ،مش

. دھد و آنان را با عواقب ناخوشایند نادیده گرفتن سایر عوامل مواجھ سازد

خانواده ھاي دو شغلھ 

ني ھستن    گاه ممكن است زن و . د كھ پس از ازدواج براي كسب درآمِد بیشتر بھ بیش از یك شغل رو مي آورند        كسا

ند ، اغلب خستھ اند و     تقّال مي كن ا بیش از حّد معمول  نواده ھ ین خا ند؛ چون ا باش دو شغل  دو داراي  مرد ھر 

ارند        ند ان را  مسرش ھاي ھ از ی ال خانواده بھ بیش از یك   . فرصت رسیدگي بھ ن تغ شغل ، گاه بھ علت نیاز است و اش

رص بھ درآمد بیشتر               ا ح ھ علت عالقھ بھ كار ی در صورت اول شاید علت موجھ و براي رفاه خانواده قابل . گاه ب

اشتغال ضرورت ندارد و موجب مي شود كھ زندگي خانواده حالت                 بھ ھیچ وجھ  لت دوم  د؛ ولي در حا باش توجیھ 

.بھ علل مختلف بھ ناسازگاري ھا و ناھنجاري ھاي دیگري نیز بیانجامدسرد و بي روح داشتھ باشد و چھ بسا كھ 



ھدف ھاي           ید  با د كھ تالش معاش ن تھ سازن نك ھ این  ان خود را متوج ع ارد ، مراج نھ مو ین گو ید در ا با ان  مشاور

اشویي را     اي حصول بھ ھدف ھاي               زن بر یلھ اي  د وس و كسب درآم و زحمت  ار  ا ك یر دھد؛ ز ار  اع قر لشع تحت ا

.یي استزناشو

تأثیر شغل در تداوم يك زندگي

)قسمت سیزدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

... اینك در ادامھ مي خوانیم . در قسمت قبل در مورد سن مناسب ازدواج صحبت كردیم

است              ی نوع شغل  ید مورد توجھ قرار گیرد،  ا ب مسر گزیني  در ھ لي كھ  ان مایلند شغل    . كي از عوام تر عضي دخ ب

اشد      مي ب لند كھ ھمسرشان خانھ دار باشد        . ھمسرشان نظا ان مای تعدادي مایلند كھ وي در خارج از . بعضي از مرد

زش و پرورش و ك                 ار ھمسرشان در آمو یل بھ ك د و برخي فقط ما اش ب ھ شاغل  بنابراین نوع . ار معلمي ھستندخان

. شغل در انتخاب ھمسر از اھمیت ویژه اي برخوردار است

:در این زمینھ موارد زیر قابل توجھ است. در مورد شغل شوھر آنچھ مھم است تأمین نظر دختر است

دھند                  -1 مي  میت  ھ سطح شغلي اھ ب ھ  تراني ھستند ك مھندس، آنھا ھمیشھ . از نظر آنان نوع شغل مھم نیست . دخ

نظر وجھھ اجتماعي در سطح باالیي قرار دارند و گاه اظھار مي              از  ا مي پسندند كھ  ان و مشاغلي ر قد قو دكتر، ح

م شد شغل     "دارند كھ مثًال        ھ كشي ھ ، این عده نجاري یا بنایي و یا سیم كشي و نظایر آن را كھ از نظر سطح  "لول

.درآمد ممكن است بسیار باال ھم باشد نمي پسندند

ان سطح شغل مطرح نیست؛        -2 تر وھي از دخ گر اي  آنان ھمسري مي خواھند كھ امكانات رفاھي آنان را فراھم بر

اشد        تھ ب داش ادي  مد زی آمد و سطح شغل برایشان مھم نیست ولي مایلند شوھرشان شغلي      . كند و درآ یز در بعضي ن

یده ی                  ند كھ شوھر روغن مال ار كھ تمیز باشد و ھمیشھ اظھار مي د اشد  اشتھ ب ( ا پر از خاك و گچ نمي خواھند  د

).منظور تعمیر كار یا بّنا و گچ كار است

.زنان شاغلي ھم ھستند كھ مایلند شوھرشان در حوزه شغلي خود آنان كار كند-3

ال اگر زن آموزگار باشد؛ مایل است شوھرش دبیر یا استاد باشد یا اگر پرستاراست ، شوھرش پزشك بھ عنوان مث   

.شوھرشان از نظر سطح شغلي پایین تر از آنان باشدنكتھ قابل توجھ این است كھ اكثر زنان مایل نیستند. باشد

نما ، شوھ             -4 و سی یون  ھنري تلویز ھ ھاي  نام بر ثیر  تران تحت تأ دخ از  در این جا .ر ھنرمند مي خواھندبعضي 

نكتھ قابل ذكر است كھ این تمایل ممكن است تحت تأثیر عوامل احساسي موقتي باشد، لذا مشاوران در كمك بھ             ین  ا



نان جنبھ    بت و عالقھ آ چھ رغ د و چنان ام دھن نج بررسي ھاي الزم را ا ید  ا تران ب دخ نھ  ین گو تخاب ھمسر بھ ا ان

اجع را م         اشد مر اشتھ ب گاه ممكن است اجراي تست بتواند بھ این موضوع . توجھ عالقھ واقعي او بنماینداحساسي د

.در این صورت با پیشنھاد و قبول مراجع مي توان از آزمون نیز استفاده كرد. كمك كند

یر عوامل مؤثر در ازدواج از               -5 ھ سا نیست و ب یشان مھم  را ان شغل شوھر ب تر از دخ براي گروھي  ه  باالخر و 

.فرھنگي، اخالقي و اقتصادي توجھ بیشتري دارندجملھ مسائل 

ا در نظر گرفتن مطالب فوق مي توان نتیجھ گرفت كھ در انتخاب شوھر در ارتباط با شغل موارد زیر باید مورد          ب

:توجھ قرار گیرد

نوع شغل؛-

محل شغل؛-

میزان درآمد؛-

.سطح شغل-

نگرش شوھر درباره شغل زن

بھ دنبال زني ھستند كھ فقط خانھ دار                         د و  لف ھستن خا نھ م ا ارج از خ در خ ان  ال ھمسرش غ اشت ا  دان ب بعضي از مر

اج قرار مي دھند                    ازدو یط  آن را جزء شرا ھ  یھ دارند ك تك قدري  بھ  این مسئلھ  در مقابل مرداني نیز .باشد و روي 

ھستند كھ مي خواھند ھمسر آنان شاغل باشد و نظر اصلیشان از این اشتغال كسب درآمد است كھ كمك ھزینھ خانھ         

اشد  برایشان مھم نیست ؛ ھدف آنان از اشتغال ھمسر در خارج از خانھ          . ب وق  ق فتن ح م كسب درآمد و گر برخي ھ

اع                تم اج تھ و  داش باط  امعھ ارت ا ج است كھ ب ي تر باشد و از زن خانھ دار بھ عنوان زن عقب افتاده و منزوي یاد آن 

.مي كنند

مطرح است كھ بھ ذكر نمونھ ھایي مبادرت مي                      اي زن  بر نیز  تغال  اش از  دیگري  فوق ، وجوه  ارد  بر مو عالوه 

:شود

انشان فقط در  -1 د ھمسر ن ل ای ند كھ م اني ھست وزشيمرد آم ھاي  با دختران كاكار ند، مثل آن ھم در ارتباط  ر كن

.آموزگاري یا دبیري مدارس دخترانھ

وع كار ھمسرشان مھم نیست؛ ولي تمایل دارند كھ ھمسرشان در                -2 ن دان  از مر اي گروھي  كارھاي نیمھ وقت بر

.باشد كھ بھ كار خانھ نیز برسدشاغل

ند ھمسرشان           -3 دان مایل از مر محیط كار خود آنان شاغل      بعضي  شك است ھمسرش مثًال اگر خودش پز. باشددر 

.پرستار یا ماما باشد

ان زناني را مي خواھند كھ عالوه بر خانھ داري در خانھ، در           -4 عضي از مرد بھ كار دیگري محلي نزدیك خانھب

.نظیر خیاطي یا آرایشگري اشتغال داشتھ باشد

توجھ بھ مطلب باال مي توان نتیجھ گرفت كھ نگرش مرد در مورد اشتغال زن در ازدواج ب             اید مورد توجھ قرار با 

ھي و بینش الزم را بدھند و وضعي پیش                    خاب ، آگا نت پسر در زمان ا دختر و  ھ  ھ ب ن ین زمی ان در ا یرد و مشاور گ

.نیاید كھ این مسئلھ مھم در زمان گزینش ھمسر تحت تأثیر عوامل دیگر نادیده گرفتھ شود



نقش عوامل جسماني و ژنتیكي در ازدواج

)قسمت پانزدھم (لزوم مشاوره در ازدواج 

... اینك در ادامھ مي خوانیم. ھمسر پرداختیم شغلدر مورد مشاوره قبل از ازدواجدر قسمت قبل بھ لزوم 

بعضي از قد بلند . یكي از عواملي كھ در ازدواج نقش مھمي دارد ، قیافھ ظاھري و وضع جسماني ھمسر مي باشد          

اریك خوششان مي آید، عده اي        ام ب ند چاق مي پسندند و باالخره بعضي از ابروي پیوستھ و بیني كشیده و برخي و ا

م موزون مي پسندند         اندا باریك و  ھ  ادي چان و تعد د  آبي و صورت گر م  مجعد و چش ین كھ زیبایي   . از موي  با ا

بھ قیافھ و وضع جدیدي بدھد ؛ معذالك فردي كھ             د را  اي خو بھ زودي ج باشد و  است دوام نداشتھ  ممكن  اھري  ظ

كسي یك عمر زندگي كند ، باید از قیافھ او خوشش بیاید           ا  عالوه بر این، مسئلھ ژنتیك از نظر داشتن . مي خواھد ب

اھوش از اھمیت زیادي برخوردار است            لم و ب دان سا بعضي از مردان كوتاه قد زن بلند قد مي گیرند كھ بچھ  . فرزن

یز ممكن است               الت ن ین ح و عكس ا ند  اه نشو ت نان قد كو از طرفي ازدواج ھاي فامیلي كھ احتمال . پیش بیایدھاي آ

قب مانده ذھني در آنھا زیادتر است ، مسئلھ اي است كھ باید مورد            و ع یا كودن  الم و  اس بچھ ھاي معلول و ن لد  تو

.توجھ قرار گیرد

ازدواج و رابطھ آن با قیافھ ظاھري

اھ                    فھ ظ ان توجھ خاص دارند، قیا پسر و دختر بد لي كھ  است یكي از عوام پسران كھ خود قیافھ     . ري  بعضي از 

اق بیفتد                      است اتف ممكن  یز  ن ن حالت  رند؛ عكس ای با دا بھ دختران زی ارند توجھ خاص  ایي د ب ی البتھ زیبایي و . ناز

تي قراردادي است و از دیدگاه ھاي مختلف فرق مي كند؛ ولي آنچھ مطلوب جامعھ است معموًال بھ صورت ُمد     زش

ثالً ممكن            مي شود؛ م ني اندام     مطرح  بلند و باریك براي دختران و قد بلند و چھارشانھ براي مردان ُمد است زما

راي پسران  باریك ب دام  قد بلند و ان براي دختران و  دام چاق  ن متوسط و ا و زماني دیگر قد  بنابراین . روز شود 

یدا مي كند  الب بیشتري پ ُد ط بق با م و در صورت تطا گردد  مي  د  مـُ پیرو  یي  ا ایي ، خود بحث مسئلھ . زیب یب ز

در این مقولھ نمي گنجد       ارد كھ  د بھ ھر حال در ازدواج دیدگاه طرفین در پذیرش و اقناع یكدیگر از لحاظ . مفصلي 

. وضعیت جسماني مھم است

مت جسم            یگر سال لولیت    ( بحث مھم د ري و مع ا یم نظر ب مثًال لـَنگ ، (ممكن است مرد یا زني معلول . است ) از 

در این موارد ممكن است ازدواج . باشد یا بھ بیماري ھاي قلبي ، كمردرد و غیره مبتال باشد       ) بي دست كر، كور ،    

ھ مشكلي ایجاد نكند؛ ولي چنانچھ فرد سالمي بخواھد با فرد معلول یا بیمار ازدواج              اب با وضع مش ر  لول دیگ مع ا  ب



اي طرف مقابل بازگو شود ، تا ق            بر یات  ام خصوص تم با  یت بیمار  د وضع ای د ب با آگاھي و بصیرت ازدواجبول كن

نجام گیرد     مل ا در غیر این صورت پس از مدتي احتمال سرد شدن روابط و باالخره از ھم گسیختن خانواده مي  . كا

. رود

:نمونھ ھایي از ازدواج ھاي ناموفق در این زمینھ ذكر مي شود

ان و پسران شیفتھ وضعیت ظاھر طرف مقابل مي شوند و سایر عوامل را نادیده مي گیرند             - تر عضي از دخ این . ب

یت خود ر                اھم یگر  تي كھ عوامل د ز مد پس ا امل زیبایي در مرحلھ بعد قرار مي     حالت نیز  ان مي دھند و ع نش ا 

یھ بھ سردي گراید                زندگي گرم و پرشور اول ا كھ  بس و چھ  یرد  ده مي گ نوا ا از خا نشاط ر د، خوشي و  خطر . گیر

یي وجود دارد آن است كھ زیبایي جنبھ ثابت و دایمي ندارد؛ و مي تواند در اثر              تكیھ بر زیبا در مورد  دیگري كھ 

.و یا در طول زمان یا بر اثر وجود یك بیماري از بین برود و بھ زندگي شاد زناشویي آسیب برساندیك حادثھ 

است كھ آنان ممكن است بھ اتكاء جمال خود ، از خود راضي و                آن  ارد  یان وجود د ا رو ب یگري كھ در زی مشكل د

ان پی              راي آن دواج ب از ا كھ در  ناسبي ر سا فرصت ھاي م آیند و چھ ب بار  دھند و یا در    خودپسند  ب ست  ید، از د آ ش 

یي زیبایي خود را بھ رخ ھمسر خویش بكشند و احیانًا او را تحقیر كنند و خود را در مرتبھ باالتري               ناشو دگي ز زن

.این حالت ممكن است براي شوھر زجرآور باشد و زندگي را بھ سردي و ناشادي سوق دھد. قرار دھند

ازدواج در رابطھ با عوامل جسماني و ژنتیكي مشاوره

ائل زیر را    یي از مس نمونھ ھا ند،  بھ مشاور مراجعھ مي كن تیكي  اني و ژن امل جسم در زمینھ عو اني كھ  اجع مر

:مطرح مي كنند

فھ معمولي دختري بسیار زیبا را ب           - راي ازدواج در نظر مي گیرد ، و دختر نیز با این وصلت موافق مردي با قیا

آیا این ازدواج پایا و عاقبت بخیر خواھد بود؟. است

ردي قد بلند، زني كوتاه قد انتخاب مي كند؛ بھ این امید كھ بچھ ھایش متوسط القامھ شوند      - آیا این انتخاب با این . م

ھدف مناسب است؟

ري كوتا          - پس ند،  ل ه قد را براي ازدواج انتخاب مي كند؛ تا او در برابرش احساس حقارت كند و دختر      دختري قد ب

. در خانھ، تعیین كننده باشد

وي خود                    - آرز بھ  است؛ تا  ام  اند تري باریك  ا دخ ب اج  وي ازدو تج در جس در ھمسرش نایل ) الغري( پسري چاق 

.گردد

لھ بھ این اعتقاد                 - پسرخا دخترخالھ با  ترعمو و  دخ كھ عقد فامیل ھاي نزدیك در عرش بستھ مي شود، پسرعمو با 

از نظر ژنتیك چھ مشكلي وجود دارد؟. قصد ازدواج دارند

آیا چنین انتخابي مناسب است؟. دختر یا پسري كھ از نظر ارثي مرض قند دارد، قصد ازدواج دارند-



مشاور در مقابل موارد فوق چھ باید بكند؟

از بھ بررسي دارد؛ بررسي از نظر شرایط و متقضیات و از نظر خصوصیات فردي             ارد نی ین مو یك از ا از . ھر 

نمي توان براي ھمھ آنھا حكم واحدي صادر كرد            ین رو  ي است حكم عمومي درباره مشكالت انساني نظیر پزشك. ا

ان زیادي داشت ؛ آنھا را دستھ بندي كرد؛ بھ ھمھ تب دارھا، یك نسخھ و بھ شكم دردھا نسخھ دیگري داد           ار یم كھ ب

!و خالصھ آن كھ ھمھ بیماران را با پنج نسخھ ویزیت كرد

:در برابر ھر یك از موارد مطروحھ باال باید بھ طور ویژه عمل نمود

در قبال زیبایي بي حد         - ردي كھ  ن آینده اش حساسیت دارد و چنین فكر مي كند كھ این ازدواج بھ علت امتیاز زم

رش پایا و عاقبت بھ خیر خواھد بود            مس ایي ھ باید موضوع از جھات مختلف بررسي و با موارد موفق مشابھ : زیب

.مقایسھ شود تا در مراجع این حساسیت از بین برود و بتواند عاقالنھ تصمیم بگیرد

بھ مرد      - اجع  اب كرده تا بچھ ھایشان متوسط القامھ باشند        ر تخ كھ زن كوتاه قد ان ند  بل باید از او سؤال كرد : ي قد 

بعي دریافت نموده است              ین موضوع را از چھ من اطالع در زمینھ ا و  لم  وانگھي آیا ھدِف ازدواج ، داشتن . كھ ع

بچھ متوسط القامھ است؟

پسر كوتاه قد           - د دارد با  كھ قص ندي  بل د  اطر تسلط بر او ازدواج كند  دختر ق آیا ھدفش حاصل خواھد شد و . بھ خ

است؟" تسلط بر شوھر"اصوًال غرض از ازدواج 

توانند با آگاھي ، تصمیم                            آنھا ب بررسي كند تا  لف  ت از جھات مخ ان  ع اج با مشاركت مر ا  این موارد ر ید  با اور  مش

.بگیرند

اھد با دختري باریك اندا                   - اقي كھ مي خو بر پسر چ ا مشاور : م بھ خاطر ارضاي آرزوھاي خود ازدواج كنددر بر

فعي براي او دارد   ین آرزو چھ ن ا وید ارضاي  و بگ یابي كند  ارز ا  وضوع ر ید با مراجع م ا این عمل . ب انگھي  و

.چنانچھ با رعایت جوانب دیگر انجام نشود، ممكن است زندگي وي را بھ تباھي بكشاند

اج پسرعمو با دخترعمو و دخترخالھ      - با پسرخالھ بھ علل ژنتیكي بھتر است انجام نگیرد ولي چنانچھ عشق و ازدو

اج با مراجعھ بھ یك متخصص، مشاوره ژنتیكي صورت                  ازدو از  بل  اید ق ا ضروري سازد ، ب ر ر ام ام نج اشقي ا ع

.گیرد و سپس مراجع تصمیم خود را بگیرد

ارثي دارد                  - ري  ا یم است، یا ب یض  یا پسري كھ مر مشاور باید ببیند آیا بیماري او خطرناك اوًال : در مورد دختر 

ست؟ ثانیًا این بیماري بھ بچھ ھا نیز منتقل مي شود یا خیر؟ بھ ھر حال بھتر است در مورد ازدواج چنین دختر و             ا

نجام گیرد           ات الزم ا چنانچھ بیماري براي خود فرد خطري نداشتھ و قابل انتقال بھ . پسري بررسي پزشكي و تحقیق

.از نظر ازدواج مشكلي وجود نخواھد داشتبچھ ھا نباشد؛ 

یي جاذبھ بسیاري براي                       - است و زیبا ملي عیني  اھري عا ھ ظ اف قی ازدواج دارد، بنابراین احتمال نظر بھ این كھ 

ا دختر با عشق و عالقھ افراطي، دیگر عوامل مؤثر در ازدواج را كنار بگذارند و تنھا با توجھ بھ             ی كھ پسر  ارد  د

ھ سوي ز یبایي ب ه شوندز اشویي كشید سات مشاوره و   . ن كیل جل تش ا  ب آن است كھ  شاور  ھ م د وظیف این موار در 

قعي وي را تعدیل                         یر وا موفق، عشق غ اي مشابھ نا اج ھ با ازدو بھ و مواجھ كردن مراجع  ن بررسي ھاي ھمھ جا



تصمیم گیر          . نماید  نماید تا  ، فعال  زناشویي لف مؤثر در  وامل مخت دن ع ی ا براي د قع بین ر ي در انتخاب چشم وا

.ھمسر، عاقالنھ و با توجھ بھ جھات مختلف انجام گیرد

ات بررسي كند، با موارد دیگر                    كت مراجع از جمیع جھ ار ا مش ب ید ھر مورد را  ا ب اور  م آن كھ مش احصل كال م

نماید                      ني  پیش بی در ھر اقدام  ا  یج كار ر نتا و  ایسھ كند  االخره مراجع با كسب اطالع و تفكر و بصیرت بھ   . مق ب تا 

.تصمیم گیري مناسب نائل گردد

تغییر دادن شخصیت ھمسر پس از ازدواج

ان مي آموزند كھ با فردي ازدواج كن كھ پس از ازدواج شخصیت او را آن          و پسر طور كھ مي اغلب بھ دختران 

دھي      ب یر  اھي تغی ید بھ این عده گفت شاید ھمسر شما دچار یك نوع ضعف اخالقي باشد كھ پس از         . خو با ازدواجبا

ین ببر         ا در او از ب ید آن ضعف ر نوادگي بتوان ھ زندگي خا لگرم كردن او ب د شخصیت     . یدد نی ال است بتوا اما مح

وض كنید           ا ع نفر ر امي دیده ھا و شنیده ھا و اندرزھا در فرم دادن بھ      . فردي یك  تم كي  دوران كود مان  از ھ ا  زیر

ارند         نقش اساسي د خصیت او  ید كسي را مجبور كنید تمامي خاطرات ذھني          . ش بتوان كن است شما  پس چطور مم

ذھن او ا       در  گي  ند در طول ز ا كھ  است از خود دور كند و از او شخص دیگري آنطور كھ شما    خود ر ھ شده  نباشت

. مایلید بسازد

تدا ذكر شد گاھي بعضي از اخالق و رفتارھاي غلط آدمي بر اث           نطور كھ در اب ا ھم تھ  ب ر عدم آگاھي است كھ اگر ال

مي كند                          تكرار ن ا  لط ر ارھاي غ فت یگر آن ر د د كن ا  ید ي و شناخت پ ئل آگاھ آن مسا بھ  بت  ضمنًا فرد وقتي قادر . نس

دھد كھ نیاز بھ تغییر را احساس كرده باشد                ب اتي در خود  پس نباید فراموش كرد كھ باید كسي را . است چنین تغییر

خاب كرد كھ دور از          نت ندگي ا ماعي و تیپ ظاھر ، از نظر عقیدتي اشتراك زیادي با شما     براي ز ھاي اجت ان  نو ع

.داشتھ باشد

مواردي كه طي مراسم عروسي بايد در نظر گرفته شود 

)قسمت ھفدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 



... اینك در ادامھ مي خوانیم . در قسمت قبل بھ بررسي برخي مراحل قبل از عروسي پرداختیم 

دوستان و آشنایان دعوت شده باشند                    ا شده و  ني براي عقد برپ ھ جش نچ نا ، چ اي عروسي  بر گیري  م  تصمی پس از 

رت ندارد          د ضرو ّد یگر جشن مج ھ سفر مي روند و بھ اصطالح در این صورت دختر و پسر با تمھید مقدمات ب . د

بھ خانھ بخت برمي گردند          د و  نن ا مي گذرا ه عسل ر ا اما اگر مراسم عقد بدون جشن یا بھ طور مختصر برگزار . م

اشد، معموًال جشني براي اطالع دوستان و آشنایان برپا مي شود و زن و شوھر بھ خانھ بخت مي روند         نكتھ . شده ب

ست كھ       ینجا ، آن ا توجھ در ا ساده و كم ھزینھ با شركت اقوام و خویشاوندان و دوستان مراسم عروسي بایدقابل 

انجام شود       طرف  نھ و جھیزیھ ھاي پر بھا موانع مھمي در راه       . دو  پرھزی فات  تشری نگین ،  ھ ھاي س ازدواجمھری

ست و گا     لت ھزینھ ھاي انجام شده با كولھ باري از قرض و قسط بھ خانھ         ا ھ ع كھ زن و مرد ب موجب مي شود  ه 

.ناسازگاري ھاي ناشي از مشكالت مالي آغاز مي شودبخت بروند و پس از چند روز

ھاي اولیھ    پس از ماه  د كھ  في وجود دار ارد مختل بھ سردي مي گراید و   ازدواجمو یي  دگي زناشو ، گرمي زن

مي كند        بروز  گاري  اساز مھمي كھ در این نكتھ . خانواده مي تواند كارساز باشدمشاوردر این موارد مراجعھ بھ   . ن

ار گیرد ، آن است كھ بسیاري از مشكالت قابل حل است و بیشتر اختالفات ، سطحي و         قر توجھ  د مورد  ای زمینھ ب

است كھ بھ تدریج باید خود را با شرایط جدید ھماھنگ سازند ؛ ولي چنانچھ                   فاوت  ت شخصیت م و  د د یون از پ ناشي 

راه جدایي فرزندا شود ، قبل از آن كھ با گذشت زمان و تولد  مشكالت حاد و غیرقابل حلي در زندگي زناشویي پید         

چاره حل مشكالت زناشویي متفاوت است و تنھا زماني كھ بھ بن بست برسد     . مشكل گردد؛ باید چاره اندیشي شود        

ا طالق و جدایي         است؛ این امر زماني تجویز مي شود كھ شرایط زندگي زناشویي با شرایط طالق مقایسھ گره گش

بررسي شود            ینده آن  نداز آ اصل طالق و جدایي را چاره ساز دانست ، این عمل ھرچھ      . و چشم ا تیجھ ح ن نانچھ  چ

.سریع تر باید انجام گیرد



نقش مشاور در رابطھ با جھیزیھ و تشریفات عقد و عروسي 

در پاره اي از موارد مانع بزرگي براي انجام ازدواج است                 د و عروسي  ین عق نگ ھ ھاي س ھ و ھزین لھ جھیزی . مسئ

نچھ مشاور بھ جایي برسد كھ كلیھ عوامل براي ازدواج مساعد است                   نا ولي تھیھ جھیزیھ و انجام مراسم عقد و چ

یل جلسات مشاوره با                           تشك این موارد با  اید در  ب ، مشاور  نیست  ّسر  ی پسر م تر و  دخ براي  ابر عرف  بر وسي  عر

بعد با شركت آنھا و خویشاوندان نزدیك، طرفین را براي تھیھ وسایل مختصر                   مراحل  پسر و در  دختر و  شركت 

ه و كم  اسم ساد برگزاري مر ندگي و  مشترك آنھا با    ز گي  ا زند راي عقد و عروسي آماده سازد ، ت اي ب ھ  ین ھز

مل شروع شود؛ سپس براي تھیھ تدریجي وسایل الزم، اقدامات الزم بھ                كا فاي  دي و ص ا شا ب ات مختصر و  ن مكا ا

.عمل آید

توصیھ بھ دختران و خانواده ھا

نوشت ساز         امي سر قد مر است و ا اج سوداي ع زدو وان با فلسفھ     . ا وش آید     " نمي ت د خ آی ، عمر را "ھرچھ پیش 

اخت  دقت طي شود                   . ب ال  كم با  اج تعیین شده باید  ازدو اي  بر ام مراحلي كھ  مرحلھ بررسي و شناخت ، براي  . تم

خاصي برخور        میت  تخاب از اھ است ان ار  لھ باید از روش ھاي مستقیم و غیرمستقیم استفاده شود و    . د این مرح در 

ان كافي براي آشنایي با دوستان و آشنایان دو طرف و تماس ھاي مستقیم با فرد مورد نظر در اختیار باشد    باید . زم

اعي،        تم اج اي  ینھ ھ ، مسائل اقتصادي ، سن ، شغل ، عوامل جسماني و از ھمھ مھمتر عوامل     سطح تحصیالت  زم

نگي در دو خانواده از دوستان و اقوام و بستگان دختر و پسر بررسي شود ، و در صورت               فرھ ني و  ، روا اخالقي

د و عروسي انجام گیرد      ق اج یعني ع دو بعدي از احل  اھنگي ، مر م خاب شتابزده   انتخاب از. ھ نت راه دور ، یا ا

.سرنوشت زندگي را بھ دست شانس و اقبال مي سپارد و احتمال یك ازدواج موفق را كاھش مي دھد



مشاوره در رابطھ با مراحل ازدواج

توانند بھ مراجعان خود                  براي ان   مي  اوران  ناسب ، مش یري م م گ یت تصمی ا ر نھ احل آن و د مر اج و طي  دو از م  جا

: از جملھ مواردي كھ مشاوران در این زمینھ اقدام مي كنند، بھ شرح زیر است. كمك ھاي مؤثري بنمایند

در رابطھ با انتخاب -1 ان  ا توصیھ نمایندھمسرمشاور زدواج ر یھ مراحل ا ام كل اید انج مال توفیق .ب زیرا احت

. ازدواج ھاي شتابزده كمتر است

ین مرحلھ ازدواج ،      -2 تر اي انتخاب     " مھم بر لعھ  لھ مشاوران باید مراجعان خود را در    . است " مطا این مرح در 

آینده كمك كنند و بھ آنان تفھیم نمایند كھ براي شناخت ھمسر از ابعاد مختلف و از كلیھ زمینھ شناخت خود و ھمسر    

.امكانات استفاده نمایند

بھ انتخاب مناسب نرسد؛ نگرش یك ُبعدي است                -3 است  ممكن  ھ شخص  ك از مواردي  منظور حالتي است .یكي 

اب بپردا                   تخ شاخص بھ ان ثبت و  یر یك جنبھ م أث ا پسر تحت ت دختر ی بعاد را نادیده بگیرد  كھ  یر ا و سا در این . زد 

.موارد مشاور باید توجھ مراجع خود را بھ كلیھ عوامل جلب نماید و او را در بررسي ھاي الزم كمك كند

اكتفا مي كنند و در مرحلھ روش ھاي            -4 مستقیم  یر ھاي غ بھ روش  ھ شناخت فقط  مرحل اجعان در  از مر بعضي 

بي یا حجب و حیاي شخصي متوقف مي شوند و براساس اطالعات بھ دست       مستقیم بھ علت اعتقادات خاص مذھ       

نمایند         مي  یري  م تصمیم گ اي غیرمستقی وش ھ ه از ر چون روش ھاي غیرمستقیم براي شناخت ھمسر كفایت .آمد

.بنابراین مشاوران باید مراجعان خود را براي مطالعات مستقیم توجیھ و ترغیب نمایند. نمي كند

بھ این كھ       -5 عالوه بر ھمسر، پدر و مادر و خویشاوندان نیز در زندگي زوجین نقش مھمي بھ عھده دارند      نظر 

پدر و مادر و     ا بھ معاشرت با  اجعان خود ر اج، مر دو از لف  عات مراحل مخت د در مطال ای ران ب ین مشاو ا بر ا ، بن

.ترغیب نمایند) براي شناسایي در حد روابط بعدي آنان ( خویشاوندان ھمسر آینده خود 

توجھ دھند كھ پس از قبول خواستگاري، كلیھ مراحل و                   -6 این نكتھ  بھ  تر خود را  ان دخ مراجع ید  با ان  مشاور

اج را بھ صورت ساده و كم ھزینھ برگزار نمایند و وضعي پیش نیاورند كھ بالفاصلھ پس از                 ازدو دي  فات بع تشری

ري ، عجوالنھ و بھ سادگي بھ خانھ شوھر بروند            ا تگ واس ر و ارزش آنان را در نظر شوھر كاھش این وضع قد  . خ

.خواھد داد

سخت است و       -7 دگي  زن امھ  اد نانچھ احساس شد شرایط  ار شدن ، چ د بل از بچھ  اج و ق ازدو یھ  اول در مراحل 

بھ بن بست مي رسد، مشاوران مي توانند با بررسي ھاي             كالت  یز مش د و در آینده ن دار د ن اھم وجو تف سازندگي و 

ان خود را ق       اجع البتھ باید توجھ داشتھ باشند كھ طالق . بل از ایجاد معضالت بعدي براي جدایي آماده نمایند       الزم مر

یي كھ با مسائل مختلف ساختھ و بچھ دار شده اند، بسیار مشكل و دردناك است       ه ھا انواد اي خ بدیھي است چون . بر

مي طلبد، بنابراین تجویز آن زماني انجام                 ا  افي ر اي گز بھ رداخت  پ مد طالق  ا خواھد گرفت كھ ھیچ راه گریزي پی

.در بن بست زندگي وجود نداشتھ باشد

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايند ازدواج و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحل آن 

)قسمت شانزدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 



اينک در . مـشاوره در مورد عوامل ژنتیکي و جسماني پرداختیم  در قـسمت قـبل بـه لـزوم      

... ادامه مي خوانیم

در فـرايند ازدواج مراحلـي وجـود دارد کـه اگـر بـه درسـتي انجـام گیـرد، تـداوم و استحکام                         

:اين مراحل عبارت اند از. زناشويي را در پي خواھد داشت

بررسي براي انتخاب ھمسر-

برگزاري مراسم عقد-

جام مراسم عروسيان-

بررسي براي انتخاب ھمسر: الف

بعضي بر اين . در ايـران رسـم بر آن است که پیشنھاد ازدواج از سوي مرد انجام مي شود           

باورنـد کـه اين پديده امتیازي براي مردان است و زن در انتخاب نقشي ندارد؛ در حالي که                   

اد دادن تنھا پنجاه درصد مسئله      بنابراين پیشنھ . زن مـي تـواند پیـشنھاد را قـبول يا رد کند            

حــال کــه . بعــدي اســت% 50اســت ، قــبول يــا رد آن توســط دختــر در واقــع تعیــین کنــنده  

پیـشنھاد از سـوي مـرد انجـام مـي گیـرد، آيـا ايـن کار بايد بدون مطالعه و صرف وقت و به                      

تیري به تاريکي بزنیم  "صـورت آزمـايش و خطـا انجـام شـود ؟ برخـي از مردان معتقدند که                   

در نتیجه بدون در نظر گرفتن شرايط خود ، از دختر به طور            ". ممکـن اسـت بـه ھدف بخورد       

اّما چنین ازدواج ھايي فرجام خوشايندي . مـستقیم يا غیر مستقیم خواستگاري مي کنند      

در پـي نـدارد، بلکـه مـرد دچارمـصیبت و شـکايت شـده و به جاي زن ، بازداشتگاه و زندان          

ن مطالعه ، سپردن زمام زندگي به دست تصادف ،          انتخاب بدو . نصیبش مي شود  

بنابـراين بـراي انتخاب ھمسر بايد قبًال بررسي         . شـانس و اقـبال کـار عاقالنـه نیـست          

.ھاي الزم انجام گیرد

روش ھاي مطالعه براي انتخاب ھمسر

روش ھـا و شـیوه ھـاي مختلفـي بـراي مطالعـه و شـناخت بـراي انتخاب ھمسر مناسب                      

: ان آنھا را به دو گروه تقسیم کردوجود دارد که مي تو

روش ھاي غیر مستقیم 



در ابـتدا بـراي شـناخت فـرد مـورد نظـر بايد از افرادي که با وي در تماس ھستند اطالعات                   

:منافع کسب اطالع در روش غیر مستقیم عبارت اند از. الزم کسب شود

ھمسايگان؛-1

خويشاوندان و دوستان خانواده؛-2

مادر و ساير فامیل؛ھمکاران پدر، -3

محل تحصیل و شغل؛-4

.ھمکالسي ھا و ديگر کساني که با فرد مورد نظر سروکار دارند-5

حال سؤال اين است که فرد مورد مطالعه را چگونه بايد پیدا کرد؟

معمـوًال کـسي کـه مـي خـواھد ازدواج کـند، در اطراف و جوانب به تفحص و تجسس مي                   

ھـا و دختـران زيـادي که در دانشگاه ، محل کار، معاشرت ھا و    پـردازد و دربـاره ي خانـواده       

او در اين بررسي ھا افرادي را مناسب تشخیص . مجامـع آشـنا شـده ، بررسـي مـي کند           

از آن جا که اين اقدامات اولیه براي . مـي دھـد و بـراي تکمیل اطالعات خود اقدام مي کند        

بـه قطعـیت نیانجامد لذا تمام        تأيـید يـا رد دختـر مـورد نظـر او مـي باشـد؛ و ممکـن اسـت                    

.بررسي ھا بايد غیر مستقیم انجام گیرد

بـراي انـتخاب ، مـرد بايـد اطالعـات الزم را در زمیـنه ھـاي اجتماعي، فرھنگي، تحصیالت،                     

وضـعیت مالـي، اخـالق، سـن و شغل دختر کسب شود و از نظر تطبیق وضعیت با شرايط       

ھـا عـالوه بر دختر بايد در مورد   ايـن بررسـي  . خـودش بررسـي ھـاي کافـي بـه عمـل آورد           

.خانواده، فامیل و خويشان و دوستان وي نیز انجام گیرد

روش ھاي مستقیم 

ازدواج قائل است، بررسي نظـر بـه اھمیتـي کـه ديـن مقدس اسالم براي شناخت قبل از          

. ھـاي مـستقیم زن و مـرد را در صورتي که قصد ازدواج داشته باشند، مجاز دانسته است      

:بنابراين ابتدا به ذکر احاديث و فتاوي که در اين مورد بیان گرديده مي پردازيم

اذا القي اهللا في قلب امر خطبة امراة فال باس ان ينظر



بـه دل کـسي انداخته باشد، مانعي نیست که او را             وقتـي خداونـد خواسـتگاري زنـي را        "

)185نھج الفصاحه، حديث) ( ص(پیامبر اکرم ". بنگرد

پرسـیدم، مرد جايز است قبل از ازدواج زن را به  ) ع(حـسن سـّري گـويد از حـضرت صـادق          

فرمود آري مانعي ندارد که زن مورد نظر را " دقـت ببیند، پشت سر و صورتش را نگاه کند؟     

."سر يا جلو رو ببینداز پشت 

جايـز اسـت مرد موي سر و زيبايي ھاي زني را که   : " بـاز مـردي از آن بـزرگوار سـؤال کـرد           

اگر منظور لذت بردن نباشد، اشکال ندارد و در  : مـي خـواھد بگیـرد، ببیـند؟ حـضرت فـرمود           

آري، : خبـر ديگـري سـؤال مـي کنـند جايـز است زن بايستد تا مرد او را ببیند؟ مي فرمايد                     

. "لکه لباس نازک پوشیدن در آن موقع ھم مانعي نداردب

:مرحوم صاحب جواھر از علماي بزرگ شیعه مي فرمايند

کـسي که اراده تزويج نموده ، مي تواند به صورت ، و دست ھا ، موي سر و محل زينت                 " 

زن نگـاه کـند؛ با توجه به مطالب فوق، مطالعه حضوري از نظر ديدن و کسب اطالعات قبل     

چنانچه پس از بررسي    . ازدواج اگـر ھـدف ازدواج باشـد نـه کـسب لـذت، بالمانـع اسـت                 از  

ھـاي الزم با ھدف ازدواج، مرد به جايي رسید که دختر مورد مطالعه اش مناسب نیست؛                 

اگر دختر مناسب تشخیص داده . در آن موقـع مي تواند مطالعه روي فرد ديگري انجام دھد      

. ھاد از طـرف دختـر و خانواده وي، انجام مي گیرد           شـد، اقـدامات بعـدي بـراي قـبول پیـشن           

بنابـراين پـس از آن کـه پـسر در انـتخاب مـصمم شـد ، موضوع به اطالع خانواده دختر مي                 

و . پـس از آن، تحقـیقات دختـر و خانـواده وي بـراي شـناخت پـسر شروع مي شود                    . رسـد 

نتیجه بررسي .ھمـان مراحلي را که پسر طي کرده ، توسط خانواده دختر انجام مي گیرد       

. ھـا بـه خانـواده پـسر اعـالم و در صـورت پذيـرش پیـشنھاد ، خواستگاري انجام مي شود                      

بـراي انجـام اين امر معموًال افرادي مجرب و محترم از سوي خانواده پسر و به طريق اولي                  

پـدر و مـادر با اطالع قبلي براي طرح موضوع با خانواده دختر تماس مي گیرند و جلسه اي    

در اين جلسه از سوي پدر و مادر       . در خانه دختر منعقد مي گردد     " بله برون " ن  تحـت عـنوا   

يـا بـزرگان فامـیل پـسر، موضـوع خواسـتگاري از دختر مطرح مي گردد و پس از قبول، قرار                      

از ايـن زمـان بـه بعـد و قـبل از مراسـم عقد             . مراسـم عقـد و نامـزدي گذاشـته مـي شـود            

ر و پسر کم و بیش وجود دارد؛ ولي اين وضع           معاشـرت ھـاي خانـواده دو طـرف و نیـز دختـ             

.چندان به طول نمي کشد و مراسم عقد برگزار مي گردد

برگزاري مراسم عقد: ب

مراسـم عقـد و نامـزدي بـا جـشن مختـصري با شرکت خويشاوندان نزديک دو طرف انجام                   

در ايـن مراسـم صیغه شرعي عقد جاري مي شود و از اين تاريخ دختر و پسر                  . مـي گیـرد   

حـرم ، و شـرعًا زن و شـوھرند؛ ولـي برابرعـرف ، زمـان رسمي زناشويي پس از مراسم            م

).معموًال در زمان عقد ، تاريخ عروسي مشخص مي شود. ( عروسي آغاز مي شود

برگزاري مراسم عقد به . مراسـم عقـد بايـد بـدون تـشريفات و بـا حداقل ھزينه انجام گیرد       

.معناي کامل ازدواج نیست

:قد عبارت است ازھدف از دوره ع

.آشنايي کامل دختر و پسر و ارزيابي نتايج و بررسي ھاي مرحله اول ازدواج-1



.تصمیم گیري نھايي براساس نتايج ارزيابي شده جھت برگزاري مراسم عروسي-2

برنامه ھاي دوران عقد 

دوره عقـد نـبايد آنقـدر کـوتاه باشـد کـه شناسـايي الزم میـسر نگـردد و نه خیلي طوالني             

شــود کــه در صــورت تــشخیص عــدم مناســب بــودن پــیوند زناشــويي، قطــع آن ، ضــايعات   

دوره عقـد سـه مـاه تـا يـک سـال پیشنھاد مي شود و به منظور           . بیـشتري داشـته باشـد     

.تکمیل اطالعات قبل از ازدواج انجام مي گیرد

:برنامه ھايي که در دوره عقد بايد انجام گیرد، در دو زمینه است

در اين دوره رابطه    ( معاشـرت دختـر و پـسر در حـدي کـه سـنت ايرانـي ايجاب مي کند                   -1

.)زناشويي به معناي زمان عروسي وجود نخواھد داشت

ه منظور شناخت بیشتر و تکمیل اطالعات       معاشـرت بـا خانواده و خويشاوندان طرفین ب         -2

.زمان قبل از عقد

در . ھـدف از معاشـرت دختـر و پـسر شناخت طرفین از جھات مختلف مي باشد             

ايـن دوره ھمسران بايد يکديگر را ارزيابي نمايند و در نظر داشته باشند که آنان        

.بايد يک عمر با ھم زندگي کنند و ضمن سرنوشت مشترک، داراي فرزند شوند

بعد عیني و بعد ذھني؛ مطالعه عیني نظیر    : معمـوًال شـناخت در دو بـُعـد انجـام مي گیرد           

طـبقه اجتماعـي، تحصیالت، سن، مسائل اقتصادي و نظاير آن در دوره بررسي ھاي اولیه        

ھـدف اصلي معاشرت در دوره ي عقد ،         . انجـام گـرفته و تکمـیل آن مـشکلي در بـر نـدارد              

ي اسـت که ضمن معاشرت توسط طرفین از جھات مختلف      شـناخت ابعـاد اخالقـي و روانـ        

.ارزيابي گردد

ھـدف از معاشـرت بـا خويشاوندان آن است که طرفین با فرھنگ و اخالق فامیل ھم آشنا             

خويـشاوندان بخـصوص اقـوام درجـه يـک و دو در زندگـي به علت معاشرت و ديد و                   . گـردند 

طرفین ديد و بازديدھايي با اقوام و       بنابـراين در دوره عقـد ،        . بازديـدھا نقـش مھمـي دارنـد       

خويـشان خـود صـورت مـي دھـند تـا از ايـن جھـت بخـشي از مـسائلي که با زندگي آنان                       

.ارتباط دارد، ارزيابي گردد و نتايج حاصل در تصمیم گیري مورد توجه قرار گیرد

تصمیم گیري نھايي

نچه مــشکل چـنا . پـس از گذرانـدن دوران عقـد زمـان تـصمیم گیـري نھايـي فـرا مـي رسـد          

اساســي در ســازش و ھماھنگــي در ايــن دوران بــه وجــود نــیايد، بــه مبارکــي و میمــنت ، 

اما اگر بررسي در    . عروسـي انجـام مـي شـود و زندگـي شـیرين زناشويي آغاز مي گردد                

مرحله اول ازدواج به درستي انجام نشده باشد؛ و در طول دوران عقد با مطالعه تکمیلي،                 



مشکالت اصلي الينحلي وجود دارد و ازدواج مناسبي نیست         طـرفین بـه جايي برسند که        

مسائلي وجود دارد که پس از مدتي حل . ؛ برگـشت از نـیمه راه بـه نفـع آنھـا خـواھد بـود        

مـي شـود؛ امـا برخـي از آنھـا مانـند اعتیاد، انحرافات جنسي، و ناھنجاري ھاي رواني به             

ان و پسران توصیه مي شود که       در اين گونه موارد به تمام دختر      . سادگي قابل حل نیست   

شـرايط عقـد را طوري قرار دھند که قبل از عروسي امکان به ھم زدن عقد از ھر دو طرف                    

بديھـي است تا جايي که امکان سازش يا اصالح باشد؛ به ھم زدن              . وجـود داشـته باشـد     

زيرا دختر و پسري که چند ماه باھم معاشرت و رفت و آمد. عقـد مفـید فايـده نخـواھد بود        

کاسته مي  ) به ويژه دختر  ( داشـته انـد در صـورت بـه ھـم زدن عقـد از اعتبار و ارزش آنان                    

. شود

:در اينجا چند نکته مھم قابل تذکر است

بـا ھمه تجّدد و غرب گرايي در برخي از خانواده ھا، ھنوز ھم بسیاري از مردان ايراني،              -1

ش و حجاب خود را رعايت     زنانـي را مـي پـسندند کـه جلـف و فرنگـي مـآب نباشند و پوش                  

اين اظھار به وسیله اکثر مردان به زبان مي آيد که زن خوب آن است که او را آفتاب                   . کنـند 

.و مھتاب نديده باشد

بررسـي و تحقـیق در دوران قبل از عقد بايد چنان کامل و با دقت انجام گیرد که احتمال        -2

مردي معاشرت داشته است در بـه ھـم خـوردن به حداقل برسد؛ زيرا دختري که مدتي با         

به عالوه خود اين . ازدواج بعـدي شـانس يافـتن ھمـسر مناسـب تـر بـراي او کم مي شود           

موضـوع ھـم بـراي پـسر و ھـم بـراي دختـر يک شکست محسوب مي شود و در موقعیت         

.ھاي بعدي آنان اثر منفي مي گذارد

ح نباشد و گرنه جدايـي زمانـي مجـاز است که مشکالت موجود به ھیچ وجه قابل اصال         -3

طـالق عـوارض شـکننده اي نظیـر احـساس شکـست، تأسـف، عصبانیت و ناراحتي ھاي                   

روحـي و مـشکالت اجتماعي و مالي به دنبال دارد که گاه با ھمه دردسرھا و ناراحتي ھا                   

.، ادامه زندگي زناشويي را توجیه مي نمايد

ر روزھاي اولیه آشنايي و دختـران بايـد تـوجه داشـته باشـند کـه رفـتار و حـرکات آنـان د             -4

زمـان عقـد در اعمـاق روح ھمـسر آيـنده آنـان اثـر مـي گذارد؛ و با توجه به اين که ھرگونه               

حـرکت جلـف يـا لـباس نامتناسـب رشـته اي از ريـسمان غیـرت مـرد را پاره مي کند، بايد                         

نـسبت بـه اعمـال و رفـتار خود دقت الزم به خرج دھند و در نظر داشته باشند که با وجود                       

تأثیـر فـرھنگ غـرب در مـردان ما، ھنوز ھم غیرت و حفظ ناموس در زاوياي ذھن آنان وجود                   

مـرد ايرانـي حتـي اگـر سـالھا در غـرب زندگـي کـند زنھـاي بـي بند وبار آنجا را نمي                      . دارد

اکثـر آنھـا بـراي ازدواج بـه ايـران رو مـي آورنـد و بـا اين که ممکن است در کشور                        . پـسندد 

) که پابند به مسائل ناموسي باشد       ( ي ھمـسر خـود را ايرانـي         بـیگانه زندگـي کنـند، ولـ       

.انتخاب مي کنند

يك ھمسر مناسب چه خصوصیاتي دارد؟

)قسمت نوزدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 



... اینك در ادامھ مي خوانیم . پرداختیمھدف ھاي انحرافي ازدواجل بھ در قسمت قب

راھنمایي و مشاوره براي انتخاب ھمسر مناسب

آن كھ       اي  در دست باشد ، بھ پاره اي از ویژگي ھاي  رھاي مناسبي براي انتخاب ھمسر      معیابر

:یك ھمسر شایستھ اشاره مي شود

شایستھخصوصیات شوھر

كند و ھیچ شوھري كھ متدین و با تقوي باشد، حقوق ھمسرش را حفظ مي  :دیانت و تقوي      -1

امشروع          اي ن ھوس ھ پي  اه در  مي گذارد و از ھرگونھ ستم احتراز      گ و احترام  ( نیست، بھ ا

.مي كند) دوري 

ام باقر    اماد در تقوا و دیانت و امانت او نھفتھ است؛ ھر كس            : " مي فرمایند   ) ع(ام تگي د یس شا

." واجد این شرایط باشد درخواست وي را بپذیرید

یژگي ھاي شوھر شایستھ آن است كھ از نظراخالقي مھربان، خوشرو یكي از و: حسن خلق-2

.و نسبت بھ ھمسرش دوستي مخلص باشد

ھرگاه فردي بھ خواستگاري دخترتان آمد كھ از نظر دین : مي فرمایند) ص ( حضرت رسول   

. و اخالق شما را راضي مي كرد دخترتان را بھ ازدواج او در آورید

ال و تالشگر      -3 باید براي تأمین نیازمندي ھاي مادي و معنوي خانواده اش كوشش       شوھر :فّع

نماید     یت  بدترین شوھر كسي است كھ در خانھ بنشیند و ھمسرش را براي تھیھ مایحتاج            . و فعال

.خانھ بھ كار وا دارد

كسي كھ در گفتار با كلمات . بیان ، یكي از عوامل تشكیل دھنده شخصیت است:عّفت زبان  -4

آمیز    ین  چنین فردي قبل از ھر كس . و فحش و ناسزا دیگران را بیازارد، عفت زبان نداردتوھ

اشد بھ          ھ مطابق میلش نب یزي ك ابر ھر چ در بر ار مي دھد و  ا مورد حملھ قر ھمسرش ر



مي پردازد      ویي  اگ اسز ات یك شوھر شایستھ           . ن وصی خص یكي از  ن عفت زبان  اشت این ، د نابر ب

.است

یگران روا دارد ، شوھر خوبي نخواھد              :سخاوت    -5 ِسّت و بخل را بر خود و د خ ھ  فردي ك

شش و فراھم كردن رفاه و توسعھ دادن بھ زندگي خانواده از طریق مال حالل و دست         . بود  بخ

بودن، از خصوص خوب است و دل باز  یك شوھر  ات  ادو براي  . ی از ھمسر تھیھ ھدیھ و ك

.اعمالي است كھ یك شوھر شایستھ بھ مناسبت ھاي مختلف انجام مي دھد

ان نوازي      -6 ردي كھ نان خانھ اش را كسي ندیده و دِر منزلش را بھ روي دوست            :مھم ان و م

اھد بود       وبي نخو دد، ھمسر خ ببن در و مادر          . اقوام  پ انھ  در خ ھ  ھمسرش ك د  ان د باید ب این مرد 

نمي تواند با آنان قطع رابطھ                      تھ ،  داش آمد  فت و  عاشرت و ر انش م وند ا خویشا بزرگ شده و ب

.بنابراین مھمان نوازي و معاشرت با خویشاوندان از صفات یك شوھر خوب است. كند

استگي    -7 است           ھ :آر قع  تو كھ شوھر م انطور  دش نیز باید بھ          م ، خو اشد  استھ ب ھمسرش آر

افي بنماید نظافت دقت ك و  لباس  مردان بھ وضع . وضع ظاھرش برسد و از نظر  از  لي  خی

.ظاھر خود توجھ ندارند و ھمیشھ مورد انتقاد و اعتراض ھمسر خود قرار مي گیرند

یا عدم صداقت با ھمسرش بري باشد؛ زن ، مرد باید از ھرگونھ پنھان كاري    :امین بودن     -8

اشد    ین زن ب مین او و او ، ام تي را بھ         . ا بخ ادت و خوش ندگي ، سع رت است كھ ز ین صو ا در 

.دنبال خواھد داشت

وراثتاز ویژگي ھایي كھ در شوھر اھمیت خاص دارد ، یكي :اصالت و نجابت خانوادگي -9

بنابراین دختران باید در نظر . را در بر دارداست كھ اصالت خانوادگي ھر دو محیطو دیگري 

یك خانواده نجیب و خوشنام بوده و در یك              ند كھ از  برگزین بھ شوھري  ا  ند فردي ر اش داشتھ ب

.محیط خانوادگي سالم بزرگ شده باشد



قل و خردمند   -10 اوت كافي و       :عا داشتن ھوش و ذك ھ ،  ویژگي ھاي شوھر شایست از  یكي 

است    صص  خ ین شوھري آموزش الزم براي اشتغال بھ كسب حالل را دیده؛ و ھر اندازه         . ت چن

.تش زیادتر باشد ، شایستھ تر خواھد بودو درایھوشعلم و كمالش بیشتر، و 

فت كھ            ھ مي توان گ اج با مردي كھ داراي ضد ارزش ھاي زیر است،    خالص ازدو از  زن باید 

.خودداري كند

شرابخوار ؛-1

بد اخالق ؛-2

بد چشم و بي بند و بار؛-3

؛") غیرت"نھ ، " سوء ظن("بدبین -4

خسیس ؛-5

بدون احساس مسئولیت ؛-6

بل؛تن-7

سفیھ و ناھنجار؛-8

شایستھخصوصیات زن



نگي با شوھر        -1 اھ بنابراین چنانچھ زن . نگي ضروري استبراي حفظ ھر نظامي ھماھ  :ھم

بدیھي . با شوھر ھماھنگي نداشتھ باشد و از او تبعیت ننماید ، نظام خانواده بھ ھم خواھد خورد         

وظیفھ نباشد ، و متقابًال                نطق و  ارج از م كھ خ است  در اموري  با شوھر  ماھنگي زن  است ھ

.شوھر نیز باید در این ھماھنگي، مقابلھ بھ مثل نماید

یاز جنسي  ت-2 تأمین ن است كھ   :مكین و  اج نیاز جنسي  در ازدو مھم  اي  نگیزه ھ یكي از ا

.ضرورت دارد طرفین در ارضاي این نیاز اقدام كنند

اي شوھر           -3 بر ایش  نت و آر ھ شوھر بھ نظافت و آرایش خود            :زی توج ید براي جلب  زن با

در بعضي از موارد بھ از ھم انجام این امر بھ قدري مھم است كھ . برسد و لباس آراستھ بپوشد   

در اینجا الزم بھ یادآوري است كھ ھیچ شوھري از زني كھ        . پاشیدگي اساس خانواده مي انجامد    

.براي دیگران خودآرایي و خودنمایي كند، خوشش نمي آید

اسب        -4 شش من پو پوشانند         :داشتن  امحرم ب ن د را از  دن خو یكي از عللي كھ در  . زنان باید ب

. را سست كرده و از ھم گسیختھ ، خودنمایي زنان با بدن ھاي عریان استادهغرب بنیان خانو

مردان ایراني ،حتي افراد بي بند و بار و بھ اصطالح متجدد، زني را كھ با اندام بدون پوشش و 

.لباس ھاي كوتاه و تنگ در برابر نامحرم ظاھر شود، براي ھمسري نمي پسندند

د از نظر فیزیكي سالم ، و از نظر زیبایي مورد پسند ھمسرش زن بای:داشتن جمال و كمال -5

ھمسر زیبا و سالم با داشتن خصوصیات خلقي مناسب و سایر شایستگي ھا، نعمتي            . قرار گیرد  

.است كھ مافوق آن متصور نیست

ادگي      -6 نو لت خا ثت و تربیت  چون  :اصا اساس رفتار انسان را تشكیل مي دھد ، بنابراین ورا

صالت خانوادگي آن است كھ دختر در خانواده اي مؤمن و با فرھنگ تربیت شده و    منظور از ا   

.از نظر وراثت نیز زمینھ داشتھ باشد ؛ در این صورت متخلق بھ اخالق حسنھ خواھد بود

قل و خردمند       -7 یك عمر با مردي مصاحبت دارد، باید باھوش و خردمند باشد    :عا ني كھ  . ز

.شایستھ استزنعقل و خرد از ویژگي ھاي 

نین علي   لموم ا میر اري كنید    : فرمود) ع(ا د است خود د  ھ كم خر با زني ك ازدواج  زیرا . از 

.مصاحبت او گرفتاري سختي است و فرزندان او ضایع و مھمل خواھند بود

در میزان                    ثت  فت چون ورا اید گ ن مطلب ب مؤثر است بنابراین احتمال كم ھوش در توضیح ای

دن و كم ھوش زیادتر است                 دین كو ال با و در كودكان  وانگھي زن بي سواد یا كم سواد   . ھوشي 

.بودنخواھد مسائل تربیتي فرزندانقادر بھ رفع نیازھاي خانوادگي و بھ ویژه 

معیارھاي شوھرھمانطور كھ دیانت و تقوي و ُحسن خلق از :دیانت و تقوي و حسن خلق -8

.شایستھ است، براي زن نیز از جملھ حسنات و ضوابط شایستگي بھ شمار مي رود



:بنابراین از ازدواج با زني كھ واجد ضد ارزش ھاي زیر باشد، باید خودداري كرد

بي بند و بار؛-1

بي حجاب؛-2

بد اخالق و عبوس؛-3

بي عفت؛-4

سفیھ و ناھنجار؛-5

خودپسند و از خود راضي؛-6

وز؛كینھ ت-7

لجباز و ناسازگار؛-8

.بد زبان و درشت گفتار-9

ازدواج با ھدف ھاي انحرافي

)قسمت ھجدھم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

...اینك در ادامھ مي خوانیم. راسم عروسي در نظر گرفت پرداختیم در قسمت قبل بھ مواردي كھ باید در طي م

:ھدف ھاي ازدواج



:سوره روم مي فرماید21خداوند متعال در آیھ 

ني آفرید كھ در كنار او                    مسرا تان ھ نس خود ان از ج دمی كھ براي شما آ ھي آن است  ال انھ ھاي لطف  نش از  و یكي 

امش  ا رأفت و مھرباني قرار داد، در این امر نشانھ ھایي است براي آنان كھ   باھم انس بگیرید و میان شم     یابید،   آر

.تفكر مي كنند

بھ آیھ كریمھ فوق، ھدف از ازدواج آرامش، انس و رأفت و مھرباني دو جنس مرد و زن است       توجھ  جھان در . با 

:، متعدد ذكر شده كھ اھم آنھا بھ شرح زیراستازدواج و تشكیل خانواده، ھدف ھاي سالمبیني ا

پاسخ بھ نداي غریزه و فطرت؛-1

ایجاد كانون آرامش براي دو ھمسر؛-2

داشتن فرزند و تربیت كودكان و نوجواناني صالح، سالم و نیكوكار؛-3

حفظ عفت و پاكدامني؛-4

دوستي، محبت و عشق؛-5

؛)ص(سنت رسولاجراي -6

تأمین سالمت جسم و روان و برقراري تعادل در وجود آدمي؛-7

.كمك بھ تعادل و رشد یكدیگر-8

یي ، ھدف ارضاي نیازھاي رواني، جسماني و آرامش و فراھم                    ناشو گفت در ز ان  تو وق مي  ارد ف بھ مو با توجھ 

باشد  د و زن مي  لي مر تعا و  نات رشد  ختن امكا ناشویي . سا ردي، تفاھم،  ز مكاري، ھمد بت، ھ اس مح براس ید  با

باشد    بل زن و شوھر استوار  قا ت فداكاري م و  ھ طرف      . گذشت  دگي را ب زن ھاي فوق  ز ھدف  عدول ا این  بر بنا

.نابساماني و جدایي سوق خواھد داد

از افراد،      ري  ا دف ھایي غیر از اھداف زناشویي انجام مي دھند و در نتیجھ پس از حصول    ازدواجبسی راي ھ را ب

دچار نابساماني و تزلزل مي شود و زندگي را دچار سختي و گرفتاري مي         اج  ازدو آن،  از  بل  ھ ھدف خود و یا ق ب

. نماید

مشاوره ازدواج در رابطھ با ھدف ھاي انحرافي



دف ھاي واقعي ازدواج، مورد نظر مراجع ھست یا خیر                   ید كھ ھ بررسي نما د  ی ا ا مشاور ب د بت چنانچھ مراجع در . ا

است، مشاور باید او را بھ                       تھ  امل خاص، قرار گرف یا عو یر عامل  أث اب ھمسر تحت ت نتخ ھدف ھاي ازدواج در ا

رضاي نیازھاي رواني و جسماني و داشتن یك زندگي خوشایند و لذتبخش و با ثبات توجھ دھد و نتیجھ          ارتباط    ا با 

واج بسنجد    ازد یقي  اي حق با ھدف ھ بطھ  لي او را در را ینش فع آن است كھ با استفاده از   . گز ھم  ھ م ابط ین ر در ا

اجع را منصر     واطفي كھ مر ، ع م  ی ناسب     روش غیرمستق خاب م نت اً در جھت ا و شخص و ا بد  اختھ ، تخفیف یا ف س

نماید      حاصل  ینش  ست براي حصول بھ این ھدف ، مشاور باید وقت بیشتري بگذارد و از فنون و روش       . ب یھي ا بد

.ھاي مختلف استفاده كند تا بتواند در تغییر مسیر مراجع تأثیر بگذارد

:د استفاده قرار گیرد بھ شرح زیر استفنون و روش ھایي كھ در این مورد مي تواند مور

م سن و سال           - ان ك تر رستان    (دخ ی ین دب ر سن امل مؤثر در ازدواج و تنھا تحت          ) د ھ عو لی بھ ك ً بدون توجھ  ا ب غال

د عالقھ خود بھ پسر یا مردي خاص اظھار عالقھ مي كنند              ا چند عامل مور أثیر یك ی در چنین مواردي مشاور .ت

د عالوه بر آن كھ مراجع             ای را بھ كلیھ عوامل مؤثر در ازدواج توجھ مي دھد ، او را از مخاطرات ھمسر گزیني    ب

یك خصوصیت آگاه سازد              ر  یھ ب ا تك باید از پدر و مادر او كمك بگیرد و ضمن مشاوره با مراجع ، والدینش را    . ب

.قبل از وقوع حوادث در جریان قرار دھد

ني كھ روي عقاید خاص، دختران و پ           - ادرا ران و م باید مورد سران خود را مجبور بھ انتخاب ھمسر مي كنند،پد

ار گیرند      قر اوره  فھوم ازدواج و ھدف ھاي آن تفھیم گردد و ضمن طرح              . مش ید م ادران با ان و م در ین گونھ پ بھ ا

كھ تنھا ھمسر پیشنھادي آنان ( موارد مشابھ و نتایج شوم حاصلھ، بھ آنان بصیرت داده شود، تا از فشار بر جوانان       

.دست بردارند) ا قبول كنندر

اھد براي پسرش ھمسري انتخاب كند كھ مطیع محض او باشد            - قوم ). بھ جاي ھمسر كلفت بگیرد( پدري مي خو

است یا كساني كھ بھ خاطر ثروت ازدواج مي كنند، بھتر است              تي  ج، صلح و آش دوا از كھ نظرشان در  اي  یلھ  و قب

بھ ھدف خود وسیلھ دیگري را برگ            یدن  اي رس مشاور با روش ھاي مختلف باید بھ این قبیل افراد، اھمیت . زینندبر

.امر زناشویي را تفھیم كند و راه ھایي كھ مي تواند ھدف آنان را تأمین كند نشان دھد

ان یا      - تر ني كھ تحت تأثیر عناوین علمي یا شغلي ، یا بھ خاطر زیبایي طرف مقابل  دخ بدون احتساب سایر پسرا

ارند                       اوره د مش نیاز بھ  پردازند ،  نتخاب مي  بھ ا در ازدواج  لمي و شغلي ، یا زیبایي از   .عوامل مؤثر  ین ع او عن

اج بھ شمار مي رود؛ ولي مھمتر از آن نادیده گرفتن عوا         ازدو در  امل مھم  مل اخالقي و فرھنگي و سن ازدواج عو

خش و خوشایند را كاھش مي دھد              ب واج لذت ازد فیق در  تمال تو اح كھ  مل است  یر عوا مشاور خانواده باید این . و سا

بھ خطرات یك بعدي نگریستن در ازدواج توجھ دھد، و سعي كند اھمیت سایر عوامل مؤثر در                  عان را  اج نھ مر گو

.مایدزناشویي را نیز بھ آنان تفھیم ن

استعداد و نبوغ ، لباس ، ظواھر و قھرماني فریفتھ ازدواج مي شوند و                    - نر،  اطر ھ بھ خ ني كھ  پسرا دختران و 

یرند نیز باید با موارد مشابھ كھ زناشویي موفق نبوده ، مواجھ گردند            ادیده مي گ ا ن و با بحث و سایر جنبھ ھا ر

ھي كافي در مورد عواقب نامطلوب نادیده گر            فتن عوامل مھم زناشویي بھ آنان داده شود تا بینش الزم   بررسي، آگا

.را بھ دست آورند و بتوانند تصمیم عاقالنھ بگیرند



چون ویژگي ھاي اخالقي و شخصیتي در طول زمان ایجاد .افرادي كھ ھدف آنان از ازدواج سوء استفاده است       -

ین مشاو                برا است، بنا نیاز  زیادي  ھ زمان  آن ب براي اصالح  و  ود  ید با استفاده از فنون و روش ھاي   مي ش ران با

اید بھ       مچنین ب یند ھ ا افراد اقدام نم ین گونھ  مشاوره، نسبت بھ اصالح رفتار ا دد  لسات متع لف و تشكیل ج مخت

مراجعاني كھ ممكن است طعمھ این افراد قرار گیرند اطالعات الزم داده شود

ــود    ــي شـــ ــواده مـــ ــسیختگي خانـــ ــم گـــ ــبب از ھـــ ــه ســـ ــي کـــ عواملـــ

)قسمت بیستم ( وره در ازدواج لزوم مشا

... اينک در ادامه مي خوانیم. سته پرداختیم ويژگي ھاي ھمسر شايدر قسمت قبل به 

ساختار خانواده و ھمسر گزيني

ھـر يـک از اجـزا داراي يک کارکرد    . سـاختار يعنـي مجمـوعه اي از اجـزاي بـه ھـم پیوسـته         

از ساختار ) خانواده( اسـت کـه نتیجه مثبت براي کل مجموعه دارد؛ حال اگر اين مجموعه         

وبـي بـرخوردار نباشـد، نابساماني ھا و از ھم گسیختگي ھايي به شرح زير پیدا مي          مطل

: کند

ــواده ھــاي نابــسامان مــسائل خــود را انکــار مــي کنــند؛ بــه ھمــین جھــت    :انکــار-1 خان

.مشکالت آنھا حل نمي شود

در خانـواده ي مسئله دار نیاز فرزندان و ساير        :ارضـا نـشدن نـیاز اعـضاي خانـواده          -2

خانـواده بـر آورده نمـي شـود؛ بـه ھمین جھت در اين خانواده ّجو نامطلوبي حاکم         اعـضاي   

.است

در خانواده ھاي بي سامان برخوردھاي خشک و بي روح وجود دارد             :فقـدان انعطاف   -3

.و اعضاي خانواده در رابطه با مسائل رفتاري از انعطاف الزم برخوردار نیستند

ابسامان صمیمیت وجود ندارد و اعضاي خانواده در خانـواده ھـاي ن  :فقـدان صـمیمیت    -4

ظاھـر و بـاطن واحـد ندارنـد و تـرس و دورويـي و در پـاره ي مـوارد خجالت حاکم است و از                

.مھرباني و الفت خبري نیست

در اين گونه خانواده ھا رفتارھاي ضد و نقیض به چشم مي خورد؛              :روابـط نامطلـوب    -5

.ارتباط انساني وجود نداردافراد با ھم به مخالفت بر مي خیزند و



مقررات خشک و ال يتغّیري از سوي رئیس خانواده ابالغ           :حاکمـیت مقـررات خـشک      -6

. مي شود و کلیه اعضاي خانواده ملزم به اجراي آن ھستند

در چنـین خانـواده ھايـي بـین اعضاي آنھا ھمواره جنگ              :جـنگ قـدرت و نـبود آزادي        -7

ساختار خانواده، بر عدم اعتماد . وکراسـي خبري نیست  قـدرت وجـود دارد؛ و از آزادي و دم         

.و سرزنش و انتقاد اعضا از ھم پا گرفته است

ر گرفتن در چنین ساختار نامناسبي ،      سر در ايـن گـونه خانواده ھا به دلیل قرا          انـتخاب ھمـ   

احـتمال موفقـیت کمتـري دارد؛ بنابـراين در زمـان ھمـسر گزينـي، شناسـايي ّجو حاکم بر                     

ھمچنین انتخاب ھمسر از خانواده ھايي که بي . خانـواده از اھمـیت خـاص برخوردار است        

مار و بـند و بـار و داراي اعتـیادھاي مخـتلف، اشـتغاالت و سـرگرمي ھاي نامشروع نظیر ق                   

انتخاب بايد  . پارتـي ھـاي شـبانه و ساير مظاھر و مفاسد غربي مي باشند مشکل است               

بـا تأمـل و بررسـي ھمـه جانـبه انجـام گیـرد و کـسي که با چنین فرھنگي غريبه باشد و                          

.بدون مطالعه دست به انتخاب بزند ، فرصت بھره مندي از زندگي شاد را نخواھد داشت

نقش دختر در رابطه با ھمسريابي

بعضي . دختـران در رابطه با جذب پسران براي خواستگاري خود بايد اصولي را رعايت کنند              

و زيورآالت خود از دختـران بـا حـرکات جلـف و زنـنده يا نشان دادن اعضاء و اندام و يا آرايش             

مـي خواھـند توجه پسران را به خود جلب کنند و بدين طريق خواستگاراني براي خود پیدا        

غافـل از ايـن کـه چنـین حرکاتـي نه تنھا پسران را مجذوب آنان نمي سازد ، بلکه                     . نمايـند 

ممکن است پسران بي بند و . آنـان را بـراي ھمیشه از خواستگاري نیز منصرف مي نمايد         

طـور موقت و براي خوشگذراني به چنین دختراني روي آورند؛ ولي پس از مدتي    بـاري بـه     

ايـن اصـول بايـد بـا موازين شرعي و     . معاشـرت ، بـراي ھمیـشه آنـان را تـرک مـي نمايـند            

:برخي از آنھا را به شرح زير گروه بندي مي کنیم. شرايط فرھنگي منطبق باشد

آورده بیشتر ارزش قائل است؛ از پـسر، بـراي دختـري کـه با تالش و کوشش به دست      -1

ايـن رو از دختـري کـه آسان به دست آمده باشد، خوشش نمي آيد؛ بنابراين دختران نبايد      

ايـن موضـوع پـس از ازدواج نیز ممکن    . خـود را سـھل و آسـان بـه دسـت پـسران بـسپارند            

ختران د. است در روابط آنان تأثیر بگذارد و شوھر ارزش الزم را براي ھمسرش قائل نباشد              

بايـد مـتانت خـود را حفـظ کنـند و تـا تمايلـي بـه آنـان نشان داده شد ، فوري و بدون ھیچ                          



تمام تشريفات اعم از خواستگاري ، مراسم . تـشريفاتي خـود را به دست پسران نسپارند     

. عقد و عروسي در ّحد متعارف بايد انجام شود

یده حضور يابند و با وقار رفتار  دختـرھا بايـد در مجامـع و بـرخوردھا بـا لـباس کـامًال پوشـ                  -2

کنـند و در نظـر داشـته باشـند کـه پـسران بـا وجود غیرت مردانه از دختراني که جلف و بد          

. حجاب باشند ، خوششان نمي آيد و در نھايت دختران نجیب و متین را انتخاب مي کنند

لب مي بـیان و اخـالق خوب، گرم و صمیمي بودن از ويژگي ھايي است که مردان را ج              -3

کـند؛ بنابـراين دخترانـي مـورد توجه قرار مي گیرند که در رفتار و کردار آنان بدون تخّطي از                     

.موازين شرعي اين خصوصیات ديده مي شود

معمـوًال پـسراني کـه در صـدد انـتخاب ھمـسر مـي باشند در مورد کساني که با دختر                       -4

نبايد با خدشه دار کردن بنابراين دختران   . مـورد نظـر در تمـاس ھـستند تحقـیق مـي کنـند              

. حیثـیت خـود و تمـاس مـستقیم بـا پـسران، خـود را بـراي جلـب خواسـتگار عرضـه نمايند            

آنان است و در    شخصیت  رفـتارھاي مناسـب در مجـالس و محافـل زنانـه و مردانه ، معرف                 

.صورتي که اين گونه رفتارھا سنجیده باشد پسران را به طرف آنان جلب خواھد نمود

اين عمل نه تنھا به    . دي نـبايد آرايـش کنند     دختـران قـبل از ازدواج و در طـول دوران نامـز             -5

. زيبايـي و طـراوت شـان لطمـه مـي زنـد، بلکـه آنان را در نظر پسران بي مقدار مي نمايد                       

عـالوه بـر ايـن اسـتفاده از زيـنت آالت بـي مـورد و آويـزان کـردن اشـیاء مختلف که نشانگر                   

.کمبود شخصیت است از ارزش و احترام آنان مي کاھد

ختـران بـا پوشـیدن لـباس ھـاي مدل دار و به اصطالح مدھاي رنگارنگ و يا      عـده اي از د  -6

. بیـرون گذاشتن مو و يا پوشیدن لباس ھاي تنگ مي خواھند پسران را به خود جلب کنند          

ايـن گـونه رفتار ممکن است توجه پسران بي بند و بار را براي يک تفريح موقت جلب کند؛                    

استفاده از لباس ھاي ساده و . نخواھند نمودولـي چنین دختري را براي ھمسري انتخاب         

.متعارف بدون ھیچ پیرايه اي بھترين وسیله براي جذب پسران است

داي بلند و غیر عادي و با قھقھه و خنده    نـبايد بـا ص     زندختـران در مجـالس مخـتلط مـرد و           

. ھـاي بـي مـورد و شـوخي ھـاي بـي جا و به اصطالح مزه پراندن و غیره جلب توجه کنند              

رعايــت وقــار و مــتانت در کــالس ھــاي . ُحجــب زنانــه در فــرھنگ ايرانــي ارزش خاصــي دارد

.مختلط دانشگاھي نیز وسیله مؤثري براي مجذوب کردن پسران است



در مجـالس عروسـي بـه ايـن عـنوان کـه زمـان شـادي است و بايد به                      دختـران بعـضي    -7

وع رفتار ولو مجلس زنانه     اين ن . گرمـي مجلـس کمک کرد، دست به حرکات جلف مي زنند           

.باشد، پسنديده نیست و از قدر و ارزش آنان مي کاھد

احـتمال دارد پـسران بي بند و بار و ھرزه از دختران جلف و بي بند و بار استقبال کنند؛                       -8

ھدف مقدس ندارند و دير يا زود به ازدواجولـي بايـد در نظـر داشـت که اين گونه پسران از        

دنــبال ھوســراني ھــاي ديگــر خواھــند رفــت و در نھايــت دختــر ، خــود و خانــواده اش را در  

.منجالب فساد و بدبختي گرفتار خواھد نمود

پرسش ھايي چند در مورد ھمسر گزيني

:براي جلب توجه پسران به دو طريق عمل مي کننددختران 

گروھـي بـا پوشـیدن لـباس ھاي جلف، و با ادا و اطوار ناھنجار، آرايش و به کار بردن زينت                    

.آالت، پسران را به طرف خود جلب مي کنند

گروھي ديگر به جاي عرضه جسم و ظواھر ھوس انگیز، در مجامع بسیار سنجیده ، موّقر                

اينان در مواقع مقتضي علم . ظاھر مي شوند) با رعايت ضوابط شرعي( و کـامًال پوشـیده      

و ھنـر خـود را از طـريق بـیان ، شـعر و نقاشـي و کاردسـتي ، نوشـته ، مناظره ارائه مي                            

.نمايند

شما به عنوان مردي که قصد ازدواج دارد، کدامیک از دو گروه فوق         : حـال سـؤال اين است     

را به ھمسري انتخاب مي کنید؟

به نظر شما کدامیک از دو      . ال ديگـر از دختر يا زني است که مي خواھد شوھر کند            و سـؤ  

گروه فوق موفق ترند؟

ازدواج از راه دور

گاھـي اوقـات خواسـتگاري به سراغ دختري مي آيد و اظھار مي دارد پسِر من مھندس و                    

او به عللي به ايران نمي آيد ، . آلمان است) فرضًا ( داراي شـغل آبـرومند و درآمـد زياد در         

پسر من . ولـي زن ايرانـي مـي خـواھد و مشخـصاتي کـه داده بـه دختـر شـما مـي خورد                    

وکالت داده است تا دختر شما ... بذله گو است و     خـوش اخالق است، خوش تیپ است،        

دختر و خانواده او ھم با . را بـه عقـد او درآوريـم تـا راھـي آلمـان شـود و به خانه بخت برود          

سابقه ذھني از مھندس ُپر درآمد، خوش تیپ و خوش اخالق خواستگاري را مي پذيرند و                

موعودي که در ذھن   بـه محـض ورود بـه آنجا تمام بھشت         . دختـر راھـي فـرنگ مـي شـود         

.عاقبت چنین ازدواجي را مي توانید حدس بزنید. داشت نقش بر آب مي گردد

. مـواردي نیـز پـیش مـي آيد که مردي به قصد ازدواج با دختر ايراني راھي ايران مي شود                     

ظـرف مـدت چـند روز کـه در وطـن اقامـت دارد دختـري را به عقد خود در مي آورد و راھي                       

دختر و خانواده اش ھم به دلخوشي عناوين و ظواھر رضايت مي         . دنـیاي غـرب مـي شود      

پـس از ورود بـه کـشور بیگانه و چندي بعد به علل مختلف ، ناسازگاري شروع مي     . دھـند 

شـود و باالخره کار به جايي مي رسد که عروس خانم با تلخکامي و صرف ھزينه با عنوان       

زن شکست خورده است و ارزش و        او ديگر يک بیوه   . زن مطلقـه بـه خانـه پـدر برمي گردد          

.اعتبار اولیه را از دست داده و در خانواده پدري نیز احساس وابستگي گذشته را ندارد



در مواردي ازدواج با مقاصد شومي صورت       . بـا ايـن ھمـه ، مـوارد فـوق قابـل پذيرش است              

خروج  ھدف او . مـثًال مردي را بدون ازدواج، اجازه مسافرت به خارج نمي دھند           : مـي گیـرد   

از کـشور است؛ بنابراين زني را وسیله قرار مي دھد و پشت مرز او را رھا مي کند يا فرد                      

ديگـري دختـران و زنـان سـاده لوحـي را بـراي مقاصـد سود آور به عنوان ازدواج به خارج از                        

...کشور مي کشاند و

صرع و ازدواج

از . مي گیرد، سؤاالت متفاوتي براي وي وجود داردازدواجوقتي یک فرد مصروع تصمیم بھ 

این كھ آیا مي تواند ازدواج كند یا خیر؟ آیا بیماري او بھ ف           رزندش نیز بھ ارث مي رسد؟ جملھ 

اشتھ باشیم كھ اگر یك فرد عادي با شرایط طبیعي بچھ دار                      ... و توجھ د ئلھ  ین مس ید بھ ا ا با ابتد

حال اگر مادري مبتال . شود، احتمال این كھ فرزندش دچار صرع شود ، حدود نیم درصد است   

اساس ژنتیكي ھم دارد، اح               ً بیعتا ، ط كھ صرع  آن تمال ابتالي كودك بھ بھ صرع باشد، بھ دلیل 

درصد 95علي رغم این مسئلھ باید در نظر داشت كھ بھ احتمال . درصد است  5صرع، حدود     

.، مادر مصروع كودك سالمي را بھ دنیا مي آورد و این شانس بسیار باالیي است

دي كھ مبتال بھ صرع است ، توصیھ مي شود قبل از ازدواج ، تحت مشاوره       فر خصوصًا (بھ 

قرار گیرد و در طي دوران بارداري حتمًا تحت نظر پزشك زنان و متخصص            ) مشاوره ژنتیك 

.مغز و اعصاب قرار گیرد تا بدین ترتیب ھرگونھ احتمال خطر براي كودك وي از بین برود

بررسي صحیح و منطقي این مس        رتیب با  ئلھ ، بیماران مصروع مي توانند یك زندگي و بدین ت

.ازدواج موفق داشتھ و فرزندان سالمي بھ دنیا آورند

اع بیماري صرع اساس ژنتیك شناختھ شده اي دارند                نو كھ ما ) مانند صرع كوچك (برخي از ا

برسند             رث  ا بھ  است  ممكن  یم  ن یگر از انواع آن اساس ژنتیك ندارند    . مي دا برخي د مثًال . ولي 

فردي در اثر ضربھ مغزي دچار بیمار صرع گردد، ھیچ گونھ علت ژنتیكي در این مورد           اگر 

اگر كودكي در جریان زایمان دچار مشكالتي از قبیل نرسیدن اكسیژن بھ مغز         . وجود ندارد    یا 

وي بھ صرع در آینده وجود دارد              تالي  مال اب ، احت ولي چنانچھ عوامل بیروني موجب بھ  . شود

.تالل باشد، این بیماري بھ فرزند بھ ارث نمي رسدوجود آمدن این اخ



ر صرع، مواردي كھ علل ژنتیك ندارند كم نیستند و در برخي از مواقع مي توان       انھ د خوشبخت

.گفت انواع صرع اساس ژنتیك ندارد

ضمنًا توجھ بھ این نكتھ ضروري است كھ علي رغم اینكھ این بیماري متأسفانھ خوشنام نیست و 

.عقاید نادرستي در مورد آن دارند، ولي باید یاد بگیریم كھ آن را آگاھانھ بشناسیمافراد جامعھ

اد مي كند كھ الزم است كیفیت                           یج ا ا اصي ر في خ اط اعي و ع تم اج ایط  من شر ماري مز ی ب ھر 

.زندگي در آن بررسي گردد

ست كھ در آن تخلیھ ناگھاني انرژي در مغز صورت مي گیرد و مي تواند         اختاللي ا  ، با صرع

تي و رفتاري توام گردد كھ وقتي تخلیھ امواج بھ صورت عمومي باشد،              ، حرك تالالت حسي اخ

موجب حذف ھوشیاري و شكل عمومي تشنج مي شود و وقتي ھوشیاري كامًال از بین نرود بھ                

.صورت تشنج موضعي، ساده یا پیچیده بروز مي كند

ري مزمن ، نمي توان حمالت را                  ا یم نوان یك ب پیش بیني كرد و ھمیشھ دغدغھ در صرع بھ ع

فرد مصروع وجود دارد   ا  ب ندگي    . این حمالت  فیت ز امل مھمي در كی اس عو اس ین  ھم بر 

:وجود دارد كھ بھ آنھا اشاره مي كنیم) در كودكان و بزرگساالن( مصروعین 

كیفیت مراقبت در كودكان

مھمترین مشكل در كودكان این است كھ افزایش یا كاھش بیش از حد مراقبت در آنان مي تواند          

بگذارد         یر  ندگي آنھا تأث فیت ز كی این مسئلھ بھ خصوص در مادران وجود دارد كھ بھ علت . بر 

.بھ سزایي داشتھ باشندعالقھ شدید بھ فرزندشان مي توانند در این مسئلھ سھم

كیفیت آموزش-

باشد    د داشتھ  امعھ وجو اده و ج نو در مدرسھ، خا ید  د با این مور نات آموزشي در  زیرا . امكا

.آموزش مناسب مي تواند در ادامھ زندگي فرد تأثیر بھ سزایي داشتھ باشد

ازدواج مصروعین

و باید حقیقت را با صداقت بھ فرد مصروع نباید بیماري خود را در زمان ازدواج كتمان نماید        

.ھمسر آینده خود بگوید و با پزشك خود مشاوره اي را انجام دھد

بارداري فرد مصروع



است كھ قبل از بارداري برنامھ ریزي صحیحي در این مورد                 رداري این  ا ین روش در ب تر بھ

باشد و فرد مصروع این مسئلھ را با پزشك خود و پزشك زنان در میان                    گذارد تا وجود داشتھ 

نظر باشد تا اگر       تحت  رداري  ران با د و در طول دو گرد ویز  تج اي وي  اروي مناسبي بر د

نجام گرفتھ بتوان                   اي ا بررسي ھ ا  بھ وجود مي آید ب ین  ن ار و ج اي بیم بر احساس شد مشكلي 

.برخورد مناسبي با این مسئلھ داشت

مي كند و نحوه زایمان ھم               ا  پید رداري ادامھ  ا در حین ب یز  ا ن . بنا بھ تصمیم پزشك استداروھ

یز مادر مي تواند بھ فرزند خود شیر دھد زیرا مصرف داروھا تأثیر منفي در               مان ن از زای د  بع

اگر خانم باردار در دوران       ھ  لھ ضروري است ك مسئ ین  ھ ا لكھ توجھ ب ارد، ب د وي ند فرزن

ري بدون مشاوره پزشك، خودسرانھ داروي خود را قطع نماید و دچار حملھ ت        ا ارد شنج گردد، ب

.این امر مي تواند براي وي خطرناك باشد

ازدواج مصروعین از دیدگاه روان پزشكي

در مورد مشكالت و بیماري ھایي كھ در كنار صرع و        دي را  ی نقش كل پزشك  ان  جود دارد، رو

ارویي                 اخالت د د در مورد مد ن ند و مي توا فا مي ك اخل عمل و اثر داروھا با یكدیگر    ( ای د ) ت

ان بیماري ھاي ھمراه با صرع ، راھنمایي و مشاوره بھ بیمار، ھمسر و خانواده او          جھت درم

.ارائھ دھد

انواده ھمسر او یكي از مشكالت عمده، نگرش ھا، دانش ھا و باورھاي غلط فرد یا خانواده یا خ

است       ري  ا یم تي عالوه بر آنھا، این باورھاي غلط در خود پزشكان نیز در مورد       . در مورد ب ح

.ازدواج یك فرد مصروع مي تواند وجود داشتھ باشد

قطعي           ا و راه حل  ا نجات دھنده، شف ج ر اد ازدوا فر از ا بعضي  ین است كھ  لھ دیگر ا سئ م

مي دانند و فكر مي كنند ھر م              شكالت خود  جسمي كھ وجود داشتھ باشد، ناشي -شكل روانيم

.از فشارھا و مشكالت جنسي است و بھ دنبال آن حكم ازدواج را صادر مي كنند

پزشكي ، پزشك ابتدا بھ نگرش ھاي فرد توجھ مي نماید          ان  اوره رو مش بھ این كھ آیا . در زمان 

ا مجاز بھ ازدواج مي این نگرش ھا بھ ازدواج فرد صدمھ مي زند؟ در غیر این صورت فرد ر   

ین مسئلھ اي كھ پزشك مد نظر قرار مي دھد، این است كھ آیا بیماري ھاي ھمراه در          . داند  دوم

آن توجھ نمود كفایت                 بھ  اید  دواج ب از ھ در  دیگري ك تھ  نك یا خیر؟  ارد  ین وجود د از طرف یكي 



ین كھ آیا فرد مصروعي كھ حمالت وي كنترل شده                  –رواني    است و ا یمار  و مانعي عاطفي ب

!را دارد یا خیر؟… ندارد، كفایت ھمسري، پدر یا مادر بودن، بارداري و ازدواجبراي 

یدي و مھم در    ل یار ك بس تھ  اوره قبل و نك است كھ    بعد از ازدواجمش وزش ھاي جنسي  ، آم

متأسفانھ در كشور در مورد آن سكوت مي شود و حتي پدر و مادرھا نیز نوعي خود سانسوري 

ین مورد پیش مي گیرند         ا در ا لذا بھترین زمان اطالعات گرفتن از بیماران، راجع بھ مسائل . ر

استگاري و ازدواج است كھ بسیاري           حث خو ان شروع ب از مراجعین در مورد این جنسي، زم

.موضوع یا اطالعات ندارند یا اطالعات غلطي دارند

نسي، شناخت فرد روي فیزیولوژي خود، اطالعات              ھاي ج موزش  آ ار كردن روي  ین ك برا نا ب

اروھا،        د اخت  ن داري ، ش بار دوران   ، اختي ن اطالعات روان ش یك،  م و نات آ ات  ي، اطالع ورمون ھ

و جنین و     اري  د ار ب ر روي  ب آن  ثرات  ا مي توان       … ا آنھ قالب  موضوعاتي ھستند كھ در 

ات مربوط بھ مسایل زناشویي، آموزش ھاي جنسي و بھ ویژه جلوگیري از بارداري را                اطالع

یھ این افراد باید از بچھ دار شدن                    ھاي اول ال  ا و س ا كھ در ماه ھ ئھ كرد، چر ارا ین  بھ مراجع

.بعد از ازدواج نیز بررسي گرددداروھاجلوگیري نمایند و چگونگي تأثیر این 

ــده آل    ــسر ايـــــــ ــتخاب ھمـــــــ ــراي انـــــــ ــشاوره بـــــــ ــیت مـــــــ اھمـــــــ

)قسمت بیست و دوم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اشـاره نمـوديم ، اينک در ادامه مي          رھـنمود در انـتخاب ھمـسر      در قـسمت قـبل بـه چـند          

. خوانیم

مراجعانـي ھـستند کـه در انـتخاب ھمـسر بـه صـورت ايـده آلـي فکـر مـي کنند و چنانچه                           

الزم است به اين مراجع . يـده آل آنھـا تطبیق نکند، آن را رد مي کنند   معـیارھاي ازدواج بـا ا     

بـه طـور مـستقیم تفھـیم گـردد کـه به ندرت مواردي پیش مي آيد که ھمه شرايط به طور         

يکي از راه . ني نسبي استگزيمعیارھاي مورد توجه در ھمسر کامـل فـراھم باشـد، زيرا        

ھايـي کـه وجـود دارد، آن اسـت که به عوامل مختلف امتیاز داده شود و براساس مجموع                     

در اين روش بايد به اين نکته توجه شود که امتیاز يک عامل،           . امتـیازات انتخاب صورت گیرد    

ا عامل زير) مـثًال سطح تحصیالت ، امتیاز سن را نپوشاند         ( عامـل ديگـري کـامًال نپوشـاند         

در انتخاب ھمسر ھر عاملي به تنھايي بايد  . سـن نقـش مھمـي در زندگي زناشويي دارد         

.از حداقل امتیاز برخوردار باشد تا جمع امتیازات مبنايي براي مقايسه و انتخاب قرار گیرد



بـسیار ديـده شـده اسـت کـه دخترانـي زيـبا و واجـد ھمـه شـرايط بـه عّلت در نظر گرفتن                   

انتخاب ھمسر، خواستگاران زيادي را رد کرده اند و با باال رفتن سن به     ضـوابط ايده آلي در    

اصـطالح پیـر دختـر شده اند و ديگر کسي به سراغ آنھا نیامده؛ ناچار به ازدواج نامناسبي                  

ھمچنین در مورد پسران که در خواستگاري از دختراني با ضوابط ايده آلي             . تـن در داده اند    

ا گذشـت زمان با حالت سرخورده از ازدواج منصرف شده و      موفـق بـه ازدواج نـشده انـد، بـ          

تمـام عمـر را بـه تنھايي گذرانده اند ، يا به ازدواج نامناسبي رضايت داده و تمام عمر را در          

.زندگي زناشويي ناشادي به سر برده اند

مـشاوران بايـد با مقايسه موارد ناموفق، مراجعان را به سوي واقعیت سوق دھند؛ و توقع                 

.آنان را تا ّحد معقول و عملي تعديل کنند و از بین موارد موجود به انتخاب احسن بپردازند

کنند و چنانچه يکي از سن ازدواجدر ايـران رسـم اسـت کـه دختـران يک خانواده به ترتیب             

دختـران بزرگتـر بـه عللـي در خانـه بمانـد و خواھـران کوچکتر ازدواج کنند، اين امر براي آن                     

اين وضعیت از نظر رواني خرد کننده است و خردکنندگي . دختـر و خانـواده مـصیبتي است     

اصـل موضـوع باشـد بـه طعنه و نیش زبان ھاي ديگران برمي            آن بـیش از آنچـه مـربوط بـه           

پیدا نشده است؛ خواستگارگـردد کـه چـرا خواھـران کـوچک او عـروس شده اند و براي او        

...حتمًا او عیبي دارد؛ يا 

ــشارھاي اجتم     ــت ف ــت تح ــن اس ــوارد ممک ــن م ــنتي ازدواج   در اي ــاي س ــم ھ ــي و رس اع

دختـري کـه خواھـران کـوچک او عـروس شـده اند براي رھايي از                 . نامناسـبي انجـام گیـرد     

طعـنه و سـرزنش و تھمـت ديگـران يـا بـراي رھايي از مزاحمت ھا و نظرھاي افراد ناباب و                       

بوالھـوس، احـتمال دارد بـه ازدواج غیرمعقولـي دسـت بـزند و عمري را ناشاد به سر برد ؛                  

انچه ايـن دختـر به موقع تحت شرايط عادي به انتخاب مي پرداخت ، گرفتار حالتي اين                  چـن 

از ازدواجي که در آن     مشاوران به چنین دختراني بايد توصیه نمايند،        . چنـین نمـي شـد     

ناھماھنگـي ھـاي بـارز وجـود دارد، پرھیـز کنـند و فـشار اجتماعـي را تا فراھم                   

ه محض ايجاد امکان با ديده اغماض شـدن شرايط نسبتًا مناسب تحمل کنند و ب   

.و انعطاف براي ازدواج اقدام کنند



مشاوره با نوعروس و تازه داماد

ز چند ماه يا چند ھفته      اغلـب بـا نوعروس ھا و تازه دامادھايي مواجه مي شويم که پس ا              

روزھاي اول . زندگـي مـشترک اختالفـشان شـروع و گـاه بـه مراحل حادي منجر مي شود             

ازدواج معمـوًال تـوأم بـا عـشق و دلدادگـي اسـت و جاذبه ھاي جنسي روي تمام نابرابري             

و عشقھـاي ديگـر سـرپوش مـي گـذارد؛ ولـي پـس از مدتـي کـه انگیزه ھاي جنسي ،                     

در اين . دلدادگـي ، قـدرت نخـستین خـود را از دسـت داد؛ عوامل ديگر خودنمايي مي کند               

مـشاوران در مـواجھه بـا چنین        . دوره اسـت کـه مـشاور نقـش مھمـي بـه عھـده دارد               

مراجعانـي بـا تـوجه به مقتضیات و شرايط ھر مورد بايد از روش ھاي متفاوتي                

:براي توجیه مطلب به چند مورد اشاره مي شود. استفاده نمايند

دختر و پسر ھمه جھات را رعايت نموده و انتخاب مناسب نموده اند، ولي مشکلي که                 -1

آنھا از خانواده جدا شده و ارتباط خود        . ازگاري آنان با شرايط جديد است     دارنـد تطابـق و س     

آنھا مسئولیت جديدي را پذيرفته اند . را بـا پـدر، مـادر، خواھران و برادران از دست داده اند       

مشاور در ارتباط با چنین مراجعاني که . و گـاه از شھر و ديار و والدين خود نیز دور شده اند  

انجام گیرد، بايد   ) مـشاور، نوعـروس و تـازه داماد       ( لـسه سـه نفـري       بھتـر اسـت در يـک ج       

مـراجعان خـود را در سـازگاري با شرايط جديد و در نظر گرفتن عوامل تداوم زناشويي ياري        

.نمايد

ساله اي که با مرد18در مـورد زن و مـردي کـه انتخاب مناسب نداشته اند، مثل دختر         -2

ي مـتوجه شـده کـه شوھر وي پاسخگوي نیازھاي           سـاله ازدواج نمـوده و پـس از مدتـ           40

روانـي و جنـسي وي نمـي باشـد ، زندگي زناشويي به محیط سرد و ناشادي تبديل مي       

در ايـن مـوارد مـشاور بايـد زوج ھا را به تعديل تمايالت و ارضاي نیازھا يا استفاده از        . شـود 

کم سن و سال در مورد شوھر مسّني که با دختري . بـرنامه ھـاي جبرانـي مـتوجه سـازد        



ازدواج نمــوده، پــر کــردن اوقــات فــراغت وي بــا بــرنامه ھــاي مــورد عالقــه ھمــسرش نظیــر  

.مسافرت کردن، برنامه ھاي ھنري و ورزشي، مفید خواھد بود

رھنمودھايــــــــــــــــي چــــــــــــــــند در انــــــــــــــــتخاب ھمــــــــــــــــسر    

)قسمت بیست و يکم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اينک . مي شود پرداختیم   عواملي که سبب از ھم گسیختگي خانواده      در قـسمت قبل به      

...مه مي خوانیمدر ادا

بعضي از خانواده ھا در شرايط مطلوبي . در زندگـي زناشـويي حـاالت متفاوتـي وجـود دارد          

بـه سـر مـي برند و از زندگي زناشويي خود لذت مي برند و از نظر رواني شاد ھستند؛ و                     

بھتـرين زمـان زندگي آنان وقتي است که زن و شوھر و بچه ھا در خانه دور ھم جمع مي             

س خانـواده ھايـي ھستند که بدترين لحظات زندگي آنھا ساعاتي است که              بـرعک . شـوند 

و احتماًال ناسازگاري بین زن و شوھر در خانـه مـي گـذرد و محـیط خانـه محـل مـشاجره و          

در اينجا يک   . وضـعیتي بـین دو حالـت نیـز بـا تفـاوت ھايـي ديـده مـي شود                   . بچـه ھاسـت   

:پرسش مطرح است

چـرا بعـضي از خانـواده ھايـي کـه خانه آنھا محل جنگ و دعواست و در زندگي              

زناشويي ناشاد و ناراحتند، مبادرت به طالق نمي کنند؟

لت قھر و آشتي و ستیز مي خانـواده ھايـي وجـود دارنـد کـه يـک عمـر را بـا يکديگـر به حا            

يکـي از علـل تحمل اين شرايط مشکالتي      . گذرانـند، ولـي حاضـر بـه طـالق نیـستند           

در جامعـه ايراني زن بیوه به عنوان کاالي دست  . اسـت کـه پـس از طـالق وجـود دارد         

دوم محـسوب مي شود و خريدار زيادي ندارد؛ وانگھي داوطلبان ازدواج زنان بیوه معموًال از     

ین تـري بـرخوردارند، در نتیجه بسیاري از زنان بیوه تا آخر عمر يا تنھا مي مانند        شـرايط پايـ   

وضعیت بچه ھا مسئله ديگر . يـا نمـي توانـند ھمـسر مـورد نظر خود را به دست بیاورند           

پدر نیز به خاطر . مـادر از نظـر عاطفـي حاضـر بـه جـدا شـدن از فـرزندانش نیست                  . اسـت 

. مادر مطلقه، حاضر به تحويل بچه به مادرش نیست     تأمـین ھـزينه زندگـي بچه ھا در کنار         

که مشکالت تـربیت بچـه ھـا در کـنار مادر خوانده يا پدرخوانده است    مـشکل ديگـر    

.زياد عاطفي و تربیتي در پي دارد



مـسائل مطروحه باال و مشکالت رواني و مالي ديگر موجب مي شود که بسیاري از زن و                   

بسازند و به طالق تن در ندھند چون در صورت           شـوھرھا بـا شـرايط نامساعد زندگي خود        

. طالق، مشکالت و شرايط بدتري را خواھند داشت

:براي آن که زندگي زناشويي تداوم يابد، موارد زير توصیه مي شود

بـراي آنکـه بتوانـید ھمـسر مناسـب انـتخاب کنید و زندگي شاد و خوش خود را تا پايان            -1

کـه در حوزه اقوام و دوستان شما از زندگي شاد و             عمـر حفـظ نمايـید، بـه خانـواده ھايـي           

خوبـي بـرخوردارند، مـراجعه نمايـید و رمز انتخاب مناسب و توفیقات زندگي زناشويي را از                 

مراجعه به چند خانواده و مقايسه عوامل توفیق آنھا ، راھنمايي براي شما             . آنـان بخواھید  

.خواھد بودزندگي شاد و موفقدر انتخاب ھمسر مناسب و ادامه 

بـه مـردان و زنـان مطلقـه مـراجعه نمايـید و علـل طالق و شرايط بعد از طالق را از آنان             -2

از عواملـي کـه شـرايط طـالق و يـا زندگي بعد از آن را فراھم              بخواھـید و پـس از مقايـسه       

.آورده، اجتناب کنید

وضــعیت خانــواده ھايــي کــه بــي ســامان و آشــفته انــد ، ولــي در شــرايط نامــساعد و   -3

ناشـادي ، زندگـي زناشـويي را تحمـل مـي کنـند بررسي نمايید و پس از کسب اطالعات              

اي زندگـي آيـنده خود با توجه به اطالعات    مـورد نظـر ضـمن کمـک ھـاي الزم بـه آنـان ، بـر                 

قبل از انتخاب ھمسر ، روزي را در نظر . مکتـسبه ، بـا بیـنش و بـصیرت برنامه ريزي نمايید          

بـیاوريد که احتمال دارد براي جدايي در جاده پرخطر دادگاه مدني خاص طي طريق کنید و                  

.يا الزامًا در طول عمر زندگي ناشادي را تحمل نمايید

اين که در چه موقعیتي ھستید ، چه . از انـتخاب ھمـسر، خـود را کامًال بشناسید         قـبل    -4

خـصوصیاتي داريـد، در چـه خانـواده اي بزرگ شده ايد، شرايط سني شما چیست، از چه          

مـسلمًا ھمسر شما بايد در زمینه ھاي مختلف ھم وزن شما  ... . فرھنگـي بـرخورداريد و    

از آن جــا کــه انــسان ھــا ،  . تلف ضــرورت داردپــس شناســايي او نیــز در ابعــاد مخــ . باشــد

خواسـت ھـا و نـیازھاي درونـي گوناگونـي دارنـد و تـا زمانـي کـه در پـي شناخت نیازھا و                          

بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف خـود نباشـند، بـا ھر فردي در برابر خود، حتي بھترين موجود                    

ک روي زمـین دچـار مـشکل خواھـند شـد ، بنابـراين شـناخت خـود، پیش از شناخت شري                     

حل بحران ھويت ، يکي از اساسي ترين راھھا براي       . زندگـي يا ھر کس ديگر ضرورت دارد       

.گام نھادن در آغاز يک زندگي مشترک است

، دستخوش احساسات نشويد و در صورت کوچکترين         اب ھمسر انتخدر آخـرين لحظات      -5

احـتمال عـدم ناسـازگاري و نامناسـب بـودن موضـوع ، بـه مشاور خانواده مراجعه نمايید و                 

.مطمئن باشید که او در انتخاب احسن به شما کمک خواھد نمود



مشاوره در انتخاب ھمسر

ان چـون مـسئله ازدواج و انـتخاب ھمـسر از اھمـیت ويـژه اي بـرخوردار اسـت ، لـذا مراجع                 

پرسش ھايي . زيـادي بـراي حـل مـشکالت خـود بـه مـشاوران خانواده مراجعه مي نمايند        

:چند در اين زمینه مطرح است

آيا احمد براي ھمسري من مناسب است؟-

بین احمد و تقي و علي کدامیک را انتخاب کنم؟-

نسرين با اين خصوصیات براي ھمسري من خوب است؟-

داخالق است؛ آيا او را به ھمسري انتخاب کنم؟زھرا بسیار زيبا است ولي ب-

مـن از نظـر مالـي فقیـرم ولـي لیـسانس دارم، مـريم ثـروتمند و چـند سـال از من بزرگتر            -

نظر شما چیست؟. است، مي خواھم او را به ھمسري برگزينم 

ساله ھمسايه را به ھمسري  18دختر  . ھمـسر اول مـن فوت کرده و از او دو فرزند دارم             -

.کنم يا خیر؟ پدرش به اين امر راضي استانتخاب

محمود و فاطمه يکديگر را دوست دارند و تصمیم به ازدواج گرفته اند ، ولي خويشاوندان                 -

.آنان از مشاور مي خواھند آنان را در رفع اين مشکل کمک نمايد. آنھا مخالفند 

يک از آنان با مـراجعان زيـادي در انـتخاب ھمـسر مـشکل دارنـد و نوع مشکل و شرايط ھر             

مشاور در اين میان چه بايد بکند؟ . ديگري متفاوت است



اصــول کلــي زيــر مــي تــواند راھنمايــي بــراي مــشاوران در رابطــه بــا کمــک بــه   

:مسر باشدمراجعان در امر انتخاب ھ

اصـول کلـي مـشاوره در زمیـنه ايجـاد رابطـه ي حـسنه و گـوش دادن به مراجع و ساير                -1

.فنون بايد در مشاوره ھاي خانواده نیز به کار گرفته شود

زن ( در مـورد کمک به مراجع در انتخاب ھمسر، بايد وضعیت و شرايط ھر يک از طرفین     -2

ھنگي ، سیاسي ، تحصیالت ، اقتصادي ،  در زمیـنه ھـاي مخـتلف اجتماعـي ، فر          ) و مـرد    

.اخالقي ، رواني ، شغل ، سن ، خصوصیات جسماني و ژنتیک بررسي و مقايسه شود

.چنانچه ھماھنگي وجود داشت، ضمن بصیرت دادن به مراجع ، توصیه الزم به عمل آيد

گاه . دمعمـوًال بـراي مشاوره در امر انتخاب يکي از طرفین، دختر يا پسر مراجعه مي کن          -3

الزم مـي شـود کـه بـا طـرفین مـشاوره انجـام شـود؛ در ايـن صورت پس از رضايت مراجع،             

.مشاوره با طرف مقابل نیز انجام گیرد

آنچـه در انـتخاب ھمسر از اھمیت ويژه اي برخوردار است ، موضوع خصوصیات اخالقي                 -4

در مورد  . داردسـاير عوامل عیني است و شناخت آن نیاز به زمان زيادي ن            . و روانـي اسـت    

ويژگـي ھـاي اخالقي و رواني ، گاه ايجاب مي کند که تست ھاي شخصیتي و رفتاري به        

.در اين موارد در صورت رضايت مراجع ، مشاور بايد اقدام کند. کار برده شود

مثًال : مـواردي مـشاھده مـي شـود کـه اخـتالف در يـک زمیـنه خـاص بسیار زياد است                       -5

مـشاور نـبايد فـوري موضـوع را غیـر قابـل بررسي و آن را نامناسب       . اخـتالف سـن طـرفین    

گاه خود مراجع به اين نتیجه      . اعـالم کند ، بلکه بايد موضوع از جھات مختلف بررسي گردد           

ين ازدواج مناسب نیست ؛ گاه نیز ممکن است نظر مراجع تغییر کند و راه مـي رسـد کـه ا      

.ھاي جديدي پیشنھاد گردد

مراجعانـي ھـستند که تصمیم به ازدواج گرفته اند و با بررسي ھاي انجام شده ازدواج                  -6

آنان مناسب تشخیص داده شده است، ولي به عّلت مشکالت مالي طفره مي روند و در               

در اين موارد مشاور مي تواند با بررسي ھاي ھمه جانبه در رفع          . رديد دارند انجـام ازدواج ت   

يکـي از ايـن مـوارد حذف تشريفات زايد و پر خرج عقد و عروسي و                 . مـشکل آنـان بکوشـد     

مـسئله ديگـر مسکن و اشتغال مي     . تھـیه جھیـزيه گـرانبھا و خـريدھاي بـي مـورد اسـت              

گاه اين مشکل با کوچ به شھرستان . گیردباشـد که بايد دراين زمینه بررسي ھايي انجام      

بنابراين بايد مشاور و مراجع ھمه زمینه       . ھـا يـا کاريابـي، از سـوي مشاور قابل حل است            

.ھا را بررسي کنند، سپس به تصمیم گیري مناسب بپردازند

دخترانـي ھـستند کـه از بین چند نفر که تقريبًا وضع مشابھي دارند، مي خواھند يکي      -7

مـشاور بايـد عـوامل مخــتلف مؤثـر در ازدواج را در ھـر يـک بـا نظـر مــراجع         . کنـند را انـتخاب 

بررسـي و اولـويت ھـا را مشخص نمايد؛ و حتي مي تواند با امتیازبندي اين عمل را دقیق                 

بديھي است در نھايت . تـر انجـام دھـد تـا باالخـره بـا نظـر مـراجع به انتخاب احسن برسد                 

.بودتصمیم گیري به عھده مراجع خواھد 



در انـتخاب ھمـسر مراجعانـي وجـود دارنـد کـه ثـروت و زيبايي که ارضا کننده سريعتري         -8

نھا ، عوامل اسـت؛ بـراي آنـان درصدر عوامل قرار دارد و احتمال آن مي رود که تحت تأثیر آ                  

در اين موارد مشاور بايد آنان را به اھمیت عوامل ديگر توجه دھد   . مھمتـر را ناديـده بگیـرند      

و متذکــر گــردد کــه زيبايــي و ثــروت مھــم اســت؛ ولــي آنچــه از آن مھمتــر اســت، عــوامل   

فرھنگـي، اخالقـي، اجتماعـي و تحصیالت و در مجموع توجه به کلیه اين عوامل است نه                  

.مذکورصرفًا دو عامل

مراجعانـي کـه بـه علـت فوت ھمسر اول ، قصد ازدواج با ھمسر دوم دارند ؛ که اين دو           -9

گاه مراجع مرد است و مي خواھد زن بگیرد و گاه مراجع زن است که به علت                : حالت دارد 

در ھر دو حالت مشاور بايد آنان را        . فـوت ھمـسر يـا مطلقـه شـدن مي خواھد شوھر کند             

داشتن فرزند . آنان در ازدواج دوم با شرايط ازدواج اول متفاوت است     تـوجه دھـد که شرايط       

و يـا بـاال رفـتن سـن و در مـورد زنـان مسئله بیوگي ، خود وضعیت جديدي براي آنان ايجاد            

شايد ازدواج اين . کـرده اسـت کـه بايـد بـدان توجه کنند و در انتخاب، سھل تر عمل نمايند             

در صــورت ھماھنگــي شــرايط ديگــر، مــشکالت  ) م خواســتگار ازدواج دو( گــونه زن و مــرد 

.کمتري داشته باشد

چنین ازدواجي در . مردانـي ھـستند کـه بـا وجـود داشـتن زن، قـصد ازدواج دوم دارنـد                 -10

مورد بعضي از مردان نظیر موردي که زن اول آنان عقیم يا مشکالت فیزيولوژيکي و مشابه                

به ھر حال مشاور بايد موضوع . ه باشدآن دارد، ممکـن اسـت بـا رضـايت زن اول قابل توجی      

را بررسـي کـند و چـنانچه انجـام امـر از روي بوالھوسـي باشـد، جـوانب امر از نظر شرايط                     

بعـدي با مراجع در میان گذاشته شود و دو حالت زندگي با زن موجود و زندگي با دو زن در   

که ھوس او در حالي. طـول عمـر مقايسه گردد؛ چه بسا مراجع از قصد خود منصرف شود      

بـر نظـر مـشاور بچـربد و اقـدام به ازدواج دوم نمايد؛ بر مشاور است که در شکست ھاي                       

مشاور بايد متذکر گردد با اين که در شرع . بعـد نیـز در جھـت مناسـب او را راھنمايـي کند           

جايز است ، ولي در فرھنگ ايراني تّعـدد زوجـات  مقـدس اسـالم بـه مالحظـات اجتماعـي         

از اين رو در نظر گرفتن شرايط فرھنگي و تبعیت از آن از             . داراي مقبولیت اجتماعي نیست   

.اصولي است که مشاور بايد آن را مورد توجه قرار دھد

ه باشند که کمک به امر ازدواج و پیوند زناشويي مناسب، مـشاوران بايـد تـوجه داشـت      -11

بنابراين بايد در اين مورد بیش از ھر عملي تالش نمايند،           . از ثـواب عظیمي برخوردار است     

وقـت صـرف کنـند، حوصـله بـه خـرج دھند تا مرد و زني را به پیوند زناشويي شايسته اي                        



اشويي ، به ذکر حديث زير از نبي       در مـورد ثـواب و اجـر اخـروي کمـک بـه امـر زن                . برسـانند 

:مبادرت مي گردد) ص(اکرم 

دو نفـر را فـراھم نمايـد، خداونـد او را با زنان بھشتي          مقـدمات ازدواج  ھـر کـس     

رمايد و به ھر قدمي که برداشته و به ھر کلمه اي که در اين مورد              تـزويج مي ف   

بـیان داشـته است، پروردگار عالم ، پاداش يک سال عبادت را براي وي مرحمت     

.مي فرمايد

ــر ازدواج   ــشاور در امــــــــــ ــرايط مــــــــــ ــا و شــــــــــ ــیه ھــــــــــ توصــــــــــ

)قسمت بیست و سوم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اينک در ادامه . پرداختیم اھمـیت مـشاور براي انتخاب ھمسر ايده آل  در قـسمت قـبل بـه        

... مي خوانیم

ولـي در مورد ازدواج به عّلت اھمیت موضوع ضرورت  مـشاوره در ھـر امـري ضـروري اسـت       

و  انتخاب ھمسر بـه ھمـین علـت کمتـر کـسي بدون مشورت با ديگران به                . بیـشتري دارد  

اکثر . در اين مورد آنچه اھمیت دارد انتخاب مشاور است . پـیوند زناشـويي مبادرت مي کند      

بـراي مشورت در انتخاب ھمسر و تشکیل خانواده به پدر،  جوانانـي کـه قـصد ازدواج دارنـد      

مـادر، مـادر بـزرگ، پدربـزرگ، عمـه، عمـو، خالـه و دايـي روي مـي آورنـد؛ خـواه ايـن افراد                           

د يـا خیـر و مھمتـر اين که گاه مسئله ازدواج به اجبار و        صـالحیت ايـن کـار را داشـته باشـن          

پدري که دنیا را در پول مي بیند، ھمسري را توصیه مي کند که              . تحمـیل انجـام مي شود     

پـولدار باشـد و گـاه اصـرار او به انداره اي است که با استفاده از روابط عاطفي ، نظرش را        

ه اش قول ازدواج براي پسرش داده از        مادري که به خواھرزاد   . بـه فرزندش تحمیل مي کند     

عاطفــه مــادري خــود بــراي انجــام ازدواج از ھــر شــرايطي اســتفاده مــي کــند و بعــدًا کــه    

زناشـويي بـه ناسـازگاري و اوقات تلخي منتھي شد، به نصیحت مي پردازد و تقصیر را به                   

شخیص عمه که پیر دختر ھمسايه را از ديدگاه خود مناسب ت          . گـردن ايـن و آن مـي اندازد        

مـي دھـد، بـه پـسر جـوان بـرادرش توصـیه و اصرار مي کند که اين دختر ھمسايه موقر و                  

خوش اخالق است و استدالل مي کند که من و شوھرم بیست سال تفاوت سن داريم و                 

اينھا نمونه اي از مشورت ھاي      . خیلـي ھـم خوشـبختیم و از زندگـي خـود راضي ھستیم             

براي ازدواج بايد حال سؤال اين است که . تازدواج اسـت که به ھیچ وجه مناسب نیس  

بـه عـبارت ديگـر مشاور در امر ازدواج چه شرايطي بايد              بـا چـه کـسي مـشورت کـرد؟         

داشته باشد؟

مشاور ازدواجشرايط 



ي خلقــي و شــرايط علمــي و ويژگــ: مــشاور ازدواج بايــد از دو ويژگــي بــرخوردار باشــد

مـشاور ازدواج از نظر علمي بايد حداقل لیسانس و داراي تحصیالت تخصصي            . تخصـصي 

مـشاوره باشـد و در دوره فـوق لیـسانس واحـدھاي درسـي ويـژه مشاوره خانواده را طي                

سن در مشاور ازدواج از . کـرده و در ايـن زمیـنه کارآمـوزي و تجـربه الزم کـسب کرده باشد           

از نظر . بـرخوردار اسـت و بھتـر اسـت ازدواج را تجربه کرده و متأھل باشد      اھمـیت خاصـي     

خـصوصیات خلقـي عـالوه بر خصوصیات عمومي مشاوره ، مسئله رازداري و ثبات عاطفي        

بنابراين مشاوران ازدواج و خانواده عالوه بر تخصص        . نقـش مھمتري به عھده دارد     

شند و متأھل و رازدار     و ويژگـي ھاي شخصي بھتر است سن باالتري داشته با          

.و از نظر رواني متعادل و از نظر عاطفي با ثبات باشند

توصیه مشاوران در روابط زوجین

بـراي آنکه زندگي زناشويي از شادي و نشاط الزم برخوردار باشد ، زن در برابر شوھر بايد              

.اصولي را رعايت کند

:در توصیه ھاي زير طرف خطاب زن خانواده است

استفاده نمايید نه " ما" در کلـیه مـوارد معیـشت اعـم از تملـک و درآمد و غیره از کلمه               -1

.پس از عقد ، زندگي مشترک شروع شده و ديگر من و تو مطرح نیست. من و تو

. ل شوھر خود ھر چند حق با شما باشد ، لجبازي و اصرار نکنیددر مقاب-2

شـوھر خـود را بخـصوص در مقابـل بستگانش تحقیر نکنید و از تعريف و تمجید بستگان              -3

.خود در مقابل آنان پرھیز نمايید

.شوھر خود بپرھیزيدبامخالفت و مشاجرهاز -4

.چنانچه کمک ھايي از طرف بستگان شما به شوھرتان شده، آنھا را به رخ او نکشید-5

.با دوستان و آشنايان شوھرتان در معاشرت ھا بیش از حد معمول گرم نگیريد-6

.شوھر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنید-7

.خود پیشقدم باشیددر رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوھر-8

مادر شوھر، پدرشوھر، برادر شوھر، خواھرشوھر و ( بـه بـستگان نـزديک شـوھر خـود       -9

.بیش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد...) 



زحماتـي که براي پذيرايي خويشاوندان شوھر خود متحمل مي شويد ، به رخ شوھر                -10

.خود نکشید

.گي ھزينه مي کنید، آن را بازگو نکنیدچنانچه درآمدي داريد و براي زند-11

ھیچ مردي را بر شوھرتان ترجیح ندھید و       . از مـردان ديگـر نـزد شوھرتان تمجید نکنید          -12

.در گفتار اين موضوع را رعايت کنید

.براي انجام در خواست ھاي خود با شوھرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننمايید-13

ي خود از نظر مادي و غیرمادي ، امکانات شوھر خود را در             بـراي بـرآوردن نیازمندي ھا      -14

.نظر بگیريد و او را تحت فشار نگذاريد

ــل وي      -15 ــود را در مقاب ــباس خ ــرين ل ــرين و تمیزت ــید و بھت ــراي شــوھرتان بیاراي خــود را ب

.بپوشید

او را در موقع ورود به    . در مقابـل شـوھر خـود بـا حالـت افـسرده و اخمـو حاضر نشويد                  -16

.ه با لبخند و شاد و خندان استقبال کنیدخان

پـس از مـراجعت شـوھر خـود بـه خانـه کارھاي خود را حتي االمکان کنار بگذاريد و در             -17

.حضور او بنشینید و با سخنان خوشايند و با گرمي از او پذيرايي کنید

.در موقع خروج از خانه او را بدرقه کنید و با گرمي با او خداحافظي کنید-18

شوھر در قبال زنفتار ر

شوھر نیز در برابر زن بايد اصولي را رعايت زن در قبال شوھر وظايفي دارد،  ھمـان طور که     

.ان از نشاط و وقت خوش برخوردار باشدکند تا زندگي مشترک آن

در ايـن قـسمت طـرف خطـاب ، شوھر است و توصیه ھاي زير از مواردي است               

:که بايد مورد توجه و عمل او قرار گیرد

سِر خـود ، گـرفتاري ھـاي روزانـه و حـوادث تلـخ زندگي را با اخم و حالت        در مقابـل ھمـ     -1

.عبوس مطرح نکنید

مھر و محبت را زياد مي کند؛ به مناسبت ھاي مختلف براي ھمسر خود ھديه              " ھديه"-2

.اي ، ولو کوچک خريداري و با حالت شاد و خندان به او تقديم کنید



د دارد، بـا کمـال محبت و خوشرويي تذکر       چـنانچه کـم و کـسري در خـدمات خانـه وجـو              -3

.اخم و خشونت زندگي زناشويي را به تباھي مي کشاند. دھید

. در حضور ھمسر خود به ھیچ وجه از زنان ديگر تمجید نکنید-4

بـه بـستگان ھمسر خود مانند پدر، مادر و ساير اقوام خود احترام بگذاريد و براي دعوت      -5

.خود اقدام کنیدآنان به خانه ، قبل از ھمسر

ــید و در     -6 ــري نکن ــشاوندانش جلوگی ــستگان و خوي ــا ب ــز از معاشــرت ھمــسر خــود ب ھرگ

.معاشرت و ديد و بازديد با بستگانش پیشقدم باشید

.در حضور ھمسر ، با بستگان خود درگوشي سخن نگويید و نجوا نکنید-7

توھین و بي   . نیدھمـسر خـود را ھیچ گاه، بخصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقیر نک              -8

.احترامي به ھمسر، از صفا و صمیمت در زندگي زناشويي مي کاھد

در زندگي  " تو" و  " من  " سعي کنید   . ھیچ گاه خود را برتر از ھمسر خود معرفي نکنید          -9

.زندگي را گرم و لذتبخش مي کند" ما" کلمه . نباشد

.شما عصباني است؛ او را با مھر و محبت آرام کنیدھمسروقتي -10

.با ھمسر خود ھیچ گاه لجاجت و مشاجره نکنید-11

سـعي کنید براي گردش و مھماني رفتن ھمراه زن و فرزندان وقت بگذاريد و پیشنھاد       -12

. ھمسر خود را در اين مورد به علت کار و خستگي رد نکنید

امتـیازات اقتـصادي، فرھنگـي و اجتماعـي فامیل خود را در صورتي که با ھمسر شما        -13

.فاصله دارد، مطرح نکنید

تمجید و ستايش زن، کلید کامیابي در زندگي        . کارھـاي ھمـسر خـود را تحسین کنید         -14

.زناشويي است

.در قبال ھمسر خود در امور مختلف قدرت نمايي نکنید-15

ھزينه ھايي که براي پذيرايي خويشاوندان ھمسر خود تقبل مي ھـیچ گـاه زحمـات و    -16

.کنید، بر زبان نیاوريد و بر او منت نگذاريد

.ھمسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید-17

.در مقابل ھمسر خود شاد و خندان باشید-18

مشاوران به مراجعان در آستانه ازدواجتوصیه 

دختـر و پـسر دم بخـت بـراي آنکـه از نعمـت ازدواج مناسب برخوردار گردند، بايد اصولي را                      

بخشي از مواردي که توسط مشاوران خانواده توصیه مي شود، به شرح زير         . رعايـت کنند  

:است

.تحقیق انجام دھیداين امر را با بررسي و . در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نکنید-1

سـعي کنـید بـا ديـد اغماض عوامل          . در ھمـسر گزينـي وسـواس زيـاد نداشـته باشـید             -2

.مختلف را بررسي و تصمیم گیري نمايید



چـنانچه پـدر و مادر و خانواده ھاي زوجین سختگیري مي کنند، براي متقاعد کردن آنان    -3

.از مشاور خانواده استفاده کنید

.ودداري کنیداز ازدواج تحمیلي خ-4

انجام ) ع ( مراسـم ازدواج را در ايـام مـبارک و چـه بھتـر کـه در روزھـاي تـولد معصومین            -5

.دھید و نیت خود را در ازدواج خالص کنید

ــتخاب ھمــسر -6 ــا آن    در ان ــل ، وضــعیت خــود را ب پــس از بررســي معــیارھاي طــرف مقاب

بـدون تـوجه بـه شرايط خود    . مقايـسه کنـید و در صـورت ھماھنگـي تـصمیم گیـري نمايـید           

.انتخاب ايده آلي ننمايید

در انـتخاب ھمـسر از پدر، مادر و خويشاوندان نظرخواھي کنید؛ ولي مواظب باشید که         -7

. آنان تحت تأثیر معیارھاي خاص، مناسب نباشد      بـه علـت عـدم تخـصص ممکن است نظر            

.حتمًا با يک مشاور واجد شرايط در اين زمینه مشورت کنید

بـراي شـناخت ھمـسر از ھـر دو روش مـستقیم و غیرمستقیم استفاده نمايید و حتمًا                   -8

قـبل از خواسـتگاري بـه طـور مـستقیم از طـريق مشاھده و گفت و شنود او را شناسايي           

.کنید

نجـام ازدواج، مـراحل مخـتلف آن را ضـمن پرھیـز از ھـزينه ھـاي بي مورد و ھرگونه                      در ا  -9

.اسراف انجام دھید

در مـورد مھـريه، مراسـم ازدواج و جھیـزيه سـختگیري نکنـید؛ تا وضعي پیش نیايد که        -10

.اين امور مانع ازدواج شود و يا طرفین را به زحمت اندازد

رک اسـت ، بنابراين طرفین ازدواج بايد ھرگونه         چـون ازدواج يـک قـرارداد زندگـي مـشت           -11

شـرايطي را کـه در ايـن قـرارداد الزم مـي دانـند در عقـد نامـه ذکر کنند و در اين مورد قبًال                    

.توافق نمايند

چـون مسائل مربوط به ازدواج بسیار حساس و دقیق است و دانستن آنھا در تشکیل                 -12

شرکت دختران و پسران در کالس ھاي       زندگـي شـاد و سـعادتمند نقـش مؤثري دارد؛ لذا             

.توجیھي قبل از ازدواج ضرورت دارد



بــرنامه ھــاي دوره آموزشــي خانــواده، قــبل ازدواج بايــد دختــر و پــسر را بــا ھــدف ھــا،  -13

بنابراين الزم است چنین برنامه . وظايـف و حقـوق زندگـي مـشترک زناشـويي آشـنا سازد          

رنامه ھاي دبیرستان و دانشگاه گنجانده ھايـي حـداقل بـه صـورت فوق برنامه و حتي در ب             

.شود

در ازدواج عــالوه بــر ھمــسر، شــناخت بــستگان و خويــشاوندان وي نیــز ضــرورت دارد؛  -14

تعداد ( بنابـراين وضـعیت اقـوام و دوسـتان و بخـصوص بـستگان نزديک را در ھمسر گزيني        

.نبايد ناديده گرفت) خواھر و برادر

ک عامل شاخص و برجسته و گول زننده تصمیم گیري          سـعي کنـید صـرفًا تحت تأثیر ي         -15

.در اين مورد با توجه به ھمه عوامل اقدام کنید. ننمايید

ــشاور  ــداي مـــــــ ــواده  " صـــــــ ــشاوره خانـــــــ ــا مـــــــ ــه بـــــــ در رابطـــــــ

)قسمت بیست و چھارم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اينک در ادامه مي . پرداختیم توصیه ھا و شرايط مشاور در امر ازدواج   در قـسمت قـبل بـه        

:خوانیم

" ورصداي مشا "يکـي از اقـدامات مھـم سـازمان بھزيـستي، راه انـدازي و توسـعه بـرنامه                    

ايـن برنامه که به مشکالت و مسائل مراجعان خود از طريق تلفن پاسخ مي دھد؛                . اسـت 

از " صداي مشاور . " مـي تـواند خـدمات مفـیدي در جھـت کمـک بـه خانواده ھا ارائه نمايد                  

با تخصص ھاي مختلف مشاوره، از طريق اين تعـدادي خـط تلفـن تشکیل شده که افرادي          

اين برنامه با اين که . تلفـن ھـا پاسـخگوي سـؤاالت و مـشکالت مـراجعان خود مي باشند               

از بـسیار مفـید اسـت، ولـي نمـي تـواند جـاي مـشاوره حضوري را بگیرد چون اصوًال يکي             

مه بنابـراين در جھت تکمیل اين برنا .مشخـصه ھاي مشاوره رو در رو بودن آن است  

الزم اســت مراکــز مــشاوره خانــواده نیــز در قــسمت ھــاي مخــتلف شــھر تــشکیل شــود و  

تشکیل اين مراکز در برنامه سازمان      . بـه مراکـز مذکـور ارجـاع داده شوند          مـراجعان تلفنـي   

ا نیز شروع به کار نموده اند و امید مي رود           بھزيـستي قـرار گـرفته و تعـداد محدودي از آنھ           

. که به تدريج تعداد آنھا را افزايش يابد



ايجـاد رابطـه تـنھا از طـريق بـیان و ارتـباط کالمي است؛ حال آنکه ارتباط        تمـاس تلفنـي   در  

در مقابل اين خصیصه گفته مي شود که در         . گوياتر است ھاي غیر کالمي بسیار مھمتر و       

چـون مـسائل خانـواده ھـا اکثـرًا جنـبه محرمانه دارد، مراجعان به           " صـداي مـشاور   "بـرنامه   

براي . علـت عـدم حـضور ، مـسائل و مـشکالت محـرمانه خـود را راحـت تـر بـیان مي کنند              

نون مربوط اجرا شود و توضـیح ايـن مطلـب بايـد گفت چنانچه مشاوره با توجه به اصول و ف               

رابطـه حـسنه برقـرار گـردد، مراجع با کمال راحتي و بدون ھیچ شرم حضور مطالب خود را             

بـیان خواھد نمود و مشاور با استفاده از ارتباط ھاي کالمي و غیر کالمي و با کاربرد اصول            

.و فنون مشاوره ، حداکثر کمک را در زمینه رفع مشکل به مراجع خواھد نمود

مشاوره خانواده

اصول کلي مشاوره ، جز آن که کاربرد آنھا بايد با در نظر گرفتن شرايط و مقتضیات خانواده                  

مشاوره فردي و   : مـشاوره از نظـر تعـداد مراجع دو نوع است          . انجـام گیـرد معتبـر اسـت       

ه خانـواده از ھـر دو نـوع مشاوره استفاده مي شود؛ ولي        در مـشاور  . مـشاوره گروھـي   

مشاوره اي که تمام اعضاي خانواده در آن شرکت      (اصـل بـر انجام مشاوره گروھي است،         

چـون مـشکالتي کـه در خانـواده وجود دارد غالبًا به ھمه اعضا مربوط مي       ) داشـته باشـند   

ھــدف ھــاي مــشاوره ، در شــود، بنابــراين بايــد کلــیه اعــضا از نظــر تعیــین نــوع مــشکل، و  

" فردي"گاه الزامًا مشاوره ،     . جلـسات مـشاوره مـشارکت داشته باشند و ھمکاري نمايند          

که از خانواده دور افتاده و به علِت فراق و گرفتاري ھاي           دانشجوييمثل  . انجـام مي شود   

دچار ناراحتي و نگراني است ، در اين مورد چون خانواده در دسترس نیست       مـربوط بـه آن      

الـزامًا مـشاوره به صورت فردي انجام مي گیرد؛ و سپس مي توان از طريق تلفن، مکاتبه،              

.ديدار با خانواده يا به صورت ھاي ديگر با اعضاي خانواده تماس برقرار کرد

:مشکالتي که در خانواده وجود دارد مي تواند در ارتباط با افراد زير باشد

فرزندان؛-1

پدر و مادر؛-2

پدر بزرگ و مادر بزرگ؛-3

.فامیل و ساير اعضاي خانواده-4

شد مربوط به ساختار آن است، ھر يک از اعضا     مـشکل دربـاره ھر يک از اعضاي خانواده با         

بنابراين مشاور بايد به انحاء مختلف ھمه اعضا را به        . در ايجـاد و رفـع مشکل ، نقش دارند         

.جلسه مشاوره بکشاند، و مشکالت را در جلسات گروھي مطرح نمايد



:نمونه ھايي از مسائل خانواده را مي توان به شرح زير برشمرد

ده ذھني يا معلول جسمي و حرکتي؛فرزند عقب مان-

دزدي ، خرابکاري ، ناسازگاري ، ولگردي ، گوشه ( فـرزند با رفتارھاي انحرافي و ناھنجار   -

؛...) گیري ، زورگويي و

فرزند فراري از مدرسه ؛-

فرزند بي عالقه به تحصیل و کار؛-

ناھنجاري ھاي رفتاري پدر و مادر؛-

معیشتي و تربیتي فرزندان؛تضاد فکري والدين در امور-

رفتارھاي نادرست پدربزرگ و مادربزرگ در ارتباط با مسائل تربیتي فرزندان؛-

بیماري و از کارافتادگي پدربزرگ و مادربزرگ و ساير افراد خانواده؛-

امـور مـربوط بـه ديـد و بازديـدھا و مھمانـي ھـاي فامـیل ھاي مادر يا پدر ، و اختالف نظر           -

در اين مورد؛مادر يا پدر

.روابط ناھنجار مادرشوھر با عروس ، يا برعکس-

گاھـي اوقـات مـشکالت در ارتـباط بـا حوادثـي است که براي خانواده پیش مي آيد ؛ نظیر                

بـیکار شـدن پـدر يـا مـادر، مـرگ و میـر اعضاي خانواده ، بازنشستگي پدر و گرفتاري ھاي                

.و داماد شدن فرزندان و نظاير آنمالي، بیماري غیر مترقبه ، متولدين جديد، عروس

مـشاوران بايـد ھـر يک از آسیب ھا و مشکل ھا را جداگانه بررسي نمايند و حتي االمکان      

.در جلسات مشاوره از کلیه اعضاي خانواده استفاده کنند

روش ھاي مشاوره خانواده

دانـستن اصـول و روش ھـاي مشاوره خانواده به دلیل ساختار خاص و مشکالت و مسائل            

در اينجا به اھـّم    . ويـژه آن بـراي مـشاوراني کـه در ايـن زمینه کار مي کنند، ضروري است                 

:روش ھا اشاره مي شود

ن، بايــد از اشــخاص ذيــربط از در نخــستین مــصاحبه بخــصوص در مــورد مــشکالت کــودکا-1

در مشاوره خانواده بويژه در . جملـه والـدين، معلمـان و مـشاور مدرسـه دعوت به عمل آيد         

.جلسه مصاحبه ، حضور ھمه اعضا و افراد مربوط مورد تأکید است



در مـواردي کـه مـشکل خانـواده مـربوط بـه فـرزندان باشد و موضوع به جايي برسد که                -2

بھتـر آن اسـت که اعضاي خانواده از پشت آيینه يک طرفه نحوه     کـودک بايـد تـست شـود؛         

اجـرا و جـريان آزمـون را ببینـند؛ تـا در زمـان تجزيه و تحلیل تست آشنايي بیشتري داشته                      

.باشند

ــر     -3 ــد؛ نظی ــراي مــشاوره ارجــاع شــده ان ــواده بعــضي مــراجعان اجــبارًا ب در مــشاوره خان

در اين موارد که    . اص ارجاع مي شوند   مراجعانـي کـه از طـرف مدرسـه يـا دادگـاه مدني خ              

غالـبًا مـراجعان ناراحـت و عصباني ھستند مشاور بايد با ايجاد رابطه حسنه ، آنان را براي              

.مشاوره آماده نمايد و در برخورد با آنان شرايط محیطي را نیز در نظر بگیرد

ند اعضاي  مراجعاني ھستند که مشکلشان در رابطه با خانواده است؛ ولي مايل نیست            -4

در ايـن مـوارد مشاور نبايد اجازه تصمیم گیري در     . خانـواده درگیـر مـشاوره و درمـان شـوند          

انـتخاب روش مـشاوره و درمـان را بـه مـراجع بدھد؛ بھتر است او را نیز براي اين که روش                  

.درمان را بپذيرد، آماده سازد

ن بايد به تنھايي انجام مراجعانـي کـه اصـرار بـر مـشاوره انفـرادي دارنـد، مـصاحبه با آنا             -5

گاه شروع با مصاحبه انفرادي ، فراخواندن افراد     . شـود؛ امـا ادامـه کـار طوالنـي خواھد بود           

. ذيـربط در جلـسات بعـدي مصاحبه را دشوارتر مي کند و در نتیجه درمان کندتر خواھد بود                  

را بايد با اين مطالب. شـرکت افراد بیشتر در مصاحبه درمان را سريع تر و مؤثرتر مي نمايد    

اين قبیل مراجعان در میان گذاشت

فـــــــــــــــــــــــرايند نخـــــــــــــــــــــــستین مـــــــــــــــــــــــصاحبه در ازدواج 

)قسمت بیست و پنجم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

در ارتـباط بــا  " صـداي مــشاور در رابطـه بـا مـشاوره خانـواده     " در قـسمت قـبل بـه مـبحث     

... اينک در ادامه مي خوانیم. پرداختیم مشاوره خانواده

فرايند . ًال کلـیه اعـضاي خانـواده دعوت مي شوند   در نخـستین مـصاحبه ، معمـو    

:اين مصاحبه عبارت است از

مرحله آشنايي؛-1

بیان و بررسي مشکل؛-2

تعامل ؛-3



تعیین ھدف و ايجاد تغییرات مطلوب؛ -4

مرحله آشنايي-1

در مـرحله آشـنايي مـشاور بايـد بـا اسـتفاده از تعـارف ھـاي معمول ، رابطه حسنه برقرار                       

ابـتدا خود را معرفي کند و اسامي اعضاي خانواده را بپرسد و به ھر نحو ممکن جّو   . نمايـد 

:ضمنًا رعايت نکات زير ضرورت دارد. خودماني و دوستانه ايجاد نمايد

مـشاور بايـد تمامي رفتارھا و نحوه نشستن و سخنان و عکس العمل ھاي افراد گروه را     -

.و ترکیب اعضا پي ببردخانوادهمشاھده نمايد تا بتواند به وضعیت 

در مـرحله آشـنايي، چـنانچه از طرف يکي از اعضا مشکل مطرح شود، بايد به نحوي که             -

مرحله بیان مشکل، بايد . بـه رابطـه حـسنه لطمـه اي وارد نـشود موضـوع را متوقف نمايد             

.ايي و ايجاد رابطه حسنه انجام گیردپس از مرحله آشن

در ايـن مـرحله مـشاور ضـمن مشاھده بايد تشخیص دھد چه اعضايي با اکراه آمده اند؛        -

چـه کـساني مـصنوعًا خود را خوشحال نشان مي دھند و نحوه رفتار اعضاي گروه به ويژه                   

اينھا مواردي است که در    . چگـونه است؛ فرھنگ خانواده چه وضعي دارد        کـودکان رفـتار بـا     

.مشاھده بايد مورد توجه قرار گیرد

نکـته مھـم و قابـل تـوجه آن اسـت که مشاور نبايد نتايج مشاھدات خود را با خانواده در                       -

.میان بگذارد

مرحله بیان و بررسي مشکل -2

قًا علـت دعـوت را نمـي دانـند، در ايـن مرحله مشاور بايد          چـون کلـیه اعـضاي خانـواده دقـی         

او بايد بگويد، من نظر کلیه اعضاي حاضر در جلسه . سـبب تشکیل جلسه را روشن سازد      

او مـي تـواند در اين مورد با طرح يک پرسش از    . را بايـد در مـورد مـشکل مـورد نظـر بـدانم             

:داعضاي گروه بخواھد علت مشکل را بیان کنند، مثًال بگوي

مشکل شما چیست؟

از من چه انتظار داريد؟

علت حضور در اين جلسه چیست؟

معمـوًال مـادر يـا پـدر خانـواده در مقـام پاسـخ بـه صحبت مي پردازند؛ در اينجا بحث بر اين                         

:است که مشاور خطاب به چه کسي موضوع را مطرح سازد

؟...خطاب به مادر، پدربزرگ، فرزندان ،

جه بـه فـرھنگ خانـواده و شـرايط حاکم بر آن متفاوت باشد؛ ولي        رفـتار مـشاور بايـد بـا تـو         

طـرف خطـاب بايـد فـردي باشـد که تمام خانواده او را به بزرگي قبول دارند و قدرت تصمیم           

است، در بعضي خانهدر بعـضي خانـواده ھـا قـدرت دست خانم            . گیـري در دسـت اوسـت      

در دست او است و   خانهآنکه قدرت   . خانـواده ھـا پـدر ، و در بعضي پدر بزرگ يا مادر بزرگ              

مـي تـواند اعـضا را در جلـسه بعـد بـه مـشاوره بکـشاند، بايـد در مـورد بـیان مشکل مورد                  

شاور ندانـد و يـا نـتواند احساس کند که در خانه تصمیم گیرنده          اگـر مـ   . خطـاب واقـع شـود     

کیـست، مي تواند نگاھش را به طرف سقف يا زمین متوجه سازد و بگويد چه کسي مي        



تـواند مـشکل را بـیان کـند؟ کـه در ايـن صـورت آن کـه شـروع بـه صـحبت کـند، سخنگوي                            

.خانواده خواھد بود

ي گروھـي خانـواده، صحبت بايد به نوبت انجام گیرد و اگر کسي بخواھد زياد                 مـشاوره در  

صـحبت کـند و بـه ديگران فرصت ندھد، بايد مشاور به صورتي که طبیعي باشد، با رعايت                  

کند نوبت، از ديگري درخواست کند که به صحبت بپردازد و اگر يکي صحبت ديگري را قطع                 

بھتر است  . و بـه بـیان خـود ادامـه دھـد، در نخستین فرصت صحبت را به نفر اول برگرداند                   

دشـوار يا فردي که مشکل منتسب به  فـرزند صـحبت از بـزرگ خانـواده شـروع شـود و بـه          

. اط با يک نفر است ، گاه دو، سه نفر و يا بیشتر            مشکل ، گاه در ارتب    . اوسـت؛ خاتمـه يابد    

ھـرچه باشـد از کلـیه اعـضاي خانواده براي رفع مشکل بايد استفاده شود و حتي االمکان            

) يـا در صـورت ضـرورت بـه تمام جلسات     ( ھمـه افـراد خانـواده بـه اولـین جلـسه مـشاوره         

.کشانده شوند

تعامل -3

در فـرايند تعامـل، مـشاور نقـش ناظـر و رھبر گروه را به عھده دارد و سعي دارد تا اعضاي                

اين مرحله مھم است که مشاور طوري . خانـواده را بـه بحـث و گفـتگو بـا يکديگـر بکـشاند           

. ي خانواده با يکديگر به گفتگو و اظھار نظر بپردازند       جلـسه را رھبـري کـند کـه ھمـه اعـضا            

چـنانچه بحـث بـین دو نفـر بـه طـول انجامـید ، مشاور بايد نفر سومي را داخل روند گفتگو              

نظر : کـند، تـا جـريان گفـتگو از سـطح دو نفـر خارج شود؛ مثًال با خطاب به نفر سوم بگويد                     

بحث را به نفر بعدي تغییر  شـما در مـورد بحـث ايـن دو نفـر چیـست؟ بـدين طـريق مـسیر                   

مشاور بايد ترتیبي دھد که ھمه اعضا به اظھار نظر بپردازند؛ از جمله به کودکي که   . دھـد 

احـتماًال مـشکل خانـواده اسـت، فرصـت داده شـود تا در مورد مشکل خود و رفع آن اظھار                 

.نظر کند

مـشاور خـوب آن اسـت کـه جلـسه را طـوري رھبـري کند که در پايان جلسه در               

مـورد انـتظارات اعـضاي خانـواده وحـدت نظـر بـه وجـود آيـد، تا درمان به خوبي                

.انجام گیرد

اختالل « ،  » اسکیزوفرني «در بحـث اعضاي خانواده بايد از به کار بردن اصطالحاتي نظیر             

آنچـه مـورد بحـث قـرار مـي گیرد، رفتارھا و             . شـود خـودداري   » ضـعف نفـس     « و  » ھـويت   

» تعامل« به طور کلي مي توان گفت مرحله        . ظواھـري اسـت کـه عاليـم مشکل ھستند         



فرصـت دادن بـه اعـضاي گـروه اسـت بـه منظور بحث با يکديگر در مورد مشکل و انتظارات               

رد و در   آنـان؛ و نقـش مـشاور رھبـري بحث است تا جايي که در نظرات، وحدت به وجود آو                   

.نتیجه کار درمان تسھیل گردد

تعیین ھدف و ايجاد تغییرات مطلوب-4

منظور از ايجاد   . در ايـن مـرحله، ھـدف ادامـه مـصاحبه در جلـسات بعد مشخص مي شود                 

اگر . ھـدف، ايجـاد تغییـرات مـورد انـتظاري اسـت کـه بـا حصول آنھا، مشکل رفع مي گردد                

ات خانـواده ھماھنگـي به عمل آمده باشد،   مـرحله تعامـل خـوب اداره شـده و بـین انـتظار           

تغییـرات مـورد نظـر مـشخص مـي گـردد؛ در غیـر ايـن صـورت به علت عدم ھمکاري کامل                       

به عنوان مثال اگر تمام اعضاي خانواده روي        . خانـواده، شـانس موفقـیت کمتـر خـواھد بود          

في ھماھنگي داشته باشند در اين صورت چنانچه تکلی" دزدي يکـي از بچـه ھا        " مـشکل   

از طـرف مـشاور بـه آنـان داده شـود ھمکـاري خواھـند کرد و موفقیت درمان بیشتر خواھد         

نکـته ديگـر ايـن کـه بايـد بین اعضاي خانواده و مشاور نیز در مورد مشکل ھماھنگي                  . بـود 

پس از تعیین ھدف و     . باشـد و اعـضاي خانواده اطالعات الزم را در اختیار مشاور قرار دھند             

مشاور در فاصله   . جلـسه مصاحبه با قرار جلسه بعد خاتمه مي يابد          انـتظارات مـورد نظـر،     

دو مـصاحبه ، تکلـیف اعـضاي خانـواده را مـشخص مـي کـند و در مـورد غايـبان جلسه که                         

وجـود آنھـا در جلسه بعد ضرورت دارد، از حاضران درخواست مي کند تا آنان را براي حضور              

.در جلسه بعد دعوت نمايند

روان درماني خانواده

پـس از اجـراي نخستین مصاحبه و طي مراحل چھارگانه آن يعني انجام آشنايي، بررسي               

مـشکل، تعامـل و تعیـین ھـدف و تغییرات مورد نظر در مصاحبه ھاي بعدي، مسئله درمان       

فقط ايجاد تغییر در يک عضو خانواده نیست، بلکه  خانوادهھـدف درمـان     . مطـرح مـي گـردد     

چون درمان در   . ايجـاد تغییـر در سـاختار خانـواده و تسلـسل رفـتار در بین اعضاي آن است                  

خانواده ديگر متفاوت است؛ و اين خود نیاز به بحث          مـورد فـرد و خانـواده نـسبت بـه فرد يا              

لــذا در ايــن مجمــل بــه ذکــر مــواردي کــه پرھیــز از آنھــا ضــرورت دارد مفــصل دارد، 

:بسنده مي شود

نبايد مشاور منظور اين است که  .بايـد از حمايت ھاي مداوم دست بردارد        مـشاور -

. ، و از کودک در مقابل پدر و مادر حمايت کندزن در مقابل مرد، و يا از    مرد از زن  در مقابـل    

.ه آن ھم به ضرورت و به ندرت انجام مي گیردحمايت موارد خاصي دارد ک

چنانچه مرد يا .بايـد از بحـث ھـاي فلـسفي و کلـي با مراجع احتراز کند              مـشاور -

در زنـي ، مـشاور را بـه بحـث در مـورد فلـسفه زندگي کشیده اند، بايد از آنان بخواھد که                   



مــورد رفــتارھاي ملمــوس و مــسائل زندگــي خــود بحــث کنــند تــا بــتواند آنــان را بــه طــرف    

.سازگاري بیشتر سوق دھد

اگر براي تخفیف ناراحتي     .مشاور بايد از کوچک و بزرگ کردن مشکالت پرھیز کند          -

ُمـراجع مـشکل را کـوچک کـند، مـراجع در مي بايد که او موضوع را درک نکرده ؛ و چنانچه                      

ھنر . و ناراحتـي مـراجع را افـزايش خواھد داد   اضـطراب  ا دشـوارتر مطـرح کـند تـا         مـشکل ر  

مـشاور آن اسـت کـه موضـوع را آن طـور کـه ھست دريابد و براي درمان براساس واقعیت                      

.اقدام نمايد

روي مـسائل گـسترده و موضوع ھاي کلي بحث مي    زن و شـوھر   زمانـي کـه      -

مـشاور بايـد آنـان را از کلـي گويـي و طرح مسائل غیر ملموس ، به طرح رفتارھاي                      .کنـند 

مـشخص و ملمـوس سـوق دھـد، تـا بـتواند طـرح درمانـي و دستورالعمل اصالحي ارائه و                      

.کالت آنان اقدام کندنسبت به رفع مش

گاھــي .مـشابه پرھیــز کـند  مـشکالت مـشاور بايـد از درمــان مـشابه در مقابــل    -

دو کودک که دزدي مي کنند،   . مـشکالت يکـسان، ولـي علـل وجـودي آنھـا مـتفاوت است              

و علت دزدي ديگري مشکالت مالي باشد؛ ممکـن اسـت علـت دزدي يکي، کمبود محبت        

" علل متفاوت "داراي  " معلـول مـشابه   "بنابـراين چـون     . کـه درمـان دو مـورد مـتفاوت اسـت          

.است؛ طرح ھاي درماني آنھا نیز متفاوت خواھد بود

نامشخص .مـشاور بايـد در روان درمانـي خانـواده، ھـدف ھـا را مشخص سازد         -

بنابراين مشاور بايد . طوالني و گاه دشوار مي سازد مانـدن آنھـا، راه رسـیدن به مقصود را         

.از ابھام و نامشخص ماندن ھدف ھاي درماني پرھیز کند

نکرده ، نبايد در مقابل زن و شوھري که مدت           ازدواجمـشاور جوانـي کـه خود         -

د و در زناشـويي تجـربه ھاي زيادي دارند با تکیه بر             ھـا بـا ھـم زندگـي کـرده انـ           

او بايـد خـود را در مقابل آنان   .تخـصص خـود اظھـارات خـردمندانه غیـر واقعـي کـند            

، معرفي کند و اظھار دارد که به عنوان يک مشاور در      "فـردي کـه اطالعـات تخصـصي دارد        "

.حد امکان به آنان کمک خواھد نمود

انوادگـــــــــــــيمـــــــــــــشاوره در ارتـــــــــــــباط بـــــــــــــا حـــــــــــــوادث خ

)قسمت بیست و ششم ( لزوم مشاوره در ازدواج 



...اينک در ادامه مي خوانیم. پرداختیم بهفرايند نخستین مصاحدر قسمت قبل به 

در . خانـواده ھـا معمـوًال بـا حوادثي مواجه مي شوند که آنان را آشفته و پريشان مي کند                   

پــاره اي مــوارد چــنانچه مــورد حمايــت و کمــک قــرار نگیــرند، ممکــن اســت بعــضي از افــراد 

ال دارد در حوادث و بحران ھايي که احتم . خانـواده را تـا سـر حـد جـنون سـوق دھـد              

:خانواده پیش بیايد عبارت اند از

پدر و مادر ؛مرگ-

مرگ پدربزرگ و مادربزرگ و ساير بزرگساالن فامیل ؛-

ازدواج فرزندان و رفتن آنان به شھرھا يا کشورھاي ديگر؛-

ظام وظیفه ؛رفتن فرزندان پسر به ن-

بازنشستگي؛-

عروس و داماد شدن فرزندان و تنھا شدن زن و شوھر؛-

) افزايش فرزند، برگشت فرزندان بزرگسال مطلقه و بیوه   ( تغییـر در تعداد اعضاي خانواده        -

؛

.وقوع بیماري ّحاد-

کور در ايـن موارد مشاور بايد اعضاي خانواده را با اين حقیقت مواجه سازد که مشکالت مذ    

بايد آنھا را پذيرفت و خود را با شرايط جديد، سازگار           . را نمـي تـوان از زندگي خارج ساخت        

معمـوًال اعـضاي خانـواده در مـواجھه بـا حـوادث فـوق بـه سرعت خود را تطابق مي                . نمـود 

در مقابل حوادث باال حوادثي وجود دارد که        . دھـند ؟ زندگـي عادي خود را ادامه مي دھند          

نیـست و اعـضاي خانـواده بـراي وقـوع آنھـا آمادگي ندارند، از جمله اين          قابـل پـیش بینـي       

:حوادث عبارت اند از

مرگ فرزندان و جوانان خانواده بر اثر تصادف و رخدادھايي نظیر آن؛-

مبتال شدن فرزندان و جوانان خانواده به بیماري ھاي صعب العالج و در نھايت فوت آنان؛-

خانواده؛شھید يا اعدام شدن اعضاي-

گرفتاري ھاي مالي نظیر اخراج يا بیکار شدن نان آور خانواده؛-



ورشکستگي؛-

نظیر زلزله، سیل و طوفان و يا خسارات حـوادث طبیعـي  خـسارات مالـي و جانـي در اثـر         -

.ناشي از جنگ و غیره

، انحـراف ھـاي رفتاري نظیر دزدي، آدم کشي،   اعتـیاد اعـضاي خانـواده بـه        مبـتال شـدن    -

.خرابکاري و يا وارد شدن به گروھک ھاي سیاسي و غیره

رانه و به در مـواجھه بـا مراجعانـي در ارتـباط بـا حـوادث و موارد باال ، چنانچه مشاوران ماھ              

موقـع عمـل ننمايـند ، گـاه مـصیبت وارده به اندازه اي شديد است که احتمال دارد عضو يا       

.يا جنون بکشاندخودکشي اعضايي از خانواده را به 

لي مورِد قابِل ذکر آن است روش و نحـوه عمـل در ھر موردي با مورد ديگر متفاوت است، و       

کـه بايـد اعضاي خانواده را براي پذيرش وضعیت جديد آماده ساخت و بعد براي غلبه بر آن               

، پذيرفتن مشکل و تشخیص نوع آن        غلبه بر مشکالت  يکـي از اصـول      . بـرنامه ريـزي نمـود     

از جمله اقداماتي که در اين مورد . ام بعـدي پـیدا کـردن راه حـل بـراي رفـع آن      اسـت و اقـد    

قابـل طـرح اسـت، اشتغال فرد به کارھاي مورد عالقه اش مي باشد، تا فرصت براي تفّکر             

اين که فرد يا افراد خانواده دست از کار بکشند          . در مـورد حـوادث پیش آمده نداشته باشد        

وادث مشغول کنند، شیوه اي است بسیار خطرناک ، و     و در گوشـه اي فکـر خـود را بـه حـ             

جبـران حادثه و ايجاد     . و ناھـنجاري ھـاي رفـتاري اسـت         اخـتالل ھـاي روانـي     سـرانجام آن    

براي فرصـت بـراي عقده گشايي نیز از روش ھاي ديگري است که مشاور مي تواند از آن           

.تخفیف ناراحتي ھا استفاده نمايد

چـون نحـوه عمل در ھر مورد وضعیت خاص خود را مي طلبد و بحث در اين زمینه مستلزم            

طـرح مطالـب مفصلي است که حجم آن ، خود مي تواند موضوع کتاب جداگانه اي باشد؛                  

.لذا در اين مقال به ھمین اشاره ، اکتفا مي شود

دستورالعمل مشاوران در ارتباط با بھداشت رواني خانواده 

مـشاوران بـراي حاکمـیت جـو مناسب در خانواده و تغییر رفتارھايي که موجب آشفتگي و                  

:تیار مراجعان خود قرار دھندپريشاني آن مي شود ، بايد اطالعات زير را در اخ

زن و شـوھر بايـد بدانـند که اکثر درگیري ھاي آنان به علت سوء تفاھم و نگرش ھاي                   –1

. در امور ، حالل بسیاري از مشکالت مي باشدخوشبینيمنفي است ؛ بنابراين 



ه ھــاي مثــبت در ايجــاد جــو مناســب در خانــواده اھمــیت خاصــي دارد ،  تــوجه بــه جنــب-2

بنابـراين زن و شـوھر بايـد از رفـتارھاي منفـي يکديگـر بـه خاطـر رفـتارھاي مثبت صرفنظر                       

.نمايند

خود ببیند ، تا توقعات و انتظارات او     ھمسرھـر يک از زوجین بايد دنیا را از دريچه چشم             -3

. قابل توجیه باشد

مـصاحبت و معاشـرت در ايجـاد تفـاھم و فضايي صمیمي و لذت بخش نقش مھمي به           -4

بنابـراين زن و شـوھر بايـد بـا ھمه ي مشغله اي که دارند ، ترتیبي بدھند که        . عھـده دارد  

.بخشي از اوقات خود را در کنار يکديگر بگذرانند

بـا دقـت و توجه کامل به       ر بحـث و گفـتگو ، از قطـع کـالم ھمـسر خـود پرھیـز کنـند و                      د -5

.سخنان او گوش دھند

چنین ( بـه رفـتارھاي ناخوشـايند گذشـته و خاطـرات بـد نـبايد اشـاره يـا اسـتناد شـود                   -6

).يا قبل و بعد از آن وجود داشته باشدازدواجوايل رفتارھايي ممکن است در ا

جنگ قدرت و   . در مقابـل خواسـته ھا و ِاعمال نظر يکديگر بايد انعطاف پذيري نشان داد               -7

.لجاجت ، روابط خانوادگي را آشفته مي سازد

خـود را در ايـن جلـسات حل نمايند؛ در            اخـتالفات شکیل دھـند و     جلـسات خانوادگـي تـ      -8

.نیز دعوت کنندمشاورصورت ضرورت مي توانند از يک 

ديگر که مي تواند در روابط مطلوب خانواده مؤثر باشد، که ذکر کلیه             و باالخـره دھھـا مـورد        

رعايـت ايـن نکته ھا، بھشتي در دنیاي چھار ديواري خانه            . آنھـا در ايـن مقـال نمـي گـنجد          

.ايجاد خواھد نمود که خود مي تواند رھنمودي به بھشت آخرت باشد

فنون مشاوره خانواده

در مـشاوره خانـواده از تمام اصول و روش ھاي مشاوره استفاده مي گردد ، ولي به علت                   

مـشاوره خانواده خود داراي ويژگي ھايي است که به مواردي    طبـیعت موضـوع ،      

:از آنھا اشاره مي شود

پـس از برقـراري رابطـه حسنه براي شناخت مشکل، پدر، مادر، و سپس ديگر                 مـشاور -1

مشکل فکـر مـي کنید    " اعـضاي خانـواده را مـورد سـؤال قـرار مـي دھـد و مـي پرسـد                     

"اصلي خانواده شما چیست؟

زن و شوھر چگونگي آشنايي و انگیزه ھا و علل ازدواج  در جلـسه جداگانـه اي        مـشاور -2

.را مورد بررسي قرار مي دھد و ريشه اختالفات موجود را جستجو مي کند



دھد که صحنه ھاي مشاجره و رفتارھاي ناھنجار کالمي و          مـشاور مـي تـواند ترتیبي ب        -3

غیـر کالمـي خانـواده را ضبط کند و از طريق نوار ويدئو آن را براي مشاھده اعضاي خانواده                   

ايـن کـار اعـضاي خانـواده را مـتوجه زشـتي رفـتار و کـردار آنـان مي سازد و          . نمـايش دھـد   

.پذيرش دستورالعمل ھاي مشاور را تسھیل مي نمايد

با آن که از نظر بررسي حال و آينده ، گذشته مھم است؛ ولي : تـوجه بـه حـال و آيـنده     -4

در اين مورد توجه به . تکـیه زيـاد بر آن، در مشاوره خانواده، گاه مشکالتي ايجاد مي نمايد             

:نکات زير ضروري است

ه در اولـین مـصاحبه يـا ابـتداي جلـسه مصاحبه ، اطالع و يادآوري مختصري از گذشت                   -1-4

.الزم است

طـرح گذشـته زمانـي مفـید اسـت کـه حاکي از وضعیتي باشد که خانواده مشکلي                    -2-4

در اين مورد يادآوري آن . نداشـته؛ و فـضاي صـمیمي و گرمـي بـر خانواده حاکم بوده است       

.زمان مي تواند انگیزه اي در تغییر وضع موجود باشد

ذشته صرف نظر کرد و توجه را به حال در غیـر حالـت ھاي باال، حتي االمکان بايد از گ   -3-4

.و آينده معطوف ساخت

بر سر قدرت در خانواده نزاعچنانچه مشکل زن و شوھر ، موضوع       : نـزاع بـر سـر قـدرت        -5

جاب مي کند که يکي از      باشـد، مـشاور نـبايد خود را درگیر اين مسئله کند؛ زيرا موضوع اي              

مـشاور بايـد نـسبت بـه روشن شدن علت يا علل و           . دو را رد ، و ديگـري را حمايـت نمايـد           

ريـشه يابـي آن اقـدام کـند و نزاع و اختالف را که معلول علل ديگري است، به طور ريشه                       

.اي حل نمايد

ه حاضر به   چنانچه زن يا شوھري موضعي اتخاذ کند ک       : اتخـاذ مواضـع غیـر قابل انعطاف        -6

و صمیمي، گذشت و   زندگي شاد تغییر آن نباشد؛ مشاور بايد او را متوجه سازد که شرط            

او بايـد امکـان مذاکـره و شـناخت راھھـاي انعطـاف پذير و تغییر رفتار زن و               . انعطـاف اسـت   

گـرم و بـا نـشاط بـیابد و بـراي پذيرش آن از سوي اعضاي      شـوھر را در جھـت يـک زندگـي          

او بايد متذکر شود که پافشاري روي موضوع خاص ممکن است منجر            . خانـواده تـالش کند    

.به خسارات غیر قابل جبران گردد

يکـي از امـوري که مشاور بايد بدان توجه کند ، آن است   : اظھـار انـتظارات زن و شـوھر     -7

در اين مورد بھتر آن . ار انـتظارات صـريح از يکديگـر تـرغیب نکند     کـه زن و شـوھر را بـه اظھـ          

مـثًال بـه زن گفـته شـود کــه در     . اسـت کـه درخواسـت، بـه طـور غیرمـستقیم انجــام گیـرد       

خواسـت خـود را طـوري بـه شوھر خودتان ارائه کنید که منظور شما را پس از قدري تأمل                      

باشد زيبايي خاصي به آنجا مي Aوعدرک کـند؛ يا اظھار کنید چنانچه لوستر ھال خانه از ن          

را متوجه موضوع مي کند ،       شوھراظھـار انتظارات به طور غیرمستقیم ضمن آن که          . دھـد 

بـه ھـیچ وجـه مـوجب بـرانگیختن انگیـزه ھـاي مقاومت و مخالفت نمي شود و چنانچه در                 

وي باشـد ، آن کـار را انجـام خـواھد داد و زمیـنه اي بـراي ايجاد محیط صفا و                  حـوزه قـدرت   

.صمیمیت ايجاد خواھد کرد



خدمات مشاور خانواده در زمینه ازدواج

و تشکیل خانواده ارائه مي نمايد در مقاالت         انتخاب ھمسر مینه  خدماتـي کـه مـشاور در ز       

بحث ھاي مطروحه نشانگر آن است     . گذشته ضمن بحث مطالب مختلف بیان شده است       

.که مشاور خانواده در زمینه ازدواج خدمات متعددي ارائه مي نمايد

:ھمترين خدماتي که مشاور در اين زمینه انجام مي دھد عبارت اند ازم

و پسر براي شناخت دخترمشاور در تمام مراحلي که : کمـک به شناسايي ھمسر    -1

کند به ھر دو ياري خانـواده وي ، و دختـر بـراي شـناخت پـسر و خويشاوندانش اقدام مي             

.مي دھد

عــوامل مؤثــر در مــشاور :کمــک بــه بررســي ھماھنگــي عــوامل مؤثــر در ازدواج-2

را در رابطـه بـا دختـر و پسر بررسي مي کند و میزان ھماھنگي و ناھماھنگي آنھا                     ازدواج

ــورد طــرفین مــ  ــند    را در م ــي ک ــتقل م ــان من ــه آن ــتايج حاصــله را ب در بررســي . شخص و ن

.ھماھنگي ھا نبايد ھیچ عاملي از قلم بیفتد

دختر و پسر در جريان :راھنمايـي جھـت انجـام تـست و تجزيه و تحلیل نتايج آن     -3

مـشاوره خانـواده ممکـن اسـت بـه جايـي برسـند کـه بـراي شـناخت خـود در زمینه ھاي                         

اين تست ھا ممکن است . کـه در مـورد آنھـا آزمـون اجـرا کند            مخـتلف از مـشاور بخواھـند      

بنابـراين اجراي تست از طرف مشاور       . باشـد  تـست ھـوش   رغـبت و يـا       شخـصیت، تـست   

زماني است که مشاور . ي انجـام مـي شـود کـه مـراجعان بـراي اين کار آماده باشند          زمانـ 

در اين موقع بايد ھدف مشاوره آماده ساختن دختر يا         . اجـراي آزمـون را ضـروري مـي دانـد          

پـسر يـا ھر دوي آنھا براي انجام اين کار باشد و تا اين آمادگي حاصل نشود، اجراي آزمون      

يھـي اسـت پس از اجراي آزمون نتايج آن بايد توسط مشاور،             بد. مفـید فايـده نخـواھد بـود       

.تفسیر و با زبان ساده به مراجع يا مراجعان منتقل شود

يکي از مواردي که مشاور مي تواند به مراجع دختر يا پسر در              :ارجاع به متخصصان   -4

مواردي که مشاور، دختر    . کمـک کـند؛ ارجـاع آنان به متخصصان مربوط است           اجازدوزمیـنه   

:يا پسر را به متخصص ارجاع مي دھد عبارتست از



آينده خود از نظر شرعي محتاط و يا در شناخت ھمسردختـر يـا پـسري کـه در رابطـه با        -

ريان پــیوند زناشــويي پرســش ھايــي از نظــر اعـتقادي بــراي وي مطــرح اســت، بايــد بــه  جـ 

.روحاني واجد شرايط ارجاع داده شود

کنند و در اين مورد مّصر باشند، ارجاع ازدواجزمانـي کـه دختر و پسر خويشاوند بخواھند       -

.ضروري استمشاوره ژنتیکين براي آنا

يا بررسي ھاي خانوادگي و      عوامل اخالقي و رواني   در پـاره اي مـوارد نیـز براي شناخت            -

.ه از روان شناس بالیني و مددکاري مي تواند مفید باشدفامیلي استفاد

دختـر و پـسري ھستند که مطالعه الزم را انجام داده و              :خـدمات اطمیـنان بخـشي      -5

معذالک براي آن که نسبت به . پـیوند زناشـويي را در مـورد خود مناسب تشخیص داده اند      

اور بايد بررسي مش. صـحت تـصمیم خـود مطمـئن شـوند، بـه مـشاور مـراجعه مي نمايند             

ھـاي الزم را انجـام دھـد و در صـورت تـشخیص مناسـب بـودن امـر، آنھا را در تصمیمشان                        

ھا با وجود شادي و نشاط و حاکمیت روابط صمیمي در خانوادهبعضي از   . اطمیـنان بخشد  

سـالمت کامـل روانـي و روابـط حـسنه در خانـواده خـود مطمئن                 خانـواده ، بـراي آن کـه از          

اين مراجعان وضعیت خود را با      . شـوند، سـالي يک يا دو نوبت به مشاور مراجعه مي کنند            

متخصـصان در مـیان مـي گذارنـد تـا از ھـرگونه ناراحتـي ھـاي بعدي پیشگیري نمايند و از                       

.سالمت کامل خود مطمئن شوند

نچه ازدواج از سـوي پـدر و مـادر يـا ديگـران بـه دختر يا پسر       چـنا :خـدمات بـاز دارنـده      -6

طرح ريزي شده و در شرف انجام است ، در ازدواج با ھدف ھاي انحرافي  تحمـیل شود، يا     

ايند و براي جلوگیري از     ايـن مـوارد دختـر يـا پسر يا افراد وابسته به مشاور مراجعه مي نم                

مـشاور پس از بررسي ھاي الزم چنانچه پیوند زناشويي          . انجـام ازدواج کمـک مـي طلبـند        

بـین آنـان را مناسـب تـشخیص ندھـد؛ بايد با دادن اطالعات الزم به عواملي که در تصمیم         

بديھي است حق تصمیم گیري . گیـري ازدواج دخـیل ھـستند ، آنان را از انجام امر باز دارد             

بـا مـراجع اسـت و چـنانچه بـا وجـود دادن آگاھـي ھـاي کافـي بـاز ھـم آنان مّصر به انجام                    

باشـند، مـشاور در ايـن مـورد وظـیفه اي نـدارد ولـي چـنانچه بعـد از وقـوع ازدواج با                ازدواج

مجدد از او کمک بخواھند، بايد آنان را در ھر زمان در رفع مشکالت   مـواجه شدن مشکالت   

.ياري دھد

ازدواج ھايي که با ھدف ھاي انحرافي يا به صورت تحمیلي انجام  :خـدمات حمايتـي    -7

دير يا زود متوجه نامناسب بودن پیوند زناشويي         زوجینمـي شـود؛ ممکـن اسـت يکـي از            

او براي آن که . شـود و بخـواھد تـا ديـر نشده نسبت به گسستن و جدايي خود اقدام کند          

موضوع را بررسي مي مشاوردر چنـین امـري موفـق شـود بـه مشاور مراجعه مي نمايد؛           

کـند و چـنانچه تـصمیم مـراجع را مناسـب تشخیص دھد با اقدامات حمايتي او را در انجام                   

در خدمات حمايتي ممکن است در مواردي از طريق وکیل دعاوي و يا          . امـر يـاري مي دھد     

.از قوانین حمايتي نیز استفاده شود

خانواده که چنین مشکالتي داشته باشند و يا در        خـدمات حمايتـي در بـاره سـاير اعـضاي          

.منجر مي شود نیز اعمال مي گرددفروپاشي خانوادهمواردي که بدون جھت به 



ده مي گـاه پدر و مادر و يا خويشاوندان در انجام ازدواج سختگیري مي نمايند مشاور خانوا           

تـواند بـا تـشکیل جلـساتي آنـان را بـراي قبول پیوند زناشويي و برگزاري مراسم آن در حد        

.ضرورت آماده نمايد و در برابر پدر و مادر و خويشاوندان از زوجین حمايت کند

... ادامه دارد 

. در قسمت بعد به لزوم شور و مشورت در خانواده مي پردازيم

» تانه ي ازدواج لزوم مشاوره در آس« : منبع 

سید مھدي حسیني بیرجندي : تألیف 

شـــــــــــــــــــــــــــور و مـــــــــــــــــــــــــــشورت در خانـــــــــــــــــــــــــــواده

)قسمت بیست و ھفتم ( لزوم مشاوره در ازدواج 

اينک در ادامه مي    . پرداختیم   مـشاوره در رابطـه بـا حوادث خانوادگي        در قـسمت قـبل بـه        

...خوانیم 

در فـرايند پیوند زناشويي قول و قرارھايي که قسمتي کتبي و رسمي ، و بخشي ضمني     

مطرح دختر و پسر در زمان عقدمـواردي کـه براي   . اسـت، گذاشـته مـي شـود     اخالقـي و  

: است و براساس آن زندگي مشترک آغاز مي گردد؛ عبارت اند از 

وده اند که با وحدت و يگانگي زن و مـرد در زمـان عقد به ھم دست بیعت داده و تعھد نم              -

. زندگي شادي را تا پايان حیات بگذرانند و در اين راه بکوشند

آنھـا تعھـد کـرده انـد بـراي مـصالح مـشترک تـالش کنـند، در جھـت تأمین منافع خانواده                         -

. بکوشند و در غم و شادي يکديگر شريک باشند

تار و کرداري که به محبت و الفت        احتـرام و حقـوق يکديگـر را رعايـت کنند و از ھرگونه رف               -

. آنان لطمه بزند خودداري نمايند

. در سالمتي و بیماري و گرفتاري ھا به يکديگر کمک کنند و يار و ياور يکديگر باشند-

آنــان تعلــیم و تــربیتفــرزندان خــود را در کمــال دقــت و ســعي و کوشــش بپــرورانند و در  -

. حداکثر اھتمام را مبذول دارند

. باشندبا يکديگر صادق و صمیميدر تمام امور -



از آنجـا کـه در ھـر مؤسـسه يـا نھـادي يـک نفر بايد مسئولیت را به عھده بگیرد ، بنابراين                          

در جامعـه ايراني اين ِسمـَت به مرد        . ي بـه عـنوان رئـیس خانـواده انـتخاب مـي شـود              فـرد 

محیط تفاھم رئیس خانواده بايد طوري عمل کند که محیط خانواده به           . واگـذار شـده است    

يـشه ھـا و موضـع گیري ھا براساس صفا و     ، تعـاون و ھمکـاري تـبديل شـود؛ رفـتارھا، اند            

.اخالص باشد

و نیـز شـرايطي فـراھم گردد که فرزندان از نظر جسمي و فکري رشد کنند و افرادي مفید      

از جملـه موضـوعي کـه مي تواند محیط خانواده را از نظر رشد و تکامل و        . و مؤثـر بـار آيـند      

صالحديد از افراد خانه    شـرايط انـساني محیطي مناسب سازد، مسئله شور و مشورت و             

. در امور مختلف زندگي است

ضرورت مشورت در خانواده 

يت از آنجـا کـه شـوھر بـه عـنوان رئـیس خانواده برگزيده شده، بر ساير اعضاي خانواده وال                 

ممکـن اسـت او چنین احساس کند که مي تواند ھر کاري بخواھد بدون نظر ديگران                  . دارد

گاه ممکن است زن براي قدرت نمايي مرد را کنار بزند و زمام زندگي       . در خانـه انجـام دھد     

در ھر دو حالت ، خط مشي نامناسب  . را بـه دسـت بگیـرد و ھـر طـور بخـواھد عمـل کـند                 

مشي صحیح آن   . اس تعلق و مشارکت در زندگي نمي کنند       است و اعضاي خانواده احس    

اسـت کـه چـون اعـضاي خانواده سرنوشت مشترک دارند، کًال بايد در امور زندگي دخالت                  

در اين صورت ھمه . داده شـوند؛ و کارھـا بـا شـور و مشورت، صالحديد و توافق انجام گیرد     

م و دلسوزي انجام خواھد     اعـضاي خانـواده ھمکـاري خواھـند نمـود و کلیه امور از روي نظ               

عـدم تـوجه بـه نظـر افراد خانواده، آنان را در انجام کارھا بي اراده و متکي بار مي                      . گـرفت 

آورد و ايــن نــوع رفــتار ســبب اھانــت و جــريحه دار شــدن احــساس، ادراک و عواطــف آنــان  

فراھم نمي آيد و زندگي    پرورش فرزندان در نتـیجه شـرايط الزم براي رشد و          . خـواھد شـد   

. شاد و پرتفاھمي به وجود نخواھد آمد

بـراي آن که ابعاد شور در خانواده مشخص شود؛ مي توان مشورت اعضا را در         

: ارتباط با يکديگر به چھار دسته تقسیم نمود

چنانچه آنھا در   . ف پدر و مادر است    اداره امـور خانـه در حـوزه وظايـ          :مـشورت زوجـین    -1

امـور خانـه بـا يکديگـر مـشورت نکنـند، عـالوه بـر آن کـه کارھـا به خوبي انجام نمي گیرد،                     

در مواردي زن . ھمکـاري نیـز انجام نخواھد شد و زندگي نشاط خود را از دست خواھد داد      

کل مؤثرتر بیـشتر مـي تـواند صـاحب نظـر و کارآمـد باشد ، در برخي موارد مرد در رفع مش         

و در رفـع معـضالت و پیچیدگـي ھاي زندگي           " زن"در امـور مـربوط بـه خانـه داري ،            . اسـت 

بھتـر عمـل مـي نمايد؛ ولي شور و ھمفکري در ھمه امور ضروري است و عالوه بر       " مـرد "



آن کـه راه حـل ھـاي مناسـب تـري بـه دست مي دھد ، به علت دخالت در تصمیم گیري                        

.رددھمکاري بیشتري را موجب مي گ

پـاره اي از امـوري کـه در خانـه بايـد بـا مـشورت زوجـین انجام گیرد به شرح زير           

:است

آمـوزش و پـرورش فـرزندان و نحـوه بـرخورد بـا آنـان در انجـام تکالیف مدرسه ، نابھنجاري          -

ھاي رفتاري و غیره؛ 

تزئین و آراستن خانه ؛-

سفرھاي خانوادگي و برنامه ھاي تفريحي ؛-

برگزاري میھماني ھا و معاشرت ھا ؛تھیه غذا و-

خريد مايحتاج و وسايل خانه ؛-

تھیه لباس و نحوه پوشش و آرايش؛-

.و باالخره برنامه ريزي در کلیه امور زندگي-

مشورت در امور خانه بین زن و مرد به اندازه اي در زندگي اھمیت دارد که خداوند در قرآن                   

:را موکول به مشورت و رضايت والدين فرموده استمجید مسئله زمان از شیرگرفتن بچه 

فان َاراَدا فـَصاًال عـَن تـَراض مـِنـُھما و تـَشاور فـَال جـُناح عـَلیھما

با رضايت و مشورت يکديگر تصمیم گرفتند؛ کودک را از شیر بگیرند            ) پـدر و مادر   ( اگـر آن دو   

)233/ بقره . (اشکالي به رأي آنان نیست

در فرايند تربیت ، مسائلي مشترکي بین دختر و پسر وجود       : مـشورت مـادر با دختر      -2

دارنـد کـه پـدر و مـادر بايـد بـا توافـق ھـم نـسبت بـه حل آنھا اقدام کنند، ولي برخي امور                     

در ايـن مـوارد نزديکتـرين فـرد بـه دختـر مـادر است ، که بايد با               . ه دختـران دارد   اختـصاص بـ   

استفاده از روش ھاي تعلیم و تربیت و با ھمفکري و ايجاد رابطه حسنه با دختر او را براي                    

:بعضي از اين موارد عبارت اند از. زن و مادر شدن آماده نمايد

مسائل مربوط به بلوغ و قاعدگي؛-

عي ويژه دختران و زنان؛مسائل شر-

مسائل مربوط به غسل و طھارت و غیره؛-

رفتار و کردار با افراد محرم و نامحرم-

نحوه برخورد، معاشرت و انجام مراسم و حضور در مجامع مختلف؛-



؛انتخاب ھمسرمسئله خواستگاري و -

وارد شدن به دنیاي زنان و حیات خاص آنان؛-

نحوه پوشش، آرايش و استفاده از زيور آالت و رعايت موازين شرعي در اين موارد؛-

و باالخــره دختــر ھمیــشه ھمــراه و ھمکــار مــادر اســت و بايــد از او زندگــي خانوادگــي ،   -

شاور و محرم راز و بنابراين الزم است مادر در نقش يک م    . مـادري و ھمـسري را فـرا گیـرد         

نزديکتـرين فـرد بـه دختـر، او را از کلـیه ريـزه کـاري ھـا و حیات زنان و بانوان مطلع و در اين            

. زمینه او را بصیر گرداند

مداخلـه پـدر در مـورد مسائل مربوط به پسران بايد به نحوي      : مـشورت پـدر بـا پـسر        -3

دربايستي با او در میان اعمـال گـردد کـه پـسر کلـیه مـشکالت خـود را بـدون ھـیچ گونه رو             

پـسران در سـن بلـوغ کمتـر بـا دختـران محـشورند، و بايـستي از حضور در مجامع          . بگـذارد 

مـواردي کـه پـدر بايد از طريق شور و به صورت ھمفکري و محرم راز،    . مخـتلط پرھیـز کنـند    

:پسر را در جريان قرار دھد عبارت اند از

؛نوجوانيمسائل مربوط به بلوغ و -

مرحله رشد جنسي و احتالم و بھداشت رواني در اين زمینه ؛-

مسائل شرعي مربوط به غسل و طھارت و غیره؛-

؛رانارتباط با دخترعايت موارد شرعي در -

چگونگي حضور در جلسات ويژه مردان و زنان يا جلسات مختلط و نحوه برخوردھا؛-

ــورد  - ــي در م ــه ازدواج  راھنماي ــربوط ب ــسائل م ــیارھاي   م ــت مع ــراحل آن و رعاي ــیه م و کل

شرعي؛

معاشـرت ھا و حوادثي که احتماًال ممکن است پیش           نحـوه رفـت و آمـد در خـیابان ھـا و             -

. پاي او قرار گیرد

رابطـه پدر و پسر بايد طوري باشد که آن دو به عنوان دوست و طرف مشورت و محرم راز،          

يکديگـر را بپذيـرند و پسر در تعامل با پدر، شیوه ھاي زندگي ويژه مردان را بیاموزد و ادامه              

.حیات سالم و صالح را فراگیرد

الزم بـه يـادآوري اسـت کـه مـادر از طـريق پدر به مسائل خاص آنان مطلع خواھد شد و با               

.مشورت يکديگر موجبات رشد و تکامل فرزندان را در زندگي فراھم خواھند ساخت

پدر به عنوان رئیس خانواده بايد مسائل را با حضور          :مـشورت کلیه اعضاي خانواده     -4

گــرم و صــمیمي مطــرح نمايــد، و نظــر ھمــه اعــضا را ھمــه اعــضاي خانــواده و در محیطــي 

بخـواھد، و شـیوه اي اتخـاذ کـند تـا ھـر موضوعي پس از بحث و کنکاش، منجر به تصمیم                       

. گیري شود

:مشورت و توجه به نظرات کلیه اعضاي خانواده موجب مي شود

ني بـه شخـصیت فـرزندان تـوجه شـود و آنـان به تفکر در مسائل وادار گردند و از نظر ذھ                    -

.رشد کنند



فـرزندان دريابـند در ھمـه اعمـال و رفـتار آزاد نیـستند ؛ بلکـه بايـد در روابـط و عملکردھا،             -

.ديگران را ھم به حساب آورند و تن به سازگاري اجتماعي دھند

شـور و مـشورت ، جـو خانواده را به صورت محیطي دوستانه در مي آورد، و انس و الفت     -

.و نشاط بر آن حاکم مي شود

چـون در تصمیم گیري ھا ھمه سھیمند، بیشتر احساس تعلق به خانواده مي کنند و در        -

رعايــت مــنافع آن دلــسوزتر خواھــند بــود؛ و بــدون آنکــه تحمیلــي احــساس کنــند وظايــف و 

. تکالیف خود را انجام خواھند داد

ه چون موضوع از ديدگاه ھاي مختلف بررسي مي شود، تصمیمات متخذه بھتر و سنجید              -

. تر خواھد بود

ــرزندان را از نظــر     - ــه خــصوص ف ــواده ، ب سیاســيبحــث و بررســي و شــور، اعــضاي خان

. اجتماعي رشد و تکامل خواھد بخشید

....ادامه دارد

. پرداختدر قسمت بعد به توصیه ھايي در تداوم زندگي زناشويي خواھیم

ــويي    ــي زناشــــــــــ ــداوم زندگــــــــــ ــي در تــــــــــ ــیه ھايــــــــــ توصــــــــــ

)قسمت بیست و ھشتم( لزوم مشاوره در ازدواج 

... اينک در ادامه مي خوانیم. پرداختیم لزوم شور و مشورت در خانوادهدر قسمت قبل به 

و محـبت بین زن و شوھر از ارکان اصلي نظام خانواده است؛ اما با گذشت زمان و        عـشق 

ازدواج، گاه اين فکر به ذھن ھمسران مي آيد سـپري شـدن شور و شوق دوران نخستین    

برخي . که بعد از چند سال زندگي میزان عالقه آنان نسبت به ھم چقدر تغییر کرده است               

از آنـان، ھنگامي که در زندگي مشترک خود خدشه اي ببینند چنان از کوره در مي روند و                

شان را نسبت به    پـل ھـاي پـشت سـر خـود را خـراب مي کنند که ديگر نمي توانند روابط                   

. ديگري ترمیم کنند

ھـدف از ارائـه توصیه ھاي زير، آموزش براي ارتقاي سازگاري و توجه کردن به ويژگي ھاي        

و تنش ھاي موجود در جھت       کـاھش اضـطراب   ،  افـزايش اعـتماد بـه نفـس       مثـبت يکديگـر،     

بھداشـت و سـالمت روانـي اسـت کـه موجب تداوم زندگي و جلوگیري از ھم گسیختگي          

. خانواده است



مجموعه اي شامل زن ، شوھر و فرزندان و در مرحله :خانـواده يـک مجموعه است   . 1

کـه در آن ھماھنگـي وجود    خانـواده زمانـي موفـق خـواھد بـود         . بعـد اقـوام و خويـشاوندان      

. با کمال صمیمیت و شادي زندگي کنند      داشـته باشـد و ھمـه اعـضا در يـک محفـل انـس                 

ل و ناھماھنگـي حتـي از سـوي يک عضو، کل خانواده را دچار               چـون وجـود ھـر نـوع مـشک         

... ناراحتـي مـي نمايـد؛ بنابراين از ھر نوع رفتاري نظیر طعنه زدن، تحقیر، مقايسه کردن و          

. پرھیز کنید

بنابراين در رفع بحران ھا     زندگـي مـشترک، عرصـه کمـال است، نه صحنه پیکار؛             . 2

کوشش نکنید بر ديگري تسلط يابید؛      . ھم باشید  مانـند يـک تن واحد عمل کنید؛ يار و ياور          

من «از  » ابراھام مزلو «سعي کنید به قول     ! بـا ھـم و در کـنار ھم باشید نه رو در روي ھم              

. برسید» ماي واقعي« بگذريد تا به » واقعي

ابـراز محـبِت بـه موقـع در زندگي           از ابـراز محـبت نـسبت بـه يکديگـر دريـغ نکنـید؛              . 3

اين امر فقط الزمه روزھاي نخستین . ط و طراوت به وجود مي آورد      مـشترک ، عالقه ، نشا     

ازدواج نیـست؛ بلکـه بـا گذشـت زمـان نھال نوپاي زندگي به درختي تناور تبديل مي شود              

کـه نـیاز بیـشتري بـه آبیاري دارد؛ با ابراز محبت و نشان دادن عشق و عالقه به ھم، مي               

. ، بارور و با طراوت نگه داشتتوان اين درخت تناور را براي ھمیشه با نشاط 

چگونه بودن « ديگري به نحوه نگريستن ھر يک از ما به     .عاشـقانه به ھم نگاه کنید     . 4

ھمسران ، تماشاچي زندگي يکديگر نیستند؛     ". چگونه بودن او  " بـستگي دارد؛ نه به    » مـا 

. بلکه شريک مشاھده شده زندگي يکديگرند

از زماني که ازدواج کرده ام ، شوھرم بیشتر ترجیح مي دھد که به جاي               :" زني مي گفت  

اشا کند؛ يک بار وقتي به او اعتراض کردم         مـصاحبت بـا من ، برنامه ورزشي تلويزيون را تم          

.»ھم شلخته اي«تو : ، پاسخ داد» چقدر ژولیده اي«که 

ايـن بحـث بـیھوده و زيـان آور نشانگر آن است که چگونه ھمسران به جاي عشق ورزيدن                     

اين يک طريق . بـه ھـم ، ممکـن اسـت در جـستجوي برشـمردن عیب ھاي يکديگر باشند              

امـا شـیفتگي شـما وقتـي حاصـل مـي شود که فکر کنید           نگـاه کـردن بـه زندگـي اسـت؛           

اين شیوه  . ھمـسر شـما فـردي باشـکوه ، نـاب، صـمیمي ، خـوش خلـق و باھوش است                    

نگـرش بـه زندگـي بـه مـا مـي آمـوزد به جاي اين که عشق را جستجو کنیم ، با عشق و             

طرف شما با نگاه کردن به      . زبان مؤثري است  » زباِن نگاه «. محـبت بـه زندگـي نگـاه کنـیم         

اگر او سخن مي . مقابـل، بـه او مـي فھمانـید که به صحبت کردن با او عالقه مند ھستید     

اين حاالت شما، اثر معجزه آسايي . گـويد، شـما با تبسم ، به صورت و چشم او نگاه کنید          

. در ايجاد صمیمیت و عشق شما دارد



ل مکررًا به اين می. مـیل بـه صـمیمیت نـه فقـط جنـبه جـسمي ، کـه جنـبه روانـي نیز دارد              

عالوه بر اين، . عـنوان اشتیاق خاصي به خلوت و تنھايي در نظر زوج ھا جلوه گر مي شود             

اغلـب در يـک زوج عاشـق شـاھد بـه وجـود آمـدن زباني رمزي و عبارت ھاي محرمانه اي                       

ھـستیم که افراد ديگر قادر به درک آن نیستند؛ و نیز شیطنت ھا، اشاره ھا و کنايه ھايي             

.آن را مي فھمندکه تنھا عشاق

وقتـي يکــي از شـما اشــتباه کـرديد؛ صــادقانه و    بـر اشـتباه خــود پافـشاري نکنــید؛   . 5

. صـمیمي بـه آن اعتـراف کنـید ؛ مراقب باشید که احساسات ديگري را جريحه دار نسازيد             

دامت تـنھا عـالج واقعـه اسـت؛ زيـرا قبول نکردن اشتباه و            و اظھـار پـشیماني و نـ        صـداقت 

نپذيـرفتن خطـا، اخـتالف را دامـن مـي زنـد؛ تـا زمانـي که به اشتباه خود معترف نشويد و                         

. صمیمانه از ھمسرتان پوزش نخواھید، رابطه زناشويي تان ترمیم نمي شود

یان نخـست بايـد بدانـید ھـر موضـوعي را به نوعي خاص با ھمسر خود در م                  . 6

اگـر فکر مي کنید گفتن اسرارتان ضرورتي ندارد و نگفتن آن آينده شما را تھديد               .بگذاريـد 

ھنگام گفتن مسئله اي که در گذشته داشته       . نمـي کـند؛ در بـرمال کـردن آن اصـرار نکنید            

ايـد ، ابـتدا بخـشي از آن را فـاش نمايـید؛ بدين معني که از مسائل کوچکتر شروع کنید و            

. تان ظرفیت پذيرش آن را دارد، به تدريج مسائل مھمتر را پیش بکشیداگر ديديد ھمسر

مثًال در مطـرح کردن مسائل ناخوشايند، سعي کنید خود را ھم دخالت دھید؛    . 7

کاش با :" بـه جـاي ايـن کـه بگويید، چرا با فالني اين طور برخورد کردي؟ بھتر است بگويید      

."فالني اين طور برخورد نمي کرديم

تو با ھیچ کس نمي تواني " ھـنگام طـرح مـسئله با ھمسر خود، ھرگز جمله        . 8

چون تنھا ھمین جمله باعث مي شود، او ديگر ھیچ وقت            را به کار نبريد؛   " کـنار بیايـي   

. ا در میان نگذاردمسئله خود را با شم

بـه جاي جستجو در اعمال و رفتار ھمسرتان و يا تجسس در اوراق شخصي          . 9

گفــتگو بــا . شــايد شــما در اشــتباه باشــید؛ســعي کنــید از خــود او ســؤال کنــیدوي، 

شک و ترديد مي اندازد، موجب مي شود       ھمـسرتان در مـورد مـسئله اي کـه شـما را به             

. مشکل آسان تر حل شود

زيرا پايه ھاي زندگي مشترک را سست اشـتباھات يکديگر را به رخ ھم نکشید؛      . 10

. مي کند و سپس ويران مي سازد



ھنگامــي کــه جــراحت اخــتالف التــیام يافــت ســعي کنــید  : از اشــتباھات خــود پــند بگیــريد

ه و عذرخواھي دلیل سعه صدر و پیشگیري از اشتباه مکرر           صمیمي باشید؛ اعتراف به گنا    

.است

اگـر خطايي از ھمسر خود ديديد، زود از کوره در نرويد و سفره دلتان را نزد                 . 11

زيرا اين کار موجب . بـه خـصوص پیش پدر و مادر خود درد دل نکنید         .ھـر کـس بـاز نکنـید       

. ف مي کندسرافکندگي ھمسرتان مي شود و امکان آشتي را بسیار ضعی

اگـر رابطـه شـما بـا ھمـسرتان تیـره شـد، سـعي کنـید آرامش خود را حفظ کنید؛ متین و                          

خونـسرد باشـید و گـرنه رفـتارتان غیرمنطقـي مـي شـود؛ و ممکـن است دست به کاري                      

. بر عصبانیت خود غالب شويدبزنید که موجب پشیماني شما شود؛ سعي کنید 

نخست  اگر مي خواھید عشق و عالقه خود را به ھمسرتان تداوم ببخشید؛           . 12

رابطه . بايـد يـاد بگیـريد کـه زمـان کافـي را بـراي بـا ھم بودن و ابراز محبت اختصاص دھید                      

صـمیمانه گذشـته را تجديـد کنـید؛ بـه انگیـزه عـشق و ازدواجـتان بینديشید؛ با ھمسرتان           

اره نخـستین روزھـاي آشـنايي و دوران خـوش زندگي گفتگو کنید؛ زيرا يادآوري شادي                 دربـ 

ھـا و رويـدادھاي شـیرين آن روزھـا، ھـم وجـودتان را گـرم مـي کـند و ھم تازگي و طراوت              

. رابطه شما را با ھمسرتان حفظ خواھد کرد

في ايـن نکته مھمي است؛ اگر بخواھید به تال سـعي کنـید تالفـي جـو نباشـید ؛          . 13

اشـتباه ھمـسر خود ، لجبازي کنید ، ھمه پل ھاي رابطه با ھمسرتان را خراب کرده ايد ؛                     

کینه جويي انگیزه اشتباه ھاي خطرناکي مي شود   . حـسادت چـشم عقل را کور مي کند        

در عوض ، گذشت و فداکاري ، فردي را که مرتکب اشتباه شده             . کـه جبـران ناپذيـر اسـت       

. سرش مديون مي کنداست ، براي ھمیشه نسبت به ھم

انعطاف پذيري يکي از ويژگي ھاي مھم براي ايجاد سازگاري           انعطـاف پذير باشید؛   . 14

بـا چـشم پوشـي و نـرمش نـسبت بـه برخـي رفتارھاي        . بیـشتر و سـالمت روانـي اسـت     

مي توان از تنش ھاي بي دلیل پیشگیري کرد؛ بلکه مي ھـا ، نـه تنھا     لجـبازي کـودکانه و    

مسائل و موارد اختالف را صرفًا به . تـوان بنـیان خانـواده را بـیش از پـیش مـستحکم تر کرد           

.نیت رسیدن به ديدگاه مشترک طرح کنید، نه به تکرار و تثبیت کدورت و دشمني



بلکه متقابًال   صـبر و بـردباري ھمسر خود را به عنوان وظیفه او قلمداد نکنید؛             . 15

در مـوارد مـشابه ؛ بـا گذشـت، مـتانت و نکـته سنجي، قدرداني خود را نسبت به او ثابت            

. کنید

و نیز   را نیازاريد؛  ھمـسر آزرده، شـريک خوبـي بـراي زندگـي نیست؛ يکديگر            . 16

براي پیشبرد و تنوع    . اجـازه ندھید يکنواختي و کسالت، غبار غم بر زندگي شما بیافشاند           

.و رونق زندگي ھر روز قدمي ھر چند کوچک برداريد

س مــسئولیت چیــزي احــسا.کنــیداحــساس مــسئولیتنــسبت بــه ھمــسرتان . 17

احساس مسئولیت، به معناي واقعي آن، امري       . نیـست کـه از خـارج بـه فرد تحمیل شود           

کـامًال ارادي اسـت؛ پاسـخ آدمـي اسـت به نیازھاي يک انسان ديگر، خواه اين نیازھا بیان          

يعني توانايي و آمادگي براي " احساس مسئولیت کردن." شـده باشد يا بیان نشده باشد   

.پاسخ به عشق ديگري و توجه به نیازھاي رواني او".پاسخ دادن" 

مــنظور از درک .و احــساسات او را درک کنــیدبــه ھمــسرتان احتــرام بگذاريــد . 18

از نظر خصوصیات   : احـساسات آن اسـت کـه ھمـسر خود را آن طور که ھست بشناسید                 

احترام گذاشتن . ي، عقلـي، ايماني، ايده ھا، آرزوھا و باالخره احساسات و عواطف          اخالقـ 

و شخصیتبـه ھمـسر عـبارت است از پذيرش وي آن طور که ھست و ارزش گذاشتن به            

بنابراين . ھاي مختلف متفاوت استفرھنگکمـاالت او کـه مظاھـر آن در گفـتار و کـردار در            

ھمـسران بايـد ضمن وحدت فرھنگي از مصاديق احترام در زمینه ھاي مختلف تبعیت کنند           

. و آنھا را در مورد ھمسر خود به کار بندند


