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  مقدمه و سپاسگزاري

 اما اين تصميم زماني بايد .تازدواج يكي از مهمترين تصميمات تمام زندگي اس  
هاي ما و تجربه و پختگي ما در برابر بزرگي اين تصميم   كه اطالعات و دانسته،گرفته شود

ها و   اطالعات و افزايش دانستهي هياين مجموعه تالشي است براي ارا. اندك و ناتمام است
توصيه به صبوري براي افزايش تجربه و پختگي به آنهايي كه هنوز آمادگي چنين تصميمي 

توان از تشكيل  گيري بسيار است و مي  قدرت و اختيار در تصميمقبل از ازدواج. را ندارند
كه ساختارها شكل گرفت تنها   اما پس از ازدواج، هنگامي.زا دوري كرد  مشكلساختارهاي

توان در ساختارها تغيير ايجاد   را كاهش داد و به ندرت ميمشكلتوان كاركردهاي  مي
  .زا مشكلتشكيل ساختارهاي اين مجموعه تالشي است براي پيشگيري از . كرد

متني كه در دست داريد تصحيح و بازنگري مـتن قبلـي آمـوزش پـيش از ازدواج                    
مـتن قبلـي    . به چـاپ رسـيد    » درباره ازدواج « تهيه شد و تحت عنوان       1382است كه در سال     

 از  ،در اين متن تالش شده است كه عالوه بر اضافه كردن برخي مطالب            . بيشتر توصيفي بود  
  .اميد است كه اين تالش مورد قبول واقع شود. يشتر استفاده شودتحليل ب

خداوند را سپاسگزارم   . خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه مرا بر اين امر ياري كرد            
  . الطاف و توجهاتش كه لطف او بسيار استي به خاطر همه

هـاي    از جناب آقاي دكتر خواجوي مـدير كـل محتـرم دفتـر پيـشگيري از آسـيب                   
  . كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم، به بنده دادندانجام اين كار را كه فرصت اجتماعي

هـاي اجتمـاعي بـه ويـژه سـركار خـانم              از كليه همكاران دفتر پيشگيري از آسـيب         
 بــه خــاطر همــه ،هــاي اجتمــاعي  معاونــت محتــرم دفتــر پيــشگيري از آســيب،عبدالــصمدي

  .كنم ها و توجهات تشكر و قدرداني مي راهنمايي
از جنــاب آقــاي شــيرازي كارشــناس معاونــت امــور فرهنگــي و پيــشگيري اســتان   

اي را بـا اينجانـب داشـتند          اصفهان كه در تمام اين مدت همكاري بسيار نزديك و صـميمانه           



جزوه راهنمـاي ازدواج كـه در پيوسـت آمـده اسـت توسـط               . نهايت تشكر و سپاس را دارم     
 اجـازه درج ايـن      ي  ري ايـشان بـه واسـطه      از بزرگـوا  . جناب آقاي شيرازي فراهم شده اسـت      

  . بسيار سپاسگزارمحاضر پرسشنامه در كتاب 
ــه دليــل همــهاز جنــاب آقــاي دكتــر ســلطان الكتــاب   ي  هــا و همــه ي همكــاري ب

هـا و   ي همراهـي  بـه دليـل همـه    از تمـام همكـاران اسـتاني        . كمال تـشكر را دارم    ها،    همراهي
  . سپاسگزارمات،ي انتقادات و تذكر  به دليل همه وها تشويق

ي دكتـر    نوشتهBuilding Relationshipsي متن حاضر از دو كتاب  در تهيه  
 ?Are you the one for meديـويد اولسـون، جان دفـرايـن و امـي اولسـون، و كتاب 

توسط جناب  » ام هستي؟   آيا تو آن گمشده   «نوشتة دكتر باربارا دي آنجليس كه تحت عنوان         
ي صـريح و      اسـتفاده . ام  ي بسيار برده    به فارسي ترجمه شده است؛ بهره     آقاي هادي ابراهيمي    

افـرادي  . آشكار من از اين دو كتاب باعث شد تا از ذكر اين دو منبع در متن خودداري كنم           
كه با اين دو كتاب ارزشمند آشنايي داشته باشند به راحتي مطالب اقتباس شده را درخواهند         

  .يافت
 هدي ميرمحمدصادقيم
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نهـاد  . كننـد   بندي به چند نهـاد اصـلي تقـسيم مـي            معموالً جامعه را در اولين تقسيم       
خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حكومت و دين و در جوامع پيشرفته نهاد علـم نيـز در سـده                   

هـاي مهـم اجتمـاعي      نهاد خـانواده يكـي از نهاد      . اخير به نهادهاي اجتماعي اضافه شده است      
 ازدواج از آنجا كه مراسم آغازين اين نهـاد مهـم            ،بنابراين. شود  است كه با ازدواج آغاز مي     

سنگ بناي نهـاد خـانواده در ازدواج گذاشـته          . اي دارد   اجتماعي است اهميت بنيادين و پايه     
  :ايم كه شود و ما از ديرباز معتقد بوده مي

  رود ديوار كج ميتا ثريا     خشت اول چون نهد معمار كج
 ،ايـم   ايم هيچ گونه اختياري نداشته      اي كه در آن به دنيا آمده        ما در انتخاب خانواده     

 امر خانواده نيست اما خشت      ي  هرچند ازدواج همه  . اما معمار خانواده آتي خود خواهيم بود      
واج و  ل در نهاد خانواده، ازد    يبنابراين يكي از مهمترين مسا    . اول و سنگ بناي خانواده است     

ازدواج يــك نقطــه عطــف در زنــدگي انــسان اســت و يكــي از . ل پيرامــون آن اســتيمــسا
شـود و نظـام       بـا ازدواج خـانواده تـشكيل مـي        . مهمترين تصميمات طول زندگي فـرد اسـت       

  .يابد گيرد و نسل بقا مي خويشاوندي شكل مي
اسـت و   اي شـاد و مـستحكم         ازدواج موفق پايه و بنياني عالي براي ايجـاد خـانواده            

تـر و بهتـر كنـد مگـر افـزايش             توانـد زنـدگي انـسانها را شـاداب          هيچ چيزي در جهان نمـي     «
هـا   حتي استحكام يك كشور با اسـتحكام خـانواده   ) 2000ديويد ميس،   (»ازدواجهاي موفق 
  ).1997زابو، . (همبستگي دارد

 شناسـي   سـاروخاني، جامعـه   (ترين روابـط انـساني اسـت           پيچيده ي  ازدواج در زمره    
 كـشش   وازدواج برخوردي شگفت ميان فرهنـگ و طبيعـت يـا قواعـد اجتمـاعي         ). خانواده

  ازدواج مظهـر برخـورد فرهنـگ و        ). كلودلوي اشتراوس به نقل از ساروخاني     . (جنسي است 
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ازدواج فرايندي است از كنش متقابل بين يـك مـرد و يـك زن                ).ساروخاني(طبيعت است   
اند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود بـر پـا             شيدهكه برخي شرايط قانوني را تحقق بخ      

ازدواج داراي ابعاد اقتصادي ـ اجتماعي، فرهنگـي و بـين    ). 1963جي، كارلسون، (اند  داشته
  ).1996كميته خانواده استراليا، (فردي است 

ايرانيـان  ). مظاهري، خـانواده ايرانـي    ( باستاني است    ي   منشأ خانواده  ، ابتدايي ي  تيره  
هـا    ها و قبيله    چندي ديگر اين گروهها منشأ خانواده     . شدند  هايي بخش مي     آغاز به تيره   در سر 
اي كـه از زرتـشت تـا     در جريـان دوره هـزار و دويـست، سيـصد سـاله      ). همـان منبـع   (شدند  

. ، رفته رفته حجم قـديم و انـسجام خـود را از دسـت داد               »تيره«روزگار خسروان ادامه يافت     
تركيب آن از اين قرار اسـت       . شناسيم  ين نمونه نوعي است كه مي     تر   بزرگ، كهن  ي  خانواده

كه در ملكي مـوروث كـه قابـل انتقـال نيـست پـدر و مـادر، فرزنـدان، نوادگـان، بـرادران،                         
زادگان و بـستگان   زادگان، خاله زادگان، دايي خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، عمه  

احد و براي برگزاري آييني واحـد و پرستـشي           پيرامون اجاقي و   ،ديگر زير نظر رئيسي واحد    
اين گروه، گروهي است كه از تيره پديـد آمـده           . مدندآ  واحد، در زير سقفي واحد گرد مي      

 ساساني در قرن ششم ميالدي خانواده بـا پـدر و مـادر و فرزنـدان حجمـي                   ي  در دوره . است
تـرين    قـت بـه سـاده     تـوان گفـت در آن و        اي خود دارد و مـي       بسيار كمتر از حجم نمونه تيره     

 ايرانـي در  ي   خانواده ي  ترين و اولين نمونه     ساده). همان منبع (صورت خويش در آمده است      
 پيش از اسالم، در قرن ششم ميالدي در گرما گـرم سـلطنت ساسـانيان پديـدار شـد                    ي  دوره

 ي ازدواج كـه رسـم و طريقـه      . زناشويي بـيش از هرچيـز اهميتـي مـذهبي دارد          ). همان منبع (
است براي فرد ايراني همانگونه كه تقـرب بـه اهـورا مـزدا تكليـف واجـب شـناخته                    خدايي  

آيين زرتشت عزبهـا را از آغـوش خـود          ). همان منبع (شود، تقديسي الزم و واجب است         مي
 ساساني دولت هر سـال عـده        ي  در دوره . اند  بهره  ها از هرگونه وراثتي بي      راند و حرامزاده    مي

دهد و پيش از اين كار، براي آنها جهيزيـه            و ندار را به زني مي     چيز    بسياري از دوشيزگان بي   
  ).همان منبع(آورد  فراهم مي
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با پذيرش اسالم توسط ايرانيان، سنتها و آيين ازدواج نيز تحـت تـأثير اسـالم قـرار                    
آيـات قـران و احاديـث       . اسالم دين كاملي است و بر امر ازدواج اهتمام بـسيار دارد           . گرفت

  :فرمايد قرآن مي.  استموشني بر اين توجه و اهتماپيامبر دليل ر
با زنان مـشرك ازدواج نكنيـد تـا ايمـان بياورنـد، كنيـزي كـه مـومن باشـد از زن                         

بـه ازدواج  ) زنـان مـسلمان را  (مشرك بهتر است ـ اگر چه شما را به شگفتي آورده باشد ـ و   
رد مـشرك بهتـر اسـت ـ     مشركان مدهيد تا آنكه ايمان بياورند، غالمي كه مومن اسـت از مـ  

خواننـد و خداونـد بـه     بـه جهـنم مـي   ) شـما را (اگر چه شما را به شگفتي آورده باشد ـ آنان  
دارد،   خواند و آيات خويش را براي مـردم بيـان مـي              خويش به بهشت و آمرزش مي      ي  اراده

  ).221بقره ـ (باشد كه پند گيرند 
 از غالمان خود و كنيزانتان را       شوهر و مردان مجرد از خودتان را و مؤمنان          زنان بي   

نيــاز  عقــد ازدواج ببنديــد، اگــر تهــي دســت باشــند، خداونــد از فــضل و كــرم خــويش بــي 
  ).32نور ـ (گرداندشان كه خداوند فراخي بخش و داناست 

داري كننـد تـا آنكـه خداونـد از            و كساني كه اسباب ازدواج نيابند بايـد خويـشتن           
  ).33ور ـ ن (…فضل و كرم خويش توانگرشان كند

زنان پليد درخور مردان پليدند و مردان پليد درخور زنان پليد و زنان پاك شايسته                 
از آنچـه كـه     ) عاشـيه و صـفوان    (اند و مـردان پـاك شايـسته زنـان پـاك، آنـان                 مردان پاك 

  ).26نور ـ (دارند ) در بهشت(گويند به دورند، آنان آمرزش و روزي فراواني  مي
  

  :يدفرما پيامبر اسالم مي
  . ازدواج سنت من است

  1. در اسالم هيچ بنايي نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نيست

                                                 
  8 ـ روضه المتقين، ج 1
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  !بر شما باد ازدواج!  اي جوانان

  .دار انتخاب كنيد  بر شما باد كه همسر دين
نبـرده  ) يـا نيكوكـار  (اي بهتـر از همـسر مـسلمان      مرد مسلمان ـ بعد از اسالم ـ هيچ فايـده   

  1.است
گرداند و رزق آنهـا را        نتان را همسر دهيد زيرا خداوند اخالق آنان را نيكو مي          همسرا   بي 

  2.افزايد دهد و بر مروتهاي آنان مي وسعت مي
 كسي كه ازدواج را از ترس فقر و ناداري ترك كند، همانا بـه خداونـد گمـان بـد بـرده          

 خـويش آنـان را      اگر فقير باشند، خداوند با فـضل و رحمـت         : فرمايد   زيرا خداوند مي   ،است
  3.سازد نياز مي بي

  4.كند  همسر بگيريد كه به يقين رزق شما را زياد مي
 با كسي كه اخالق و دين او مورد پسند باشد ازدواج كنيد و اگر چنين نكنيد فتنه و فساد   

  5.بزرگي در زمين بوجود خواهد آمد
  6.دگذار  شايسته ازدواج كنيد، چرا كه عرق تأثير ميي  با خانواده

هـاي    اي مـردم بپرهيزيـد از سـبزه       : براي سـخنراني برخاسـت و فرمـود       ) ص( پيامبر اكرم    
زن زيبـايي كـه در      : هاي مـنجالب چيـست؟ فرمـود        اي پيامبر خدا سبزه   : سؤال شد ! منجالب
  7.اي ناشايست رشد كرده باشد خانواده

                                                 
  23، ص 14 ـ وسائل اشيعه، ج 1

  36 ـ نوادر الراوندي، ص 2
  5، ص 3ـ وسائل الشيعه، ج 3
  7، ص 3ـ وسائل الشيعه، ج 4

  51، ص 14ـ وسائل، الشيعه، ج 5
  ـ كتاب مكارم االخالق6
  29، ص 14ل، ج ـ وسائ7
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همـسانها و  (فوهـا  بـا ك : پرسيد با چه كسي ازدواج كنيم؟ فرمودنـد       ) ص( مردي از پيامبر     

برخي از مومنان كفـو و      : مرد پرسيد كفوها چه كساني هستنند؟ حضرت فرمودند       ) هم شانها 
  1.شأن برخي ديگر هستند هم

  .آيد، نبايد به او دختر داد  آنكه شراب خوار است وقتي به خواستگاري مي
  .2 ازدواج را آشكار كنيد و خواستگاري را پنهان كنيد

دهيد، آزادي او   هنگامي كه دختر خود را شوهر مي دن آزادي است، ازدواج محدود كر   
   3.كنيد پس ببينيد آزادي دختر عزيز خود را براي چه كسي محدود مي. كنيد را محدود مي

زيـرا مـصاحبت و زنـدگي بـا او          ! بپرهيزيد از ازدواج با احمـق     : فرمود) ع( امير المومنين    
  4.شوند بالست و فرزندانش نيز تباه مي

اگر درباره ازدواج دستوري از خدا و پيامبر هـم صـادر نـشده بـود،                : فرمايد   امام رضا مي   
 5.همان فوايدي كه خدا در آن نهاده كافي بود كه خردمندان را بدان ترغيب كند

. كنيد توجه به ازدواج در دين اسالم بسيار جـدي اسـت           گونه كه مالحظه مي    همان  
وان پيروان اين دين و به عنوان مسلمان در چه وضـعيتي            پرسش اساسي اين است كه ما به عن       

بريم؟ براي پاسخ به اين پرسش بهتر است به وضـعيت كنـوني خـانواده در جامعـه                    به سر مي  
رسد يا     ازدواج در ايران به ثبت مي      000/600اينك در سال بيش از      . امروز ايران توجه كنيم   

نرخ طـالق در    . گيرند  يم به ازدواج مي    نفر در سال تصم    000/200/1به عبارت ديگر بيش از      

                                                 
  51، ص 7ـ وسائل ج 1

   2272، ص 5ـ ترجمه ميزان الحكمه، ج 2
  28 وسائل الشيعه، باب 3

  56، ص 14ـ وسائل الشيعه، ج 4
  264، ص 103ـ بحار االنوار، ج 5
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 106 ازدواج   1000 درصد رسيده است يا بـه عبـارت ديگـر از هـر               6/10 به عدد    1382سال  
 درصد بـوده اسـت يعنـي        9/7 معادل   1375نرخ طالق در سال     . شود  مورد به طالق منجر مي    

  ).1383موسوي چلك، . (گرفتند  مورد طالق مي79 ازدواج 1000 از هر 1375در سال 
 كنـوني مـا شـاهد رشـد آمارهـاي مربـوط بـه        ي  جامعه،عالوه بر رشد مثبت طالق     

 پرونده در زمينه عـسر      3708 تعداد   1376در سال   . جرايم و دعاوي خانوادگي نيز بوده است      
 23262 بـه    1381و حرج در دادگاههاي كشور مختومه شده اسـت كـه ايـن آمـار در سـال                   

 1376در سال . دهد  درصدي را نشان مي527شد مثبت پرونده افزايش پيدا كرده است كه ر      
 پرونده در مورد الزام به تمكين در دادگاههاي كشور مختومه شده است، ايـن       25218تعداد  

 درصـدي را  86 مورد افزايش پيدا كرده است كه رشد مثبـت           46832 به   1381آمار در سال    
ه شـده اسـت   مـ  پرونـده مختو 46015 تعداد 1376در زمينه ترك نفقه در سال  . دهد  نشان مي 

 درصـد  65 مورد افزايش پيدا كرده است كه در رشـد  76072 به 1381كه اين آمار در سال     
  ).1383موسوي چلك، (دهد  را نشان مي

با توجه به آمارهاي ذكر شده اهميـت توجـه بـه امـر خـانواده و سـالمت خـانواده                       
بنـاي خـانواده اسـت و در        گونـه كـه در آغـاز گفتـيم ازدواج خـشت              همان. شود  آشكار مي 

 نيـاز   ،هاي كمتري روبرو باشـيم      صورتي كه بخواهيم در خانواده با مشكالت كمتر و آسيب         
يكـي از   . توجـه بـه ازدواج توجـه بـه خـانواده اسـت            . هست كه به امـر ازدواج توجـه كنـيم         

اما آيـا ازدواج نيـاز بـه آمـوزش          . توانيم انجام دهيم آموزش است      مهمترين كارهايي كه مي   
ديدنـد كـه مـا اآلن نيـاز بـه آمـوزش               آيا اجداد و نياكان ما براي ازدواج آموزش مي         !ارد؟د

  !قدر جدي است كه بايد براي آن آموزش ديد؟ له اينأداشته باشيم؟ و آيا اين مس
ما معتقديم كه ازدواج نياز به آموزش دارد و اجداد و نياكان ما هم اين آموزش را             

ي رسومي كه تا حد بسيار زيادي  باطات چهره به چهره و مشاهده آنها از طريق ارت.ديدند  مي
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نياز خود را از محيط خـود         تر بودن زندگي، آموزش مورد      انعطاف ناپذير بود و به دليل ساده      
  .كردند دريافت مي

 با رسـوم بـسيار منعطـف و         ،اما در دنياي جديد و دايم در حال تغيير و تحول فعلي             
سوم سنتي، با وجود زمان اندكي كه اعضاي خـانواده بـا هـم              برخي اوقات حتي اضمحالل ر    

 مـا نيـاز داريـم كـه بـراي ازدواج            ،كننـد   هستند و تعداد نفرات كمتري كه با هم زندگي مي         
  .ي آن ياد بگيريم آموزش ببينيم و درباره

ي جدي بـودن ازدواج معتقـديم كـه يكـي از مهمتـرين تـصميمات تمـام               و درباره   
  .جدي و مهمي استبسيار صميم دوران زندگي است و ت

 ازدواج را بـا چنـد       ،تر نگاه كنيم      بينانه  كه به لزوم اين آموزش اندكي واقع        براي اين 
  .كنيم  ديگر زندگي روزمره مقايسه ميي مسأله

  
  ي رانندگي در مقايسه با عقد ازدواج گرفتن گواهينامه
  .ي زير را طي كنيد ي رانندگي شما الزم است كه سه مرحله براي گرفتن گواهينامه

  ي چشم و آزمون بينايي  ـ معاينه1
  نامه و قوانين رانندگي  ـ امتحان آيين2
   ـ امتحان رانندگي و اثبات مهارت رانندگي3

 همـراه بـا دو شـاهد و         دفتر ثبـت ازدواج   اما براي عقد ازدواج تنها حضور در يك           
ا جـد پـدري بـا موافقـت     ي پـدر يـ   و در صورت عدم اجازه    (ي پدر دختر يا جد پدري       اجازه
البته اين پيچيدگي حـضور دو شـاهد   . كنيد ي ثبت شما ازدواج مي   و پرداخت هزينه   )دادگاه

 در گرنـه ي پدر يـا جـد پـدري دختـر تنهـا در كـشورهاي اسـالمي مرسـوم اسـت و                     و اجازه 
ي ثبـت ازدواج بـدون هـيچ كـار ديگـري       كشورهاي غيراسالمي افراد تنها با پرداخت هزينه     

  . ند ازدواج كنندتوان مي
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رانندگي بد در بسياري از موارد موجب خسارتهاي فيزيكي و عاطفي وحـشتناكي               
 خسارتهاي عاطفي، ارتباطي، مالي، افزايش تعـداد        ،ازدواج بد و نهايتاً طالق    آيا   اما   ،شود  مي

  ندارد؟در پي سرپرست و غيره را  كودكان تك سرپرست يا بي
 شـادابي و    ،ضـاي ازدواج در جامعـه بيـشتر شـود         ما بر اين بـاوريم كـه هـر چـه تقا             

ــد شــد   ــر خواه ــه افزونت ــرزندگي در جامع ــد ازدواج.س ــا عق ــد ام ــاي جدي ــه  در دني ــاز ب  ني
 در قيـاس بـا گـرفتن        هـا   زمينـه   پيش اين   . كه الزم است به آنها بپردازيم      ، دارد هايي  زمينه  پيش

  :ي رانندگي به نظر ما عبارتند از  گواهينامه
  .براي اثبات كفايت و رشد متناسب بينش فرد در مورد ايجاد يك خانواده ـ آزمون بينشي 1
 و انتظارات ازدواج و قـوانين حـاكم بـر    مشكالتي آشنايي با   ـ گذرانيدن آزموني درباره 2

  .زندگي مشترك
 ـ گذرانيـدن آزمـون عملـي در جهـت اثبـات مهارتهـاي ارتبـاط مثبـت و مهارتهـاي حـل            3

   .تعارض
 ابلهانـه يـا حـداقل آرمانگرايانـه اسـت؟ مـا چنـين                چنـين نيـازي    آيا باور داشتن به   

 يهـا نفـر از مردمـان        انديشيم و به عنوان خانواده درمانگر، مشاور وروانشناس كه بـا صـد              نمي
كــه از تبــاهي ناشــي از ازدواج نامتناســب و ازدواج بــد آزار ايــم  مــصاحبه و مــشاوره كــرده

تواند يك نظام حداقلي بـراي تربيـت راننـدگان     مياي     بر اين باوريم كه اگر جامعه      ،اند  ديده
اي بـراي تربيـت    توانـد و الزم اسـت كـه نظـام عاقالنـه             ترديد مـي     بي ،جديد به اجرا درآورد   

به نظر ما غفلـت   . همسران جديد، والدين جديد و خويشاوندان جديد طراحي و تنظيم نمايد          
  .از چنين امري يك ناداني بزرگ است
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ي   ري مراسم ازدواج در قياس بـا يـادگيري دربـاره          صرف وقت براي برگزا   
  ازدواج

 وقـت و    ،تواند به روشن شدن موضوع كمك كند        ي جالب ديگري كه مي      مقايسه  
پولي است كه افراد براي برگزاري و انجام مراسم عروسي كه تنها يك يـا دو روز بـه طـول            

انجامد نـه     طول مي  در حالي كه براي خود ازدواج كه يك عمر به            ،كنند  كشد صرف مي    مي
 حتي حاضر بـه صـرف وقـت هـم بـراي آن در بـسياري از             ،كنند  تنها چنان پولي صرف نمي    

  :گويد  مي“ديويد اولسون”. موارد نيستند

 كيكـي   ،كننـد   آنها انرژي زيادي را براي انتخاب كيك عروسي صـرف مـي           
شـود حـال آنكـه بايـد          كه توسط ميهمانان گرسنه طي چند دقيقه مصرف مي        

خود را براي آموختن اصول پوياي ازدواج و باال بردن مهارتهاي الزم        انرژي  
براي همسرشدن و پدر يا مادر شـدن بـه كـار ببندنـد و متأسـفانه ايـن اشـتباه                     

  .بزرگ جوانان ماست
  

  ريزي براي شغل و حرفه در قياس با ازدواج  برنامه
 بسيار زيـاد    شود معموالً   مقدار وقتي كه صرف آمادگي براي يك كار يا حرفه مي            

ي تحـصيلي   كه بايـد دوازده سـال دوره    به غير از اين، مثالً اگر بخواهيد مهندس شويد  .است
 چهار سال نيز به طور ، الزم است كه پس از قبولي در كنكور دانشگاهها       ،را طي كرده باشيد   

  .ي مهندسي مورد نظرتان تحصيل كنيد اختصاصي در مورد رشته
يابيـد كـه       بـه زودي در مـي      ،ماني كه شـاغل شـويد     بعد از تحصيالت دانشگاهي ز      

كشد تا پس از تجربه آموزي و آموزشهاي تخصصي ديگر بتوانيد شايـستگي               سالها طول مي  
  .الزم را در حرفه و كار خود بدست آوريد

اي مسيري طوالني و پر پـيچ و خـم اسـت              دانند كه پيشرفت شغلي و حرفه       همه مي   
 فـردي هـست كـه در مـورد صـرف وقـت و تـالش بـراي                    امـا كمتـر    ،كه به تالش نياز دارد    



10  ضرورت آموزش پيش از ازدواج  

خالف چنين رويكردي نسبت بـه   بر.پيشرفت در شغل خود اهمال كند و آن را ناديده انگارد   
ي ما و   در مورد ازدواج چنين ديدگاهي در جامعه    ،شغل و حرفه و پيشرفت و موفقيت شغلي       

   .شود اكثر جوامع بشري مالحظه نمي
 هـم   »اشـق ع« اگر   . را در نظر بگيريد    كسياج كافي است    ي ما براي ازدو     در جامعه 

بوديد كه چه بهتر و اگر هم نبوديد اشكالي ندارد با هم طي چند جلسه آشنا خواهيـد شـد و    
بعد هم ازدواج خواهيد كرد و روز بزرگ كه فرا رسيد مراسمي با شـكوه برگـزار خواهيـد                   

سران هـستند و راهنمـايي انـدك و     بعد از آن هم   . كرد كه هر چه با شكوهتر باشد بهتر است        
  .كمبود آموزش و تجربه كه گاه تا پايان زندگي ادامه خواهد يافت

ي مهم ديگري نگاه كرد چه رسد به          الزم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه          
  .هاي زندگي هر فرد ازدواج اوست كه ما معتقديم يكي از مهمترين برنامه اين



  

  

  فصل دوم
  

  آشنايي
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فرايند تبادل اطالعات و عواطف بين دو نفر از جنس مقابل           نايي،  آش  

ي مـا آشـنايي از     به طور سنتي در جامعـه  .گيري براي ازدواج است    به منظور تصميم  
  . شود كه شكل آن در نقاط مختلف ايران متفاوت است طريق خواستگاري انجام مي

  
  جذابيت

جـذابيت در   .  جذابيت اوست   آشنايي با يك نفر    عنصر محرك براي  معموالً اولين   
  .آغاز و گسترش آشنايي زن و مرد تأثير به سزايي دارد

در مطالعات انجام شده اين نتيجه بدست آمده است كه جذابيت ظاهري بيـشترين                
 تعـداد   درهايي است كه      د دارد و يكي ازمهمترين شاخصه     اتأثير غيرمنطقي را بر اكثريت افر     

در نگاه اول جذابترين افراد به احتمال زيـاد افـرادي           . ثير دارد افراد خواستار ازدواج با فرد تأ     
در يــك ). 1972دويــن و ديگــران، (گــرم، حــساس، مهربــان، بــه روز و بــا كفايــت هــستند 

 ،ي بين فرهنگي كه سي و سه فرهنـگ در نقـاط مختلـف جهـان را در برمـي گرفـت                 مطالعه
 در ،سـط مـردان ذكـر شـده بـود     ي موارد به عنوان جذابترين عامـل تو        ظاهر فيزيكي در همه   

كه خانمها به دور نماي مالي مردان و بلند پروازي آنها يا سخت كوشي و جدي بـودن                حالي
ي جهان زنـان و مـردان بـر روي            آيا واقعاً در همه   ). 199،  1989باس،  (كردند    آنها توجه مي  

ادي كـه بـه     ي افـر     در تحقيق بـاس همـه      .اين موارد توافق دارند؟ قضيه به اين سادگي نيست        
فهـيم ـ   «هـاي شخـصيتي     ويژگـي ، چه مرد و چـه زن ، بودند هاي تحقيق پاسخ داده پرسشنامه
  . ترجيح داده بودند»جذابيت ظاهري« يا »قدرت كسب و كار« را بر »باهوش« و »مهربان

 خانمهـا از    »جـذابيت ظـاهري   « مـردان و     »قدرت كسب و كار   «در برخي تحقيقات      
ن دو مورد در برابر ديگر عوامل شخصيتي مورد توجه گرفتـه            هم تفكيك شده و اولويت اي     

برخي تحقيقات نشان داده است كه اين دو عامل قبل از ديگر عوامل شخصيتي مـورد        . است
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و تحقيقـات ديگـر نـشان    ) 1998؛ تانسند و وايزرمن، 1998هاسبراگ ،   (گيرد    توجه قرار مي  
گيرنــد  تي مــورد توجــه قــرار مــيانــد كــه ايــن دو عامــل بعــد از ديگــر عوامــل شخــصي داده

توان گفت كه جذابيت ظاهري در فراينـد آشـنايي            به طور تقريبي مي   ). 1995ديسراچرس،  (
. براي مردان از اهميت بيشتري برخوردار است و كيفيتهاي شخصيتي براي زنان مهمتر است             

شتر انجـام شـد اولويتهـاي مـردان بـراي آشـنايي، بيـ             ) 1984(اي كه توسـط نويـد         در مطالعه 
گرفت و اولويتهاي خانمها براي آشـنايي مخلـوطي از            هاي جذابيت ظاهري را در برمي         جنبه

 امــا هنگــامي كــه در ايــن تحقيــق مــردان و زنــان  .هــاي ظــاهري و شخــصيتي بــود ويژگــي
 فهرسـت آنهـا بـه طـور         ،بنـدي كردنـد     هاي با اهميت بـراي انتخـاب همـسر را دسـته             ويژگي

   ـ صـداقت   1:  فهرسـت بـه ترتيـب اولويـت عبـارت بـود از        ايـن .معناداري شبيه به هـم بـود  
   ـ خلــق و خــو    6 ـ مهربــاني    5 ـ خــونگرمي    4 ـ حــساسيت    3 ـ وفــاداري و تعهــد     2
   ـ متانت و وقار9 ـ صبر و شكيبايي 8 ـ ماليمت 7

 در انتخـاب همـسر مهمتـر از ظـاهر فـرد اسـت               »شخـصيت «رسـد كـه       به نظـر مـي      
پذير مرد برخي اوقات براي خانمها ممكـن        رشهاي جامعه و نگ ) 1997كانينگهام و ديگران،    (

  ).1997گرازيانو و ديگران، (تر باشد  است از نفوذ اجتماعي مرد، دلخواه
 امـا لزومـاً ارتبـاط       ،تواند فرد را درگيـر فرآينـد آشـنايي كنـد            جذابيت ظاهري مي    

 دو جـنس    ي آنچـه كـه هـر        رغم همه   علي. همراه نخواهد داشت   هطوالني مدت و شادي را ب     
كننـد كـه بـه         به طور واقعي همسري را انتخاب مـي        ،آل مد نظر دارند     ي جذابيت ايده    درباره

  ). 1980گريتلي و وايد، (لحاظ جذابيت همانند خودشان باشد 
امـا موقعيـت اجتمـاعي بـراي        . همسر جذاب بر موقعيت اجتمـاعي فـرد تـأثير دارد            

ا نگاه ديگران و موقعيت اجتماعي مهم است مرداني كه براي آنه. برخي از افراد مهمتر است   
كه مرداني كه توجه كمتري        در حالي  ،به ظاهر و جذابيت ظاهري همسر توجه بيشتري دارند        
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دهنـد و بـه ظـاهر همـسر            به عوامل شخصيتي ارزش بيشتري مـي       ،به موقعيت اجتماعي دارند   
  ).1985سيندر و ديگران، (كنند  كمتر توجه مي

توانـد يـك نقطـه         مـي  ،ول در عين حال كه يك مزيت اسـت        جذابيت ظاهري غيرمعم  
شـوند و بـه سـتوه          اغواگرانه محاصره مي   هايالعاده جذاب با پيشنهاد      افراد فوق  :ضعف باشد 

هاي خـود     رسد كه جامعه نسبت به اين افراد به لحاظ هنجار            در عين حال به نظر مي      .آيند  مي
 كـه مجبـور باشـند       ممكن است  ،ي دارند بنابراين زناني كه جذابيت باالي    . گيرتر است   سخت

  .همسري را با جذابيت كمتر انتخاب كنند و دايماً وفا داراي خود را به او ثابت كنند
 بـه رضـايت زناشـويي بيـشتر و يـا زنـدگي شـادتر رهنمـون                لزومـاً البته ظـاهر جـذاب      

  ).1972برشايد و ديگران، (شود  نمي
 براي خانمها جذاب اسـت      » موفق بالقوه« يا   »گيري  يك شخصيت قوي در حال شكل     «

 .رسد كه دورنماي موفقيت مرد براي خانمها اهميـت دارد           به نظر مي  ) . 1995ديسراچرس،  (
 بـراي موفـق      با مـردان   هاي غربي كه خانمها فرصت تقريباً برابري        اين نگرش حتي در كشور    

بـه   مـردان    هـم ماننـد   رسد كه زنـان       در ضمن به نظر مي    . ن دارند نيز همچنان وجود دارد     بود
 هم به عنوان يك امر مطلوب و هـم بـه عنـوان يـك نمـاد از موقعيـت         ،جذابيت ظاهري مرد  
؛ 1989اسـپريچر،   (دهند كه اين امر را پنهان نگاه دارند            اما ترجيح مي   ،اجتماعي توجه دارند  

  ).1994پاولوس و جنست، 
 عامـل ومين  س. اشاره شد » جذابيت شخصيتي « و   »جذابيت ظاهري « عاملتا اينجا به دو     

 اجتمـاعي، موقعيـت     ي  موقعيت اجتماعي شامل طبقه   . فرد است » موقعيت اجتماعي «جذابيت  
اقتصادي، شأن و منزلت اجتماعي، شهرت، اعتبار، اصـالت خـانوادگي، تحـصيالت، شـغل،               

 اجتماعي باال براي ديگر طبقـات اجتمـاعي   ي طبقه. شود قوميت، مذهب، زبان و فرهنگ مي     
تـر جـذب فـردي از طبقـه بـاالتر              پـايين  ي  كه فردي از طبقه      امكان اين  جذاب است، بنابراين  

افراد تحت تأثير ميـزان درآمـد و        . كند  موقعيت اقتصادي نيز ايجاد جذابيت مي     . شود، هست 
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موقعيت اقتصادي نقش مهمي در تعيين جايگاه اجتماعي فرد . گيرند  فرد قرار ميي سرمايه
اش به راحتي ديگران  شهرت و اعتبار خود او و خانوادهجايگاه فرد در اجتماع محلي، . دارد

اصالت خانوادگي كه در واقع از اعتبار خانواده، جايگاه خانواده . دهد را تحت تأثير قرار مي
 و داردهاي ايراني اهميت فراواني   در نظر خانواده،و آبروي خانوادگي تركيب شده است

كه   يكي به دليل اين.ز دو جهت مهم استتحصيالت فرد ا. كند ايجاد جذابيت ميشديداً 
دهد و در عين حال از  تحصيالت باالتر، شغل بهتر و وضعيت اقتصادي بهتري را نويد مي

بسياري از ما به راحتي تحت تأثير تحصيالت . دهد توانمندي، هوش و فهم فرد نيز اطالع مي
 منزلت اجتماعي فرد  يكي شأن و.شغل فرد از چند جهت اهميت دارد. گيريم فرد قرار مي

برخي از . كند رساند و ديگري ميزان درآمد و توانمندي اقتصادي فرد را بيان مي را مي
مذهب فرد و دين . موقعيتها، زبانها و فرهنگها از جذابيت و اعتبار بيشتري برخوردار هستند

شتري  ممكن است جذابيت بيفردبرخي از مذاهب براي . فرد نيز بر جذابيت او تأثير دارد
 چرا كه به ؛ از جذابيت برخوردار است،هم مذهب بودن و هم دين بودن. داشته باشد

جايگاه . اي شباهت و همانندي نيز كه يكي ديگر از منابع جذابيت است اشاره دارد گونه
چه جايگاهي دارد هاي خود  كه فرد در ميان هم مذهبي  اين.مذهبي فرد نيز تأثيرگذار است

 و برخي از زبانها. ست يا يك مؤمن معتقد در جذابيت تأثيرگذار استكه روحاني ا  اينو
. هاي ديگر از اعتبار باالتري برخوردار هستند  در يك جامعه نسبت به زبانها و لهجهها لهجه

  .بنابراين زبان و لهجه فرد بر جذابيت او تأثيرگذار است
 تحقيقـات بـسياري   .است كه باهم داريـم  » شباهتهايي«يكي ديگر از منابع جذابيت        
 به ويژه زمـاني     ،كنند  اند كه دانشجويان به شباهتهاي شخصيتي و نگرشي توجه مي           نشان داده 

هرچه شـباهتها بـين دو نفـر بيـشتر باشـد،            ). 1990فاين گلد،   (كه چندان درگير عشق نيستند      
. ها استها، باورها و نگرش بيشتر در مورد انديشه» شباهتها«. آيد جذابيت بيشتري به وجود مي

 جذابيت بيشتري را بين خود احـساس  ،دو نفر كه انديشه، باور و نگرش نزديك به هم دارند    
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هـا، شـباهت در حـوادث     شباهت در ساير موارد زندگي از قبيل شـباهت در تجربـه  . كنند  مي
انگيز، شباهت از نظر عضويت در گروههاي سياسي يا اعتقادي خاص، اهـداف مـشابه و                  غم

  .كند  همگي ايجاد جذابيت مي،هاي همانند و مشتركهمانند، فعاليت
يك . است كه باهم داريم» ييها  و تفاوتتضادها«يكي ديگر از منابع جذابيت   

فردي كه پر سر و صدا و . فرد خجالتي ممكن است فردي صبور و شجاع را جذاب بداند
. داندبسر و صداست را جذاب  پر حرف است ممكن است كسي كه كم حرف و بي

 يا فاقد آن ،ايم به صفات و شرايطي اشاره دارد كه ما تجربه نكردهها  و تفاوتضادها ت
 كه صاحب آن صفت يا داراي آن شرايط خواهيم ميدانيم و   اما آن را جذاب مي؛هستيم
ي آرام فرد مقابل را جذاب  اي داشته است و خانواده ي آشفته فردي كه خانواده. شويم
  .ايجاد شده است»  و تفاوتتضاد«دليل داند، اين جذابيت به  مي
  

  هاي آشنايي نظريه
 و  1ي همـسان همـسري      يكـي نظريـه    .ي قديمي در اين بـاب وجـود دارد          دو نظريه   

  .2ي ناهمسان همسري ديگري نظريه
 كــه هــر چــه شــباهتها و ، ايــن فــرض اســتهمــسان همــسري اســتوار بــر ي  نظريـه 

   به عبارت ديگر.شنايي با يكديگر هستندهماننديها بيشتر باشد دو طرف بيشتر مايل به آ
  

  جنس پرواز جنس با هم كند هم  كبوتر با كبوتر، باز با باز
  
  

                                                 
1- Homogamy 
2- Heterogamy 
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 اجتمـاعي، مـذهب مـشترك، ارزشـهاي         ي  هـاي قـومي، فرهنگـي، طبقـه        همانندي  
ق مـشترك بنيـان و      يـ مشترك، سن و سال نزديك به هـم و سـطح تحـصيالتي مـشابه و عال                

ي مـشترك منظـور ايـن         در مـورد عالقـه    . ندگي مشترك است  ي استواري براي ايجاد ز      پايه
 بلكه ممكن است به طـور فـردي بـه    ،يك عالقه را دنبال كنند نفر به همراه هم     نيست كه دو    

ي مـشترك بـه موسـيقي،         مثالً عالقـه  . مند باشند   آن بپردازند اما هر دو نفر به آن حوزه عالقه         
در  به اين معني نيست كه اگـر   ،ه كه گفته شد   و البته همه آنچ   ... هنر ، صنايع دستي، طبيعت      

 بلكـه   . الزاماً روابـط آنهـا پايـدار و موفـق نخواهـد بـود              ند؛ با هم تفاوت داشت    ها  برخي حوزه 
 اما به طـور     .اند  داشته ازدواج موفقي    ،ها  رغم تفاوت در برخي از زمينه       افرادي هستند كه علي   

بـه همـين   . تر خواهد بود تر و آسان حتعام هر چه مشتركات بيشتر باشد زندگي و ارتباط را  
خواهيد ازدواج موفق، با ثبـات و شـادماني داشـته            كه اگر مي   معتقدنددليل متخصصان اكثراً    

 بايد به جستجوي فردي باشيد با خصوصيات و كيفياتي كه در انتخاب بهترين دوست ،باشيد
تـرين دوسـت      نند صـميمي   يا به عبارت ديگر با كسي ازدواج كنيد كه ما          .به دنبال آن هستيد   

  .شما باشد
 ،شويم  ما بيشتر به افرادي عالقمند ميكند كه ي ناهمسان همسري بيان مي نظريه  

 يا يك فرد ،آيد  مثالً فرد خجالتي از فرد جسور خوشش مي.كنند كه ما را كامل مي
فرض اصلي . داند اجتماعي و اهل رفت و آمد يك فرد منزوي و اهل مطالعه را جذاب مي

 كه ما تمايل داريم كسي را جستجو كنيم كه داراي آن چيزي است ،ين نظريه اين استا
 چرا كه ،پذيرند بسياري از مردم اين نظريه را مي. كه ما نداريم و مايل به داشتن آن هستيم

 اما اگر آشنايي را از انتخاب .رسد منبعي براي شهود و احساس در آن نهفته است به نظر مي
دهد كه در اكثر ازدواجهاي   تحقيقات نشان مي.شود  واقعيت آشكار مي،همسر جدا كنيم

  .موفق دو طرف معموالً از بسياري جهات به هم شبيه هستند
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 ،ي ديگري كه براي توضيح فراينـد آشـنايي تـا انتخـاب همـسر مفيـد اسـت                  نظريه  

اً انتخـاب همـسر   كند كه مردم براي آشنايي و نهايتـ   اين نظريه بيان مي .ست ا 1ي صافي   نظريه
شـود و     تر مي   ي مخروطي آن تنگ     كنند كه به تدريج دامنه      اي عبور مي    هاي پيچيده   از صافي 

  .رسند كه نهايتاً به يك انتخاب مي شود تا اين تر مي انتخاب محدود
  .يابد بينيد تعداد افراد بالقوه به مرور كاهش مي طور كه در شكل مي همان

 اقـوام،   منظـور از آشـنايان،     .گذار آشـنايان هـستند      يراولين صافي يا اولين عامل تأث     
هــستند كــه بــا آنهــا مواجــه ... خويــشان، دوســتان، همــسايگان، همكــاران، هــم كالســيها و 

 مكان جغرافيايي و زمـان آشـنايي عوامـل          .شويم  بينيم و با آنها آشنا مي        آنها را مي   ،شويم  مي
هاي جديد از قبيل اينترنـت، فـضا و          رسانه البته   .گذارند  مؤثري هستند كه در اين مرحله تأثير      

  .توان در اين صافي مؤثر دانست  كه آنها را نيز مي،اند  ايجاد كردهبراي ارتباطزمان مجازي 
ي اجتمـاعي ـ    ي اجتمـاعي گـروه قـومي و نـژادي، طبقـه      منظـور از صـافي پيـشينه     

  .كنند ن را لحاظ مياقتصادي و سن است كه در اين مرحله افراد به طور هشيار يا ناهشيار آ
گيـري    كند و در تـصميم      به صورت يك صافي عمل مي     بعد   ي  جذابيت در مرحله    

  .افراد مؤثر است
 هر ،ها و ارزشهاست همساني و هماهنگي، بيشتر معطوف به شخصيت، عاليق، باور  

كه بـا هـم        احتمال اين  ،چه افراد به لحاظ اين چند عامل با هم هماهنگي بيشتري داشته باشند            
  .ازدواج كنند بيشتر است

 

                                                 
1- filter Theory 
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 صافي آشنايان

 شناسيدافراد مناسبي كه مي

 ي اجتماعيصافي پيشينه

 ي اجتماعي همانندافرادي با پيشينه

 صافي جذابيت

 افراد جذاب

 صافي همساني و هماهنگي

 شخصيتهاي هماهنگ

 صافي سنجش

 تعهد متقابل
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 در ايـن مرحلـه مـا ارزيـابي          .صافي سنجش در واقـع ارزيـابي مـا از ارتبـاط اسـت               

اگـر در ارزيـابي مـا آنچـه كـه           . آوريـم   دهيم و چه بدست مي      كنيم كه در ارتباط چه مي       مي
 اغلب بـه سـوي ارتبـاط متقابـل متعهدانـه يـا       ،آوريم متناسب بود  مي دهيم با آنچه بدست     مي

  .ازدواج پيش خواهيم رفت
  

  فوايد آشنايي
  :ي آشنايي به ترتيب عبارتند از  عمدهي فايدهچهار 

 بـه مـا كمـك    ،ي متفاوت بودن افراد با يكديگر و آشنا شـدن بـا افـراد مختلـف      ـ مشاهده 1
ي ما به واقع منحصر       همه. ي خود مشاهده كنيم     فراد جامعه ي تفاوتها را در ا      كند تا گستره    مي

 تفاوتهاي خاص خودمان را هـم  ،رغم شباهتهاي فراواني كه با هم داريم    به فرد هستيم و علي    
  .كند كه اين تفاوتها را از نزديك ببينيم  به ما كمك مي،اي از افراد  آشنايي با گستره.داريم

هـاي   مـردم بـه شـيوه   . كند تـا خـود را بهتـر بـشناسيم      مي ـ تعامل با افراد ديگر به ما كمك 2
 آگـاهي بيـشتر از ايـن تفاوتهـا بـه مـا در شـناخت        .كننـد  كنند و رفتار مـي     گوناگون فكر مي  

كنـد و نهايتـاً مـا را در           تفاوتهاي خود با ديگران و نيز شباهتهاي خود با ديگران كمـك مـي             
كه با افراد     زماني. كند  باشيم ياري مي  شناخت بهتر آنچه كه هستيم و آنچه كه دوست داريم           

شويم كه به لحاظ پيشينه، خانواده و شخصيت با ما تفاوتهاي زيادي              بسيار متفاوتي روبرو مي   
آشـنايي بـستري اسـت بـراي شـناخت بهتـر       . آمـوزيم   ي خود بيشتر و بيشتر مي        درباره ،دارند
  .خود
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آيد و از چه چيزهـايي بـدمان    ن ميفهميم كه از چه اموري خوشما  ـ در فرايند آشنايي مي 3
تر بدانيم كه به دنبال چه كسي هستيم و           كند تا بهتر و روشن      آشنايي به ما كمك مي    . آيد  مي

آشـنايي بـه مـا      . كنـيم   ها و خصوصياتي را در شريك زندگي خود جـستجو مـي            چه ويژگي 
 بـا چـه     كنـيم و چـه افـرادي        هايي احساس راحتـي مـي       كند تا بدانيم با چه ويژگي       كمك مي 
  .كنند ي ما را ناراحت مييخصلتها

آشـنايي بـه مـا    . كنـد   ـ فرايند آشنايي به مـا در يـادگيري مهارتهـاي ارتبـاطي كمـك مـي       4
ما مجبـور هـستيم كـه در يـك     . دهد ي ارتباط با افراد ديگر مي فرصتهاي زيادي براي تجربه   

 چه بگوييم و چه كـاري  كه هايي از قبيل اين هاي زياد و مهمي بگيريم تصميم     ارتباط تصميم 
 همانگونـه كـه متوجـه       .هاي رفتاري خود توجه كنيم      انجام دهيم و مجبور هستيم كه به پيامد       

  .پيامد گفتار و رفتار ديگران بر خود هستيم
  

  محدوديتهاي آشنايي
ي با ارزشي باشـد امـا محـدوديتها و معايـب              تواند تجربه   به طور واضح آشنايي مي    

  .كنيم  در چهار مورد خالصه ميخاص خودش را هم دارد كه
. هـاي مثبـت خـود را بيـان كننـد      كنند تا فقط جنبه  ـ در فرايند آشنايي هر دو نفر تالش مي 1

كننـد تـا فقـط         تـالش    ،خواهنـد بـا هـم آشـنا شـوند           البته اين معمول است كه افراد وقتي مي       
ت در آشـنايي    مشكل در اين نيست كـه تنهـا وجـوه مثبـ           . هاي مثبت خود را بروز دهند       جنبه

 مشكل اينجاست كـه در ايـن فراينـد افـراد تـصوير تحريـف شـده و غيـر                     ،شوند  برجسته مي 
ي واقعي فرد و وجوه  كه چهره  زماني،بعد از ازدواج. اي از يكديگر خواهند داشت بينانه  واقع

 همسر او دچار تعارض خواهد شد كه چگونه او به اين ميزان متفـاوت     ،شود  منفي او آشكار    
  .كند كند و حتي صحبت مي كند، رفتار مي ميفكر 

 يكـي ديگـر از محـدوديتهاي آشـنايي     ، ـ دور شدن از دوستان و فعاليتهاي معمول روزمره 2
 خيلي معمولي اسـت كـه توجـه   ،زماني كه ما درگير يك آشنايي جدي و مهم هستيم  . است
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ري بـه درس،    ما فقط به آن فرد خاص معطوف باشد و از ديگران غافل شويم و توجـه كمتـ                 
  .كار و فعاليتهاي اجتماعي داشته باشيم

يكـي از  . ل مشترك در زمـان آشـنايي  ي ـ كوتاهي و قصور در مواجهه با موضوعات و مسا 3
ل مرتبط با آنچه كه در حال رخدادن است و مسايل مربوط       ي بيان مسا  ،تابوهاي زمان آشنايي  
 ،ت و مسايل همين دوره نيز بپردازيم      ما در زمان آشنايي بايد به مشكال      . به ارتباط فعلي است   

 احتماالً براي حفظ شور وشـوق و جـذابيت ارتبـاط از             .يا حداقل در اين جهت گام برداريم      
 اما اين مسايل نابود نخواهند شـد        .كنيم   رها مي   كنار اين مسايل مي گذريم و آنها را سربسته        
  .برسد و سر بركشند تا زمان آن فرا ،و مانند آتش زير خاكستر پنهان خواهند بود

 آمـادگي هـر دو نفـر بـراي ازدواج را     ،كـه بـدون حـد و مـرز باشـد       ـ آشنايي در صورتي 4
 اما اكثر متخصصان بـر      ،آشنايي دو نفره هر چند جهات مثبت بسياري دارد        . كند  تضعيف مي 

هـر چنـد آشـنايي شـرط الزم ازدواج          . اين باورند كه به تنهايي بـراي ازدواج كـافي نيـست           
يـادگيري از   ( . مـؤثر اسـت    بـسيار در ازدواج موفـق     يـادگيري   . ا شرط كافي نيست      ام ،است
 آمادگي  ).ي اطرافيان ، يادگيري از زندگي پدر و مادر و يادگيري از تحقيقات علمي               تجربه

تـرين    تـرين و در عـين حـال پـاداش دهنـده              سـخت  توانـد   ، مـي  واقعي براي تشكيل خـانواده    
  .ي زندگي باشد وظيفه

  
  در فرايند آشناييده اشتباه 

 ايـن  .چنـد اشـتباه بـزرگ از طـرف مـا رخ دهـد           ممكـن اسـت     در فرايند آشـنايي       
 :اشتباهات به ترتيب عبارتند از

  
  .پرسيم  ـ سؤاالت كافي نمي1

خـواهيم    زمـاني كـه مـي   ي  حتي بـه انـدازه   ،بسياري از ما قبل از شروع يك ارتباط         
باه مـا فرصـت كـشف چيزهـايي را از    بـا ايـن اشـت    . پرسيم  يك دست لباس بخريم سؤال نمي     
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بـه  . شريك زندگي ما حياتي باشد    انتخاب   ي  تواند درباره   ميدانستن آن    كه   ،دهيم  دست مي 
  :رسد نپرسيدن سؤاالت كافي به چند دليل باشد نظر مي
  .سازد  ارتباط را مخدوش ميي هاي عاشقانه پرسيدن سؤال جنبهالف ـ 

پرسيدن سؤال  .  عاشقانه ما از بين برود     ي  ابطهترسيم ر    چون مي  ،پرسيم  ما سؤال نمي    
خواهيم كه فضاي عاشقانه را  كند و ما نمي فضاي ارتباط را تبديل به فضاي يك مصاحبه مي      

 امـا تنهـا راه      ، اما سـؤال كـردن شـايد عاشـقانه نباشـد           .اي كنيم   تبديل به يك فضاي مصاحبه    
  .همسر آينده استهوشمندانه براي شناخت 

  .جواب سؤالهاي خود را بدانيمخواهيم  نميب ـ 
برخــي اوقــات مــا در فكــر ايــن هــستيم كــه حتمــاً بــا فــرد مقابــل ازدواج كنــيم و    

 به همين دليل به طور ناخود       ،خواهيم چيز بدي بشنويم     خواهيم رابطه به پايان برسد، نمي       نمي
كـه بـه    ممكن است بعد از مدتها كسي را يافته باشيم          . كنيم كه سؤال نپرسيم     آگاه تالش مي  

 بنابراين از پرسيدن سـؤاالتي كـه        ؛خواهيم سر انجامي بگيريم     ما قول ازدواج داده باشد و مي      
  .كنيم ممكن است اين رابطه را خراب كند، پرهيز مي

  .ترسيم متقابالً از ما نيز همان سؤاالت پرسيده شود ميج ـ 
ريم و يـا     خود شرمسا  ي  وقتي از خود و زندگي خودمان راضي نيستيم يا از گذشته            

كنيم و احساس خـوبي نـسبت بـه خودمـان             ايم، زماني كه احساس گناه مي       با آن كنار نيامده   
رويـم تـا از مـا نيـز همـان سـؤاالت               به طرزي ناخود آگاه از پرسيدن سؤال طفره مي         ،نداريم

 چـرا   ؛ مورد مهمي اسـت    ،اگر فردي به اين داليل از پرسيدن سؤال طفره برود         . پرسيده نشود 
كـه درگيـر    ما احساس عزت نفس و احترام به خود را از دست بدهيم احتمـال ايـن          كه وقتي   

  .يك ازدواج ناموفق شويم، بسيار زياد است
  . چه موضوعاتي بايد سؤال كنيمي دانيم درباره نميد ـ 
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دانـيم در زنـدگي       مـا از ازدواج تـصوير روشـني نـداريم و نمـي            اين يعني اين كـه        

رسـد    به نظر مي  . يمكن آنها سؤال    ي  رخوردار است كه درباره   مشترك چه اموري از اهميت ب     
 افرادي هستند كه يا نياز به آموزش جدي دارنـد و            ،پرسند  افرادي كه به اين دليل سؤال نمي      

  .اند  ازدواج نرسيدهي كه هنوز به پختگي كامل درباره يا اين
يك فرد   ي  هرچه اطالعات ما درباره   . پرسيدن سؤال شاهراه شناخت ديگري است       

 و هرچه اطالعات مـا در مـورد فـردي           م او تصميم بگيري   ي   درباره متواني  بيشتر باشد، بهتر مي   
  .، بيشتر خواهد بودمكه در رابطه با او عصباني يا مأيوس شوي  احتمال اين،اندك باشد

. يكي از مهمترين مسايل زمان آشنايي، سؤاالتي است كه بايد از فرد مقابل بپرسيم         
از آنجـا كـه     . ي زيادي در رابطه بـا ايـن سـؤاالت در جهـان فـراهم شـده اسـت                  ها  پرسشنامه

هايي استفاده شود      كه از پرسشنامه   ،سؤاالت زمان آشنايي وابسته به فرهنگ است الزم است        
هـا توسـط آقـاي ابوالفـضل شـيرازي            يكي از اين پرسشنامه   . كه با فرهنگ ما هماهنگ باشد     

اين پرسشنامه يا راهنماي سـؤاالت ازدواج در    . استفراهم شده است كه در نوع خود جامع         
  .قسمت پيوستها و منابع آمده است

  
  .گيريم  مشكالت بالقوه را ناديده ميي دهندههاي هشدار   ـ نشانه2

 يكي از خطرناكترين اشتباهاتي است كه ما        ،هاي هشدار دهنده    ناديده گرفتن نشانه    
بينيم كـه نـشانگر ايـن      از فرد مقابل خود ميما چيزي را. شويم در هنگام ازدواج مرتكب مي 
 امـا خـود آگـاه يـا نـاخود آگـاه از آن چـشم پوشـي                   ،تر باشيم   واقعيت است كه بايد محتاط    

  .دهيم ما اين كار را به يكي از روشهاي زير انجام مي. كنيم مي
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  .دهيم مسايل را كم اهميت جلوه ميالف ـ 

  .قدرها هم خشمگين نيست  آن
  .كند م مواد مصرف نميقدرها ه  آن

 
  .كنيم كارهاي او را توجيه ميب ـ 

  .شود  به همين خاطر زود عصباني مي، كودكي بدي داشته
  .كند  چون استرس كاري زيادي دارد فعالً كمي مواد مصرف مي

  
  .دهيم كارهاي او را منطقي جلوه ميج ـ 

اگـر كـار    . زدحيف است كه به كارهاي نامناسـب بپـردا        .  او واقعاً باهوش است    
  .كند كند در عوض بسيار مطالعه مي نمي

  .كنند  او مرد است و مردها به طور طبيعي خيلي به زنهاي ديگر نگاه مي
  

  .كنيم مشكالت و مسايل را انكار ميد ـ 
چه كسي گفتـه كـه او   .  هيچ كسي تا به حال همانند او مرا دوست نداشته است        

  خيلي عصباني است؟
  .كند قط بعضي وقتها به طور تفريحي مواد مصرف مي او معتاد نيست ف
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معموالً در زمان آشنايي و نامزدي مشكالت يك ازدواج خود را به صورت برخي       
 امــا بــسياري اوقــات افــراد از ديــدن و توجــه بــه آنهــا اجتنــاب  ،دهــد هــا بــروز مــي از نــشانه

طان بـه طـور     سـر . خراب شدن يك رابطـه هماننـد رشـد سـلولهاي سـرطاني اسـت              .كنند  مي
خـراب شـدن يـك رابطـه نيـز          . شـود    بلكه در طول زمان ايجاد مـي       ،شود  ناگهاني ايجاد نمي  

هـاي    توانيم نشانه    مي ،اند  هايي كه به ويراني منجر شده       گونه است و ما معموالً در رابطه       همين
  :فرمايد  مولوي مي.را در آغاز رابطه ببينيمدهنده هشدار 

  
   بود1ليــك زهــر اندر شكـــر مضمر    ـــر بوداي بســا شيــرين كه چون شك

  و آن دگر چون بر لب و دندان زدش    تــر، به بو بشناســدش آن كه زيــرك
  2»كلوا«زنــــد شيطان  گر چه نعره مي    پس لبـش ردش كند پيـــش از گلــو
  ــدا شـــوديو آن دگـــر را در بدن پـ    و آن دگــــر را در گلــــو رسوا شود
   آن بـــر دخــل آموزش دهد3خـرج    و آن دگر را در جگـر سوزش دهـــد
  ∗و آن دگــر را روز ايـــام و نشــــور    و آن دگر را بعد مــــرگ از قعر گور

  

                                                 
  پنهان: ـ مضمر1
  بخور: ـ كلوا2
  خارج شدن: ـ خرج3
  .بيان كه اين ابيات را يادآور شدند، سپاسگزارم از جناب آقاي عر∗
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  .آوريم هاي هشدار دهنده و معناي آنها را مي در زير برخي از نشانه
  

 مشكل نهايي  هشدار دهندهي نشانه

    
 خــود ي در مــورد گذشــتهاز صــحبت كــردن 

از پاسـخ بـه سـؤاالت طفـره         . كنـد   مي اجتناب
را كـم اهميـت جلـوه       ا  كـه آنهـ      يا اين  .رود  مي
 .دهد مي

اي جـدي را     اين امكان وجود دارد كـه مـسأله       
خواهـد بـراي      نمـي كنـد؛     اين كار پنهان مـي     با

 .بهبود رابطه كاري انجام دهد

   

ــاش     ــود را ف ــانوادگي خ ــوابق خ ــات س جزئي
بيند يا با آنها      اش را نمي    زياد خانواده  .دكن  نمي

  .كند صحبت نمي

ــه     ــسبت ب ــشكل دارد؛ ن ــدن م ــميمي ش ــا ص ب
ــضاي ــاع ــركوب  ي انواده خ ــشم س ــود، خ  خ
ــده ــه ممكــن ، دارداي ش ــما   ا ك ســت روي ش

 .فرافكن شود

   

همسر قبلي خـود تماسـهاي      / همچنان با نامزد    
مرتــب بــا او صــحبت : كنــد برقــرار مــي مكــرر

زنـد و شــما را در   تلفـن مــي   اوكنـد يــا بـه   مـي 
يــا معرفيتــان   كنــد دوســتي بــا او وارد نمــي  

  .كند نمي

 .قادر نخواهد بود بـه شـما قـول ازدواج بدهـد           
 اين احتمال وجود دارد كه مجدداً سراغ نامزد       

اصـلي  قبلي خود برگردد و هرگز شما را فـرد          
 .زندگي خود نكند
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 مشكل نهايي  هشدار دهندهي نشانه

   

 طيع اعضاي خـانواده خـود اسـت و بـه          بسيار م 
رسد كه زيـاده از حـد بـا آنهـا حـرف               نظر مي 

بـه آنـان اجـازه      . ايـستد   مقابل آنها نمي   .زند  مي
امر و نهي كنند و آنها نيز حد      دهد كه به او     مي

  .شناسند نمي و مرزي در اين رابطه

 قادر نخواهد بود كه جاي شـما را در خـانواده     
ــاز كنــد و شــما همــواره   در بــين آنهــا خــود ب

اگـر بـه شـما      . غريبگي خواهيد كـرد    احساس
 .طرف شما را نخواهد گرفت حمله كنند

   

 مشروبات الكلي نوشيده يا مواد مخدر مصرف      
 مهمـان «قادر نخواهد بـود كـه بـدون         . كند  مي

در كنـار ديگـران     » پهن كردن بـساط   «و  » بازي
  .باشد

اين امكان وجود دارد كه الكلي باشد يا معتاد         
 گرچــه او ايــن را انكــار. وادمخــدر باشــدبــه م

 .خواهد كرد

    
نهايـت سـفت و دقيـق بـوده و مرتبـاً عـشق،                بي

. دهـد   توجه و هداياي بسيار به شما مي       محبت،
بيــست و چهــار «آيــد كــه  مــي طــور بنظــر ايــن

 .كند فقط به شما فكر مي» ساعت

 اين امكان وجود دارد كه روي شما احـساس        
حسود  من بسيار مالكيت شديد داشته و در ض     

 .ل نباشدئو براي شما هيچ آزادي قا. باشد



28  آشنايي  

  
 مشكل نهايي  هشدار دهندهي نشانه

    
چراني؛ نياز شـديد      هاي مكرر، چشم    الس زدن 
  .از جانب ديگران به توجه

 .مراقب خيانتهاي احتمالي از جانـب او باشـيد        
 چنين افرادي هرگـز بـه شـما احـساس امنيـت         

  .دهند نمي
    

ــام  ــه ن ــسبت ب ــسيار  / زد ن ــي خــود ب ــسر قبل هم
و مدام او را به خـاطر مـشكالتي          عصباني بوده 

  .داند كه داشته، مقصر مي

 وليت سهمي كـه   ؤمس! شما هستيد » نفر بعدي «
ــ وجــود آوردن مــشكالت داشــته   هخــود در ب

پذيرد و در پايان هميشه از دست         نمي است را 
  .عصباني خواهد بود شما

    
  پرداخـت  يها  چكبدهكار و مقروض بوده و      

از لحـــاظ اقتـــصادي .  بـــسياري داردي نـــشده
موقتـاً دسـتم    «: گويـد   مـي مدام   ثبات بوده و    بي

  ».تنگ است

بار مـشكالت مـالي او را شـما بايـد بـر دوش              
عــذر و ! پــس پــول حاضــر كنيــد   . بكــشيد

هاي زيـادي خواهيـد شـنيد امـا از عمـل              بهانه
شما مجبـور خواهيـد شـد       . خبري نخواهد بود  

  .را بازي كنيد» بابا« يا »مامان«كه نقش 
    
هميـشه  . خواهد كـه همـه جـا رئـيس باشـد            مي

ــد و همــواره  خيلــي قــوي جــا مــي  خــود را زن
ــد كــه چــه  مــي« ــه » خواهــد مــي دان و هيچگون

  .دهد بروز نمي پذيري احساس ترس يا آسيب

 در شـروع  . عاشق كنترل كردن ديگران اسـت     
كنـد،    كنيد كه از شما مراقبت مي       احساس مي 

ــا يــك  پايــد كــه مــي  نمــيديــري امــا بينيــد ب
  .كنيد زندگي مي ديكتاتور
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  .كنيم سازش مي ـ عجوالنه و زود هنگام، 3
شـويم ايـن اسـت كـه          يكي ديگر از اشتباهاتي كه در زمـان آشـنايي مرتكـب مـي               

 تا وانمود كنيم كه با فرد مقابل        ،دهيم  ارزشها، رفتارها و عادتهاي خود را به سرعت تغيير مي         
در ابتداي آشـنايي بـا چـشم پوشـي و كوتـاه آمـدن از آنچـه كـه                    . اهنگي داريم توافق و هم  

شويم كه عقايد  وقتي متوجه مي . كنيم كه رابطه را حفظ كنيم       برايمان اهميت دارد، سعي مي    
 ممكن است كه براي عقايد، باورهـا        ،آيد   ما به مذاق فرد مقابل خوش نمي        قيو باورها و عال   

البتـه  .  تا وانمود كنيم كه بسيار باهم تفـاهم داريـم          ،ائل شويم و عاليق خود اهميت كمتري ق     
سازشهاي عجوالنـه معمـوالً     . استو ساختگي   كامالً آشكار است كه اين يك تفاهم قالبي         

  .دهند در موارد زير خود را نشان مي
  چشم پوشي از باورها و ارزشهاي خودالف ـ 

گرشها و عقايـد خـود را بـا او     باورها، ن  ،خواهيم با كسي ازدواج كنيم      وقتي كه مي    
 .آوريـم    باورها، نگرشها و عقايد او نيز اطالعاتي بدسـت مـي           ي  گذاريم و درباره    در ميان مي  

هـاي طـرف    هـا و نگـرش   با ارزش از همخواني كافي يمان برخي از ارزشها و نگرشهااگراما  
 خـود را حفـظ    يهاكـه باورهـا و ارزشـ         اول اين  .داريمراه   ما تنها دو     ،برخوردار نباشد مقابل  

  .كه براي رسيدن به آن فرد از باورها و ارزشهاي خود چشم پوشي كنيم كنيم و دوم اين
  .كنند معموالً افراد به يك يا چند طريق زير از ارزشها و باورهاي خود چشم پوشي مي

 جنـسي   ي   به اجبار و قبل از آنكه درست باشد و آمادگي آن را داشته باشند تن به رابطـه                  
  .هندد مي

  .كنند  شخصي خود در مورد خطاها و اشتباهات فرد مقابل خودداري ميي  از بيان عقيده
كننـد و يـا حتـي        دهند يا آنها را تعـديل مـي          عقايد، باورها و نگرشهاي خود را بروز نمي        

  .كنند آنها را انكار مي
مشروب . (كنند طور معمول از انجام آنها اجتناب مي هكنند كه ب  در فعاليتهايي شركت مي

  )… مصرف مواد مخدر، تماشاي فيلمهاي مستهجن و،خوردن



30  آشنايي  

 از اظهار نظر در مورد موضوعاتي كه به طور جدي با نظريات فرد مقابل در تضاد است،                  
  .كنند اجتناب مي

  هاي خود دست برداشتن از عاليق و فعاليت ـ ب
ايـن كـار   . دهـد  مـي سازشهاي عجوالنه گاهي در مورد عاليق و فعاليتهاي فرد رخ        

  .گيرد معموالً به دو صورت انجام مي
كنيم، به خصوص اگر فكر كنيم كه بـراي            عاليق شخصي و كارهاي خودمان را رها مي        

  . مشترك ما تعارض داردي كه با آينده  عاليق و كارهاي ما اهميتي ندارد يا اين،فرد مقابل
يم در حالي كه خودمـان از آنهـا         كن   خود را غرق عاليق و كارهاي همسر آينده خود مي          

  .بريم لذتي نمي
  گيري از خانواده و دوستان كنارهج ـ 

سازش عجوالنه و سازشكاري در مـورد ارتبـاط بـا خـانواده و دوسـتان نيـز بـه دو                       
  .دهد صورت رخ مي

  .كنيم  ما راحت نباشد، وقت كمتري را با آنها سپري ميي  اگر او با دوستان و خانواده
كنيم كه از بودن با آنها لـذت          حال كردن او با كساني وقت خود را سپري مي          براي خوش  

  .بريم نمي
 اما  ،سازش، مدارا و مصالحه در زندگي مشترك از اهميت زيادي برخوردار است             

 تـأثير مخربـي در      ،وقتي اين سازش زود هنگام و ناپخته باشد و از شرايط بالغانه به دور باشد              
ي روابط سالم حاوي درجاتي از مدارا و سازش و مصالحه است،      تمام. ارتباط خواهد داشت  

توانيم همانند زمان مجـردي زنـدگي         شويم ديگر نمي    وقتي كه متعهد به زندگي با فردي مي       
تـوانيم دقـت بيـشتري بـه          ايـم مـي       قبل از ازدواج از آنجا كه هنوز به فردي تعهد نداده          . كنيم

 .ز به خودمان متعهد باشيم تا به ديگري چرا كه الزم است قبل از هر چي،خرج دهيم
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  .شويم  ـ تسليم نياز جنسي مي4

گيـري    اي كه در تـصميم       يكي از مسايل عمده    ،خواهد ازدواج كند    وقتي كسي مي    
داند كه بـا ازدواج       فرد هم جوان است و هم مي      . كند ميل جنسي است     صحيح ايجاد مانع مي   

كند كه به سرعت به سمت ازدواج         اين سعي مي  بنابر. تواند به ميل جنسي خود پاسخ دهد        مي
كـه جوانهـا از ايـن اشـتباه           در قديم براي ايـن    . حركت كند تا به ميل جنسي خود پاسخ دهد        

 خواسـتگاري بـدون حـضور پـسر برگـزار           ي   رسم بر اين بود كه اولين جلـسه        ،مصون باشند 
امـا امـروزه ديگـر چنـين     . ها با هم به توافق برسند كردند كه اول خانواده  شد و توصيه مي     مي

امروزه الزم است تا جوانها خودشان سعي كنند كه از اين اشتباه دوري           . كاري ممكن نيست  
اگر فـردي نتوانـد     .  جاذبه جنسي دور كنند    ي  كنند و بياموزند كه خود را از تاثير كور كننده         

موفق بيافتد،  كه در دام يك ازدواج نا        احتمال اين  ، جنسي رها كند   ي  از افسون جاذبه  خود را   
  .الزم است به موارد زير عمل شود. كه از اين اشتباه مصون باشيم براي اين. زياد است

  . با حوصله و بدون عجله در طول زمان با فرد مقابل خود آشنا شويد
  . براي ازدواج عجله نكنيد

  . جنسي، قبل از ازدواج پرهيز كنيدي  از هرگونه رابطه
ي ازدواج كنيد، سعي كنيد از رابطه جنسي با او خودداري اگر در نظر داريد با كس     

 جنـسي بـه شـناخت       ي   تا فرصتي فراهم شود كه بـدون تـأثير روابـط جنـسي و جاذبـه                ،كنيد
  .يكديگر بپردازيد

  
  .شويم هاي مادي و ظاهري مي  ـ تسليم زرق و برق5

اده فردي را تصور كنيد كه گرم، بـا محبـت، گـشاده، متعهـد و عالقمنـد بـه خـانو                      
بسيار صـميمي اسـت و از زنـدگي        . دار است   شخصيتي فعال و پويا دارد و بسيار مردم       . است
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آيـا او فـرد     . در ضمن از حس شوخ طبعـي بـااليي هـم برخـوردار اسـت              . خود راضي است  
  مناسبي است براي ازدواج؟

خواهد همه چيز مطابق      مي. حاال فرد ديگري را تصور كنيد كه كنترل كننده است           
توانـد    انتقاد كننده و سـرزنش كننـده اسـت و نمـي           . اخالق او وحشتناك است   . باشدميل او   

  آيا او فرد مناسبي است براي ازدواج؟. كند صميمي باشد و هميشه به كار خود فكر مي
دار باشـد كـه ثـروت و     اگر فرد اول يك آبدارچي باشد و نفر دوم يـك كارخانـه         

  يا تفاوتي براي شما دارند؟امالك فراواني دارد حاال نظر شما چيست؟ آ
در اجتماع ما و در جهان امروزين تأكيد بسيار زيادي بر ثروت و پـول و وضـعيت                    

در عين حال ثروت و شهرت و پول بـه تنهـايي اغـوا كننـده و افـسون             . شود  ظاهري افراد مي  
 ثـروت بـراي   ي جاذبـه . شـويم   بسياري از ما در برابر ثروت و پـول، افـسون مـي           .كننده است 

  .ياري از ما بسيار زياد استبس
  .بسياري از ما در انتخاب همسر خود متأثر از عوامل زير هستيم

   پول فرد
   ثروت خانوادگي
   قدرت و نفوذ فرد

   شغل او
   شهرت او
   زيبايي او

 امـا در    ،كنيم كه اين عوامل در انتخابهاي مـا تـأثيري ندارنـد             بسياري از ما فكر مي      
مهم است كه به لحاظ عوامل بـاال شـباهتهايي بـين            . شود  تر ديده مي  واقعيت چنين چيزي كم   
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وقتـي  . دو نفر وجود داشته باشد اما داشتن شباهت با تحت تأثير قرار گرفتن، متفـاوت اسـت   
  .ي ناسالمي است ، رابطهگيرد يك رابطه صرفاً به دليل مسايل اقتصادي و مادي شكل مي

  
  .نيمدا مي» تفاهم«را مقدم بر » تعهد« ـ 6

كه متوجه شـويم كـه        كه متوجه شويم كه با او تفاهم داريم و قبل از اين             قبل از اين    
شويم و سريع قول ازدواج       آيا او همسر مناسبي براي ما هست يا نه، متعهد به ازدواج با او مي              

  :شوند كه افرادي بيشتر دچار اين اشتباه مي. دهيم مي
   مايل هستند متأهل باشند تا مجرد

  .ومند هستند كه ديگر سر انجامي بگيرند و سر خانه و زندگي خودشان بروند آرز
  .اند  از خواستگاري خسته شده

  . از طرف ديگران براي ازدواج تحت فشار هستند
تواننـد    بيننـد و در هـر فـردي مـي           هاي مثبت ديگـران را مـي         افرادي كه فقط و فقط جنبه      
  .چيزي دوست داشتني پيدا كنند

  .اند  عاطفي به فرد متعهد شده به لحاظ
  
  .گيريم  ـ ترديدهاي خود را ناديده مي7

وقتي در مورد ازدواج با فـردي ترديـدهايي داريـم، ممكـن اسـت آنهـا را ناديـده                      
دچـار ترديـد     به دليل وسواس، دايمـاً       ،برخي از افرادي كه تمايالت وسواسي دارند      . بگيريم

تـوجهي نـسبت بـه        جهي به احساسات درونـي و بـي       تو   بي ،از اين افراد كه بگذريم    . شوند  مي
 زماني كـه ترديـدي وجـود دارد تـا وقتـي كـه آن                .، مسلماً اشتباه است   ترديدهايي كه داريم  

وقتي نسبت به يك نفر شك و ترديـد داريـم الزم           . ترديد بر طرف نشود نبايد ازدواج كنيم      
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ديـدها غلبـه كنـيم و گرنـه     است با شناخت بيشتر و با زمان بيشتر و پرس و جوي بيشتر بـر تر       
برخي اوقات مـا بـه ترديـدهاي خـود توجـه      . كند  ناديده گرفتن ترديدها مشكلي را حل نمي      

  .كنيم چون اعتماد به نفس ما پايين است نمي
  
  .دانيم مقدم مي» عالقه و محبت«را بر » تفاهم« ـ 8

دليـل همـين    رسد كه تفاهم بسيار زيادي باهم دارند و بـه             برخي از افراد به نظر مي       
رغـم تفـاهم زيـادي كـه بـاهم            اما علـي  . شود كه باهم ازدواج كنند      تفاهم به آنها پيشنهاد مي    

.  و يا بهتر اسـت بگـوييم بـراي يكـديگر جـذاب نيـستند               ؛اي به يكديگر ندارند      عالقه ،دارند
شود كه ازدواج كنند تا پـس از ازدواج عالقـه و محبـت بـين                  معموالً به اين افراد توصيه مي     

كـه عالقـه و محبتـي بـين دو نفـر بـه طـور                  الزم است كه بدانيم در صورتي     . ها ايجاد شود  آن
در بــسياري از .  بــا ازدواج هــم آن عالقــه ايجــاد نخواهــد شــد،خــاص وجــود نداشــته باشــد

شـود،    ازدواجهاي بين خويشاوندان يا ازدواجهايي كه توسـط پـدر و مـادر ترتيـب داده مـي                 
 كافي اما ، استالزمدرست است كه تفاهم در ازدواج . ده كنيمتوانيم اين اشتباه را مشاه    مي

 »تفـاهم « و   »تعهد«،  »عالقه«سه عنصر   زماني به ساماني موفق خواهد رسيد كه        ازدواج  . نيست
  .باهم وجود داشته باشد

  
  .كه او را تغيير خواهيم داد  ـ باور به اين9

 بـاور اسـت كـه مـا         يكي از باورهـاي بـسيار رايـج و غلـط در اكثـر فرهنگهـا ايـن                   
بـه خـصوص خانمهـا مـستعد        . توانيم با عشق، توجه و تالش، همسر خـود را تغييـر دهـيم               مي

  .پذيرش اين باور غلط در زمان آشنايي و ازدواج هستند
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  .شود كه پس از ازدواج مشكالت كم مي  ـ باور به اين10
. واهـد گذشـت    كه با ازدواج همه چيز به خير و خوشي خ          ،بسياري از ما اميدواريم     

ــسايل و مــشكالتي وجــود داشــته باشــد و رابطــه    ــل از ازدواج م ــي اگــر قب  دوطــرف ي حت
اما الزم است   . كنيم كه با ازدواج همه چيز حل خواهد شد          بازهم فكر مي   غيرصميمانه باشد، 

بينيم، به احتمال بـسيار زيـاد         كه به اين نكته توجه كنيم كه آنچه در خالل آشنايي از فرد مي             
  .ازدواج نيز تداوم خواهد يافتبعد از 

يكـي از بهتـرين     . ي اوسـت     شناخت خـانواده   ،يكي از راههاي شناسايي فرد مقابل       
ي   نحـوه . اش در تعامل اسـت      كه با خانواده    ي اوست زماني    ها براي شناخت فرد مشاهده      شيوه

تبـاط  ي او در يـك ار        شاخصي از رفتار آينـده     ،برخورد فرد با اعضاي خانواده و پدر و مادر        
 ،دهـد    اطالعات بسيار زيادي به مـا مـي        ،نوع برخورد و رفتار فرد در خانواده      . صميمانه است 

اگر فرد در ارتباط    . بيني كنيم كه بعد از ازدواج اين فرد چگونه برخورد خواهد كرد             تا پيش 
به همين شيوه رفتار خواهد كـرد       هم   احتماالً بعد از ازدواج      ،با خانواده صادق و راحت باشد     

 احتمـاالً همـان     ،اش با تعارض فـراوان و ضـديت رفتـار كنـد              اگر فردي با اعضاي خانواده     و
  . تسـّري پيدا خواهد كردبا همسري  الگو نيز به رابطه

هاي رفتـاري      تا الگو  ،كار خواهند برد   هي توان خود را ب      بسياري باور دارند كه همه      
جديدشـان الگـوي جديـدي از خـانواده     ي  ي خود را دوباره ايجاد نكنند و در رابطه   خانواده

اي شبيه آنچه كـه پـدر و مـادرم     خواهم خانواده من نمي« يا »من مثل پدرم نيستم  «. ه كنند يارا
گفـتن ايـن    . »!به شما خواهم گفـت كـه خـانواده يعنـي چـه            « و يا    »ايجاد كردند، داشته باشم   

 نيـست كـه انـسان قـدرت         البته اين بدين معنا   .  آنهاست عمل كردن به  حرفها بسيار راحتتر از     
توان گفت كه هـر فـردي ايـن قـدرت را            بلكه مي  ،هاي قديمي ياد گرفته را ندارد       تغيير الگو 

  . است بشناسد و تغيير دهد دارد كه آنچه را در خانواده ياد گرفته
تـوانيم از نظـر        بلكـه مـا مـي      ،آيـد   آشنايي تنها در يك تعامل دو نفره بدسـت نمـي            

در آشنايي سنتي اصـل   . ين براي شناختن بهتر فرد مقابل سود جوييم       ديگران، دوستان و والد   
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بر اين است كه افـراد كهـن سـال و والـدين عقـل و قـدرت انتخـاب همـسر مناسـب را دارا                
 در اين نـوع  .گيرند  اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در نظر مي        والدين بيشتر موقعيت  . هستند

ي دو  تر از دلبـستگي و عالقـه   نوادگي عموماً مهم خا ازدواجها تبار و اصل و نسب و موقعيت 
طرف است و نرخ طالق در جوامعي كه ازدواج سنتي رايج است بسيار كمتر از نرخ طـالق                  

توان نتيجه گرفت كـه والـدين و افـراد بزرگـسال          آيا بر اين اساس مي    .در جوامع ديگر است   
اور هستيم كـه نظـر والـدين و افـراد         ما بر اين ب   !  بگيرند؟  توانند تصميم   بهتر از افراد جوان مي    

ز اهميت است و افراد جـوان نيـاز بـه شـنيدن نظـرات          يكهن سال در كنار نظر افراد جوان حا       
  .بايد حق انتخاب افراد جوان را به رسميت بشناسندنيز  بزرگساالن اما دارند آنها

خواهيم زندگي خـود را بـا او سـپري كنـيم بـه            الزم است كه ما شخصي را كه مي         
يـك  . ازدواج بسيار مهمتر از آن است كه به شانس و تصادف واگذار شـود             . خوبي بشناسيم 

تواند يـك تـراژدي واقعـي         نهايت ارزشمند است و يك ازدواج ناموفق مي         ازدواج موفق بي  
  .باشد

  
  خواستگاري

ما ايرانيان از طريق ايـن سـنت بـراي ازدواج    . خواستگاري يك سنت قديمي است      
 رو به   مشكلرسد كه اين سنت و اين رسم با           اما امروزه به نظر مي    . شويم  يبا يكديگر آشنا م   

كنند و براي رسمي شـدن آشـنايي          برخي از جوانان فرايند آشنايي را طي مي       . رو شده است  
 ،دانند  كنند و برخي ديگر كه جلسات خواستگاري را محدود مي           از خواستگاري استفاده مي   

 چـرا   ،كند   دختر مقاومت مي   ي   اما خانواده  .فزايش دهند كنند كه تعداد جلسات را ا       سعي مي 
 دختر جلسات خواستگاري هزينه بر اسـت و در عـين حـال هـيچ معلـوم                  ي  كه براي خانواده  

خواستگاري از آنجا كه هـم دختـر و پـسر و هـم              . نيست كه دختر آنها ازدواج بكند يا نكند       
 امـا از آنجـا كـه   .ر با ارزشـي اسـت     سنت بسيا  ،كند  خانواده آنها را درگير فرايند آشنايي مي      
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شود كه در امر ازدواج تعجيل و شتاب پيش بيايد و دختـر                باعث مي  محدوديت زماني دارد،  
پـس از   هـا     اخيـراً برخـي از خـانواده      . و پسر مجبور شوند كه هرچه سـريعتر تـصميم بگيرنـد           

آنها بود بـه     و تأييد كه دختر يا پسر مورد قبول         چند جلسه خواستگاري در صورتي    برگزاري  
تـصميم خـود را بـه اطـالع         آشـنا شـوند و نهايتـاً        بيشتر بـاهم    دهند كه     اجازه مي دختر و پسر    

  .ها برسانند خانواده
تواند محدوديتهاي خواستگاري را تـا حـد           اخير مي  ي  اين شيوه كه  رسد    به نظر مي    

 چنـد    سـنتي در   ي  كه خواستگاري بخواهد بـه همـان شـيوه          در صورتي . زيادي بر طرف كند   
نيازهـاي زمـان    .  احتمـاالً نخواهـد توانـست بـه حيـات خـود ادامـه دهـد                ،جلسه برگزار شود  

  .طلبد كه خواستگاري انعطاف بيشتري پيدا كند مي
امـا در   . كنـد   پيدا نمـي    ادامه  يكي دو جلسه   بيشتر از ها   البته بسياري از خواستگاري     

ــي    ــه ازدواج م ــل ب ــراد متماي ــه اف ــوارد جــدي ك ــوند الزم اســت م ــا  ش ــتگاري ب ــه خواس  ك
ــد  انعطــاف ــذيري بيــشتر ادامــه ياب ــدر  هــر چــه ،در مــواردي كــه امكــان ازدواج هــست . پ ق

پذيرتر باشد افراد بيشتر و بهتر بـا يكـديگر آشـنا خواهنـد                خواستگاري از نظر زماني انعطاف    
  .شد

تغيير جالب ديگري كه در مورد برگزاري مراسم و اجراي سنت خواسـتگاري در                
خيراً شاهد هستيم اين است كه جلـسات اول خواسـتگاري بيـرون از خانـه در                 شهر اصفهان ا  

ها معتقدند كه با اين روش اوالً هزينه و زحمـت           اصفهاني. شود  شاپ برگزار مي    هتل يا كافي  
شود، ثانيًا پسر كمتـر تحـت تـأثير فـضاي             ي دختر برداشته مي     خواستگاري از دوش خانواده   

گيرد، ثالثاً كـسي از اقـوام و خويـشان و            ي دختر قرار مي     هفيزيكي و مادي و زرق و برق خان       
شود و خواستگاري پنهان از ديد آشنايان و اقـوام و             همسايگان نيز از خواستگاري مطلع نمي     

  .شود نزديكان برگزار مي
 ما در حال حركـت بـه سـمت برخـورد     ي هفرماييد جامع گونه كه مشاهده مي    همان  
  .راسم خواستگاري است و اين بشارت بزرگي استي برگزاري م تر با شيوه منعطف



  

  فصل سوم
  

  عشق



  

  در ابتداي زندگي بودم 
  نشسته در برابر غار    

  عشق را ديدم  
  آتش بود  

  برافروخته  
  مهار بي  

  مهيب  
  ويرانگر  

  و جذاب   
  گريختم  
  اما گريزي نبود  

  عشق آتش بود
  و كشف آن  

  آغاز عصري ديگر  
   و مهار آن   

  يگر ساخت زندگي را د  
  

  مهدي ميرمحمد صادقيمهدي ميرمحمد صادقي  
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  ي مثلثي عشق نظريه
عـشق را بـه سـه بخـش قـسمت           ،  1 مثلثي عشق خود   ي  هدر نظري ) 1987(اشترنبرگ    

  4 و ج ـ تعهد3ب ـ صميميت 2كند الف ـ ميل مي
هـايي ماننـد    انگيـزه ( .شوند هايي اشاره دارد كه به عشق رهنمون مي  به انگيزه  »ميل«  

نفـس، نزديـك      هـايي از قبيـل عـزت         اما از طرف ديگر بـه نيـاز        .)ي جنس تمايالتجذابيت و   
 در عـين حـال بـسياري از هيجانهـا را نيـز در               »ميـل «.  و خود شكوفايي هم اشاره دارد      5بودن
 پـس ميـل دو      ).پذيري، تحـسين و اشـتياق       هيجاناتي از قبيل آرزو، شرم، آسيب     ( .گيرد  برمي
  .يردي هيجاني و انگيزشي عشق را در برمي گ مؤلفه

. دهـد    كه نزديكي عاطفي را افزايش مـي       ،شود  به رفتارهايي اطالق مي   »صميميـّت«  
 و سـهيم كـردن      برقـرار كـردن   نزديك بودن عاطفي شامل حمايت و درك متقابل، ارتبـاط           

  .خود، فعاليتها و داراييهايمان با ديگري است
كـه    ني بـر ايـن     ابتدا تصميم كوتاه مدتي مب     .گردد   به دو گونه تصميم باز مي      »تعهد«  

كه آيا براي حفـظ آن عـشق بـه            آيا آنچه كه هست را عشق بناميم يا نه و دوم تصميم بر اين             
تعهد بيشتر كاركرد شناختي دارد تا كاركرد       . بيني تالش كنيم يا نه      اي قابل پيش    سوي آينده 

  .شود هيجاني و شامل قصد هشيارانه و اراده مي
هـاي اخيـر، اسـاس و     خت و هيجـان در دهـه  ي رفتار، شـنا  در روانشناسي سه مؤلفه     

ي روانـي از ايـن    هاي رواني شناخته شده است و عشق نيز به عنـوان يـك پديـده           بنيان پديده 
 ،ي هيجــاني عــشق  مؤلفــه»ميــل«تــوانيم بگــوييم كــه  بنــابراين مــي. موضــوع مــستثني نيــست

  . قسمت شناختي آن است»تعهد« و »رفتاري«ي  لفه  مؤ»صميميت«

                                                 
1- Triangular theory of love 
2- Passion  
3- Intimacy  
4- Commitment  
5- Closeness  
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  ق از نظر اشترنبرگهشت نوع عش
  

  .كند اشترنبرگ هشت نوع عشق را مطرح مي
  تعهد  صميميت  ميل  انواع عشق
  ضعيف  ضعيف  ضعيف  فقدان عشق

  ضعيف  قوي  ضعيف  عشق دوستانه
  ضعيف  ضعيف  قوي  عشق شهواني

  قوي  ضعيف  ضعيف  عشق پوچ
  ضعيف  قوي  قوي  انگيز عشق خيال

  قوي  قوي  ضعيف  عشق مشفقانه
  قوي  ضعيف  قوي  عشق ابلهانه
  قوي  قوي  قوي  عشق كامل

  

  :فقدان عشق
ايـن رابطـه را در زنـدگي    . در اين رابطه هيچ يك از عناصـر عـشق حـضور نـدارد           

 ،تـان از ايـن نـوع باشـد           شريك زندگي  ي  اگر احساستان درباره  . روزانه با مردم عادي داريم    
 .تان در معرض خطر است توان گفت كه رابطه مي

  
  1:عشق دوستانه

 صـالً  يـا ا شـته باشـد  دهد كه ميل و تعهد به مقدار كم وجـود دا            حساس زماني دست مي   اين ا 
ايـن احـساس را معمـوالً در        . ت در حد بـااليي حـضور دارد       ـّ اما صميمي  ،وجود نداشته باشد  

  .رابطه با دوستان صميمي داريم

                                                 
1-Liking Love 
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  1:عشق شهواني
ابطـه وجـود    هيجانات و ميل زيادي در ايـن ر       . ميل در اين عشق بيشتر حضور دارد      

 .ت و تعهد در سطح ضعيفي قرار داردـّ اما صميمي،دارد

  
  2:عشق پوچ

ت در  يــّ  امـا ميـل و صميم      ،شود كه تعهـد قـوي باشـد         اين عشق زماني احساس مي    
ايـن ويژگـي اغلـب در زوجهـايي     . شته باشـد   يا اصالً وجود ندا    شته باشد سطح پاييني قرار دا   

ها در كنار يكـديگر       گذرد و به خاطر بچه      ها مي  كه مدت زيادي از ازدواج آن      ،شود  ديده مي 
خواهند رابطه را، حتي اگر از نظر رواني و جـسمي يكـديگر را ارضـا                  كنند و مي    زندگي مي 

 .حفظ كنندنكنند، 

  
  3:انگيز عشق خيال

ميل . اي تازه است  آنها تا اندازهي شود كه رابطه اين عشق در بين زوجهايي مشاهده مي
هاي   زندگي مشترك يا تجربه، كافيي  اما زوجها به اندازه،ت شديد استيـّو صميم

 .مشترك ندارند كه متقابالً احساس تعهد كنند

  
  4:مشفقانهعشق 

عـشق مـشفقانه در بـين    . ت و تعهد شديد است امـا ميـل ضـعيف اسـت         يـّدر اين عشق صميم   
 ،ايت دارندشود كه به مدت تقريباً طوالني با هم هستند و از يكديگر رض             زوجهايي ديده مي  

  .اما جاذبه جنسي آنها از بين رفته است

                                                 
1-Infatuation Love 
2-Empty Love 
3-Romantic Love 
4-Compassionate Love 
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  1:عشق ابلهانه

 در ابلهانـه عـشق  . ت ضـعيف اسـت  يــّ در اين عشق ميل و تعهد باالسـت امـا صميم   
شـود كـه يـك عنـصر مـشترك قـوي دارنـد و بـه همـين دليـل تـصميم                         زوجهايي ديده مي  

  .گيرند ازدواج كنند، حتي اگر يكديگر را اصالً نشناسند مي
  

  2:عشق كامل
عشقي است كه . اين عشق سه عنصر را به طور سخاوتمند در خود جاي داده است          

 رسيدن به اين مرحلـه  ،گويد طور كه اشترنبرگ مي همان. بينيم  ما آن را در خواب ميي  همه
  .خيلي آسانتر از نگهداشتن آن است

اشـتن   دوسـت د ي  يـا هـشت شـيوه   ، روابط دو نفر  ي  جدول زير آنچه را كه درباره     
  .دهد  به طور خالصه نشان مي،گفتيم

  عشق دوستانه
  )صميميت تنها(

  
  عشق كامل

  انگيز عشق خيال  +صميميت (  عشق مشفقانه  
  )ميل+ ت يـّصميم(  +ميـل   )تـّصميمي+ تعهد (  

  )تعهد

  عشق شهواني    عشق ابلهانه  عشق پوچ  
  )ميل تنها(  )ميل+ تعهد (  ) تعهد تنها(  

                                                 
1-Fatuous Love 
2-Consummate Love 
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  .عشق داستان است
 ديگـري را مطـرح      ي   نظريـه  ، مثلثي عشق  ي  رگ پس از صورت بندي نظريه     اشترنب  

ي جديد او مبتني بر       نظريه. شود كرد كه در متون علمي از آن به عنوان يك فرانظريه ياد مي            
اين فرض است كه عشق يك داستان است و هر فردي داسـتان خـاص خـودش را از عـشق                     

  .ت كه از عشق دارنددارد و فهم افراد از عشق متأثر از داستاني اس
 مثلثـي   ي  ه در مـورد نظريـ     ،1 عشق يك داستان اسـت      كتاب ي  هنبرگ در مقدم  راشت  

اي روشـمند سـامان داده       هاي عشق را با شيوه      هر چند اين نظريه، گونه     «:گويد عشق خود مي  
دهد كه چرا من و نه كـس ديگـري عاشـق             است، اما در عين حال پاسخي بدين پرسش نمي        

شود و نه عاشق فرد ديگري، و نيز آنكه چرا من و نه كـس ديگـري قـادر               اين فرد خاص مي   
 بـا   90 ي  ه دهـ  ي  ه ميان . عاشقانه برقرار كند و نه با انسان ديگري        ي  هاست با انسان خاصي رابط    

فهميدم كه الزم است بنشينم و بـا داسـتانهاي بـسياري            . نگريستم اي به همه چيز مي     نگاه تازه 
ايـن  . دهـي كـنم    بنـدي و سـامان     م كلنجار بـروم و آنهـا را طبقـه         كه پيرامون عشق شنيده بود    

مختلـف  ها نه تنهـا ميـان روابـط           اين تفاوت  ;هاي بسيار زيادي با هم داشتند      ها تفاوت  داستان
گـاهي دو همـسر، دو      : خورد وجود داشت، بلكه گاهي در درون خود رابطه هم به چشم مي           

رسيد كه هر گاه ايـن       كردند و به نظر مي     ل مي ي كامالً متفاوت را پيرامون روابطشان نق       قصه
ي خـود    هـا نيـز رضـايت كمتـري از رابطـه           دو قصه تفاوت زيادي با هم داشته باشند، جفـت         

ايـن ديـدگاه    . ي قصه شدم   بندي ديدگاه عشق به مثابه     از اين رو دست به كار صورت      . دارند
هايشان  ق شويم كه قصه   بر اين فرض مبتني است كه ما آدميان گرايش داريم بر كساني عاش            

هـا مكمـل نقـش خـود مـا       با قصه ما يكي است يا مشابه آن است، اما نقش اين افراد در قصه            
هـاي ديگـري     هايي مثل خود ما هستند، اما از جنبـه         و بدين ترتيب، اين كسان، از جنبه      . است

تفاوت داشـته   اي كامالً م   اگر از سر اتفاق بر كسي عاشق شويد كه قصه         . بالقوه از ما متفاوتند   
ي مـا و هـم عـشقي كـه زيـر سـاخت ايـن رابطـه اسـت،                  باشد، آن وقت است كه هم رابطـه       

   ».كند وضعيتي متزلزل پيدا مي

                                                 
1- Love is a story. A new theory of Relationships. 
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زاك و  . آورد ي زيـر را مـي      ي جديـد خـود نمونـه       نبرگ براي توضيح نظريـه    راشت
ي ايـن بيـست و هـشت سـال           در همـه  . اند تامي بيست و هشت سال است با هم ازدواج كرده         

هـا   بينـي  شوند، و اين پيش اند كه آنها دير يا زود از هم جدا مي  كرده بيني مي  وستانشان پيش د
گـذارد و    كند كه او را مي     را تهديد مي  ) مرد(هر آن زاك    ) زن(تامي  . نمودند نيز منطقي مي  

. شـنود  ترين خبري است كـه مـي       گويد كه اين خوش    ي خود مي    و زاك نيز به نوبه     ;رود مي
ي نـاراحتي دوسـتان و آشـنايان هـستند، زيـرا             كنند و مايـه     مدام با هم دعوا مي     زاك و تامي  

  .شناسد و نه غير فرياد شناسد نه جلوت، و نه فرياد مي دعواهاي آن دو نه خلوت مي
. انـد  را داريـم كـه از هـم جـدا شـده           ) مـرد (و لئونـارد    ) زن(از سوي ديگر والـري        

ازدواج و زنـدگي    . كننـد   اين جدايي را درك نمي     كدام از دوستان و آشنايان آنها دليل       هيچ
نمايـد   البته ازدواج بسياري از مردم به ظاهر چنين مي  . آمد نقص مي  زناشويي آنان به ظاهر بي    

شان پـرده    و اينان كساني هستند كه صرفاً بر مشكالت و دردهاي موجود در روابط زناشويي             
يب آن اسـت كـه خودشـان هـم تـصور            ي عج  اما در مورد لئونارد و والري پديده      . كشند مي
نقص و كامل بوده است و جالب آن كه اين نكته را، هم به ديگـران                 كنند ازدواجشان بي   مي
اند پدر و مادرشان عمـالً هرگـز دعـوا           فرزندان آن دو نيز گفته    . اند و هم به يكديگر     گفته مي

هــا و   توافــقانــد، و اگــر هــم دعــوايي در كــار بــوده، ايــن دعواهــا بــر ســر عــدم  كــرده نمــي
  .نظرهاي جزيي بوده است اختالف

اما در نهايت والري و لئونارد از هم جدا شـدند، آن هـم پـس از آنكـه لئونـارد در           
لئونـارد تـا    . نهـد  شود و به خاطر همين زن، والري را وا مي          آشنا مي محيط كار با زن ديگري      

 سـرانجام   :گفـت   مـي  حدودي معذّب بود و از رفتار خويش شرمنده و در توجيه رفتار خـود             
كـرد كـه در گذشـته،        اما لئونارد در عين حال اعتـراف مـي        .  خود را يافته است    عشق راستين 

كرده اسـت والـري      پيش از آنكه زندگي مشترك آنها خسته كننده و دلگير شود، تصور مي            
در زمان روايت اين ماجرا، لئونارد در پـي درمـان بـود تـا بلكـه                 . اش بوده است   عشق راستين 

  .گذرد ابد بر او چه ميدري
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براي شناخت رفتار اين زوج يك راه وجـود دارد و آن  معتقد است كه  نبرگ  راشت
ي عشق چيـست و از آن   اينكه با دقت نگاه كنيم و ببينيم روايت هر كدام از همسران از قصه  

پرسيدم كه آيا امكان دارد بقاي يك زوج          از خودم مي   :نويسد  او مي . چگونه برداشتي دارند  
بسته به اين باشد كه روايت فردي آنها از عشق به شكل آرماني آن و روايت فـردي آنهـا از                     
عشق به صورتي كه در روابط واقعي و موجود آنها حضور دارد به قدر كافي به هم نزديك                  

ي زندگي رمانتيك و رويايي اسـت امـا در           باشد يا نه؟ براي مثال، فر ض كنيم كسي دلبسته         
، به احتمـال زيـاد ايـن شـخص از ايـن             گير يك داستان رزمي شده است     بيند كه در   عمل مي 

هـاي   انـد و اگـر درگيـر قـصه         ي داستان رزمي   كسان ديگري دلبسته  . شود پيشامد ناراضي مي  
جالب آنكه هم بـه  . شوند ي پريان شوند تا سر حد جنون خسته و دلزده مي      رمانتيك و افسانه  

هر چنـد روابـط ايـن دو     . ي جنگ بود   ق قصه ي عش  روايت زاك و هم به روايت تامي، قصه       
آمد اما اين رابطه براي خود آنهـا         همسر به چشم ديگران عجيب و غريب و حتي مسخره مي          

ي لئونـارد و والـري بـه چـشم ديگـران خـوب و                اما رابطه . نتيجه بخش بود و كارايي داشت     
آن دو  . اهمخوان بـود  آمد اما اين رابطه با خواست لئونارد و روايت او از عـشق نـ               شايسته مي 

  .هاي عاشقانه سخت با هم متفاوتند هاي عشق متفاوتي داشتند و هنوز هم اين روايت قصه
در واقع عشق داستان است و تنها خود ما نويسندگان اين داستان هـستيم نـه ويليـام      

ي ما داسـتان آرمـاني خاصـي در          همه. شكسپير يا گابريل گارسيا ماركز يا ديگر نويسندگان       
تـرين چيـزي باشـد كـه در مـورد خودمـان يـاد           توانـد مهـم    مـي ايـن   ي عـشق داريـم و        هزمين
  .گيريم مي

هـاي   يا همان داسـتان   » واقعيت«آيد بيشتر تصورات ما از       مي» واقعيت«آنچه به نظر    
يكـي از  گـاهي در يـك رابطـه    . دهـد  ي زندگي ما بـه رابطـه معنـا مـي        قصه در زمينه  . ماست

بيند كه با مفهوم و برداشت ديگـري          مفهومي را مي   ،هاي واحد ها و رويداد   در عمل همسران  
ها و رويـدادها را در چـارچوب          عمل كدام از همسران  علت اين است كه هر      . متفاوت است 

   .با داستان ديگري متفاوت استكه كند  داستان خاصي تفسير مي
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وجود . هاي چندگانه داريم   ي عشق نداريم، بلكه قصه     هر يك از ما نوعاً يك قصه      
هاي چندگانه بيانگر اين واقعيت است كه عـشق نـه تنهـا از ديـدگاه افـراد مختلـف                     اين قصه 

  .ي ساده نيست مفاهيمي متفاوت دارد، حتي از ديدگاه يك فرد نيز، يك پديده
ي آن   پـردازيم و عناصـر متـشكله       ي خود با ديگـران مـي       اي كه پيرامون رابطه    قصه

حتي اگر جفتمان در نوشـتن ايـن        . ي ماست  هميشه قصه ممكن است تغيير كند، اما اين قصه        
ي ماست و احتمـال دارد جفـت مـا هرگـز             داستان ما را ياري دهد باز هم اين داستان آفريده         

قـدرت  ايـن داسـتان قابليـت آن را دارد كـه            . كامالً نفهمد كه داستان مـا از چـه قـرار اسـت            
  .ماندگاري عظيمي داشته باشد

شوند، اما   ترديد دگرگون مي   ها بي   گذشت زمان قصه   بااشترنبرگ معتقد است كه     
هـاي   بهتر است بگوييم كه همـواره در حـال دسـتكاري قـصه            . روند به هيچ وجه از ميان نمي     

هـاي   قـصه . نشاينم هاي قديمي مي اي را به جاي قصه هاي تازه قديمي هستيم و به تدريج قصه    
 .ماننـد   هم چنان به عنوان قصه باقي مـي        تازه ممكن است بهتر باشند يا بدتر، اما هر چه باشند          

دهـيم و بـه تـدريج كـه       هايمـان را نيـز بـسط و توسـعه مـي            رويم قـصه   به تدريج كه پيش مي    
اي بـه    هـاي تـازه    شـوند، فـصل    مـان مـي    رويدادهاي غيرمنتظره و مسيرهاي تازه وارد زندگي      

  .افزاييم مان مي قصه
ست كه بازنمود طيف وسـيعي      بندي كرده ا   نبرگ بيست و پنج داستان را جمع      راشت

هـر داسـتان داراي يـك روال تفكـر و     . سـت ا عـشق  و چيستيهاي آدمي از عشق   از استنباط 
براي مثال رفتار كسي كه عشق را به چشم بـازي  . ي آن داستان است    رفتار است كه مشخصه   

ه نگا» دين«كند نسبت به معشوق، با رفتار كسي كه عشق را به چشم      ميان دو حريف نگاه مي    
  .كند بسيار متفاوت است مي

ي عاشـقانه چيـست يـا چـه بايـد       يك داستان عشقي خاص، با اين فرض كه رابطـه   
عمل كند، يعنـي افكـاري كـه بـه نظـر            » افكار اتوماتيك «باشد، كم و بيش ممكن است مثل        

   .كنند رسد بي هيچ تالشي به ذهن آدمي خطور مي مي
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ا كسي بيش از همه شـادي بخـش و          رابطه ب . هاي مكمل دارند   هاي عشق نقش   قصه
آور است كه در داستان ما شريك باشد يا آنكه دست كم داستان سازگاري داشـته                 رضايت

باشد كه با داستان ما كم و بيش همخوان باشد، اما اين شخص الزاماً نبايد درست مثل خـود                   
ما به لحـاظ نقـشي      ابا ما داشته باشد،     گرديم كه داستان مشابهي       به دنبال كسي مي    ما. ما باشد 

  .كه در آن داستان بر عهده دارد، مكمل ما باشد
هاي آنان با هم    رسد كه نوع قصه    روابط بين آدميان زماني به اوج موفقيت خود مي        

  .سازگار باشد
ي معلـم ـ شـاگرد،     قصه: بندي كرده است عبارتند از نبرگ دستهرهايي كه اشت قصه

ــصه ــار  ق ــداكاري(ي ايث ــصه)ف ــت، قــ  ، ق ــصه  صهي حكوم ــسي، ق ــت ي پلي ــاري  ي زش نگ
ي هنـر،   ي كلكـسيون، قـصه   ي علمـي ـ تخيلـي، قـصه     ي وحشت، قـصه  ، قصه)پورنوگرافي(

ي  ي سـفر، قـصه     ي بـازي، قـصه     ي ديـن، قـصه     ي بهبودي، قصه   ي خانه و خانواده، قصه     قصه
، )فـانتزي ( خيـال     ي اعتيـاد، قـصه     ي تجـارت، قـصه     ي باغ، قـصه    بافندگي و دوزندگي، قصه   

ي طنـز و     ي تئـاتر، قـصه     ي جنـگ، قـصه     ي آشـپزي، قـصه     ي علم، قـصه    ي تاريخ، قصه   قصه
  .ي معما قصه

ي خودمان از عشق   توانيم انجام دهيم شناخت قصه     يكي از بهترين كارهايي كه مي     
و . توانيم در انتخاب همسر گـام بـرداريم        تر مي  ي خود را بشناسيم، آگاهانه     وقتي قصه . است

ايي كه شايد الزم است هر فردي قبل از انتخاب همـسر انجـام بدهـد                يكي از مهمترين كاره   
  .ي عشق همسر خود با خبر شود اين است كه از قصه

ي  تـوانيم قـصه    اي تهيه كرده است كه با پاسخ دادن به آن مي           نبرگ پرسشنامه راشت
اين كتـاب   . نبرگ به فارسي ترجمه شده است     رخوشبختانه كتاب اشت  . عشق خود را بشناسيم   

توسط آقاي علي اصغر بهرامي ترجمه و انتشارات جوانه رشـد آن را      » ي عشق  قصه« عنوان   با
» عـشق داسـتان اسـت     «ي ديگـري نيـز بـا عنـوان           از اين كتاب ترجمه   . به چاپ رسانده است   

 هم داراي ديـدگاهي      كه ي اين كتاب   مطالعه. توسط آقاي دكتر شاملو به چاپ رسيده است       
  .كنيم ل فهم است را به همگان توصيه ميعميق و هم زباني ساده و قاب
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  ي ديگر چند نظريه
ــان آرون    ــور و اليـ ــران ، 1994 و 1986(آرتـ ــر اهميـــت ) 1991 ؛آرون و ديگـ بـ

كننـد و فـرض را بـر وجـود يـك              برانگيختگي هيجاني يا فيزيولوژيك در عشق تأكيـد مـي         
ي گـسترش خـود     انگيـزه آنها معتقدند كه عشق از. دهند ي بنيادي نيمه هشيار قرار مي   انگيزه

همسران آنچه خود دارند را به طور ناهشيار با آنچه كـه در ديگـري هـست                 . گيرد  نشأت مي 
كـنم و     اگر من عاشق فردي هستم و كيفيتهاي وجودي او را تحسين مي           . دهند  همپوشاني مي 

. هاي او را بـه خـود ملحـق كـنم     شوم كه او و ويژگي مند مي  پس انگيزه،برم از آنها لذت مي 
هـا و كيفيتهـا      هـا، توانمنـدي     ي خود شكوفايي از طريـق بـسط تجربـه           بنابراين عشق به انگيزه   

اين نظريه هم براي فهم روابط دوستانه و هم روابط عاشـقانه كـاربرد دارد و          . كند  كمك مي 
ــي   ــت مــ ــشيار اولويــ ــد ناهــ ــه  فراينــ ــد بــ ــگ  . دهــ ــد يونــ ــه عقايــ ــه بــ ــن نظريــ  ايــ

عتقد بود كه هر كدام از انسانها در درون خود به يونگ م. هم نزديك است) 1961 ـ  1875(
عـشق در واقـع فرافكنـي كيفيتهـاي         . طور ناهشيار صورت مثالي جنس مقابل را همراه دارند        

و شور و اشتياق همراه با .  بر يك فرد بيروني كه معشوق نام دارد، دروني ماستمقابلجنس 
 آرزو و خواسـت شـكوفايي    است يـا در واقـع   1 »فرديت«عشق آرزوي تحقق صورت مثالي      
  .تمام وجوه دروني خويشتن ما است

با تاكيد بيشتر بـر هيجـان، عـشق را بـه ايـن صـورت تعريـف                  ) 1988( هاتفيلد    الين  
دار براي پيوند با ديگري است و حالتي از برانگيختگي            عشق تمايلي شديد و مدت    «: كند  مي

خاطر و شور و شـعف همـراه    عشق دو طرفه با خرسندي، رضايت   .عميق فيزيولوژيك است  
بـه نظـر هاتفيلـد    ). 191صـفحه   (»است و عشق يكطرفه با احساس پوچي، اضـطراب و يـأس         

عشق ابتدائاً يك برانگيختگي هيجاني ـ فيزيولوژيك است اما اجزاء شـناختي و رفتـاري نيـز     
 وجه شناختي شامل افكار ناخوانده ، اشـتغال ذهنـي دايـم بـه فـرد مـورد                   .در آن وجود دارد   

وجـه  . شود آل ساختن ارتباط با او و آرزوي آشنايي با او مي آل ساختن او يا ايده      عالقه، ايده 

                                                 
1- Individuation 
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گـذاري بـر      ي مكـاني، تـأثير      هاي معطوف به حفظ نزديك بـودن فاصـله          رفتاري شامل رفتار  
هاتفيلـد در تحقيـق از      . شود  عواطف، كنجكاوي و خدمت هر چه بيشتر به فرد مورد نظر مي           

 متوجه شرايط عزت نفس پايين، وابستگي، اضطراب، جدايي، فقـدان و            ،عشقمنابع هيجاني   
 دوران  2هاي عـشق را در دلبـستگي          هاتفيلد ريشه ). 1993هاتفيلد و راپسون،    ( شد   1نيازمندي

هر آنچه كه باعث احساس ناتواني و وابستگي هماننـد آنچـه كـه              « بنابراين   ؛يابد  كودكي مي 
ناچار  ه ب ،هر آنچه كه ترس از جدايي و فقدان را برانگيزد          ؛در كودكي بر ما رفته است، شود      

هاتفيلـد وراپـسون،     (»دهـد   اشتياق شهوت آلوده براي يكي شدن با ديگـري را افـزايش مـي             
1993(  

كه وضـعيت شخـصيتي       در عين حال كه با هاتفيلد در مورد اين        ) 1992(برم    شارون  
كند كه عزت نفس باال،       فه مي  اضا ،تواند موجب عاشق شدن ما شود موافق است         ضعيف مي 
بـرم بـر نقـش تمركـز و         . تواند ما را درگير عـشق كنـد         گذاري و كارايي هم مي      قدرت تأثير 

تـِـسر و   ( خـانم بـرم تحقيقـي را از          .كنـد   توجه رواني در افزايش شـهوت و ميـل تأكيـد مـي            
كند كه در آن تحقيق چنين بـرآورد شـده اسـت كـه برانگيختگـي                  نقل مي ) 1976پاولوس،  

هر چـه شـما بيـشتر بـه فـردي عـشق             «: ي سببي دارند    عاشقانه به دو صورت با يكديگر رابطه      
ي او بيشتر فكر خواهيد كرد و هر چه بيشتر به او فكـر كنيـد بيـشتر عاشـق او                       بورزيد درباره 

 19ي قـرن      سـپس بـرم بـا بررسـي رمانهـاي عاشـقانه           ). 1976تـِسر و پاولوس،     (»خواهيد شد 
ي عـشق در      هـسته «گيـرد كـه       ي قرن شانزدهم اسپانيا نتيجـه مـي          عاشقانه يها  فسانهفرانسه و ا  

 »ي كامالً شاد نهفته است      ا  سازي پر آب و رنگ از آينده        توانمندي تأليف و تدوين و تصوير     
يك مطالعه بر روي عـشاق و  . سازي عنصر كليدي شناختي عشق است       آل    ايده). 1988برم،  (

ــشان داد  ــسران نـ ــده ،همـ ــه ايـ ــاخ  كـ ــل و  آل سـ ــرد مقابـ ــدهتن فـ ــده،   ايـ ــازي آينـ آل سـ

                                                 
1- Neediness 
2- Attachment 
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آل   آل ساختن معـشوق و ايـده        بنابراين ايده  ).1997موراي و هولم،    (ست     ا  با عشق در ارتباط   
سـازي منفـي هنگـامي كـه          تـصوير . كنـد   ساختن خود ارتباط به شكوفايي عشق كمـك مـي         

صويرسازي منفي روي  در واقع قبل و بعد از طالق ت.افتد ارتباط رو به ويراني است اتفاق مي    
  .دهد مي

ي مكانيسهاي بيوشيميايي جذابيت و تعهـد حـاكي از            از طرف ديگر تحقيق درباره      
 تـا در مـا   ،ي كـافي قدرتمنـد باشـند    اين است كه عوامل هيجاني عشق ممكن است به اندازه      

آمين،  اتيل  رون، دوپامين، فنيل  ستقدرت تست . بدون نياز به تفكر و يا نياز به محرك رشد يابند          
اي هست كه بتـوانيم تـصور كنـيم     ، وازوپرسين و اندورفين به اندازه توسين سروتونين، اكسي 

كه عشق به طور طبيعي زماني كه وقت آن برسد با شدتي كه خود اين عوامل دروني تعيـين                   
  . بر يك فرد بالقوه متمركز شود،كنند مي

ري عواطـف مـا بـر او        دانيم كه اگر به فرد بخصوصي توجه كنيم و زمـان بيـشت              مي  
 اما اگر توجه خود را به امـور     ،متمركز شود وزن بيشتري به شدت عواطف خود خواهيم داد         

ديگري مانند كار، مطالعه و هر چه جز موضوع عشق، متمركز سازيم از عمق و شدت عشق                 
ايد ش. ايم  ايم و شاخ و برگ پيدا كردن آن را به تعويق انداخته             ايم و آن را رقيق كرده       كاسته
آل سازي، پاسخي خود به خودي به حالت دلباختگي باشد بـه جـز مـواردي كـه مـا در                       ايده

هـاي رشـد طبيعـي عـشق، مـا           رغـم پويـايي     اما علـي  . كنيم  برابر عواطف عاشقانه مقاومت مي    
توانيم نوع برچسبي     مي .گذاري و تكرار شوند      كه كدام افكار ارزش    ،توانيم انتخاب كنيم    مي

توانيم انتخـاب كنـيم كـه آيـا درگيـر يـك              مي .زنيم انتخاب كنيم    ود مي را كه بر احساس خ    
آل سـاختن معـشوق       توانيم انتخاب كنيم كه بر ايـده         مي .عشقيك  ايم يا درگير      دوستي شده 
تـوانيم انتخـاب كنـيم كـه ايـن عـشق               مـي  .هايي كه بر او وارد اسـت         يا بر انتقاد   ،تأكيد كنيم 

  . ماستشان كه دون  يا اين،ي ماست برازنده
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  بازگشت به خانه يا فرار از خانه
بـه كـودكي خـود      . را باالي صفحه بنويسيد   » خانه«ي    كلمه. كاغذ سفيدي برداريد    

رسـد را بنويـسيد       به ذهنتان مـي   » خانه«اي كه در مورد       فكر كنيد و هر كلمه    » خانه«به  . برويد
آيـا  . را بنويـسيد  » عـشق «را از باالي صـفحه پـاك كنيـدو بـه جـاي آن               » خانه«ي    حاال كلمه 

  معنادار است؟
كنيم با عشق نيز تـداعي    كودكي تداعي ميي  در اكثر مواقع كلماتي كه ما از خانه       

كنيد؟ وقتي كودك بوديم خانه منبـع         ها را چگونه معنا مي      اين نزديك بودن تداعي   . شود  مي
كـرديم،    خوابيـديم، توجـه دريافـت مـي         شـديم، مـي     جـايي كـه سـير مـي       . اصلي عـشق بـود    

خانـه منبـع اصـلي عـشق در دوره         . كرديم  خنديديم، ارتباط داشتيم و محبت را تجربه مي         مي
در دوران جواني يا هر دوره ديگري تجربه عشق بـه نحـوي متـأثر از                . كودكي هر فرد است   

  .اين اولين تجربه عشق است
ما دوست داريم هر شب در محل خاصي بخوابيم، از مسير خاصي بـه دانـشگاه يـا                    

برويم، هميشه از يك مغازه خريـد كنـيم، يـا تعطيالتمـان را همـان جـاي هميـشگي                    سركار  
شود كه در دنياي مدام در حال         كنيم، باعث مي    اين كه ما موارد قبلي را تكرار مي       . بگذرانيم

  .تغيير، احساس ايمني كنيم
افتد، ما كـودكي خـود را بـاز     همين مسأله در مورد تجربيات كودكي نيز اتفاق مي   

كنيم، كه شبيه موقعيتهاي دوره كودكي ما         ما غالباً موقعيتهايي را جستجو مي     . كنيم   مي تكرار
بـه همـين   » بازگشت به خانه«. اند يا منفي كه اين تجربيات مثبت بوده باشد؛ صرف نظر از اين    

  .هاي كودكي هستيم ها و موقعيت معني است، يعني ما در عشق خود به دنبال تكرار تجربه
حتي اگر پر از خـشونت و  . وديم خانه منبع اصلي عشق و ايمني بود  وقتي كودك ب    

خوابيـديم و توجـه       شـديم، مـي     جايي كـه سـير مـي      . بود» خانه« هنوز هم     يا هرج و مرج بود،    
هـم  » خانـه «خـود   . كنـد   را تداعي مي  » خانه«در ذهن ما،    » عشق«بنابراين  . كرديم  دريافت مي 

 مثالً اگر پـدر و مـادر مـا دايمـاً بـاهم دعـوا                .كند  هاي ديگري را در ذهن ما ايجاد مي        تداعي
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اگر در خانه بـه مـا       .  دعوا و هرج و مرج خواهد بود       ي   خانه براي ما تداعي كننده     ،كردند  مي
عـشق خانـه را     .  تنهـايي خواهـد بـود      ي   خانه براي ما تداعي كننده     ،كردند  توجه چنداني نمي  

  .شود  ميهمراهها  اين عشق با آن ويژگي بنابر،هاي ديگري را كند و خانه ويژگي تداعي مي
طرد و «تصور ما از عشق تصوري است كه در خانه شكل گرفته است اگر در خانه        

تـصور ديگـري    . فهمـيم  بوده اسـت مـا عـشق را بـا طـرد و عـدم پـذيرش مـي                  » عدم پذيرش 
كـي از  اگـر ي . ي ما از عشق در خانه رخ داده است توانيم داشته باشيم چرا كه تنها تجربه   نمي

 …اعضاي اصلي خانواده معتاد بوده است مـا عـشق را همـراه بـا اعتيـاد، دود و دم، مـواد و                       
ايم و اكنون تـصور ديگـري از    عشق پدر را بعد از مصرف مواد تجربه كرده   . ايم تجربه كرده 
. داده اسـت   ايـم كـه دهـانش بـوي دود مـي           هاي پدري را درك كـرده      ما بوسه . عشق نداريم 

 عشق همراه با بوي مـواد، مـصرف مـواد و اعتيـاد بـوده اسـت، بنـابراين بـسيار              ي ما از     تجربه
در تجارب بعدي عشق به سوي افرادي برويم كه يكي از ويژگيهاي اصـلي              ممكن است كه    

ي ديگـري از عـشق    ايـم و تجربـه   آنها اعتياد باشد، چرا كه ما عشق را اينگونـه تجربـه كـرده          
 در انتخـاب    اند  پدر يا برادر معتاد داشته     از افرادي كه     به همين دليل است كه بسياري     . نداريم

بـه  . »به خانـه بازگردنـد    «خواهند   گويي كه مي  . دنشو همسر نيز معموالً جذب افراد معتاد مي      
  .اي كه ويژگي اصلي آن اعتياد بوده است خانه

 ممكـن اسـت اشـخاص       ،اگر خانه براي ما به معنـاي احـساس هـرج و مـرج باشـد               
انگيز و پر هـرج و مـرج كمـك      غمي جو كنيم كه ما را در ايجاد يك رابطه     ثباتي را جست    بي

 ممكن است كسي را پيدا كنيم كه به ما عشق، محبت            ،اگر خانه به معناي تنهايي باشد     . كنند
اگر خانـه بـه معنـاي       .  تا بتوانيم احساس تنهايي را باز تكرار كنيم        اشته باشد، و توجه كافي ند   

 كسي شويم كه از ما دايماً انتقاد كند و ما را تهديد به تـرك      ترس باشد، ممكن است جذب      
 مـا بـه طـور نـاخود آگـاه چيـزي را              .د، تا هميشه اين احساس ترس را داشته باشـيم         شدن كن 

  .»گرديم به خانه باز مي «يي گو،كنيم كه براي ما آشناست انتخاب مي
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برخـي  . ايـم  هيرفتي خود را هرگز نپذ اما برخي از ما در همان كودكي هم، خانواده  
برخـي از مـا پـدر       .  يا اينكه پدر ديگري داشتيم     داشتيمديگري   خواست مادر  از ما دلمان مي   

. آورديـم  دانستيم و يا اينكه مادر خود را نامـادري بـه حـساب مـي               اصلي خود را ناپدري مي    
 خانـه و    ايم و از   ي خود را محل مناسبي براي عشق و احترام نيافته          برخي از ما خانه و خانواده     

كننـد و    ي عشق، از خانه فرار مي      اينگونه افراد معموالً در تجربه    . ي خود بيزار هستيم    خانواده
به عنـوان مثـال اگـر       . ي كودكي باشد   كنند كه در تضاد با خانه      به سوي شرايطي حركت مي    

اي خواهـد بـود كـه        ي مذهبي داشته است در فرار از خانـه بـه دنبـال خـانواده               فردي خانواده 
ي متمول و ثروتمند داشته است در فرار از خانه ممكن است بـه               هبي نباشد يا اگر خانواده    مذ

در عشق به   كند،    اگر خانه براي آنها تداعي تنهايي مي       يا   .اي فقير حركت كند    سوي خانواده 
در مـواردي  .  گويا اصالً حاضر نيستند كه به خانه باز گردنـد    گردند،  دنبال در جمع بودن مي    

  .رار از خانه را به عنوان الگوي عشق در افراد مشاهده كردتوان ف مي
 

  2 بر انتخاب عشقي1تأثير روابط موضوعي
اگر عشق بازگشت به خانه باشد مهمترين عنصر در اين بازگشت، اعـضاي اصـلي                 

موضوعات اصلي آنهايي هستند    .  زندگي هر فرد، هستند    3خانواده يا همان موضوعات اصلي    
اي و  هاي هـسته  ايم، پدر، مادر، برادر و خواهر در خانواده ا با آنها داشته كه اولين ارتباطات ر   

گـرديم   هنگامي كه در عـشق بـه خانـه بـاز مـي     . هاي گسترده هستند  ديگراني كه در خانواده   
تواند بازگشت ما را واقعي جلوه دهد حـضور دوبـارة پـدر، مـادر،                مهمترين عنصري كه مي   

فـرد عاشـق يـك   . انيسم رواني در عـشق، فرافكنـي اسـت      مهمترين مك  .برادر يا خواهر است   

                                                 
1- object Relations 
2- object Choice 
3- object 
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معمـوالً افـراد بـه    . ورزد كند و به او عـشق مـي    تصوير ذهني را بر موضوع عشق فرافكني مي     
پـدر، مـادر، بـرادر يـا        (ورزند كه بتوانند تصوير يكـي از موضـوعات اصـلي             كسي عشق مي  

هايي را داشته باشد كه فـرد        ژگيطبيعتاً موضوع عشق بايد وي    . را بر او فرافكني كنند    ) خواهر
هنگـامي كـه ايـن فرافكنـي انجـام شـد،            . بتواند تصوير موضوع اصلي را بر او فرافكني كنـد         

بسياري از ما در انتخاب همسر به طور ناخودآگاه فردي را    . شود بازگشت به خانه تكميل مي    
مـادر، بـرادر و   پـدر،  (كنيم كه شباهتهايي با يكي از موضوعات اصلي زندگي ما          انتخاب مي 

در عشق ما مجدداً به روابط موضوعي يا رابطه با پدر، مادر، برادر يـا خـواهر،                 . دارد) خواهر
هـايي   كنيم آن ارتباط را مجدداً زنده سازيم و به رفع كم و كاسـتي     گرديم و سعي مي    باز مي 

  .كه در آن بوده است، بپردازيم
 مهمترين روابـط، پايـاترين و       ي ما موضوعات اصلي زندگي،     رسد رابطه  به نظر مي    

  .تأثيرگذارترين روابط زندگي ما باشد كه روابط ديگر ما متأثر از آنهاست
كنيم هرگز نـه از روي تـصادف و نـه بـه دليـل بـد شانـسي                     افرادي كه انتخاب مي     

  .شويم  بلكه به خاطر تأثير ناخود آگاه بر ما است كه به افراد خاصي عالقمند مي،است
كند معموالً به جستجوي ناپدري، نامـادري، نـابرادري          خانه فرار مي  وقتي فردي از    

اين افراد معموالً تصويري كامالً متضاد بـا پـدر، مـادر، بـرادر يـا        . و يا ناخواهري خواهد بود    
موضوع عشق اين افراد معموالً كامالً      . كنند خواهر خود را بر موضوع عشق خود فرافكن مي        

بـه عنـوان مثـال اگـر فـردي پـدر ولخـرج،            .  آنهاسـت  متفاوت با موضوعات اصـلي زنـدگي      
آمده است احتماالً بـه فـردي        غيرمذهبي و مستبد داشته است و اصالً از پدرش خوشش نمي          

عني فردي كامالً متضاد بـا      يعشق خواهد ورزيد كه كمي خسيس، مذهبي و غيرمستبد باشد           
  .پدر

هـاي زيـر توجـه      مثـال به ، روابط موضوعي بر انتخاب عشقي   براي درك بهتر تأثير       
  : كنيد
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 انتخاب عشقي  روابط موضوعي
     

مرتبـاً   .كـرد  مـي داد كه به آنها عمـل ن     هايي مي   پدر قول 
بـه جـايي بيايـد،       وقتي قرار بـود   . گذاشت  مرا منتظر مي  

 .شد وقت پيدايش نمي هيچ

كساني كه آنها را بزرگ و گرامـي بـدارم و سـپس              
 .ول هستندؤغيرمس افرادي كه. مرا مأيوس كنند آنها

    
. دارنـد  من گفته نشد كه پـدر و مـادرم مـشكل     ههرگز ب 
پدر و مادرم طالق     من گفته نشد كه قرار است      ههرگز ب 

  .لحظه آخر بگيرند، مگر تا همان

 .ن صادق نيستند مافرادي كه با خودشان و 

    
كنـد و    وقت نديدم كه پدرم به مادرم ابراز محبـت          هيچ

  .به او عشق بورزد
 .كنند محبت خود را بيان نميمردهايي كه  

    
پدر به  . داشتم وقتي بچه بودم مريض شدم و تب بااليي       

  .تنها بودم من با مادرم. آمد خانه نمي
 كه شغلي ندارند و من بايد از آنهـا حمايـت            افرادي 

 .كنند نمي  كه از من مواظبت افرادي.كنم
     

 كساني كه از ناراحت يا     .افرادي كج خلق و دمدمي       .دمي بوددم مادرم هميشه خشمگين، غضبناك و خيلي
كــساني كــه راجــع بــه  .احــساساتي بــودنم، متنفرنــد

 .حرف نزنند احساسات
     

 طبيعي، دل مشغول مـسايل     كساني كه به طرزي غير      .شده است در كودكي از من سوء استفاده جنسي
 .هستند جو جنسي بوده و بسيار سلطه
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 انتخاب عشقي  روابط موضوعي
     

هـستند يـا فقـط مـرا بـه           كساني كه غيرقابل دسترس      .گرفتم اذيت قرار ميآزار و اضافه وزن داشتم و مورد 
كـه مـن     كـساني . خواهنـد   يـك دوسـت مـي      عنوان
 .احساس طردشدگي كنم شان كنم و بعد تعقيب

     
اني كـس . شـوند   حاضر نمي  كساني كه در موقع نيازم       .وقت خانه نبود پدر هيچ

 .كه معتاد به كار فراوان هستند
     

و هرگـز نـشد      كرد  وقت به من ابراز عالقه نمي       پدر هيچ 
  .كه از من تعريف كند

 وقـت باعـث احـساس       هيچ احساس كه   اشخاصي بي  
 با ديگران فرق دارم، در مـن       كه  و اين »  بودن خاص«

 .نشوند
     

آنهــا را امتحــان  تــاري خــود،كــساني كــه بــا بــد رف   .پدر و مادرم از هم جدا شده بودند
 .كنند مي كنم و متعاقباً آنها نيز مرا ترك مي

     
ــد و مــن  كــساني كــه    .بودم من شاهد بد رفتاري پدر با مادرم  كــنم ســعي مــيمــشكل دارن

  .مشكالتشان را حل كنم
  

  انتخاب عشقي و تكميل كار ناتمام كودكي
 ـ پـدر و مـادرش    2. ا دريافت كند ـ عشق پدر و مادر ر 1: هركودك دو خواسته اصلي دارد

  .به يكديگر عشق بورزند
 اصلي خود برسيم و     ي  ايم به اين دو خواسته      بسياري از ما در كودكي خود نتوانسته        

بنابراين هميشه اين دو خواسته در بزرگـسالي هـم مـا را همراهـي               . ايم  در اين باره ناكام شده    
به ويژه در انتخابهاي . يم كه بايد تمام شودكند و مثل اين است كه ما يك كار ناتمام دار    مي

كنيم به اين دو خواسته اصلي خود پاسخ دهيم و ناكامي خود را از بين                عشقي خود سعي مي   
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براي  به ما    كه ،كنيم  شرايطي را بازسازي مي   به طور ناخودآگاه      در بزرگسالي  بنابراين. ببريم
  .ك كندبه اتمام رساندن اين دو هدف ناخودآگاه و ناتمام كم

  .كنيم اصوالً به يكي از چند روش زير الگوهاي كودكي را تكرار مي
 ممكـن  ،ايـم   ـ اگر عشق يا توجه زيادي از يكي از والدين دريافت نكـرده  1

مند شويم كه او نيز به مانند همـان والـد، عـشق و توجـه            است به كسي عالقه   
تر تالش كنـيم تـا      كافي به ما نداشته باشد و به اين طريق باعث شود تا ما بيش             

  .عشق و توجه او را بدست آوريم
  :مثال

طور ناخود آگاه از مردان انتقادگر و كنترل كننده  هكه باست سارا زني سي ساله   
كند و با انتقادهاي خود به   با مردي ازدواج كرده كه مدام از او انتقاد مياو. آيد خوشش مي

هوش نيست و الزم است خودش را دهد كه همسر خوبي نيست، با او اين احساس را مي
  .اش را هم جراحي كرده است ي شوهرش، بيني او حتي، تنها به خاطر خواسته. تغيير دهد

هـاي مـادر      ويژگـي . هاي پدر و مادرش تهيـه كنـد         از سارا خواسته شد تا فهرستي از ويژگي       
  .گرا و عصباني زن، دمدمي، كمال انتقادگر، سختگير، طعنه: سارا عبارت بودند از

سارا پس از تهيه فهرست متوجه شد كه هميـشه بـه طـور نـاخود آگـاه بـه مردانـي                
مـادر او زنـي سـرزنش كننـده و          . انـد   هاي مادرش بـوده     شده كه داراي ويژگي     مند مي   عالقه

هـاي مـادرش، سـعي در         سارا بـا عالقمنـد شـدن بـه مردانـي بـا ويژگـي              . انتقادگر بوده است  
اي كه در آن سخت تالش كند تا بـاهوش،            رابطه. ته است  خود با مادر داش    ي  بازسازي رابطه 

ــد   ــوب باش ــا و خ ــي   . زيب ــود م ــا خ ــوز ب ــويي هن ــوانم     گ ــار بت ــن ب ــايد اي ــه ش ــشد ك   اندي
ــد    ــشم نكنــ ــادرم سرزنــ ــه مــ ــنم كــ ــاري كــ ــاري   .  كــ ــوانم كــ ــت بتــ ــن اســ ممكــ
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سارا هنـوز نيـاز بـه تأييـد مـادر دارد و چـون در كـودكي        . كنم كه او فكر كند خوب هستم   
كند در رابطه با همسرش اين كـار ناتمـام             سعي مي  ،نسته اين تأييد را بدست آورد     هرگز نتوا 

  .دوران كودكي را به پايان برساند
  
 ـ اگر از يكي از والدين عصباني و خشمگين باشيم، اين امكان وجـود دارد   2

 امـا مـا او را       ،به ما عشق بورزد   » والد«كه جذب كسي شويم كه برخالف آن        
 تا هم خشم خود را نشان داده باشيم و هم او را             ،را بشكنيم طرد كنيم يا دلش     

  .را بدست آورد» عشق و توجه ما«مجبور كنيم تا تالش كند كه 
  :مثال

فهيمه تحت . اند پدر و مادر فهيمه وقتي كه او پنج ساله بوده از هم جدا شده  
رفته و  در اين مدت پدرش بسيار به ندرت به ديدن او . بزرگ شده استشنظارت مادر

پدرش تقريباً او را فراموش كرده است و بيشتر به زندگي . تماس چنداني با او نداشته است
  .شخصي خود و فرزندان ازدواج دومش توجه دارد

 تـا آنجـا     ،آيد   وقتي برايش خواستگار مي    ،خواهد ازدواج كند    اكنون كه فهيمه مي     
 سپس به او جواب ؛زدواج با اوسترود كه مطمئن شود كه پسر واقعاً خواهان ا       با او پيش مي   

  .كند دهد و با او به تندي و خشونت برخورد مي رد مي
كه او را تـرك       اين را به خاطر     ش، در واقع پدر خود    شفهيمه با طرد خواستگارهاي     

فهميديد كـه طـرد شـدن چـه         : گويد   او با اين كار خود گويي به آنها مي         .كند   تنبيه مي  كرده
  .فهميد كه من چه احساسي داشتم  حاال مي!احساس بدي است؟

  
شويم كـه شـبيه يكـي از والـدينمان باشـد و سـعي        مند مي  ـ به كسي عالقه 3

را خوشـحال   » والد«كنيم تا زندگي او را نجات دهيم تا بدين وسيله آن              مي
  .كرده باشيم



آموزش پيش از ازدواج  59  

  :مثال
يك  ازدواج با    ي  او اكنون در آستانه   . آيد  ظاهراً شيرين از مردان معتاد خوشش مي        

 سـخت كـوش و مهربـاني        ،در جلسات مشاوره معلوم شد كه پدر او مرد كـاري          . معتاد است 
شيرين مانند ديگر اعضاي خانواده، اعتيـاد پـدر         .  است  كه به ترياك اعتياد داشته     ،بوده است 

كرد به نحوي اعتياد پدر را از ديگران پنهان            اما در عين حال هميشه سعي مي       ؛را پذيرفته بود  
 اما در عين حال هرگز موفـق نـشد كـاري كنـد كـه                ،رش را خيلي دوست داشت    او پد . كند

 قلبـي   ي   ساله بود كـه پـدرش بـه دليـل سـكته            11شيرين  . پدرش اعتياد خود را كنار بگذارد     
  .فوت كرد
او . شـيرين پايــان زود هنگــام زنــدگي پــدر خـود را بــا اعتيــاد او ارتبــاط داده بــود    

خواهد با ازدواج با يك معتاد او  او مي. اي تغيير دهد   گونه انگيز را به    خواهد اين پايان غم     مي
  .انگيز ديگر تكرار نشود را نجات دهد و باعث شود كه آن پايان غم

  
 ـ اگر يكي از والـدين مـا شـاد نبـوده و يـا مـورد محبـت و توجـه واقـع           4

 تا با عشق خود بـه او و         ؛ ممكن است جذب فردي شبيه به او شويم        ،شده  نمي
بت كنيم كه آن والد دوست داشتني بوده و بايد مـورد محبـت و               ديگران ثا 

  .شده است توجه واقع مي
  :مثال

شـيوا دختـري اسـت      . خواهد با او ازدواج كند      آيد و مي    احمد از شيوا خوشش مي      
احمـد نـسبت بـه شـيوا حـس      . ترسد پذير است و از مردم مي كه احساس ناامني دارد، آسيب    
  .اهد به او احساس دوست داشتني بودن، بدهدخو حمايت قدرتمندي دارد و مي

 ش و فرزندانهمسرپدر احمد پانزده سال پيش .  احمد روشن كننده استي گذشته  
مادر احمد بعد از ايـن واقعـه از لحـاظ روحـي بـسيار               . را ترك و با منشي خود ازدواج كرد       

 زمـان يـازده     احمد در آن  . او ديگر ازدواج نكرد   . كرد  كفايتي مي    و احساس بي   هآسيب ديد 
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 در آن زمـان  .كـرد  نااميدي و ترك شدگي مادر را به خوبي درك مـي      او احساس . ساله بود 
گويـا  . او به طور ناخود آگاه تصميم گرفت تا به مادرش ثابت كند كه دوست داشتني است               

خواهـد بـه مـادرش بگويـد كـه       او با عشق ورزيدن و ازدواج با دختري شبيه به مـادرش مـي             
  .است و به پدرش هم ثابت كند كه در ترك مادرش اشتباه كرده استدوست داشتني 

  
اي وارد شويم كه از ازدواج پـدر و مادرمـان بهتـر      ـ ممكن است به رابطه 5

  .تر نباشيم  تا از پدر و مادر خود خوشبخت،نباشد
  :مثال

پـدر و مـادر سـعيد بـا     . ي پرتشنج بزرگ شده است  ساله در يك خانواده 27سعيد    
خواهد با مريم     سعيد مي . ي آنها بوده است     سعيد بارها شاهد دعوا و مرافعه     . م ندارند هم تفاه 

خواهـد بـا او       شود اما بـا ايـن حـال مـي           داند كه مريم زود عصباني مي       سعيد مي . ازدواج كند 
بينـي؟ در     ي ازدواج خود را چگونه مـي        هنگامي كه از او پرسيده شد كه آينده       . ازدواج كند 
كنـي    از او پرسيده شد كه آيـا فكـر نمـي          . » شبيه به زندگي پدر و مادرم      چيزي«: پاسخ گفت 

حق من از زنـدگي  «: حق تو از زندگي بيشتر از يك زندگي همراه با مرافعه باشد؟ پاسخ داد         
  .»بيشتر از حق پدر و مادرم از زندگي نيست

  : توجه
 در  .ي دارد  ما نياز به بررسي تخصـص      يشناختن تأثير ناخود آگاه بر انتخابهاي عشق        
شود، الزم است كه بـراي        كنيد يكي از اين الگوها در شما تكرار مي          كه احساس مي    صورتي

معمـوالً شـناخت صـحيح ايـن الگوهـا بـه دقـت و               . روان درماني يـا روانكـاري اقـدام كنيـد         
هرگز از كمك تخصصي براي درك تـأثيرات نـاخود آگـاه بـر         . تخصص فراواني نياز دارد   

  .هيز نكنيد، پريانتخابهاي عشق
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  هاي عشق كننده تسهيل
آيـد و گـو       عشق در برخي از زمانها،موقعيتها و شرايط راحتتر به سـراغ آدمـي مـي                

اين عوامل تحت سه عنوان عوامل عمـومي، عوامـل          . كه آدمي آماده پذيرش عشق است       اين
  .موقعيتي و عوامل فردي در زير به صورت خالصه آمده است

   عوامل عموميالف ـ 
گذران وقت با هم، نزديك يكديگر زندگي كردن، با هم مواجه شدن، بـه هـم   : نايي ـ آش 1

  انديشيدن و انتظار تعامل با هم را داشتن
هاي فيزيكي، خـصوصيات شخـصيتي ماننـد مهربـاني،      ظاهر، ويژگي:  ـ خصوصيات مثبت 2

  گويي و غيره هوش، بذله
  ي فكري مشابههاي شخصيتي و روشها نگرشهاي مشابه، ويژگي:  ـ شباهتها3
  .كه ديگري ما را دوست دارد فهميدن اين:  ـ دوستي متقابل4
ي زنـدگي،    ماننـد موقعيـت، شـيوه   ،هنجارهاي جـذابيت اجتمـاعي  : هاي اجتماعي  ـ هنجار 5

  اهداف مورد تأييد جامعه، تأييد ديگران و مقبوليت اجتماعي
 حمايت و ،زت نفس، امنيتهايي همچون عاطفه، دوستي، ع برآوردن نياز:  ـ برآوردن نياز 6

  .كمك
  

  :عوامل موقعيتيب ـ 
گونـه، فعاليتهـاي غيـر     ي داسـتان  مكان ويژه يـا ناآشـنا، تجربـه   :  ـ غيرمعمول بودن موقعيت 7

  .تكراري و غير روزمره مانند سفر
  .ي ارتباط  چه در موقعيت و چه در خود فرد يا در آينده: آلودگي و ابهام  ـ راز8
برانگيختگي ناشي از هيجـان يـا فعاليـت جـسماني همچـون      : ولوژيك  ـ برانگيختگي فيزي  9

  .اي و غيره  ماهيچه تهييج ، اضطراب، تعارض، خنده، فعاليت
  . ـ انزوا از ديگران و تنها بودن10
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  عوامل فرديج ـ 

برخي از خصوصيات فرد مانند صدا، چشمها، حالت چهـره ، قيافـه   :  ـ خصوصيات فردي 11
  .دهد خص جذابيت مييا حركاتي كه به ش

هـاي قبلـي، هنجارهـاي جامعـه      براي ورود بـه يـك ارتبـاط، دلبـستگي    :  ـ آمادگي فردي 12
  .ي زمان همسر گزيني و عوامل موقعيتي، شخصي و روانشناختي درباره

  )1989آرون، ديوتن، آرون و ايورسون، (منبع 
 

  :خصوصيات فرد عاشق
هـا را    شق شده باشد اين ويژگي    و كسي كه عا   . هاي خاصي دارد    فرد عاشق ويژگي    

 اينها همه اشاره بـه      .“!اي  عاشق شده ” يا   “!عاشقي؟” :ايد   حتماً اين جمالت را شنيده     .فهمد  مي
 در زير به طور خالصه خصوصيات رواني ـ جسماني فرد عاشق  .هاي فرد عاشق دارد ويژگي

  .آمده است
بـه فـردي ديگـر در همـان      ـ تمركز عشق بر يك نفر و احساس ناتواني در عشق ورزيـدن   1

  .زمان
  . ـ افكار ناخوانده، وسواس فكري و اشتغال ذهني دايم2
آل ساختن، پافشاري بر وجوه مثبت فرد و پوشاندن وجوه منفي او ويا تعبير نادرست   ـ ايده 3

  .اشتباهات او
ثبات مثل شعف، سرخوشي، وجد، شرم، افـزايش انـرژي،     ـ پاسخهاي رواني ـ جسماني بي  4
  .ابي، اضطراب و غيرهخو بي
  ـ آرزوي محبت از جانب او و آرزوي يكي شدن و پيوند با او5
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هـا، حـسادت، تـرس از      ـ وابستگي هيجاني، اميد، حساسيت بيش از حد به عالمتها و اشاره 6
  طرد، نوسان خلق همراه با كيفيت ارتباط 

   ـ همدلي، احساس مسؤوليت و ميل به فداكاري براي او7
بودن و تغيير عادتهـا و ارزشـها بـراي تحـت     او  براي در دسترس ،ولويتهاي روزانه ـ تغيير ا 8

  تأثير قرار دادن معشوق
  .كند  ـ ناماليمات و سختيها، شور و شوق به ارتباط را تشديد مي9

  .شود  ـ ميل جنسي با ميل به انحصار و مالكيت جنسي همراه مي10
  .شود ه مي ـ ارتباط عاطفي بر ارتباط جنسي ترجيح داد11
   به صورت غير عمد و خارج از كنترل1ي اوج  ـ تجربه12

  )1998فيشر، : (منبع  
  

  عشق ناگهاني
 .دارنـد   دانيم كه بسياري از محققان ، انديشه و فكر را بر هيجان عشق مقدم مـي                 مي  

انديـشند، رشـد    آنها معتقدند كه احساس عشق به تدريج بين دو نفري كه به ارتباط با هم مي      
  ).1991دوك ومي، (د كن مي

 عـشق را بيـشتر بـه        ،دانند  از سوي ديگر اكثر افرادي كه هيجان را بر فكر مقدم مي             
هـاي   در اكثـر فـيلم  . ندشناسـ  صورت يـك برانگيختگـي زيـستي يـا زيـستي ـ اجتمـاعي مـي        

 احتمـاالً عامـل     .آيـد    معموالً عشق به صورت يك طغيان ناگهاني به نمايش در مي           ،سينمايي
ايـن احـساس    .  احساس ناتواني در كنترل هيجاني عـشق اسـت         ، عشق ناگهاني  جاددر اي مؤثر  

 . آورد عدم كنترل و ناتواني در كنترل، احساس عشق ناگهاني را به همراه مي

                                                 
ي  ، تجربـه ي آبراهام مزلو به گفته. شود كنند اما احتماالً بيشتر در افراد خودشكوفا تجربه مي        ي افراد تجربه مي     آور كه همه    اي شگفت يا خلسه     ـ لحظه 1

ي تولـد فرزنـد يـا رسـيدن يـك       هماننـد تجربـه  . اوج، بصيرتي ناگهاني نسبت به زندگي به عنوان هماهنگي قدرتمندي وراي فضا، زمان و خود اسـت             
 همراه بوده يا هاي عرفاني، عاشقانه و هنري تواند با تجربه    اين تجربه مي  . ي كوهي كه براي رسيدن به آن راه درازي را طي كرده است              كوهنورد به قله  
  ).1999كورسيني، (فراخوانده شود 
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چگـونگي  . شود  ناگهاني و تدريجي تجربه مي    البته احتماالً عشق به هر دو صورت          
توانـد تعبيـري      ي عاشق شدن شما مـي     چگونگ. گذارد  عاشق شدن شما بر فرد مقابل تأثير مي       

اگـر شـما ناگهـاني عاشـق شـويد و فـرد مقابـل               . باشد از اين كه شما چگونـه آدمـي هـستيد          
ي شـما ايـن باشـد كـه شـما يـك آدم معمـولي بـا                     ممكن است قضاوت او درباره     تدريجي،

  و او عشقي آتشين داشـته باشـد        اگر شما به تدريج عاشق شويد     هيجانهاي انفجاري هستيد و     
  .كند كه شما فردي حسابگر و بدون ثبات عاطفي هستيد احساس مي

 اوج  وقتـي بـه   بـه خـصوص     عـشق هـستند     حسادت و آرزو دو يار جـدايي ناپـذير            
 هر  . عاشق است  »ناامني«حسادت و آرزو بيانگر احساس      . رسيم  ميناتواني در كنترل هيجاني     

  .شود  حسادت و آرزو نيز قويتر مي،چه ناامني بيشتر باشد
  

  عشق مانيايي
 همـراه   ،وار است    عشق مانيايي عشق ديوانه    .يكي از انواع عشق، عشق مانيايي است        

م جـسماني و    يـ گونـه، حـسادت، احـساس مالكيـت ، نـاامني، عال             با اشـتغال ذهنـي وسـواس      
اق مانيـايي بـه لحـاظ       كنند كه عـشّ     بسياري از روانشناسان تأكيد مي    . هيجانات شديداً نوساني  

  .شوند چار مشكل ميشناختي د روان 
تواند مـا     سؤاالت زير تا حدي مي     .شود  عشق مانيايي اغلب در اولين عشق ديده مي         

 كمترين ارزش و 1 . نمره دهيد1 تا 5 به اين سؤاالت از    .را نسبت به عشق مانيايي هشيار كند      
 .  باالترين ارزش را دارد5

كـه احـساس     يـا ايـن  ؛شـود  مي دلم آشوب ،رود كه بين ما كارها درست پيش نمي  ـ زماني 1
  .كنم حال تهوع دارم مي

  .شوم كه به فكر خودكشي بيفتم قدر افسرده مي  ـ اگر من و او از هم جدا شويم آن2
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  .برد آيم كه خوابم نمي قدر از عشقش به هيجان مي  ـ گاهي آن3
  .ي بدنم ناخوش است كنم كه همه  احساس مي،كند كه او به من توجه نمي  ـ وقتي4
  .ام تمركزم دچار مشكل شده است كه عاشق او شده ـ از وقتي 5
  .توانم آرام باشم  نمي، ـ اگر شك كنم كه او با يك نفر ديگر است6
كنم كه تـوجهش    گاهي با كارهاي احمقانه تالش مي، ـ اگر براي مدتي به من توجه نكند 7

  .را به خودم جلب كنم
 عـشق  ، نزديكتـر باشـد    35ت آمـده بـه عـدد         بدسـ  ي   هر چه نمره   . را با هم جمع كنيد     نمرات

 نزديكتـر باشـد عـشق مانيـايي         7مانيايي در شما شدت بيشتري دارد و هر چه نمـره بـه عـدد                
  .تر است خفيف

  
  سويه عشق يك

 يا حتي از عـشق مـا بـه خـودش            ،عشق به كسي كه هيچ احساسي در قبال ما ندارد           
 آميخته با   ، يك عشق ناكام است    سويه بيشتر    عشق يك  .سويه است    عشق يك  ،خبر هم ندارد  

آن بـار    روزي و نعمت كه سه چهارم دانشجويان حداقل يك          رنج و سعادت، معجوني از سيه     
سـازي از     آل  شدت ناكامي بستگي به ميـزان ايـده       ). 1991آرون و آرون،     (كنند  را تجربه مي  
ي آنها نيـز شـديدتر    طبيعتاً ناكام، هر چه جذابيت ارتباط در نظر آنها بيشتر باشد       .ارتباط دارد 
  .خواهد بود
هـارنر،  (تواند بـه يـادگيري عـشق كمـك كنـد              سويه در اولين عشق مي      عشق يك   

شود كه اولين عشق نوجوان به طور طبيعي شامل همـان             متذكر مي ) 1984(آالپاك  ). 1992
 .يابيم  كه ما در عاشقان ناكام و عشاق عارف مسلك مي    ،عناصر و اجزاي اتحاد معنوي است     

هاي مطلق و نهـايي بـراي توصـيف      ـ واژه 2حضور فراگير معشوق ـ 1عناصر عبارتند از اين 
 ـ اتحـاد   6گرايي سرشار از رويا   ـ آرمان  5 ـ كمال مطلوب بودن  4نظير بودن   ـ بي 3معشوق 
 . ـ معطوف به آينده بودن7روحاني 
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ز احتمـال  برآورد عاشـق ا . تواند بر عزت نفس تأثير داشته باشد     سويه مي   عشق يك   
افـرادي كـه عـزت نفـس پـاييني          . پذيرفته شدن توسط معشوق با عزت نفس او ارتبـاط دارد          

  ).1992بام اشتاير و واتمن ، ( هراسند   از طرد شدن توسط معشوق مي،دارند
  

  آگاهي از عشق
اي در خـاك تـا         ماننـد يـك راز، ماننـد دانـه         .مانـد   عشق معموالً مدتها مخفـي مـي        

  .بردارد و آرام آرام سر از خاك در آوردكه دانه ترك  زماني
  داشت مي تا اناري تركي بر

  شد ي خواهش مي دست فواره
  )سهراب سپهري (  

 آغـاز يـك     »اتفـاقي افتـاده اسـت     « ،   »امري شگرف رخ داد اسـت     «كه    احساس اين   
هـا و نهايتـاً اولـين آگـاهي سـخت         اولـين دريافـت عـشق، اولـين نـشانه         . حس درونـي اسـت    

  . را به همراه دارد اجبار به انتخاب و پذيرفتن عواقب هر انتخاب وستانگيز ا هيجان
بدون تجربـه هرگـز     . بيند  تجربه در زمين مي     اي كه كشاورزي بي     مانند اولين جوانه    

اي بـارور دارد يـا     آينـده .ي كدامين گياه اسـت    توان در ابتدا تشخيص داد كه اين جوانه         نمي
امـا آنچـه مهـم اسـت ايـن          !  يا درختـي تنومنـد؟     ،د ساله است يا چن    اي سترون، يكساله      آينده
توان آن را ديد و شاهد روييدن آن بود و ديدن، همان آگاهي است و انتخاب                   كه مي  ،است

كه   انتخاب اين ! گيريم يا آنكه ببينيمش؟   بكه آن را ناديده       انتخاب اين . گيرد  در اينجا معنا مي   
ي   دانـيم ايـن جوانـه       گر مراقبت را پذيرفتيم نمي    ا. كه رهايش كنيم    از آن مراقبت كنيم يا اين     

كه طول عمر اين جوانـه چنـد مـاهي         انتظار اين  .رود  كدامين گياه است و انتظار همه چيز مي       
كـه درختـي بـارور باشـد و يـا             كه گياهي چند ساله باشد، انتظار ايـن         بيش نباشد و انتظار اين    

  .كه گياهي هرز و بيهوده  اين
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  اظهار عشق

 چرا كه انبوه هيجانات و اميال ، اظهار عشق مانند شكستن يك سد استاولين  
اظهار . اي به همراه داشته باشد تواند عواقب مختلف و ناشناخته نهفته در پشت اين سد مي

 پذيراي او را به همراه داشته  تواند واكنش مي «و يا» محبوب را فراري دهد«تواند  عشق مي
. كرد هايي كه فرد خود را پشت آن پنهان مي  پرده؛ريزد  فرو ميها را اظهار عشق پرده. »باشد

دهد و فرد، ديگر  اندازد و به رفتار هاي خنثي معنا مي اظهار عشق ايمني فرد را به خطر مي
  .هاي خنثي پنهان كند تواند خود را پشت انكارها و رفتار نمي

كه هر  ول اين حالت ا.پس از اظهار عشق معموالً سه حالت ممكن است رخ دهد  
نامند   مي»عشق«ي آنها به يكديگر متقابل است و به آنچه كه  دو نفر احساس كنند كه عاطفه

حالت . انگيز عاشقانه خواهد شد پس از آن فكر آنها مملو از آرزوهاي خيال. نزديك است
 كه فرد مقابل احساس همانندي نداشته باشد و دوست نداشته باشد كه در ،بعدي اين است

گيري كند و با صراحت اعالم كند كه او احساس مشابهي ندارد   شريك شود و كنارهعشق
 هر چند كه درگير احساس گناه و احساس رنج و ناراحتي شود و حالت .و عذر بخواهد

اي ندارد براي گريز از احساس  كه احساس عاشقانه رغم اين بعدي اين است كه فرد علي
ميل   گفتن ندارد يا به داليل ديگر ناخواسته و بي»نه«گناه يا به اين دليل كه جسارت 

  .كه گرفتار شود كه بتواند بگريزد و يا اين همراهي كند تا زماني
آل سـازيهاي      در بسياري از نگرشها، هيجانها و ايده       ،اگر هر دو به هم عشق بورزند        

 و  » شـرط  قيـد و    توافـق بـي   « عاشـقان از     ي  ي تـازه    تجربه. كنند  خود، ديگري را هم سهيم مي     
ــيوه  مـــي»قيـــد و شـــرط پـــذيرش بـــي« ــد  توانـــد شـ ــون كنـ ــا را دگرگـ   . ي زنـــدگي آنهـ

  دهـد كـه بـه يكـديگر اعتمـاد كننـد و باعـث                العـاده بـه آنهـا اجـازه مـي           ي فـوق    اين تجربـه  
ــي  ــدار مــ ــن پنــ ــي     ايــ ــشه مــ ــز هميــ ــده نيــ ــه در آينــ ــود كــ ــن   شــ ــه ايــ ــد بــ تواننــ
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قيد و شـرط بـا هـم توافـق      طور كامل و بيكه آنها به  باور به اين. آل باز گردند   ي ايده   مرحله
ناپـذير و حتمـي در آينـده          هنگـامي كـه تفاوتهـاي اجتنـاب       . ماند   شمشير دو لبه مي    به ،دارند

شوند كه سوي ديگـر    بسيار خشمگين خواهند شد و متوجه مي،مجال توافق را از آنها بگيرد     
 امـا حتمـاً   ،ليه را باز يابنـد    توانند احساس توافق او     هر چند مي  . قدر برنده است    اين شمشير چه  

بازيابي احساس توافق اوليه در آن زمان نياز بـه          . اين توافق ديگر آن توافق اولي نخواهد بود       
زمـاني كـه   . سازي احـساس اتحـاد و يگـانگي دارد    تمرين، مدارا، كنار آمدن با تفاوتها و باز 

ت كـه ايجـاد اميـد        تكيـه گـاهي اسـ      »اعتمـاد « ،شود و توافقها كـم رنـگ        تفاوتها آشكار مي  
  )199والرشتاين ، . ( سازگاري و انطباق بدست آيد،كند تا با گذر زمان مي
  
   در زمان عشق»دوري« و »همراهي«

 به شدت دوست دارند كه وقت خود را با ،ورزند افرادي كه به يكديگر عشق مي  
 اغلب ،روند ي اما افرادي كه به سرعت به سمت اين فرايند م.هم بگذرانند و همراه هم باشند

ي خصوصي، استقالل و  يابند و در مورد حيطه به سرعت عشق خود را رنگ پريده مي
مشخص شد ) 1975(در تحقيق هندين . شوند آزادي عمل خود با يار خود وارد مشاجره مي

 اما عشق مردان بيشتر معطوف به ،كه مردان بيشتر از زنان متمايل به احساساتي بودن هستند
  . باشند تا زناني كه هميشه در دسترس هستند»دور از دسترس« زناني است كه

 براي تازه عاشقان امري حياتي و ضروري »دور از هم بودن« و »با هم بودن«تناوب    
ي موقعيـت عـشق     كـه دربـاره  ،دهـد   به هر دو نفر اين اجازه را مي    »دوري«مانع موقتي   . است

انـد و احـساس       ه  ي آنچه را كه انديـشيد        همه خود فكر كنند و به تنهايي به آن بپردازند و بعد          
اي اسـت كـه بـه          تجربـه  »انتظـار «.  بـا خـود بـه همـراه آورنـد          »با هم بودن  «اند در زمان      كرده
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هـاي    هاي عاشـقانه، آواز     شعر. كند  تر مي   را پرشورتر و عميق   » با هم بودن  «خودي خود زمان    
  .اند  ساخته و پرداخته شده همه در زمان دوري و هجران،هاي عاشقانه عاشقانه و نامه

 اغلب افراد عاشق را به سمت ، در كنار اشتياق ناشي از انتظار،همراهي
افشاي چنين . دهد اي با هم و معطوف به ازدواج سوق مي ي آينده پردازي درباره رويا
 چرا كه در مقايسه با استانداردهاي منطقي و ،آور باشد هايي ممكن است اضطراب رويا

انگيز  ها هيجان  اما اعتراف اين آرزوها و بيان اين رويا؛اند اي جامعه خام و نپختهه استاندارد
  .شود  چرا كه آشفتگي عاشق معموالً با پاسخ موافق معشوق تقويت مي،است

  
  شناخت و هيجان در افراد عاشق

آل   همراه با تحسين و ايده،ترديد يكديگر را با عينك خوشبيني افراد عاشق بي  
 با لجاجت در فكر يكديگر حضور دارند  و)1988هندريك و هندريك، (گرند ن سازي مي

 با هم بودن را در ذهن ،تر با هم باشند شايد به اين دليل كه مدتي طوالني). 1984آالپاك، (
 و همراهي در »با هم بودن«برخي بر اين باورند كه انديشيدن به . كنند سازي مي خود دوباره

  ).1988؛ پرسون، 1988برم، (  تداوم عشق است خالل مدت دلباختگي اساس
به نظر ،  مخصوصاً در اولين عشق،شدت و عمق هيجانها در خالل ايام عشق  

 ،شود كه فرد درگير عشق جديدي مي حتي زماني). 1984آالپاك،(رسد  تر مي عميق
صورت  فعلي خود را به  كند احتماالً هيجان كه آن را با عشق قبلي خود مقايسه مي هنگامي

  .كند نظير و بدون سابقه احساس مي يك امر بي
 .مانـد   شود و يا نهفتـه بـاقي مـي          ي خاص در خالل عشق معموالً پنهان مي         دو حوزه   

 . » كنترل/قدرت « و »خشم«: اين دو حوزه عبارتند از
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عصبانيت و خشم براي حالت دلباختگي، احساس امنيت و تعلق ما مزاحمين   
كنند آنها را فراموش و از خود دور  ن دليل اكثر افراد سعي مي به همي.دردآوري هستند

هاي كوتاهي از خشم دور از انتظار نيست و تأكيد  البته تجربه. كنند و برآنها پرده بركشند
ي پيشين  مثبتي بر تعادل ارتباط دارد و گوياي حسرت و آروزي بازگشت به تعادل عاشقانه

 هيجاني ناشي از اين افكار، عشق را جذاب و انكار عواطف منفي و برانگيختگي. است
  .انگيز مي كند هيجان

ي و   درگير،هر گاه در ارتباط، يكي از دو نفر بخواهد ديگري را كنترل كند  
ي  آيد كه يكي از دو نفر واقعاً همه در ارتباط دو نفره گاهي پيش مي. شود مشاجره آغاز مي

اما جالب است كه . نمايد عمال قدرت ميكند و بر ديگري ا  وجوه ارتباط را كنترل مي
ميل به پيوند، . دهند بدانيم افراد تازه عاشق اغلب به چنين رويدادي روي خوش نشان مي

 به خاطر تأكيد بر  وهاي معشوق ميل به صرف نظر كردن از خويش به خاطر آرزوها و رويا
 دست يار بسپارند و شود كه تازه عاشقان كنترل خود را به  باعث مي،ويژه بودن اين عشق

در زمان عشق مجالي نيست كه افراد به تعادل . اعمال قدرت او را با روي خوش پذيرا باشند
كه دلباختگي رنگ بازد و عشق   اما هنگامي،قدرت و ارزيابي آن در ارتباط خود بپردازند

د در  آنگاه افراد به ارزيابي قدرت خو،اندكي به سردي گرايد و عينك خوشبيني كنار رود
شوند و واكنش  پردارند و نسبت به اعمال قدرت و كنترل ديگري حساس مي ارتباط مي
  .دهند نشان مي

كه موانع   يكي هنگامي.خشم در افراد عاشق در دو مورد به طور جدي وجود دارد  
كه به عشق خود بپردازند و از آن لذت ببرند محروم كند و  دنياي واقعي، آنها را از اين

  .يات جدي ومزاحمي پي ببرنديي معشوق خود به جز كه درباره ديگر زماني
هـايي از زمـان       توانـد در طـول دوره       مي. ي اوج است    عشق بدون هيچ شكي تجربه      

 آغاز يـك وضـع بـا ثبـات     ،اما عشق . بيايد و برود و در طول زندگي چندين بار حادث شود          
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گي و تمام ارتباطات     دگرگوني وسيع در شخصيت، زند     ؛ عشق آغاز دگرگوني است    ،نيست
 خطـي نيـست كـه هـر چـه         ي تحـول  ،دهد كه تحول يك ارتبـاط       تحقيقات نشان مي  . نزديك

 ،نيـاز مـا بـه داشـتن حـريم خـصوصي           . تر شـود    جلوتر رود ارتباط بازتر و شفافتر و صميمانه       
اي است در برابر ميل به شفافيت هر چه بيشتر و شايد از همينجا باشد كه مـا                    ه  نيروي بازدارند 

  ).1981آلتمان و ديگران، (ياز به دوري و دوستي را با هم داريم ن
 چالش هويت عشاق ،يكي از اولين چالشهايي كه عشق با آن روبرو خواهد شد  

 در برابر هويت »ما« و حفظ هويت »ما« در برابرهويت »من« حفظ هويت .است
نفع هويت ديگري كنار رسد كه هيچ يك از اين هويتها نبايد به  به نطر مي . »خويشاوندان«

آميز آنان  ي اين هويتها در كنار هم و همزيستي مسالمت  بلكه بهترين راه تداوم همه،رود
  .است

  
  از عشق تا ترديد

هر فرازي را نشيبي است و عشق نيز از اين امر مستثني نيست و هر چه آرمانگرايي   
آورتر و دردآورتر   رنج نااميدي و يأس پس از آن،عاشقانه در طول مدت عشق بيشتر باشد

  .اند البته تحقيقات هنوز اين مسأله را توضيح نداده. خواهد بود
تواند يـك ارتبـاط تـازه          كه نااميدي به راحتي مي     ،دهد  گزارشهاي فردي نشان مي     

تواند ايجاد يـأس      وقايع متفاوت زيادي مي   . شكل گرفته و نو پا را به تباهي و ويراني بكشاند          
تــوجهي،  توانــد بــه معنــي شــلختگي، بــي هــاي نــاچيز مــي رويــداد. كنــد  ي  و ترديــد و نااميــد

خشمي كه  . اي جدي بر خصوصيات پيشين فرد تلقي شود         اي از خدشه    گي و نشانه  ظمالح  بي
يابد تا در اولين يأس و نااميـدي خـود را          اينك مجال مي   ،ي عشق پنهان مانده بود      در هنگامه 

 ايـن خـشم    ،ندهـد هم  نكند و خود را بروز      هم  هر  با شدت ظاهر كند و اگر حتي خود را ظا         
كانـاري و   (تواند در ارزيابي كلي مـا از ديگـري و ارتبـاط بـا او ظـاهر شـود                      فرو خورده مي  

  ).1988كوپك، 
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افزودن بر بار منفي تفاوتهايي كه حتماً بين ما وجود دارد و يا افزايش شكايتها و   
اولين بازنگري و اولين ارزيابي . ي ما باشدتواند ناشي از ترديد و نااميد  مي،اعتراضها

بينانه نباشد و در   ممكن است هرگز واقع، ما از ارتباط با ديگري و خود او»ي واقعبينانه«
 تا واقعيتها را از هيجانها و بار ،شود تا فردي ديگر به ما كمك كند اينجاست كه الزم مي

ي  ن زمينه كمك نگيريم و دربارهاگر ما از فرد ديگري در اي. عاطفي آنها تفكيك كنيم
 ممكن ،ايم با فرد مجرب ديگري بحث نكنيم ه آنچه كه در اولين بازنگري خود به آن رسيد

ايم،  است به طور ناگهاني ارتباط را قطع كنيم و يا شروع به مقابله به مثل با آنچه كه پنداشته
 شايد هم .زننده اي آسيب به شيوهخبر   تالفي و مقابله با ياري بي،كنيم و احياناً تالفي كنيم

 وفايي و جدايي  به دليل بياو راو نهايتاً كنيم اعتمادي   در فضايي از بيجويي  به انتقاماقدام
 .سرزنش كنيم

در اينجاست كه نقش مشاور، روانشناس، و افراد خردمند و با تجربه پر رنگ   
البته الزم . وانند به ما كمك كنند كه ديگراني هستند كه بت،شود و هرگز نبايد از ياد برد مي

به ذكر است كه اين ديگران لزوماً بدون خطا نيستند و حتي اگر احساس كرديم كه مشاور 
اي بهتر از اين  ما توان كافي براي كمك به ما را ندارد انتخاب يك مشاور ديگر شايد گزينه

 ما يك تصميم كامالً  مما بعضاً به اين دليل كه تصمي. باشد كه به تنهايي تصميم بگيريم
 اما بايد بدانيم كه براي يك امر كامالً كنيم؛ پرهيز مي از مشاوره با ديگران ،شخصي است
ي آن  كننده كننده و اجرا  ولي عمل، تصميم بگيريممشورتيي  توانيم به شيوه شخصي مي

  . قطعاً يك نفر خواهد بود تصميم
  

  برخورد با عشق
آورد، امـر   وجـود مـي    هيجان زيـادي را در انـسان بـه   رويارويي با عشق از آنجا كه       

 از يـك  ،كه رويارويي و برخورد با عشق را بهتر تـصويرسازي كنـيم           براي اين . آساني نيست 
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 كـه هنـوز دوام   ،يـك سـنت قـديمي اسـپانيايي اسـت       » گاو بازي «. گيريم  استعاره كمك مي  
 بـازي مـا شـاهد يـك گـاو       در گـاو  . برخورد با هيجان عشق همانند بازي با گاو اسـت         . دارد

گاو بـاز سـعي   . كند اي صورتي رنگ يا قرمز رنگ او را تحريك مي     وحشي هستيم كه پرده   
گاو بازي نمادي است . او را خسته كند و بعد به قتل برساند     در ابتدا    ،كند با تحريك گاو     مي

مـادي  از رويارويي عقل با نفس، نمادي است از رويارويي انديشه با هيجان و كـشتن گـاو ن                 
 چـرا   ،گاو باز يك قهرمـان اسـت      . است از پيروزي عقل بر نفس و پيروزي انديشه بر هيجان          

گاو باز يادآور مهر در آيـين       . بر نفس غلبه كند و هيجان خود را مهار كند         است  كه توانسته   
  . كه گاو را كشت و به جاودانگي دست پيدا كرد،ميترائيسم است

بنـابراين برخـورد بـا هيجـان        . يد هـستيم  در عشق ما شاهد يك قسمت هيجاني شد         
او . هراسـد   گاو باز از رويارويي با گاو نمـي       . تواند همانند برخورد با يك گاو باشد        عشق مي 

 وارد  ،انسان عاشق در صورتي كـه از عـشق نهراسـد          . شود تا گاو را مهار كند       وارد ميدان مي  
عـشق رو در رو خواهـد        هيجـان    ي  شود و آنگاه است كه با هجـوم وحـشيانه           ميدان عشق مي  

هيجاني كه به رنگ قرمز و صورتي كه همـان رنـگ تمـايالت جنـسي اسـت، حـساس                    . شد
گريـزد و مراقـب     از دست گاو مـي     ،خواند  گاو باز در عين حال كه گاو را به خود مي          . است

كند كه گـاو را خـسته كنـد و نهايتـاً              است كه آسيب نبيند و در عين حال به آرامي سعي مي           
كند، كنترل     هيجان عشق در عين حال كه بروز پيدا مي         كنيموقتي كه سعي    . كشد  گاو را مي  

 ي تيرهاي منطق و استدالل كـه بـر پيكـره     . شويم كه هيجان عشق آرام بگيرد        باعث مي  ؛شود
كند و نهايتاً آنچنان هيجـان را          هيجان را آرامتر و سر به زيرتر مي        ،شود  هيجان عشق وارد مي   

 باشد و از پس هيجـان آن بـر          عاشق شده انساني كه   . توان بر آن فائق آمد    اندازد كه ب    از پا مي  
  . به حقيقت يك قهرمان است،آمده باشد بي آنكه آسيب ببيند
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  مرگ عشق
  و عشق   

  سوءتفاهمي است   
  .شود كه با متأسفم گفتني فراموش مي  

  احمد شاملواحمد شاملو  
 آرام شـود؟ آيـا      رسد كه درياي مـواج عـشق        آيا روزي فرا مي   ! ميرد؟  آيا عشق مي    

  خورشيد عشق را غروبي هستد؟
ما دوست  ميرد،     آن است كه عشق هرگز نمي      ،آل ما از عشق     تصوير آرماني و ايده     

اما اين تنها يك تصوير آرماني است و واقعيت چيـز ديگـري             . باشدعشق جاودانه   كه   داريم
 روزي ديگـر    شـود و    ميـرد، روزي تمـام مـي        ها روزي مـي     عشق هم مانند ديگر پديده    . است

 وقتـي كـه     ،هـا شـاهد هـستيم       گونه كه در مرگ ساير پديـده       اما همان . وجود نخواهد داشت  
در مرگ عشق نيـز     . شود  ي ديگري تبديل مي      بلكه به پديده   شود  نابود نمي ميرد    اي مي   پديده

اي ديگـر از قبيـل         معموالً به پديـده    ،ميرد   وقتي كه عشق مي    .ما شاهد اين تبديل خواهيم بود     
  .شود تفاوتي و حتي تنفر تبديل مي تي، بيدوس

. هـستيم » دوسـتي «پديد آمدن    ما شاهد    ،ميرد  مي» عشق«در بهترين حالت وقتي كه        
  . شود ميرد و معموالً به دوستي و محبت تبديل مي مي» وصال«عشق در حالت طبيعي پس از 

  : فرمايد مولوي مي
  كند خاموش آتش را ني ميكه آب زندگا  دوام عشق اگر خواهي مكن با وصل آميزش

 تحليل عميق   .شناختي است    تحليل روان  ،شود  يكي از امور ديگري كه باعث مرگ عشق مي        
. تواند باعث شود كه عشق به حالت ديگري تبديل شود يـا در واقـع بميـرد                  شناختي مي   روان

تواند باعـث مـرگ     مي ،كه هيجانات عشق سركوب نشده باشد       گذشت زمان هم در صورتي    
بنـابراين بـه طـور خالصـه     .  يا به عبارت ديگر عشق را به حالتي ديگر تبديل كند           ؛دعشق شو 

 ، بـدون سـركوبي هيجـاني   ،شـناختي و گذشـت زمـان    توان گفت كه وصال، تحليل روان   مي
  .مرگ عشق را به دنبال خواهد داشت
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  عشق زنده به گور شده
ايجـاد درد سـر    عشق حالت هيجاني قدرتمندي است كه بسياري از اوقات براي ما              

خواهد بـا عـشق رو در رو         تواند يا نمي    شود و نمي    وقتي فردي عاشق مي   . كند  و مزاحمت مي  
وقتـي فـردي    . شود و به آن پاسخ دهد، ممكـن اسـت تـصميم بگيـرد كـه آن را نـابود كنـد                     

عشقي كه نابود   . كه عشق نميرد، هست      احتمال اين  ،آيد كه عشق را نابود كند       درصدد بر مي  
 يـك عـشق زنـده بـه گـور شـده       ،كند كه مرده است ي كه نمرده اما فرد فكر مي   نشده، عشق 

عشق زنده به گور شده توانمندي تجديد حيات دارد و قدرتي به مراتب ويرانگرتر از               . است
كند كه بـه روشـني        دكتر يونگ بيماري را معرفي مي     . يك عشق زنده را در خود نهفته دارد       

  .ه به گور شده دانستتوان آن را قرباني يك عشق زند مي
 كـه در بيمارسـتان روانـي بـا عالئـم            دهد  را گزارش مي   بيماري   مورددكتر يونگ     

بـراي بررسـي توهمـات و       « :گويـد   يونـگ مـي   . ، بـستري بـوده اسـت      توهم و هـذيان شـديد     
 جلسات متعددي را به گفتگو با او صرف كردم و متوجه شدم كـه ايـن                 ،هذيانهاي اين خانم  

 امـا هرچـه صـبر    ،هاي خـود بـوده اسـت    ويي عاشق يكي از هم كالسيخانم در زمان دانشج   
كند  نهايتاً خانم ازدواج مي . دهد  كند كه او به خواستگاريش بيايد پسر واكنشي نشان نمي           مي

آيـد و     اش مـي    هاي قديمي او به خانـه      يك روز يكي از هم كالسي     . كند  و دو فرزند پيدا مي    
تـو را دوسـت داشـت و هنـوز هـم ازدواج             )  پـسر  آن(گويد چرا زود ازدواج كردي؟ او         مي

گـذرد و زن   چنـد روزي مـي  . شـود   مـي هبيمار پس از شنيدن اين صحبتها شوك. نكرده است 
در (هـا آب كـف حمـام را           شـود كـه بچـه        در حمام متوجه مي    .برد  هايش را به حمام مي      بچه

نـاخود آگـاه    چـرا كـه بـه طـور         (دهـد      اما هيچ واكنشي نشان نمـي      ،خورند  مي) 193سالهاي  
 .) تا بتواند طالق بگيرد و با همان پسر يا عـشق خـود ازدواج كنـد         ،ها بميرند   خواست بچه   مي

ميـرد و   نهايتـاً يكـي از آنهـا مـي    . شـوند   حادي دچار مي كنند و به عفونت هر دو بچه تب مي   
  چرا كه در واقـع او      ،شود  و پس از آن بيماري خانم آغاز مي       . كند  يكي ديگر نجات پيدا مي    
  .يك مادر قاتل بوده است
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.  امكـان تجديـد حيـات در سـالهاي بعـد را دارد            ،وقتي كه عشق زنده به گور شود        
عـشق  . كنـد   تواند عشق را بكشد، تنها آن را زنده به گور مي            سركوبي و ناديده انگاشتن نمي    

 دهـد و امكـان دارد   ماند و به حيات خود ادامـه مـي        وقتي كه پاسخي دريافت نكند، زنده مي      
كه در جايي كه مناسب نيست يـا زمـاني كـه مناسـب نيـست سـربرآورد و مـدنيت مـا را بـا                          

با ناديده گرفتن آن . طلبد عشق پاسخي مناسب و مسؤوالنه مي    . گري خود از بين ببرد      وحشي
  : به فرمايش حافظ شيرازي.كاري از پيش نخواهد رفت

  نپرهيزدكجاست شيردلي كز بال   فراز و نشيب بيابان عشق دام بالست
كنـد كـه عـشق مـرده اسـت           نفرت يا خشم شديد گاهي ايـن تـصور را ايجـاد مـي             

ديگر هيچ هيجـان شـديدي را     فرد  ميرد كه    رسد و مي   درصورتي كه عشق زماني به اتمام مي      
  .تجربه نكند

برخي از عـشاق در فراينـد رابطـه بـا معـشوق، احـساس نفـرت شـديدي را تجربـه                      
شـود كـه عـشق در آنهـا مـرده            ث ايجاد اين ذهنيت مي    احساس نفرت و خشم، باع    . كنند مي

امـا پـس از گذشـت       . دهند زنند و ارتباط را ادامه نمي      به همين دليل رابطه را بر هم مي       . است
. يابند و تمايـل بـه ارتبـاط مجـدد بـا معـشوق دارنـد                 مجدداً عشق را در خود زنده مي       ،مدتي

هـاي پـشت سـر خـود را خـراب            لگاهي اين نفرت و خشم چنان شديد است كه فرد تمام پ           
دهد كـه اسـتفاده      كند و يا حتي اگر راهي نيز براي بازگشت باقي مانده باشد، ترجيح مي              مي

گونه افراد موارد آشكاري از عشق زنده به گور          اين. و عشق را در خود سركوب كند      . نكند
  .ردعشق معموالً در آنها نمرده است و مترصد زماني است تا سر برآو. شده هستند

ي هيجاني شديد چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي، بيانگر زنده بودن عشق                 تجربه
فردي كه شديداً احساس خشم يا نفرت دارد فردي است كه به همان شدت احـساس                . است

توانـد وجـود     هاي عشق زنده به گور شده مـي        بنابراين يكي از نشانه   . دوستي و عشق نيز دارد    
  .د نسبت به معشوق قبلي باشداحساس خشونت يا نفرت شدي
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يكـي از   . شود عواقبي را به دنبـال خواهـد داشـت          زماني كه عشق زنده به گور مي      
بسياري از افرادي كه . عواقب عشق زنده به گور شده، بي ميلي فرد براي همسر گزيني است

يل بـه   كنند و بسياري از افرادي كه تما       مانند و از ازدواج پرهيز مي      تا مدت مديدي مجرد مي    
ي يك عشق فراموش نشده يا يك عشق زنده به گور شده را              ازدواج ندارند، معموالً خاطره   

در اين گونه مـوارد وقتـي كـه فـرد تحـت درمـان روانـشناختي قـرار                   . كنند با خود حمل مي   
برد، معموالً مقاومـت ناهـشيار    گيرد و در فضاي درماني به عشق زنده به گور شده پي مي      مي

دواج شكسته شده، با سهولت بيشتر به سـوي ازدواج و همـسرگزيني حركـت               او نسبت به از   
  .كند مي

دارد  تواند فرد را از ازدواج با ديگـري بـاز    عشق زنده به گور شده غير از اينكه مي    
ايـن افـراد در صـورتي كـه         . شود تا فرد احساس ناكـامي كنـد        در صورت ازدواج باعث مي    

 دسترسي پيدا كنند با شرايط بسيار دشوار و تعارض          فرصتي فراهم شود تا به عشق قبلي خود       
چرا كه در عين داشتن همسر و احياناً فرزند، بسيار مايل به برقـراري              . شوند آميزي روبرو مي  

داشتن همسر و احياناً فرزند و سر برآوردن عـشق زنـده بـه              . ارتباط با عشق قبلي خود هستند     
روابط . كند ا همسر و فرزندان را تخريب مي      آورد كه رابطه ب    گور شده، فضايي را فراهم مي     

تواند يكي ديگر از عواقب عشق زنده به گور          مينامشروع و روابط جنسي خارج از خانواده        
  .كند شده باشد كه فرد را دچار تعارضات ويرانگر مي

به همين دليل است كه ما عشق زنده به گور شـده را يكـي از مهمتـرين بـسترهاي                     
. عشق زنده به گور شده تخريب آينده را در پي دارد    . دانيم خانواده مي رسان به فرد و      آسيب

 پيـشگيري   ،هر آنچه كه از زنده به گـور شـدن عـشق پيـشگيري كنـد از تخريـب و آسـيب                     
  .كند مي
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توانـد در صـورت وجـود عـشق          هايي است كه مي    شناختي يكي از راه    درمان روان 

تواند از سركوب عشق و زنـده بـه گـور     زنده به گور شده به فرد كمك كند و در ضمن مي      
  .شدن آن جلوگيري نمايد

  سوگواري براي عشق
عشق حالت هيجاني نيرومندي است و اگر ايـن هيجـان نيرومنـد كاميـاب نـشود و                    

هــا و  تــرين حادثــه انگيــز معــشوق بــه دســت نيايــد و عاشــق بــه معــشوق نرســد يكــي از غــم 
  .اهد ماندّار خو ترين يادگارها در اين گنبد دو اندوهگين

كي حزن خود را اآدم خ. ترين تجربيات بشري است   عشق ناكام يكي از اندوهگين    
اشـك و بـا تمـام هـستي خـود بيـان خواهـد كـرد و                ،  رسـد بـا شـعر      وقتي كه به معشوق نمي    

  .تر از اندوه عاشق اندوهي نيست اندوهگين
  توان كرد و چه بايد كرد؟ ي اندوهبار رخ داد چه مي اما اگر اين تجربه

شوند سعي در انكار آن دارند       رو مي  ي تلخ روبه   بسياري از افراد وقتي با اين تجربه      
دهند كه عاشق ناكـام بـراي عـشق از           جايي آن دارند و اجازه نمي      يا سعي در انحراف و جابه     
  .دست رفته سوگواري كند

ي تلـخ بهتـر اسـت كـه عاشـق ناكـام،        بسياري بر اين اعتقادند كه بعد از اين تجربه     
زدواج كند و بسياري ديگر بر اين باورند كه بهتر است فردي ديگر را جايگزين فـرد قبلـي                   ا

ها و پيشنهادها براي اين است كه سوگ عشق و سوگواري عاشـق را           ي اين توصيه   همه. كند
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ايم كـه بـه عاشـق ناكـام بگوينـد            اما كمتر شنيده  . كاهش دهند و از تلخي اين تجربه بكاهند       
كـه تـو معـشوقت را از دسـت          ! اي  كن كه تو عزيزت را از دست داده        سوگواري! گريه كن 

  !سوگواري كن! اي داده
كنيم كه حواس عاشق ناكام را پرت كنـيم و بـه او              اكثر ما در اين شرايط سعي مي      

امـا بـه نظـر      . دهيم كه براي از دست دادن عزيزتـرين عزيـزانش سـوگواري كنـد              اجازه نمي 
 .ت و راهي جز گريستن نيستاي جز سوگواري نيس رسد چاره مي

شـويم و تـسليت    كنـيم؟ جمـع مـي    اگر فردي عزيزي را از دست داده باشد چه مي         
دهـيم كـه گريـه كنـد و          گذاريم و اجـازه مـي      كنيم و او را تنها نمي      گوييم، همدردي مي   مي

. اين همان كاري است كـه الزم اسـت در شـرايط عـشق ناكـام انجـام شـود                   . عزاداراي كند 
تـوانيم در مـرگ      آيـا مـي   . ي مرگ يكي از عزيزان اسـت        ناكام همانند تجربه   ي عشق  تجربه

آيا بعد از مرگ يكي از عزيزانمـان بـه سـرعت            . عزيزي سوگواري نكنيم و عزاداري نكنيم     
كنيم؟ آيا بعد از مرگ يكي از عزيزانمـان در حـالي كـه سـوگوار هـستيم سـعي                ازدواج مي 

  كنيم كه مرگ او را فراموش كنيم؟ مي
كنيم  انگونه كه بعد از مرگ يكي از عزيزانمان معموالً تا يك سال ازدواج نمي         هم  

در صورتي كه در عشق شكست بخوريم و ناكام شويم بهتر است تا يك سال ازدواج نكنيم        
افـرادي كـه بعـد از       . برنيـاييم نيـز   و در صدد ايجاد ارتباط جديدي كه به ازدواج منجر شود            

كنند معموالً ازدواج مـوفقي ندارنـد و عـشق خـود را              ج مي ناكامي در عشق به سرعت ازدوا     
بهترين توصيه در اين شرايط اين اسـت كـه بعـد از ناكـامي در عـشق                  . كنند زنده به گور مي   

گذر سال و گذر زمـان بـه        . حداقل تا يك سال ازدواج نكنيم و به سمت فرد ديگري نرويم           
يم و عشق قبلي خود را به طور طبيعـي  دهد تا با شرايط جديد سازگار شو    ما اين اجازه را مي    
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ي خود را بازيابيم تا بتوانيم به فرد ديگري مهـر            فراموش كنيم و انرژي عاطفي از دست رفته       
  .بورزيم

ي اول بايـد ايـن سـوگواري را بپـذيريم و             عاشق ناكام سـوگوار اسـت و در وهلـه         
  .شرايط سوگواري را درك كنيم

  

  : عشقي هايي درباره افسانه
  . مشكالت غلبه خواهد كردي شق بر همهعالف ـ 

: طور اسرار آميزي اين افسانه را باور داريـم كـه           ههمگي ما در اعماق وجود خود ب        
  . خوشبخت خواهيم شد و بر تمامي مشكالت غلبه خواهيم كرد،اگر واقعاً عاشق باشيم

  : ديگر اهميتي ندارد كه مثالً باور داريم كه اگر عاشق باشيم،
  .نوشد  الكي مي او مشروبات

  .كند  تمام وقت از من انتقاد مي
  . شغلي ندارد و دو سال اخير هم بيكار بوده است
  .شود  خلق و خوي بدي دارد و يك دفعه منفجر مي

  .كند  مدام به زنهاي ديگر نگاه مي
  .تواند احساسات و عواطف خود را بيان كند  مشكل مي
  .اش مرا قبول ندارند  خانواده

  .كند ز به معشوق قبلي خود فكر مي هنو
  . معتاد است

  . تفاوت سني ما زياد است
 .كنيم  دور از يكديگر زندگي مي
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عـشق پايـه و اسـاس يـك ازدواج خـوب      . واقعيت عشق با افسانه، بسيار فـرق دارد     
به چيزي به مراتـب بيـشتر از عـشق          ،اما اگر قرار باشد كه رابطه زنده بماند و رشد كند          ،است
  . نياز دارد»تعهد« و »تفاهم«رابطه به جز عشق به . ياج هستاحت
  

  .سازد هاي ما را درك و برآورده مينيازي   عشق همهب ـ 
ه ايـن معنـي     ، بـ  كنيم كه وقتي بين دو نفـر عـشق وجـود دارد             بسياري از ما فكر مي    

. شـود  است كه در سكوت و به طور خود جوش بسياري از نيازهاي ما درك و برآورده مـي     
  :ثالً معتقديم كه اگر عشق وجود داشته باشدم

  .خواهم فهمد كه من چه مي  او مي
  .تواند ذهن مرا بخواند  مي

  .يابد  توقعات پنهاني مرا درمي
  .كند  مرا شاد مي، زماني كه غمگين هستم

  .شود  باعث بهبود و سالمتي من مي، زماني كه بيمارم
كند كه احساس بهتري نسبت بـه          كاري مي  ،ام  داده زماني كه اعتماد به نفسم را از دست          

  .خودم پيدا كنم
  .كند  مشكالت زندگي مرا حل مي

  .كند ي كارها و عاليق با من يار است و مرا همراهي مي  در همه
  .فهمد  او خودش مي، نيازي به گفتن نيست

  .شود  در سكوت همه چيز بيان مي
 ناخود آگـاه بـاور داريـم كـه در عـشق             حقيقت اين است كه بسياري از ما به طور          

حقيقي موارد باال بايد وجود داشته باشد و اگر همسر ما يا معـشوق مـا بـرخالف مـوارد بـاال        
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. شـويم  كنيم كه عشق او به ما حقيقي و كامل نيست و از او عصباني و دلخور مي  احساس مي 
رهـايي را انجـام دهـد كـه          كا ،شود كه ما از همسرمان توقع داشته باشيم         اين افسانه باعث مي   

مـثالً فـردي   . كنيم عشق ما يك عشق حقيقي است چرا كه فكر مي . بايد خودمان انجام دهيم   
پندارد  كند و مي  به جاي درمان خودش به يك عشق فكر مي         ،كه اعتماد به نفس پاييني دارد     
 ي  ما نه همه   ا ،سازد   بسياري از نيازهاي ما را برآورده مي       عشق،. كه اين تنها راه نجات اوست     

اما اين افسانه بيانگر    . شوند  بسياري از نيازهاي ما با تالش فردي خودمان برآورده مي         . آنها را 
 از جملـه نيازهـايي كـه    ،شـود   نيازها برآورده ميي  اين مطلب است كه در عشق حقيقي همه       

 .الزم است براي برآورده ساختن آنها خود ما به تنهايي تالش كنيم
  
  . همان عشق استجذابيت جنسيج ـ 

ــر روابــط جنــسي نامــشروع مــي   ــرادي كــه درگي ــسياري از اف ــاور   ب ــسانه ب ــه ايــن اف شــوند ب
  .دارند

  :عملكرد اين افسانه به اين صورت است كه
  .كنيد  جنسي زيادي نسبت به يك فرد پيدا ميي  ـ ابتدا جاذبه1
  .كنيد  ـ سپس براساس آن ميل عمل كرده و با او مبادرت به رابطه نامشروع مي2
  .كنيد  ـ از اين رابطه احساس گناه مي3
كنيد كه عاشق او هستيد و به رابطـه ادامـه    كنيد خود را توجيه كنيد و تصور مي  ـ سعي مي 4

  .دهيد مي
 حـضور نـدارد و بـه آن اهميـت چنـداني داده      »تفـاهم «گونه روابـط عنـصر    در اين   

 سپس زنـدگي مـشترك خـود را    در اين رابطه افراد بدون تفاهم، زندگي جنسي و. شود  نمي
شـود و     طبيعي است كه پس از مدتي واقعيتهاي زنـدگي مـشترك ظـاهر مـي              . كنند  آغاز مي 

 بـه   ،به جز جـذابيت جنـسي     ،ازدواج و زندگي مشترك     . سازد   روبرو مي  مشكلزندگي را با    
 تفاهم و تعهد نياز دارد و تفاهم مطلبي نيست كه تنهـا بـه دنبـال جـذابيت جنـسي                  ،عمل كند 

  .تفاهم نياز به شناخت و زمان دارد. ايدبي



  

  

  فصل چهارم
  

  انتخاب همسر



  
  
  

آيا چنان مردي هستي : پرسم جواني و آرزوي همسر و فرزند داري، اما از تو مي  
  كه آرزوي فرزند را سزاوار باشد؟

هايت هستي؟ از  آيا پيروزمند، فاتح خويش، فرمان رواي حواس، و سرور فضيلت
  .پرسم تو چنين مي

گشايد حيوان است و نياز؟ يا تنهايي؟ يا  ت آرزويت زبان ميفيا آنچه از نه
  ناسازگاري با خويش؟

بايد بنا كرده شوي، با  اما نخست خود مي. بايد برتر و فراتر از خويش بنا كني مي
  .تن و رواني سزاوار

 آوري، باغ زناشويي درا بايد فر نه تنها چون خودي را، كه برتر از خودي را مي
  .اين كار تو را يار باد

آفرينند از آفرينندگان  خوانم كه كسي را مي من خواست دو تني را زناشويي مي
خوانم، احترام اين دو تن است به يكديگر در مقام  آنچه من زناشويي مي. خود بيش

  .مقدس باد چنين خواست و چنين زناشويي .خواستاران چنين خواست
  
  

  فرديش نيچه  
  » گفت زرتشتوچنين«از كتاب   

   داريوش آشوريي هترجم  
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ازدواج .  مانند آماده بودن براي ناكامي و شكست است،آماده نبودن براي ازدواج  
ي   كه بر تمام وجوه آينده،امري پر خطر است و يكي از مهمترين تصميمات زندگي است

ي زندگي  بهترين تجر كننده وسيتواند رضايت آورترين و يا مأ  و ميگذارد  مي فرد تاثير
 بلكه در ،توان به ازدواج به صورت كامالً سياه يا سپيد نگاه كرد البته هيچگاه نمي. باشد

آور هستند و از برخي جهات مأيوس  واقع بسياري از ازدواجها از برخي جهات رضايت
توان سطح رضايت زندگي زناشويي را افزايش  پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي.  كننده
ي مردم براي آن جوابهايي  رسد همه  سؤالهاي بسيار اساسي است كه به نظر مي يكي از،داد

 براي ،كنند اما اكثر مردم آن قدر كه وقت و انرژي براي مراسم ازدواج صرف مي. دارند
بسياري از ازدواجها از . كنند انتخاب مناسب همسر و آمادگي براي ازدواج وقت صرف نمي

بيشتر ( اما سكوت راه مناسبي است .دشو ادي روبرو مي زيمشكالتهمان روزهاي اول با 
خبري  و خشم و نفرت و لعنت به تقدير و روزگار راه ديگري است و عالم بي) براي خانمها

بريم تا مبادا كه آبروها  ها پناه مي و ما به اين شيوه. و افيون و مواد هم براي خود راهي است
 براي ازدواج كهايم  ا آيا هرگز به دنبال اين بودهام. بريزد و مردم بفهمند و دشمن شاد شود

ايم كه بدانيم چگونه  هرگز بدنبال اين بودهشويم؟ و آيا  و عواقب خوب و بد آن آماده 
  خواهيم كه مشكالت را ببينيم؟ ها را حل كنيم؟ و آيا اصالً مي تعارض

  آيا ازدواج ساده است؟
اما تداوم زندگي و رضايتمندي از       ،اي است   بسياري معتقدند كه ازدواج كار ساده       

 بايـد  ،برخـي معتقدنـد كـه اگـر ازدواج سـاده اسـت          . ازدواج امر سختي است و سهل نيست      
به واقع . ها به سرعت به سوي فروپاشي نرود  تا زندگي،طالق و جدايي سخت و دشوار باشد

طـالق  . ند به ويژه زماني كـه فرزنـد يـا فرزنـداني در بـين باشـ              ،اي نيست   هم طالق كار ساده   
خـصوص در ازدواجهـايي كـه        ه بـ  .كننـده اسـت     انگيـز و ناراحـت      يك ضـرورت غـم    گاهي  

ها از آزارهاي جسماني و آزارهاي عاطفي و هيجاني يا سؤ مصرف مـواد         همسران يا خانواده  
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و الكل ويران و تباه شده باشند و خانواده از اين آزارها شخم خورده باشد و هيچ راه 
  .اشدديگري وجود نداشته ب

مـا بايـد بـه جـاي     . ز اهميت اسـت ي طالق بسيار حاديد پيشگيرانه به ما معتقديم كه      
بـه نظـر   . وجـود نيايـد   اي، تـالش كنـيم تـا نيـاز بـه طـالق بـه              سخت كردن طالق به هر شيوه     

  .تر از طالق  مشكل عمده اين است كه ازدواج ساده است و حتي بسيار ساده،رسد مي
  

  آيا عشق كافي است؟
دو نفـر كـه عاشـق يكـديگر         . ين سؤال هم پيچيده است و هم كـامالً سـاده          پاسخ ا   

 مانند دو نوازنده كـه هـر كـدام از ديـد ديگـري            .داند  ال مي    هر كدام ديگري را ايده     ،هستند
اما بعد از ازدواج اين دو نفر بايد بـا هـم يـك آهنـگ و يـك                   .نوازد  بسيار زيبا و دلنشين مي    

 نياز به همـاهنگي دارد و عنـصر        ، از هنر نوازندگي به تنهايي     ه كنند و اين غير    يارارا  موسيقي  
مـا معتقـديم كـه همـاهنگي در زنـدگي           . هماهنگي آن چيزي است كه فراتر از عشق اسـت         

 تا حد زيادي قابل ياد گـرفتن اسـت و بـا آمـوختن مهارتهـاي ارتبـاطي، موفقيـت                     ،مشترك
  .يابد ازدواج افزايش مي

رانـي در ميـان امـواج خروشـان           واج ماننـد قـايق    ارتباط نزديك و صـميمانه در ازد        
مـا نيـاز بـه    . آن بـه سـالمت گذشـت   توان از خطرات  راني نمي  كه تنها با عشق به قايق      ،است

ي    تا پيوندمان را محكم كند نياز به سازگاري و توافق داريم تا جليقه             ،لنگري از عشق داريم   
 كه دو نفري بـه چـه سـمتي بايـد پـارو               تا بدانيم  ،نما داريم   نجات ما باشد و نياز به يك قطب       

  . تا از حوادث به سالمتي عبور كنيم،بزنيم
طـور كـه در       همـان  . متخصص نيست  »ارتباط« ي  هيچ فردي بدون مطالعه، در زمينه       
. شـود   ي ديگري هم بدون يـادگيري و دانـستن و مطالعـه، تخـصص كـسب نمـي                   هيچ زمينه 

كنـد تـا انتخـاب         بـه مـا كمـك مـي        »ازدواج«  و »خـانواده «،  »ارتباط«ي    افزايش دانش درباره  
كيفيـت ارتبـاط در زمـان       .بهتري داشته باشيم و كيفيت ارتباط با همسرمان را بهبـود بخـشيم            
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نامزدي و قبل از ازدواج معيار بسيار مناسبي است براي آنچه كه بعد از ازدواج پيش خواهد                 
ي و قبـل از ازدواج بهبـود ببخـشيم           بنابراين اگر بتوانيم كيفيت ارتباط را در زمان نامزد         .آمد
  .توانيم كيفيت ارتباط بعد از ازدواج را نيز ارتقا دهيم مي
  

  داليل درست و نادرست ازدواج
 امـا بـراي ازدواج نكـردن دليـل          ،براي ازدواج كردن داليـل بـسياري وجـود دارد           

ه توانـد بـ      ازدواج را كه مي    درستدر اين قسمت داليل     . آوردن اغلب سخت ومشكل است    
كنـيم و در آخـر داليـل منفـي و اسـتداللهايي كـه                  فهرسـت مـي    ،ازدواج موفق منتهي شـود    

  .تواند به يك ازدواج نافرجام منتهي شود را خواهيم آورد مي
  

  داليل درست ازدواج
شريك شدن با ديگـري در زنـدگي دليـل رايـج و مناسـبي       : 1 ـ مصاحبت و همراهي 1

 كه در سـفر زنـدگي شـريك و          ،اين معني است  مصاحبت و همراهي به     . براي ازدواج است  
كنند كـه ازدواج بـه تنهـايي         هر چند برخي از مردم به اشتباه تصور مي         .همراهي داشته باشيم  

 .مطلب مهم اينجاست كه چه كسي پيشقراول اين سـفر خواهـد بـود             . آنها خاتمه خواهد داد   
ديگـري  ) معموالً آقايان (ن  كه يكي از همسرا      يا اين  ،خواهند بروند   آيا هر دو در يك راه مي      

 شـايد بتـوان او را       ،اگر زن براي خود مقصدي نداشته باشد      . كند  را در سفر خود شريك مي     
 چنـدان رضـايت بخـش       ، اما همراهي با فردي كه قـصد معينـي نـدارد           .به همراهي فرا خواند   

تعارض  باز هم سفر دلنشين نخواهد بود و         ،نيست و اگر ديگري را با اجبار همراه خود كنيم         
  .و دلزدگي را در خود نهفته دارد

  
 با نياز بـه مـصاحبت و همراهـي رابطـه     ،نياز به عشق و صميميـّت:  ـ عشق و صميميـّت 2

   .اي فوق العاده است محبت اصيل و حقيقي براي فرد فرد آدميان هديه. دارد

                                                 
1-Companionship 
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د فـر  دليل مناسب ديگر، فرصتي است كه ازدواج براي رشد :كننده  ـ شريك حمايت 3

اگر يكي از دو نفـر فقـط بـه فكـر رشـد خـود و عاليـق                   . كند  به عنوان يك انسان فراهم مي     
 يـا حـداقل     ؛تواند بقا داشته باشد     اي و نياز خود به شهرت و موفقيت باشد، ازدواج نمي            حرفه

 امـا شـريك شـدن در موفقيتهـاي يكـديگر و حمايـت              .بخشي نخواهد داشـت     بقاي رضايت 
ازدواج مناسـب  .  ارتبـاط را تقويـت كنـد و بـه آن ثبـات بدهـد       توانـد   اصيل و صـميمانه مـي     

  .باشدهر دو نفر تواند بهترين فرصت براي موفقيت  مي
  
ازدواج منبع با ثباتي براي ارضاي جنسي هر دو نفر است و راهي :  ـ شريك جنسي4

 اما اگر ارتباط جنسي دليل .هاي جنسي است مشروع و مجاز براي بروز هيجانات و رفتار
  . معموالً با ازدواج موفقي روبرو نخواهيم شد،لي ازدواج باشداص
  
والد شدن البته . دليل رايج ديگر جهت ازدواج صاحب فرزند شدن است:  ـ والد شدن  5

اي سخت و اغلـب حتـي دلـسرد            از يكسو تربيت فرزند وظيفه     .موهبتي آميخته با تضاد است    
وقتـي فرزنـدان بـزرگ    . ور اسـت آ كننده اسـت امـا از طـرف ديگـر كـاري بـسيار رضـايت           

كننـد كـه ايـن تجربـه بـراي        اكثر والدين بيـان مـي   ،شوند  شوند و به حد كافي مستقل مي        مي
 امـا اغلـب   ؛خواهند كه صـاحب فرزنـد شـوند         ي عمر آنها كافي بوده است و ديگر نمي          همه

هنـد   كه اگر يكبار ديگربه دنيا بيايند بـاز هـم تـصميم بـه داشـتن فرزنـد خوا                   ،خواهند گفت 
 آمـدن . اي دشوار اسـت     تواند پدر يا مادرخوبي باشد و اين البته وظيفه          هر فردي نمي  . گرفت

. تواند بر ازدواج تـأثير مثبـت و يـا بـه عكـس تـأثير منفـي و مخـرب داشـته باشـد                          فرزند مي 
 انسجام با اهميتي بين خـود ايجـاد        ،اند  زوجهايي كه با موفقيت فرزندان خود را بزرگ كرده        

  .كنند  احساس افتخار و غرور مي،اند از آنچه كه با هم انجام دادهكنند و  مي
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  داليل نادرست ازدواج
توانـد    ولـي همـان داليـل مـي    ،كنـد  داليلي هست كه فرد به خاطر آنها ازدواج مي     

 ازدواج در   نادرسـت داليل  . هاي قابل توجهي رو يا روي كند         و تضاد  مشكالتازدواج را با    
  .اند زير فهرست شده

ـ 1 براي بسياري از ما راحت نيـست، اقـرار كنـيم كـه بـا والـدين        : شورش بر عليه والدين 
تواند يكي از داليلي باشـد كـه فـرد جـوان را بـه                  مي ،تعارض با والدين  . خود تعارض داريم  

كند كه والدين او اهانت       اي زندگي مي    وقتي كه فردي در خانواده    . سوي ازدواج سوق دهد   
آنهايي كه در   . رسد كه ازدواج انتخاب موجهي باشد        به نظر مي   ،تندكننده هس   كننده و تحقير  

اند، آنهايي كـه قربـاني پـدر و مـادري معتـاد               آتش تعارضهاي طوالني مدت والدين سوخته     
 داليـل   ،اند  اند و آنهايي كه قرباني آزارهاي جسماني،هيجاني و جنسي در خانواده بوده             بوده

 اما آيا داشتن دليـل موجـه        .بگريزند و از آن دور شوند     موجهي دارند تا از خانواده به نحوي        
در اينگونـه مـوارد بهتـر       !  اسـت؟  »ازدواج« ضرورتاً دليل موجهي براي      »ترك خانواده «براي  

ي خـود رو در رو شـوند بـه     است كه افراد استقالل شخصي خود را بسط دهند و با خـانواده         
كـه     تا اين  ،ت و مسايل راه حلي بيابند     ي خود بيانديشند و براي مشكال       روابط خود و خانواده   

بـار    توان از يك شـرايط فاجعـه        با ازدواج مي  . درگير ازدواج شوند و يا به فكر ازدواج باشند        
گريخت اما با چه بهايي؟ آيا به بهاي وارد شدن در يك شرايط فجيع ديگر؟ تحقيقات نشان         

 ازدواج آنهـا نيـز      ،انـد   نـاه بـرده   دهد كه بسياري از افرادي كه از آزار والدين به ازدواج پ             مي
  .دهنده بوده است آزار

  
كـه روي پـاي خـود بايـستند و       جوانان كـشش زيـادي بـراي ايـن    : ـ جستجوي استقالل 2

 اما استقالل امري است كه فـرد       .، دارند اشندكارهايشان را خودشان انجام دهند و يا مستقل ب        
. سر، فـرد بـه اسـتقالل نخواهـد رسـيد          با اتكـاي بـه همـ      . تواند به آن برسد     فقط به تنهايي مي   
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بـرد و      اما مستقل شـدن سـالها وقـت مـي          ،كنند تا مستقل شوند     بسياري هستند كه ازدواج مي    
  .امري است وابسته به خود فرد تا هر چه بيشتر، روي پاي خود بايستد

  
 اليتـام رنجهـا و دردهـاي يـك ارتبـاط شكـست       : ـ التيام يك ارتباط شكست خـورده  3

اين از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه          .  دليل منفي ديگري براي ازدواج است      ،يري اخ   خورده
پاسخ رايج به هـشدارهاي     . شناسايي آن در ديگران راحتتر از شناسايي آن در خودمان است          

 امـا ايـن مـورد فـرق     ،فهمم كه شما چه مي گوييـد  من مي! نه ”ديگران معموالً اين است كه  
 جديـد و آميختـه بـا عـشق را تنهـا از منظـر وجـوه مثبـت                ما تمايل داريم كه ارتبـاط      . “دارد

پرهيـزيم و     كه ممكن است اين ارتباط واكنش به يك ارتباط قبلي باشد مـي              بنگريم و از اين   
 ممكن است براي حمايت هيجاني نياز بـه         ،فردي كه در موقعيت التيام است     . كنيم  غفلت مي 

 »بخواهنـد «خواهـد بـود كـه دو نفـر    تـر     ازدواج زمـاني موفـق    . يك ارتباط ديگر داشته باشـد     
ارتباطي كه بر اساس التيـام يكـي از دو   .  به ازدواج داشته باشند »نياز«كه     تا اين  ؛ازدواج كنند 

ي بين آن دو نه تنها بـه           چرا كه عاطفه   . از همان آغاز در معرض خطر است       ،نفر شكل بگيرد  
ا و جراحـات ارتبـاط       نيست بلكه بـه خـاطر شفابخـشي و التيـام زخمهـ             ،دليل دوستي و عشق   

  .ديگري است كه قبالً رخ داده است
  
ـ 4 ها مطابق آداب و فرهنگ و عـرف خـود     برخي از خانواده:فشار خانواده و يا اجتماع  

 ايـن فـشار   ،ي شهري و تحصيل كرده    در يك جامعه  . آورند  براي ازدواج به جوانان فشار مي     
گـر بـا صـراحت  بـه طـور مـستقيم از       اي دي  اما در جامعه   .تواند نامحسوس و ظريف باشد      مي

بـسياري از   . خانمها بيشتر در معرض ايـن اسـترس هـستند         . خواهند كه ازدواج كند     جوان مي 
 پس از مـدتي شـاهد   ،روند كنند و به دانشگاه مي دانشجويان وقتي كه شهر خود را ترك مي    

انـد و    ز شـده  دار نيـ     كه حتي بچه   ؛ي دبيرستان خود خواهند بود      هاي دوره  ازدواج هم كالسي  
شـتاب  . در ازدواج نبايد عجلـه كـرد      . تواند بر آنها فشار رواني و استرس وارد كند          همين مي 
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 درسـت افرادي كـه بـا داليـل        .  بعيد است كه به ارتباط شاد و سالمي منجر شود          ،در ازدواج 
  .ها شوند  نبايد تسليم اين فشار،سعي در انتخاب همسر دارند

  
فراد تحت فشار خـانواده يـا دوسـتان بـه يـك ازدواج از قبـل        برخي ا: ـ ازدواج اجباري 5

گـاهي اوقـات از زمـان كـودكي در مـورد ازدواج دو نفـر                . دهنـد   ترتيب داده شده تـن مـي      
 كـه ايـن دو نفـر بـاهم ازدواج           ،انـد    خانواده بـر ايـن اعتقـاد بـوده         ي  همه. صحبت شده است  

كننـد كـه بايـد        شار و اجبـار مـي      احساس ف  ،اند  خواهند كرد و حاال كه اين افراد بزرگ شده        
ازدواج اجباري در ايران با باالترين آمار طالق و مشكالت بعدي همـراه             . باهم ازدواج كنند  

  . است
  
تواند به ازدواج موفقي منجر   ازدواج فقط براي رفع نياز جنسي احتماالً نمي: ـ نياز جنسي 6

در ايـن گونـه     . مانـد   م دور مـي    چرا كه ديگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمـوالً از چـش            .شود
گيـرد و شـتاب و تعجيـل نيـز عامـل              هاي ظاهري همسر بيشتر مد نظر قرار مي        ازدواج زيبايي 

 يـا افـرادي كـه       ،شـود   اين مسأله بيشتر در مردان مـشاهده مـي        . گذار منفي ديگري است     تأثير
هـاي    عدم ارضاي نيـاز جنـسي سـبب برخـي بيمـاري            ،در فرهنگ عامه  . بسيار مذهبي هستند  

 ،كننـد    مثالً براي بهبود حال بيماران رواني برخي توصيه به ازدواج مي           .شود  رواني دانسته مي  
 بلكه استرس و فشار روانـي بيـشتري را ايجـاد            ،كه نه تنها حال بيمار را بهبود نخواهد بخشيد        

  .بيماري را تشديد كندتواند  مي كه ؛خواهد كرد
  
ي اجتماعي كـه بـا وضـعيت اقتـصاد      ز تغيير طبقهامنيت اقتصادي و ني : ـ داليل اقتصادي 7

هـايي كـه امنيـت          البته در دوره  . ارتباط دارد، همواره يكي از داليل سنتي ازدواج بوده است         
اي آن دليل مـوجهي بـراي          طبيعتاً در نطر گرفتن اقتصاد و مسايل حاشيه        ،اقتصادي كم است  

رسـد    به نظر مي  . شود  تر مي   له پررنگ رسد و در بسياري از ازدواجها اين مسأ         مردم به نظر مي   
ي    و يا وضعيت مالي خانواده     شوهرتكيه بر وضعيت مالي     . تر باشد   در خانمها اين مسأله رايج    
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 امـا آنهـا     ، هر چند كه در آقايان نيز اين تمايل وجود دارد          .كند  او براي آنها ايجاد امنيت مي     
كي از موارد ديگري كـه ايجـاد امنيـت    ي. كنند كه اين تمايل را صراحتاً ابراز نكنند        سعي مي 

كـه يكـي از آنهـا بيكـار            چرا كه در صورتي    . شاغل بودن هر دو نفر است      ،كند  اقتصادي مي 
. ي بيكاري با امنيت بيشتري سـپري خواهـد شـد             ديگري درآمد خواهد داشت و دوره      ،شود

گهـا ايـن امـر از        اما در اكثـر فرهن     .كند  البته ازدواج، خود به خود امنيت اقتصادي ايجاد نمي        
، مـشكل   همـسران در بسياري از كشورها رايجتـرين مـشكل         . اهميت زيادي برخوردار است   

  .اقتصادي و مالي است
  
امـا ازدواج بـه   . كنـيم   همه ما گاهي در زندگي احساس تنهايي مـي : ـ تنهايي و استيصال 8

بهتـر  . ت اسـت  كنيم و براي فرار از تنهايي يك دليل نادرسـ           اين دليل كه احساس تنهايي مي     
كـه بخـواهيم بـا ازدواج آن را            تا اين  ،است تنهايي خود را از راههاي ديگري بر طرف كنيم         

  .رفع كنيم
  
كنيم و به دليل احساس گناه   گاهي در رابطه با يك نفر احساس گناه مي: ـ احساس گناه 9

 كه ايجـاد  احساس گناه يا احساس ترحم به هر دليلي. كنيم  يا احساس ترحم با او ازدواج مي      
  .شده باشد، يك دليل نادرست براي ازدواج است

  
 گــاهي افـرادي كـه هــدفي را در زنـدگي دنبــال    : ـ احـساس كمبــود و تهــي بـودن   10
كننـد و از زنـدگي        خواهند، احـساس ناكـامي مـي        دانند كه از زندگي چه مي        نمي ،كنند  نمي

 كـه قطعـاً دليـل       ،آورنـد    براي حـل ايـن مـشكالت بـه ازدواج روي مـي             ،خود راضي نيستند  
. مشكالت ذكر شده بايد از راههايي غيـر از ازدواج حـل شـود             . نادرستي براي ازدواج است   

   . صميمانه استي  بلكه يك رابطه، درماني نيستي ازدواج يك رابطه
هـر چـه كـه      . گيرنـد    آميخته با هم شكل مي     درست و نادرست  اغلب ازدواجها با داليل     

  .يابد  احتمال موفقيت و پايداري ازدواج افزايش مي، ازدواج بيشتر باشددرستداليل 
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  . براي ازدواج مناسب نيستندافرادي كه

برخي از . برخي از افراد براي ازدواج مناسب نيستند و بايد از آنها پرهيز شود  
 كه ازدواج و زندگي مشترك را با مشكالت بسيار زيادي ،ها هست خصلتها و ويژگي

عيب نيستيم و واضح است كه هر كدام ما   هيچ كدام ما بيالبته. روبرو خواهد ساخت
 كه در ،هاي منفي هستند  اما برخي از ويژگي.هاي خاص خودمان را داريم ضعفها و كاستي

كه فردي صاحب آن  تر هستند و در صورتي مقايسه با ساير خصلتها خطرناكتر و مخرب
هايي ذكر   در زير ويژگي. زندگي با او در واقع يك كابوس خواهد بود،ويژگي باشد

زننده خواهد بود و  شود كه در صورت وجود آن، ازدواج با آن فرد زيان بخش و آسيب مي
  .الزم است كه از چنين فردي اجتناب شود

  
  .، الكل يا دارو هستندمخدر ـ افرادي كه معتاد به مصرف مواد1

 جلـوي   اگـر خـود را    . اگر دست خود را در آتش ببريـد، حتمـاً خواهيـد سـوخت               
اگر عاشق يك الكلي يا معتـاد بـه موادمخـدر           . ماشين بياندازيد حتماً زير گرفته خواهيد شد      

  . حتماً آسيب خواهيد ديد،بشويد
 بـه واقـع     ، يا مصرف مـشروبات الكـي اسـت        مخدركسي كه معتاد به مصرف مواد       

 تـا   ،بگذاردكند تا بر مغز خود با استفاده از يك ماده شيميايي تأثير               سعي مي كه  فردي است   
  .از مشكالت و دنياي واقعي دور شود

 كه در ابتـداي زنـدگي   ،شويم شماري از زوجها و همسران روبرو مي ما با تعداد بي     
اند كه موضوع چندان مهمي نيـست و          كرده   يا فكر مي   ؛اند  دانسته  اعتياد را يك امر عادي مي     

انـد و     اميـد تـن بـه ازدواج داده       نامزد آنها پس از ازدواج مواد را ترك خواهد كرد و به اين              
زنـدگي پرماللتـي كـه در آن بـسيار آسـيب            . انـد   بعد با يك زندگي بحران زده روبرو شـده        

   .اند و راههاي گريز از آن بسيار محدود بوده است ديده
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اطالعات محدودي  در اينجا   براي آنكه به طور خيلي خالصه با اعتياد آشنا شويم،             
  .تري از اعتياد داشته باشيم  تا تصوير صحيح،آوريم مي

 يك بيمـاري  ، درصد زناني كه معتاد به مصرف مواد هستند  65 درصد مردان و     76  
م افسردگي بين افراد مبتال بـه سـوء مـصرف           يعال) كاپالن، سادوك . (رواني ديگر نيز دارند   

و احتمـال خودكـشي موفـق بـين     ) كـاپالن، سـادوك  (مواد يا وابستگي به مواد شـايع اسـت        
  . برابر بيشتر از كل جمعيت است20يان به بيماري سوء مصرف مواد تقريباً مبتال

اين .  بايد از ازدواج با او پرهيز كرد،از آنجا كه فرد معتاد نياز به درمان جدي دارد          
 بلكه به دليل تأثيرات روانشناختي اسـت كـه          ،پرهيز از ازدواج تنها به دليل خود اعتياد نيست        

 ايجاد  ،مثالً مصرف مواد افيوني از قبيل ترياك      . گذارد  بر جاي مي  مصرف مواد بر روي فرد      
اشـتهايي، كـاهش ميـل جنـسي، كـاهش فعاليـت، تغييـر در شخـصيت،                   خواب آلودگي، بي  

پذيري، پرخاشگري، تهييج، بـدبيني، نـاتواني جنـسي و تـوهم              وراجي، بيش فعالي، تحريك   
تـوان ارتبـاط      رايطي هـست مـي    آيا با فردي كـه تحـت تـأثير مـواد داراي چنـين شـ               . كند  مي

ترين مـسايلي اسـت كـه قبـل از ازدواج             اي برقرار كرد؟ مسأله اعتياد يكي از جدي         صميمانه
دانـستن  .  اين مورد يكـي از الزامـات اسـت         ،در تحقيق قبل از ازدواج    . بايد به آن توجه كرد    

ند كمك كننده   توا   فرد معتاد هست يا نه؟ نيز مي       ي  كه آيا يكي از اعضاي اصلي خانواده        اين
  .شود چرا كه يك الگوي ژنتيك در بيماري سوء مصرف مواد مشاهده مي. باشد

امـا اگـر فـردي را    . ازدواج با فرد معتاد يك خودآزاري و يك آسيب جدي است        
توانيد از او بخواهيد كه مواد را كنـار بگـذارد و بـراي               تنها مي  ،دوست داريد كه معتاد است    

 الزم  ، در صورتي كه اين فرد موفق بـه تـرك مـواد شـد              ترك مواد كمك تخصصي بگيرد    
 مـاه اول پـس از قطـع وابـستگي           12چون  . است تا يك سال از ازدواج با او خودداري كنيد         

ايـن دوره را اصـطالحاً دوره بهبـود         . رود   پر خطري براي عود بيماري بـه شـمار مـي           ي  دوره
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ان بايد با احتياط بـسيار بـا چنـين          پس از آن همچن   ) كاپالن، سادوك . (اند  موقت اوليه ناميده  
  .افرادي ازدواج كرد

 الزم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بيمـاري خـود را درمـان                 ،يك فرد معتاد    
و يـا  .  ممكن است رو به ازدواج آورند،بسياري از اين افراد براي فرار از واقعيت اعتياد   . كند

درمان اعتيـاد  . تواند درمان اعتياد آنها باشد هاي آنها تصور كنند كه ازدواج مي  حتي خانواده 
 يك درمان كامالً متمركز و تعريف شده است ،هاي روانشناختي ديگر بيماريدرمان همانند 

  .تواند استرس اين افراد را اضافه كند و مصرف مواد آنها را افزايش دهد و ازدواج تنها مي
 تراژدي همسران معتـادان     ،دتراژدي و خيمي كه در جامعه ما در اين سالها روي دا             

بسياري از اين معتادان به دليل استفاده از سرنگ مـشترك دچـار بيمـاري ايـدز           . تزريقي بود 
شدند و به دليل ارتباط جنسي با همسران خود، همسران آنها نيز دچـار ايـن بيمـاري مهلـك               

  كردند كه روزي دچار چنين تراژدي مهيبي شوند؟ آيا آنها باور مي. شدند
  
  .شوند افرادي كه به سرعت و به شدت خشمگين مي ـ 2

 ، وقتي كه اوضاع بر وفق مراد نيست.شويم گين مي ما در زندگي خود خشمي  همه  
اين نوع از . شويم  يا در حق ما بي عدالتي شده است، خشمگين مي          ،وقتي كه ناراحت هستيم   

ه طـور ناگهـاني و بـا        اما برخي افراد ب   . كنيم   مي احساس ما آن را     ي  خشم طبيعي است و همه    
يا به عبارت ديگر خشم آنها غير معمـولي و نامتناسـب   . شوند شدت بسيار زياد خشمگين مي  

 ،اين افراد با خـشم خـود  .  بسيار وحشتناك استي زندگي با چنين افرادي يك تجربه  . است
كـه    بـراي ايـن    ،شويم  وقتي با چنين افرادي روبرو مي     . كنند   را كنترل مي   شانهمسر و فرزندان  

كنيم و در حال تـرس از          رفتار خود را بسيار كنترل مي      ، خشم آنها واقع نشويم    ي  مورد حمله 
رود كه عصباني شوند و خـشم خـود را             چرا كه هر لحظه احتمال آن مي       .بريم  آنها به سر مي   
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كنترل رفتار در برابر اين گونـه افـراد بـراي مـدتي كوتـاه               . با شدت هرچه تمامتر بروز دهند     
  .گيرد  اما در زندگي مشترك حقيقتاً انرژي فراواني از انسان مي،ير استپذ امكان

ــشانه  ــر برخــي از ن ــرل آورده     در زي ــدون كنت ــاني و ب ــه خــشم ناگه ــوط ب ــشدار مرب ــاي ه ه
  :شده است

 از كوره در رفته و خشم خود        ، هنگامي كه برخي چيزهاي كوچك مطابق ميل او نيست         
  .كند خالي ميرا روي كساني كه در اطراف او باشند، 

  .دهد  با فرياد، بد دهني و تهديد پاسخ ميد، هنگامي كه با نظر او موافق نيستي
اي را برايتان انجام دهد، حالت تدافعي گرفته و           خواهيد تا كار ساده      هنگامي كه از او مي     

  .كند مخالفت مي

، احـساس  گـذارد  رفتارش چه تأثيري بـر شـما مـي     دهيد كه      هنگامي كه به او توضيح مي      
  .كند رحمانه به شما حمله مي كند كه به او حمله شده است و متقابالً بي مي

  .دهد  بروز مي… خشم خود را با كوبيدن در، قطع تلفن، ترك اتاق و
 در عرض تنها چند ثانيه به       ، خلق و خويش به ناگهان از وضعيتي مهربان، گرم و صميمي           

  .كند وضعيتي عصباني تغيير مي
شـويد،     يـا مرتكـب اشـتباهي مـي        ،دهيـد   خواهد برايش انجام نمـي      ري را كه مي    وقتي كا  

  .كه داد بزند و شما را تحقير كند، باالست آمادگي او براي اين
 … دوسـتان و ي  مراكـز خريـد، خانـه   ، به كـرات در مكانهـاي عمـومي نظيـر رسـتورانها           

  .شود صدايش را بلند كرده و يا عصباني مي
 فيزيكي و با زدن و يا پرت كردن اشيا و هل دادن و يا زدن شما              خشم خود را به صورت     

  .دهد و يا ديگري نشان مي
كـه فـرد    در صـورتي .  خـشم توجـه كنـيم   ي قبل از ازدواج الزم است كه به مـسأله      

 ارتبـاط شـما   ،شود مورد نظر شما در كنترل خشم خود مشكل دارد و به شدت خشمگين مي      
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زنـدگي بـا چنـين     .  ازدواج با چنين افرادي بايد پرهيز كرد       از. در آينده مخدوش خواهد بود    
  .زننده است افرادي به شدت آسيب

تعــدادي از ايــن افــراد بعــد از ازدواج خــشم خــود را بــا زدن همــسر خــود خــالي    
همسر آزاري يـك مـورد   . شناسيم در ادبيات علمي آنها را به عنوان همسر آزار مي  . كنند  مي

 پـس از ازدواج متوجـه       ،برخي از خانمهـا   . رود  گي به شمار مي   بسيار جدي در روابط خانواد    
بـسياري  . دهد  شوند كه همسر آنها دست بزن دارد وخشم خود را با زدن آنها كاهش مي                مي

دانند كـه     شوند، و نمي     زده مي  بهت ،شوند  از اين خانمها اولين باري كه متوجه اين مسأله مي         
 در ،كنـد  بـه آنهـا ابـراز عـشق و صـميميت مـي       همسر آنها در عين حـال كـه         . چه بايد بكنند  

  .كند زند و بد دهني مي  عصبانيت به راحتي آنها را ميي لحظه
 ، رفتـار خـود را تغييـر دهنـد    كـه خواهند  زماني كه اين خانمها از شوهران خود مي       

و به اين صـورت     » تو نبايد كاري كني كه من عصباني شوم        «:كنند كه   آنها معموالً اظهار مي   
خانمي كه با اميد فراواني به زندگي مشترك پا گذاشـته،           .  كنترل همسر خود دارند    سعي در 

 احساس درد، تنهايي، شرم،     ،خورد  پس از عقد ازدواج، اولين سيلي را كه از همسر خود مي           
بيند و معموالً  عزت نفس آنها شديداً آسيب مي. كند خجالت، ناتواني، خشم و افسردگي مي

همـسران آزار ديـده   . دهند   به زندگي با شوهر آزارگر خود ادامه مي        ،گيري  ناتوان از تصميم  
كننـد و بـراي     خود را توجيه مـي   ي   كه زندگي با آزار دهنده     ،شوند  بعضاً به قدري تحقير مي    

  .نجات آنها از شرايط آزار نياز به روان درماني هست
ا در اين مـدت      ام . ساله ازدواج كرده بود    23با رضا   دو سال بود كه      ساله   20افسانه    

وقتـي كـه رضـا بـه صـورتش          . به دليل ضرب و شتم رضا، شنوائي او كاهش پيدا كرده بـود            
 ، دسـت رضـا    ي   اما بر اثر شـدت ضـربه       ؛ دستش را جلوي صورتش گرفته بود      ،زده  سيلي مي 

 …او به مادرش گفته بود كه دستم الي در رفته اسـت           . يكي از انگشتان دستش شكسته بود     
  !!!گفت من رضا را دوست دارم كرد و در عين حال مي  را تعريف مي اينهاي افسانه همه
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  .گيرند  عهده نمير ـ افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را ب3
اين افراد معموالً ديگران را بـه خـاطر مـشكالت و مـسايل زنـدگي خـود مـسؤول                     

كالت آنها مسؤوليت سهمي كه خود در ايجـاد آن مـش          . كنند  دانند و آنها را سرزنش مي       مي
 معمـوالً داسـتانهاي    ،وقتـي بـا چنـين افـرادي روبـرو شـويم           . گيرنـد   اند را بر عهده نمي      داشته

 اما بايد مراقب بـود نفـر بعـدي خـود مـا              .شنويم  فراواني از ظلم ديگران و مظلوميت آنها مي       
  .خواهيم بود

 
  :د ازگيرند عبارتن هاي افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي برخي از ويژگي

در . كننـد    اين افراد به ندرت مستقيماً و با صراحت عـصبانيت و خـشم خـود را بيـان مـي                    
  .گيرند  ناراحت به خود ميي كنند و قيافه عوض مدام گله و شكايت مي

كنـد كـه       همواره دليلي پيدا مي    ،شود  ه مي يبراي مشكالتش ارا  حلي    راه هنگامي كه به او      
  . راه حلها براي آنها مفيد نيستي گويا همه. د مفيد نيستچرا اين راه حل يا اين پيشنها

كنند و فرد مقابل را مجبور به حـدس         گاه صريح و مستقيم ناراحتي خود را بيان نمي          هيچ 
  . گويا بايد با زور از آنها اطالعات را بيرون كشيد،كنند زدن مي

توانند   آنها نمي .  است ثمر  كنيم كه تالش ما بي       احساس مي  ،ورزيم   وقتي به آنها عشق مي     
  .به سادگي پذيراي عشق باشند

  .هميشه بد عنق است.  هميشه چيزي هست كه او را ناراحت كند
خـورد و آن را بيـان         سوزد و اغلب به خاطر خودش تأسف مـي           دلش به حال خودش مي     

  .كند مي
 روزگـار و    كه تصميم بگيرد و اقدام كند بيشتر وقتش را به گله و شكايت از                به جاي اين   

  .پردازد حوادث مي
كند و آنها   خود سرزنش ميي به خاطر گذشته) والدين، دوستان، اقوام( هنوز ديگران را   

   .داند را مسؤول زندگي خود مي
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اند بـدون اينكـه هـيچ راه گريـزي            كنند در دام افتاده     شود كه احساس مي     بسيار ديده مي   

  .داشته باشند
  .كنند كنند و خود را با آنها مقايسه مي گران حسادت مي به موفقيت و خوشبختي دي

  :اين افراد چند ويژگي اصلي دارند كه عبارتند از
 

  .گيرند هرگز مسؤوليت شرايط و اتفاقات زندگي خود را بر عهده نميالف ـ 
كننـد و هـر كـار ديگـري           خوردند، گله و شكايت مي      آنها به حال خود تأسف مي       
كـافي اسـت بـه     . كه اقدامي در جهت بهبود اوضاع صـورت دهنـد           ن بدون اي  ،دهند  انجام مي 

 خـود را حـل   ي  يا مسأله،توانند احساس بهتري داشته باشند      آنها پيشنهاد دهيد كه چگونه مي     
 كـه چـرا آن پيـشنهاد        ، آنگاه با فهرست بلند بااليي از انواع داليلي روبرو خواهيد شد           ؛كنند

راد منتظر هستند تـا شـما يـا ديگـري نجاتـشان دهـد و                برخي از اين اف   . براي آنها مفيد نيست   
  .طلبند برخي ديگر فقط احساس ترحم و همدردي ديگران و توجه آنها را مي

  .كنند ديگران را به خاطر مشكالت خود سرزنش ميب ـ 
آنـان دايمـاً    . از نگاه اين افراد هميشه تقـصير همـه چيـز بـه گـردن ديگـري اسـت                    

 را به خاطر بد بختي      …ان، وضع سالمتي و بهداشت، اقتصاد و      ها، همسر، دوست    والدين، بچه 
  .كنند و عدم رضايت خود سرزنش مي

  .دهند خشم خود را آشكارا بروز نميج ـ 
 امـا بـه طـرزي       ،آميـز نيـست    برنـد كـه ظـاهراً خـصومت         آنان جمالتي به كـار مـي        

به آنها كمـك    اين جمالت   . كنند  غيرمستقيم، خصومت و تنفر خود را نسبت به شما بيان مي          
   .خود را حفظ كنند» غير عصباني«كند تا ظاهر  مي
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   .كنند كه ضعيف و درمانده هستند فكر ميد ـ 
 عبارتهـاي رايـج و متـداولي اسـت كـه ايـن        …و» هرگز«،  »شود  نمي«،  »توانم  نمي«  

 خود  چرا كه به،اندازند آنها معموالً انجام كارهاي خود را به تعويق مي    . برند  افراد به كار مي   
   .آنها اميدوارند كه ديگران آنها را حمايت كنند و نجات دهند. اعتماد كافي ندارند

 اما اين احساسات تمام     داشته باشيم، همگي ما زماني ممكن است چنين احساساتي          
در ابتـدا كـه بـا شخـصي از ايـن دسـت روبـرو                . زندگي اينگونـه افـراد را فـرا گرفتـه اسـت           

كنـيم   كنيم و سعي مـي   همدردي مياو با ي مشابه با او را داريم،       از آنجا كه تجربه    ،شويم  مي
كننـد و در نهايـت نـسبت بـه آنهـا               اما اين افـراد معمـوالً مـا را ناكـام مـي             . كمك كنيم  اوبه  

 سخت و   ي  زندگي با چنين افرادي يك تجربه     . كنيم  اعتنايي پيدا مي    تفاوتي و بي    احساس بي 
ترك مناسب نيـستند و زنـدگي را بـه كـام همـسر و               اين افراد براي زندگي مش    . دشوار است 

  .كنند فرزندان تلخ مي
  
  .كنند  ـ افرادي كه ديگران را كنترل مي4

 درست مقابل افرادي هستند كـه مـسؤوليت         ،كنند  افرادي كه ديگران را كنترل مي       
 ،گيرد  فردي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي        . گيرند  زندگي خود را بر عهده نمي     

بايـد    مـي ،كننـد   اما افرادي كه ديگران را كنتـرل مـي   .كند  ب از تصميم گرفتن دوري مي     اغل
گيرند،   افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي        . همه تصميمها را خودشان بگيرند    

 اما افراد كنترل كننـده هرگـز درخواسـت          ،اند  هميشه چشم به كمك و ياري ديگران دوخته       
گيرند، منتظر هستند كه      ه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي       افرادي ك . كنند  كمك نمي 

بايـد  گويند كـه چـه كـار           اما افراد كنترل كننده به ديگران مي       ،به آنها بگوييم چه كار كنند     
خواهنـد كنتـرل همـه چيـز در دسـت             آنها مـي  . كنند  بكنند و براي ديگران تعيين تكليف مي      

ادا احـساس كننـد كـه چيـزي تحـت تـسلط و              خودشان باشد و هر كاري خواهند كرد تا مبـ         
   .كنترل آنها نيست
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  :هاي زير هستند كنند داراي ويژگي افرادي كه ديگران را كنترل مي
 آنها بـه سـادگي احـساسات و عواطـف خـود را              . از لحاظ عاطفي محدود و بسته هستند       

  .دهند بروز نمي
   . حس مالكيت زيادي دارند

  . بسيار حسود هستند

كننـد روي   حتي وقتي چيزي مطابق ميل آنها نيست و يـا هنگـامي كـه احـساس مـي                به را  
  .شوند اوضاع كنترل كافي ندارند، عصباني مي

  . معموالً داراي عادتهاي وسواسي هستند
كننـد     چـرا كـه احـساس مـي        ، اصالً خوش ندارند كه كسي به آنها بگويد چه كار كننـد            

  .كنترل در دستشان نيست
توان بـر      چرا كه كنترل كمي مي     .شوند  جو و انتقادگر مي     موالً والديني سلطه   اين افراد مع   

  .كودكان اعمال كرد
 ، در درمـان ، زيـرا پردازنـد  افراد كنترل كننـده معمـوالً كمتـر بـه درمـان خـود مـي          

تواننـد كنتـرل    دهـد و نمـي   احساس عدم كنترل و احساس تسلط درمانگر، آنهـا را رنـج مـي            
چنين افرادي مطمئناً تسلط و كنترل همسر را در زندگي    . خود بپذيرند درمانگر را بر زندگي     

ايـن افـراد معمـوالً بـر همـسر و           . الزم است كه همه چيـز در كنتـرل آنهـا باشـد            . پذيرند  نمي
ازدواج . كننـد  و خشم زيادي را در آنها ايجاد مـي كنند  فرزندان بيشترين كنترل را اعمال مي   

  .ش سلطه و كنترل آنها بر زندگي خودمان است به معناي پذير،با چنين افرادي
  
  . ـ افرادي كه اختالل جنسي دارند5

از آنجـا كـه ارتبـاط       . گيرد   وسيعي از رفتارها را در برمي      ي  اختالالت جنسي حوزه    
 فـردي كـه داراي اخـتالل        ،هاي با اهميـت در زنـدگي مـشترك اسـت            جنسي يكي از حوزه   
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 اينجا اختالالت جنسي را در سه گروه به ترتيب در. جنسي است براي ازدواج مناسب نيست    
   .آوريم زير مي
  اعتياد جنسي و فقدان عزت نفس جنسيالف ـ 

توان در افرادي كه اعتياد جنسي يا فقـدان عـزت نفـس جنـسي               هاي زير را مي     م و نشانه  يعال
  .دارند، مشاهده كرد

  . فردي كه تشنه فيلمها و تصاوير مستهجن است
  .كند، حتي اگر امكان رابطه جنسي سالم را هم داشته باشد  استمنا مي فردي كه دايماً

   الس زدن با ديگران
   چشم چراني و خيره شدن به بدن ديگران

  …ها و  اظهار نظرهاي جنسي به شما درباره بدن دوستانتان، غريبه
  …ها و  غريبه  اظهار نظرهاي جنسي به دوستان شما،

  بي جا، نامناسب و ناشايست لمس كردن و تماسهاي بدني 
   نامشروعي  رابطه
گذشـت  . پـذير نيـست     شناسائي اين مشكل معموالً در همان چند ديدار اول امكان           

. ي ايـن مـسأله كمـك كنـد    يتوانـد بـه شناسـا        مـي  ،زمان و صحبت در مورد تمايالت جنسي      
بطـه  پـذيرد و آنچـه را كـه در را           ضروري است كه هركسي آنچه را كه به لحاظ جنسي مـي           

  .داند، براي ديگري تعريف كند پذيرد و غيرقابل قبول مي جنسي نمي
 يا عزت نفس جنسي انـدكي       ،وقتي كه با فردي رابطه داريم كه اعتياد جنسي دارد           

الزم است در اين مورد به حس خـود         . كنيم   معموالً در ابتداي رابطه خود را توجيه مي        ،دارد
دهد،    رفتارهاي فرد مورد نظرتان شما را آزار مي        اگر. و احساسات غريزي خود اعتماد كنيم     

   .هاي مختلف شما را توجيه كند و ساكتتان كند اجازه ندهيد كه با منظق تراشي
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توانـد    اعتياد جنسي و فقدان عزت نفس جنسي با روان درماني و يا روانكـاري مـي                 
روان درمـاني    الزم اسـت كـه بـراي         ،بنابراين اگر فـردي اعتيـاد جنـسي دارد        . بر طرف شود  
   .مراجعه كند

كنـيم كـه اعتيـاد جنـسي دارد معمـوالً در              هنگامي كه با فـردي رابطـه برقـرار مـي            
  .شويم برخورد با او اشتباهات زير را مرتكب مي

  .گيريم  اعتياد جنسي را با توانمندي جنسي و تمايل جنسي اشتباه مي
  .شود كه فكر كنيم مشكل از ماست  مشكل او باعث مي

  .خواهيم تنش ايجاد كنيم  چرا كه نمي،كنيم  برخورد با او اجتناب مي از
كنيم و اعتياد جنسي او و عدم عزت نفـس جنـسي او                خود را بد گمان و حسود تلقي مي        

  .گيريم را ناديده مي
  .كنيم  رفتار او را توجيه مي

ار خواهد  كنيم با گذشت زمان مشكل او حل خواهد شد و رفتارهاي خود را كن                فكر مي  
  .گذاشت

وقتي با كسي كه اعتياد جنسي دارد يا عزت نفس جنسي ندارد رابطه داريد،   
  . بلكه موارد زير را تجربه خواهيد كرد،صميميت و امنيت را تجربه نخواهيد كرد

  .كند  احساس خواهيد كرد كه همسرتان به شما خيانت مي
  . جنسي خود از دست خواهيد داد اعتماد به نفس خود را در رابطه با بدن و تمايالت

 بلكه هوش و حواسش جاي ديگري اسـت         ،كنيد كه همسرتان با شما نيست        احساس مي  
  .كند و به فردي ديگر فكر مي

  .شود كنيد كه از شما سوء استفاده جنسي مي  احساس مي
ل نيـست، عـصباني و منزجـر        يـ كه براي شما ارزش و احترام قا         از همسر خود به دليل اين      

   .خواهيد شد
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 چـرا كـه   ، خود را نسبت به روابط جنسي از دست خواهيـد داد        ي   هرگونه عالقه و جاذبه    

كفـايتي تـداعي خواهيـد        جنسي را با تحقير، كنترل شدن واحساس بي        ي  در ذهن خود رابطه   
   .كرد

  اختالالت كنشي جنسيب ـ 
شود كـه     ي شامل چند اختالل م    ،اختالالت عمل جنسي يا اختالالت كنشي جنسي        

اخـتالالت كنـشي جنـسي شـامل مـوارد زيـر            . سـازد   فعاليت جنسي را با مـشكل مواجـه مـي         
  .شود مي

  .ـ افرادي كه ميل به فعاليت جنسي ندارند
  . از روابط جنسي نفرت و انزجار دارند كهـ افرادي

  .شوند ـ افرادي كه تحريك نمي
  .شوند ـ افرادي كه به سرعت ارضا مي

  .دارند ارتباط جنسي درد زيادي ـ افرادي كه در زمان
معموالً ايـن  . اختالالت كنشي جنسي نياز به درمان روانشناختي ـ روانپزشكي دارد   

اما اگر فردي دچار چنـين اختالالتـي باشـد و حاضـر             . شوند  اختالالت با درمان بر طرف مي     
و نباشد كه براي درمان مراجعه كند، طبيعي است كـه زنـدگي مـشترك را بـا مـشكل روبـر                    

  .سازد
  انحرافات جنسيج ـ 

  .شود انحرافات جنسي شامل موارد زير مي
به ميل شديد عود كننده براي نمايش آلت تناسلي به يك بيگانه يا كـسي كـه                  :ـ نمايشگري 

  .شود انتظار چنين اقدامي را از جانب فرد ندارد، اطالق مي
 سـال بـه پـايين،    13ال به ميل شديد جنسي يا تحريك جنسي در ارتبـاط بـا اطفـ     : ـ بچه بازي  
   .شود اطالق مي
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در يادگار خواهي كانون ميل جنسي بر اشيائي نظير كفش، دستكش و : ـ يادگار خواهي

  .لباس زير است كه ارتباط نزديك با تن آدمي دارند
اشتغال ذهني با اميال جنسي و خياالت تحقير شـدن، كتـك خـوردن،              : ـ خود آزاري جنسي   

   . نوع رنج تحميلي از مشخصات اين اختالل استبه بند كشيده شدن يا هر
اشتغال ذهني با اميال جنسي و خياالت تحقير كردن، كتك زدن، به بند : ـ آزارگري جنسي

 براي شريك جنسي يا براي قرباني از ،كشيدن يا ايجاد هر نوع رنج جسمي يا روان شناختي
  .مشخصات اين اختالالت است

راري با خياالت يا اعمال مربوط به جستجو يا ديد زدن به اشتغال ذهني تك: ـ نظر بازي
  .شود كساني كه برهنه هستند، يا در حال تعويض لباس يا فعاليت جنسي هستند، اطالق مي

مشكالت بسيار بيشتري براي جنسي به نسبت ديگر اختالالت جنسي، انحرافات   
مشكالت زيادي را  ،وقتي اعتياد جنسي و نبود عزت نفس جنسي. كند همسران ايجاد مي

تواند مشكل ساز  قدر مي ه كامالً مشخص است كه وجود انحرافات جنسي چ؛كند ايجاد مي
 اما اگر براي درمان خود ،الزم است كه چنين افرادي براي درمان مراجعه كنند. باشد

  . بهترين كار دوري و پرهيز از چنين افرادي است،دناهميتي قائل نباش
  
  .آنها شكل نگرفته است» بالغ«اند و  مانده» كودك« ـ افرادي كه 6

آورند   روند و شرايطي را فراهم مي       اين افراد از رفتار مسؤوالنه و سنجيده طفره مي          
چند صفت ويژه براي شناسـايي ايـن افـراد    . را ايفا كند » والد« نقش    آنها كه همسر آنها براي   
  .شود در زير فهرست مي
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  قتصاديپذيري مالي و ا عدم مسؤوليتالف ـ 

توجه هـستند و در رابطـه بـا آن           اين افراد نسبت به بخش اقتصادي زندگي خود بي          
خواهند بزرگ شوند و مسؤوليت زندگي را به دسـت         به اين دليل كه نمي     ،كنند  كوتاهي مي 

  .توان در اين افراد مشاهده كرد هاي زير را مي نشانه. بگيرند
  . افرادي كه چكهاي برگشتي دارند

  .كه حساب دخل و خرج خود را ندارند افرادي 
   .كنند  افرادي كه مكرراً از ديگران پول قرض مي

اي ندارنـد و تمـام پـول خـود را خـرج خريـد         افرادي كه به لحاظ اقتصادي هـيچ برنامـه         
  .كنند اجناس لوكس و غيرضروري مي

  . افرادي كه اعتبار مالي مناسبي ندارند
توانند حفظ كنند و مدام بيكار        اي نمي   مدت قابل مالحظه   افرادي كه هيچ شغلي را براي        

  .شوند مي
  . به فكر پس دادن پول مردم نيستند،گيرند  افرادي كه وقتي قرض مي
كنند تا تمام شود و بعد به فكر كار و تالش دوبـاره       صبر مي  ، افرادي كه وقتي پول دارند     

  .افتند مي
چـرا  . است» غوبل«هاي     از بهترين نشانه   برخورد فرد با مسايل اقتصادي و مالي يكي         

  .دانند كه چگونه خرج كنند توانند پول بدست آورند و نه مي كه كودكان نه مي
  غير قابل اعتماد بودنب ـ 

رود كه به حرفهايش عمل كنـد و از رسـم و رسـومات                از يك كودك انتظار نمي      
» پـذيري   مـسؤوليت «وم  كـودك بـراي يـاد گـرفتن مفهـ         . اجتماعي به طور كامل با خبر باشد      

بـراي كودكـان هرگـز بـه سـرعت حاصـل            » شناسـي   وظيفـه «آمـوختن   . احتياج به زمان دارد   
پذير و    رود كه مسؤوليت     از او انتظار مي    ،خواهد ازدواج كند    اما وقتي يك فرد مي    . شود  نمي
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 غيرقابـل  تـوان در افـراد   هاي زيـر را مـي   نشانه.  تا بتوانيم به او اعتماد كنيم؛شناس باشد  وظيفه
   .اعتماد مشاهده كرد

  .كنند دهند و به آن عمل نمي  افرادي كه قول مي
  . افراد فراموشكار

  .اندازند  افراد مسامحه كار كه دايماً كارها را به تعويق مي
توان روي آنها حساب كرد چرا كه در گذشته بـه دفعـات مـا را مـأيوس                افرادي كه نمي   

  .اند كرده

   . اتكا افراد غير قابل

 دايماً بايد كارهايش را به او يـادآوري         ،وقتي با چنين فردي سر و كار داشته باشيم          
از ديگـران   » هـاي او    نـدانم كـاري   «كنيم، كارهاي او را برايش انجام دهيم و مدام بـه خـاطر              

آيد و  وجود مي در چنين شرايطي نه اعتماد به. عذرخواهي كنيم و كارهاي او را توجيه كنيم    
  .رامنه احت
  انگيزگي عدم هدفمندي و بيج ـ 

فردي كه بالغ او شكل نگرفتـه اسـت بـراي زنـدگي نـه هـدف خاصـي دارد و نـه                         
تواننـد   هـاي زيـر مـي    نشانه.  او باري به هر جهت زندگي را خواهد گذراند     .اي   ويژه ي  انگيزه

  . مطلب باشندي هروشن كنند
  .كه بتواند كاري انجام دهد ا اين منتظر است كسي از راه برسد و به او انگيزه بدهد ت

  .كند  هيچ هدف و سمت و سوي خاصي را در زندگي دنبال نمي
  .كند ريزي مي  به سختي براي آينده برنامه

  .كند گيري در مورد همه چيز را به بعد موكول مي  تصميم
  .زند  از روبرو شدن با مشكالت و حل آنها سرباز مي

  .ه او رو كند هميشه منتظر است تا شانس ب
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  .كنند  ـ افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي7

تواننـد احـساسات خـود را بـروز دهنـد، افـرادي كـه عواطـف و                    افرادي كـه نمـي      
 در واقـع از     ،داننـد   كنند و بيـان آنهـا را كـاري عبـث و بيهـوده مـي                  مي مسخرهاحساسات را   

توانند زندگي مشترك را بـا مـشكل          تي مي اين افراد به راح   . ترسند  هيجانات و احساسات مي   
تواننـد     ازدواج، ارتباط عـاطفي اسـت و افـرادي كـه نمـي             ي  يك قسمت عمده  . مواجه كنند 

مـوارد زيـر را     . كننـد    در زنـدگي مـشترك ايجـاد اخـتالل مـي           ،عواطف خود را بروز دهنـد     
  .كنند، مشاهده كرد توان در افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي مي
  

   .توانند احساسات و عواطف خود را نشان دهند نميالف ـ 
 بـا او    ي  چنانچه فردي نتوانـد احـساسات خـود را بـا شـما در ميـان گـذارد، رابطـه                     

سطحي و در نهايت مأيوس كننده خواهد شد و همواره مجبور خواهيد بود تا احـساسات او                 
شته باشيم كـه احـساسات و       اين حق مسلم ماست كه از همسر خود انتظار دا         . را حدس بزنيد  

چنانچـه او ايـن   . عواطف اصلي و بنيادين نظير شادي، غم، يأس و عشق خـود را بـروز دهـد              
 مـا داراي    ي  همه.  زندگي را به مسير دشواري هدايت خواهد كرد        ،توانمندي را نداشته باشد   

ها را كنند آن  ترسند و سعي مي      فقط برخي از افراد از عواطف مي       .عواطف و هيجانات هستيم   
  .ناديده بگيرند

  .خواهند درباره احساسات خود صحبت كنند توانند يا نمي نميب ـ 
اي   به اين معني است كـه رابطـه  ،كند  وقتي همسر ما از احساسات خود گفتگو نمي         

تنها چيـزي كـه در زنـدگي بـا ايـن افـراد وجـود دارد يـك قـرارداد زنـدگي                       . وجود ندارد 
  . نه يك ارتباط،مشترك است
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  .اند افرادي كه از روابط قبلي خود هنوز التيام نيافته ـ 8
آور  ازدواج با فردي كه هنوز از روابط قبلي خود التيام نيافته است، ازدواجي يـأس          

انـد را   افرادي كه هنوز از روابـط قبلـي خـود التيـام نيافتـه         . و موجب دلشكستگي خواهد بود    
  .هاي زير شناخت توان با ويژگي مي

  . و انزجار شديدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارندهنوز خشمالف ـ 

هرچه خشم و عـصبانيت بيـشتري از گذشـته در دل مانـده باشـد، بـه همـان ميـزان                   
  .كند توانايي فرد براي عشق ورزيدن در روابط فعلي كاهش پيدا مي

   .داند كند و خود را مسؤول مي هنوز به خاطر ارتباط پيشين خود احساس گناه ميب ـ 

كنـد و تأسـف    چنانچه نامزد شـما نـسبت بـه نـامزد قبلـي خـود احـساس گنـاه مـي             
 آن احساس او حتماً با قابليـت و توانمنـدي او در ورود بـه رابطـه جديـد تـداخل                      ،خورد  مي
  .كند مي

 قبلي ديده است فراموش نكرده و ي هنوز رنجش خاطر و آزار و اذيتي را كه از رابطهج ـ 
  .برد در شوك روحي به سر مي

 تـا آنهـا را نجـات    ،شوند كه بـا ايـن افـراد ازدواج كننـد      برخي از افراد وسوسه مي      
اگـر كـسي تـا بـه     . كه التيام اين افراد نياز به زمان و كمك تخصصي دارد      غافل از اين  . دهند

 بايد به او وقت داد تا خـود را بـه كمـك افـراد متخـصص التيـام       ،اين حد آسيب ديده است   
  .دهد

توانند در مقابل آزار آنها  ي آزار دهنده دارند و نمي ه خانوادهافرادي ك ـ 9
  .از همسر خود حمايت كنند

 بلكـه بـه طـور اسـتعاري بـا           ،كنـيم    ما نه تنها با همسر خود ازدواج مـي         ،در ازدواج   
تواند نقش مثبت يـا منفـي در ازدواج            همسر مي  ي  خانواده. كنيم   او نيز ازدواج مي    ي  خانواده
كننـد و تـأثير منفـي         ها به طور خيلي جدي در زندگي مداخله مي          ي از خانواده  برخ. ايفا كند 

.  برخـورد همـسر دارد     ي   همسر بستگي به نحـوه     ي  تأثير خانواده . گذارند  اي مي   قابل مالحظه 
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 خـود را تحمـل نكنـد و در برابـر            ي  چنانچه همسري رفتار غيرمحبت آميز و مخرب خانواده       
 اما اگـر همـسر نتوانـد        ،كند   همسران را تهديد نمي    ي   رابطه آنها ايستادگي كند، خطر زيادي    

خويـشاوندان خـود را كنتـرل كنـد، روابـط همـسران رو بـه                ي   و آزار دهنـده   رفتار مخـرب    
   .گذارد وخامت مي

 ، معموالً به سرعت قابل شناسايي نيـست و معمـوالً            ي همسر  آزار دهنده  ي  خانواده  
 آنهـا   آزار دهنده بـودن   توان    باط زياد است كه مي     ارت باپس از گذشت زمان قابل مالحظه و        

  .را تشخيص داد
شناسد و هيچ حد و مرزي        ، حريم ازدواج را به رسميت نمي      ي آزار دهنده   خانواده  

هـا و رفتارهـاي ايـن گونـه           در زير برخي از نشانه    . كند  را بين خود و فرزند خود رعايت نمي       
  :ها آورده شده است خانواده
ـ  پندارند  ها مي اينگونه خانواده. خواهند ه و وقت همسران را براي خود مي انرژي، توجالف 

آنها توقع  . كه هدف و مقصود از ازدواج اين است كه عروس يا داماد در خدمت آنها باشند               
 ي دارند كه عروس يا داماد دايماً آنها را ببيند و براي آنها كارهايي را انجام دهد كـه وظيفـه               

  .آنها نيست

ـ  كه از   بدون اينآزار دهنده ي خانواده. كنند در زندگي همسران دخالت كنند ي سعي مب 
 از بـزرگ    .كننـد    در مورد همه چيز زندگي همـسران اظهـار نظـر مـي             ،آنها درخواستي شود  

را » زندگي خـصوصي «آنها معني عبارت . خورند كردن فرزندان گرفته تا نوع غذايي كه مي       
   .كنند درك نمي

 دايماً عروس يا داماد را به خاطر آنها. شناسند ن را به رسميت نمي همسراي  رابطهج ـ
به عروس يا داماد خود . كنند شده است، تنبيه مياز آنها كه باعث جدايي فرزندشان  اين

كه افراد پست و مزاحمي   گويي كه انگار اصالً وجود ندارند و يا اين،گذارند احترام نمي
  .ي زير ممكن است انجام دهندآنها اين كار را به روشها. هستند
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  .نويسند  كارتهاي دعوت را خطاب به فرزند خود مي
خواهنـد كـه    كه با عروس يا داماد خود صحبت كنند، مـي   بدون اين،كنند  وقتي تلفن مي 

  .گوشي را به فرزندشان بدهند
  .كنند  با عروس يا داماد خانواده مثل كلفت يا نوكر رفتار مي

كنند كـه گـويي فقـط فرزنـد آنهـا حـضور               اي صحبت مي    نفر به گونه   در حضور هر دو      
  .دارد

گذارند و بـه      كنند و به او احترام مي       بينند از او احوالپرسي مي       وقتي كه فرزند خود را مي      
  .كنند عروس يا داماد توجه نمي

  .هاي فرزندشان هستند كنند كه گويي آنها تنها بچه اي برخورد مي ها به گونه  با بچه
  .كنند ها و مراسم دعوت مي ها، جشن  فرزند خود را به تنهايي به ميهماني

 خود را نسبت بـه همـسرشان        ي  افرادي كه رفتار آزار دهنده و زيان بخش خانواده          
 خود وابـسته    ي  آنها هنوز به خانواده   . اند  كنند، كودكاني هستند كه هنوز بالغ نشده        تحمل مي 
تواننــد آزار خــانواده خــود را از   دارنــد و نمــيار دهنــدهآز ي افــرادي كــه خــانواده. هــستند

  .همسرشان دور كنند، براي زندگي مشترك و ازدواج مناسب نيستند

  اختالل شخصيت و نامناسب بودن براي ازدواج

هاي نامناسب براي ازدواج افرادي هستند كه اختالل شخـصيت دارنـد              بيشتر گزينه 
اختالل شخصيت توسط روانشناسان    . صيت هستند هاي اختالل شخ    يا داراي برخي از ويژگي    

اي نيـست و      تـشخيص اخـتالل شخـصيت كـار سـاده         . شـود   و روانپزشكان تشخيص داده مي    
  .كامالً تخصصي است
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. شـود   اختالل شخصيت، اختالل در شخصيت افراد است و به راحتـي درمـان نمـي              
 اما خود آنهـا و اطرافيـان        دانند  معموالً افرادي كه اختالل شخصيت دارند، خود را بيمار نمي         

  . برند آنها از اين اختالل رنج بسيار مي

تـرين افـراد بـراي ازدواج         ي نامناسـب    افرادي كه اختالل شخصيت دارند در زمـره       
هــستند و از آنجــا كــه اخــتالل شخــصيت بــه ســرعت قابــل شناســايي نيــست، الزم اســت از 

  .متخصصين كمك گرفته شود

قادر به شناسايي افـرادي      يا تست ميلون     MCMI مشاورين ازدواج، با انجام تست    
. هاي اخـتالل شخـصيت هـستند        هستند كه اختالل شخصيت دارند يا واجد برخي از ويژگي         

. گيرنـد   بسياري از مشاورين از افرادي كه خواهان ازدواج با هم هستند، تست شخصيت مـي              
 انجـام تـستي     بنـابراين . اما هر تست شخصيتي قدرت تشخيص اختالالت شخصيت را نـدارد          

كه بتواند اختالل شخصيت را قبل از ازدواج آشكار كند، يكي از وظايف اصـلي مـشاورين                 
  .ازدواج است

آيـا ايـن افـراد      . در اين قسمت برخي از افراد براي ازدواج نامناسب معرفـي شـدند            
  با چه كسي ازدواج كنند؟بهتر است توانند ازدواج كنند  نبايد ازدواج كنند؟ و اگر مي

  و  كه حق ازدواج از حقوق طبيعي افـراد اسـت          يماسخ به پرسش اول ما معتقد     در پ 
امـا  . ي انـسانها حـق دارنـد كـه ازدواج كننـد             همـه . توان از افراد سلب كرد      به هيچ وجه نمي   

مثالً فردي كـه    . جمعيت سالم و عمومي جامعه نامناسب هستند      ازدواج با   برخي از آنها براي     
، )اكثريـت جامعـه   (د  نـ ج بـا افـرادي كـه ايـن بيمـاري را ندار            بيماري ايـدز دارد بـراي ازدوا      

افرادي كه نامناسب جمعيت    .  ازدواج كند  ،تواند با فردي كه ايدز دارد       نامناسب است اما مي   
مهم آن است كه فرد     . ندباشاز جامعه   ديگري  هاي     مناسب جمعيت  توانند  ميعمومي هستند،   
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ما به جمعيت عمومي جامعـه ايـن اسـت كـه از             ي    در اينجا توصيه  . مناسب خود را پيدا كنند    
اعتياد ندارد، نامناسب است    كه  يك فرد معتاد براي فردي      . ازدواج با افراد نامناسب بپرهيزند    

چه لزومي دارد كه يـك معتـاد بـا فـردي كـه اعتيـاد                .  مناسب باشد  شايد براي يك معتاد   اما  
اج با فردي نامناسـب را داشـته        ندارد، ازدواج كند؟ عالوه بر اين اگر فردي درخواست ازدو         

توانيم به خود     باشد، درست است كه ازدواج ناموفقي شكل خواهد گرفت اما ما باز هم نمي             
اگر فردي با آگاهي بخواهـد بـا فـرد نامناسـب        . حق دهيم كه از آن ازدواج جلوگيري كنيم       

 هـشدار بـه او و   توانيم انجام دهيم، ازدواج كند تنها كاري كه ما حق داريم انجام دهيم و مي     
. ي انجام آن را داريـم       زا خواهد بود و بيش از آن نه حق داريم و نه اجازه              ذكر موارد مشكل  

توانيم به اين دسته از افراد داشته باشيم، اين است كـه              اي كه به طور جدي مي       اما تنها توصيه  
واج آنهـا بـه     دار شدن را تا جايي كه ممكن است به تأخير اندازند تا در صورتي كـه ازد                  بچه

  .شكست منجر شد، فرزند آنها تاوان تصميم آنها را نپردازد

  .افرادي كه براي ازدواج با يكديگر مناسب نيستند

به . افرادي كه مناسب ازدواج هستند طبيعتاً براي ازدواج با هر فردي مناسب نيستند           
د تـا ازدواج  جز مناسب بودن فرد الزم است تناسب و مناسبت بـين فـردي نيـز در ميـان باشـ                 

اهم موارد نامناسب بين فردي يا نامناسـب بـودن دو نفـر بـه قـرار زيـر             . موفقي صورت گيرد  
  .است
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   با يكديگر ـ تفاوت سني زياد1
مشكالت جـدي ايجـاد    براي هر دو نفر     تواند    تفاوت سني زياد بين زن و شوهر مي         

 امـا پـس از   ،رسـد  مـي ن نظـر  بهزياد البته معموالً در اوايل ازدواج اين مشكالت چندان         . كند
 .خواهند دادگذشت چند سال به طور جدي خود را نشان 

 تـا در سـنين      ،كنـد   تر مـشكالت بيـشتري را ايجـاد مـي           تفاوت سني در سنين پايين      
 ساله مـشكالت بيـشتري را سـبب         20 ساله با يك دختر      35مثالً تفاوت سني يك مرد      . باالتر
تفاوت سـني، زوج اول     .  ساله 40ساله با يك خانم      55 تا تفاوت سني بين يك مرد        ،شود  مي

 چرا كه پختگي و سطح تجربيات آنهـا در مقايـسه بـا زوج    ؛دهد را بيشتر تحت تأثير قرار مي     
يك زن چهل سـاله تجربيـات مـشترك بيـشتري بـا             . دوم از شباهت كمتري برخوردار است     

  . ساله35با يك مرد  ساله در مقايسه 20 تا يك دختر ،يك مرد پنجاه و پنج ساله دارد
موضوع تفاوت سني زياد بـين زن و شـوهر عواقـب بـسياري دارد كـه الزم اسـت                      

برخي از مشكالت احتمالي تفـاوت سـني زيـاد در زيـر آورده شـده          . حتماً به آن توجه شود    
  .است

  
  .اگر از همسر خود بزرگتر باشيد

ين امكـان وجـود دارد كـه    ا.  او را نداشته باشيدي اين امكان وجود دارد كه حوصلهالف ـ  
 مـسايل زنـدگي نداشـته       ي  ها و كندي او را درباره       تجربگي  ها، بي   برخي اوقات تحمل خامي   

كه شاهد باشيد كه او هنوز بـا مـسايلي دسـت بـه گريبـان                  در واقع ممكن است از اين     . باشيد
  .ايد، خسته شويد  كه شما مدتها پيش آنها را پشت سر گذاشته،است

 بيـشتري  ي وقتـي كـه تجربـه   . را بازي كنيد» والد«اي همسر خود نقش ممكن است برب ـ  
و نـصحيت كـردن همـسرتان       دادن   تقريباً غيرممكن است كه بتوانيد از پنـد و انـدرز             ،داريد

دانيد كه بهترين راه انجـام كارهـايي           مي ،چرا كه شما به خاطر سن بيشتر خود       . چشم بپوشيد 
شود كه بـا همـسر خـود          همين باعث مي  . ، كدام است  كند  كه او با آنها دست و پنجه نرم مي        
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ايـن ارتبـاط باعـث    . بيافتيـد » والد ـ كـودك  «و در دام ارتباط . برخورد كنيد» كودك«مانند 
خشم و انزجار او نسبت به شما و عصبانيت شما نسبت به او خواهد شـد و تـأثير مخربـي بـر                       

 جنسي بـين همـسران بـه    ي اذبه ج، والد ـ كودك ي در ضمن در رابطه. رابطه خواهد گذارد
  .سرعت نابود خواهد شد

شـويد كـه همـسر خـود را كنتـرل       كنيد و وسوسه مـي  در رابطه قدرت بيشتري پيدا ميج ـ  
ممكـن   ،هاي بيشتر و احتمـاالً موفقيتهـاي مـالي بيـشتر     به دليل باالتر بودن سن و تجربه   . كنيد
   .ه و حساب نشده نزند همسر خود را كنترل كنيد تا دست به كارهاي نپختاست

افراد در هر سني . ممكن است بخواهيد خود را جوانتر از سن واقعي خود نشان دهيدد ـ 
 ،كند  اما وقتي فردي با همسري بسيار جوانتر از خودش ازدواج مي،نيازهاي خاصي دارند
كه به نيازهاي سني خودش پاسخ دهد، دست بردارد و براي رضايت  ممكن است از اين

  .تر را انجام دهد همسرش سعي كند كه رفتارهاي سنين پايينخاطر 
  

  .اگر از همسر خود جوانتر باشيد
و در . اين امكان وجود دارد كه به او بـه عنـوان يـك الگـو و آموزگـار نگـاه كنيـد       الف ـ  

 ،وقتي همـسرتان بـه مراتـب از شـما بزرگتـر باشـد        . مقابل او احساس ضعف و حقارت كنيد      
ايـن موضـوع    . تـر باشـد     تـر و از لحـاظ اقتـصادي بـا ثبـات             تر، با تجربه   طبيعي است كه موفق   

 بـه طـوري كـه احـساس كنـد           ،تواند فرد را به طور ناخود آگـاه تحـت تـأثير قـرار دهـد                 مي
  .همسرش از او بهتر است

 كمتري ي وقتي كه تجربه. را بازي كنيد» كودك«ممكن است براي همسر خود نقش ب ـ  
 ممكن است به طور ناخود آگـاه در  ،تر است ه همسرتان با تجربهكنيد ك  داريد و مشاهده مي   
را بازي كنيد، به نصيحتهاي او گـوش دهيـد و از او بخواهيـد               » كودك«مقابل او نقش يك     

   .كه به شما بگويد چه بكنيد و چه نكنيد
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كه تفاهم  براي اين. تر از سن واقعي خود نشان دهيد ممكن است بخواهيد خود را مسنج ـ  
 ممكـن اسـت رفتارهـاي مطـابق بـا سـن خـود را كنـار                  ، خود و همسرتان را بيشتر كنيـد       بين

   .بگذاريد و مطابق ميل او رفتارهاي سنين باالتر را از خود بروز دهيد
 
   با يكديگر)مذهبي( ـ تفاوت ديني 2

تفاوت دينـي   . يكي از مسأله سازترين تفاوتها باشد     تواند    مي) مذهبي(تفاوت ديني     
 چـرا كـه لزومـي نـدارد كـه از ديـدگاههاي              ،شنايي تأثير چنداني بر رابطـه نـدارد       در آغاز آ  

امـا متأسـفانه وقتـي      . مذهبي يكساني برخوردار باشيم تا از بيرون رفتن با كـسي لـذت ببـريم              
گيـرد، مـشكالت هـم        شود و احساسات افراد نسبت به يكديگر قدرت مي          تر مي   رابطه جدي 

 تفـاوت در    ،دهنـد    مذهب باورهاي بنيادين ما را شـكل مـي         از آنجا كه دين و    . شود  بيشتر مي 
اين افراد معموالً در سـنتها      . ساز شود   تواند براي همسران بسيار مسأله      اين باورهاي بنيادين مي   

كننـد و از همـه مهمتـر وقتـي      و ايام تعطيل تفاوت مذهبي بين خود را به خوبي مـشاهده مـي           
ســت از آنهــا بپرســيم كــه دوســت دارنــد  كــافي ا،هــا باشــد  صــحبت از بــزرگ كــردن بچــه

  .هايشان چه دين يا مذهبي داشته باشند بچه
  
   با يكديگر ـ تفاوتهاي اجتماعي، قومي و تحصيلي3

:  نقاط مشتركي است كـه دو نفـر بـاهم دارنـد         ، سالم ي  يكي از شرايط تحقق رابطه      
نها در تفاهم   تمامي اي . عاليق مشترك، عقايد و باورهاي مشترك و سوابق و ساليق مشترك          

اين بـدين معنـي نيـست كـه         . و راحتي زندگي مشترك و كم بودن تنش سهم بسزايي دارند          
 اما تفاوتهاي زيـاد و  ،بايد لزوماً در مورد همه چيز توافق نظر داشته باشيد شما و همسرتان مي   
اي كـه از تفـاهم و همـاهنگي الزم     تواند تنش زيادي ايجاد كند و رابطه      خارج از معمول مي   

ــت       ــد داشـ ــي خواهـ ــادي را در پـ ــشكالت زيـ ــالً مـ ــد، عمـ ــوردار نباشـ ــاوت . برخـ تفـ
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مولـوي ايـن تفـاوت    . اجتماعي بيشتر بيانگر تفاوت طبقه اجتماعي و وضعيت اقتصادي است      
   .را در ابيات زير به خوبي بيان كرده است

 مــدار و محتشــون مالــوم خاتـــق  مـر و زاد كــ ما فقي:يــگفت صوف
ر زعاجـيك در از چوب و در ديگ  و در زواجـــن كفــود ايــــي بــك

  اســاب شنــزد اربــد نـاشـب بـعي  ي پالســي اطلس و نيمـه نيمــجام
   عنقا با مگس،رازـود همــي شـــك   د هم نفســي شــ باز ك،رــبا كبوت

  1حاــد ارتيـايـد، نمــگ آيـورنه تن   احــو بايد هر دو جفت اندر نكـكف

 برخي از ايـن قوميتهـا بـا ديگـر      .كنند  در ايران اقوام و قوميتهاي زيادي زندگي مي         
هرچه شـباهتهاي دو قـوم      . قوميتها شباهت بيشتري دارند و با برخي ديگر بسيار تفاوت دارند          

 اما هرچه تفاوتها بيشتر باشـد شـاهد   .شود  در ازدواج مشكالت كمتري ايجاد مي      ،بيشتر باشد 
  .ي خواهيم بودمشكالت بيشتر

  :فعاليت
  شما از چه قوميتي هستيد؟

  كدام يك از اقوام ايراني با شما شباهت بيشتري دارند؟
  كدام يك از اقوام ايراني با شما تفاوت بيشتري دارند؟

  .د زير استرمشكالت احتمالي ناشي از تفاوتهاي اجتماعي، قومي و تحصيلي موا
ـ  برخي از همسران از تفاوتهـا بـه   . افي نداريد ممكن است دريابيد كه نقاط مشترك كالف 

 امـا  .كننـد  آموزند و خـود را بـاهم هماهنـگ مـي     از يكديگر مي. كنند سود خود استفاده مي   
  . تنها سبب درگيري و احساس بيگانگي خواهد شد،چنانچه اين تفاوتها زياد باشد

ـ  ا براسـاس طـرز   ارزشـهاي مـ  .  ممكن است دريابيد كه ارزشهاي كامالً متفـاوتي داريـد  ب 
چنانچـه  . تربيت، فرهنگ قومي، سطح تحصيالت و تجارب زندگي مـا شـكل گرفتـه اسـت            

 ما متفاوت باشد، احتماالً مـشاهده       ي  گونه سوابق ما به طرز فاحشي با سوابق همسر آينده          اين
 .خواهيم كرد كه از ارزشهاي كامالً متفاوتي برخوردار هستيم

                                                 
  ي، طالقيجدا:  ـ ارتياح1
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  ك خانوادهدختر دادن و دختر گرفتن از ي ـ 4
هاي ايران زمـين بـه دختـر دادن و دختـر گـرفتن از يـك خـانواده                     در برخي از فرهنگ   

دختـر  . شود  اي را باعث مي     ها شرايط پيچيده    گونه ازدواج   اين. گويند   مي بده بستان اصطالحاً  
دادن و گرفتن از يك خانواده به اين معني است كه اعضاي درجه يك يا درجه دوي يـك                   

ايـن ازدواج سـه     . اي ديگر ازدواج كنند     اي درجه يك يا درجه دوي خانواده      خانواده با اعض  
  .حالت را دربردارد

از يـك   ) خواهر و برادر يا دو خـواهر يـا دو بـرادر           (ـ در حالت اول اعضاي درجه يك          الف
اي ديگـر   از خـانواده  ) خواهر و برادر يا دو برادر يا دو خواهر        (خانواده با اعضاي درجه يك      

  .كنند ازدواج مي
از يـك   ) خواهر و بـرادر يـا دو خـواهر يـا دو بـرادر             (ـ در حالت دوم اعضاي درجه يك          ب

دايي، خاله، عمو، عمه و فرزنـدان آنهـا و فرزنـدان خـواهر و               (خانواده با اعضاي درجه دوم      
  .كنند اي ديگر ازدواج مي از خانواده) برادر
اي  اي درجـه دوم از خـانواده    ـ در حالت سوم اعضاي درجه دوم از يك خـانواده بـا اعـض                ج

  .كنند ديگر ازدواج مي
ها شاهد دو زوج هستيم كـه بـه طـور ضـربدري بـا هـم خويـشاوند                     گونه ازدواج   در اين 

گونـه    بنـابراين در ايـن    . هستند و اين خويشاوندي گاهي درجه يك و گاهي درجه دو است           
ه اول يـا درجـه دوم      ها مسائل همسران آغشته به مسائل مربوط به خويـشاوندان درجـ             ازدواج

تـداخل  . گيـرد   هـا از همـين تـداخل نـشأت مـي            گونـه ازدواج    شود و تمام پيچيدگي ايـن       مي
پيچيـدگي  . آورد  وجـود مـي     اي را بـه     خويشاوندي با زوجيت، مسائل بسيار عديده و پيچيـده        

در حالت  . گانه باشيم   هاي سه   رسد كه شاهد حالت اول از حالت        مطلب زماني به حداكثر مي    
خـواهر و يـا     /بـرادر يـا خـواهر     /ز آنجا كه دو زوج هستند كه به طور ضربدري خـواهر           اول ا 
  .كند برادر هستند، باالترين پيچيدگي ممكن بروز پيدا مي/برادر

ي مردم مركز ايران اين اعتقاد وجود دارد كه اگر دو خواهر از يك                در فرهنگ عاميانه  
.شـود   بخـت مـي     هـا سـياه     نند يكـي از زوج    اي ديگر ازدواج ك     خانواده با دو برادر از خانواده     
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ها و  هر چند ما چنين مطلبي را باور نداريم اما معتقديم كه اين باور عاميانه اشاره به سختي
  .ها دارد هاي اين گونه ازدواج پيچيدگي

  :به مثال زير توجه كنيد
ادر دو سال بعد محمـد بـر      . علي با شبنم ازدواج كرد    . علي و مريم خواهر و برادر هستند      

ي علي و شبنم بـا هـم در دو سـال              رابطه. شبنم به خواستگاري مريم آمد و با او ازدواج كرد         
كه محمد و مـريم بـا هـم           اما از زماني  . اي نداشتند   اول ازدواجشان خوب بود و مشكل عمده      

ي خـوبي بـا       هرگاه محمد و مـريم رابطـه      . ي آنها متأثر از اين رابطه شد        ازدواج كردند رابطه  
ي خـوبي داشـتند و هرگـاه محمـد و مـريم، مـشكل پيـدا                   ند علي و شبنم هم رابطـه      هم داشت 

علـي  . پرداختند كردند، علي و شبنم به بحث در مورد ايرادات خواهر و برادر ديگري مي          مي
سـال پـيش      يك. دانست  اكثراً مشكالت را ناشي از محمد و شبنم تقصير را بيشتر از مريم مي             

سائل و مشكالت بين او و محمد افزايش قابل تـوجهي پيـدا             مريم درخواست مهريه كرد و م     
  . از آن زمان به بعد مشكالت علي و شبنم نيز افزايش قابل توجهي يافته است. كرد

شويد كه آنها از يـك        كه خود را به جاي علي و شبنم قرار دهيد، متوجه مي             در صورتي 
ستند و از طـرف ديگـر   طرف تحت فشار عاطفي مسائل و مشكالت خواهر يا برادر خـود هـ      

بايد با همسري ارتباط برقرار كنند كه او نيز تحت فشار عـاطفي از جانـب خـواهر يـا بـرادر                      
خود است و در عين حال اين مسائل و مشكالت به نحـوي ناشـي از خـواهر يـا بـرادر خـود              

  .آنهاست
 شويد كـه آزادي     و در صورتي كه خود را به جاي محمد و مريم قرار دهيد، متوجه مي              

قدر محدود است چرا كه در عين حال كه بايد مشكل خودشـان را حـل كننـد          عمل آنها چه  
  .ي او با همسرش نيز باشند بايد مراقب خواهر يا برادر خود و رابطه

 اي دارد، العـاده  ي ارحام اهميت فوق در فرهنگ شرقي ما كه روابط خويشاوندي و صله      
ــشاوندي و مد    ــط خوي ــا رواب ــت ب ــط زوجي ــداخل رواب ــهت ــدگي   اخل ــشاوندان پيچي ي خوي

 گونـه   شود كـه بـه ايـن        بنابراين توصيه مي  . كند  اي را بر ارتباط همسران تحميل مي        العاده  فوق
.ها پرهيز شود    گونه ازدواج   االمكان از اين    ها با دقت بسيار بيشتري نگريسته شود و حتي          ازدواج
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  .افرادي كه از يكديگر دور هستند ـ 5
 ، ديگريدهد كه يكي از همسران در كشور شرايطي رخ ميبرخي از ازدواجها در      
بـه  .  ديگر است كه امكان مالقات و آشنايي از نزديك براي آنها محدود اسـت              ييا در شهر  

خصوص در سالهاي اخير ازدواج با ايرانيان مقيم خارج كشور باعث شده است كه اين نوع                
كند كه نياز به توجـه         را فراهم مي   دور بودن از يكديگر شرايطي    . ازدواج رواج بيشتري بيابد   

وقتي كه افراد از يكديگر دور هستند شناخت آنهـا از يكـديگر يـك شـناخت از دور                   . دارد
 بـا همـه     ،بينيم   خود را به طور شفاف مي      ي  كنيم چهره   وقتي به آينه از نزديك نگاه مي      . است
يـات  يود نگـاه كنـيم، جز    ها، اما وقتي از آينه دور بايستيم و به چهره خ           كاري  يات و ريزه  يجز

در روابـط راه دور امكـان    .بينـيم   را ميآنتوانيم ببينيم، بلكه تنها كليت     خود را نمي   ي  چهره
آشـنايي و شـناخت     . توانيم كليت فرد را بشناسيم      يات فرد وجود ندارد، تنها مي     يشناخت جز 

   .شود  در روابط راه دور با اشكال روبرو مي،كه يك جزء مهم ازدواج است
  :توان مشاهده كرد ر روابط راه دور موارد زير را ميد

تـر و    طبيعي اين است كه با يكديگر مهربـان ي هدف عاشق و معشوق در يك رابطهالف ـ  
 اما هدف عاشق و معشوق در روابط راه دور اين است كه دوباره يكـديگر  ،تر شوند  صميمي
  .را ببينند

  .شود فرصت شناخت واقعي از افراد سلب ميب ـ 
 آنهـا از  ي وقتي نامزدهايي كه رابطـه . شود از برخورد با مسايل و مشكالت اجتناب ميج ـ  

كننـد     اوالً از آنجا كه فرصت محدودي دارنـد سـعي مـي            ،بينند  راه دور است يكديگر را مي     
كه در اين مدت كوتاه به مـسايل و مـشكالت    كه همه چيز را به خوبي برگزار كنند و از اين          

   .كنند  اجتناب ميبپردازند معموالً
  

وقتـي فقـط چنـد روز    . تلقي آنها از تفاهم با يكديگر معموالً بسيار غيرواقع بينانه اسـت د ـ  
گذراننـد، بـه سـينما،        بيشتر فرصت ندارند كه يكـديگر را ببيننـد تمـام وقتـشان را بـاهم مـي                 

شـود   ي باعـث مـ    ،هيجان زيادي كه در اين روزها وجـود دارد        . روند  رستوران و ميهماني مي   
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معموالً اين افراد  . ، همين شرايط تكرار خواهد شد     مشترككه فكر كنند بعداً نيز در زندگي        
شوند كه شـرايط    متوجه مي،روند  به يك شهر يا يك كشور مي      مشتركوقتي براي زندگي    

  .هاي اوليه آنها بوده است قدر متفاوت از تجربه واقعي چه
افراد داراي شـرايطي هـستند كـه پـس از ازدواج           به جز دور بودن در زمان آشنايي برخي از          

كننـد يـا بـه     براي زمان قابل توجهي از همسر خود دور هستند، افرادي كه در كشتي كار مي            
روند طبيعتاً مدت زمان قابـل تـوجهي از همـسر خـود              هاي شغلي طوالني مدت مي     مأموريت

هـاي   شود كه نياز به ويژگي     ها با مسائل قابل توجهي روبرو مي       اين گونه ازدواج  . دور هستند 
  .شود ها توصيه نمي به هر حال در جمعيت عمومي اين گونه ازدواج. شخصيتي خاصي دارد

  
  .روابطي كه مناسب ازدواج نيست

  
  .ورزيد شما بيشتر عشق مياي كه  رابطه ـ 1

طـور    ايـن . شما عاشق هـستيد، امـا از احـساس طـرف مقابـل خـود مطمـئن نيـستيد                    
قـدرها هـم از رابطـه بـا شـما             امـا او آن   . آلي خواهيد بود    يكديگر زوج ايده  پنداريد كه با      مي

طـور بـه نظـر        اما اين . كنيد  وقتي كه در كنارتان نيست، مدام به او فكر مي         . هيجان زده نيست  
يك رابطه هنگامي كه فقط يكـي از طـرفين   . رسد كه او بدون شما مشكل چنداني ندارد       مي

  .ديگري است، سالم نبوده و از تعادل خارج است ي در اكثر اوقات تعقيب كننده
  .تواند به داليل زير باشد دهد مي اي ادامه مي كه يك نفر به چنين رابطه اين

اگر در كودكي عشق يا توجهي را كه به آن نياز : تكرار الگوي دوران كودكيالف ـ 
د كه سخت تالش اي  احتماالً ناخود آگاه تصميم گرفته،شده است داشتيد، به شما داده نمي
  .كنيد تا دوستتان بدارند

كنيد كه مستحق عشق و توجه نيستيد و لياقت عـشق   احساس مي. كنيد خود را تنبيه مي ـ   ب
مانيد تا به خود اثبات كنيـد كـه مـستحق عـشق               بنابراين در چنين روابطي باقي مي     . را نداريد 
  .نيستيد
ـ  اهد آن بوديد كه مثالً مادرتان مـدام  اگر در كودكي ش.  همانندسازي با يكي از والدينج 

» روابـط « ممكن است چنين نتيجـه گرفتـه باشـيد كـه             ،به خاطر توجه، در تعقيب پدرتان بود      
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گونه است و كامالً طبيعي است كه يكي از طرفين ديگري را بيشتر دوست داشته  اصوالً اين
  .باشد

  
  .ورزيد شما كمتر عشق مياي كه  رابطه ـ 2

كنيد تـا خـود       شما سعي مي  . ورزد  است كه بيشتر به شما عشق مي      اين طرف مقابل      
امــا از درون خــود . را متقاعــد كنيــد كــه بــيش از آنچــه واقعيــت دارد، او را دوســت داريــد

 نـوع اول  ي ايـن نـوع ارتبـاط، هماننـد رابطـه     . دانيد كه نسبت به او احساس عشق نداريـد          مي
  .متعادل و سالم نبوده و سرانجامي نخواهد داشت

   .تواند اين نوع ارتباط را توضيح دهد داليل زير مي

اگر در گذشـته از طـرف كـسي كـه او را واقعـاً      . خواهيد از خود محافظت كنيد ميالف ـ  
ايد، آسيب ديده باشيد، ممكن است اين تصميم ناخود آگـاه را گرفتـه باشـيد                  دوست داشته 

   .ها از طرف او آسيب ببينيد كه بعد،كه ديگر هرگز كسي را آنچنان دوست نداشته باشيد

فرد مقابل خود را به جاي يكي از والـدين خـود   . كنيد يكي از والدين خود را تنبيه ميب ـ  
كنيـد    او را طـرد مـي     . كنيد  دهيد و عصبانيت خود از آن والد را بر روي او تخليه مي              قرار مي 

  .تدر كودكي با شما كرده اس) والد(تا همان كاري را كرده باشيد كه او 

كنيد كه بيشتر بـه شـما    رابطه با كسي را انتخاب مي. خواهيد ديگران را كنترل كنيد ميج ـ  
.  تا احساس برتري كنيد و احساس كنيـد كـه همـه چيـز در كنتـرل شماسـت                   ورزد  ميعشق  

پـذيرتر خواهـد بـود و         هنگامي كه فرد مقابل شما در طلب عشق و محبت شما باشد، آسيب            
  .وي او كنترل داريدكنيد كه ر شما احساس مي

يد كـه يكـي از والـدين    ا هاگر در كودكي شاهد آن بود. همانندسازي با يكي از والديند ـ  
تـر از ديگـري اسـت، ممكـن اسـت بپنداريـد كـه چنـين          گيرتر و منـزوي  شما سردتر، گوشه  
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اگر با آن والد همانندسازي كرده باشيد، همان الگو را          . وضعي در روابط كامالً طبيعي است     
  .كنيد در روابط خود، تكرار مي

  
  .كنيد فرد مقابل نياز به تغيير دارد احساس مياي كه در آن  رابطه ـ 3

 بلكه عشق بـه آن فـردي        ،در اين گونه روابط عشق معطوف به خود آن فرد نيست            
 چـرا  ،آور اسـت  اين نوع روابط به طرز شديدي اعتياد. است كه اميدواريد به آن تبديل شود   

دسـت  . افتيد كه قرار اسـت فـرد مقابـل بـه آن تبـديل شـود                 دام اميد به كسي مي    كه شما در    
 چرا كه هرگز قادر نخواهيد بود بگوييد   ،كشيدن و دل كندن از اين اميد، بسيار مشكل است         

ايـن نـوع ارتبـاط شـباهت بـه          . كه باالخره آن تغيير خاص چه وقت به وقوع خواهد پيوست          
  .قمار دارد

  . اين نوع ارتباط آورده شده استميدر زير برخي از عال
گوييد كه او به اندكي وقت نياز دارد تا خود و زندگي خود را جمع و جـور                     به خود مي   

  .كند
گوييد كه هيچ كس تا به حال او را آنگونه كه بايد، دوست نداشـته اسـت و                     به خود مي   

  .غيير دهيداگر شما به حد كافي به او عشق بورزيد، قادر خواهيد بود تا او را ت
گيرنـد و     كند و همه او را دست كم مـي          كنيد كه هيچ كس او را درك نمي          احساس مي  

  .شناسيد فقط شما هستيد كه ماهيت واقعي او را مي
تان وجود دارد، عـذر و    مدام نزد خانواده و دوستان خود به خاطر مشكالتي كه در رابطه     

  .آوريد بهانه مي
 چـرا كـه بـا تـرك كـردن او      ،توانيـد او را تـرك كنيـد       كنيد كه هرگز نمـي       احساس مي  

  .كنيد و او ديگر هرگز تغيير نخواهد كرد ارزشي او را تأييد مي احساس بي
  . به او بيشتر از خود او، ايمان داريد
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گوييد كـه او دارد        اما به خود مي    ،كنيد  دانيد كه عشق كافي از طرف او دريافت نمي           مي 

  .كند نهايت تالشش را مي
   .تواند اين نوع ارتباط را توضيح دهد داليل زير مي

اي  وقتي بـه منظـور اصـالح كـسي بـه رابطـه      . خواهيد روي او كنترل داشته باشيد ميالف ـ  
كنيـد كـه روي    شويد، طبيعتاً نسبت به او احساس برتري خواهيد كرد و احساس مي             وارد مي 

  .او تسلط داريد
با تمركز بر روي كارهايي كه فـرد مقابـل   . كنيد  مياز خودتان و زندگي خودتان فرارب ـ  

.  شما وقت چنداني براي پرداختن به زنـدگي خـود نخواهيـد داشـت    ،انجام دهديا نبايد بايد  
وقتي سر گرم اصالح ديگران هستيم ديگر وقتي نخواهيم داشـت تـا بـه خودمـان و نقـايص                    

  .خودمان بپردازيم
. خواهيد، بدسـت آوريـد   توانيد آنچه را مي ه نميايد ك در كودكي به اين نتيجه رسيدهج ـ  

اند، ممكن اسـت نـاخود آگـاه          ايد يا به قدر كافي دوستتان نداشته        اگر در كودكي طرد شده    
خواهيـد از آنهـايي كـه دوستـشان         توانيد آنچه را مـي      گيري را كرده باشيد كه نمي       اين نتيجه 

 داشته باشيد كه همان احساس ناكـامي        كنيد با كساني رابطه     بنابراين سعي مي  . داريد، بگيريد 
  .كودكي را در شما باز توليد كنند

بپذيريـد و  » هست«اي است كه فرد مقابل را همانگونه كه      سالم رابطه  ي  يك رابطه   
  .از او راضي باشيد

  
  .خواهيد ديگري را نجات دهيد مياي كه در آن  رابطه ـ 4

سرشان تفاهم دارند، بلكه به اين دليل  نه از آن رو كه با هم       ،افراد در اين نوع رابطه      
كـسي را پيـدا     . شـوند   كنند مجبورند تا بـه او كمـك كننـد، وارد رابطـه مـي                كه احساس مي  

انـد و حـاال    كه ديگران او را دوست نداشته كنند كه آسيب ديده يا شكننده است و يا اين       مي
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 اينگونـه روابـط   تـرك گفـتن  . كنند كه بايد به او كمك و محبـت كننـد         شديداً احساس مي  
   .معموالً بسيار مشكل است

  
  .شود در زير برخي از عالئم اين نوع ارتباط آورده مي

  . به كسي عالقمند هستيد كه مشكالت روحي، جسماني و يا اقتصادي جدي دارد
 به كسي عالقمند هستيد كه بـه تكـرار احـساس سـر در گمـي، نـاتواني و قربـاني بـودن                        

  .كنيد كنيد و تشويق مي دهيد، آرام مي داري ميكند و شما او را دل مي
دهيـد، از     كنيد، هشدار مـي     او را نصحيت مي   . كنيد   غالباً در مقابل او نقش والد را ايفا مي         

  .كنيد مشكالت احتمالي بر حذر مي
 در گذشته با او بد رفتاري شده و يا بـه طـرز بـدي آسـيب ديـده اسـت و شـما احـساس                           

  . او را جبران كنيدي  گذشتهكنيد كه مجبور هستيد مي
  .كند  بلكه بيشتر او به شما تكيه مي،توانيد به او تكيه كنيد  كمتر مي

كنيد كه هرگز به طور معمول نظير اين رفتارهـا را از               رفتارهايي را از طرف او تحمل مي       
  .پذيريد فرد ديگري نمي

كنيد كـه     اريد، احساس مي  پرسند كه چرا با چنين فردي رابطه د          وقتي ديگران از شما مي     
  .آييد كنند و فوراً درصدد حمايت از او بر مي از او بهانه جويي مي

دوست داشـته   و  كنيد هيچ كس همانند شما قادر نيست كه او را درك كند                احساس مي  
  .توانيد او را ترك كنيد  بنابراين نمي،باشد

را پيدا خواهد كـرد تـا از او          آيا او شخص ديگري      ، نگران هستيد كه اگر او را رها كنيد        
  .حمايت كند
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  .تواند وجود اين نوع ارتباط را توضيح دهد داليل زير مي
اگر در كودكي شاهد آن بوديـد كـه يكـي از اعـضاي     . تكرار يك الگوي كودكيالف ـ  

 شـود يـا كـسي او را دوسـت نـدارد و يـا بـا او بـد رفتـاري                        ناديده گرفته مي    اصلي خانواده، 
ر بزرگسالي همان فرد را به شكل كسي كه سخت بـه كمـك احتيـاج دارد،                 شده است د    مي
كنيـد تـا عـشق، حمايـت و محبتـي را كـه نتوانـستيد در                   يابيد و نهايت تالش خود را مـي         مي

  .كودكي به آن عضو خانواده بدهيد، به او بدهيد
ته است، گزينيد كه به هم ريخ وقتي فردي را برمي. نياز داريد كه احساس برتري كنيدب ـ  

  .تر قرار خواهيد گرفت تر و منسجم شما در موضع فرد برتر، عاقل
توانـد   مـي » كمك كردن«بريم كه  برخي اوقات از ياد مي. نياز به كنترل ديگران داريدج ـ  

  .يك روش براي كنترل كردن ديگران باشد
شوند و خواهان نجات ديگري از طريق  كساني كه در چنين روابطي وارد مي  

  .گيرند  عاطفي هستند، غالباً ترحم را با عشق اشتباه ميارتباط
  
 خود به چشم يك الگو يا آموزگار ي به همسر آيندهاي كه در آن  رابطه ـ 5

  .كنيد نگاه مي
 چرا كه يكـي از      ،شاهد برابري و همتايي نيستيم    از همان ابتدا    در اين نوع روابط ما        

هنگـامي كـه دانـشجويي عاشـق اسـتاد      . رد بلندي در چشم ديگـري دا   ي  طرفين مقام و مرتبه   
گيـري چنـين       ما شاهد شـكل    ،شود   يا بازيگر جواني عاشق كارگردان فيلم مي       ،شود  خود مي 

اي برابـر بـا او     طبيعتـاً رابطـه  ،وقتي عاشق كـسي بـشويم كـه الگـوي ماسـت          . ارتباطي هستيم 
نيم كه باهم برابر    اي وانمود ك    ممكن است در رفتار و يا گفتار خود به گونه         . نخواهيم داشت 
 اما از آنجا كه مقام بلنـد و وااليـي را بـراي او در نظـر داريـم عمـالً چنـين                  ،و همتراز هستيم  

  .چيزي ممكن نيست
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  .شود در زير برخي از عالئم اين نوع ارتباط آورده مي

  .تر است كنيد كه او از شما باهوش  فكر مي
طـور   همـان «يـا  » … علي ي به عقيده« يا  »…گويد  علي مي «: كنيد  از او زياد نقل قول مي      

 »…گويد  كه علي مي

احساس . بريد  هرگز با عقايد، باورها و نظرات او مخالفت نكرده يا آنها را زير سؤال نمي  
  .داند كنيد كه او بيشتر از شما مي مي

  .رابطه داريد» چه كسي«خواهد همه بفهمند كه با   دلتان مي
وانيد به موفقيتهايي نظير آنچه كه نامزد شما بدست آورده،          ت  كنيد هرگز نمي     احساس مي  

  .ل شويدينا
  .كنيد از بخت و اقبال شما بوده كه او نصيب شما شده است  احساس مي

  . حاضريد هركاري بكنيد تا بيشتر به او شبيه شويد
در اينجــا الزم بــه ذكــر اســت كــه شكــست يــك رابطــه هرگــز بــه دليــل تفــاوت    

 بلكــه از نگــرش و طــرز برخــورد آنهــا نــسبت بــه جايگاههــاي ،فــر نيــستجايگاههــاي دو ن
  .شود خودشان ناشي مي

  .تواند وجود اين ارتباط را توضيح دهد داليل زير مي
خواسـتيد   اگر در كودكي توجه و عشقي را كه مي. در جستجوي پدر يا مادر هستيدالف ـ  

شويد كه در جايگاه والد شما قرار  اين امكان وجود دارد كه به فردي عالقمند          ، باشيد ديدهن
  . تا بتوانيد عشق، توجه، هدايت و حمايت او را بدست آوريد؛گيرد
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 ممكـن  ،هنگامي كه اعتماد به نفس شما پايين باشد. اعتماد به نفس پاييني داشته باشيدب ـ  
است به كسي عالقمند شويد كه اعتماد به نفس بااليي داشـته باشـد و خـود را الگـوي شـما                

  .رار دهدق
قـدر دوسـت داشـته باشـيم، كـه       ارتباطي مناسـب اسـت كـه در آن خـود را همـان           

  .گونه كه هستيم، پذيرفته باشيم ارتباطي كه در آن خود را همان. ديگري را دوست داريم
  
  .ايجاد شود و تداوم يابد ، چند ويژگي خاصاي كه به دليل رابطه ـ 6

گـاهي باعـث     …و  ، مـدير بـودن      چشمان آبي، موهـاي سـحر انگيـز، گيتـار زدن            
يك استعداد خاص   . ن داليل ادامه دهيم   اشود تا ما وارد يك ارتباط شويم و آن را به هم             مي

هـاي آن     توانيم به ديگر ويژگـي      كند و نمي     گاهي ما را افسون مي     ،العاده  يا يك ويژگي فوق   
ئناً به چيزي بيـشتر  زندگي مشترك مطم. اين روابط معموالً دوام چنداني ندارد. فرد بپردازيم 

  .از گيتار زدن يا چشمان آبي نياز دارد
 از خود بپرسيد اگر اين فرد آن        ،هاي خاصي شديد     فردي با ويژگي   ي  هرگاه شيفته   

نقـاش، قهرمـان    (را نداشـت و يـا       ) …رنگ چـشم، صـداي زيبـا، حالـت چهـره و           (ويژگي  
خواسـتيد بـا او ازدواج    نبود، آيا همچنان براي شما جذاب بـود و مـي          ) …بستكبال، خلبان و  

  كنيد؟
  
  . اي كه به دليل يك تفاهم خاص، ايجاد شود و تداوم يابد رابطه ـ 7

مخـصوصاً هنگـامي كـه همـان        . تواند بسيار فريـب دهنـده باشـد         اين نوع رابطه مي     
اي كه در آن تفاهم داريد، براي شما اهميت زيادي داشته باشـد و بـه راحتـي آن را بـا                        زمينه

چند مثال از اين نوع رابطه را براي فهـم بهتـر در زيـر               . انه و قوي اشتباه بگيريد    پيوندي عاشق 
   .آوريم مي
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امـا در سـاير     . ورزنـد    هر دو نفر عضو گروه كوهنوري هستند و به كوهنوردي عشق مـي             
   .ها هيچ تفاهم ديگري باهم ندارند زمينه

  
كنـد كـه سـاعتهاي     اب مـي ايـن پـروژه ايجـ   . كنند  هر دو نفر بر روي يك پروژه كار مي  

امـا  . اند كنند كه به يكديگر عالقمند شده  در اواسط كار احساس مي.طوالني باهم كار كنند  
 كاري هـيچ وجـه مـشتركي بـاهم     ي شوند كه خارج از زمينه     پس از آشنايي بيشتر متوجه مي     

  .ندارند
كنند    مي  در يك تور ايرانگردي باهم هستند، همه چيز خوب است و هر دو نفر احساس               

 هرگاه يكـديگر را  ،شود  كه مسافرت تمام مي     اما پس از اين   . اند  كه به يكديگر عالقمند شده    
  .شوند كه با يكديگر هماهنگ نيستند كنند بيشتر متوجه مي مالقات مي

  .دهد اين نوع از ارتباط بيشتر در موارد زير رخ مي
ط معمـول زنـدگي آشـنا شـده     با فرد مقابل در شرايط غيرمعمول و متفاوت بـا شـراي  الف ـ  
  .باشيد

  .با فرد مقابل در محيطي غيرمعمول آشنا شده باشيدب ـ 
  .با فرد مقابل هنگام يك فعاليت مشترك آشنا شده باشيدج ـ 

 لزوماً به اين معني نيـست كـه   ،البته الزم به ذكر است كه آشنا شدن در اين شرايط           
از تفـاهم زيـادي هـم     دو طـرف     بـسا كـه       چـه  .ها تفـاهم وجـود نداشـته باشـد          در ساير زمينه  

 عـشق   ي  افتد كـه در چنـين شـرايطي كـه تـسهيل كننـده                اما بسيار اتفاق مي    .برخوردار باشند 
وجود تفاهم بين آنها نيـاز      . از تفاهم چنداني برخوردار نيستند    اما  د  نشو  است، افراد عاشق مي   

طه وجود دارد، شـيفتگي     خطري كه در اين نوع راب     . به بررسي و تعمق و شناخت بيشتر دارد       
اي كه از توجـه بـه مـابقي قـسمتهاي يـك        مشترك است، به گونه    ي  بيش از حد به آن زمينه     

كند كه به طور معمول با او رابطه          توجهي افراد را درگير كسي مي       اين بي . مانند  رابطه باز مي  
  .كنند برقرار نمي
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اد شود و تداوم ايج لجاجت و سركشي با خانواده، اي كه به دليل رابطه ـ 8
  .يابد

  .تواند نشان دهنده اين نوع رابطه باشد عالئم زير مي
 امـا   ،انـد   تأكيد خـاص ورزيـده    » شهرت«و  » پول« پدر و مادر شما هميشه بر روي اهميت          

  .كنيد پول و ورشكسته را انتخاب مي شما همواره افراد بي
 امـا شـما هميـشه    ،انـد  شـته  پدر و مادر شما هميشه روي نظم و ترتيـب در خانـه تأكيـد دا        

  .كنيد كه تنبل و شلخته هستند افرادي را پيدا مي
كنيـد،     امـا تمـام كـساني كـه انتخـاب مـي            ،ايـد   اي بسيار مذهبي بزرگ شـده        در خانواده  

  .بندوبار و القيد هستند بي
 اما شما   ، با شما داشته باشد    ي سني زياد  ي   مادر شما معتقد است كه همسرتان نبايد فاصله        

   .كنيد كه بيشتر از ده سال با شما اختالف سن دارند يقاً افرادي را انتخاب ميدق
برخي از مردم همسر خود را نه بر اين اساس كه چه كسي براي آنها مناسب است،     

لجاجـت  . كنند  بلكه بر اين اساس كه چه كسي براي خانواده آنها مناسب نيست، انتخاب مي             
  . الدين گاهي ريشه انتخابهاي ماستبا خانواده يا لجاجت با يكي از و

  .تواند به داليل زير باشد اين مسأله مي
  .كنيد عصبانيت زيادي نسبت به يكي از والدين يا هر دو والد در خود احساس ميالف ـ 
خواهيد از انقياد و كنترل آنها  اند و اكنون شما مي والدين شما بسيار كنترل كننده بودهب ـ  

  .فرار كنيد
 ،شود كه خشم فرد نسبت به خانواده تخليه شـود           ارتباط هر چند باعث مي    اين نوع     

كنيـد    اگر گمان مي  . اما باعث نخواهد شد كه همسران رابطه مناسبي با يكديگر داشته باشند           
مند شدن به ديگـران، لجاجـت و سركـشي اسـت، بهتـر اسـت ايـن                 كه الگوي شما در عالقه    

كـه مجبـور نباشـيم كـه شورشـي           همـين .  كنيد مسأله را با كمك يك روان درمانگر بررسي       
شورشـي بـودن و     . منـد شـويم      اين امكان وجود خواهد داشت كه به هركـسي عالقـه           ،باشيم
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  .تواند به موفقيت منجر شود كند و اجبار در ازدواج نمي  ايجاد اجبار و فشار مي،لجاجت
  
  .رابطه با كسي كه در تضاد كامل با معشوق يا نامزد قبلي باشد ـ 9

گرديد كـه نـه تنهـا     زنيد و سپس به دنبال شخصي مي اي را با كسي به هم مي        رابطه  
بـه  .  يا به عبـارت ديگـر نقطـه مقابـل او باشـد             ،متفاوت باشد، بلكه در تضاد كامل با او باشد        

  :عنوان مثال
 در انتخـاب جديـد بـه        .قابليت بود و شخصيتي غير رقـابتي داشـت          پول و بي     قبلي بي  فرد 

  .ي پولدار، اليق و مقاوم هستيددنبال فرد
بينـي بـود، در انتخـاب جديـد بـه دنبـال فـردي هـستيد كـه غيرقابـل                        قبلي قابل پيش   فرد 
  .بيني باشد پيش

 فردي قبلي مستقل و اهل عمل بود، در انتخاب جديد به دنبال فردي وابسته و احساساتي                 
  . هستيد

ايـن  .  فـرد قبلـي فاقـد آن بـود         هايي باشيم كـه     اي نيست اگر به دنبال ويژگي       مسأله
 مـواردي باشـد كـه در        ،كامالً طبيعي است كه اولويتهاي ذهني ما به هنگـام انتخـاب همـسر             

اشـتباه در ايـن     . ايم  ايم و از نبود آنها احساس نارضايتي كرده         نامزد يا همسر قبلي خود نديده     
د به دنبـال آن     بايد در يك فر     هاي مهمي كه مي     است كه چشم خود را به روي ساير ويژگي        

  .هايي باشيم كه در رابطه قبلي وجود نداشت باشيم، ببنديم و فقط به دنبال آن ويژگي
  

  . كه با يك نفر ديگر استرابطه با فردي ـ 10
رود اين است كـه در رابطـه بـا كـسي         اولين توقع و انتظاري كه از همسر آينده مي          

منعي براي ازدواج بـا مـا نداشـته باشـد، بـا             توانيم رابطه داشته باشيم كه        ما با كسي مي   . نباشد
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 جنـسي نداشـته     ي  هيچ كس ديگري نباشد، متأهل نباشد، نامزد نداشته باشد و با كسي رابطه            
  .باشد
  .شود رابطه در موارد زير ديده مياين 

  .دهد كه به زودي او را ترك خواهد كرد  با كسي است، اما قول مي
  .ا دوست نداردگويد كه او ر  با كسي است، اما مي
  . جنسي نداردي گويد كه ديگر با او رابطه  با كسي است، اما مي
  .كند ها با او زندگي مي گويد كه فقط به خاطر بچه  با كسي است، اما مي

  .گويد كه برايش مهم نيست داند، اما مي  با كسي است و او هم راجع به شما مي
خواهـد كـه    حال از شما مي ارد، ولي با اين با كسي است و قصد جدا شدن از او را هم ند 

  .با او باشيد
 اما اين امكان وجـود دارد كـه دوبـاره همـه چيـز را از سـر                ،اش را به هم زده است        رابطه 
  .بگيرند

  . متاركه كرده است اما اين امكان وجود دارد كه طالق نگيرند
ي آنها وجود داشته كساني مستعد ورود به چنين روابطي هستند كه موارد زير در زندگ

  .باشد
بـا تكـرار ايـن الگـو در بزرگـسالي،      . در كودكي احساس ترك شدگي كرده باشندالف ـ  

  .كنند احساسات زمان كودكي را باز توليد مي
فردي كه اعتماد به نفس پاييني دارد ممكن است احساس . اعتماد به نفس پاييني دارندب ـ  

مام عيار شود را ندارد، بنابراين تـن بـه ارتبـاط بـا              كه وارد يك رابطه ت      كند كه استحقاق اين   
  .فردي بدهد كه با يك نفر ديگر است

 راهـي  ،رابطه با فردي كه با يك نفـر ديگـر اسـت   . افرادي كه ترس از صميميت دارندج ـ  
اگر فردي در كودكي مورد آزار جسماني، عاطفي يا جنسي          . است براي دوري از صميميت    
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 ، صميمانه وحشت داشته باشد    ي   هر دليل ديگري از صميميت و رابطه        يا به  ،قرار گرفته باشد  
   .گونه روابط شود تا از صميميت كامل پرهيز كند ممكن است وارد اين

  
  م هشدار دهنده در ازدواجيعال

ي    فهرست زير را از عالئم هشدار دهنده       ،»خانواده درمانگر «خانم دكتر گلدريك      
 به ترتيب اولويت تهيه شده است و هـر چـه كـه يـك                اين فهرست . ازدواج تهيه كرده است   

  .ي باالتري باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهايتاً طالق باالتر است عامل در مرتبه
  .دار با هم آشنا شوند يا ازدواج كنند ي كوتاهي از يك فقدان معني  ـ زوجين به فاصله1
  .املي براي ازدواج باشدي پدري ع  ـ آرزوي دور شدن از يك نفر در خانواده2
ي  بـه لحـاظ مـذهبي، تحـصيلي، طبقـه     (ي همسران به طور معناداري متفاوت باشد   ـ پيشينه 3

  )اجتماعي، قوميت و سن
  . ـ زن و شوهر از جمع خواهر و برادري ناسازگار برخاسته باشند4

ت داشـته   سـكون آنهـا و يـا خيلـي دور از   هايشان  به خانواده ـ زن و شوهر يا خيلي نزديك  5
  .باشند

  .هاي خود وابسته باشند  ـ زن و شوهر به لحاظ مالي يا عاطفي به خانواده6
  . سالگي  ـ ازدواج قبل از سن بيست7
كه بيشتر از سـه سـال بـه طـول       ـ مدت آشنايي و يا نامزدي كمتر از شش ماه باشد و يا اين 8

  .انجامد
  .ي انجام شود ـ مراسم ازدواج بدون حضور خانواده يا دوستان فعل9

  . ـ زن، قبل از ازدواج حامله شود يا در خالل سال اول ازدواج حامله شود10
  .اي ناشاد و بد محسوب كنند ي كودكي يا نوجواني خود را دوره  ـ همسران دوره11
  .ي ضعيفي با خواهر و برادران و يا والدين خود داشته باشند  ـ همسران، رابطه12
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  اج موفقمالكهاي و معيارهاي ازدو
توانيد فرد مناسبي را براي زندگي خود پيدا كنيد كـه خودتـان فـرد                 تنها زماني مي    

 مناسبيعنوان همسر برگزينيد اما خود شما فرد        همناسبي شده باشيد حتي اگر فرد مناسبي را ب        
  :گويد خانم اشتاينم مي.  ارتباط شما ناچار به شكست منجر خواهد شد،نباشيد

كـه تـالش       بـيش از ايـن     ، كه در جستجوي فرد مناسـبي هـستند        افراد زيادي هستند    
  .كنند تا خود فرد مناسبي شوند

هـا و     مـالك  ،سوتا و يكي از دانشمندان به نـام        پروفسور اولسون استاد دانشگاه مينه    
اگر به فكر ازدواج هستيد يـا در آينـده           .كند معيارهاي زير را براي ازدواج موفق پيشنهاد مي       

  . اين مالكها در انتخاب همسر به شما كمك خواهد كرد،دقصد ازدواج داري
  .دواج هر دو نفر بايد مستقل و پخته باشندز ـ قبل از ا1

تر باشند ايجـاد      تر و مستقل    خواهند با هم ازدواج كنند پخته       هر چه دو نفري كه مي       
ن و  استقالل و پختگـي اغلـب در طـول زمـا          . تر خواهد بود    تر و ساده    ارتباط صميمانه راحت  

تواند دليل خوبي براي صبر كردن        آيد و همين مي     گذر عمر همراه با افزايش سن بدست مي       
 سـن   ،ي ازدواج موفـق بـر اسـاس تحقيقـات           كننـده   بينـي   بهترين عامل پيش  . در ازدواج باشد  

 ،تر باشند تر باشد و كم سن و سال   هر چه كه سن آنها پايين      .همسران در هنگام ازدواج است    
تـر    رسد كه دليل اين اتفاق اين باشد كه افراد مـسن            به نظر مي  . يابد  فزايش مي احتمال طالق ا  

  .خواهند دانند كه از ازدواج چه مي ثبات بيشتري دارند و دقيقتر مي
 ـ هر دو نفر به همان اندازه كه ديگري را دوست دارند خودشـان را هـم    2

  .دوست داشته باشند
به واقع اگر شما به خودتـان عـشق   . تدر روابط صميمانه عزت نفس بسيار مهم اس        
كـه بتوانيـد عـشق بورزيـد و           پـيش از ايـن    .  سخت است كه به ديگري عشق بورزيد       ،نورزيد
 . نياز به احساس امنيت و عزت نفس داريد،ي عشق باشيد كننده دريافت
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برند از تنهـا بـودن    همانگونه كه از باهم بودن لذت مي ـ هر دو نفر بتوانند  3
  .دنيز لذت ببرن

 در يـك  »دوري« و »همراهي« يا تعادل بين »با هم نبودن« و  »با هم بودن  «تعادل بين     
بـراي  . يك ارتباط صميمانه بـه هـر دوي آنهـا نيـاز دارد            . ارتباط صميمانه، نقش مهمي دارد    

 در اوقاتي كه با هم نيستند، لذت     ،ايجاد اين تعادل همسران بايد بتوانند از فعاليتهاي جداگانه        
هاي مخرب و منفي مثل كنترل همسر و قدرناشناسي           تواند به رفتار    زياد با هم بودن مي    . ببرند

  .منجر شود
  
  .ي خود ثبات داشته باشند  ـ هر دو نفر در شغل و حرفه4

توانـد امنيـت مـالي بـه           در عين حال كه مي     ،آور  ي با ثبات و رضايت      شغل يا حرفه    
ي فرد به خوبي پيش       كه شغل و حرفه     زماني. دكن  ، ايجاد امنيت هيجاني مي    همراه داشته باشد  

 از  .تواند زمان بيشتر و انرژي باالتري را صرف ارتباط خـود بـا ديگـري كنـد                   او مي  ،رود  مي
 انـرژي   .طرف ديگر هر چه دل مشغولي و استرس فرد نسبت به كـار و فعاليـت بيـشتر باشـد                   

  .كمتري براي ارتباط خواهد داشت
  
  . باشند و خود را بشناسند ـ هر دو نفر از خود، آگاه5

هر .  نياز به گشادگي، درستكاري و صداقت بين دو نفر دارد          ،يك ارتباط صميمانه    
بينانـه    هاي خود را ارزيابي كند و ضعفهاي خود را بـه طـور واقـع               فردي بايد بتواند توانمندي   

از  در ضمن الزم است كه هر طـرف بدانـد كـه      .بشناسد و مشكالت را تقصير ديگران نداند      
توانـد بـه      كه در اين ارتباط چه مي       خواهد و انتظاراتش از او چيست و نيز اين          ديگري چه مي  

در ايـن راه    توانـد     مـي آشـنايي   . تواند بـرآورده سـازد      ه كند و چه انتظاري را مي      يديگري ارا 
  .كمك زيادي به افرادي كه خواهان ازدواج با هم هستند بكند
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  . بيان كنند1قاطعانهخود را هاي  خواستهنظرات و  ـ هر دو نفر بتوانند 6

جسارت به اين معني كـه آنچـه       .  جسارت است  ،تيـّيكي از كليدهاي رشد صميم      
افرادي كه جسارت ـ بـا   . ي درست بيان كنيد خواهيد به طور شفاف، مستقيم و به شيوه را مي

كـه تـالش    ايـن  يـا  ،پرخاشگر هستند/  اغلب در روابط خود، منفعل ،معني بيان شده ـ ندارند 
هــر چــه كــه همــسران . كننــد ديگــران را فريــب دهنـد و در ارتبــاط، نقــش بــازي كننـد   مـي 

. ي خود برسند بيـشتر اسـت        كه به خواسته     احتمال اين  ،هاي خود را شفافتر بيان كنند       خواسته
خشونت تالش بـراي سـلطه بـر ديگـري اسـت و             . جسارت را نبايد با خشونت اشتباه گرفت      

 با شفافيت و صراحت همراه بـا رعايـت ادب و حقـوق              ،ي نياز و ميل فرد     جسارت بيان ساده  
  .ديگران است

  
هـاي ديگـري را     ـ هر دو نفر سعي كنند كه خود خواه نباشـند و خواسـته   7

  .برآورده كنند
 آنهـا نيـز بـه نيازهـاي مـا توجـه             ،كنـيم   هاي ديگـران توجـه مـي        وقتي كه ما به نياز      

اصل بر اين اسـت     .  نام دارد  »جلب توجه روشن بينانه   «نون  اين يك قانون است و قا     . كنند  مي
 بهترين صالح فـرد اسـت چـرا كـه بـه روابـط همكارانـه و صـميمانه                    ،كه خودخواهي كمتر  

مراقبـت بـدون انحـصار طلبـي و توجـه بـدون       .  بـراي همـه سـودمند اسـت    وكند    كمك مي 
هـاي   زد و توانمنـدي   ي خـود بپـردا      كند تا به ظرفيتهـاي بـالقوه        حسادت، همسر را تشويق مي    

  . ي دروني خود را بشناسد و اين يعني سود بردن هر دو نفر نهفته

                                                 
1- Assertive 
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  هاي ازدواج موفق بيني كننده پيش

 كيفيـت ارتبـاط پـيش از        ،هاي بسيار ارزشمند محققان اين اسـت كـه          يكي از يافته    
 ،ادهبه زبـان سـ    . بيني موفقيت ازدواج است     العاده ارزشمندي براي پيش     ازدواج شاخص فوق  

بينـي كنـيم كـه بعـد از           كـه پـيش     رفتار دو نفر پيش از ازدواج شاخص خوبي است براي اين          
  .ازدواج چگونه با هم برخورد خواهند كرد

اند كه نامزدهاي شـاد و راضـي كـه بـا طيـب خـاطر و                   محققان به اين نتيجه رسيده      
اي از    بينانـه   اقـع  كساني هستند كه انتظـارات و      ،دهند  رضايت به ازدواج رسمي و تأهل تن مي       

كنند، تعارضها را به صـورت مناسـب حـل             ازدواج دارند، خوب ارتباط برقرار مي      مشكالت
كنند، احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند، بر سر ارزشهاي اخالقي و مذهبي با                 مي

توضيح هر كدام از موارد فوق بـه        . ط با هم دارند   ارتبا برابر در    ييكديگر توافق دارند و نقش    
  .ور مجزا در زير آورده شده استط
  
زوجهـاي موفـق بـا خـوش     .  ازدواج دارندمشكالتاي از  بينانه  ـ انتظارات واقع 1

 ازدواج را ناديـده     مـشكالت آنهـا   . دارنـد   باوري و ساده لوحي به سوي ازدواج گـام برنمـي          
. نيستدرد سر نخواهد بود و         هميشه بي  »ارتباط«ي اين مطلب هستند كه        گيرند و متوجه    نمي

 كه در صورتي زنـدگي خوشـايندي خواهنـد          هستندزوجهاي موفق اكثراً بر اين نكته واقف        
  . كه با هم براي اين زندگي تالش كنند،داشت
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 براي ارتباط موفق ،توانايي ابراز و بيان به طور مؤثر. كنند  ـ خوب ارتباط برقرار مي 2

مهمترين مهارتهاي ارتباطي هستند كه     ي    مهارتهاي ارتباط مثبت از زمره    . امري حياتي است    
  .توانند آن را فرا گيرند و در بهبود آن تالش كنند همسران مي

  
عـدم توافـق در هـر ارتبـاطي     . كننـد   ـ تعارضها را به صـورت مناسـب حـل مـي     3

 امـا الزم اسـت كـه        ،بر سر تمام امور با هم توافـق ندارنـد         قطعاً  همسران  . ناپذير است   اجتناب
 هـر   .رغم تعارضها با موفقيت كار كنند و اثربخش باشند          اموزند كه چگونه علي   بدانند و يا بي   

چند در نظر گرفتن اختالف نظرها و تعارضها و حل آنها پيش از ازدواج به همسران شـانس                  
  .بيشتري براي زندگي شادتر خواهد داد

  
بسيار مهم است كه صادقانه و از .  ـ احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند 4
 همسر ،يا به عبارت ديگر. ميمم قلب كسي را كه با او قصد ازدواج داريد، دوست بداريد      ص

البته نه به اين معني كـه بعـد از ازدواج           . ترين دوست شما باشد     شما همانند بهترين و صميمي    
 هـاي    بلكـه منظـور ايـن اسـت كـه هـر چـه ويژگـي                ،ديگر نيازي به دوستان صميمي نيـست      

تـر     ارتباط موفق  ،ي دوستان صميمي قرار گيرد      اي باشد كه در جرگه      به گونه  همسرتان بيشتر 
 عامـل مهمـي در ارتبـاط سـالم          ،دوست داشتن شخـصيت همـسر     . داشتد  ي خواه يو شادتر 
  .است

  
 بـا  ، همسران موفق. ـ بر سر ارزشهاي اخالقي و مذهبي با يكديگر توافق دارند 5

ي   كنند و معموالً دربـاره      شتري مي  احساس صميميـّت و نزديكي بي     ،داشتن باورهاي مشترك  
ارزشـهاي مـشترك،    . ارزشها و باورهاي اخالقي و مذهبي داراي توافق عـام و كلـي هـستند              

  . استپايدارمراقبت و همراه با اي مهم براي بناي ارتباط  بنيان و پايه
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دهنـد تـا     همسران موفق به يكديگر اجـازه مـي  . با هم دارندارتباط ـ نقش برابر در  6
براي آنهـا مهـم اسـت كـه همـسر      . ي خود را رشد دهند هاي بالقوه ق فردي و توانمندي   عالي

 داشـتن روابـط خويـشاوندي و حفـظ          هآنها يكديگر را ب   . تواند باشد   آنها هماني شود كه مي    
سازد و به      زندگي را پر بارتر مي     ،گونه روابط   چرا كه اين   ،كنند  دوستيهاي قديمي تشويق مي   

 چـه در   .هـا درك كننـد     رضايت را در تمام موقعيـت     توانند    ميان شاد   همسر. دهد  آن غنا مي  
  .گويي  يا در زمان آرامش يا در هنگام كار و يا زمان شوخي و بذله،زماني كه با هم هستند

  
  1تفاهم

. تفاهم به معناي مقصود يكديگر را فهميدن و درك كردن مطلب همديگر اسـت               
نسبت به يك    همسران   فهم نزديك به معناي فهم مشترك يا      در ازدواج   تفاهم  

شود كـه بـراي ازدواج موفـق چـه مـواردي       معموالَ وقتي از افراد سؤال مي      .موضوع است 
متأسـفانه  . شود، تفـاهم اسـت      مهم است يكي از موارد مهمي كه از طرف اكثر افراد بيان مي            

نزديـك بـه هـم      تفاهم يعني فهـم     . شود   اشتباه گرفته مي   2در ميان مردم، اكثراً تفاهم با توافق      
افرادي كه با هم تفاهم     . تالش براي رسيدن به يك فهم نزديك به هم        داشتن اما توافق يعني     

اند ممكن    گذرانند اما آنها كه با هم توافق كرده         دارند به راحتي و سهولت با هم روزگار مي        
يعنـي  تفـاهم   . است در طول زمان به توافقات خود پايبند نباشند و از توافق خود عدول كنند              

اما توافق  . من و تو بدون اينكه از قبل با هم توافق كرده باشيم، نظراتمان نزديك به هم است                
  .يعني من و تو الزم است انرژي مصرف كنيم و نظراتمان را به هم نزديك كنيم

ي همانند، از قبل     بدون نياز به صرف انرژي به داليل مختلف از جمله پيشينه          تفاهم  
شـود افـرادي كـه تفـاوت زيـاد سـني،             دليل اصلي اينكـه ذكـر مـي       . در همسران وجود دارد   

 براي ازدواج با يكديگر مناسب نيستند، ايـن          دارند … ديني و    ،فرهنگي اجتماعي، تحصيلي  
هاي فرهنگي، قـومي، نـژادي،      تفاوت. است كه اين افراد تفاهم زيادي با هم نخواهند داشت         

ه نگـرش افـراد بـه دنيـا و موضـوعات            شـود كـ    سني، مذهبي، اجتماعي و تحصيلي باعث مي      
  .ها متفاوت باشد تفاهم با مشكل روبرو خواهد شد وقتي كه نگرش. زندگي متفاوت باشد

                                                 
1- understanding 
2- Agreement 
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مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترك دارد اما آنچه در مورد انتخاب همـسر                
ت خودمان را و    براي آنكه بفهميم با چه كسي تفاهم داريم الزم اس         . مهم است، تفاهم است   

 اي اسـت بـا متغيرهـاي متعـدد،          از آنجا كه ازدواج حـوزه     هاي خودمان را بشناسيم و        خواسته
تـوانيم     مـي  ،وقتي همسران در مورد هر كدام از اين متغيرها فهم نزديك به هم داشـته باشـند                

تفاهم يك مفهوم كلي است كه از تفـاهم         . بگوييم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند        
  .شود  مير تك تك متغيرهاي مهم ازدواج تشكيلد

 :مهمترين متغيرها در ازدواج عبارتند از

  ـ انتظار از ازدواج
  ـ ارتباط صميمانه با همسر

  ـ ارتباط با ديگران
  ـ حل تعارض

   همسري  خود و خانوادهي ـ خانواده
  ـ دوستان

  ـ پول و مسايل مالي
  ـ اهداف

  ـ باورهاي مذهبي
  خش و مورد عالقهـ فعاليتهاي لذت ب
  ـ ارتباط جنسي

  ـ فرزند و فرزندپروري
  ـ نقش زن و مرد
  ـ رشد شخصي
  ها و هيجانات ـ بيان خواسته
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 تـا   تك اين متغيرهـا بـين همـسران تفـاهم وجـود داشـته باشـد،                 الزم است در تك     
مسر يم كه تفاهم ما با ه     وكه متوجه ش    براي اين . بتوانيم بگوييم كه همسران باهم تفاهم دارند      

  . الزم است كه فهرست تفاهم تهيه شود،قدر است مان چه آينده
  

  فهرست تفاهم
تان را در زير هر كدام از متغيرهاي بـاال    همسر آيندهي  ـ فهرستي از آرزوهاي خود درباره 1

 الزم است كه دست كم چهار يا پنج مـورد از آرزوهـا       ،در زير هر كدام از متغيرها     . بنويسيد
تـر    تر باشد، ارزيابي تفاهم دقيق      هرچه اين فهرست كامل   .  را نوشته باشيد   هاي خود   و خواسته 
  .خواهد بود

  :مثال
ــاط   ارتبـ
صــميمانه بــا 

 همسر

به مناسبتهاي خـاص بـرايم هديـه        
  .بخرد

  .حساس باشد
  .حمايت كننده باشد

  .اهل گفتگو و صحبت باشد
  .مرا به ديگران ترجيح دهد

احساساتش را نسبت بـه مـن بيـان         
  .كند

ــار از   انتظـــ
  ازدواج

  .بينانه به ازدواج داشته باشد نگاه واقع
ــه  ــر ي نخواهــد كــه هم ــاي ب  آرزوه

 در ازدواج بـــــر ،اش آورده نـــــشده
  .آورده شود

  .بخواهد كه در ازدواج رشد كند
ازدواج خودش را با ازدواج ديگران      

  .مقايسه نكند

      
ــل   حـــ

 تعارض
  .مسايل را ناديده نگيرد

ــسايل را بفهمــد و  ــشكم الت را م
  .مطرح كند

ــشنهاد    ــل پي ــسايل، راه ح ــراي م ب
  .كند

  .در موقع مشكل، قهر نكند
 كمك تخصـصي    ،در مواقع لزوم  

  .را قبول داشته باشد

 ارتبـــاط بـــا 
 ديگران

  گرم، صميمي و دوستانه
  ميهمان دوست

  شوخ طبع و بذله گو
 اهل رفت و آمد
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 ي خــانواده

ــود و  خــــ
 ي خــانواده

 همسر

 ي  ا خـانواده  رفت و آمد متعادل بـ     
  .همسر را قبول داشته باشد

مرا مجبور نكند كه هميشه همـراه       
  .اش بروم او به ديدن خانواده

 پـدر و    ،اجازه دهد كه بيشتر از او     
  .مادرم را ببينم

رابطه با خواهر و برادرانم را حفظ 
كنم و او نيز رابطه خـوبي بـا آنهـا      

  .داشته باشد

  .بتوانم دوستان او را بپذيرم وستاند 
  .دوستان مرا بپذيرد

  .از دوستانم جدا نكندمرا 
  .با جمع دوستان رابطه داشته باشيم

ــيش از حــد وارد    ــه ب ــتاني ك از دوس
شـوند، جـدا     روابط صـميمانه مـا مـي      

  .شود

      
ــول و   پـ
 مسايل مالي

ــالي    ــخاوت م ــزوم س ــع ل در مواق
  .داشته باشد

  .گدا صفت نباشد
  .انداز باشد اهل پس

  .دروابط مالي را بفهم
  .شم اقتصادي داشته باشد

  .بخواهد در زندگي رشد كند  اهداف
  .اهل پيشرفت باشد

  .اهداف انسان دوستانه داشته باشد
به پيشرفت و رشد علمي خود توجـه        

  .كند

      
 باورهاي  

 مذهبي
  .معتقد باشد

  .اهل ديانت باشد
ر مذهبي را بـه     ينماز بخواند و شعا   

  .جا آورد
اهميــت رابطــه بــا خــدا بــرايش از 

  .خاصي برخوردار باشد
  .عارف مسلك باشد

ــاي   فعاليتهــ
ــش و   ــذت بخ ل

  مورد عالقه

  .به موسيقي عالقمند باشد
  . اهل كوهنوردي باشد

  .از سينما و تئاتر خوشش بيايد
  .اهل مطالعه باشد

  .از گفتگوهاي سياسي خوشش بيايد
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 ارتبــــــاط 
 جنسي

  .ميل نباشد بي
  .ي لذت بردن داشته باشديتوانا

  .تحريك كننده باشد
  . جنسي برايش مهم باشدي رابطه

 فرزنـــــد و 
 فرزندپروري

 فرزنـــد ،چنـــد ســـال اول ازدواج
  .نخواهد

  .دو تا فرزند را كافي بداند
  .به تنظيم خانواده اهميت بدهد

اهل بازي با كودكـان و فرزنـدان        
  .باشد

 قبول كند كـه  ،دار نشديم  اگر بچه 
ــي  ــودك بـ ــه   كـ ــتي را بـ سرپرسـ

  .ل كنيمفرزندي قبو
      

ــش زن و   نق
 مرد

  .بپذيرد كه هر دو برابر هستيم
  .زن ساالر يا مرد ساالر نباشد

ــه     ــاي خان ــه در كاره ــذيرد ك بپ
  .كمك كند

لباسهاي خـودش را خـودش اتـو     
  .كند

فكــر نكنــد كــه زنــدگي متوقــف    رشد شخصي
  .شده است

  .در فكر رشد خودش باشد
  .اهل كتاب و مطالعه باشد

گيري از اهــل اهــل گفتگــو و يــاد
  .علم و تخصص باشد

  .نگاه تخصصي داشته باشد
      
 بيـــــــــان    

هـــا و  خواســـته
 هيجانات

  . بيان كند،شود وقتي ناراحت مي
  .قهر طوالني مدت نكند

  .حرف دلش را بزند
  .هيجانات مثبت خود را بيان كند

  .بتواند از شادي فرياد بزند
  .به راحتي گريه كند

د نظر خود در مورد هر ويژگي مطلوب بر اين اسـاس كـه تـا چـه      ـ حال بايد به همسر مور 2
  .حد واجد آن ويژگي است، نمره بدهيد
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  .اي است مالك نمره دادن يك معيار پنج گزينه
   امتياز5          . آن ويژگي را داردكامالً
   امتياز4          . آن ويژگي را داردزياد
   امتياز3          . آن ويژگي را داردتقريباً
   امتياز2          .را دارد آن ويژگي كم

   امتياز1     .، يا هرگز نداردآن ويژگي را داردبه ندرت 
  

 را در فهرسـت تفـاهم خـود         » گرا برون«ارتباط با ديگران،    در مورد متغير    اگر  مثالً    
 بدهيـد و اگـر كـامالً        5 بـه او نمـره       ،برونگراسـت  اگر فرد مقابـل شـما كـامالً          . باشيد  آورده
  . بدهيد و همين طور الي آخر4 به او نمره دارد، زيادي ييگرا ونبر اما ، نيستگرا  برون

  . مجموع امتيازات فرد را و باالترين امتياز ممكن را محاسبه كنيد، ـ براي هر متغير3
  در مورد متغير ارتباط با ديگران: مثال

  ارتباط با ديگران  
   5  .كامالً اينگونه است  گرم، صميمي و دوستانه

  3  .اينگونه استتقريباً   برون گرا
  4  .زياد اينگونه است  ميهمان دوست

  2  .كم اينگونه است  شوخ طبع و بذله گو
  4  .زياد اينگونه است  اهل رفت و آمد

  18  :جمع  
   25= باالترين امتياز ممكن 

  18= مجموع امتيازات فرد مورد نظر 

كنيـد تـا درصـد     ـ مجموع امتيازات فرد مورد نظر خود را به باالترين امتياز ممكن تقـسيم   4
   .تفاهم با او در آن متغير را بدست آوريد
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  :مثال

     72 = %       =    
 
  . تفاهم و درصد تفاهم را بدست آوريدي  نمره، ـ در مورد تمام متغيرها5
كه آرزوهاي شما در يك متغير خيلي زياد باشد و در يك متغيـر خيلـي كـم      ـ در صورتي 6

كه بتوانيم درصد تفاهم كلـي        براي اين . كلي را محاسبه كنيم    تفاهم   ي  توانيم نمره    نمي ،باشد
. هاي مورد نظر تقريبـاً برابـر باشـد     بايد در هر متغير تعداد آرزوها و خواسته       ،را محاسبه كنيم  

 بايـد در مـورد ديگـر        ، ويژگي مطلوب مورد نظـر اسـت       7مثالً در مورد متغير شخصيت اگر       
 11كه مـثالً در مـورد پـول و مـسايل مـالي                ه اين  ويژگي ذكر شود ن    7متغيرها هم نزديك به     
  .ويژگي فهرست شود

 ـ تمام متغيرهاي اصلي را بنويسيد و در برابـر آن درصـد تفـاهم را بنويـسيد و نهايتـاً نمـره        7
  .تفاهم كلي خود را يادداشت كنيد

  
  :مثال

  درصد تفاهم  متغيرها
  90   ـ انتظار از ازدواج1
  92   ـ ارتباط صميمانه با همسر2
  85   ـ ارتباط با ديگران3

18  
25  

  امتياز فرد 
  باالترين امتياز ممكن
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  درصد تفاهم  متغيرها
  100   ـ حل تعارض4
  95   ـ خانواده خود و خانواده همسر5
  80   ـ دوستان6
  85   ـ پول و مسايل مالي7
  83   ـ اهداف8
  90   ـ باورهاي مذهبي9

  74   ـ فعاليتهاي لذت بخش و مورد عالقه10
  85   ـ ارتباط جنسي11
  65   ـ فرزند و فرزندپروري12
  70  ـ نقش زن و مرد 13
  80   ـ رشد شخصي14
  67  ها و هيجانات  ـ بيان خواسته15

   %83  :تفاهم كلي 
 مثالً در .توانيد نقطه ضعفهاي رابطه خود را مشخص كنيد با تهيه فهرست تفاهم مي    
هـا و هيجانـات تفـاهم          در مورد متغيرهاي فرزنـد و فرزنـدپروري و بيـان خواسـته             ،مثال قبلي 

  . و الزم است كه به اين دو مورد بيشتر پرداخته شودكمتري وجود دارد
 چرا كه هيچ دو نفـري كـامالً    ، درصد برخوردار نيست   100اي از تفاهم      هيچ رابطه   

توانند با يكديگر كنار بياينـد         بهتر مي  ، تفاهم بين دو نفر بيشتر باشد      ههرچ. شبيه به هم نيستند   
دهـد     اين امكـان را مـي      ، بين همسران  تفاهم زياد . و احساس رضايت بيشتري خواهند داشت     

دهد كه    كه ازدواج آنها براساس پايه و بنيان محكمي شكل بگيرد و به آنها اين امكان را مي                
   .تفاوتهاي خود را بپذيرند و از تفاوتهاي خود لذت ببرند و از يكديگر بياموزند
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  چكيده بحث انتخاب همسر

  
 كه خودتان ،اج پيدا كنيدتوانيد فرد مناسبي را براي ازدو زماني مي

  .فرد مناسبي شده باشيد
  
  

  :فردي را براي همسري خود انتخاب كنيد كه

  . همانند بهترين دوست صميمي شما باشد

  . بخواهيد از او فرزندي داشته باشيد

  .كه شبيه به او شويد احساس بدي نداشته باشيد  از اين

  .يريد او را همانگونه كه هست، بدون هيچ تغييري بپذ

  

  



  

  

  فصل پنجم
  

  نامزدي
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نامزدي قراردادي است كه بـه موجـب   . شود  ي ازدواج هم ناميده مي      نامزدي وعده   
تفـاوت دوران آشـنايي بـا دوران        . كننـد در آينـده بـاهم ازدواج كننـد            طرفين توافق مي   ،آن

ج بـا    هيچ كدام از افراد تعهدي براي ازدوا       ،در دوران آشنايي  . نامزدي در همين توافق است    
هرچند در دوره آشنايي افراد به قصد ازدواج باهم ارتباط دارند و باهم آشنا          . ديگري ندارند 

ي ازدواج     اما اين بدين معني نيست كه الزاماً در پايان آشـنايي بـه يكـديگر وعـده                 ،شوند  مي
 زماني كه هردو نفر به قدري باهم آشنا شدند كه تصميم به ازدواج    . دهند و باهم نامزد شوند    

  .شود  از آن زمان تا زمان عقد رسمي، دوران نامزدي محسوب مي،گرفتند
  

  تعريف نامزدي
 عقـد و عروسـي را       ي  برخي فاصله . مردم از دوران نامزدي تعاريف متفاوتي دارند        

كـه بـه خانـه        تـا هنگـامي    ،برخي ديگر زمـان بعـد از عقـد        . كنند  دوران نامزدي محسوب مي   
و بـسياري ديگـر، زمـان قبـل از عقـد را دوران              . گوينـد   يدوران نامزدي م  را  مشترك بروند   

دوران .  نـامزدي بـه ايـن تعريـف نزديـك اسـت            ي  تعريف درسـت دوره   . دانند  نامزدي مي 
 ازدواج شروع   ي  گويند كه با وعده     اي از زمان مي     نامزدي از نظر ما به دوره     

 اصـلي دختـر و      ي  گيرد و حداقل خانواده     شود و با عقد رسمي پايان مي        مي
تواند با در دست كردن حلقه و احتماالً يـك             شروع نامزدي مي   .پسر از آن آگاه هستند    
  .جشن كوچك همراه باشد

  
  مراحل ازدواج

گيـرد الـف ـ آشـنايي ب ـ نـامزدي و ج ـ عقـد          ازدواج در سـه مرحلـه شـكل مـي      
از گاهي اوقات افراد قبل     . شود  آشنايي به طور سنتي از طريق خواستگاري انجام مي        . رسمي

 فرصت كافي براي آشنايي دارند و گاهي اين فرصت بسيار محـدود             ،نامزدي يا عقد رسمي   
كننـد و برخـي ديگـر قبـل از          آشنايي را آغـاز مـي      ي  برخي افراد با خواستگاري دوره    . است

ــراي رســمي شــدن آشــنايي،   خواســتگاري فراينــد آشــنايي را شــروع مــي  كننــد و ســپس ب
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الـف ـ   . تـوان در جامعـه مـشاهده كـرد     ع دو حالت را ميدر واق. شود خواستگاري انجام مي
  .خواستگاري ـ آشنايي و ب ـ آشنايي ـ خواستگاري

 ي  شود كه دو نفر بـه يكـديگر وعـده            زماني شروع مي   ،گام دوم ازدواج يا نامزدي      
اين دوره با يك جشن كوچك، حلقه در دست كردن، مراسم بله بـرون و               . دهند ميازدواج  

  .راه استسنتهاي ديگري هم
شود و به عقـد       گام سوم ازدواج زماني است كه عقد رسمي بين نامزدها جاري مي             

گذارنـد و ازدواج      برخي افراد به سرعت هرسه مرحله را پشت سـر مـي           . آيند  يكديگر درمي 
.  آشنايي تا عقد رسمي كمتر از يك مـاه اسـت           ي  شود كه فاصله    گاهي مشاهده مي  . كنند  مي

. اســت كــه فرصــت آشــنايي و نــامزدي در حــد چنــد روز باشــددر چنــين شــرايطي طبيعــي 
آيـد بـا      اطالعات و دانستنيهايي كه در هركدام از مراحل آشنايي، نامزدي و عقد بدست مي             

 بـا شـناختي كـه در دوره         ،شود  شناختي كه در دوره آشنايي كسب مي      . ديگري تفاوت دارد  
كـه الزم اسـت بـراي ازدواج        رسـد     آيد بسيار متفاوت است و به نظر مـي          نامزدي بدست مي  

  . هركدام از اين مراحل در حد خودش تجربه شود،موفق
شـود كـه نيـاز بـه گـذران دوره              احـساس مـي    ،برخي اوقات در ازدواجهاي فاميلي      

اما . شناسند  از قبل باهم آشنا هستند و يكديگر را به خوبي مي          طرفين   چرا كه    ؛آشنايي نيست 
تـر و بـه قـصد      كه با يكديگر به طـور خـصوصي  ،كند ميدوران آشنايي اين امكان را فراهم      

  .امكاني كه ممكن است قبالً هرگز وجود نداشته باشد. ازدواج آشنا شوند
  

  تفاوت نامزدي با آشنايي
 ايـن سـه     ، دوران آشنايي در سه حوزه با يكـديگر تفـاوت دارنـد            ودوران نامزدي     

كـه   پـس از ايـن  . ـ نظارت اجتمـاعي حوزه عبارند از الف ـ تعهد ب ـ قرارداد اجتماعي و ج    
 تعهد آنها به يكديگر و      ،افراد به يكديگر قول ازدواج دادند و دوران نامزدي را آغاز كردند           

در ايـن دوران الزم اسـت كـه        . كند  حساسيت آنها نسبت به تعهد فرد مقابل افزايش پيدا مي         
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اين تعهـد و وفـاداري   كه در    در صورتي . وفاداري و تعهد فرد مقابل براي ديگري ثابت شود        
البتـه ممكـن    .  طبيعي است كه ارتباط رو به ويرانـي حركـت خواهـد كـرد              ،خللي وارد شود  

 اما حتمًا جاي پـا و اثـر خـود را بـراي هميـشه در ذهـن فـرد مقابـل                   ،است رابطه ويران نشود   
  .خواهد گذاشت

رفته ها پذي   نامزدي از طرف اجتماع و خانواده     . نامزدي يك قرارداد اجتماعي است      
قـرارداد  . كند  هاي يك قرارداد اجتماعي تبعيت مي      مندي  شده است و به هميل دليل از قانون       

كـه يكـي از طـرفين     كند و در صورتي     طرفين را ملزم به پذيرش شرايط جديد مي        ،اجتماعي
در هنگـام عقـد يـك قـرارداد         .  مورد سرزنش اجتماع قرار خواهـد گرفـت        ،نابهنجاري كند 

اين قرارداد معمـوالً  . فرادي از طرف اجتماع به عنوان شاهد حضور دارند        معموالً ا  ،اجتماعي
 بلكه جمعي از اجتماع حضور دارند و بـر آن  ،رسد به طور خصوصي و دو نفره به انجام نمي     

 ازدواج ي بنابراين به رابطه دوستي دختر و پسري كه به يكديگر وعـده        . گواه و شاهد هستند   
هـاي دو     الزم است كه حداقل خـانواده     . ايي نام نامزدي گذاشت   توان به تنه     نمي ،اند  هم داده 

در صورت عدم آگاهي يـا عـدم        . طرف، نامزدي دختر و پسر را قبول كنند و آن را بپذيرند           
تـوان آن را   هاي دختر و پسر شـرايط قـرارداد اجتمـاعي مهيـا نيـست و نمـي           پذيرش خانواده 
  .نامزدي دانست

دوران نامزدي نيـز    . نظارت را نيز به همراه دارد     هرقرارداد اجتماعي در خود نوعي        
 كـه از نـامزدي بـا    ،نـاظر ايـن دوره همـان افـرادي هـستند         . خالي از نظارت اجتماعي نيـست     

در ايـن دوره از جهـت حـد و حـدود ارتبـاط،              .  به خصوص پدر و مادر دختر و پسر        ؛خبرند
افقي كه شـده اسـت انجـام     نظارتهايي براساس تو، نامزدي  جنسي و ورود به خانواده     ي  رابطه
رود كـه فـرد و        بـسياري از ايـن توافقهـاي اجتمـاعي نانوشـته اسـت و انتظـار مـي                 . گيـرد   مي

كــه رســم و رســومات اجتمــاعي  در صــورتي.  او آنهــا را بداننــد و رعايــت كننــدي خــانواده
دهد كه واكـنش نـشان         فرد مقابل به خود حق مي      ،ناديده انگاشته شود  ) توافقهاي اجتماعي (
   .دده
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اين قـرارداد   . الزم است كه نامزدي از دريچه يك قرارداد اجتماعي نگريسته شود            
ازدواج قرارداد   كه همان    ،تر است   نويس يك قرارداد مهمتر و حياتي       اجتماعي در واقع پيش   

  .باشد
  

   اهميت نامزدي
 ورود بـه زنـدگي      ي   كه فرد را آماده    ، حد واسط است   ي  دوران نامزدي يك دوره   

شـود و در ايـن ارتبـاط          در اين دوره ارتباط نامزدها با يكـديگر بيـشتر مـي           . كند  مشترك مي 
 خانواده و دوستان فرد     ،در دوران نامزدي  . كند  بيشتر، شناخت افراد از يكديگر عمق پيدا مي       

 ي  شـناخت شـبكه   . توانـد بـا آنهـا آشـنا شـود           شوند و فرد قبـل از ازدواج مـي          وارد رابطه مي  
 نامزد و شناخت دوسـتان نـامزد و بيـرون رفـتن بـا او ايـن                  ي  خانوادهارتباطي نامزد، شناخت    

 ي كند تا ما بتوانيم شناختهاي قبلي خود را بازنگري كنيم، بتوانيم آينـده       فرصت را فراهم مي   
  .خود را تا حدودي ببينيم و براي زندگي مشترك آماده شويم

نـامزدي هـم تـا     دوران . مشت نمونـه خـروار اسـت       ،گويند  گونه كه مردم مي    همان  
  . دوران بلند مدت زندگي مشترك استي حدودي نمونه

 ،كه به نتيجه برسند      دانشمندان در تحقيقات علمي براي اين      ؛دانيد  طور كه مي   همان  
كنند و بعد نتيجه را بـه كـل آن موقعيـت         هاي خود را در يك نمونه آزمايش مي         ابتدا فرضيه 

ها يا شناختهايي داشته باشـيم و         ز نامزد خود فرضيه   اگر قبل از ازدواج ماهم ا     . دهند  تعميم مي 
 بـه دو صـورت      ،بخواهيم درسـتي و نادرسـتي ايـن شـناختها را مـورد آزمـايش قـرار دهـيم                  

ها و    كه وارد زندگي شويم و در زندگي مشترك خود فرضيه            يكي اين  .توانيم عمل كنيم    مي
قـدرت انتخـاب    بـه مـا     ختها   آن شـنا   ي  ولي در آن زمـان نتيجـه      . بيازماييمشناختهاي خود را    

اما اگر يك نمونه و يك فرصت محدود  .  چرا كه قادر به تغيير جدي نخواهيم بود        ،دهد  نمي
 شـما ايـن     ي  اگـر فرضـيه   .  نتايج ما كاربرد خواهد داشـت      ،براي تجربه و آزمون داشته باشيم     

ايـد ايـن     آيـا نب   ، خـوبي دارد   ي  باشد كه مرد مورد نظر شما يا خانم مورد نظـر شـما خـانواده              
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گونـه   هـا و ايـن   كند كـه ايـن فرضـيه     نامزدي فرصتي فراهم ميي   شود؟ دوره  دهفرضيه آزمو 
در ايـن دوره مـا ايـن فرصـت را           . شناختها درستي و نادرستي خود را تا حدودي نشان دهند         

 خـود روبـرو شـويم و        ي  اي از زندگي مشترك و زنـدگي آينـده          خواهيم داشت كه با نمونه    
ببريم و در عين حال   به درستي يا نادرستي آنها پي؛ خود را اصالح كنيم    شناختها و تصورات  

  .از ارتباط دور شويمقبل از آسيب جدي  كه ،اين فرصت و امكان را هم داريم
كه در دوران نامزدي مـرد و زن متوجـه شـوند كـه بـراي هـم مناسـب                      در صورتي   

  .ازدواج را برهم زنند ي  بهترين كار اين است كه قبل از وقوع عقد، وعده،نيستند
 از آنجا كه ازدواج تغيير و انتقال دشواري است و تغييـرات جـدي             ،از طرف ديگر    

.  الزم است كه اين تغيير به مرور زمان و به آهـستگي انجـام شـود                ،كند  در زندگي ايجاد مي   
در دوران نـامزدي هـردو طـرف در         . كند  وجود دوران نامزدي امكان اين روند را فراهم مي        

 زنـدگي   ي  كنند، خـود را آمـاده       حال كه به شناخت بيشتري نسبت به هم دست پيدا مي          عين  
  .كنند مشترك مي

ــد از   ــامزدي عبارتن ــده دوران ن ــاركرد عم ــه ك ــق  1: س ــنايي   ـ عمي ــدن آش ــر ش   ت
 ـ پذيرفتن نامزد به عنوان همـسر و قطعيـت در    3 ـ آمادگي براي ورود به زندگي مشترك  2

  .گيري تصميم
  

  شناييتر شدن آ عميق
 بلكـه   ،كند كه نه تنها فرد مقابـل را بهتـر بـشناسيم             نامزدي اين فرصت را فراهم مي       

در زمان نامزدي ما اين امكان      .  دوستان و ارتباطهاي او را نيز بهتر بشناسيم        ي  خانواده و شبكه  
 او را ي ي فــرد شــويم، روابــط خــانوادگي و اعــضاي خــانواده  را داريــم كــه وارد خــانواده

ببريم، با دوسـتان نـامزد         برخورد آنها با يكديگر و با خود تا حدودي پي          ي  ه نحوه بشناسيم، ب 
در ايـن زمـان رفتارهـا،       . خود آشنا شويم و ارتباطات نامزد خود را تا حدودي بهتر بـشناسيم            

. آوريـم   بينيم و نسبت به آن شناخت بيشتري بدست مي          عقايد و برخوردهاي نامزدمان را مي     



152  نامـــزدي  

توانيم با شـناخت بيـشتر        گيرند و ما مي      بيشتر در معرض ديد ما قرار مي       ،م هشدار دهنده  يعال
و . هـاي ازدواج توجـه داشـته باشـيم          مهم اين است كه به هشدار دهنـده       . وارد ازدواج شويم  

بايـد توجـه   . بدانيم كه جدايي در زمان نامزدي بسيار بهتر از جدايي در زمانهاي ديگر اسـت    
 و يـا احـساس كرديـد        داشـتيد ترديد  ي انتخاب خود      بارهدرداشت كه اگر در زمان نامزدي       

 هرگز نبايد از اين ترديـد و احـساس          ،توانيد زندگي خوبي داشته باشيد      كه با نامزد خود نمي    
هـا و ترديـدهاي خـود     بايـد آنهـا را جـدي بگيريـد و بـه بررسـي انديـشه          . به آساني گذشت  

متخـصص و مـشاور ازدواج بهـره    ازدواج را كمي بـه تـأخير اندازيـد و از كمـك          . بپردازيد
 وجـودي   ي  به ياد داشته باشيد كه نامزدي به همين منظور طراحي شده است و فلـسفه              . ببريد

  .آن كاهش ازدواج ناموفق است
اي نيـز در    خصوصاً كه بچـه    ،جدايي در زمان نامزدي به مراتب بهتر از طالق است           
 بلكه در   ،كه همه چيز تمام شده است      نامزدي هيچ گاه نبايد فكر كرد        ي  در دوره . ميان باشد 

تـوان بـسياري از آنچـه را     دوران نامزدي همه چيز نيمه تمام است و به همين دليل راحتتر مي    
  .كه بعدها بايد با سختي و مرارت به انجام رسانيد، انجام داد

  
  آمادگي براي ورود به زندگي مشترك

ير از آمـادگي اقتـصادي،      به غ . هايي دارد  زندگي مشترك نياز به يكسري آمادگي       
 خـود   ي   سال بـا خـانواده     20فردي كه براي حداقل     . آمادگي عاطفي و فكري نيز الزم است      

 از آنها جدا شود و تمـام اوقـات خـود را بـا فـردي ديگـر                   بتواندكه     اين ، براي زندگي كرده 
ي را بـراي    فرايند نامزدي امكان اين تدريج زمـان      .  حقيقتاً نياز به تدريج زماني دارد      ،بگذراند

  .كند  اصلي و پيوستن به نامزد ايجاد ميي جدايي از خانواده
 همسر يكي از الزامـات اسـت و         ي  در زندگي مشترك روابط با دوستان و خانواده         

 به ناگهان وارد چنين ارتباطاتي نخواهند       ، نامزدي را تجربه كنند    ي  كه دوره   افراد در صورتي  
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كند كه فرد به تدريج با خانواده و دوستان نـامزد             م مي دوران نامزدي اين امكان را فراه     . شد
  .و همسر آينده خود آشنا شود

 اما  ،نمايد  گذران تمام وقت با همسر در ابتداي زندگي مشترك هرچند دلپذير مي             
زمان بيشتري را كند كه  نامزدي اين امكان را فراهم مي. تواند براي هردو نفر سخت باشد       مي

  .براي هميشه باهم بودن، آماده شويمبا نامزد خود باشيم و 
  

  گيري پذيرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعيت در تصميم
بـا  . در دوران نامزدي فرد اين فرصت را دارد كه تـصميم خـود را بـازنگري كنـد                    

كنيم به درستي و نادرستي انتخاب خود بهتر  شناخت بيشتري كه نسبت به نامزد خود پيدا مي   
 طبيعتاً با اطمينان بيشتري آن را ،كه تصميم درستي گرفته باشيم  صورتيپي خواهيم برد و در      

 ،اما اگر احياناً متوجه شويم كه انتخاب ما انتخـاب درسـتي نبـوده اسـت               . پي خواهيم گرفت  
بنابراين نـامزدي ايـن     . اين فرصت وجود دارد كه بدون آسيب جدي از يكديگر جدا شويم           

 اول ابتـداي    ي   مرحلـه  .سر در دو مرحلـه اتفـاق بيفتـد        كند كه انتخاب هم     امكان را فراهم مي   
 ي  شـوند و مرحلـه      دهند و باهم نـامزد مـي        نامزدي است كه افراد به يكديگر قول ازدواج مي        

  .گيرند بعدي در پايان نامزدي است كه افراد تصميم به عقد رسمي مي
 در ، كه اين حق هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي داده شده است           هابه نامزد   
  .كه به هردليلي نخواستند با يكديگر ازدواج كنند، از هم جدا شوند صورتي

  
  ازدواج اجباري

. الزم است به اين نكته توجه كنيم كه نبايد افراد براي ازدواج باهم در اجبار باشند                 
كـه فـردي نخواهـد بـا كـسي            در صـورتي  . الزم است كه افراد با رضايت باهم ازدواج كنند        

 به نفع هردو نفـر اسـت كـه بـاهم            ، هرچند داليل او منطقي و درست هم نباشد        ،دازدواج كن 
بـه  . ازدواج نكنند و چه بسا بيشتر به نفع طرف مقابل است كه از چنـين ازدواجـي دور شـود                

دوران . هيچ عنوان نبايد افراد را حتي به داليل منطقي براي ازدواج با يكديگر محبـور كـرد                
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 خود را با ديد باز ي كند تا فرد انتخاب اوليه    ن امكان را فراهم مي    نامزدي دوراني است كه اي    
  .كه از ارتباط خارج شود تأييد كند و يا اين

 حق دارند تا ،اگر مرد يا زن در اين دوران متوجه شوند كه براي هم مناسب نيستند  
 اسـت كـه     بسيار اتفاق افتـاده   .  ازدواج را برهم زنند    ي  آخرين لحظه قبل از وقوع عقد، وعده      

اند در زندگي مشترك براي       دانسته  اند كه مي    زن يا مرد در دوران نامزدي به مسايلي پي برده         
 امـا بـه خـاطر       ،مشكالتي كه قابل حل يا قابل تحمـل نيـستند         . آنها مشكل آفرين خواهد شد    

قدر  كه چه گويند و اين كه ديگران چه مي     ها، از روي خجالت يا اين       بعضي مصلحت انديشي  
اند و طبيعتاً پس از  ده و چه هدايايي رد و بدل شده و داليل ديگر تن به ازدواج داده           خرج ش 

اند كـه نـامزدي را بـه هـم       حال آنكه در دوران نامزدي اين حق را داشته.اند  آن پشيمان شده  
حقوق زنـان در خـانواده، مـريم ابـن التـراب،      ( زنند و خود را دچار مشكالت بعدي ننمايند         

1381.(  
در قديم بسيار رايج بوده     مسأله   اين   .كنند  ديگران ما را مجبور به ازدواج مي      گاهي    

. كنـيم  است و هم اكنون نيز وجود دارد و گاهي نيز ما خودمان خود را مجبور به ازدواج مي             
رسد كه همه بـر آسـيب زننـده     به نظر مي. در هردو حالت ما با ازدواج اجباري روبرو هستيم     

كـه مـا در شـرايطي باشـيم و           امـا ايـن    ،ع اول اتفاق نظر داشته باشـند      بودن ازدواج اجباري نو   
بـسياري از   . گيـرد   اجبارهاي ناپيدايي براي ازدواج داشته باشيم كمتر مـورد توجـه قـرار مـي              

قـدر   ايـن گونـه ازدواج همـان   . افراد ممكن است خود را به هردليلي مجبور به ازدواج كننـد          
در ازدواج، اختيـار و آزادي مهمتـرين        .  نـوع اول   آسيب زننده است كه ازدواجهاي اجباري     

 حتمـاً صـبر   ،كه براي ازدواج با فـردي تحـت فـشار و اجبـار هـستيد         در صورتي . مسأله است 
كه به اجبـاري       آن بيشتر بيانديشيد و در صورتي      ي   حتماً به خود فرصت دهيد و درباره       ،كنيد
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 ايـن هـم بـه نفـع         .پرهيـز كنيـد    الزم اسـت كـه از آن ازدواج          ،برديـد   بودن ازدواج خود پـي    
  . شما و هم به نفع فرزندان شماي شماست و هم به نفع همسر آينده

اي براي شما نخواهد بود       كه مطمئن هستيد كه نامزد شما همسر شايسته         در صورتي 
 اگر تن بـه ازدواج بدهيـد در واقـع يـك ازدواج     ،كنيد و از ازدواجتان احساس رضايت نمي     

اهيد داشت و بايد منتظر آسيبهاي يك ازدواج اجبـاري بـراي خـود،              اجباري از نوع دوم خو    
  .همسر و فرزندان خود باشيد

  
  تعهد

هـر  . اي سطحي، ظـاهري و بـدون سـمت و سـو خواهـد بـود                 بدون تعهد هر رابطه     
 در واقـع يـك آشـنايي        ،آشنايي معطوف به ازدواج پس از مدتي اگر به تعهد خاصي نرسـد            

  .ناكام خواهد بود
كـه    يكـي ايـن   . تعهد دادن و قـول ازدواج دو مـشكل اصـلي وجـود دارد             در مورد     

ترسند و تعهد دادن براي آنهـا مـشكل اسـت و ديگـر                از تعهد مي  ) بيشتر مردان (برخي افراد   
 تعهـد   ي  دايماً به دنبال تعهد هستند و يا به عبارت ديگر تشنه          ) بيشتر زنان (كه برخي افراد      اين

راسند، با يك ترس نـاخود آگـاه از تعهـد و ازدواج مواجـه               ه  افرادي كه از تعهد مي    . هستند
اما وقتي با يكـي     . درماني دارد  بررسي ترس اين افراد نياز به كمك تخصصي و روان         . هستند

دهند كه آشنايي بـه        اين افراد معموالً اجازه نمي     ،شويم   آشنايي مي  ي  از اين افراد وارد رابطه    
كننـد از تعهـد و    كنند و سـعي مـي    بسيار طوالني مي آنها آشنايي را معموالً   . سرانجامي برسد 

 چـرا كـه اجـازه       ،كنـد   در گير شدن با اين افراد ايجـاد مـشكل مـي           . قول ازدواج پرهيز كنند   
   .نخواهند داد رابطه از آشنايي پا را فراتر بگذارد
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آنهـا شـتاب    . كننـد    تعهد هستند براي ازدواج بسيار عجله مي       ي  اما افرادي كه تشنه     
اين افـراد بـا تعجيـل و سـرعت خـود            .  دارند تا از فرد مقابل خود قول ازدواج بگيرند         زيادي

معموالً اين افراد نياز    . شوند كه رابطه، آن گونه كه بايد و شايد، رشد نكند            معموالً باعث مي  
معموالً ذهن چنين افـرادي بيـشتر       . عميق و ناخود آگاه به احساس تعلق به فردي ديگر دارند          

. تعلق داشـته باشـند  » به چه كسي«كه   تا اين » به كسي تعلق داشته باشند    «است كه   مشغول اين   
 براي گرفتن تعهـد و قـول ازدواج   ،شوند اي مي اين افراد معموالً از همان ابتدا كه وارد رابطه   

كيفيت ارتباط و موفقيت ازدواج معمـوالً بـراي         . دهند  فرد مقابل خود را تحت فشار قرار مي       
خواهند هرچه   آنها مي. براي اين افراد خود ازدواج مهم است .ت كمتري دارد  اين افراد اهمي  

  .سريعتر متأهل شوند و به كسي تعلق داشته باشند
  

  مرزها و حريمها
ازدواج يـك   نـامزدي   .  جنـسي اسـت    ي  مهمترين حريم و مرز زمان نامزدي، رابطه        

راين نبايد انتظار داشت كه      بناب ،از آنجا كه نامزدي يك ازدواج كامل نيست       . نيمه تمام است  
.  در ايـن دوره تجربـه كننـد        ،كنند  آنچه را افراد به طور كامل در زندگي مشترك تجربه مي          

كه   كنند و در صورتي     مي ارتباط جنسي از تجربياتي است كه افراد بعد از عقد رسمي تجربه           
زدواج احـساس   فشار و اجبار بيشتري بـراي ا ي جنسي داشته باشند،   ي نامزدي رابطه    در دوره 

 فضاي نامزدي از    ،كنند كه ملزم به ازدواج هستند       خواهند كرد و زماني كه افراد احساس مي       
 بـه ايـن دليـل    ، رابطـه جنـسي    نداشتنبنابراين  . حالت طبيعي و واقعي خود خارج خواهد شد       

كه افراد احساس كردند كه مناسب يكديگر نيستند و الزم بود      شود كه درصورتي    توصيه مي 
توانـد     جنـسي زمـاني مـي      ي  رابطـه .  اين جدايي بتواند به راحتي انجام شود       ، جدا شوند  از هم 

حضور پيدا كند كه افراد بخواهند به طور قطعـي بـاهم ازدواج كننـد و در ايـن مـورد هـيچ                       
 در ذهـن خـود   ،شـوند  البته طبيعي است كه وقتي دو نفر باهم نـامزد مـي  . شكي نداشته باشند  

امـا الزم اسـت كـه زمـان عبـور كنـد و وقـت                . كننـد   ت نسبي مي  براي ازدواج احساس قطعي   
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. بگذرد تا احساس قطعيت در ما ريشه پيدا كند و در قطعي بودن تصميم خود مصمم شـويم                 
 ايـن فرصـت     ، تا  نامزدي پرهيز شود   ي  شود كه از ارتباط جنسي در دوره        بنابراين پيشنهاد مي  
. حساس فشار از يكـديگر جـدا شـويم    در صورت بروز مشكل، بدون اكهوجود داشته باشد  

كه ارتباط جنسي بر قرار شده باشد، هم پسر احساس تعهد بيشتري خواهد داشت   در صورتي 
كنـد و هـردو نفـر بـه نحـوي احـساس               و هم دختر ناتواني بيشتري براي جدايي احساس مـي         

  . باهم زندگي كنندندكنند كه مجبور مي
صـيغه  . كننـد   ا صـيغه محرميـت شـروع مـي        ها دوره نامزدي را بـ       بسياري از خانواده    
 همان صيغه عقد موقت است امـا شـرايط صـيغه محرميـت بـا صـيغه عقـد موقـت                      ،محرميت

 نبود رابطه جنسي اسـت كـه دو   ، يكي از شرطهاي اساسي،در صيغه محرميت. متفاوت است 
پذيرند و به همين دليل اسـت كـه صـيغه محرميـت بـراي نـامزدي از طـرف                  طرف آن را مي   

در صيغه محرميت شرايط محرم شدن، لحاظ       . و عرف مورد پذيرش قرار گرفته است      عموم  
 نه تنها هيچ اشكالي ندارد بلكه به لحاظ شـرعي  ،شروع نامزدي با صيغه محرميت   . شده است 

شود و نام خداوند مقدس است، هيچ محلي از ترديد و             نيز از آنجا كه نام خداوند جاري مي       
هاي شـرعي در مـورد لمـس و نگـاه بـه نـام خداونـد و           حرامصيغه محرميت،   با  . شك ندارد 

شـود    با خواندن صيغه محرميت به نامزدها اجـازه داده مـي          . شود  موافقت دو طرف حالل مي    
 گنـاهي مرتكـب شـوند و    ،كه بتوانند رابطه بيشتري داشته باشند، بدون آنكه به لحاظ شرعي 

  .بدون اينكه به سمت ارتباط جنسي گام بردارند
. ه اطالعـات اسـت    يـ يگر از مرزها و حريمهاي زمان نـامزدي مربـوط بـه ارا            يكي د   

شود و لزومي ندارد كه نـامزد   برخي از اطالعات جزو اسرار و رازهاي شخصي محسوب مي 
شود و آنچه كه حـق        تفكيك آنچه راز محسوب مي    . يا حتي همسر انسان از آن با خبر باشد        

  .است ينامزد ماست كه آن را بداند، تفكيك مشكل
 دانستن برخـي از اطالعـات       ،در عين حال كه حفظ برخي از اطالعات حق ماست           

آيند   گذرند و درصدد بر نمي      برخي افراد از حق خود به راحتي مي       . هم حق فرد مقابل است    
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كه آنچه را كه حق آنهاست بدانند و برخي ديگر به حق خود قانع نيستند و درصـدد هرچـه                    
ن اين مطلـب كـه حفـظ رازهـاي شخـصي كـه بـه ديگـري هـيچ                دانست. بيشتر دانستن هستند  

مضاف بر اينكه   . دهد  هاي اين دوره پايان مي      ارتباطي ندارد، حق ماست به ترديدها و دودلي       
ل باشيم و در اداي حقوق فـرد مقابـل     يبايد به حق ديگري در دانستن آنچه كه حق اوست قا          

  .و حفظ و رعايت حق خود تالش كنيم
رازهاي ديگران مطمئناً به همسر يا نـامزد انـسان مربـوط نيـست و               اسرار ديگران و      

تواند در صـورت جـدايي مـورد          در ضمن از گفتن آنچه كه مي      . الزم نيست كه بازگو شود    
  : فرمايد سعدي شيرازي مي. سوء استفاده طرف مقابل قرار گيرد، بايد پرهيز شود

  هر راست نبايد گفت    جز راست نشايد گفت
  

  نوننامزدي در قا
 زوجيـت  ي  ازدواج ايجـاد علقـه  ي وعـده «: كند كه  قانون مدني بيان مي    1035ماده    

 اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقـع ازدواج مقـرر گرديـده،                  ،كند  نمي
توانـد     مي ،بنابراين هريك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده           . پرداخته شده باشد  
تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يـا               ند و طرف ديگر نمي    از وصلت امتناع ك   

  .» خسارتي نمايدي از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه
هريـك از   «: كنـد    قانون مدني هم كـه دربـاره نـامزدي اسـت بيـان مـي               1037ماده    

يگـر يـا    تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف د               نامزدها مي 
 مـستحق قيمـت     ،ابوين او براي وصلت داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد             

كه آن هدايا بـدون تقـصير طـرف           شود مگر اين    هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي       
  .»تلف شده باشد
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 كنـد و هريـك از    نامزدي تعهدي براي طرفين ايجاد نمـي ،بنابراين به لحاظ قانوني     
توانـد نـامزد      تواند آن را بر هم زند و هيچ يـك از نامزدهـا نمـي                نامزدها هروقت بخواهد مي   

  .ديگر را مجبور به ازدواج كند
ي قانوني وجـود دارد       فرماييد در قانون تنها همين دو ماده        همانطور كه مالحظه مي     

  .و هيچ صحبت ديگري از نامزدي و مسائل مرتبط با آن به ميان نيامده است
 جدي برخورد نكرده است و به آن به         ، نامزدي ي  رسد كه قانون با مسأله      به نظر مي    

اول .  نامزدي با خالء قانوني روبرو هستيم      ي  ما اكنون در ايران درباره    . درستي نپرداخته است  
بـه  . كه حقوق طرفين در زمان نامزدي روشن نيـست          شود و دوم اين     كه نامزدي ثبت نمي     اين

 بـدون   ،ها بايـد خـود بـر دوش كـشند           هاي اين دوره را خانواده      نگراني رسد كه همه    نظر مي 
  .كه قانون به طور شفاف و روشن به آن پرداخته باشد اين

جالب است بدانيم كه كليـساي كاتوليـك در بـسياري از كـشورهاي غربـي الـزام                    
 مـاه زودتـر بـه كليـسا اعـالم آمـادگي             6 عـروس و دامـاد       ،كرده است كه براي انجـام عقـد       

در واقـع  . انجـام نخواهـد شـد   در كليـسا  كنند و در غير اين صـورت مراسـم عقـد     ) نامزدي(
تـا عقـد ازدواج آنهـا در كليـسا           ماه باهم نامزد باشند      6عروس و داماد الزم است كه حداقل      

  ).1998كوين آندريوس، (جاري شود 
اد ملـزم   الزم است تا در ايران نيز قوانين خاصي در اين مورد تهيه شود كه هم افـر                  

تر شـود     به ثبت نامزدي خود شوند و هم قانون نسبت به حقوق افراد در زمان نامزدي شفاف               
  .و حقوق طرفين را در نظر بگيرد

هـا از     رسد يكي از مهمترين داليلي كه باعث شده تـا برخـي از خـانواده                به نظر مي    
. ده و مكمل است   سنت نامزدي پرهيز كنند و آن را جدي نگيرند، فقدان قوانين حمايت كنن            

ي دختر، بر انجام عقد رسمي و قانوني در آغـاز             ها، به ويژه خانواده     امروزه برخي از خانواده   
آنها معتقدند كه در ابتدا بايد به طور رسمي و قانوني عقد         . كنند  ي نامزدي پافشاري مي     دوره

نون از دختـر    چرا كه نگران اين هستند كه اگر نامزدي به جدايي منجر شـود، قـا              . انجام شود 
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اما وقتي عقد، رسمي و قـانوني باشـد، در صـورت جـدايي،              . آنها هيچ حمايتي نخواهد كرد    
هـر چنـد مـا معتقـديم كـه          . قانون از دختر به عنوان يـك زن متأهـل حمايـت خواهـد كـرد               

ــامزدي علــي   علــي ــانون، جــدايي در زمــان ن ــه رغــم عــدم حمايــت ق هــا و  رغــم تمــام هزين
توان چشم را بر نگراني       ي او خواهد بود اما نمي       نفع دختر و آينده   هايي كه دارد، به       خسارت
به هر حال اگر شرايطي فـراهم شـود كـه    . ي امروزين ايراني بست   ي دختر در جامعه     خانواده

توانـد زمـان    اش شـود مطمئنـاً مـي    گرمي بيشتر دختر و خـانواده    باعث احساس امنيت و پشت    
هـاي    خطرتري نمايد كـه حاصـل آن طبيعتـاً ازدواج           متر و ك    ي امن   نامزدي را تبديل به دوره    

  .تر خواهد بود سالم
برنـد بايـد در    طور كه از نامزدي هر دو نفر در جهت ازدواج موفق، سود مـي            همان

نه اينكه هر دو نفـر سـود ببرنـد و    . صورت وقوع هر گونه خسارتي هر دو نفر هزينه بپردازند    
كه تعادلي در پرداخـت هزينـه در صـورت             صورتي در. ي جدايي را بپردازد     تنها دختر هزينه  

رنگ شدن سنت درست نـامزدي        ي آن كم    شكست نامزدي توسط قانون برقرار نشود، نتيجه      
كنـد كـه ابتـدا     ي دختر پافشاري مـي  ي آن همين خواهد بود كه خانواده و نتيجه . خواهد بود 

كه اسـاس و      ر صورتي د . عقد رسمي انجام شود تا دخترشان تحت حمايت قانون قرار بگيرد
ي نامزدي بر اين است كه قبل از عقد رسمي افراد نامزد شـوند تـا اگـر بـه هـر دليلـي                          فلسفه

  .توانند با هم زوج خوشبختي باشند به سهولت بتوانند جدا شوند احساس كردند كه نمي
تدا اند كه براي جلب حمايت قانون اب        ها در پيش گرفته     در راهكار فعلي كه برخي از خانواده      

هـاي    هـا و هزينـه      داننـد خـسارت     ي نـامزدي مـي      ي پس از عقد را دوره       كنند و دوره    عقد مي 
ي مـوارد منفـي ايـن      از جملـه  . شود  هاي آنها مي    زيادي متوجه هم دختر و هم پسر و خانواده        

هاي آنهـا منعـي بـراي ارتبـاط جنـسي       راه حل يكي اين است كه اوالً دختر و پسر و خانواده    
  بنـــابراين دختـــر و پـــسر بـــا فـــرض اينكـــه      . كننـــد ساس نمـــيدختـــر و پـــسر احـــ  

دوم اينكه امكان جدايي بسيار     . دهند  ي جنسي مي    همسر رسمي يكديگر هستند، تن به رابطه      
ي جنـــسي،  شـــود و ســـوم اينكـــه بـــراي جـــدايي در صـــورت رابطـــه       ســـخت مـــي 
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. ي مـرد اسـت      ي جنسي نيمي از مهريه برعهده       تمام مهريه و در صورت عدم رابطه      
كنـد و     ي پـسر را جهـت بـر هـم زدن نـامزدي سـنگين مـي                  ي پسر و خانواده     ين مورد هزينه  ا

ي   شايد اين نامتعادل بودن كفه    . زند  ي نامزدي را به نفع دختر و به ضرر پسر بر هم مي              معادله
ي آنها خوشايند باشد اما براساس همان استدالل قبلـي            ترازو در ابتدا براي دختران و خانواده      

شوند يا براسـاس قـانون بـرد ـ      نفر هزينه بپردازد نهايتاً هر دو نفر متضرر مي قط يككه اگر ف
باخت اين نامتعادل بودن پرداخت هزينه در دراز مدت به زيان هم دختر و هم پـسر خواهـد                   

  .بود
» فـاكتور   پـيش «طور كه بـراي خريـدهاي مهـم           همان. نامزدي يك پيش عقد است    

وجـود دارد، در ازدواج هـم نـامزدي         » قـرارداد   پـيش «اهميت  دهند و براي قراردادهاي با        مي
  .انجام شود» عقد رسمي«كه هر دو نفر موافق بودند  است تا در صورتي» عقد پيش«يك 

قانون در ايران به امر ازدواج يا قرارداد ازدواج، بسيار پرداخته اسـت و بـراي تمـام     
در . نظر قانون پنهـان مانـده اسـت       اما نامزدي از    . احتماالت ممكن خود را آماده كرده است      

ي   ي كليـساها خواهـان الزامـي كـردن ايـن دوره             ي تجربـه    كه ديگر كشورها به واسطه      حالي
  .زماني قبل از عقد قانوني هستند

اوالً به طور رسمي و ) نامزدي(قرارداد اجتماعي  رسد بهتر است اين پيش به نظر مي
و طرف و شرايط فسخ آن بـه طـور شـفاف    قانوني ثبت شود و شرايط اين دوره و تعهدات د    

رسـد يكـي از       شفافيت قانوني در مسائل مرتبط با نامزدي و فـسخ آن بـه نظـر مـي                . بيان شود 
  .ضروريات امر ازدواج باشد

  
  ترس از نامزدي

پذيرند و به دختـر و پـسر جـوان            ها به خوبي فرايند نامزدي را مي        برخي از خانواده    
هـا سـعي       اما برخـي از خـانواده      . قبل از عقد رسمي طي كنند      دهند كه اين دوره را      اجازه مي 

 حتي المقدور از نامزدي پرهيز كنند و سـريعاً ايـن دوره را بـا عقـد رسـمي خاتمـه                ،كنند  مي
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در شـرايط   نـامزدي   .  دختـر هـستند    ي  در عين حال مهمترين مخالفان نامزدي خـانواده       . دهند
  .كند جاد نگراني مي آنها ايي  بيشتر براي خانمها و خانوادهفعلي،

كنند عبارتند  هاي آنها براي ترس از نامزدي عنوان مي  داليلي كه خانمها و خانواده      
حرف و سـخن زيـاد      . نامزدي رسميت ندارد، ممكن است پسر، دختر را رها كند و برود           : از

ماند، ممكن است پسر از دختـر خـسته           است، ممكن است به هم بخورد، اسم روي دختر مي         
 ؛شـود   كه دختر در صورت جدايي مثل يك زن مطلقـه مـي             شوند و اين    ه متوجه مي  شود، هم 

  . را ندارد، مثل دريافت مهريه،اما شرايط يك زن مطلقه
هـا   كنيم كـه ايـن نگرانـي       كنيم، مالحظه مي    ها نگاه مي    در ابتدا وقتي به اين نگراني       

رهنـگ ديگـري   اگـر بـا ف  . ريشه در فرهنگ و عرف ما دارد و خاص حداقل كـشور ماسـت     
به هر حال اين نگراني . ها وجود نداشت    كرديم، به احتمال بسيار زياد اين نگراني        زندگي مي 
دهـد، كـه بتـوانيم        اما همين كه اين نگراني فرهنگي است به ما اين امكان را مي            . وجود دارد 

شويم كه  فقط الزم است كه در ابتدا متوجه اين مسأله ب         . آن را تغيير دهيم و بر آن فايق آييم        
چـون ايـن   . آيا اين نگراني، يك نگراني مثبت است، يا اينكه الزم است بـر آن فـايق شـويم     

  .سازيم خود ما هستيم كه فرهنگ را مي
كه يك مسأله فرهنگي و عرفي كاركرد مناسبي داشـته باشـد، بايـد آن     در صورتي   

زمـان كـاركرد    امـا برخـي از عـادات اجتمـاعي بـه مـرور              . را حفظ كرد و بر آن تأكيد كرد       
مهم ايـن اسـت كـه       . يابند  دهند و تنها به صرف عادت تداوم مي         مناسب خود را از دست مي     

آگاهي پيدا كنيم و به صورت آگاهانه يك عرف فرهنگي را تداوم ببخشيم يـا آن را تغييـر                   
  .دهيم

رسـد ريـشه در چنـد تأكيـد فرهنگـي و چنـدين تـرس           ترس از نامزدي به نظر مـي        
  .ها از قرار زير است ن تأكيدها و ترساي. فرهنگي دارد

  



آموزش پيش از ازدواج  163  

 ترسها  تأكيدها

 رس از جداييت  تأكيد بر تقدير و سرنوشت

 ترس از سوء استفاده جنسي   تأكيد بر ازدواج به هرقيمتي

 ترس از خطا و اشتباه   تأكيد بر تعجيل در ازدواج

  ترس از فرصتها   
  ترس از عدم قطعيت   

  .دهيم از اين موارد را توضيح مي به اجمال هركدام ،در ادامه
  

  تأكيد بر تقدير و سرنوشت
 خـود نقـش بـه سـزايي دارد و اگـر از ايـن توانمنـدي و                   ي  انسان در ساختن آينده     

 ،تأكيد بيش از حد بر تقدير و سرنوشـت .  به خود ستم كرده است،اختيار خود استفاده نكند  
ر ندهند و يـا اگـر شـرايط قابـل تغييـر             شود كه انسانها تالش نكنند و شرايط را تغيي          باعث مي 

كنـيم، آنچـه را كـه بـه         زماني كه ما بر تقدير تأكيد مـي       .  خود را از محيط جدا نكنند      ،نيست
تـوانيم     بدون آنكـه توجـه كنـيم كـه مـي           .پذيريم   جبراً و الزاماً مي    ،هردليلي پيش آمده است   

ناديـده  وشت، اختيـار مـا را       تأكيد بيش از حد بر تقدير و سرن       . شرايط و محيط را تغيير دهيم     
 كمتـر مـورد پـذيرش       ،كند  در چنين فضايي هرآنچه كه بر اختيار انسانها تأكيد مي         . گيرد  مي

نامزدي بـه   . نامزدي هم از جمله مواردي است كه بر اختيار انسانها تأكيد دارد           . شود  واقع مي 
م و اختيار داريـم     تر فكر كني     قبل از عقد رسمي جدي      كه اين معني است كه ما اختيار داريم      

.  از ازدواج پرهيـز كنـيم      ، يا ارتباط ما ارتباط درسـتي نبـود        ،كه اگر نامزد ما فرد مناسبي نبود      
نـامزدي يعنـي    . نامزدي يعني اختيار انسان براي ارزيابي و سنجيدن ارتباط قبل از پذيرش آن            

 ايـن پيمـان      عقد و پيمـان دو انـسان اسـت و آنهـا در پـذيرفتن               ،كه عقد ازدواج    پذيرفتن اين 
   .مختار و آزاد هستند
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  تأكيد بر ازدواج به هرقيمتي
 در صورتي كـه     .شناسد   ما فرد متأهل را بيشتر از فرد مجرد به رسميت مي           ي  جامعه  

بـه همـين    . شود   رسميت دارد و رسميت فرد از تأهل او ناشي نمي          ،فرد از آنجا كه فرد است     
مـشخص  . دهنـد    تـن بـه ازدواج مـي       ،ه باشند كه ازدواج كرد    براي اين فقط  دليل برخي افراد    

.  بسيار زيـاد اسـت  ،كه ازدواج ناموفقي سربگيرد   امكان اين  ،است كه در يك چنين شرايطي     
 شـايد كمتـر احـساس نيـاز بـه گـذران             ،خواهند فقـط ازدواج كننـد       اين افراد از آنجا كه مي     

ازدواج بـراي آنهـا   . ننـد بي و احتماالً نيازي بـه دقـت بيـشتر نمـي     .  نامزدي داشته باشند   ي  دوره
رونـد     به سوي آن مي    ،اي كه دارند    صرفاً يك رفع تكليف است و از آنجا كه به دليل وظيفه           

نامزدي . كنند كنند و كمتر به درستي و نادرستي آن فكر مي كمتر براي آن انرژي صرف مي 
ر مـورد توجـه    كمتـ ،كند تا افراد به ارزيابي ارتبـاط بپردازنـد     از آنجا كه بستري را فراهم مي      

  .اينگونه افراد است
  

  تأكيد بر تعجيل در ازدواج
. شـود   تعجيل در ازدواج و سرعت در ازدواج به راحتي به ازدواج ناموفق منجر مي               

شـود تـا از تعجيـل در ازدواج پرهيـز             دهد و باعث مـي      نامزدي سرعت ازدواج را كاهش مي     
 است كه احساس نياز كمتري براي        طبيعي ،آنها كه تعجيل بيشتري براي ازدواج دارند      . شود

  .گذران اين دوره داشته باشند
اين عبارت معموالً براي ازدواج به كار       . »در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست      «  

درست است در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست اما كاري كـه خيـر بـودن آن                  . رود  مي
ي اول همـه فكـر كننـد كـه            در وهله شايد  ! ها خير است؟    ي ازدواج   آيا همه . ثابت شده باشد  

مـا  . دهـد   و نامزدي به ما زمان مـي       خير است اما براي اثبات آن خير، الزم است زمان بگذرد          
ي نامزدي، وقتي دو نفر مصمم به ازدواج شـدند و ازدواج خـود را    معتقديم كه پس از دوره    

  . خير دانستند، آنگاه در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست
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  اييترس از جد
تـرس از   . كنـد   امـا ترسـيدن از آن دردي را دوا نمـي          . اي نيـست    جدايي كار سـاده     

با تـرس از جراحـي و فـرار از آن هـيچ چيـزي درسـت            . جدايي مانند ترس از جراحي است     
اي   شود و گاهي اوقات از آن چـاره         جدايي خوب نيست اما گاهي اوقات الزم مي       . شود  نمي

شـود     اما كمتر توصيه مي    ، كه از دوست ناباب جدا شويم      كنند  به ما بسيار سفارش مي    . نيست
هاي جدايي را كاهش      نامزدي فرصتي است كه هزينه    . كه از نامزد يا همسر ناباب جدا شويم       

  .دهد مي
شوند كه نامزد آنها يا همسر آنهـا انـسان نادرسـتي     بسياري از افراد وقتي متوجه مي       

كننـد و     مسامحه مي . دهند  جدايي انجام نمي   به دليل ترس از جدايي اقدام جدي براي          ،است
آنها احياناً  . شود  كنند كه با انكار مسأله و پاك كردن صورت مسأله، مشكل حل مي              فكر مي 

شـوند     دوباره با همان مسأله قديمي روبرو مي       شوند،  ميفرزند يا فرزنداني    صاحب  زماني كه   
 تـرس آنهـا را و هزينـه         ي  ينـه بار مجبور هستند كه هم خودشـان و هـم فرزندانـشان هز             و اين 

  .مسامحه و انكار آنها را باهم بپردازند
نـامزدي فرصـتي را فـراهم    . دهد بسياري از طالقها در پنج سال اول ازدواج رخ مي         

هـاي    جدايي در زمان نامزدي هزينـه     . رخ دهد كند كه تعدادي از اين موارد در اين دوره            مي
كـه   بنـابراين در صـورتي   . سبت بـه طـالق دارد     عاطفي، اقتصادي و اجتماعي بسيار كمتري نـ       

تـوانيم شـاهد كـاهش        سنت نامزدي كه ريشه در فرهنگ و عرف ما دارد، تقويت شـود مـي              
  .هاي ناشي از طالق باشيم آسيب

اما بسياري از افـراد بـه       .  نامزدي بسيار بهتر از طالق است      ي  طبيعتاً جدايي در دوره     
 چرا كه احساس ،كنند  نامزدي پرهيز مي ي   از دوره  ترسند  اين دليل كه از طالق و جدايي مي       

كنند قيد و بندي براي پيشگيري از جدايي در اين دوره وجود ندارد و ممكن است يكي                   مي
كنند تا با عقد رسـمي و         به هميل دليل سعي مي    . از آنها به راحتي ديگري را رها كند و برود         

ازدواج بـــاقي بمانـــد و را مجبـــور كننـــد كـــه در قيـــد ، ديگـــري حتـــي مهريـــه ســـنگين
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ي كـه بـراي جـدايي       اين افراد نامزدي را به دليل سـهولت       . هرگز به فكر جدايي و طالق نيفتد      
  . پرهيز شود،كنند بايد از هرگونه جدايي كنند چرا كه احساس مي  رد ميكند،  ايجاد مي

  
   جنسيي ترس از سوء استفاده

تـري   ه جنسي به صـورت روشـن   در ابتدا الزم است كه منظورمان را از سوء استفاد           
ي است كه شخصي مجبور ـــ هنگامSexual Abuseي يا ــــسوء استفاده جنس. مــبيان كني

توانـد شـامل لمـس دسـتگاه تناسـلي يـا سـاير                يا فريفته به ارتباط جنسي شده باشـد كـه مـي           
قسمتهاي خصوصي بدن مثل سينه و باسن، دخول تناسلي، دهـاني يـا مقعـدي، روسـپيگري،                 

ه نگاري، مكالمات تلفني مستهجن، جوك، شوخي، عورت نمـايي، نگاههـاي شـهواني        هرز
 آزار يا سوء استفاده     ي  مشخص كننده » فريفتن«يا  » اجبار«در سوء استفاده جنسي     .  باشد …و

  .است
شـود،    كه تماسهاي دختر و پسر بيشتر و نزديكتر مـي           در دوران نامزدي به دليل اين       

كـه اجبـار يـا فريـب باعـث       كنـد و در صـورتي      افزايش پيدا مي  امكان تماس يا رابطه جنسي      
  .دهد  سوء استفاده جنسي رخ مي،اينگونه روابط باشد

وجـود  در زمان نـامزدي      جنسي در موارد استثنايي ممكن است        ي   رابطه در» اجبار«  
هـاي   كه دختر زمزمه  يا اين .ترسد دختر را از دست بدهد       در مواردي كه مرد مي    . داشته باشد 

كه او   براي اين،كه نامزدي آنها به ازدواج نيانجامد       ترسد از اين   ميدهد و مرد      دايي سر مي  ج
 جنسي كند يا حتـي بـه        ي   ممكن است به اجبار او را وادار به رابطه         ،را مجبور به ازدواج كند    

 توانـد   جنسي در موارد اسـتثنايي در نـامزدي مـي       ي  تهديد و اجبار براي رابطه    . او تجاوز كند  
 ، جنسي يا تجاوز جنسي در همان موارد اسـتثنايي هـم           ي   باشد اما اجبار به رابطه     د داشته وجو

ــه   ــال ب ــاني احتم ــر   زم ــه دخت ــدن دارد ك ــود آم ــد  ،وج ــدايي باش ــان ج ــر .  خواه ــاال اگ   ح
 البتـه الزم بـه ذكـر        !كرد آيا زندگي خـوبي داشـت؟        اين دختر بدون نامزدي هم ازدواج مي      

ــت ــاوز   ،اسـ ــي تجـ ــر دليلـ ــه هـ ــه بـ ــردي كـ ــد     مـ ــه تهديـ ــدام بـ ــا اقـ ــد يـ ــسي كنـ  جنـ
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اي كـه اينجـا       امـا مـسأله   .  ازدواج نيـست   ي   جنسي كند مناسـب و شايـسته       ي  و اجبار به رابطه   
اگـر مـردي در دوران نـامزدي تهديـد بـه            . مطرح است مسايل حقوقي چنين مواردي اسـت       

  كند؟  قانون از دختر چه حمايتي مي،رابطه جنسي كرد يا تجاوز جنسي كرد
 براي رابطه جنسي در زمان نامزدي نيز ممكن است اتفاق بيفتـد كـه بـاز         فريب فرد   

  .مصداق سوء استفاده جنسي است
 او بعـد از يـك عـشق         . اسـت   سال است كـه ازدواج كـرده       3 ، ساله 32مهناز  

 دو سـاله حاصـل ايـن ازدواج         پـسر  يـك    .شـده اسـت   ناكام با همسرش آشنا     
گويد    مي  و  دوست ندارد  او همسرش را  .  مهناز با همسرش مشكل دارد     .است

: گويـد  مهنـاز مـي  . »خـواهم بـا او زنـدگي كـنم         همسرم معتـاد اسـت و نمـي       «
 ي  نــامزدي از مــن درخواســت رابطــهي همـسرم مــرا فريــب داد، او در دوره «

بعـد  .  جنسي دادم  ي  جنسي كرد، من اول مقاومت كردم اما نهايتاً تن به رابطه          
او گفت حاال . ت كه معتاد است  شوهرم به من گف    ، جنسي ي  از چند بار رابطه   

  .»تواني مرا ترك كني ديگر نمي
  :در مثـال بـاال ايـن مـوارد قابـل توجـه اسـت              . اي از فريـب اسـت       مورد بـاال نمونـه      

از اين  ـ ترس مرد  3  آقااز اعتيادخانم  ـ عدم اطالع  2 ـ پاسخ مثبت خانم به رابطه جنسي و  1
كـه    ـ عشق ناكام دختر و ترس دختر از ايـن  4. دكه دختر با او به دليل اعتيادش، ازدواج نكن

  . بازهم شكست بخورد، جنسي ندهدي اگر تن به رابطه
در مورد فريب جنسي ما شاهد ترس مردان و مشكالت رواني يـا جـسماني پنهـان                   

در مـورد بـاال   . شود براي ادامه ارتباط به فريب جنسي متوسل شوند        آنها هستيم كه باعث مي    
امري كه در نـامزدي بـه طـور جـدي بايـد از آن               (داد    به رابطه جنسي نمي   اگر اين دختر تن     

پـذيرفت    شد؟ اگر دختر فريب خوردنش را مي        آيا آن مرد موفق به فريب او مي       ) پرهيز شود 
 دچـار  ، آيـا كـودكي در ايـن ميـان         كـرد،   زمان نامزدي تقبل مـي    هاي آن را از همان        و هزينه 

رد اين است كه آيا نامزدي به نفع اين دختر بود شد؟ يك سوال اساسي در اين مو آسيب مي
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و ! ترسـيد؟   چه كسي از نـامزدي مـي      ! واقعاً نامزدي به ضرر چه كساني است؟      ! يا به ضرر او؟   
  به نفع چه كسي بود كه هرچه سريعتر عقد ازدواج بسته شود؟

آيا بهتر بود كه اين خانم بدون نامزدي ازدواج كند؟ فريب در ايـن مـورد از چنـد       
 دوم  ،اول عدم اطالع و عدم شناخت كـافي دختـر از وضـعيت مـرد              . كند  بشخور تغذيه مي  آ

كه در خانه بماند و ازدواج نكند و اين مورد هم مانند عشق ناكام قبلي بـه                   ترس دختر از اين   
 جنسي را ي همين بستري را فراهم كرده است تا تقاضاي رابطه      احتماالً  ازدواج منجر نشود و     

 تا به سـمت     استاي شده     ف مرد و ترس او ازدواج نكردن دختر كه انگيزه         سوم ضع . بپذيرد
  .فريب و سوء استفاده جنسي حركت كند

 منظورشـان سـوء     ،كننـد   برخي از مردم وقتي از سوء اسـتفاده جنـسي صـحبت مـي               
ايـن  .  بلكه نظر آنها تمتـع و برخـورداري جنـسي اسـت            ؛استفاده جنسي با تعاريف باال نيست     

 دختر ديگر   ي جنسي وجود دارد و در صورت جدايي         امكان رابطه  در نامزدي    عتقدندافراد م 
كه باكره است مـردم او را بـه عنـوان يـك دختـر بـاكره        كه علي رغم اين    يا اين  يستباكره ن 

مندي جنسي بدون     منظور اين افراد از سوء استفاده جنسي استفاده و تمتع و بهره           . شناسند  مين
 جنسي شـود كـه بـه ازدواج         ي  ند كه دخترشان وارد يك رابطه     خواه  آنها نمي . ازدواج است 

  .نيانجامد
اولين مطلبي كه در اين مورد بايـد اشـاره شـود ايـن اسـت كـه دو نفـر كـه نـامزد                           

شـود و تنهـا       ها بـه ازدواج منجـر مـي        شوند و اكثر نامزدي     شوند به قصد ازدواج نامزد مي       مي
 ازدواجها بـه طـالق منجـر        ي  ان طور كه همه   هم. شود  ها به جدايي منجر مي     برخي از نامزدي  

آيـا درسـت اسـت كـه        . شـود   شود بلكه تعدادي و درصدي از آنها به طـالق منجـر مـي               نمي
ايـن احتمـال وجـود دارد كـه نـامزدي بـه             ! ازدواج نكنيم چون احتمال طـالق وجـود دارد؟        

ك ازدواج  هـا بهتـر از يـ        ازدواج نيانجامد و به جدايي ختم شود امـا آيـا ايـن گونـه جـدايي                
  زننده يا طالق نيست؟ نابسامان و آسيب
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هماننـد هـر عقـد      .  احتمال خطـا و اشـتباه يـا حتـي فريـب وجـود دارد               ،در ازدواج   
 ما شاهد اين مسايل هستيم و فلسفه وجودي نامزدي كاستن خطا             نيز ديگري در عقد ازدواج   

  .يمم كنكه بستري را براي خطا و اشتباه فراه و اشتباه يا فريب است نه اين
در عقد قراردادهاي مهم يا عقد خريد معموالً پيش قرار داد يا پيش فـاكتور ارائـه                   

. كننـد   اي را مـشخص مـي       شود و براي فسخ آن قرار داد يـا خريـد معمـوالً يـك جريمـه                  مي
 نامزدي يك دوره پيش از عقـد اسـت كـه اگـر دو               .نامزدي كاركرد يك پيش عقد را دارد      

شـوند و در صـورتي كـه رضـايت             وارد عقد رسـمي مـي      ،ندطرف از همه جهت راضي بود     
  .شوند نداشتند وارد عقد ازدواج نمي

 در زمان نامزدي الزم است كه نقش دختـران    ،در مورد تمتع و برخورداري جنسي       
براسـاس مبـاني تجربـي و علمـي و مبـاني عرفـي و               . و پسران يا نامزدها نايده انگاشـته نـشود        

نبود اين رابطه كامالً بستگي     . شود   توصيه مي  ،در زمان نامزدي   جنسي   ي   نبود رابطه  ،فرهنگي
و ما نبايد نقـش آنهـا را        . به خود دختر و پسر و توانمندي آنها و شناخت و آگاهي آنها دارد             

در صورتي كه دختر و پسر آموزش ديده باشند و به نبود اين رابطه در زمان                . ناديده انگاريم 
  .ليت رابطه جنسي بر عهده آنهاست مسؤو،نامزدي آگاهي داشته باشند

 ،خواهند مسؤوليت زندگي خانوادگي را بـر عهـده بگيرنـد            هنگامي كه دو نفر مي      
 زماني از رابطه جنـسي پرهيـز كننـد تـا     ي اين حداقلي از مسؤوليت است كه براي يك دوره   

  .گيري برسند بتوانند به قطعيت در تصميم
ي دختـر را در مـورد تمـاس يـا             خـانواده نهايتاً ما در عين حال كه ترس و نگرانـي             

ايـن  . كنيم   به كاركردهاي مثبت نامزدي و اهميت نامزدي اشاره مي         ،پذيريم  رابطه جنسي مي  
 ما بر ايـن بـاور       .فرزندان آنهاست  ي  ها از آينده    ها همه بيانگر ترس و نگراني خانواده       نگراني

توانـد از    چرا كـه مـي    كاهش دهد  و جوانان را  ها    تواند نگراني خانواده    هستيم كه نامزدي مي   
   .زا پيشگيري كند هاي آسيب گيري ازدواج شكل
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  ترس از خطا و اشتباه

.  رشـد آدمـي اسـت      ي  اشتباه و خطا الزمه   . كند و جايز الخطا است      انسان اشتباه مي    
مهـم  .  اما از خطا و اشتباه گريزي نيـست        . بهتر است  ،درست است كه هرچه خطا كمتر باشد      

 مهمترين ويژگي انسان است و آگـاهي        ،آگاهي. آدمي به خطاي خود پي ببرد     اين است كه    
  .هاست از خطاها و اشتباهات يكي از مهمترين انواع آگاهي

پي بردن به خطا و آگاهي از آن گام اول است و پـذيرفتن آن و قبـول كـردن آن                       
ا پـرداختن گـام سـوم    ي اشتباه ر  گام دوم و نهايتاً مسؤوليت اشتباه را بر عهده گرفتن و هزينه           

شود كـه بـر روي        ها در بردارد، تالش مي      ي زيادي براي انسان     از آنجا كه خطا، هزينه    . است
بـسيار  . شـود   شـود و بـه آن توجـه نمـي           خطا و اشتباه انكار مي    . خطاها سرپوش گذاشته شود   

اي ي خطـ    اندكند آنهايي كه خطاي خود را بپذيرند و از آنها كمتر، كساني هستند كه هزينه              
  .خود را بپردازند و قبول مسؤوليت كنند

اشـتباه بـار    . گـذارد    چرا كه بار سـنگيني را بـر دوش مـا مـي             ،ترسيم  ما از اشتباه مي     
دهيم كـه اصـالً اشـتباه         خواهد و ما ترجيح مي      سنگيني است كه برداشتن آن توان زيادي مي       

رغم تـرس      ترجيح ما و علي    رغم  علي. كنيم   اما اين بدين معني نيست كه ما اشتباه نمي         .نكنيم
 بـا تـرس از    .  زنـدگي اسـت    ي   و اين الزمه   يمشو   و مرتكب خطا مي    يمكن  ما، بازهم اشتباه مي   

تـوان قـدرت تخريـب آن را           بلكه با پذيرفتن خطـا و اشـتباه مـي          ،شود  خطا، مشكل حل نمي   
  .كاهش داد
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 ايـن   ،كننـد   رسد يكي از داليلي كه برخي از افراد از نامزدي پرهيـز مـي               به نظر مي    

 كـه   ،خواهند باور كننـد     رسد نمي   به نظر مي  .  خود روبرو شوند   اشتباهخواهند با     باشد كه نمي  
 زماني بـه ايـن      ي  ممكن است آنها نيز مرتكب اشتباه شوند و الزم است كه در يك محدوده             

  اند يا نه؟ اند يا نه؟ آيا درست انتخاب كرده مسأله بيانديشند كه آيا صحيح عمل كرده
  
  س از فرصتهاتر

و زماني كه از حق انتخاب خـود        . وقتي كه فرصتي داريم مجبور به انتخاب هستيم         
گـاهي فرصـتها بـراي مـا        . هاي انتخاب خـود را بپـردازيم         الزم است كه هزينه    ،بريم  بهره مي 
 ،دهنـد و هرانتخـاب    چرا كه ما را در برابر انتخابهاي متعدد قـرار مـي    ،شوند  آور مي   اضطراب

و . دهـد   فرصت داشتن به انسان توانمندي و قـدرت مـي         . زندگي را دگرگون سازد   تواند    مي
 ،گيرنـد  وقتي ديگران براي ما تـصميم مـي  . هراسند بسياري از افراد از قدرت و توانمندي مي      

. كنـيم   احـساس خرسـندي مـي   ،رسـد  وقتي كه فال و پيشگويي به فرياد ما مي   . راحتتر هستيم 
كـه     اينهـا يعنـي ايـن      . خيالمـان راحـت اسـت      ،كنـيم   ه مـي   اسـتخار  ،زماني كـه بـراي ازدواج     

 ،خواهيم حق انتخاب خود را به رسميت بشناسيم و از فرصـتي كـه در اختيارمـان اسـت                    نمي
رسد دوست داريم اختيار و حـق انتخـاب خـود را واگـذار كنـيم و                   به نظر مي  . استفاده كنيم 

كنـد و     ايجاد فرصت مـي   اين دوره   . نامزدي يك فرصت است   . قدرت خود را تفويض كنيم    
اگر از فرصـتها بترسـيم احتمـاالً از    . دهد قدرت انتخاب و توانمندي ارزيابي را به نامزدها مي        

  .نامزدي هم خواهيم ترسيد



172  نامـــزدي  

  ترس از عدم قطعيت
آور   داند و اين اضطراب     نتيجه را نمي  .  انسان نگران است   ،وقتي كاري قطعي نيست     

 اضطرابها بر طرف شـود؟ آيـا        ي  اما آيا بايد همه   . كند  عدم قطعيت ايجاد اضطراب مي    . است
 ازدواج آنها قطعي نيست و ايـن        ،؟ زماني كه دو نفر نامزد هستند      استها نابجا     نگراني ي  همه

توانـد مـا را از         بهتـر نيـست؟ نگرانـي مـي        ،اما آيا تحمل ايـن نگرانـي      .  است ،موجب نگراني 
بـه نظـر   . كند دهد و ما را هشيار مي    مي نگراني به ما اخطار   . ها و خطرات رهايي بخشد      مهلكه
 چرا كـه كـاركرد      ،ها كنار بياييم و آنها را تحمل كنيم        رسد بهتر است با برخي از نگراني        مي

هـا و   توانـد مـا را از نگرانـي      نـامزدي مـي    ي  كمي نگراني در دوره   . مثبتي براي زندگي دارند   
  .ترسهاي زيادي در آينده رهايي ببخشد

  
  طول زمان نامزدي

 ،دهد كه نامزدي كمتر از شش ماه و نامزدي بيشتر از سه سال تحقيقات نشان مي  
 نامزدي كمتر از شش ي شود كه دوره بنابراين پيشنهاد مي. با طالق بعدي در ارتباط است

  .ماه نباشد و بيشتر از سه سال نيز به طول نيانجامد



  

  

  فصل ششم
  

  دوران عقد
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  عقد ازدواج
فرهنـگ  . (گره بستن، استوار كردن پيمان و عهد بـستن اسـت    عقد به معناي بستن،       

 ازدواج يـا    ي زن و مردي كه با يكديگر عقد ازدواج مي بندند، قول ازدواج يا وعـده              ) معين
پيوند برقرار كردن با يكديگر خود را استوار مي كنند و با ازدواج    ) نامزدي(به عبارت ديگر    

  .مي كنند و براي زندگي باهم عهد مي بندند
  

  تعريف دوران عقد
برخالف تعريـف نـامزدي، تعريـف عقـد از نظـر اكثـر مـردم تعريـف مـشخص و                       

هرچند برخي از افراد در سالهاي اخير دوران عقد را با دوران نـامزدي اشـتباه          . واحدي است 

 دوران عقد به دوراني گفته مي شود كـه بـا عقـد    اما از نظر اكثر مـردم   . گرفته اند 

  . با شروع زندگي مشترك پايان مي يابدازدواج آغاز مي شود و
عقد ازدواج يك پيمان سه گانه است كه شامل عقد شرعي، عقـد قـانوني و عقـد                    

 عقد دائـم اسـت كـه شـرع مـشخص           ي منظور از عقد شرعي همان صيغه     . اجتماعي مي شود  
قـد  منظـور از ع   .  او پيمان مـي بندنـد      ي كرده است و در واقع زن و مرد به نام خدا و با اجازه             

قانوني همان ثبت رسمي ازدواج و پذيرش تعهدات قانوني و حقوقي ازدواج است و منظـور          
. از عقد اجتماعي، حضور خويشان و دوستان و جمعي از مردم در زمان عقـد ازدواج اسـت                 
  .حضور جمعي از افراد به عنوان شاهدان جمعي، پيمان زن و مرد را وجهه اجتماعي مي دهد

 شود عقد ازدواج يكي از پيمانهاي بـسيار محكـم انـساني             همانطوركه مالحظه مي    
   .است، پيماني داراي سه گونه تعهد، پيماني كه شرع، قانون و عرف را باهم مي آميزد
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  تفاوت عقد با نامزدي
دوران عقد با دوران نامزدي به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند كه ايـن                   

بـا عقـد تعهـد همـسران بـا      . ـ ارتباط جنسي و ج ـ قطعيـت  تفاوتها عبارتند از الف ـ تعهد ب   
درصورتي كه فردي به تعهد خود وفادار نباشد يـا    . تعهدات قانوني و حقوقي همراه مي شود      

آن را برهم زند از آنجا كه تعهد قانوني و حقوقي نسبت به همسر خود دارد و كامالً متأهـل                    
ني و حقوقي خود نـسبت بـه فـسخ پيمـان            شناخته مي شود، الزم است مطابق با تعهدات قانو        

  .همسري، اقدام نمايد
 كامل جنـسي مـي شـد در دوران    ي برخالف زمان نامزدي كه توصيه به نبود رابطه    

  .عقد منعي براي ارتباط جنسي وجود ندارد چرا كه زوج عقد كرده يك زوج متأهل است
ي امكان جدايي برخالف دوران نامزدي كه هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرف            

وجود دارد در دوران عقد امكان جدايي همان شرايط امكان طالق را دارد و فرد بـرخالف                 
زمان نامزدي كه مي توانست به راحتي جدا شود، ديگر امكان اينكه به راحتي جـدا شـود را                   

 عقد اين است كه فردي كه تن به عقـد ازدواج داده اسـت، در                ي فرض عمده درباره  . ندارد
برخالف نامزدي كه فرض عمده ي آن اين است كـه وعـده             . خود راسخ بوده است   تصميم  

الزامي براي ازدواج ايجاد نمي كند و هيچ كدام از نامزدها نمـي توانـد               ) نامزدي(ي ازدواج   
  .ديگري را مجبور به ازدواج كند
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  ضرورتها و كاركردهاي دوران عقد
 دانند اما ما معتقديم كه ازدواج       به طور سنتي اكثر افراد ازدواج را يك تصميم مي           

 اسـت كـه ريـشه التـين آن بـه معنـي              Process ي  كلمه ي فرايند، ترجمه . يك فرايند است  
دكتـر  . (است و تلويحاً پيـشرفت گـام بـه گـام بـه سـوي هـدفي را مـي رسـاند                     » پيش رفتن «

دانيم زماني كه ازدواج را يك فرايند ب). پورافكاري، فرهنگ جامع رواشناسي ـ روانپزشكي 
فـردي كـه    . رفتارهاي ما متفاوت از زماني خواهـد بـود كـه ازدواج را يـك تـصميم بـدانيم                  

ازدواج را يك تصميم مي داند بر خود الزم مـي دانـد كـه در يـك مقطـع زمـاني، تـصميم                        
درستي بگيرد اما فردي كه ازدواج را يك فرايند مي داند معتقد اسـت كـه فراينـد، او را بـه                      

بنابراين برخود الزم مي داند كه فرايند را به درستي طـي كنـد تـا        . دتصميم درست مي رسان   
فـردي كـه ازدواج را يـك        . تصميم درست از خالل فرايند و در طـول زمـان شـكل بگيـرد              

امـا  . تصميم مي داند بر خود الزم مي داند كه با هر مقدار اطالعـات، بتوانـد تـصميم بگيـرد                   
خود الزم مي داند كه فرايند را طـي كنـد تـا در             فردي كه ازدواج را يك فرايند مي داند بر          

  .طول زمان و با طي شدن درست فرايند، تصميم درست مشخص شود
اگر نگاه ما به ازدواج، نگاه فرايندي باشد عبور گام به گام از يـك سـري مراحـل           

همانگونه كه تا به حال بحث كرده ايم ازدواج از مراحـل آشـنايي،              . را به راحتي مي پذيريم    
  .دوران عقد يكي از مراحل فرايند ازدواج است. مزدي و عقد مي گذردنا

 آشنايي باعث مي شد تا اهداف و كاركردهـاي          ي همان گونه كه نامزدي در ادامه       
آشنايي در عين تداوم، عميق تر و شفاف تر شود، دوران عقد هم باعث مي شود كه اهداف              
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بنـابراين بـسياري از     . فاف تـر شـود    و كاركردهاي نـامزدي در عـين تـداوم، عميـق تـر و شـ               
ضرورتها و كاركردهاي دوران عقد شبيه ضرورتها و كاركردهاي دوران نـامزدي اسـت بـا                

 نامزدي باعث عميـق تـر شـدن آشـنايي و            ي اگر دوره . برخي تفاوتها كه در پي خواهد آمد      
د شد دوران عقـ    آمادگي براي ورود به زندگي مشترك و قطعي شدن تصميم به ازدواج مي            

امـا دوران عقـد سـه       . نيز همين اهداف را در سطحي عميق تر و جدي تر، سبب خواهد شـد              
اين سه مورد عبارتنـد     . ضرورت و كاركرد منحصر به خود را عالوه بر موارد ياد شده، دارد            

هركدام از .  همسري الف ـ آمادگي اقتصادي ب ـ شناخت جنسي و ج ـ تعامل با خانواده   : از
  .ور مختصر توضيح مي دهيماين موارد را به ط

  

  الف ـ آمادگي اقتصادي
تهيـه مـسكن و   .  جديد، نياز به آمادگي اقتـصادي هـردو نفـر دارد     ي ايجاد خانواده   

به طـور سـنتي در اكثـر نقـاط          .  اقتصادي همسران است   ي  عمده ي تهيه لوازم منزل دو وظيفه    
 البته اين سـنت در همـه جـا     .و پسر مسكن را تهيه مي كند      ) لوازم منزل (ايران، دختر جهيزيه    

  .يكسان نيست و هر فرهنگ و قوميتي آداب و رسوم خاص خود را دارند
دوران عقد به همسران اين فرصت را مـي دهـد تـا آمـادگي اقتـصادي الزم بـراي                      

البته دوران عقد در عين اينكه فرصتي براي آمـادگي          .  جديد را كسب كنند    ي ايجاد خانواده 
شكالتي را هم به دليل مسائل اقتصادي به همـراه دارد كـه در ادامـه                ممعموالً  اقتصادي است   

  .به بحث در اين باره خواهيم پرداخت
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  ب ـ شناخت جنسي
ــدون رابطــه   ــرين عناصــر ارتبــاط   ي ازدواج ب ــدارد و يكــي از مهمت ــا ن  جنــسي معن

 آشنايي و نـامزدي افـراد بـا محـدوديتهاي زيـادي             ي در دوره . همسران، ارتباط جنسي است   
هرچنـد آغـاز شـناخت جنـسي از همـان دوره آشـنايي              . براي شناخت جنسي روبرو هـستند     

 نامزدي به طور جدي تري پيگيري مي شـود امـا بعـد از عقـد،                 ي شروع مي شود و در دوره     
محـدوديتهاي درسـت زمـان      . همسران براي رابطه جنسي هـيچ محـدوديت و منعـي ندارنـد            

  .مزدها مي گيردنامزدي، امكان شناخت كامل جنسي را از نا
 جنـسي بـه طـور كامـل در دوران عقـد رخ مـي دهـد همـسران                    ي از آنجا كه رابطـه      

افـرادي  . توانند نسبت به نگرش و رفتار جنسي يكديگر شناخت قابل توجهي بدست آورند             مي
كه داراي مشكالت و اختالالت كنشي جنسي هستند يا به عبارت ديگر آنهـايي كـه در عمـل                   

آنهايي كه نگرش مثبتـي     . ند، در اين دوره كامالً قابل شناسايي هستند       جنسي دچار مشكل هست   
به عمل جنسي ندارند، آنهايي كه تمايل جنسي اندك دارند، آنهايي كه بعضاً دچار انحرافات               

دوران عقـد بهتـرين   . جنسي هستند، همه و همه در اين دوره بـه خـوبي قابـل شناسـايي هـستند                
اگر يكي از همـسران يـا هـردو دچـار           .  است 1 درمان جنسي  زمان براي شناخت جنسي و احياناً     

درمـانگران جنـسي    . مشكالت جنسي باشند اولين كار مراجعه به متخصص درمان جنسي است          
 درمان جنسي دوره هاي تخصـصي بـاالتري         ي روانپزشكان يا روانشناساني هستند كه در حوزه      

ــان جنـــــسي يكـــــي از حـــــوزه هـــــاي تخصـــــصي علـــــم   . را گذرانـــــده انـــــد درمـــ

                                                 
1-Sex Therapy 
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با كمك درمانگر جنسي، همسران به شناخت جنسي كاملتري از يكديگر           . روانشناسي است 
مي رسند و متوجه مي شوند كه مشكالت جنسي آنها تا چـه حـدي قابـل درمـان اسـت؟ بـا                       

 شناخت جنسي همسران از يكديگر، در اين دوران، همسران مي تواننـد             ي توجه به مجموعه  
رابطه جنـسي يكـي از مهمتـرين روابـط     . تصميم گيري كنندنسبت به ادامه رابطه با يكديگر  

همسران است و همانگونه كه در فصل انتخاب همسر ذكر شد، افرادي كـه اخـتالل جنـسي                  
  .دارند، مناسب ازدواج نيستند

  

  ج ـ تعامل با خانواده همسر
خريد عقـد، رفـت و آمـد        . دوران عقد، شروع جدي تعامل با خانواده همسر است          
 همسر، احترام اعضاي خانواده به عـروس يـا دامـاد و             ي  همسر، پذيرش خانواده   ي با خانواده 

  …احترام به خانواده ي آنها، ديد و بازديد خانواده ها و
 عقد از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت چـرا            ي  همسر در دوره   ي تعامل با خانواده    

هـا، پايـه هـا و مبـاني     در اولـين رابطـه   . كه اولين روابط از اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت       
نگرش افراد نسبت به هم، شكل مي گيرد و از آنجا كه در اين دوران همسران بيشتر به فكـر        

 غفلـت كننـد يـا اينكـه بـه      يكـديگر ارتباط باهم هستند، ممكن است از تعامل با خـانواده ي      
نـد سـر   هركدام از اين مـوارد مـي توا  .  همسر توجه بيشتري از خود او داشته باشند ي خانواده

  .آغاز اختالف و تنش باشد
 همـسر مـي توانـد، عـروس يـا دامـاد را بـا                ي بي تجربگي در برخـورد بـا خـانواده          

   .مشكالت بسياري روبه رو سازد
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   نامزديي  عقد بدون تجربهي تجربه
 نامزدي را از دختر و پسر خود سـلب مـي كننـد و بـه     ي برخي از خانواده ها تجربه    

پس از دوران كوتاه آشنايي، آنها را بـه سـمت عقـد و دوران عقـد،                 داليل مذهبي و قانوني     
.  نامزدي شرايط ويژه اي را بر دختر و پسر تحميـل مـي كنـد           ي نبود تجربه . هدايت مي كنند  

 ي وقتـي دختـر و پـسري دوره       . اولين مسأله ابهـام آنهـا در مـورد شـرايط دوران عقـد اسـت               
ا نامزد به حساب مي آورند در حاليكـه عقـد           نامزدي نداشته باشند، پس از عقد بيشتر خود ر        

. هـستند كـرده   به لحاظ اجتماعي نامزد هستند در حاليكه به لحاظ قانوني عقـد             . هستندكرده  
 ي از نظـر مـا تجربـه      . آسيب هاي زيادي شود   باعث  همين ابهام و سرگرداني نقش مي تواند        

 كه مي توانست با تجربـه  عقد بدون تجربه نامزدي اشتباه است و سر منشأ برخي از آسيب ها 
 مـا ايـن     ي اما به هرحـال واقعيـت جامعـه       . نامزدي با سهولت و سادگي بيشتري برطرف شود       

 عقد را بر دختـر يـا پـسر خـود            ي  نامزدي تجربه  ي است كه برخي از خانواده ها بدون تجربه       
چ در اين شرايط به نظر ما بر دختر و پسر اسـت كـه مـواردي را بـدون هـي                    . تحميل مي كنند  

در صورتي كه خواهان ازدواج موفق هستيد و به هردليلي نتوانسته ايد . ترديدي رعايت كنند
نامزدي را تجربه كنيد، رعايت نكـات زيـر بـه شـما كمـك مـي كنـد تـا محـدوديت هـاي                         

  . نامزدي را به حداقل برسانيدي  عقد بدون تجربهي تجربه
  .د ماه اول عقد را دوران نامزدي خود بداني6 ـ حداقل 1
   . كامل جنسي پرهيز كنيدي  ماه اول عقد از داشتن رابطه6 ـ حداقل در 2
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 ـ درصورتي كه به اين نتيجه رسيديد كه همسر مناسبي براي يكديگر نيستيد، ارتباط را در  3
همان سطحي كه هست، حفظ كنيد و از ارتباط بيـشتر پرهيـز كنيـد و از متخـصص كمـك                     

از سواد و تجربه كافي برخودار نيستند، همان طـور كـه            بدانيد كه همه متخصصين     . (بگيريد
پزشكان بي سواد و بي تجربه در جامعه پزشكي وجود دارد، در جامعه روانشناسان نيز افـراد                 

  ). خود شماستي تشخيص فرد با سواد و با تجربه بر عهده. بي سواد و بي تجربه وجود دارد
ده اي كه رابطه كامل جنسي نداشته انـد،   ـ در نظر داشته باشيد كه طالق زوجهاي عقد كر 4

  .سهولت بيشتري دارد تا زوجهاي عقد كرده اي كه رابطه كامل جنسي داشته اند
  

  )عقد و عروسي باهم(تجربه زندگي مشترك بدون تجربه عقد 
برخي از خانواده ها به دليل تعجيل يا به دليل مسائل اقتصادي و هزينه هاي مراسـم              

را باهم برگزار مي كنند يا به عبارت ديگـر پـس از دوران نـامزدي                مختلف، عقد و عروسي     
ايـن كـار    .  بخـت مـي فرسـتند      ي با برگزاري همزمان عقد و عروسي دختر و پسر را به خانـه            

باعث مي شود كه يكي از مراحل ازدواج يا همان مرحله عقـد توسـط دختـر و پـسر تجربـه                      
  .نشود

ي و نامزدي را بـه خـوبي تجربـه كـرده     به نظر ما در صورتي كه دختر و پسر آشناي          
از . باشند، تجربه نكردن عقد باعث مي شود تا آنها از شناخت جنسي يكديگر محروم شوند              

  آنجا كه آشـنايي و نـامزدي در جامعـه مـا از طـرف خـانواده هـا چنـدان بـا اقبـال رو بـه رو                            
 و پيوند خـود را       مفيدي براي دختر و پسر است تا آشنايي        ي  عقد، تجربه  ي نمي شود، تجربه  

   .عمق ببخشند و براي زندگي مشترك آماده شوند
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هرچـه  .  عقد در مقايسه با نبود نامزدي، قابل قبول تر به نظر مي رسـد              ي نبود تجربه   

ازدواج مراحل خود را در زماني قابل قبول سپري كند، شكل گيري خانواده جديد بـه طـور    
بعـضي از   حل ازدواج را فشرده تـر سـازيم يـا           هرچه مرا . درستتر و مناسبتري رخ خواهد داد     

 حذف كنيم، همسران آينده را از تجارب حياتي محروم كرده ايم و امكـان شـناخت              آنها را 
  .و پيوند مناسبتر را از آنها سلب كرده ايم

راه مناسبتر بـراي كـاهش هزينـه هـا، برگـزاري عقـد و تجربـه دوران عقـد بـدون                        
و داماد مي توانند پس از اينكه زمان مناسبي از عقـد            عروس  . برگزاري مراسم عروسي است   

آنها گذشت با رفتن به سفر يـا برگـزاري ميهمـاني مختـصري بـه عنـوان عروسـي، زنـدگي                      
  .مشترك خود را آغاز كنند

به هر حال نگاه فرايندي بـه ازدواج تجربـه كامـل هرسـه مرحلـه ازدواج را بـه مـا                        
بـه نظـر مـي رسـد الزم     .  عقـد ي نامزدي و تجربه   ي  آشنايي، تجربه  ي توصيه مي كند، تجربه   

  . به طور كامل تجربه شوند) آشنايي، نامزدي و عقد(است كه مراحل اصلي ازدواج 
  

  موضوعات دوران عقد
موضـوعات  . مشكالت و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضـوع مـي شـود                

وضـوعات بـين     همـسر، م   ي فردي، موضوعات بين فـردي، موضـوعات مربـوط بـه خـانواده            
  . خودي خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده
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  موضوعات فرديالف ـ 
اگر . تشكيل خانواده و ازدواج امري است كه با استرس و فشار رواني همراه است               

در دوران عقـد فـرد بـا        . همه چيز هم به خوبي پيش برود بازهم ازدواج يك اسـترس اسـت             
، مديريت اسـترس، ارتبـاط مـؤثر بـا          1نواده، كنار آمدن  مسائل اقتصادي مربوط به تشكيل خا     

كسب مهارت هاي . همسر و مسائل ديگري روبرو مي شود كه برخورد فردي او را مي طلبد
  .زندگي كمك بزرگي است تا فرد از اين مسائل و موضوعات با سهولت عبور كند

  
  

   موضوعات بين فرديب ـ
همـسران در ايـن   . ران نـامزدي اسـت   همـسران بيـشتر از دو      ي در دوران عقد رابطه     

اولـين عـدم توافقهـا بيـشتر در ايـن دوران نمايـان       . شـوند  دوره دچار تعارضات بـسياري مـي   
از آنجا كه در اين دوره الزم است تا در مورد بسياري از امور تصميم گيـري شـود              . شود مي

مهـارت حـل    . مـشكالت عمـده اي را ايجـاد كنـد         توانـد    مـي نبود تفاهم و نرسيدن به توافق       
 همـسراني اسـت كـه دچـار اولـين           تعارض يكي از مهمترين مهارت هـاي مـورد نيـاز بـراي            

  .شوند مي تعارضها
تأثير و .  صميمانه در اين دوره از اهميت ويژه اي برخوردار استي گفتگو و رابطه  

بهترين كار آن اسـت كـه تـأثير خوشـايندي بـر             . رد پاي اين دوره در خاطرها باقي مي ماند        

                                                 
1-Coping 
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ديگر داشته باشيم و اين جز با قلبي صميمي و استفاده از مهارت هـاي ارتبـاط صـميمانه،                   يك
  .عملي نمي شود

  

   همسري موضوعات مربوط به خانوادهج ـ 
 همسر در دوران عقد يكي از مهمتـرين مـسائل همـسران عقـد               ي ارتباط با خانواده    

 و صميميت در ارتباط     حالتهاي مختلف رقابت، جنگ، يارگيري، طرد، پذيرش      . كرده است 
هرچـه خـانواده همـسر      . با اعضاي خانواده همسر به طـور پيچيـده و سـيال بوجـود مـي آيـد                 

  .گسترده تر باشد روابط پيچيده تري شكل مي گيرد

زماني كه عروس يا دامـاد از طـرف يـك عـضو يـا چنـد عـضو اصـلي                     : پذيرش  
واج بـوده انـد، سـعي مـي كننـد           معموالً افرادي كه موافق ازد    . خانواده مورد قبول واقع شود    

حس پذيرش خود را به عروس يا داماد منتقل كنند و از ديگران نيز مي خواهنـد تـا او را در        
  .جمع خانواده بپذيرند

 زماني كه عروس يا داماد از طرف يك عضو يا چند عـضو اصـلي خـانواده               :طرد  
جـام شـده موافـق نباشـند،        زماني كه برخي از اعضاي خانواده با ازدواج ان        . مورد قبول نباشد  

پس از انجـام عقـد، معمـوالً عـدم موافقـت خـود را يـا بـه صـورت كالمـي يـا بـه صـورت                             
  .غيركالمي يا به طور هشيار يا به صورت ناهشيار بيان مي كنند

 همـسر مـورد     ي معموالً يكي از مسائل مهم عروس يا دامادي كه از طرف خانواده             
عروس يا دامـاد معمـوالً متوجـه    . نها را بدست آورد قبول واقع نشده، اين است كه پذيرش آ       
   . همسر مي شودي عدم پذيرش اعضا يا يك عضو خانواده



184  دوران عقد  

  
پذيرش فرد جديد در جمع خـانواده كـاري اسـت كـه تاحـدود زيـادي از دسـت                      

  .مگر اينكه همسر، در خانواده از قدرت زيادي برخوردار باشد. همسر نيز خارج است
ه معموالً در مقابل طرد خانواده همـسر آن گونـه واكـنش             عروس يا داماد طرد شد      

در . نشان مي دهند كه قبل از ازدواج و در دوران مجردي به طرد واكـنش نـشان مـي دادنـد                   
مقابل طرد، برخي باج مي دهند، برخي محبت مي كنند، برخي عصباني مي شـوند و مقابلـه                  

ط پذيرايي را با ديگـران بنـا مـي          برخي رواب . به مثل مي كنند و برخي در خود فرو مي روند          

  …كنند و
  شما اگر طرد شويد چه مي كنيد؟

 حضور برخي از افراد ما را به طور ناهشيار به سوي رقابـت بـا آنهـا سـوق         :رقابت  
  .هرفردي رقباي خاصي را در زندگي داشته و از رقيب تصور خاصي دارد. مي دهد

ممكن است هـم جايگـاه      . اردممكن است هم سن و سال بودن ما را به رقابت وا د              
ممكـن اسـت موضـوعات     . بودن مانند جاري بودن يا با جناق بودن، مـا را بـه رقابـت وادارد               

بـه هرحـال ورود بـه يـك خـانواده           .  ما را به رقابـت وادارد      …كاري، درس، پول، ارتباط و    
  .جديد، امكان رقابت با افراد جديدي را بوجود مي آورد

   ويژگيهايي هستند؟رقباي شما معموالً داراي چه
گاهي بدون اينكه تمايل به رقابت با . گاهي ما موضوع رقابت مي شويم بدون آنكه بخواهيم

خواهر شـوهري كـه بـا عـروس        . كند با ما رقابت كند     او سعي مي  فرد خاصي را داشته باشيم      
ــد       ــي ده ــرار م ــواري ق ــده و دش ــرايط پيچي ــروس را در ش ــد، ع ــي كن ــت م ــانواده رقاب . خ
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كه با داماد خانواده وارد رقابت مي شود، شرايط مشكلي را براي تازه داماد ايجاد               برادر زني   
شناخت اين رقابتها و مهارت در كنار آمدن با اينگونـه رقابتهـا موقعيـت عـروس و                  . مي كند 

  .داماد را در خانواده جديد ارتقا مي دهد
  ؟كنيد اگر كسي بخواهد با شما رقابت كند چه مي

در سطح جامعـه    را  ما جنگ   . ت ما را به جنگ وا مي دارد        تضاد و خصوم   :جنگ  
اما از جنگ فـرد بـا       . باخبريمآثار و تلفات آن تاحدودي      از  و كشور به خوبي مي شناسيم و        

  .فرد به ويژه در محيطهاي خانوادگي شايد تصور روشني نداشته باشيم
مـي   حل تعارض است كه با استفاده از قدرت، تعارض را حل             ي جنگ يك شيوه    

در بدو ورود به خانواده جديد، احساس ناخوشايند ديگران به ما يا احساس ناخوشايند              . كند
  .ما به ديگران ممكن است به صورت جدال و جنگ خود را آشكار كند

جنگ عروس بـا مـادر شـوهر، جنـگ          . جنگ بيشتر در حوزه قدرت رخ مي دهد         
  .ان، توجه و محبت استداماد با مادر زن، معموالً جنگ بر سر تملك، قدرت، زم

 وقتي دو نفر در يك خانواده باهم رقابت مي كنند يا در سـطح بـاالتر                 :يارگيري  
خـواهر شـوهر در رقابـت بـا         . باهم وارد جنگ مي شوند، معموالً به فكر يارگيري مي افتنـد           

عروس يا عروس در رقابت با خواهر شوهر احتماالً تالش مي كنند اول از همـه از بـرادر يـا                     
در مراحـل بعـدي پـدر خـانواده، مـادر           . ر به عنوان يار در رقابـت خـود اسـتفاده كننـد            همس

  .خانواده و ديگر اعضا به عنوان يك يار در اين رقابت مورد استفاده قرار مي گيرند

 با محبـت و صـميمانه بـا يـك عـضو خـانواده بـدون رقابـت،                   ي رابطه: صميميت  
هرچه عروس يا داماد روابـط  . ميمانه استجنگ و يارگيري همراه با پذيرش، يك رابطه ص       
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  صميمانه تري با اعضاي خـانواده همـسر داشـته باشـد پـذيرش او در خـانواده جديـد بيـشتر                      
متقابالً هرچه اعضاي خـانواده  . مي شود و هرچه پذيرش بيشتر شود صميميت بيشتر مي شود         

شتري را در اين عـضو      همسر با عروس يا داماد رابطه صميمانه تري داشته باشند، صميميت بي           
  .تازه وارد باعث خواهند شد

  

  موضوعات بين خانواده ها
ازدواج با عضوي از يك خانواده به طور اسـتعاري بـه معنـاي ازدواج بـا آن خـانواده                      

است و در سطح باالتر ازدواج دو نفر از دو خانواده به طـور اسـتعاري بـه معنـاي ازدواج آن دو                       
 ي ن روابطي كـه همـسران را تحـت تـأثير قـرار مـي دهـد رابطـه                  يكي از مهم تري   . خانواده است 

 خوبي نـدارد بـه   ي زماني كه مادر داماد با مادر عروس رابطه. خانواده هاي آنها با يكديگر است     
زماني كه خواهر داماد با خواهر عـروس        . شكلي اين رابطه بر رابطه همسران نيز تأثير مي گذارد         

تنهـا زمـاني رابطـه خـانواده هـا          . ران نيز مي توانـد متـأثر شـود         همس ي رابطه مناسبي ندارد، رابطه   
اسـتقالل و پختگـي   . كمترين تأثير را بر همـسران دارد كـه آنهـا افـرادي مـستقل و پختـه باشـند                   

  . آنها كمتر متأثر از رابطه خانواده ها باشدي همسران باعث مي شود كه رابطه
هـا بيـشترين كمـك را بـه         احترام خـانواده هـا بـه يكـديگر و پـذيرش يكـديگر آن                

 خـانواده هـا بـا يكـديگر بـسياري اوقـات خـارج از كنتـرل                  ي رابطه. همسران جوان مي كند   
  .براي توضيح بيشتر به نمونه زير توجه كنيد. همسران است

مونا دو سال از محسن بزرگتر اسـت و         . اند كرده ماه است كه عقد      6محسن و مونا      
ده است اما به دليل پافشاري محسن، مجبور بـه پـذيرش            مادر محسن با اين ازدواج موافق نبو      

در اولـين ميهمـاني بعـد از عقـد كـه مـادر محـسن ترتيـب داده بـود                     . اين ازدواج شده است   
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مـادر  . مادربزرگ مونا به دليل شرايط جسمي نتواست حضور پيدا كند و عـذرخواهي كـرد              
 ي خـانواده .  ناراحت شد  محسن از اينكه مادربزرگ مونا در ميهماني حضور نيافت به شدت          

 محـسن را دعـوت كردنـد امـا مـادر محـسن نيامـدن                ي مونا پـس از مـدتي متقـابالً خـانواده         
 مونا نيامدن مادر محسن     ي خانواده. مادربزرگ مونا را بهانه كرد و در ميهماني شركت نكرد         

كـرد  را توهين به خود تلقي كردند و متقابالً مادر مونا در ميهماني خـواهر محـسن شـركت ن         

 ي  تمام اين مسائل بر رابطه محسن و مونا تأثير داشت چرا كه محسن از رفتـار خـانواده                  …و
هردوي آنها نسبت به آينده خـود نگـران       .  خود ي خود دفاع مي كرد و مونا از رفتار خانواده        

! بودند و نمي دانستند كه آيا زندگي مشترك آنها در زمان مقرر شروع خواهـد شـد يـا نـه؟           
  . ليكه باهم قهر بودند به مركز مشاوره مراجعه كردندآنها در حا

همانطور كه در نمونه بـاال مـشاهده كرديـد رفتـار مـادر محـسن خـارج از كنتـرل                     
به نظر مي رسـد مـادر محـسن بـه طـور ناهـشيار        . محسن و احتماالً هرفرد ديگري بوده است      

بزرگ مونا در ميهمـاني او      مخالفت خود را با اين ازواج با اين بهانه بيان كرده است كه مادر             
او مخالف اين ازدواج بوده و هست و به طور ناهشيار يـا حتـي هـشيار                 . شركت نكرده است  

سعي كرده است تا اين ازدواج را با مشكل رو به رو سـازد تـا شـايد فرزنـدش از ازدواج بـا                        
 عـروس   ي مادر محسن به خوبي توانست عروس و خانواده       . دختر مورد نظرش دست بردارد    

ا با مشكل مواجه سازد امـا بـه نظـر مـي رسـد كـه عـروس و خـانواده او بـا بـي تـدبيري و                              ر
  .ناهشياري اين فرصت را به او دادند تا بتواند نيت خود را عملي سازد

وقتـي مـادر عـروس بـه     . احترام خانواده ها به يكديگر داراي معناي استعاري است         
وقتـي عـضوي از   . ه دامـاد و پـذيرش اوسـت   مادر داماد احترام مي گذارد به معناي احترام بـ   
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خانواده داماد به عضوي از خانواده عروس احترام مي گذارد به معناي احتـرام بـه عـروس و                   
  .پذيرش اوست

  

   اصليي موضوعات مرتبط با خانواده
در .  جديد است  ي  اصلي به خانواده   ي در دوران عقد فرد در حال گذار از خانواده          

.  مسائل و مشكالتي بين عروس و داماد و خانواده خـود وجـود دارد         اين دوران احتمال بروز   
 او ي توجـه بيـشتر بـه همـسر و خـانواده     . چرا كه جايگاه و موقعيت فرد در حال تغييـر اسـت         

ممكـن اسـت ايـن تـصور در آنهـا           .  اصـلي را ناراحـت كنـد       ي ممكن است اعضاي خانواده   
ي و دوسـت داشـتني را از دسـت    بوجود آيد كه ازدواج باعث شده است تا يك عضو قديم   

 اينگونــه افكــار، فراخوانــده ي خــشم، غــم، اضــطراب و ديگــر هيجانــات بــه واســطه. بدهنــد
واكنش عروس يا داماد بـه ايـن احـساسات مـي توانـد حـساسيت اعـضاي اصـلي                    . شوند مي

  .خانواده را كاهش يا افزايش دهد
ف خانواده خود   از سوي ديگر ممكن است عروس يا داماد احساس كند كه از طر              

ممكـن اسـت احـساس كنـد كـه اعـضاي اصـلي              . چندان مورد حمايت و توجه قـرار نـدارد        
ي دارند و همه اينها باعث شود تا احساس خشم، غم، اضـطراب احـساس               يخانواده، مخالفتها 

واكنش اعـضاي خـانواده     .  اينگونه افكار، فراخوانده شود    ي گناه و ديگر هيجانات به واسطه     
بـه  . ساسات مي تواند حساسيت عروس يا داماد را كـاهش يـا افـزايش دهـد               اصلي به اين اح   

هرحال تنظيم رابطه با اعضاي خانواده اصلي يكي از وظايف مهـم همـسران در دوران عقـد                  
   .است
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بسياري از تازه عروس و دامادها براي اطمينان بخشي به اعضاي خانواده ي خود و                 
كه بيش از گذشـته از پـدر و مـادر يـا خـواهر و                حتي اطمينان بخشي به خود سعي مي كنند         

بيـرون رفـتن از     . برادر خود در برابر همسرشان دفاع كننـد يـا سـنگ آنهـا را بـر سـينه زننـد                    
از يكـسو  . خانواده احساسات متعارض و متفاوتي را در تازه عروس و داماد ايجـاد مـي كنـد    

 برخـي هماننـد      جديـدي تـشكيل مـي دهنـد از ديگـر سـو             ي خوشحال هـستند كـه خـانواده      
برخي احساس گناه مـي كننـد از اينكـه در حـال رفـتن و                . كودكان، اضطراب جدايي دارند   

احساس طرد از طرف خانواده، اجبار به رفتن و گاهي تمايل بـه طـرد               . ترك خانواده هستند  
خانواده و شادي از اينكه خانه را ترك مـي كننـد و ديگـر الزم نيـست كـه محـيط خانـه را                         

احـساس نـاتواني و احـساس       .  دارند حساسات ديگري است كه برخي از افراد      تحمل كنند، ا  
ترس از ناشناخته هاي پيش رو، ترس از خطا در انتخاب همسر احساسات ديگري است كـه                 

  . مي تواند تازه عروس و داماد را با مشكالت دروني رو به رو سازد
فـردي كـه    . ه وجود آورد  وجود احساسات متعارض مي تواند رفتارهاي متعارضي را در ما ب          

 خود را طرد مي كند و از اينكه در حال ترك آنهاست، خوشحال          ي به طور ناهشيار خانواده   
است، ممكن است با چسبيدن به آنها، بزرگ كـردن آنهـا و دفـاع بـيش از حـد از آنهـا بـه                          

فردي كه احساس گناه دارد ممكن اسـت بـيش از حـد بـه               . احساس دروني خود پاسخ دهد    
بـه  . ادر خود محبت كند و چه بسا كه به همين دليل، حسادت همـسرش را برانگيـزد   پدر و م  

دوران گـذار   . هرحال توجه به احساسات متعـارض و آگـاهي از آنهـا كمـك كننـده اسـت                 
 .معموالً دوران سختي براي فرد و اطرافيان اوست چرا كه فرد در شرايط برزخ به سر مي برد
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  موضوعات اقتصادي
ــك    ــد، ي ــت ي  دورهدوران عق ــم اس ــصادي مه ــصادي،  .  اقت ــاي اقت ــين رفتاره اول

  .نگرشهاي اقتصادي، و خاطرات اقتصادي خانواده در اين دوران شكل مي گيرد
خريد عقد، مراسم عقد، جهيزيه، مسكن، هدايا، مراسم عروسي و ديگر هزينـه هـا                 

  .ميدان آزمون رفتارها و نگرشهاي اقتصادي همسران و خانواده هاي آنهاست
وقتي شما بـراي فـردي   . پول به غير از ارزش اقتصادي داراي بار معنايي ويژه است      

پول خرج مي كنيد اين معنا را به طور ضمني بيان مـي كنيـد كـه آن فـرد بـراي شـما داراي                       
وقتي شـما حاضـر نيـستيد كـه         . پول معناي ضمني ارزش را در خود نهفته دارد        . ارزش است 

نيد اين معنا را در بردارد كه ارزش زيـادي بـراي او قائـل               پول زيادي را براي كسي هزينه ك      
در مورد پـول و مـسائل اقتـصادي تـأثيرات زيـادي بـر               » ارزش«معناي روان شناختي    . نيستيد

  .رابطه همسران و خانواده ها در دوران عقد و پس از آن دارد
دختري كه جهيزيه ندارد تحت تأثير بـار ارزشـي پـول، ممكـن اسـت كـم ارزش                     

پسري كه قـدرت تـأمين مـسكن مناسـب را نـدارد تحـت تـأثير همـين معنـاي                     . ه شود شمرد
تالش بسياري مي شود تا اين معناي ارزشي از جهيزيـه و مـسكن              . ارزشمندي قرار مي گيرد   

  .گرفته شود تا فشار ضمني پول از دختر و پسر برداشته شود
ف ـ مقدار پولي كـه   ال: در زمان خريد عقد يا ديگر خريدها موارد مهم عبارتند از  

پسر هزينه مي كند ب ـ حضور افراد ديگر در زمان خريد و توجه به نظرات آنها ج ـ توجـه    
  . دختر و پسر به نظر يكديگر د ـ ميزان تالش دختر جهت كم هزينه شدن خريدها
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الف ـ مقدار پولي كه پسر هزينه مي كند معموالً به معناي سـخاوتمندي او، ارزش   

گاهي داماد براي ايجاد اين معـاني سـعي مـي كنـد       . ودن ازدواج از نظر اوست    دختر و مهم ب   
پول زيادي را هزينه كند اما در چنين مواقعي اگر از پشتيباني مناسب مالي برخوردار نباشـد،                 

  .به معناي ولخرجي و نداشتن عقل معاش نيز برداشت شودكار او ممكن است 
جـه بـه نظـرات آنهـا از مـسائل مهمـي       ب ـ حضور افراد ديگر در زمان خريد و تو   

حضور يك نفر در زمـان خريـد بـه معنـاي        . است كه خانواده ها نسبت به آن حساس هستند        
ــودن نظــرات اوســت  ــا زمــان  . پــذيرش حــضور او و مهــم ب اگــر فــردي در زمــان خريــد ي

بـسياري از   . هاي مهم دعوت نشود به معناي عدم پذيرش و مهم نبـودن اوسـت              گيري تصميم
و مسائل زوج هاي عقد كرده ناشي از معاني رفتارهاي آنان از ابتدا تا انتهاي عقـد               مشكالت  

  .است
ج ـ توجه دختر و پسر به نظر يكديگر به معناي پـذيرش نظـرات يكـديگر و مهـم      

  .بودن هركدام است
.  او مهـم اسـت  ي د ـ ميزان تالش دختر جهت كم هزينه شدن خريدها براي داماد و خانواده 

از يك طـرف از  .  ايران به ويژه حساسيتهاي زيادي در اين باره دارد  ي ط جامعه  متوس ي طبقه
پسر خواسته مي شود كه در خرج كردن خساست به خرج ندهد و از طرف ديگـر از دختـر                    

كـه  وقتي دختـري سـعي مـي كنـد          . خواهند كه زياد خرج نكند و مراقب همسرش باشد         مي
رفتـه مـي شـود كـه او مراقـب وضـعيت مـالي          هزينه ها كاهش يابد در واقـع بـه ايـن معنـا گ             

  .فرد با مالحظه اي است، زياد خواه نيست و اهل زندگي است. همسرش هست
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بسياري از دختران در زمان خريد به همين داليل تالش مي كنند تا هزينه ها هرچه                

كمتر شود اما ممكن است پس از آن دچار تعارض شوند كه مگر ارزش مـن كـم بـود كـه                      
در مورد ساير موارد اقتصادي نيز همين موضوعات مطـرح          . متر از ديگران هزينه شد    برايم ك 

است الف ـ مقدار پولي كه هزينه مي شـود ب ـ توجـه بـه نظـرات اعـضاي اصـلي خـانواده          
همسر ج ـ توجه دختر و پـسر بـه نظـرات يكـديگر د ـ تـالش فـرد ذي نفـع جهـت كـاهش            

  .ها هزينه
  

  جهيزيه
اما جهيزيه به جز واقعيت آن كـه        . خانه از طرف دختر است     وسايل   ي جهيزيه تهيه   

داشـتن و نداشـتن جهيزيـه، ارزش        . تهيه وسايل خانه است معـاني ديگـري را نيـز دربـردارد            
اقتصادي جهيزيه و كم و زياد بودن آن، هركدام معناي خاصي را نسبت به دختـر و جايگـاه            

  .او در زندگي آينده القا مي كند
 خـود را فـراهم كـرده    ي قد از دختر انتظار مـي رود كـه جهيزيـه   در پايان دوران ع    

دختران و خانواده هاي آنها معمـوالً بـراي         . باشد و به خانه اي كه پسر تهيه كرده است، ببرد          
تالش آنها براي القاي معناي مثبت نسبت بـه         . تأمين جهيزيه مناسب، تالش فراواني مي كنند      

   .دختر و جايگاه او در زندگي جديد است
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به ويژه زماني كه دختر با خانواده اي وصلت كرده باشد كه از نظـر مـالي جايگـاه                     
 ي  جهيزيـه  ي  او بـا تهيـه     ي دختر و خانواده  . باالتري دارند، اين نگرانيها افزايش پيدا مي كند       

 پسر را تأمين كنند و خود را هم سـطح آنهـا نـشان               ي باارزش سعي مي كنند نظرات خانواده     
زمـاني كـه    .  هـم سـطح معمـوالً اينگونـه نگراينهـا را دربرنـدارد             ي  با خـانواده   ازدواج. دهند
 او انتظار مي رود كه جهيزيـه بـاارزش تـري    ي  دختر كالن باشد، از دختر و خانواده    ي مهريه

  . سنگين انتظار پسر و خانواده او را افزايش مي دهدي مهريه. تهيه كنند
 براي يك زندگي دو نفره است اما معاني    وسايل مورد نياز   ي واقعيت جهيزيه، تهيه    

معنـاي عرفـي جهيزيـه،      . عرفي آن به امري فراتر از اين واقعيت ساده، گـسترش يافتـه اسـت              
 دختر را بـه زحمـت مـي انـدازد، از سـادگي ازدواج مـي كاهـد و معـاني              ي دختر و خانواده  

  ! توان كرد؟اما در برابر اين مسأله چه مي. غيرمستقيمي را بر افراد تحميل مي كند
برخي معتقدند كه بايد ساده زيستي را تبليغ كرد و ساده زيستي را به عنـوان يـك                     

 جهيزيه بـه    ي برخي معتقدند كه بايد در تهيه     . هنجار مثبت و يك ارزش اجتماعي تبليغ كرد       
دختراني كه از شرايطي مالي مناسبي برخوردار نيستند، كمك شـود، هـم بـه دليـل واقعيـت                   

  .مين وسايل مورد نياز همسران است و هم به دليل معناي عرفي آنجهيزيه كه تأ
هـاي دختـران و    نگاه ديگري كه به اين مسأله مي توان داشت، قابليتها و توانمنـدي         

توانـايي رويـارويي و مواجهـه بـا ايـن معـاني       . پسراني است كه خواهان ازدواج باهم هـستند      
ي فردي همـسر و گفتگـو دربـاره ايـن معـاني      عرفي، پذيرش يا رد آنها و تكيه بر توانمنديها  

عرفي و شفاف كردن آنها مي تواند همسران را از مشكالت و آسـيبهاي ايـن معـاني عرفـي                    
   .دور سازد
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  مهريه
معمـوالً تعيـين مهريـه در       . معموالً قبل از عقد براي دختر مهريه اي معين مي شـود             

 پـسر قبـل از عقـد، مـشخص          يك جلسه خانوادگي با حضور اعضاي اصلي خانواده دختر و         
حضور در اين جلسه خانوادگي نـشان از اهميـت جايگـاه فـرد حاضـر در خـانواده                   . شود مي
معموالً افرادي كه به آن جلسه دعوت نمي شوند در قبال اين عدم حضور واكنـشهاي                . دارد

ي و چه بسا كه اثر عاطفي آن براي مدتها بـاق          . عاطفي يا حتي رفتاري از خود بروز مي دهند        
 پسر نگرانيهـا و معـاني خاصـي را          ي ميزان مهريه براي پسر و خانواده     . بماند و يادآوري شود   

 دختر نيـز نگرانيهـا و معـاني خـاص خـود را              ي در بردارد، همچنان كه براي دختر و خانواده       
  .دارد

  : او در مورد ميزان مهريه استي موارد زير از جمله نگراني هاي پسر و خانواده
 به هردليلي اين ازدواج به طالق منجر شـود، آيـا امكـان پرداخـت مهريـه                   درصورتي كه  

  براي آنها وجود دارد؟
   آيا ارزشمندي اين ازدواج با ميزان مهريه برابري مي كند؟

   دختر زياده خواهي نمي كنند؟ي  آيا خانواده
  پس از عقد درصورتي كه عروس بخواهد دخل و تصرفي در مهريه خود انجام دهـد بـه      
  ويژه اگر مهريه به صورت زمين يا مسكن باشد، آيا تأثير منفي بر خانواده نخواهد گذاشت؟

 آيا توان تعيين همين ميزان مهريه براي ديگر عروسان خانواده نيز كه پس از اين به جمع                  
  خانواده اضافه مي شوند، وجود دارد؟
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د سـريعاً مهريـه را درخواسـت         مبادا دختر يا خانواده او پس از تعيين مهريـه و انجـام عقـ               
  .كنند

  
  : دختر در مورد ميزان مهريه استي موارد زير از جمله نگرانيهاي دختر و خانواده

 درصورتي كه به هر دليلي اين ازدواج به طالق منجر شـود، آيـا ايـن ميـزان مهريـه مـي                       
  تواند زندگي دختر آنها را تاحد قابل قبولي پس از طالق تأمين كند؟

  زشمندي دختر آنها با اين ميزان مهريه برابري مي كند؟ آيا ار
   آيا پسر و خانواده اش خست به خرج نمي دهند؟

   خود دخل و تصرف كند؟ي  آيا دختر آنها مي تواند پس از عقد در مهريه
   ديگر دختران خانواده هست؟ي  دختر آنها همطراز مهريهي  آيا مهريه
   داماد هست؟ي  ديگر عروسان خانوادهي مهريه دختر آنها همطراز ي  آيا مهريه

 آيا اين ميزان مهريه مي تواند تاحدودي مـانع طـالق دختـر آنهـا بـه واسـطه عـدم تعهـد                        
  احتمالي داماد در آينده شود؟

خانواده ها معموالً در تعيين مهريه، به اين نگرانيها پاسخ مي دهند و بر ايـن اسـاس              
 ديگر است كه بـه نظـر مـي رسـد            ي مهريه ناچيز دو مقوله   مهريه كالن و    . به توافق مي رسند   

  .الزم است به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرند
 ي معـاني مهريـه  .  واقعيتهايي در آينده استي  كالن حاوي معاني و ايجاد كننده     ي مهريه  

 دختـر و ازدواج بـا اوسـت در ضـمن بـه معنـاي از خـود        ي كالن بيشتر مبني بر ارزش فـوق العـاده        
 كـالن  ي اما معموالً مهريـه .  دختر براي اوستي ذشتگي پسر، قطعيت او و برجستگي فوق العاده       گ
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. به دنبال خود باعث ايجاد واقعيتهايي در ارتباط عروس و داماد و خانواده هاي آنها مي شود            
كه بـه طـور     .  كالن دارد معموالً سرمست از اهميت و ارزش خود است          ي عروسي كه مهريه  

حـس بـا ارزشـي و اعتمـاد بـه نفـسي كـه               . ستعاري با ميزان مهريه برابري مي كند      نمادين و ا  
.  او نيـز بـيش از حـد اسـت          ي ممكن است حتي بيشتر از حد هم باشد همان طور كـه مهريـه             

 كـالن  ي  همسر مي تواند از تبعات مهريه ي قدرت زياد عروس در ارتباط با همسر و خانواده        
در روابط خانوادگي كـاهش مـي دهـد چـرا كـه مهريـه                كالن قدرت مرد را      ي مهريه. باشد

دسـت  .  خود را به اجرا بگذاردي عندالمطالبه است و زن مي تواند هرگاه كه خواست مهريه     
  .به عصا حركت كردن و مراقبت بيشتر مرد، مي تواند از تبعات مهريه كالن باشد

اي روشنفكري   ديگري است كه برخي افراد به ويژه با نگرشه         ي مهريه ناچيز مقوله    
برخي از افراد از نبود مهريه دفاع مي كنند و تالش مي كننـد تـا نبـود                  . آن را دنبال مي كنند    

  .مهريه را به عنوان يك ارزش روشنفكرانه دنبال كنند
به نظر مي رسد در شرايط اقتصادي و حقوقي كشوري ماننـد ايـران، نبـود مهريـه،                    

وجود مهريه براي يك زن     . ني را به هم مي زند      ايرا ي تعادل قدرت اقتصادي زن در خانواده     
اگر اين پشتوانه اقتـصادي     . ايراني به معناي پشتوانه اقتصادي و بالتبع قدرت در خانواده است          

و قدرت را از زن ايراني بگيريم و به جـاي آن هـيچ پـشتوانه مـالي و قـدرتي ديگـري بـه او                   
ب بروز آسيب ها و مـسائل ديگـري در          ندهيم مطمئناً تعادل خانواده را برهم زده ايم و موج         

  . همسران خواهيم شدي ارتباط آينده
همان طور كه مهريه كالن قدرت زن را افزايش مي دهد مهريه ناچيز قدرت مـرد                  

را افزايش مي دهد چرا كه هرگاه مرد اراده كند با توجه به اينكه حق طالق از آن مرد است   
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 ناچيز دارد ممكن است     ي بالتبع زني كه مهريه   . هدمي تواند با پرداخت مهريه زن را طالق د        
  .در مقابل مرد دست به عصا حركت كند و بيشتر مراقب و نگران باشد

ما ضمن اينكه از وجود مهريه به عنـوان يـك مكانيـسم تعـادل بخـش در خـانواده           
 كالن مي دانيم و تفـاوت عمـده اي بـين            ي  ناچيز را همانند مهريه    ي حمايت مي كنيم مهريه   

 نـاچيز تعـادل سيـستمي       ي  كـالن و هـم مهريـه       ي هـم مهريـه   . اين دو نوع مهريه قائل نيـستيم      
در خـانواده  . خانواده ايراني را برهم مي زند و موجبات آسيبهاي آينـده را فـراهم مـي آورد            

 نـاچيز، تعـادل را بـه نفـع          ي  كالن و مهريـه    ي مهريه. الزم است قدرت به تساوي پخش شود      
 يكي به نفـع زن و ديگـري بـه نفـع مـرد كـه البتـه هـر دو در              . مي زند  يكي از همسران برهم   

  .نهايت به ضرر خانواده است

  مسكن
 او ي در دوران عقـد از پـسر و خـانواده   .  پـسر اسـت  ي تهيه مسكن مناسب بر عهده    

انتظار مي رود كه مـسكن مناسـبي را تهيـه كننـد تـا در پايـان ايـن دوران، عـروس و دامـاد                          
  .يد خود را در آن آغاز كنندزندگي مشترك و جد

مسكن نيز معاني استعاري بـه غيـر        . همانگونه كه جهيزيه داراي معاني ضمني است        
خريد مسكن يـا اسـتيجاري بـودن آن، متـراژ، سـال سـاخت و                . از واقعيت خود مسكن دارد    

 ازاما  . محلي كه مسكن در آن واقع است مي تواند واقعيت مسكن را تحت الشعاع قرار دهد               
جهيزيه بيشتر مورد تعبيـر و تفـسير        . ن معموالً معاني استعاري كمتري برداشت مي شود       مسك

موضوعي كه در مورد مسكن معموالً مورد توجه و بحث و مناقـشه             . قرار مي گيرد تا مسكن    
ــاد اســت       ــدري دام ــه ي پ ــه خان ــا نزديكــي ب ــر دوري ي ــرد محــل آن از نظ ــي گي ــرار م . ق
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 پدري يا نزديـك بـه       ي اليل اقتصادي يا عاطفي در خانه     برخي از افراد ترجيح مي دهند به د       
 عـروس در قبـال چنـين تـصميمي          ي معمـوالً عـروس و خـانواده      . خانه پدري سكني گزينند   

واكنش نشان مي دهند و يا حتي اگر واكـنش هـم نـشان ندهنـد از ايـن امـر چنـدان راضـي                         
  .نيستند

 جديد بـه دنبـال      ي انواده پدري داماد معموالً عواقبي را براي خ       ي سكونت در خانه    
اولين مسأله اي كه ايجاد مي شود كمرنگ شدن استقالل خـانواده ي جديـد   . خواهد داشت 

 اصـلي،   ي سكونت در خانه پدري براي پسر بيشتر به معناي وابستگي به پدر و خانواده             . است
ه سكونت در خانه پدر به معناي عدم جدايي از پدر و محيط فيزيكي خانـ              . برداشت مي شود  

 يعني مردي كه هنوز از پدر خود جدا نشده است و اين به معنـاي وابـستگي                  .براي پسر است  
 پدري در صورتي كه به دليل وابستگي ي  پدري يا نزديك به خانهي سكونت در خانه . است

اقتصادي يا وابستگي عاطفي پسر به پدر يا مـادر باشـد، مخربتـرين نتـايج را در پـي خواهـد                      
استقالل اقتصادي يا استقالل عاطفي نرسيده باشد اصـوالً بـراي تـشكيل        پسري كه به    . داشت

تحقيقات نشان مي دهد . خانواده صاحب صالحيت نيست و فرد نامناسبي براي ازدواج است 
 اصلي يكـي از عوامـل پـيش         ي كه وابستگي عاطفي يا اقتصادي يكي از همسران به خانواده         

  )گلدريك(بيني كننده طالق است 
له اي كه سـكونت در خانـه پـدري يـا نزديـك بـه خانـه پـدري باعـث               دومين مسأ   

خواهد شد افزايش تعامالت عروس به عنوان يك عـضو جديـد بـا ديگـر اعـضاي خـانواده                    
روابط اين عضو جديد هرچه به آرامي با ديگر اعضا شكل بگيـرد تعارضـات و                . داماد است 

در .  بيـشتري وجـود دارد     مشكالت كمتر خواهد بود و طبيعتاً براي حـل تعارضـات فرصـت            
بـا  . صورتي كه تعامالت به حـداكثر برسـد احتمـال حـل تعارضـات كـاهش خواهـد يافـت                   
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 دامـاد تخريـب مـي شـود و     ي افزايش تعارضات و عدم حل آنها رابطـه عـروس بـا خـانواده          
  . عروس و داماد نيز متأثر خواهد شدي رابطه

ت در خانـه پـدري دامـاد     همان طور كه بيان شد، دو مسأله اصلي در مـورد سـكون              
 ي  جديد مطرح است اول وابستگي عـاطفي يـا اقتـصادي دامـاد بـه خـانواده                 ي براي خانواده 

  . داماد استي اصلي خود و دوم تعارضات عروس با خانواده
در مورد محل سكونت عروس و داماد به نظر مي رسـد وجـود فاصـله اي مناسـب                  

سـكونت در خانـه   . عـروس بهتـرين گزينـه اسـت     ي  داماد و هم از خـانواده     ي هم از خانواده  
پدري داماد يا عروس به نظر مي رسد مشكالت و مسائل متعددي را به دنبال خواهد داشـت                  

  .و تنها در شرايط استثنايي قابل بررسي است
  

  جشن ازدواج
جشن ازدواج يكي از مراسم اصلي ازدواج است كه برخي به آن بسيار اهميت مي                

. ه آن با بدبيني نگاه مي كنند و درصدد حذف يا كاستن از آن هـستند               دهند و برخي ديگر ب    
مهمتــرين كــاركرد مراســم ازدواج، . برگــزاري مراســم ازدواج كاركردهــاي متفــاوتي دارد

دومين كاركرد مراسم   . رسميت بخشيدن به ازدواج و زندگي مشترك عروس و داماد است          
چـه كـسي جـشن مجلـل تـري          . تازدواج، رقابت اجتماعي يا همان چشم و هم چشمي اسـ          

چه كسي تعداد بيشتري را دعـوت       ! چه كسي غذاي بهتري داده است؟     ! برگزار كرده است؟  

 سومين كاركرد مراسم ازدواج، تبادل هدايا به منظـور تأكيـد بـر انـسجام        …و! كرده است؟ 
معمـــــوالً در مراســـــم مختلـــــف هـــــدايايي بـــــين عـــــروس و . اجتمـــــاعي اســـــت
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 داماد و خويشاوندان اين دو تبادل مي شود كـه بيـانگر انـسجام                عروس و  ي  داماد و خانواده  
  1.اجتماعي و وابستگي اجتماعي است

جشن ازدواج نيز از آنجا كه يكي از مراسم اصلي ازدواج است همـين سـه كـاركرد                  
الف ـ رسميت دادن به ازدواج ب ـ رقابت اجتماعي و ج ـ انسجام اجتماعي بـه وسـيله      . را دارد

 افرادي كه به جشن ازدواج نگاه بدبينانه دارند، معموالً به رقابت اجتمـاعي كـه در        .تبادل هدايا 
از آنجـا كـه خـواه نـاخواه در جريـان برگـزاري جـشن        . جشن ازدواج رخ مي دهد، نظر دارند   

ازدواج، رقابت ايجاد مي شود، ناراضي هـستند و ايـن رقابـت را مايـه اتـالف وقـت، انـرژي و           
ــرمايه ــه ي ســ ــراد و جامعــ ــور      افــ ــز مجبــ ــران نيــ ــه ديگــ ــد كــ ــد و معتقدنــ ــي داننــ    مــ

مـا ضـمن تأييـد      . كند مي رقابت تداوم پيدا     ي مي شوند تا در اين رقابت شركت كنند و سلسله         
بـه نظـر مـا بـودن جـشن          . جشن ازدواج تأكيد مي كنيم    » رسميت بخشي «اين مطلب بر اهميت     

 آداب و رسـوم     ي ري همـه  ازدواج بهتر از نبودن آن است چرا كه با برگـزاري جـشن و برگـزا               
. يابـد  مربوط به جشن، رسميت ازدواج بيشتر مي شود و تعهد همسران نيز به تبع آن افزايش مي    

 ايران تحقيقي مبني بر اينكه آيا نـرخ طـالق در ازدواجهـايي كـه     ي در جامعهتا به حال    هرچند  
الق در در دفتر خانـه هـا بـدون مراسـم جـشن، ثبـت مـي شـوند تفـاوت معنـاداري بـا نـرخ طـ              

 امـا بـه     .، انجام نـشده اسـت     ازدواجهايي كه همراه با مراسم جشن به ثبت مي رسند، دارند يا نه            
لحاظ نظري به نظر مي رسد كه آمار طالق بايد در ازدواجهاي بدون مراسم بيـشتر باشـد چـرا                    

بـه نظـر مـي رسـد كـه          . كه پيوند اجتماعي و عرفي همسران در اين گونه ازدواجها كمتر است           
 مردم در جـشن نـوعي گـواهي و تأييـد بـر رسـميت ازدواج و نيـز عـاملي بـراي تثبيـت                          تجمع

                                                 
 . ـ از جناب آقاي مهرداد عربستاني به دليل بيان كاركردهاي مراسم سپاسگزارم1
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از اين نظر مي توان آن را عاملي در استقرار          . مسؤوليت هاي دو طرف در زندگي آتي است       
  .تكاليف زناشويي و ايجاد تعهد جدي دانست

زار در جوامع پيشرفته، جشن ازدواج مختصرتر و كم خرجتر از ديگر جوامـع برگـ                
شايد دليل آن اين باشد كه رقابت اجتماعي در جوامع پيشرفته در سـاير بـسترهاي                . مي شود 

اجتماعي انجام مي شود و جشن ازدواج كمتر توجه افـراد را بـراي رقابـت اجتمـاعي برمـي                    
به نظر مي رسد هرچه بتوان رقابت اجتماعي را بـه سـاير فعاليتهـاي اجتمـاعي منتقـل                   . انگيزد

  .زاري جشنهاي ساده تر و كم هزينه تر خواهيم بودكرد، شاهد برگ
يكـي جـشن نـامزدي      . در فرايند ازدواج در فرهنگ ايراني سه جـشن وجـود دارد             

همانطوركه قبالً در فصل نامزدي به طـور مفـصل          . ديگري جشن عقد و نهايتاً جشن عروسي      
ي كـه افـراد     توضيح داده شد، بهتر است كه نامزدي چندان پر سروصدا نباشـد تـا در صـورت                

بنابراين به نظر مي رسـد كـه نبـودن          . خواهان جدايي بودند، ساده تر بتوانند ازهم جدا شوند        
جـشن  . جشن نامزدي با فلسفه نامزدي بيشتر انطباق دارد و نبودن آن بهتر از بـودن آن اسـت                 

چرا كـه   . عقد دومين جشن از جشنهاي سه گانه ايراني است كه از نظر ما بسيار اهميت دارد               
جـشن عروسـي،    . پيمانهاي سه گانه شرعي، عرفي و حقوقي در اين جشن به هم مي پيوندند             

  .جشن آغاز ازدواج است كه البته گاهي با انجام سفر يا ماه عسل نيز جايگزين مي شود
جشن عقـد   (برگزاري يكي از اين جشنهاي سه گانه يا بهتر است بگوييم دو گانه،                

  .ان نزديك، كافي و مناسب به نظر مي رسدبا حضور خويشاوند) يا جشن عروسي
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  ترديد در دوران عقد
بسيار پيش مي آيد كه در اين دوران همسران نسبت بـه ازدواج خـود ترديـد پيـدا                     

بسياري از اين ترديدها ناشي از استرس و اضطرابهاي افراد است اما برخي ديگر ناشي               . كنند
  .از واقعيتهايي است كه مشاهده مي كنند

ي كه ناشي از استرس ازدواج و مسائل حاشيه اي آن باشد طبيعي مي نمايـد                ترديد  
چرا كه بسياري از ما به ازدواج به عنوان يك مقوله استرس زا نگاه نمي كنيم و زماني كه با                     
استرس ناشي از ازدواج رو به رو مي شويم، به احتمال زيـاد نـسبت بـه ازدواج و همـسرمان                     

ه با گذشت زمان و كم شدن استرس در صورتي كه انتخاب            طبيعي است ك  . ترديد مي كنيم  
  . درستي انجام داده باشيم، ترديدها كنار خواهد رفت

ترديـدي كـه ناشـي از      . اما گاهي ترديد ما به دليل مسائل عميقتر و جدي تر اسـت            
   ي نامناسب بودن همسر، ترديد ناشـي از بـي عالقگـي بـه همـسر و ترديـد ناشـي از مـشاهده                   

هرگاه ترديـد جـدي نـسبت بـه         . هشدار دهنده، ترديدي جدي به حساب مي آيد       نشانه هاي   
 اول ثابـت مانـدن در جايگـاه فعلـي و پـيش              .ازدواج پيش آيد بهتر است دو كار انجام شود        

نرفتن به سوي مراحل بعدي و دوم استفاده از كمك تخصصي تـا زمـاني كـه يـا ترديـد بـر                       
  .طرف شود يا تصميم ديگري گرفته شود

ري از افرادي كه ترديد جدي نسبت به ادامه فرايند ازدواج دارند ممكن است              بسيا  
بر اثر فشار اجتماعي و يا احساس گنـاه بـه اجبـار تـن بـه تـداوم ازدواج و ورود بـه زنـدگي                 

همان طور كه قبالً بحث شد اجبار در ازدواج يكي از موارد آسيب رسـان و                . مشترك دهند 
   .همراه با ريسك باالي طالق است
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  تقسيم كار در فرايند ازدواج
 ي در فرهنگ ما مطلب قابل توجهي كـه وجـود دارد تقـسيم كارهـا بـين خـانواده                    

مهريه با پسر،   .  داماد به صورت رسم و رسومات مختلف اجتماعي است         ي عروس و خانواده  
ايـن تقـسيم كـار      . جهيزيه با دختر، عقد با دختر، عروسي با پسر و از اين قبيـل مـوارد اسـت                 

چرا كه به دنبـال ايـن تقـسيم كـار، بـار مـسائل               .  مثبت فرهنگي در جامعه ايران است      ي نكته
در برخي از خرده فرهنگهاي ايراني اين تقـسيم  . اقتصادي و زحمات ازدواج تقسيم مي شود   

كار، رعايت نشده است و همه ي بار بـر دوش پـسر و خـانواده او و در مـوارد بـسيار قليلـي                         
هرچه بار بيشتري بر يكي از طرفين باشد، ازدواج سـخت تـر مـي               . اوست ي دختر يا خانواده  

تـساوي و برابـري در ازدواج يـا بـه عبـارت            . شود و نهايتاً طرف ديگر هم ضرر خواهد كرد        
ديگر همسري در ازدواج، هرچه بيـشتر رعايـت شـود، ازدواج آسـانتر، راحتتـر و سـهل تـر                     

 باشد در نهايت به سود هر دو طرف خواهـد    تقسيم كار در ازدواج، هرچه بيشتر     . خواهد بود 
  .بود

  



  

  

  هفتمفصل 
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 ايـن   .تـري اسـت     ازدواج از آنچه كه همسران انتظارش را دارند، تغيير و انتقال سـخت            
بسياري . كند اند، صدق مي موضوع حتي در مورد آنهايي كه دوران نامزدي خوبي هم داشته       

انـد را     دي سهل و ساده و شبيه به آنچه كه پيش از ازدواج تجربـه كـرده               از آنها، انتظار فرآين   
تقريباً دو سال اول ازدواج براي همسران سالهاي پرمشقتي اسـت، چـرا كـه بايـد بـين                   . دارند

نظر كننـد و بـه        هاي يكديگر براي خود جايي باز كنند، از استقالل قبلي خود صرف             خانواده
ي اينها به سـادگي و بـدون اسـترس            عهده گيرند و همه    وظايف جديدي را بر      ،عنوان همسر 

  .رخ نخواهد داد
  

  كند عشق با گذر زمان تغيير مي
 عشق، بيـشتر  ،پيش از ازدواج. عشق زمان نامزدي با عشق پس از ازدواج متفاوت است 

ت و شور و شـوق اسـت امـا بـراي افـرادي كـه ازدواج                 ميـّي جذابيت جسماني، صمي     بر پايه 
طبيعي است كـه شـدت و شـور و اشـتياق            . دهد  ر معناي محبت و وفاداري مي     اند، بيشت   كرده

يك ارتباط در خالل زمان تغيير كند و خيلي معمـول و رايـج اسـت كـه شـدت آن پـس از          
 ما خيلي بيشتر از آنچه كه عادت داشـته باشـيم، بـا          ،پس از ازدواج  . كاهش پيدا كند   ازدواج

  .ودن خسته شويمب هم هستيم و حتي ممكن است از اين با هم
ي   در تحقيقي كه در آمريكا از تازه عروس و دامادها شده است، تقريباً نيمي از آنها دربـاره                 

ي را در خـالل  يدار زناشو اند؛ چرا كه مسايل و مشكالت معني  تداوم ازدواجشان شك داشته   
ــد  ــرده بودن ــه ك ــال اول ازدواج تجرب ــه . س ــا ازدواج را ســخت% 40نزديــك ب ــر از  از آنه ت
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سر آنهـا بـيش از قبـل انتقـاد          مـ انـد كـه ه      نچه كه انتظارش را داشتند، يافتند و يادآور شـده         آ
  .كند مي

تـرين   ي اينها، بسياري از مـردم سـالهاي اول ازدواج را بهتـرين و شـيرين      رغم همه   علي
نـرخ  .  ديگر براي اكثـر مـردم سـخت اسـت           نفر  اما در واقع سازگاري با يك     . دانند  سالها مي 

اي كوچـك، بـه نظـر         تصور دو مرغ عشق در النـه      .لهاي اول ازدواج بيشتر است    طالق در سا  
  .واقعيت چيز ديگري است. رسد در مورد انسانها تصور صحيح و درستي نباشد مي
  

  .دهد ازدواج همسر شما را تغيير نمي
شود همسران احساس كنند كه انطباق با ازدواج          يكي از مهمترين داليلي كه باعث مي      

ارتبـاط پـيش از     . گرا هـستند    آل   است، اين است كه آنها مشخصاً خيلي ايده        سخت و مشكل  
كه بعـد از ازدواج همـه چيـز بـه             به ويژه تصور اين   . پردازي است   ازدواج پر از افسانه و خيال     

كـه بعـد از ازدواج خـصوصيات ناخواسـته و             خير و خوشـي خواهـد گذشـت و تـصور ايـن            
  .ناصحيح همسرمان تغيير خواهد كرد

ي افراد نيست، بلكه حتي فرآيند تغيير را هم آسـان             فانه ازدواج نه تنها تغييردهنده    متأس
هاي نامطلوب را بـزرگ و برجـسته هـم        به واقع ازدواج خصوصيات و ويژگي     . نخواهد كرد 

  .كند مي
اگر فردي پيش از ازدواج كثيف و شلخته باشد، بعد از ازدواج هم كثيف و شـلخته خواهـد            

  . شود  بيشتر آشكار مي،زدواج اين شلختگي، به صورت يك مشكل و معضلاما بعد از ا. بود
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ي آدمـي را بيـشتر و بهتـر           دهد، بلكه در واقع صـفات نهفتـه         ازدواج كسي را تغيير نمي    
هيچ فـردي بـا ازدواج تغييـر    . حال چه صفات مثبت باشد و چه صفات منفي. كند  آشكار مي 

يـك  . اگر اهـل ديـدن باشـد       ،ود را بهتر ببيند   تواند صفات و خصوصيات خ      تنها مي . كند  نمي
  :گفت ي ازدواجش چنين مي مورد جالب، خانمي بود كه درباره

. بـسيار محترمانـه برخـورد كـرد       . با او در ميهماني آشنا شـدم      
حتي در يك بحث روشنفكرانه وقتي مـن عـصباني شـدم، او             

 كـه او    منهايت احترام و ادب را بجاي آورد و من فكـر كـرد            
بنظرم مؤدب بود و با احتـرام برخـورد         . گونه است   هميشه اين 

  .كرد و به همين دليل با او ازدواج كردم مي

جالب است بدانيد كه در طول شش ماه اول زندگي، همان آقا هشت مرتبـه همـسرش                 
 خـشونت و آزار او در ماههـاي بعـد بيـشتر و بيـشتر شـد، تـا                    .را مورد ضرب و شتم قرار داد      

ي قبـل از   هازير رؤيا جدول  در  . براي طالق اقدام كرد    سالت يك   گذشكه خانم بعد از       اين
  .اند ازدواج فهرست شده است كه به واقعيتهاي مخربي تبديل شده
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 رؤياها و واقعيتها
  
  ن با مردي ازدواج كرد كه جسور و شجاع بود ز

  .و از او جدا شد چرا كه همسري مستبد و خودرأي بود
  

  زير بود  مرد با زني ازدواج كرد كه آرام و سربه
  .و از او جدا شد چرا كه ضعيف و ناتوان بود

  
  زن با مردي ازدواج كرد كه درآمد خوبي داشت 

  .كرد و از او جدا شد چرا كه فقط كار مي
  

  رسيد مرد با زني ازدواج كرد كه هميشه به ظاهر خود مي
  .درك  و از او جدا شد چرا كه بيشتر وقتش را جلوي آينه سپري مي

  
  زن با مردي ازدواج كرد كه عاشق منش و اجتماعي بود 

  .باره بود و از او جدا شد چرا كه عياش و زن
  

  مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار ساكت و وابسته بود
  .كننده و چسبنده بود  و از او جدا شد چرا كه بسيار كسل

  
  ي گروه بود زن با مردي ازدواج كرد كه ستاره

  .خاصيت بود بخار و بي كه در خانه بيچرا  و از او جدا شد 
  

  مرد با زني ازدواج كرد كه پرحرف و اجتماعي بود
  .هوده كنديتوانست جر و بحث ب  و از او جدا شد چرا كه فقط مي

  
 و از او جدا شـد چـرا         زن با مردي ازدواج كرد كه ورزشكار خوبي بود        

هـاي   كـردن بـود و يـا در حـال تماشـاي بـازي           كه فقط يا در حال بـازي      
  .ورزشي
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  .برد ازدواج تنهايي و دلتنگي را از بين نمي

گـاهي  . شـند بـين نبا  انسانها در بيشتر جوامع گويا تمايل دارند كه نسبت به ازدواج واقع           
كـه   تـا جـايي  توان به آن دسـت يافـت،    گيريم كه هرگز نمي قدر دست باال مي   ازدواج را آن  

هـاي زيبـا و سـالم، خانـه،           پر از عشق، فداكاري، بچه    . حتي در رؤيا هم قابل دسترسي نيست      
اما ... دوستانه، دشتهاي سرسبز، دويدنهاي رؤيايي، سفرهاي جذاب و         و  ثروت، روابط عالي    

گونـه نيـست كـه در فيلمهـا و      شويم، چـرا كـه واقعيـت آن    كنيم افسرده مي زدواج ميوقتي ا 
هـاي سرشـار از خوشـي دارد و هــم     عـشق واقعــي هـم لحظـه   . ايـم  داسـتانها ديـده و خوانـده   

كـه روي     در حـالي  . بينـيم   ي سـكه را مـي       هايي پر از رنج و بدي، اما ما فقط يك رويـه             لحظه
  .ن خواهد دادديگر سكه، آرام آرام خود را نشا

كنيم و بعد از ازدواج       پيش از ازدواج حداقل گاه و بيگاه احساس تنهايي و دلتنگي مي           
كنـيم، بـاز      ايـم و در جمـع زنـدگي مـي           كـه ازدواج كـرده      بـا ايـن   . هم برخي اوقات دلتنگيم   

  .كند افتادگي از ديگران ما را رها نمي احساس تنهايي، احساس انزوا و دور
زدواج موفق هم، برخـي اوقـات، ايـن احـساسات بـه سـراغش               هر فردي حتي با يك ا     

الزم است كه بدانيم اين احساسات چه قبـل از ازدواج و چـه بعـد از ازدواج امـري                    . آيد  مي
  .كامالً طبيعي است

  
  از احترام تا انتقاد
كننـد و كمتـر يكـديگر را          اي وجود دارد كه همسران بيـشتر انتقـاد مـي            بعد از ازدواج دوره   

كنـيم، عـشق مـا بايـد ميزانـي از       زماني كه عاشق فردي هستيم و با او ازدواج مـي    . پذيرند  مي
ــد   ــضمين كن ــرام و نزاكــت را ت ــتان   . احت ــه و دوس ــراد غريب ــا اف ــب ب ــا اغل ــرام و  ،ام ــا احت  ب
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گويــا كــه عقــد ازدواج مجــوزي اســت بــراي . كنــيم پــذيري بيــشتري برخــورد مــي انعطــاف
  .ادبي خي و بيبودن و گاهي ابزاري براي گستا نزاكت بي

شايد دليل اين اتفاق اين باشد كـه زنـدگي مـشترك و ناكـامي دسـت در دسـت هـم                      
شويم و اغلب شاهد آنهـا        چرا كه بعد از ازدواج از عادتهاي همسرمان بيشتر آگاه مي          . دارند

  .شود تر مي ي ناراحتي ماست سخت هستيم و پذيرش عادتهايي كه مايه
كنند بلكه فاميل  سم كوچك يكديگر را صدا نمي  شود كه برخي از همسران ا       ديده مي 

پرسيم كه مگـر شـما بـا هـم صـميمي نيـستيد كـه                  وقتي از آنها مي   . زنند  يكديگر را صدا مي   
خواهيـد ماننـد زن و    مـي «: دهنـد  پاسـخ مـي  . دهيـد  گونـه يكـديگر را مخاطـب قـرار مـي         اين

گونـه    آنها اين . »كنيماحترامي    شوهرهاي ديگر رويمان به روي هم باز شود و به يكديگر بي           
هـا بـين آنـان        دانند و از ترس اينكه مبادا روزي حرمـت          برخورد كردن را دليل بر احترام مي      

  .دارند فرو بريزد، از همان ابتدا حتي در صدا كردن نام يكديگر هم حرمت نگاه مي
در . دهنـد   از طرف ديگر برخي از همسران بـه راحتـي يكـديگر را مخاطـب قـرار مـي                  

پرسـيم چـرا      از آنهـا كـه مـي      .  فـراوان وجـود دارد     … اوهوي، آهـاي، خـره و        صحبت آنها 
ما با هم صميمي هستيم، با هم ندار هستيم         «: دهند  كنيد؟ پاسخ مي    گونه با هم صحبت مي      اين

  .دانند گونه برخورد كردن را دليل بر صميميت مي آنها اين. »و خودماني هستيم
ن ما يك آشفتگي در مورد معنـاي احتـرام          كنيد گويا در ذه     طور كه مالحظه مي     همان
رسـد كـه معنـاي احتـرام بـه همـسر بـراي مـا تعريـف نـشده اسـت و                         به نظر مي  . وجود دارد 

  .كند دانيم كه احترام چيست و چگونه مصداق پيدا مي نمي
  سؤال اساسي اين است كه احترام چيست؟ و مصداق آن كدام است؟

. حفظ حريم ديگري احتـرام بـه اوسـت        . استاحترام به معناي حرمت داشتن و حفظ حريم         
يكـي از مـوارد احتـرام بـه ديگـري وارد            . حفظ حد و مرزهـاي ديگـري احتـرام بـه اوسـت            
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طور كه در كالم و صحبت به معناي احتـرام            وارد حريم نشدن همان   . صحبت او نشدن است   
  .هاي ديگر نيز به معناي احترام است است در تمام حوزه

هاي ديگري، احترام  ي ديگري، احترام به ارزش  احترام به سليقهاحترام به نظر ديگري،
به مالكيت ديگري، احترام به وقت ديگري، احترام به حق ديگري، احترام به كـار ديگـري،                 

ي ديگـري، احتـرام بـه     احترام به خواب ديگري، احترام به جسم ديگري، احترام به خـانواده        
  .ه مواردي از حفظ حريم است هم…دوست ديگري، احترام به نام ديگري و 

گذارنـد و     ما از مثال نام شروع كرديم كه چگونه يك زوج به نام يكديگر احترام مـي               
طور كه در ايـن مثـال مـشاهده       همان. كنند  حرمتي مي   چگونه زوجي ديگر به نام يكديگر بي      

 مـوارد  در. احترامـي  كرديد در احترام به همسر شاهد يك پيوستار هستيم از پراحترامي تا بي         
  .ديگر نيز ما شاهد همين پيوستار هستيم

در دوسـتي صـميمانه،     . در مورد مصداق احترام، بهترين مورد دوستي صـميمانه اسـت          
دوسـتان صـميمي   . گذارند در عين اينكه با هم صميمي هستند دوستان به يكديگر احترام مي  

د صـميمي نيـستند و اگـر        احترامي، چرا كه اگر پراحترامي كنن       كنند و نه بي     نه پراحترامي مي  
  .احترامي كنند دوست نيستند بي

هـاي    در دوستي صميمانه افراد در عين حال كه با هم خودماني و راحت هستند حـريم               
احتـرام بـه همـسر هماننـد احتـرام بـه            . گذارنـد   كنند و به هم احترام مي       يكديگر را حفظ مي   

  .كند دوست صميمي است و از همان الگو پيروي مي
  

  لديننظرات وا
ها و عوامل بيـشمار ديگـري بـر انطبـاق و سـازگاري همـسران تـأثير              والدين، دوستان، رسانه  

هرچند اكثر همسران والدين خود را . اي دارند  والدين در اين ميان به ويژه تأثير عمده       . دارند



212  سال اول زندگي مشترك  

ي دورشــدن از  گذارنــد، امــا برخــي از آنهــا دربــاره  دوســت دارنــد و بــه آنهــا احتــرام مــي 
آنهـا شـايد بخواهنـد زنـدگي جديـدي را،           . اي خود، رؤياهاي زيادي درسر دارند     ه  خانواده

مطالب زير را يك تازه عـروس بيـان كـرده    .ي قيد و بندهاي والدين ايجاد كنند    آزاد از همه  
  :است

مادر همسرم دايماً . شد بعضي وقتها واقعاً غيرقابل تحمل مي
ا كردم، ت در حال تذكر نكاتي بود كه بايد رعايت مي

او متوجه نبود كه ازدواج ما با ازدواج . ام خوب شود آشپزي
من از اول آشپزي بلد نبودم و . خودش كامالً تفاوت دارد

مادرش با من جوري . پخت خود همسرم اكثر اوقات غذا مي
  .برم كرد كه انگار من دارم پسرش را از بين مي رفتار مي

ين به معنـاي موافقـت و تأييـد و انجـام            تواند مفيد باشد، اما ا      شنيدن نظرات والدين مي   
گيري عاقالنه حـايز      گويند براي تصميم    بلكه فهم آنچه كه آنها مي     . ي آن نظرات نيست     همه

  .اهميت است
، نتـايج بدسـت آمـده نـشان     )2000اولـسون،  ( زوج عقدكرده    5174در يك مطالعه بر روي      

فرزندانـشان ناخـشود بودنـد،      دختـر از ازدواج     پسر و هـم والـدين       كه هم والدين      داد، زماني 
كـه والـدين      زماني. از زوجها نيز از زندگي مشترك خود، رضايت كمي داشتند         % 88حدود  

از زوجهـا از    % 73نظـر مـساعد نداشـت، تقريبـاً         ي ازدواج فرزنـدش       دربـاره يكي از زوجهـا     
ارتباط خود احساس رضامندي سطح پاييني داشتند و از طرف ديگر هرگـاه والـدين هـر دو       

از زوجها سـح بـااليي از رضـامندي         % 58ر نظر مثبتي به ازدواج فرزندانشان داشتند، تقريباً         نف
  . دادند ارتباطي را گزارش مي
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تواننـد تـا حـدي در ارتبـاط فرزندشـان بـا               اين مطالعه بيانگر اين است كه والـدين مـي         
بـا همـسر    اگر والدين احساس مثبتي از ارتباط فرزندشان        . همسرش، مشكل را احساس كنند    

هم واقعاً راضي نيستند؛ عاقالنه اين است كه قبل از ازدواج، هـر             همسران  اش ندارند و      آينده
ي اين وضعيت صحبت كنند و نهايتاً ممكن است كه مفيد ببينند              دو نفر به طور جدي درباره     

البتـه ايـن كـار      . دادن است، صحبت كنند     كه با والدينشان هم در مورد آنچه كه در حال رخ          
تواند پردرد    دادنش بسيار سخت و دشوار است و حتي مي          دان آساني نيست و حتماً انجام     چن

اما بهتـر اسـت كـه بـه مـشكالت و            . ي خود را آشكار كنيم    بآور باشد كه مكنونات قل      و رنج 
كه بعد از ازدواج و احياناً بـه دنياآمـدن فرزنـد يـا             مسايل، پيش از ازدواج پاسخ دهيم، تا اين       

  .خواهيم آن را حل كنيمآنگاه بور شويم و  وطهغن مسأله و مشكل فرزنداني در آ
  

  .شود آن چه باعث تداوم ازدواج مي
آنهـا از ايـن زوجهـا    .  زوج موفق را مورد بررسي قـرار دادنـد      351رابرت و جنت لوير     

آنچه كه در نتايج بررسـي      . بندي كنند   خواستند كه وجوه با اهميت ازدواج موفق را اولويت        
. كند، ميزان توافقي است كه مردان و زنان در تعيين اين اولويتها داشتند              توجه مي آنها جلب   

هفـت عامـل اول بـين مـردان و زنـان از             . توانيد مالحظه كنيد    در زيرنظر مردان و زنان را مي      
  .لحاظ ميزان اهميت اولويت يكساني دارند
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اولويت خانمهاي 
 متأهل موفق

اولويت مردان 
 متأهل موفق

 شود ه باعث تداوم ازدواج ميآنچ

  .همسر من بهترين دوست من است  1  1
  .من همسرم را به خاطر خودش دوست دارم  2  2
  .مدت است ازدواج يك تعهد دراز  3  3
  .ازدواج مقدس است  4  4
  .ما بر سر اهداف و مقاصد خود توافق داريم  5  5
  .همسرم جذابتر شده است  6  6
  .خواهم ن ميشد ارتباط را براي موفق  7  7

  .بات اجتماعي حايز اهميت استثازدواج موفق براي   8  10
  .خنديم گوييم و مي ما با هم مي  9  8

  .كنم من از موفقيتهاي همسرم احساس افتخار مي  10  15
  .نظر داريم ما بر سر يك فلسفه از زندگي توافق  11  9

  .ي روابط جنسي با هم توافق داريم ما درباره  12  14

10  13  
وقت احساسات خـود      كه چگونه و چه     ي اين   ا درباره م

  را بروز دهيم توافق داريم
  

كـه   تـر اسـت از ايـن    كنيم كه ازدواج با داليل صحيح، بسيار سـاده   در اينجا باز هم تأكيد مي     
ازدواج با داليل نادرست، سازگاري با ازدواج . بعداً با ازدواج، انطباق و سازگاري پيدا كنيم

  . كند  مشكل ميرا بسيار سخت و
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 دوستي را به عنوان يك ضرورت براي ازدواج موفق قلمداد           ،ي لوير   زوجها در مطالعه  
دوستي اصيل، تاب و توان بيشتري از شـور و  . »همسر من بهترين دوست من است    «: اند  هدكر

  .ي بسيار مهمي از ازدواج است ستي جنبهو، دگيدر طول راه زند. شوق عاشقانه دارد
  

  دگي مشتركچالشهاي زن
 بلكـه بيـشتر يـك       ،ارتباط صميمانه يك امر با ثبات و يك نظم بدون تغيير نيـست              

ي متغير است و به همين دليل مـا زنـدگي مـشترك را يـك امـر فراينـدي                      كننده  هستي رشد 
ها، فرايندي از عادت به تفاوتها و زنـدگي           فرايندي از تغييرها و پذيرفتن اين تغيير      «. دانيم  مي

توان به آنها عادت كرد، فرايندي از با دست كشيدن و با پا عقب                ي كه هرگز نمي   با تفاوتهاي 
  ).16، ص 1992كالگبرن،  (»راندن و دوباره با دست پيش كشيدن

بسياري از محققان فرايند زندگي مـشترك را بـه عنـوان رشـد و تحـول در خـالل                  
آنها معتقدنـد كـه     . ندا   فكري ما از خودمان، همسرمان و ارتباطمان، توصيف كرده         مشكالت

  ).1992، كواكس، 1993ديم وگلن، (دهند اين چالشها، زندگي مشترك را شكل مي
  : زندگي مشترك عبارتند ازي دو چالش عمده

   ـ ايجاد اعتماد1
  2 و نياز به استقالل 1 ـ تعادل بين نياز به وابستگي 2
  

  ايجاد اعتماد
مانـد؟   آيـد و چگونـه بـاقي مـي      يوجـود مـ     اعتماد چيست؟ و در زندگي مشترك چگونه بـه        

 بـا   ،اعتماد يعني شريك كردن خود واقعي با ديگـري        «گويد    توماس مالون، روانپزشك، مي   
 بلكـه   ؛كه مورد تمسخر و استهزا و مورد تجـاوز و تعـدي قـرار نخـواهيم گرفـت                   علم به اين  

ــد  ــواهيم ش ــت خ ــالون ،   (»حماي ــالون و م ــي از    ). 1987م ــف برخ ــن تعري ــر اي ــل ب ــا تأم ب

                                                 
1 -Connectedness  
2 -Autonomy 



216  ندگي مشتركسال اول ز  

زاي صــميميت كـه توســط اريـك اريكــسون شـرح داده شــده اسـت، پديــدار     اجـ 
توانـايي متعهـد    «كنـد     اريكسون روانكاو مشهور، صميميت را اينگونـه تعريـف مـي          . شود  مي

كردن خود به وابستگي عيني و زندگي مشترك و رشد توانمندي اخالقي براي تحمـل ايـن              
اريكـسون،   (»و بـه خطـر افتـادن باشـد         حتي اگر نياز به از خود گذشتگي يا بـد نـامي              ،تعهد

  ).82ي  ، صفحه1963
كه بـا   آيا اين بدين معناست كه زندگي مشترك نياز به اين دارد كه يكي براي اين 

. رسد كه اريكسون بـر ايـن مـسأله تأكيـد دارد     ديگري باشد، خود را قرباني كند؟ به نظر مي    
ر قـرار دهـد و نيـاز بـه رشـد       كه فرد خودش راتحت فـشا ،عشق به ديگري نيازمند اين است    

كه يار ما چه حـسي        فهميدن اين .  براي تحت حمايت قرار دادن ديگري دارد       ،توانمندي فرد 
خواهـد و خـود را كنـار گذاشـتن و در خطـر                كه چه نيازي دارد و چه مـي         دارد، دانستن اين  

ل بـه از  ايـن ميـ  . انداختن خود، زماني كه الزم است تا احساسات و نيازهاي او برآورده شود  
 عاملي اسـت    ،خود گذشتگي، بدون رنجيدن و اهداي خود به ديگري و دريافت از ديگري            

  .كند اعتماد ميايجاد كه 
 احساس منحصر بـودن و ويـژه بـودن          ،عنصر ديگري كه در رشد اعتماد دخيل است       

رسد كه پيوند      به نظر مي   ،دهند با هم صميمي هستند      همسراني كه گزارش مي   . ارتباط است   
اي نسبت به هم دارند ـ چيزي همانند تعهد يـك انجمـن سـري كـه مـانع ورود        عهد ويژهو ت

  .شود ديگران به كانون گروه مي
كـه همـسرمان بـه مـا      كه احـساس امنيـت كنـيم از ايـن      مگر اين ،تواند دوام آورد    اعتماد نمي 

زهـايي   بـا افـزايش را     ،احساس ايمني . خيانت نخواهد كرد و اعتماد ما را نقض نخواهد كرد         
تـوان بـه همـسر        كه مـي    احساس اين . كند  كه هر دو نفر در آن سهيم هستند، افزايش پيدا مي          

كـه در گرمـا گـرم         داند و اعتماد به ايـن       كه او رازهاي مرا مي       با وجود اين   ،خود اعتماد كرد  
مشاجره آنها را به روي خود نخواهد آورد، عنصر كليدي اسـت كـه زنـدگي دو نفـر را بـه                      

   .كند كند و پيوندي واقعي ايجاد مي ل مييكديگر متص
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برد تا ما از خود پرده براندازيم و دردهـا             بلكه زمان مي   ،اعتماد يك شبه بدست نخواهد آمد     
گويند كه هـر      بسياري از همسران مي   . هاي خود را با همسرمان قسمت كنيم        ها و شك    و رنج 

 تـا   ؛آيـد   وجـود مـي     آنهـا ديرتـر بـه      اعتمـاد در     ، به تندي آنها را به هم پيوند دهد        »عشق«گاه  
ماننـد مـورد    . كه زماني بگذرد و زندگي را دوشا دوش هـم و گـام بـه گـام بـسازند                   هنگامي

  :گفت اش به دليل بيماري طوالني مدت فوت كرد و مي مادري كه دختر بچه

  …تواند آنچه را كه به من گذشته است ، احساس كند؟ چه كسي هرگز مي
  .او هم داغدار بود … فهمد مي) شوهرش(اما او 

آيـد و     گوينـد كـه صـميميت مـي         اكثـر مـردم مـي     . رشد اعتماد يك رشد خطي نيست     
 كـه   ،درك ايـن نكتـه    . محققان بر اين باورند كه اعتماد، ناشـي از ادراك مـا اسـت             . رود  مي

 يـا تنهـا بـه دليـل جـذابيت،           ،كـنم   همسر من فقط به اين دليل كه نيازهايش را بـرآورده مـي            
تـوان     بلكه به داليلي دروني كه نمي      ؛كند  ، موقعيت و كيفيتهايم به من توجه نمي       ها توانمندي

؛ هولمز و   1985رمپل و ديگران،    ( من است     آنها را به طور منطقي و عقالني شرح داد متوجه         
ايــن بــدين معناســت كــه عــشق بزرگــساالن وفــادار و قابــل اعتمــاد، عــشقي ). 1989رمپــل، 

  .غيرمشروط است
؛ 1997برلسون و دنتون،    (ماد، افزايش درك و فهم همسران از يكديگر است          منبع ديگر اعت  

دهند كه مردان و زنـاني كـه          گزارش مي ) 1998(هلر و وود    ). 1995لي،    والرشتاين و بلكس  
بينـي احـساسات،       در پـيش   ،دهنـد   ي ازدواجشان گزارش مي     سطح باالي صميميت را درباره    

گويـد كـه      مي) 1983( فيلدز   ،اي ديگر   در مطالعه . دعقايد و باورهاي همسرشان، بسيار دقيقن     
تواننـد شخـصيت،      و رضـايتمند، مـي    )  سـال  24ميـانگين   (مـدت     همسراني با ازدواج طوالني   

عاليق، احساسات و نيازهـاي اجتمـاعي همـسر خـود را وصـف كننـد و همـسران آنهـا نيـز                       
هـا و ضـعفها      نـدي توانند به همان صورت همسر خود را به لحاظ ظاهر، احساسات، توانم             مي

 آنهــا بــه دليــل وقــت زيــادي كــه بــا هــم صــرف ،گوينــد ايــن همــسران مــي. وصــف كننــد
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كردن با يكديگر و شنيدن حساسيتهاي هم و تبادل اطالعـات           اند، به دليل صحبت     كرده
ي آنچه كه اتفاق افتاده است، آنچه كه فرزندشان گفتـه اسـت يـا آنچـه كـه                     روزمره درباره 

ــه يكــديگر دارنــد همكــاري گفتــه اســت، ار بــرعكس در . تبــاط بهتــر و اعتمــاد بيــشتري ب
ي   انـد، كمتـر دربـاره       داده  گـزارش مـي   صميميت انـدكي را     ازدواجهاي ناموفق كه همسران     
ي زنـدگي      چرا كه عاليـق مـشترك كمتـري دربـاره          ،شوند  حوادث روزمره با هم سهيم مي     

  ).1992؛ كيتسون و هولمز، 1994؛ گاتمن، 1997آماتو و راجرز، (ي يكديگر دارند  روزانه
  

  تعادل بين نياز به وابستگي و نياز به استقالل
ازدواج آخـرين   «: گويـد   يكي از اولين خـانواده درمـانگران مـي        ) 1976(كارل ويتاكر   

دهـيم و اميـدواريم كـه بـه            چرا كه در ازدواج، كاري را ادامه مـي         ،ي هيجاني ماست    مدرسه
كه چگونـه عـشق     درسهايي از قبيل اين.ايم  شروع كرده  ي خود    كه از خانواده   ،اتمام برسانيم 

ي   صـفحه  (»كه همچنان خودمان هستيم      در حالي  ،بورزيم و چگونه عشق ديگران را بپذيريم      
211.(  

ما با پذيرش ديدگاه ويتاكر، بر اين باوريم كه براي تداوم ارتبـاط صـميمانه، همـسران                 
بودن، حمايت و پذيرش هيجـاني    به نزديكبايد بياموزند كه چگونه با چالش تعادل بين نياز      

  .در برابر نياز به دوربودن، استقالل و خودمختاري روبرو شوند و آن را حل كنند
، 1993ديـم و گلن، (بسياري از درمانـگران    . كنيم  امــا ما چـگونه ايـن تـعادل را بـرقرار مـي       

 تعـادل بيـن نيـاز به نــزديك       معتقدنـد كـه ما  ) 1976؛ ويتاكر،   1995لي،    والرشتاين و بلكس  
اي منظم از حركت بـه سوي نزديك شدن و سپس دور             بودن و نياز به دور بودن را با چرخه        

 ايـن رقـص   ،)1993(ي ديم و گلن       بنـا به گفته  . كنيم  شدن و دوباره نزديك شدن برقرار مي      
مــرحله   ايــن ســه      .دهـد   اي را شـكل مــي       اي سـه مرحلـه       چرخه ،نزديك شدن و دور شدن    

ــف ـــارتند از ال ــ عب ــه مـ ــسط  رحل ــاني : 1ي ب ــت از يكــديگر    زم ــستگي و حماي ــه همب ــه ب ك

                                                 
1 -Expansion  
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كـه در خـود هـستيم و از همـسر خـود دوري                زمـاني  : 1ي قـبض    مرحلـه  ـ يازيم ب   دست مي 
كنيم تا از سـرخوردگي و نااميـدي قبلـي            كه تالش مي    زماني : 2ي عزم     ـ مرحله  كنيم و ج    مي

بور كنيم و به يك حس عميق و دورنگر دست يابيم و احساسات             خود نسبت به همسرمان ع    
  . تا بتوانيم مجدداً به آنها بپردازيم،ي خود را آرام كنيم ناميدانه

  
  ي بسط مرحله

 همسران بسياري از انتظارات ، اميدها و نقاط كور همـسرشان را بيـان               ،در اين مرحله  
كه در   و تعهد وجود دارد، احساس اين در اين دوره احساسي از انبساط خاطر، اميد.كنند مي

كننـد ـ زنـدگي را در     حال ايجاد دورنمايي واحد هستند يا براي هدفي مـشترك تـالش مـي   
برنـد و از      سازند، اهـداف مـشتركي دارنـد و از بـودن بـا هـم لـذت مـي                    كنار هم و با هم مي     

  . كنند رؤياهاي يكديگر حمايت مي
در ايـن زمـان اسـت    . بخش و مطبوع اسـت  ي با هم بودن براي آنها لذت      لحظه لحظه 

شويم و ترسها و ضعفهاي خود        كه داستانهاي پنهاني زندگي خود را با همسرمان شريك مي         
  .شنويم گوييم و متقابالً از او مي را به او مي

 به اين ،)اغلب يكي پيش از ديگري(رود تا جايي كه همسران  اين مرحله به پيش مي    
  .طلبند دنيا نگاه يكساني ندارند و از دنيا امر واحدي را نميرسند كه آنها به  بصيرت مي
  

  ي قبض مرحله
همسران هر چه بيشتر آشكار     رود، تفاوت     همچنان كه زندگي مشترك به پيش مي      

ــي ــود مـ ــه . شـ ــا دامنـ ــن تفاوتهـ ــي ايـ ــيعي را در برمـ ــرد ي وسـ ــاوت،گيـ ــان  از تفـ    در زمـ
ه باشـد كـه شـبها تـا ديـر وقـت         ممكن است يكي از همسران عادت داشت      ( خواب و بيداري    

ــا ،گرفتــــه) بيــــدار باشــــد و ديگــــري عــــادت داشــــته باشــــد كــــه زود بخوابــــد    تــ

                                                 
2 -Contraction 
3 -Resolution 
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تفـاوت در ميـزان     . دهنـد   ي رويارويي با پول و اهميتي كه هر كدام به اشـياء خانـه مـي                 نحوه
ممكن است يكي از همسران دوست داشته باشد كه بيشتر در خانـه بمانـد و              (اجتماعي بودن   

ي ميزان اهميت دادن به       و تفاوتها در زمينه   ) د و ديگري بخواهد كه بيرون برود      استراحت كن 
توانــد بــسيار  ايــن فهرســت مــي. خويــشاوندان، كــار، موقعيــت اجتمــاعي و پيــشرفت شــغلي

  .تر از اين شود طوالني
 ،آينـد     رسند و به نظر غيرقابل انعطاف مي        زماني كه همسران با يكديگر به توافق نمي       

كننـد    شوند و در نهايت احساس مي       اال مي گيرد و نسبت به هم خشمگين مي        بحث و جدل ب   
هـر گـاه كـه يكـي از آنهـا      . رونـد  اند و در الك دفاعي فرو مي        كه در ازدواج فريب خورده    

كند كه او را بـه مـسيري كـه نزديـك بـه مـسير                  بخواهد راه خود را برود ، ديگري سعي مي        
كند، واكنش نـشان      مسرش زندگي او را كنترل مي     كه ه   و او به اين   . خودش است بازگرداند  

؛ مـاركمن   1992بورلسون و دنتون،    ( تر خواهد شد      خواهد داد و در موقعيت خود مستحكم      
  ).1993و ديگران ، 

تحقيـق  . هاي مثبت قبلي خواهـد شـد         جايگزين چرخه  ، منفي  هاي واكنش   اين چرخه 
هـاي يكـديگر      رهاي خود از رفتار    تعبير و تفسي   ،ي قبض   دهد كه همسران در مرحله      نشان مي 

  .دهند را از مثبت به منفي تغيير مي
  

  ي عزم مرحله
ي جديـدي را   ي عزم،  قرار داد يا توافق نامه ، مرحله)1993(ي ديم وگلن      بنا به گفته  

  : بلكه دورنماي جديدي را به همراه دارد،آورد بين همسران به همراه نمي
ي قـبض بـرج و باورهـاي دفـاعي را افـزون               و مرحلـه  دهد    ي بسط اميد را افزايش مي       مرحله
ما در ايـن مرحلـه ارتباطمـان را بـا           . ي عزم بر كار و فعاليت متمركز است         كند، اما مرحله    مي

  ايم  سنجيم كه براي رسيدن به آنها تالش كرده توافقهايي مي
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 توافقات و انطباقهايي كه با خـود و همـسرمان بـر سـر آنهـا                 ـ
  ).45ي  صفحه. (ايم مذاكره كرده

آموزيم چگونه مشت   اين است كه مي،هاي اين مرحله يكي از مهمترين ويژگي
 چگونه از دور به احساسات متعارض ،آموزيم در اين مرحله مي. هيجاني خود را باز كنيم

خواهيم به سوي  كه هم مي در حالي. خود نگاه كنيم و چگونه اين احساسات را تحليل كنيم
 »بر حق«خواهيم ثابت كنيم كه   هنوز از او رنجيده خاطريم و ميهمسرمان برويم و هم

ه پذيرش يكديگر برسيم و دورنماي همسرمان را توانيم ب ميدر اينجاست كه . ايم بوده
 ،در اين مرحله. انديشد كند و چگونه مي يابيم كه او چگونه احساس مي پذيريم و در مي مي
  .هاي همسرمان وجود دارد  و تفسير رفتارآموزيم كه راههاي بيشماري براي تعبير مي

 و تحليل افكـار و احـساسات، فراينـد          »دور تماشا كردن  « و از    »دور ايستادن «توانايي  
در ايـن مرحلـه مـا در ديـدن تفاوتهـاي خودمـان و               . كنـد   مصالحه و مـذاكره را تـسهيل مـي        

 كه  ؛ برويم گيري درست و غلط     كه به سمت تصميم      بدون اين  ،شويم  همسرمان توانمندتر مي  
اين مرحله به خونسرد بودن و آرام بودن نيـاز دارد     . آيا نگاه من درست است يا نگاه همسرم       

در ايــن مرحلــه يــك . هــا و نيازهــا و بــه تفكــر عمليــاتي بــراي كنتــرل و تــدبير بــين خواســته
 هر چه بيشتر بفهميم كـه همـسر مـا فـردي متفـاوت از                ؛وجود دارد يا تناقض نما    پارادوكس  

  .كنيم كنيم و او را بيشتر درك مي تري پيدا مي ه او احساس صميمانه ب،ماست
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  .ايد و همراهيد تا ابد شما همراه زاده
  همراهيد تا آنگاه كه بالهاي سپيد مرگ  

  .توالي روزهاتان پريشان كند  
  آري همراهيد  
  حتي در سكوت و صالبت خيال خداوند،  

  ي اين همراهي، جدايي بايد اما در ميانه  
  به نسيم عطرآگين ملكوت اجازه دهيد! نها  

  .تا در ميان شما به رقص آيد  
  !و دوست بداريد

  .اما عشق را به زنجير بدل نكنيد  
  هاي شما چون دو سرزمين بايد و دريايش در ميان جان  
  .جام يكديگر پر كنيد اما از يك جام ننوشيد  

  .از نان خود به هم بدهيد اما هر دو از يك نان مخوريد  
  مگام با هم نغمه بسازيد، پاي بكوبيد و شادمان باشيد،ه  
  .اما امان دهيد تا هر يك در حريم خلوت خويش آسوده باشد و تنها  

  همانند تارهاي چنگ كه هر كدام تنهايند  
  .ي واحد در ارتعاش اما به كار يك ترانه  

  دل سپردن حكايتي است دلپذير
  اما دل را نشايد به اسارت دادن  

  .ي دل است و بس هاي زندگي خانه دستكه تنها   
  در كنار هم بايستيد اما نه بسيار نزديك  

  .هاي معبد به جدايي استوارند كه ستون  
  .ي هم سر به آسمان نكشند و بلوط و سرو در سايه  

  جبران جبران خليل
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  رقيبان زندگي مشترك 
قي مانـده از قبـل و        دوسـتان همـسر، ارتباطـات بـا        ،كننـد   زماني كه دو نفر با هم ازدواج مـي        

روابـط  . ي خواهران و برادران همسر، ممكن اسـت باعـث تـرس و حـسادت شـود                  مجموعه
 اغلـب  ،تـازه عـروس و دامادهـا   . متعلق به گذشته، احتماالً بعد از ازدواج تغيير خواهند كـرد     

حفـظ  . شـوند   براي بيرون رفتن بـا دوسـتان قـديمي و يـا ارتبـاط بـا آنهـا دچـار مـشكل مـي                       
پس از . ديمي ، محتاج به گفتگوي محتاطانه است وبايد به نياز همسر توجه شود    دوستيهاي ق 

 ،از طرف ديگر  . شوند  كه تمام وقتشان را با هم مي گذرانند خسته مي            همسران از اين   ازدواج
طـرد شـده يـا      از طرف همسر    اش     احساس كند كه به خاطر دوستان قديمي       آنهااگر يكي از    

 واقعيـت   .شـوند   جديـدي ظـاهر مـي      مـسايل و مـشكالت       ،ستتوجهي قرار گرفته ا     مورد بي 
كـه دوسـتيهاي    كـه مـورد توجـه نباشـيم و از ايـن            ما از اين  . اساسي در اين مورد، ترس است     

همـسران الزم اسـت كـه       . ترسـيم   قديمي اهميتي بيشتر از ارتباط زناشويي داشته باشـند، مـي          
 طور شفاف، تعادلي را بـين ازدواج  ي اين موارد با هم صادقانه بحث كنند و به    ي همه   درباره

  . مانند روابط خويشاوندي و روابط كاري برقرار كنند،ها و ارتباطات ديگر خود و دوستي
كـه بـراي خطـري كـه از آن       و دوم ايـن   »ترسـيم   مي«اول از همه بايد آگاه باشيم كه        

ش با خـانمي    اگر خانمي از ارتباط همسر    .  تدبيري بيانديشيم و كاري انجام دهيم      »ترسيم  مي«
 بلكـه الزم اسـت      . اين لزوماً بدين معنا نيست كه ترس خود را ناديده بگيـرد            ،ترسد  ديگر مي 

 و »مـشورت «كه تدبيري بيانديشد و در ايـن مرحلـه    ترسد و دوم اين اول از همه بداند كه مي 
  بسيار بجاسـت كـه از نظـرات افـراد امـين،            ،در انديشيدن تدبير  .  بسيار اهميت دارد   »مشاوره«

  .متخصص و با تجربه استفاده كنيم
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 ما بايـد بـسيار مواظـب باشـيم كـه كـاري              .ازدواج ارتباطي شكستني و ظريف است     

ي همسرمان باشد و اين شايد بـدين          كننده  انجام ندهيم كه به زيان همسرمان باشد و يا تهديد         
 هر ؛ سردي نهد در خالل زمان روي به ،ها و روابط فعلي    معني باشد كه بايد برخي از دوستي      
تواننـد رنـج و        چرا كه برخي اوقـات آنهـا مـي         .ل باشيم يچند ما براي آن ارتباطات ارزش قا      

  . ايجاد كنندبراي همسر مازحمت بسياري 
 با  ،ايم  ي قبلي با آنها داشته      ي عاشقانه   خانواده و دوستان همسر و بعضاً افرادي كه رابطه        

ي زناشـويي مكـرراً بـا روابـط ديگـر برسـر        هرابطـ . ترين رقيبان زندگي مشترك هستند     معني
   .كشي در ستيز و كشمكش است  همانند بازي طناب»توجه« و »زمان«

ي نهايي در هـر       كه خود را تصميم گيرنده       يا اين  ،اگر توجه ما ابتدائاً به دوستان باشد      
ه و اگـر توجـه بـ      . تواند به جدايي منجـر شـود        آيد كه مي     منازعاتي پيش مي   ،تعارضي بدانيم 

شـويم    كشمشها و اختالف بين همسر و خواهر و برادر را باعث مي    ،ي خودمان باشد    خانواده
  .زنيم و به آن اختالفها و تعارضها دامن مي

 بـه آرامـي     ،مهـري قـرار دهـيم        را مورد بي    اگر توجه تنها به همسر باشد و دوستان و خانواده         
. ها همسرمان را سـرزنش خـواهيم كـرد        دهيم و در انتها به دليل فقدان آن         آنها را از دست مي    

  .الزم است كه بين اين منابع قدرت، تعادل برقرار كنيم
  

  داشتن فرزند، انتخاب در برابر شانس
تـرين شـغل و كـار در          ترين و با اهميـت      بخش  ، رضايت   ترين  پدر و مادر بودن سخت    

 وجـود    از بـزرگ كـردن فرزنـد در زنـدگي          تر  مشكلهيچ مسؤوليتي بزرگتر و     . جهان است 
  .ندارد و براي برخي از انسانها هيچ رضايتي باالتر از آن نيست
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 از پدر و مادر شـدن انتقـاد         ، تنها با اتكا به وجوه منفي نقش والدين        ،بسياري از مردم  

اند ـ پدر و مـادر بـودن را     كنند و ديگران ـ به خصوص آنهايي كه هنوز پدر و مادر نشده  مي
 امـا در واقعيـت پـدر و مـادر شـدن             .داننـد   آن رؤيايي بـزرگ مـي     تنها با اتكا به وجوه مثبت       

تواند انـرژي، پـول و        كننده و بي اجر و مزد باشد و مي          تواند كاري بسيار پرمشقت، نوميد      مي
ترين كاري باشد     بخش  ترين و رضايت    تواند پرهيجان   در عين حال كه مي    . وقت شما را ببلعد   

 حقيقتاً يـك معجـزه    ،يك انسان با همراهي همسرتان    خلق و ايجاد    . توانيد انجام دهيد    كه مي 
  .است

دار   قصد ايـن را نـداريم كـه بـه شـما بگـوييم بچـه       ،ما به هيچ عنوان از آنچه كه گفتيم     
 مهم ايـن    .هر فردي بايد خودش در اينباره تصميم بگيرد       . دار شويد   كه نبايد بچه    شويد يا اين  

   .كه اين مسأله را به شانس واگذار كنيم  تا اين،اي انجام دهيم است كه انتخاب عاقالنه
 اين است كه پـيش از ازدواج دختـر وپـسر در مـورد               ،و مسأله ديگري كه مهم است     

 يا  ،خواهند فرزند داشته باشند     كه آيا اصالً مي      اين .مسايل مناقشه برانگيز بعدي صحبت كنند     
كـه دوسـت دارنـد     ندار شدن بهترين زمان اسـت و ايـ        كنند چه زماني براي بچه      فكر مي ! نه؟

  چند فرزند داشته باشند؟
 بـه   .كننـد   ي آشنايي، زن و مرد در اين مورد معموالً صحبتي نمي            متأسفانه در دوره    

حتمـاً دليـل    . دانند كه آيا در اين زمينه بـا هـم توافـق دارنـد يـا ندارنـد                     خاطر همين هم نمي   
موضوع چندان با اهميتـي     كنند     كه فكر مي   ،كنند اين است    كه در اين مورد صحبت نمي       اين

آيند و افراد متأهل هـم بـه          ها به طور ناخواسته به دنيا مي        در جهاني كه بسياري از بچه     . نيست
 شايد جاي طرح اين قضيه در زمان آشنايي كمي مسخره به نظـر              ،دهند  اين مسأله كم بها مي    

 ؤوليت دشـوار   اما مسأله اينجاست كه آبستني ناخواسته، شروع بسيار سختي براي مـس            .برسد
ي بـه جلـو   زري ما سعي مي كنيم كه همه چيز را تا حد امكان با برنامه. پدر و مادر شدن است    
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 براي تحصيالتمان، كارمان، ارتقاي شغلي، كسب و كار تـا جـايي كـه ممكـن اسـت                   .ببريم
وقـت بـسياري را بـراي       . كنيم گـام بـه گـام حركـت كنـيم            كنيم و سعي مي     برنامه ريزي مي  

رد مدل اتوموبيل، سـال سـاخت، مـسايل ريـز مربـوط بـه آن، رنـگ و ديگـر                  بت در مو  حص
قدر فكـر     يك عروس خانم فقط براي لباس عروسي چه       . كنيم  مسايل مورد عالقه صرف مي    

 سـكندري   ،دار شـويم      خـواهيم بچـه      امـا وقتـي مـي      .كنـد   قدر زمان صـرف مـي       كند و چه    مي
  . وريم  انگاري كه در باد غوطه.خوريم مي

 ،تواننـد بـه فرزندشـان بدهنـد         اي كه مادر و پـدر مـي         شود كه بزرگترين هديه    گفته مي 
 بـراي كـودك نويـد حمايـت و          ،ازدواج موفق خودشان است چرا كه ازدواج موفق والدين        

توانـد بـه عنـوان يـك      هـا او مـي       كه بعـد   ؛كند  ثبات است و الگويي از عشق را به او ارائه مي          
  .  ادامه دهد همان الگو را در زندگي خود،بزرگسال

  
  آيا براي پدر ومادر شدن آماده هستيد؟

اگر يكي . دار شدن با هم صادقانه صحبت كنند ي بچه همسران الزم است كه درباره
از آنها فرزند بخواهد و ديگري مطمئن نباشد، الزم است كه قبل از حاملگي با هم صحبت 

فرزند ناخواسته .  دست يابندتوانند بدون صحبت كردن به توافق جادويي همسران نمي. كنند
  . استيهم براي والدين و هم براي فرزند، يك مشكل جد

در زير . دار شدن مناسب است الزم است كه همسران بدانند كه چه زماني براي بچه
  .هايي در اين باره فهرست شده است راهنمايي
  

بـه پيونـدتان   . ويددار نـش  بعـد از ازدواج سـريعاً بچـه    . ـ ازدواجتان شاد و با ثبات باشـد  1
 تـا اطمينـان پيـدا كنيـد كـه           ،فرصت دهيد تا ريشه دوانـد و اجـازه دهيـد كـه زمـان بگـذرد                

ي ازدوجتـان     اگـر دربـاره   . ايـد   خواسـته   همسرتان و زندگي مشتركتان، هماني است كـه مـي         
كه مشكالت حـل شـود و     تا هنگامي.دار نشويد   بهترين كار اين است كه بچه      ،نگراني داريد 
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كنـد   مـشكالت را حـل نمـي   نه تنهـا   ،مطمئن باشيد كه آمدن فرزند    . ها بر طرف شود    نگراني
  .كند هم ميتر  بلكه اوضاع را وخيم

  
كـه    سـعي كنيـد پـيش از ايـن    ، اگر قرض داريـد . ـ وضعيت اقتصادي شما مناسب باشد 2

تـالش كنيـد كـه      . دار شويد تا آنجا كه ممكن است اكثر آن را پرداخـت كـرده باشـيد                   بچه
.  تا اگر با مشكلي روبـرو شـديد بتوانيـد از آن اسـتفاده كنيـد        ،انداز داشته باشيد    قداري پس م

بـراي ورود يـك فـرد    . آييـد   مخارج زندگي خـود برمـي  ها و مطمئن شويد كه از پس هزينه  
  .جديد به زندگي خود برآورد هزينه كنيد

  
كه فـرد   خاطر اين هبگاه   هيچ. ـ براي بچه دار شدن تحت فشار واجبار ديگران نباشيد 3

 هـر گـاه كـه خودتـان، هـر دو نفـر، خواسـتيد          .ديگري را شاد كنيد، صاحب فرزنـد نـشويد        
  .ي شما دو نفر است گيري در اين باره تنها بر عهده تصميم. دار شدن بگيريد تصميم به بچه

  
 شـما  .دار شـدن اسـت    ـ هر دو نفر معتقد باشيد كه اكنون زمان مناسبي براي بچه 4

به آنچـه كـه در      . بيني كنيد كه حاملگي چه زماني رخ خواهد داد          انيد با اطمينان پيش   تو  نمي
ي زمان مناسب با همـسرتان        ي نزديك برايتان رخ خواهد داد به دقت بنگريد و درباره            آينده

  .صحبت كنيد
  
 والـد شـدن،   . ـ براي يك تغيير عمده در زندگي شخصي و مشتركتان آماده باشـيد  5

بـسياري از تغييـرات     . دهد و هيچ راه برگشتي وجـود نـدارد          هميشه تغيير مي  زندگي را براي    
با صـداقت   . است اما حتي تغييرات مثبت هم در زندگي با استرس همراه            ،بخش هستند   لذت
كه چگونه بـا تغييراتـي كـه          هاي خود با همسرتان صحبت كنيد و بر سر اين          ي نگراني   درباره

  .برو خواهيد شد، با او به توافق برسيدوالد شدن به همراه خواهد داشت، رو
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  بسمه تعالي
  با سالم و آرزوي سالمتي و تعالي روز افزون

  
 راهنماي ازدواج رعايـت     ي  خواهشمند است موارد زير در استفاده از جزوه       

  :گردد
  .شود  داده مي، ـ اين جزوه راهنما به افرادي كه تمايل دارند ازدواج كنند1

ـ هركدام از متقاضيان ازدواج الزم است اين جزوه را با صبر و تأمل كافي مطالعه نموده و            2
در خـصوص  .  ديدگاه و نظر خـود را بيابنـد و بداننـد   ،سعي كنند نسبت به موارد مطرح شده     

 الزم است بـا متخـصص   ،دانند چه پاسخي يا چه ديدگاهي بايد داشته باشند    مواردي كه نمي  
  .خانواده و ازدواج مذاكره نمايند ي در امر مشاوره

 ، تمام موارد و پيدا كردن ديدگاه و نظر شخصي درخـصوص هـر مـورد   ي  ـ بعد از مطالعه 3
الزم است با طرف مقابل خود به گفتگو نشسته و ضمن مطرح كردن ديدگاه خود و شنيدن                 

  .ديدگاههاي او، به توافقهاي سالمي در خصوص هرمورد برسند

 الزم اسـت  ،دهـد  كان دارد و شرايط شخصي و اجتماعي طرفين اجازه مـي  ـ تا آنجا كه ام 4
  .كه در خصوص اكثريت مطالب گفتگو شود

 اين جزوه چندين بار مطالعه گردد و در صورت امكان پاسـخها  شود كه حتماً  ـ توصيه مي 5
و ديدگاههاي شخصي براي مرور مجـدد توسـط خـود فـرد و انجـام اصـالحات الزم ثبـت                     

  .گردد
 ساعته و در طي حداقل يك فاصـله  1شود كه گفتگوها در طي چندين جلسه  توصيه مي ـ  6

   .اي باشد  هفته2زماني 
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 جزوه باهم گفتگو نموده و  شود كه طرفين بعد از آنكه درخصوص محتواي  ـ توصيه مي7
هاي الزم دست يافتند، به متخصص مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه نموده و  به توافق
هاي الزم را دريافت  هاي انجام شده، راهنمايي ص مناسب بودن و كيفيت توافقدرخصو
  .نمايند

  با تشكر ابوالفضل شيرازي
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  راهنماي ازدواج
  

  تر است؟  زير به نظر شما درستي يك از دو جمله ـ كدام
  .عشق به همديگر و بعد بدست آوردن آشنايي: اول
  .قآشنا شدن با همديگر و بعد رشد دادن عش: دوم

ـ به نظر شما يك زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردي بايد باهم گفتگـو نماينـد؟ از                   
  قدر بايد وقت اختصاص دهند؟ لحاظ زماني چه

  آيا حاضريد در مورد موارد زير اطالعاتي در اختيار همديگر قرار دهيد؟
 ي خانوادگي، سن، محل تولد، ميزان تحصيالت هركدام، شغل و سابقه نام، نام  

 تحصيلي، در قيد حيات بودن و ي رشته. ين فرزند خانواده هستندمشغلي هركدام، چند
نبودن اعضاء خانواده، تعداد خواهران و برادران و خصوصيات سني، تحصيلي، شغلي و 
ازدواج هركدام، محل يا شهر زندگي هر خانواده، پدر و مادر و شغل و سن و تحصيالت 

  كنيد؟  در حال حاضر زندگي ميهركدام، با چه كسي يا چه كساني
ـ آيا تصميم دارد كه بعد از ازدواج مستقل از خانواده باشـد؟ آيـا توانـايي مـستقل شـدن را                       

  دارد؟
  ها چيست؟ ـ نظر هركدام در مورد زندگي مشترك يا مستقل از خانواده

  طور شده است؟ كند؟ چگونه اين زندگي مي) از لحاظ منزل(ـ آيا در حال حاضر مستقل 
هاي هركدام در مورد استقالل آنها چه نظري دارنـد و آيـا ايـن اجـازه را بـه آنهـا                        خانوادهـ  
  دهند؟ مي

  ـ آيا خود فرد توانايي عاطفي و رواني مستقل شدن از والدين خود را دارد؟
ويژه استقالل عاطفي و رواني از خانواده تا چـه حـد در              هكنيد كه امروزه استقالل ب      ـ فكر مي  

  تأثيرگذار است؟زندگي مشترك 
  ـ آيا توانايي استقالل و برخورداري مادي مناسب داريد؟



232  ها و منابع پيوست  

كنيد  كنيد كه ازدواج جزء جدايي ناپذير و ضروري زندگي است؟ آيا فكر مي   ـ آيا فكر مي   
  كه هر انسان سالمي بايد در طول زندگي حتماً ازدواج كند؟ داليل شما چيست؟

  خواهيد ازدواج كنيد؟ ـ شما چرا مي
قدر است؟ به عبارت ديگر تا چه حـد نيـاز بـه ازدواج را در                   شما براي ازدواج چه    ي  يزهـ انگ 

  كنيد؟ خودتان احساس مي
  خاطر رها شدن از شرايط خانوادگي فشارآور ازدواج كنيد؟ هـ آيا ممكن است كه شما ب

  خاطر نگراني از باال رفتن سن ازدواج كنيد؟ هـ آيا ممكن است شما ب
ها يـا فـشارهاي       كه به دليل وسوسه      ازدواج ناشي از نياز خودتان است يا اين        ـ آيا انگيزه شما   

  خواهيد ازدواج كنيد؟ ديگران مي
كنيد ازدواج تا چه حد در حفظ سـالمتي روحـي و روانـي و جـسماني انـسان              ـ شما فكر مي   
  مؤثر است؟

؟ اولويـت آنهـا   اند و بعد از اين چه خواهند بـود     حال چه بوده   هـ هدفهاي شما در زندگي تا ب      
  چيست؟

  قدر همانند است؟ چه) از اين به بعد(تان  ي خانوادهاـ هدفهاي شما با هدفه
قدر همانند بوده است؟ اگر همانند نبوده      تان قبل از اين چه      ـ هدفهاي شما با هدفهاي خانواده     

ايـد يـا چـه خواهيـد كـرد؟ آيـا تـأثيري در                 كرده  يا اختالف نظر احتمالي ايجاد شده چه مي       
  هاي شما خواهد داشت؟ گيري تصميم

  آل از نظر شما چيست؟ قبالً چه بوده است؟ ـ الگوي همسر ايده
  آل از نظر خانواده شما چيست؟ ـ الگوي همسر ايده

  آل وجود دارد؟ تان نسبت به الگوي همسر ايده ـ آيا تفاوتي در نظرات شما و خانواده
   و چگونه با آن كنار خواهيد آمد؟ـ اگر تفاوتي وجود دارد نتايج احتمالي آن چيست

 اند؟ ـ اطرافيان شما در طرز فكر و نگرش و انگيزه شما نسبت به ازدواج چه تأثيري داشته
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) جذابيت صورت و كالم و تناسـب انـدام        (ـ خصوصيات فردي مانند چاقي، الغري، زيبايي        
  قدر براي شما مهمند؟ قد، وزن و تيپ داشتن چه

حال چه بوده است؟ اگر مورد خاصي وجود         هاز گذشته تا ب   شما  ري   سالمت و بيما   ي  ـ سابقه 
  .دارد ذكر كنيد

 سالمت و بيماري در خانواده و اقوام از لحاظ جـسمي، روانـي و ژنتيكـي چگونـه                   ي  ـ سابقه 
  بوده است؟

كـه     يـا ايـن    ، خوشـاينده بـوده اسـت      ي  ـ آيا آغاز بلوغ جنسي براي شما به عنوان يك واقعـه           
  ا گرديده بوده است؟باعث ناراحتي شم

  طور كلي در مورد جايگاه مسايل جنسي در زندگي زناشويي چه نظري داريد؟ هـ ب
  ايد؟ حال ازدواج نكرده هچرا تا ب) در صورت باال بودن سن طرفين(ـ 

  اند، دليل رد آنها چه بوده است؟ ـ اگر به خواستگاري رفته و يا خواستگار داشته
ج، سرماخوردگي مكرر، حساسيتهاي بدني خاص، حساسيت        تب و تشنج، تشن    ي  ـ آيا سابقه  

غذايي خاص، راه رفتن در خواب، دندان قروچه در خواب، خر خر كردن در خواب داشته                
  يا دارند؟

انـد؟ در صـورت امكـان         بيند يا زياد؟ آيا خواب برجسته و مهمي داشـته           ـ آيا خواب كم مي    
  .ذكر كنيد

  اند؟ ت؟ با آنها چگونه برخورد كردهشان چه بوده اس ـ استرسهاي مهم زندگي
  )در زندگي فردي و مشترك(رود؟  ـ چه چيزهايي در زندگي براي او تهديد به شمار مي

  ـ آرزو داريد كه چه چيزهايي در زندگي شما اتفاق نيفتد؟
آيد؟ چـه چيزهـايي را دوسـت دارد كـه             ـ چه آرزوهايي دارد؟ از چه چيزهايي خوشش مي        

  داشته باشد؟
  يك را در حال حاضر دارا است؟  كدام،زهاي مورد عالقهـ از چي

 ـ چه چيزهايي براي او مهم هستند و جنبه ارزشي دارند؟ اولويت ارزشهاي او چيست؟
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 چه …سيل ـ زلزله ـ تصادف و سرقت و  (ـ در مواجه با سختيها يا وقايع غيرمنتظره و مخرب 
  كنيد؟ بايد كرد؟ شما چه مي

ورزش ـ موسـيقي ـ مـسافرت ـ تحـصيل و ادامـه آن،        (چيستند؟ هاي خاص شما  ـ عالقمندي
  )…داري و شغل، مطالعه، فرزندپروري ـ خانه

  ـ ضرورت يا ضرورتهاي وجود فرزند چيست؟
  ـ نظر شما در مورد زمان فرزنددار شدن چيست؟ آيا نظر خاصي داريد؟ چرا؟

قدر قاطع هـستيد؟ و       مورد چه  سال بعد از ازدواج فرزنددار شويد؟ در اين          3 يا   2ـ آيا مايليد    
  چه چيزي ممكن است تصميم شما را عوض كند؟

  ـ چه راه يا راههايي را جهت تأمين و تضمين هدف فوق در پيش خواهيد گرفت؟
تر از روشهاي جلوگيري از بارداري به متخـصص           ـ آيا حاضريد جهت آگاهي بيشتر و دقيق       

  زنان و زايمان و يا متخصص مربوط مراجعه كنيد؟
  يك از شما داوطلب استفاده از اين روشها هستيد؟ هر دو؟ هيچكدام؟ چرا؟  كدامـ

  ـ كداميك از شما اصرار داريد كه بالفاصله بعد از ازدواج فرزنددار شويد؟ چرا؟
وجــود آمــدن تعــداد كــافي فرزنــد اقــدام بــه عمــل جراحــي  ـــ آيــا حاضــريد كــه بعــد از بــه

  ن مورد نظر خاصي داريد؟نماييد؟ آيا در اي) وازكتومي، تويكتومي(
هـاي مختلـف      ـ تا چه حد حاضريد كه از مشاور، پزشـك و متخصـصين در رابطـه بـا جنبـه                   

كمك بگيريد؟ چه زماني را شما مناسـب جهـت مراجعـه بـه              ) در صورت لزوم  (تان    زندگي
  دانيد؟ و به عبارت ديگر موارد لزوم به نظر شما در چه شرايطي هستند؟ متخصصين مي

  عداد فرزندان چه نظري داريد؟ـ در مورد ت
  ـ در مورد نام فرزندان چه نظري داريد؟

   زماني بين تولدها چه نظري داريد؟ي ـ در مورد فاصله
  ـ در مورد جنسيت فرزندان چه نظري داريد؟

 ـ آيا شما اصرار خاصي داريد كه حتماً فرزند پسر داشته باشيد؟
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  دختر داشته باشيد؟ـ آيا شما اصرار خاصي داريد كه حتماً فرزند 
  هايتان است؟ ـ نظر شما در مورد فرزندداري و فرزندپروري تا چه حد مستقل از خانواده

  ـ آيا شما موافقيد كه والدينتان در پرورش فرزندان شما نقش يا دخالتي داشته باشند؟
  باشيد؟ايد يا هستيد يا بايد  هايتان بوده  آرزوهاي خانوادهي ـ شما تا چه حد برآورده كننده

  كنيد كه يك ازدواج ارزش اين همه گفتگو و توافق را دارد؟ ـ آيا فكر مي
نشان داد كه ازدواج شما با يكديگر مناسب  ) بعد از چند جلسه يا ماه     (ـ اگر آزمايشات خون     

  نيست، در آن صورت چه خواهيد كرد؟
  چيست؟ـ نظر هركدام در مورد زندگي كردن با خانواده همسر يا در خانواده همسر 

  ـ نظر هركدام در مورد محل سكونت آينده چيست؟
  ـ وضعيت مذهبي بودن خودش و خانواده چگونه است؟

ـ نظر او در مورد دنيـا و آخـرت چيـست؟ هـدف از خلـق آدم چيـست؟ هـدف خداونـد از          
  قراردادن نسبت ازدواج چيست؟

د در زنـدگي     چيست؟ اينها تا چه ح     …ـ نظر او در مورد توكل، تقدير، سرنوشت، شانس و         
  توانند تأثير داشته باشند؟ مي

 تأمين زنـدگي بـر خواهـد    ي قدر است؟ آيا از عهده     ـ توانايي اقتصادي او در حال حاضر چه       
  آمد؟

  )در حال حاضر و در آينده(چه نظري دارد؟ ) زن(ـ در مورد اشتغال همسر 
 چـه حـد در      ـ وضعيت روابط اجتماعي و روابط دوستانه چگونه اسـت؟ روابـط دوسـتانه تـا               

زندگي مهمند؟ ـ اگر الزم شد بين يك دوست و همـسر خـود، يكـي را انتخـاب كنـد چـه        
  خواهد كرد؟

  ـ اگر الزم باشد كه بين خانواده و همسر خود يكي را انتخاب كند چه خواهد كرد؟
  قدر خواهد بود؟ آيا نظر خاصي داريد؟ ـ ميزان ارتباط با خانواده چه

  قدر خواهد بود؟ آيا نظر خاصي داريد؟ هـ ميزان ارتباط با اقوام چ
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تـان و تحـصيل را جهـت تحقيـق در اختيـار مـا                 ـ آيا حاضريد آدرس محـل كـار و زنـدگي          
  بگذاريد؟

 نفر از آنها را جهت تحقيق به ما معرفـي  3 يا 2ـ چند دوست صميمي داريد؟ آيا موافقيد كه    
  كنيد؟

تا چه حد در سرنوشت آينده      ) قيقاتبعد از انجام تح   (ـ به نظر شما گذشته زندگي يك فرد         
 زندگي طرف مقابلتان تا چه حد مهم اسـت؟ و تـا             ي  گذارد؟ و براي شما گذشته      او تأثير مي  

  گيري امروز شما تأثير خواهد داشت؟ چه حد در تصميم
ـ آيا وجود فرزند در زندگي ضروري است؟ آيا اگر خـداي نـاكرده هركـدام از شـماها بـه                 

دار نشديد چه تصميمي خواهيد گرفت؟ آيا حاضريد فرزنـدي را           دليل مشكل جسمي فرزند   
  به فرزند خواندگي قبول كنيد؟ آيا از همديگر طالق خواهيد گرفت؟

  ـ به نظر شما فرزند تا چه حد عامل خوشبختي در زندگي است؟
   زندگي خانوادگي چه خواهد بود؟ي ريزي شما براي آينده  ـ برنامه

  نظر خاصي داريد؟» …، شهر محل سكونت وخانه، ماشين«ـ آيا در مورد 
  چيست؟) در صورت شاغل بودن هر دو(ـ نظر شما در مورد تقسيم كار منزل 

  ـ نظر شما در مورد كمك به همسر در امور منزل چيست؟
  ـ نظر شما در مورد دخالت در شغل و كار مرد در خارج از خانه چيست؟

مورد امور خانواده و خـارج از آن و شـغل           ـ نظر شما در مورد راهنمايي و مشورت دادن در           
  و دوستان به همسر چيست؟

   گذراندن ايام تعطيل چه نظري داريد؟ي ـ در مورد نحوه
 گذراندن ايام تعطيل و نوع تفريح، چگونـه بـه           ي  ـ در صورت اختالف سليقه در مورد نحوه       

  تفاهم خواهيد رسيد؟
مثل هم فكر كـردن اسـت؟ آيـا بـه معنـي             ـ به نظر شما تفاهم به چه معني است؟ آيا به معني             

 توافق بر سر اختالف نظرهاست؟
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اش برود و ديگـري       ـ آيا به عنوان مثال موافقيد كه مثالً روز جمعه يك نفر به ديدار خانواده              
كـه لزومـاً هـم بـد          به تماشاي مسابقه فوتبال بپردازد؟ به نظر شما اين اتفاق بدي است يا ايـن              

  نيست؟
  طور؟ هايد؟ در حال حاضر چ ريزي داشته امهـ آيا توانايي برن

ريزي شما براي تفريحات چه خواهد بود؟ تفريحـات فـردي و مـشترك شـماها چـه                    ـ برنامه 
  خواهد بود؟

قدر   ريزي اقتصادي و مالي شما چيست؟ هركدام از طرفين در دخل و خرج منزل چه                ـ برنامه 
  نقش خواهد داشت؟

  آينده چگونه است؟ ساله 10 اقتصادي شما تا ي ـ برنامه
كني؟ آيا به سالهاي بازنشستگي فكـر    سال ديگر چكار داري مي    20 يا   10كني كه     ـ فكر مي  

   خاصي داريد؟ كردي؟ آيا برنامه
  كنيد بهتر است چند وقت يكبار به مسافرت برويد؟ ـ فكر مي

  ـ شما تا چه حد حاضر هستيد در پرورش فرزندان مشاركت كنيد؟
  كنيد؟ هاي روحي الزم را داريد؟ يا در خود احساس مي مادگيـ آيا براي ازدواج آ

 ـ نـسبتاً لـذت    2 ـ بسيار لـذت بخـش    1كنيد؟   مجردي خود را چگونه توصيف ميي ـ دوره
  .لذت  ـ سخت و پر زحمت و بي5 ـ توأم با برخي مشكالت 4 ـ معمولي 3بخش 
  بينيد؟ يتان را در چه چيزهايي م  مجرديي هاي مثبت و منفي دوره ـ جنبه

خواهد كه دوره بعد از ازدواج شما همانند دوره مجرديتان باشـد؟ چـه                ـ تا چه حد دلتان مي     
  نظري داريد؟

  كرديد؟ ـ در دوران مجردي با نيازهاي جسمي، جنسي و روحي رواني خود چه مي
تان براي ازدواج ترديدي هم داريد؟ چه ترديدي داريد؟ آيا حاضـريد   ـ آيا در مورد تصميم    

  يدتان را با طرف مقابل در ميان بگذاريد؟ترد
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تواند مشكالت و اختالفها را حـل كنـد؟ چگونـه؟             كنيد كه عشق به تنهايي مي       ـ آيا فكر مي   
  اگر نه، چه چيزهاي ديگري الزم است؟

  هاي بدني و روحي خاص شما چيست؟ ـ حساسيت
  كنيد؟ هاي خود تا چه حد با ديگران مشورت مي گيري ـ در تصميم

   مشورت شما معموالً چه كسي است؟ـ طرف
ـ آيا حاضريد طرف مشورت شما در مورد حتي يك مسأله كوچك، روانشناس يا مشاور و                

  متخصصين باشند؟
  كنيد؟ ها مستقل عمل مي گيري ـ تا چه حد در تصميم
  ها از همسرتان كمك خواهيد گرفت؟ گيري ـ تا چه حد در تصميم

قـدر اسـت؟ در صـورت عـدم           ي ديگر چيست و چه    ـ احتمال مسافرت و اقامت در كشورها      
  توافق براي ادامه اقامت در يك كشور ديگر چه خواهيد كرد؟

  ـ نظر هركدام در مورد شغل همسر چيست؟ آيا پيشنهاد خاصي داريد؟
ـ نظر مرد در مورد شاغل بـودن زن چيـست؟ چـه محـدوديتها يـا آزاديهـايي بـراي او قائـل                        

  است؟
 هر دو حاضريد براي نگهداري فرزند از يـك فـرد ديگـر مثـل        ـ آيا در صورت شاغل بودن     

   يا پرستار كودك كمك بگيريد؟…مادربزرگ و
ـ آيا طرفين مايل به ادامه تحصيل هستند؟ در صورت تمايل به ادامه تحصيل، زندگي متاهل                
داشتن و دانشجو بودن و شهرستاني بودن و شـاغل بـودن را چگونـه بـاهم سـازگار خواهيـد            

ريزي زماني خاص در اين مورد داريد؟ تا چـه حـد مقيـد بـه اجـراي برنامـه                       برنامه كرد؟ آيا 
  هستيد؟

  ـ ارتباطات فاميلي شما در شهرهاي ديگر چگونه است؟
  ـ دوست داريد كه در آينده تا چه حد از لحاظ اقتصادي رشد كنيد؟

  ـ آيا به مطالعه، عرفان، معنويت و كار خير عالقه داريد؟
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 ازدواج به پيشنهاد دو طرف چيست؟ مهريـه، طـال، زمـين، لبـاس و                ي  به قباله ـ موارد مربوط    
  .شيربها

   چيست؟… اصلي يك زن صرفنظر از طال، زمين وي ـ به نظر شما مهريه
  ـ ميزان جديت هركدام براي رسيدن به هدفهاي مشترك تا چه حد خواهد بود؟

  ـ تضادها را چگونه بر طرف كنيم؟
  كمك بگيريم؟ـ آيا از پدر و مادر     
  ـ آيا خودمان حل كنيم؟    
  ـ آيا از يك مشاور كمك بگيريم؟    
  ـ آيا به تناسب از هريك از موارد باال كمك بگيريم؟    

  كنيد كه طرف مقابل شما آدم كاملي است؟ ـ آيا فكر مي
  كنيد كه طرف شما از همين االن بايد آدم كاملي باشد؟ ـ آيا فكر مي

   از همين االن نبايد در طرف مقابلتان وجود داشته باشد؟ـ به نظر شما چه اشكاالتي
  كنيد؟ ـ اگر اشكالي در طرف مقابل ديديد چگونه مطرح مي

ايم، در مورد اين موضوعات و اين گفتگوها نظر خاصي  ـ آيا تا اينجا كه باهم صحبت كرده     
  ادن نيست؟داريد؟ آيا براي شما كسل كننده نيست؟ آيا به نظر شما وسواس زياد به خرج د

  آيا به نظر شما براي يك ازدواج مطمئن چنين گفتگوهايي ضرورت دارد؟
  كار كنيم كه حرفهايمان تمام نشود و هميشه حرفي براي گفتن داشتن باشيم؟ هـ چ

  ـ چه كسان ديگري در زندگي شما مهم هستند؟
ر شما يـك  ـ به نظر شما بهترين دوست كيست؟ و يا چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ به نظ            

  زوج بايد دوست باشند يا زن و شوهر؟ به نظر شما رابطه دوستانه چه خصوصياتي دارد؟
  ـ نظر شما در مورد روابط خانوادگي با دوستان سالم چيست؟

  هاي خاص من و شما چيست؟ ـ حساسيت
  ـ به نظر شما آيا بهتر است خوب باشيم يا قوي باشيم؟
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  دار باشيم؟ باشيم يا پولـ به نظر شما آيا بهتر است مهربان 
ـ به نظر شما بهتر است دوست باشيم يا شوهر؟ دوست يا زن؟ دوست يا پدر و مادر و بـرادر               

  …و
قدر خرج كنيم؟ در اين مـورد بـا    ـ نظر شما در مورد مراسم و تشريفات ازدواج چيست؟ چه    

  قدر توافق داريد؟ خانواده چه
  يست؟ـ نظر هركدام در مورد جذابيت ظاهري طرفين چ

  ـ نظر هركدام در مورد جذابيت باطني طرفين چيست؟
  ـ صداقت تا چه حد در خوشبختي مؤثر است؟
  ـ سياست تا چه حد در خوشبختي مؤثر است؟
قدر اطالع داريد؟ آيا همـواره دوسـت داريـد     ـ از راههاي محبت كردن و عشق ورزيدن چه  

ننـد مادرتـان بـه شـما محبـت      كه مورد محبت واقع شويد؟ آيا دوست داريد كه همسرتان ما         
  كند؟

  ـ آيا دوست داريد كه همسرتان مثل يك پدر يا برادر بزرگتر برايتان باشد؟
  ـ آيا دوست داريد كه همسرتان مثل يك مادر يا خواهر بزرگتر برايتان باشد؟

  ـ آيا دوست داريد كه فقط محبت كنيد؟
  شويد؟ـ آيا دوست داريد كه هم محبت كنيد و هم مورد محبت واقع 

  ها هستند؟ ـ راههاي نشان دادن عالقه و محبت كدام
 دلهـاي خودمـان را بـه    ها و شكايات و يا دردِ توان گله كنيد كه درچه زمانهايي مي     ـ فكر مي  

  طرف مقابل بيان كنيم؟
  كنيد كه تا چه حد بايد احساسات مثبت خود را نسبت به او بيان كنيد؟ ـ فكر مي

  كه همسرتان را دوست داريد كافي است؟ صرف اينكنيد كه  ـ آيا شما فكر مي
  ـ آيا اختالف از لحاظ زبان و لهجه وجود دارد؟ آيا نظر خاصي داريد؟
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ـ آيا هركدام از شما نسبت به زنان يا مردان نگرشهاي خاصي داريد؟ آيا حاضريد برخـي از                  
  آنها را مطرح كرده و به گفتگو بگذاريد؟

  اصي داريد؟ـ آيا در مورد حجاب همسر نظر خ
  ـ نظر هركدام در مورد جايگاه مرد و زن در زندگي چيست؟

  ـ آيا مرد مسلط باشد و زن تحت سلطه؟    
  ـ آيا زن مسلط باشد و مرد تحت سلطه؟    
  ـ آيا برابري و دوستي و صميميت و تفاهم باشد؟    
  ـ آيا نظر ديگري داريد؟    

يري نگهـداري و مراقبـت كنيـد چـه          كه ناچار شديد از والدين خود در سنين پ          ـ در صورتي  
  خواهيد كرد؟ چه نظري داريد؟
  ـ تا چه حد انتقادپذير هستيد؟

ـ تا چه حد حاضريد از ديگران و افراد با تجربه و متخصصين براي بهبود مهارتهاي ارتباطي                 
  كمك بگيريد؟

 ـ اگر به ناچار شوهر يا همسر به شهر ديگري از لحاظ شـغلي منتقـل شـد شـما چـه خواهيـد                       
  كرد؟

فاصـله  ) روانـي (كـه بـين زن و شـوهر از لحـاظ احـساسي و عـاطفي                   ـ يه نظر شما براي ايـن      
  وجود نيايد، چگونه ارتباطي بايد بين آنها برقرار باشد؟ به

كنيد كه طرف مقابـل       عبارت ديگر تا چه حد احساس مي       هـ آيا همديگر را دوست داريد؟ ب      
  را دوست داريد؟ 

بينيـد؟ آيـا    ط قوت و چه اشـكاالتي در طـرف مقابـل خـود مـي              ـ در حال حاضر شما چه نقا      
توانيد در مـورد آنهـا        توانيد چرا؟ و اگر مي      توانيد اين اشكاالت را مطرح كنيد؟ اگر نمي         مي

   .گفتگو كنيد
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چگونه رفتارهـايي داشـته باشـد، همـواره از ازدواج بـا او         ) در آينده (ـ اگر طرف مقابل شما      
از ) داشـته باشـد   (و اگـر چگونـه رفتارهـايي را در پـيش بگيـرد              راضي بوده و خواهيد بود؟      

  ازدواج با او پشيمان خواهيد شد؟
  هاي عالقه همسرتان به شما چيست و يا چه بايد باشد؟ ـ به نظر شما نشانه

 چيست؟ شريك زندگي، شريك روحي و       ي  ـ به نظر شما شوهر يا همسر براي شما به منزله          
، يـك دوسـت در زنـدگي، پـدر، بـرادر بزرگتـر،              جسمي زندگي، شريك جنـسي زنـدگي      

  مايملك و دارايي
  ايد؟ ، بيشتر وقتها چه راهي را پيش گرفته)ايد شده(شويد  ـ وقتي از كسي ناراحت مي

  .ام بيشتر اوقات عصباني شده و داد زده) الف 
  .ام بيشتر اوقات از او قهر كرده) ب 
  .ام نزد او گريه كردهبيشتر اوقات از او معذرت خواهي كرده و حتي ) ج 
  .ام بيشتر اوقات با او به مذاكره و گفتگو نشسته) د 
  .ام بيشتر اوقات توي خودم ريخته و آن را تحمل كرده) ه 

   نامزدي يا عقد، آيا دوره تحمل است يا دوره مذاكره و گفتگو؟ي ـ به نظر شما دوره
  .، چه بايد بكنيد…رنجيد يا  ـ به نظر شما، وقتي از كسي مي

 عاشق شدن و عاشقانه بودن است يـا دوره آشـنايي   ي  نامزدي، دوره ي  ـ به نظر شما آيا دوره     
  .با نقاط ضعف و نقاط قوت و سعي در مذاكره و گفتگو و جور شدن با همديگر
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  مقياس عشق مثلثي اشترنبرگ
  دستور العمل

دوست در جاي خالي هر يك از جمالت زير، ابتدا اسم كسي را بنويسيد كه او را     
توانيـد يـك عالمـت اختـصاري          اگر نخواستيد اسـم بنويـسيد، مـي       . داريد يا شيفته او هستيد    

بـراي ايـن    . بعد مشخص كنيد كه تا چه اندازه با هريك از جمالت موافـق هـستيد              . بگذاريد
بـه طـور كامـل،     = 9به طـور متوسـط و    = 5اصالً،  = 1اي، كه در آن   درجه9كار از مقياس    

، براسـاس سـطح موافقـت خـود بـا جمـالت كمـك               9 و   1ز بقيه اعـداد بـين       ا. استفاده كنيد 
  .عدد مورد موافقت را در مربع مربوط به سؤال بنويسيد. بگيريد

  
9   8   7   6   5   4   3   2   1   

  اصالً  به طور متوسط  به طور كامل  
  
    . هستم…… ـ به شدت در فكر راحتي 1
    .  روابط بسيار گرمي دارم…… ـ با 2
    .  حساب كنم……توانم روي  مواقع دشوار مي ـ در 3
    . تواند، در مواقع دشوار، روي من حساب كند  مي…… ـ 4
    .  قسمت كنم……ام هرچه دارم با   ـ آماده5
    . كند  خيلي مرا از نظر عاطفي حمايت مي…… ـ 6
    . كنم  را از نظر عاطفي خيلي حمايت مي…… ـ 7
    . كنم رار مي خيلي خوب ارتباط برق…… ـ با 8
    .  بدهكار هستم…… ـ در زندگي خود، خيلي به 9

    . كنم  نزديك احساس مي…… ـ خيلي خودم را به 10
    . روابط بسيار خوشايندي دارم…… ـ با 11
    .كنم  را خيلي خوب درك مي…… ـ به نظر خودم 12



244  ها و منابع پيوست  

  
    .كند  مرا خيلي خوب درك مي…… ـ 13
    . افتخار كنم ……م به توان كنم كه مي  ـ فكر مي14
    .گذارم   مي…… ـ برخي اسرار خودم را در اختيار 15
    .انگيزد  برنمي…… ـ هيچ چيزي مرا به اندازه ديدن 16
    .بينم  را مي……كنم كه در طول روز نيز خواب   ـ تعجب مي17
    . خيلي رمانتيك است…… ـ رابطه من با 18
    .دانم  را خيلي جذاب مي…… ـ شخصاً 19
   .آل است  يك فرد ايده…… ـ به نظر من 20

.قدر خوشحال كنـد   بتواند مرا اين……توانم فكر كنم كه فرد ديگري مثل   ـ اصالً نمي 21
    

    . باشم نه با هركس ديگري……دهم با   ـ ترجيح مي22
    . نيست…… من با ي  ـ هيچ چيزي مهمتر از رابطه23
    .بطه فيزيكي داشته باشم را…… ـ مخصوصاً دوست دارم كه با 24
    . تقريباً سحر و جادو وجود دارد…… ـ در رابطه من با 25
    .پرستم  را مي…… ـ واقعاً 26
    . زندگي كنم……توانم بدون   ـ نمي27
    . خيلي هوس انگيز است…… من با ي  ـ رابطه28
 …… ، بـه يـاد   خـوانم  كنم و وقتي رمانهاي عشقي مي  ـ وقتي فيلمهاي عاشقانه نگاه مي 29
    .افتم مي
    .كنم  هميشه خيال پردازي مي …… ـ در مورد 30
    . را دوست دارم……ام كه   ـ متقاعد شده31
    . حفظ كنم……ام را با   ـ تالش من اين است كه رابطه32
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  .دهم كسي بين ما دخالت كند اجازه نمي.  دارم…… ـ به علت تعهدي كه نسبت به 33
    . هميشه ثابت خواهد بود…… من با ي بطه ـ معتقدم كه را34
    . خلل وارد آورد……تواند در تعهد من نسبت به   ـ هيچ چيزي نمي35
    . تا آخر عمرم باقي خواهد ماند…… ـ عشق من نسبت به 36
    . احساس مسؤوليت خواهم كرد…… ـ هميشه نسبت به 37
    . بسيار سفت و سخت است…… ـ تعهد من نسبت به 38
    . فاصله بيفتد……توانم تصور كنم كه بين من و   نمي ـ39
    . ترديد ندارم…… ـ در مورد عشق خود نسبت به 40
    .دانم  دايمي مي…… خودم را با ي  ـ رابطه41
    .دانم گيري عاقالنه مي  يك تصميم…… خودم را با ي  ـ رابطه42
    .دانم  مسؤول مي…… ـ خودم را نسبت به 43
    . ادامه دهم …… خود با ي م به رابطه ـ تصميم دار44
  خـود را بـا او حفـظ   ي كنم رابطه  رفتار نامناسب دارد، سعي مي…… ـ حتي زماني كه   45
    .كنم

  
  نمره گذاري

مقياس عشق مثلثي رابرت اشترنبرگ بر اين اساس تهيه شده است كـه عـشق ا ز سـه عنـصر                     
ين مقياس سه نتيجه متفـاوت خواهيـد        بنابراين، در ا  . شود، صميميت، ميل و تعهد      تشكيل مي 

 جمله آخري تعهد را مـنعكس       15 جمله بعدي، ميل؛ و      15 جمله اول، صميميت؛     15. داشت
ايد جمع كنيد تا سطح شما در  اي گذاشته  جمله15اعدادي را كه در جلو هر گروه   . كنند  مي

.  زير نگـاه كنيـد     بندي  توانيد به درجه    براي تفسير نتايج خود، مي    . سه عنصر عشق معلوم شود    
، بـه  31اين درجه بندي از اجراي آزمون در گروههاي مردان و زنان متأهل، با ميانگين سني                

   .دست آمده است
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  )هنجارها(مقايسه نتايج خود با نتايج ديگران 

  

 درصدها  نتايج

   عهدت  ميل  صميميت

93   73   85    15 

102   85   96    30  
111   98   108    50  
120   110   120    70  
129   123   131    85  
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