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بازشدن پروندۀ ازدواج امید، به همۀ اهل فضل این اجازه را داده بود 
که موارد به نظر خودشان مناسب را به مادر شخص موردنظر )امید( 
این پیشنهادها  اکثر  با درایت پدر و مادر آگاه امید،  اما  معرفی کنند. 
در همان ابتدای طرح، رد می شدند. از طرف دیگر، خود جناب داماد با 

! و د جا ب  چو و  هنین  آ کفش 
اقدام برای ازدواج

فصل 4
درس سیزدهم

 موقعیت

سؤاالت کلیدی

  فرایند ازدواج شامل چه بخش هایی است؟
  چرا دقت در فرایند ازدواج، برای دستیابی به ازدواج موفق ضروری است؟
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نگاهی گذرا به دوران دانشگاه، گزینه هایی را روی میز خود می آورد 
با  تلفنی  تماس های  از  بعد  اما  بودند.  دوران  آن  خوبان  از  همه  که 
به عمل می آمد  کاشف  بررسی هایی در صفحات مجازی،  و  دوستان 
که مرغ از قفس پریده و طایر اقبال بر شانۀ فردی دیگر نشسته است.
لذا تنها راه منطقی پیش روی امید، بررسی بهتر گزینه های پیشنهادی 
مادر بود. در این بین یکی از اقوام دور مادر، گزینه ای معرفی کرد که 
روی کاغذ، با مالک های امید متناسب تر به نظر می رسید، اما به سبب 
ناآشنابودن آنها، نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری بود. در این مرحله 
نیز خانوادۀ مذکور، سربلند بیرون آمد و نکتۀ منفی مشکل سازی در 
که  جلسه ای  طی  و  بود  گرفته  باال  کار  ظاهراً  نشد.  یافت  آنها  مورد 
تلفنی،  تماس  با  که  این شد  بر  تصمیم  داشتند،  با هم  خانواده  اعضای 

طرف مقابل را از نیت خودشان آگاه کنند.
احتماالً هیچ کدام از ما درک نخواهیم کرد که برقراری چنین تماسی چه 
فشاری بر مادر می آورد، اما مادر امید باالخره بر خودش مسلط شد 
و این کار را به خوبی انجام داد. به گونه ای که حتی برخی سؤال ها و 
ابهام هایی که در جریان تحقیقات اولیه پیش آمده بودند هم برطرف 
شدند. نتیجۀ تماس این بود که مادر عروس احتمالی، فرصتی خواست 
بگیرند.  تصمیم  با همسر و دخترش،  از مطرح کردن موضوع  بعد  تا 
قرار شد سه روز بعد مادر امید تماس بگیرد و نظر خانوادۀ دخترخانم 

را جویا شود و باالخره این کار صورت گرفت.
مریم )با نگرانی(: چی شد مامان؟

امید که گونه هایش سرخ شده بود، چشم به دهان مادر دوخت!
مادر: گفتند سه شنبه تشریف بیارین.

امیر: ال ال ال ال ال، همدیگه رو پسندیدن!
امید )در حالی که تالش می کرد ذوق زدگی اش را پنهان کند( : برو بابا، 
هنوز ندیدمش که. بذار یه جلسه باهاش حرف بزنم، ببینم اصاًل به درد 

من می خوره یا نه، بعداً دادار دودور راه بنداز!
امیر: عزیز من قیافت تابلوئه که تو همون جلسۀ اول خواستگاری میگی 
نیمۀ گمشدم  رو پیدا کردم. اصاًل به نظر من این خواستگاری و مراسم  
همش الکیه. فقط وقت ُکشیه. مثل این بازیکن های فوتبال می مونه که 

جلو می افتن و بعدش الکی خودشونو می زنن زمین!
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پدر : این امیر نگران خودشه که ازدواجش دیر نشه.
امیر: نه بابا جدی میگم. حاال شاید بشه یه وقتایی خواستگاری رو توجیه 
کرد، اما خداییش شماها می تونین یه دلیل منطقی برای این همه مراسم 
تا دوتا  بیارین؟ فقط کشش میدن  ازدواج هست،  از  قبل  بیخودی که 

جوون دیرتر برن سر خونه و زندگیشون.
مریم: اصاًل همچین چیزی نیست. این مراسم  ها خیلی هم الزمه.

در  و  آرام  صدای  با  می کرد،  تأیید  را  پدر  حرف  حالی که  )در  مادر 
می شه! همین  افتاده  دلم  به   : پدر(  گوش 

پدر: ان شا اهلل که هرچی خیر و صالحه، پیش بیاد!

١. مرحله هایی که امید و خانواده اش، قبل از جلسٔه خواستگاری طی کردند، چه بودند 
و چه ضرورتی داشتند؟

به چه مسائلی  باید  این جلسه  امید در  برگزاری جلسٔه خواستگاری چیست؟  دلیل   .٢
توجه و چه سؤال هایی را مطرح کند؟

ازدواج  برای  اقدام  آغاز  مرسوم  روش های  از  یکی  آمده،  داستان  در  که  شیوه ای   .٣
برای شروع فرایند ازدواج مرسوم است؟  است. چه شیوه های دیگری در منطقٔه شما 

کدام اند؟  شیوه ها  این  عیب های  و  مزیت ها 

طرح مسئله

در درس های گذشته مرحله هایی را که افراد باید پیش از ازدواج طی کنند، بررسی کردیم. برای 
به شناخت خود، اصالح  از ازدواج« دستیابی  نتیجه رسیدیم که در »دوران پیش  این  به  مثال، 
روابط موجود با اعضای خانواده، دستیابی به شایستگی های الزم و تعیین مالک های عاقالنه 
برای انتخاب همسر، نقش بسزایی در موفقیت ازدواج آینده ایفا می کنند. اما تمام این مرحله ها 
مقدمه ای بودند برای آنچه در این درس بررسی می کنیم. سؤالی که برای بسیاری از جوانان در 

گفت وگو در کالس
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همچنان که نباید در فرایند ازدواج عجوالنه عمل کرد، طوالنی شدن بیش از حد 
این مرحله ها هم مشکل ساز است و در بسیاری موارد زمینه ساز ایجاد تنش هایی 

میان دختر و پسر و خانواده های آنها می شود.

ازدواج  برای  مختلفی  گزینه های  است  ممکن  فرد  هر  اولیه:  انتخاب  و  بررسی  اول:  گام 
با هم آشنا می شوند، ممکن است آشنایان  در نظرداشته باشد. پسر و دختری که برای ازدواج 
خانوادگی باشند، یا غریبه باشند و از طریق یک آشنای مشترک به هم معرفی شده باشند، یا اینکه 

پیدا کنم؟ اصالً روش  را  باید فرد موردنظرم  این است که: چگونه  پیش می آید  ازدواج  آستانٔه 
ازدواج چیست؟  درست مطرح کردن درخواست 

سریال ها  و  فیلم ها  از  برخی  در  که  است  چیزی  شبیه  ازدواج  که  کنیم  فکر  اوقات  بعضی  شاید 
می بینیم. پسر و دختری یکدیگر را می بینند، و شیفتٔه هم می شوند و بعد از چند دردسر و ماجرا، 
پسر به خواستگاری می رود و ازدواج می کنند. یا آن گونه که در افسانه های قدیمی هست، پسر 
با کفش آهنی و چوب جادو به راه می افتد و از صحراها و دریاها می گذرد تا دختر دلخواهش را 
پیداکند. مشکل معموالً وقتی پیش می آید که دختر و پسر با این تصور، در موقعیت های واقعی 
زندگی قرار می گیرند و تصمیم به ازدواج می گیرند. این تازه اول ماجراست و هرچه می گذرد بیشتر 

متوجه می شوند که آنچه در فیلم ها دیده و در داستان ها خوانده بودند، ربطی به واقعیت ندارد.

در این بخش دربارهٔ فرایند ازدواج گفت وگو خواهیم کرد که به چند مرحلٔه اصلی تقسیم می شود.

مرحله های ازدواج:
  بررسی و انتخاب اولیه؛

  خواستگاری و دوران آشنایی؛
  دوران نامزدی و عقد؛

  شروع زندگی مشترک.
در ادامه به بررسی بیشتر هر یک از این مراحل خواهیم پرداخت.

نکته
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یکی از موضوع هایی که برخی از خانواده ها با آن درگیرند، رفتن به خواستگاری های 
مکرری است که بدون بررسی اولیه انجام می شوند. به نظر شما دلیل این اشتباه 

چیست و چه آسیب  هایی را می تواند در پی داشته باشد؟  

خودشان با هم آشنا شده باشند. در تمام این موارد، بررسی اولیٔه گزینه ها بر مبنای مالک های 
انتخاب همسر ضرورت دارد.بسیار مهم است که قبل از خواستگاری و طرح موضوع با دختر و 
خانواده اش، به بررسی این موضوع بپردازید که او تا چه میزان با مالک های شما هماهنگی دارد. 
البته این یک بررسی ابتدایی است و بسیاری از جزئیات در مرحله های بعدی مشخص می شوند. 
بهتر است زمانی برای خواستگاری اقدام کنید که در بررسی های اولیه، شواهد کافی برای تناسب 

خانواده ها و ویژگی های مناسب برای ازدواج را در آن فرد، پیدا کرده باشید.

گفت و گو در کالس

اولیه و مشورت  بررسی های  اینکه در  از  بعد  و دوران آشنایی:  گام دوم: خواستگاری 
برای  مناسبی  گزینٔه  احتماالً  او  که  رسیدید  جمع بندی  این  به  نفر  یک  مورد  در  خانواده تان  با 
ازدواج است، گام بعدی خواستگاری است. هدف از خواستگاری طرح موضوع با طرف مقابل 
بیشتر طرفین و خانواده ها فراهم  این مرحله امکان شناخت متقابل و  و خانوادٔه وی است.در 
ازدواج  ما،  بر شناخت خانواده ها آن است که در فرهنگ  از حد  بیش  تأکید  اما علت  می آید. 
موجب خویشاوندی و ارتباط نزدیک میان دو خانواده می شود و تصمیمی نیست که صرفاً در 
زندگی دونفر تأثیر داشته باشد. به عالوه غالباً خصوصیات خانواده نمایانگر ویژگی های اصلی و 

فرد هستند.  عمیق 
خانوادٔه  با  را  موضوع  پسر،  والدین  از  یکی  یا  و  واسطه  نفر  یک  معموالً  خواستگاری  برای 
دختر مطرح می کند. در صورتی که خانواده ها با هم آشنایی قبلی نداشته باشند، در همین تماس 
اولیه می توانند اطالعاتی دربارٔه خانواده و فرزندشان رد و بدل کنند. ممکن است در این مرحله 
خانوادٔه دختر به هر دلیلی، از جمله نداشتن آمادگی یا موافق نبودن فرزندشان برای ازدواج، یا 
نبود یکی از مالک های مدنظرشان در پسر، پاسخ منفی بدهد. در صورتی که دختر و خانوادٔه او 

اجازه دادند، قراری برای جلسٔه خواستگاری بین دو خانواده گذاشته می شود.
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جلسۀ  در  موفق،  ازدواج  برای  شده  گفته  موارد  سایر  و  مالک ها  به  باتوجه 
خواستگاری، چه سؤال هایی را می پرسید و چه مواردی را مدنظر قرار می دهید؟ 

کنید. کامل  را  زیر  جدول  بهتر،  دسته بندی  برای 

زمینة مورد سؤالحوزه

تا به حال چه موفقیت هایی داشته است؟شخصیت
چه مسئولیت هایی به عهدة اوست؟

دینداری و 
پاکدامنی

نوع روابطش با جنس مقابل در محل 
کار یا جامعه چگونه است؟ تقّید او به 

دستورات دینی چه میزان است؟

خانوادگی

نوع روابط افراد خانواده باهم، چگونه 
است؟

سبک زندگی خانواده ازنظر اقتصادی 
و فرهنگی چگونه است؟

نوع روابطش با دوستانش چطور است؟ اجتماعی
چند دوست صمیمی دارد؟

جلسات خواستگاری بسته به نیاز طرفین به شناخت بیشتر و متناسب با عرف خانواده ها، تداوم 
مرحله،  این  در  است.  پسر  و  دختر  برای  اولیه  آشنایی  محدود  دورٔه  یک  با  همراه  و  می یابد 
با نظارت خانواده هایشان، از طریق گفت وگو و ارزیابی رفتارهای یکدیگر  آینده  زوج احتمالی 
یابند.در  باورهای طرف مقابل و خانواده اش دست  به شناختی دقیق تر از اخالق و  می کوشند 
صورتی که دو طرف در این مرحله ارزیابی مثبتی از هم داشتند و به توافق رسیدند، وارد دوران 

نامزدی و عقد می شوند. 
این مرحله فرصت مناسبی است که شما شرایط مطلوب خود را برای ازدواج با طرف مقابل در 
میان بگذارید و نظرات او را نیز جویا شوید؛ شرایطی از قبیل: ادامٔه تحصیل، اشتغال و زمان 
فرزندآوری و تعداد آن. طبیعتاً ممکن است طرف مقابل همٔه شرایط شما را نپذیرد که در این 
با  و  آن  براساس  و  بگیرید  نظر  یا اختالف را در  توافق  میزان  به شکل واقع بینانه،  باید  صورت 

بگیرید. آگاهانه  تصمیمی  مشورت، 

گفت و گو در کالس
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گام سوم: دوران نامزدی و عقد: دوران نامزدی برای آشنایی بیشتر پسر و دختر است و 
با هم  طول مدت آن را عرف خانواده ها و شرایط طرفین تعیین می کند. در مورد زوج هایی که 
آشنایی کافی ندارند، بهتر است دوران نامزدی طوالنی تر شود تا پسر و دختر بتوانند تحت نظارت 
خانواده ها با رفت و آمد بیشتر، به شناخت بهتری برای انتخاب برسند.به منظور رعایت حدود 
شرعی، در دوران نامزدی صیغٔه محرمیت موقت بین زوج جاری می شود. اما باید توجه داشته 
باشید که این دوران برای آشنایی و انتخاب آگاهانه است. بنابراین همچنان باید رابطٔه خود را 
در  و  بگیرید  قرار  هیجان ها  تأثیر  تحت  کمتر  تصمیم گیری  در  تا  کنید  ارتباط کالمی محدود  به 
برایتان  برای شما نیست، ردکردن ازدواج  انتخاب مناسبی  صورتی که متوجه شدید فرد مقابل 

باشد.  ساده تر 
در دوران عقد ــ که بعد از جاری شدن صیغٔه عقد دائم شروع می شود ــ دختر و پسر از نظر 
شرعی و قانونی ازدواج کرده اند، اما هنوز با هم و به اصطالح زیر یک سقف زندگی نمی کنند. 
در این دوره دختر و پسر و خانواده هایشان، زمینه های الزم را برای شروع زندگی مشترک و 

می کنند. فراهم  مستقل 

گام چهارم: شروع زندگی مشترک: گفتیم که پس از جاری شدن خطبٔه عقد بین دختر و 
پسر، آنها زن و شوهر محسوب می شوند. اما زندگی مشترک آنها عمالً از زمانی که زوج جوان 
برای شروع این  در یک خانه ساکن می شوند و با هم زندگی می کنند، شروع می شود. معموالً 
زندگی  آغاز  دوستان،  و  بستگان  از  دعوت  با  و  می شود  برگزار  عروسی  مراسم جشن  مرحله، 
مشترک زوج رسمیت می یابد و به اطالع همه می رسد. در این مرحله است که خانوادٔه جدید 
شکل می گیرد و دو نفر به طور کامل نقش ها و مسئولیت های جدید خود را بر عهده می گیرند. 

دربارٔه این مرحله در درس های بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.
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دو نمونه ای که در این فعالیت آورده شده است، برگرفته از موارد واقعی هستند که 
نام ها در آنها تغییر یافته است. پس از مطالعۀ این بخش دربارة سؤال هایی که در 

ادامه آمده اند، در گروه گفت وگو کنید و نتیجه را با کالس در میان بگذارید.

مورد اول: مهدیه در خانواده ای بزرگ شده است که به نظم و وقت اهمیت بسیاری 
می دهند. آنها اغلب کارهای روزمره، مانند نهار و شام و خواب را سر ساعت و با نظم 
و ترتیب معینی انجام می دهند؛ مثاًلً سعی می کنند، مهمانی هایشان را اوایل شب 
خاتمه دهند تا برای بیدارشدن در صبح، دچار مشکل نشوند. چراکه پدر و   مادرش 
نسبت به قرار هایی که در طول روز تنظیم می کنند، بسیار متعهد و پایبند هستند. 
اما همسر وی محمدرضا، در خانواده ای رشد یافته که اصوالً با مفاهیمی همچون 
اواخر شب   از  آنها معموالً  بیگانه اند. دورهمی های خانوادگی  زمان و وقت شناسی 
آغاز می شود و تا نزدیک صبح به طول می انجامد و تازه نیمه شب به فکر تهیۀ شام 
می افتند. این موضوع به شدت مهدیه را دچار مشکل کرده است. چراکه او معلم 
است و صبح ها باید به موقع در کالس درس حاضر شود. درحالی که محمدرضا 
با اینکه خودش نیز کارمند است، به این تأخیرها عادت دارد. او حاضر نیست از 
شرکت در این دورهمی ها اجتناب کند یا بپذیرد که آنها می توانند مهمانی را زودتر 

از بقیۀ اقوام ترک کنند. 
افتاده، موجب کشمکش میان این  پا  همین مسئلۀ به ظاهر بسیار جزئی و پیش 
زن   و   شوهر شده است. البته مهدیه از دوران عقد از این عادت خانوادة همسرش 
آگاهی داشت، اما فکر نمی کرد که این موضوع تا این حد در زندگی مشترکشان 
تأثیر منفی بگذارد. از این رو نسبت به آن بی تفاوت بود. درحالی که پس از ازدواج 

این موضوع به معضلی اساسی برای آنها تبدیل شده است.

مورد دوم: محسن و شیرین پس از طی یک سال دوران نامزدی و عقد، به تازگی 
منابع  رشتۀ  آخر  سال  دانشجوی  شیرین  کرده اند.  آغاز  را  خود  مشترک  زندگی 
طبیعی و محسن دانشجوی سال اول کارشناسی ارشد رشتۀ اقتصاد است. هر دو 
هم در یک دانشگاه مشغول به تحصیل اند. در دوران عقد، گاهی پیش می آمد که 
این دو با یکدیگر در مورد نوع پوشش و حجاب بگو مگو کنند، اما به خاطر ماهیت 
این دوران و جذابیت های آن، اختالف نظر های خود را خیلی جدی نمی گرفتند، و 

قضیه را هر طور که بود، بین خود حل و فصل می کردند.

فعالیت گروهی  در کالس
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این اختالف پس از ازدواج و خصوصاً هنگام دعوت به مهمانی های فامیلی بسیار 
و  میان کشیده  شد  به  پای خانواده هایشان هم  تا جایی که حتی  شدت گرفت، 
روی جزئی ترین مسائل زندگی شان هم تأثیر منفی گذاشت. به طوری که در مورد 
مسائل روزمره که تا قبل از آن با هم اتفاق نظر داشتند، نزاع و درگیری پیدا کردند. 
در واقع مسئلۀ نوع پوشش برای هردوی آنها جزو مالک های اصلی بود، اما پیش از 
ازدواج به آن توجه نکرده بودند. در نتیجه چون هردوی آنها در مورد این موضوع 

حساسیت داشتند، دچار اختالف و کشمکش های جدی شدند.

با توجه به دو مثال قبل به پرسش های زیر پاسخ دهید :

١. به نظر شما نادیده گرفتن چه عواملی باعث بروز این مشکالت شده است؟
٢. پی بردن به این عوامل از چه راه هایی و در چه دورانی از فرایند ازدواج ممکن 

است؟
٣. آیا همۀ این نوع موارد قبل از ازدواج قابل حل هستند یا برای برخی باید بعد از 

ازدواج چاره اندیشید؟
)دربارة پاسخ سؤال سه در درس های شانزدهم و هفدهم بیشتر خواهیم آموخت.(

چنان که پیش از این گفتیم، ازدواج تنها پیوندی عاطفی میان دو نفر نیست، بلکه 
یک تعهد اجتماعی است که بخشی از آن میان همسران و بخشی دیگر در رابطه 
با اطرافیان و اجتماع شکل می گیرد. بر این اساس، در هر جامعه و فرهنگی برای 
شروع زندگی مشترک مراحلی وجود دارد که توجه به این مراحل در تثبیت و 

موفقیت ازدواج نقش مهمی دارد.
در عین حال باید در نظر داشت که ازدواج کردن ذاتاً موضوعی پیچیده و دشوار 
و  تجمالت  از  مجموعه ای  به  نباید  ازدواج  متفاوت  مرحله های  بنابراین  نیست. 
تشریفات غیرضروری تبدیل شوند، بلکه باید با دقت در کارکرد و هدف های اصلی 
این مرحله ها ـ که در جهت تحکیم ازدواج است ـ در پی دستیابی به هدف اصلی، 

یعنی ازدواج موفق بود. 
در این باره در درس بعدی و همچنین درس پانزدهم سخن خواهیم گفت.

جمع بندی
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چگونه می توانید ضمن احترام به آداب و رسوم و همچنین استفادة مناسب از فرایند ازدواج برای 
آن جلوگیری  فرایند  از حد  بیش  یا طوالنی شدن  ازدواج  از سخت شدن  شناخت طرف مقابل، 

کنید؟

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
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 موقعیت
علیرضا در یک جلسۀ مشاوره مسئله اش را این طور مطرح می کند:

می کردیم  فکر  همیشه  ما  کردیم:  بزرگ  اشتباه  یک  فاطمه  و  »من 
دوران نامزدی بهترین دوران زندگی مشترک است. دائمًا از این و آن 
می شنیدیم که تا می توانید از این دوران لذت ببرید. حتی یک روز یکی 

! اه لکشم  د  فتا ا لی  و ل  و ا د  نمو ن  سا آ عشق  هک 
اصول حاکم بر فرایند ازدواج

فصل 4
درس چهاردهم

سؤاالت کلیدی

  صرف نظر از تفاوت آداب ازدواج در فرهنگ ها و حتی خانواده های مختلف، رعایت چه اصول 
مشترکی برای موفقیت در فرایند ازدواج الزم است؟ 

  رعایت کردن و یا رعایت نکردن این اصول چه پیامدهایی دارد؟
  برای شناخت بهتر طرف مقابل در فرایند ازدواج، به چه موضوع هایی باید توجه کنیم و چه راه هایی 

برای این کار وجود دارند؟
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از دوستان متأهلم به من گفت: تو چرا آنقدر کم خوش می گذرانی؟ 
این روزها را خواهی  با نامزدت خوش باش. بعداً حسرت  تا می توانی 
باید  که  بود  کرده  مجاب  را  فاطمه  و  من  توصیه ها،  قبیل  این  خورد. 
در این دوران تالش کنیم شرایطی را فراهم کنیم که فقط به ما خوش 
بگذرد. گاهی در جریان گفت وگو هایمان سرنخ هایی از تفاوت های عمدۀ 
شخصیتی ما به دست می آمد، اما برای اینکه فضای تفریح و خوشی به 
را  همان ها  اگر  حالی که  در  می کردیم.  عبور  آن  از  سریع  نریزد،  هم 
پی می گرفتیم، بسیاری از مشکالتی که امروز با آنها دست و پنجه نرم 
می کنیم، قابل پیش بینی بودند و شاید اصاًل باهم ازدواج نمی کردیم یا از 

ابتدای زندگی برنامۀ بهتری برای سازگار   شدن داشتیم.«

١. با توجه به مورد علیرضا، به نظر شما هدف از طی کردن دوران آشنایی پیش از ازدواج 
)دوران نامزدی یا عقد( چیست؟ 

٢. چه مانع هایی ممکن است در مسیر دستیابی به این هدف وجود داشته باشد؟ 

در درس گذشته دربارهٔ فرایند ازدواج و گام های آن صحبت کردیم و گفتیم که این فرایند معموالً 
شامل چه مرحله هایی است.

ویژگی ها و نحوهٔ اجرای هر یک از این مرحله ها باتوجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی هر خانواده و 
منطقه متفاوت است. گاه ممکن است دو مرحله در هم ادغام شوند یا یک مرحله بسیار کوتاه باشد. 
اما نباید فراموش کرد که هدف اصلی در این فرایند، شناخت طرف مقابل و ایجاد زمینه برای ازدواج 
موفق است. بر این اساس، با وجود تفاوت های این مرحله ها برای افراد و شرایط گوناگون، می توان 
اصول مشخصی را بیان کرد که پیروی از آنها ما را در رسیدن به نتیجٔه مطلوب کمک می کند. از 

این اصول به عنوان اصول موفقیت در فرایند ازدواج یاد می کنیم.

طرح مسئله

گفت وگو در کالس
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اصول موفقیت در فرایند ازدواج:
١. داشتن هدفی روشن در هر مرحله و درگیرنشدن بیش از حد با ظواهر و مسائل سطحی؛ 

٢. انتخاب آگاهانه و آینده نگرانه: پرهیز از ایجاد وابستگی شدید به منظور پرهیز از تصمیم گیری 
احساسی ــ عاطفی؛

3. بهره بردن از مشاوره و مشورت با افراد معتقد و با تجربه؛ 
4. بررسی میزان تناسب خانواده ها از نظر موازین دینی، سبک زندگی و آداب و رسوم آنها؛

5  . پرهیز از رفتار های احساسی و هیجانی؛
6. صراحت با خود و طرف مقابل، کنار گذاشتن رودربایستی و مسامحه بیجا در بیان نظرات 

خود؛
7. داشتن صبر و تحمل؛

8  . ایثار و گذشت؛
9. تواضع و دوری از غرور؛

١0. حق بینی و احترام به طرف مقابل.
این اصول بر همٔه مراحل فرایند ازدواج تا شروع زندگی مشترک حاکم هستند. برای درک بهتر 

موضوع به شکل زیر دقت کنید:

در ادامه به توضیح هر یک از اصول باال می پردازیم.
بررسی و 

انتخاب اولیه

خواستگاری

دوران نامزدی

 یا عقد

شروع 

زندگی مشترک

هدف مشخص

مشورت

بررسی میزان تناسب خانواده ها از نظر موازین دینی 
و سبک زندگی

پرهیز از رفتار 
احساسی

کنارگذاشتن 
مسامحه های بیجا

انتخاب آگاهانه و 
آینده نگرانه

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم
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1. هدف روشن در هر گام
برای اینکه بدانیم در هر گام به دنبال چه چیزی هستیم، بهتر است از آخرین مرحله، یعنی زندگی 
برای چه ازدواج می کنم و  بپرسیم: »من  ما از خود  از  مشترک شروع کنیم. جا دارد هریک 
در ازدواج به دنبال چه چیزی هستم؟« اگر جواب های معقول و منطقی برای این سؤال یافتیم، 
باید متناسب با آنها هدف های گام های دیگر را مشخص کنیم. مثالً:»در دوران آشنایی به دنبال 
چه ویژگی هایی باید باشم؟« یا: »چه سؤال هایی را باید در جلسٔه خواستگاری بپرسم؟« روشن و 
دقیق بودن جواب این سؤال ها و مکتوب کردن آنها می تواند ما را از سردرگمی و اتالف وقت در 
هر مرحله نجات دهد. نمونٔه علیرضا در آغاز این درس مثال خوبی از مشکالتی است که امکان 
دارد در صورت توجه نکردن به هدف اصلی هر مرحله از فرایند ازدواج دچارش شویم. مثال زیر 

هم نوع دیگری از این مشکل را نشان می دهد.

طرح یک مورد: متین و تردیدهایش
متین از دوران نوجوانی به خوبی یاد گرفته بود مشورت کند و همیشه از نتایج خوب این کار 
راضی بود. در آغاز مسیر ازدواج نیز از این عادت پیروی کرد و به سبب اهمیت موضوع که 
تمام آینده اش را تحت تأثیر قرار می داد، دامنٔه مشورت های خود را بسیار گسترده کرد. اما 
در این موضوع دچار افراط شد. به طوری که تقریباً از هر شخصی که می شناخت، نظراتش 
را دربارهٔ این موضوع جویا شده بود. فارغ از اینکه هدف ها، و مالک ها و سلیقه های او و 

شخصی که با وی مشورت می کند مشترک هستند یا نه.
حاصل این مشورت مجموعٔه سؤال هایی بود که باید در جلسٔه خواستگاری می پرسید. 
سؤال هایی که تعدادش از صد گذشته بود. اما بعد از رفتن به بیش از 30 مورد خواستگاری، 
به شدت مأیوس و نگران بود که چرا موردی را که با او متناسب بود، پیدا نمی کرد. این حس 
تأثیر منفی جدی نیز بر روابطش با خانوادهٔ خودش گذاشته بود. او حس می کرد، مواردی 
که مادرش به او معرفی می کند، از سوی پدرش تحمیل می شود، برای همین هم نمی تواند به 

گزینٔه مطلوب خودش برسد. از این رو، با پدر و مادرش اختالف پیدا کرده بود. 
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به نظر شما چه اشتباهاتی در دیدگاه متین نسبت به ازدواج وجود داشته که او را 
دچار چنین  مشکلی کرده است؟

2. انتخاب آگاهانه و آینده نگرانه 
در مرحلٔه انتخاب اولیه باید مراقب دو موضوع باشیم: اول، تالش برای تشخیص دقیق مالک های 
موردنظر در طرف مقابل و دوری از تصمیم های احساسی، غیرواقعی و یا حتی منفعت طلبانه. تحقیقات 
نشان می دهند که در بسیاری از ازدواج های ناموفق، افراد در مرحلٔه انتخاب اولیه، از اهمیت توجه به 
مالک ها غفلت کرده اند و در ادامه به خاطر غلبٔه احساسات یا به خاطر منافع ظاهری و کوتاه مدت، وارد 
ازدواجی ناموفق شده اند. هرگز نباید فراموش کنیم که در کل فرایند ازدواج، ما در حال ارزیابی طرف 

مقابل هستیم و باید در انتخاب نهایی خود به شیوه و نتایج این ارزیابی ها توجه کنیم.
پیامدهای  بحث  در  است.  ازدواج  بلندمدت  پیامدهای  به  توجه  و  آینده نگری  موضوع،  دومین 

انتخاب آموختید که آثار کوتاه مدت انتخاب با آثار بلندمدت 
آن متفاوت است. در انتخاب همسر باید به ویژگی هایی که 
بیشتری نشان داد؛  بیشتری دارند، توجه  اثر  بلندمدت  در 
تناسب نداشتن دیدگاه های اقتصادی دو نفر و نقشی  مثالً 
دارد، موضوعی است  نفر  دو  هر  زندگی  در  این جنبه  که 
اما  باشد،  قابل چشم پوشی  که ممکن است در کوتاه مدت 
این موضوع آشکارتر  اهمیت  ازدواج می گذرد،  از  هرچه 
خواهد شد. در واقع بعضی موضوع ها مانند ریشه هستند 
و بعضی مانند برگ های درخت. هرچند برگ ها بیشتر به 

اما بعد از اولین جلسٔه مشاوره راه حل مسئله پیدا شد. درواقع، مشکل، خوِد متین بود. چرا 
که مالک ها و اولویت های خودش را در گزینش همسر مشخص نکرده  بود و سؤال هایی که 
در جلسٔه خواستگاری می پرسید، هیچ وحدت رویه ای نداشتند. هم او را سردرگم می کردند 

و هم طرف مقابل را مجاب می کردند که متین هیچ هدف مشخصی ندارد.

گفت و گو در کالس
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طرح یک مورد: پارسا و هستی
در دوران دانشجویی، برای ازدواج پارسا گزینه های متعددی پیشنهاد شده بود، اما او بعد 
به او عالقٔه بیشتری پیدا کرد.  از اینکه متوجه تمکن مالی خانوادٔه هستی شد، ناخودآگاه 
درنظر  آینده اش  همسر  برای  قبل  از  که  معیار هایی  از  بسیاری  موضوع،  همین  تحت   تأثیر 
با هستی ازدواج کرد.  گرفته بود، رنگ باخت و باالخره بعد از اتمام سال آخر دانشگاه، 
وی  با  خانواده اش  و  هستی  باالی  اقتصادی  رفاه  خاطر سطح  به  هرگز صرفاً  پارسا  البته 
ازدواج نکرده بود و واقعاً هستی را دوست داشت. اما در پس افکار خود همیشه به این 
فکر می کرد که اگر نتوانست برای زندگی آینده اش خانه ای تهیه کند، یقیناً پدر هستی این 
کار را خواهد کرد. اتفاقاً همین طور هم شد. بعد از یک مدت زندگی مشترک در یک خانٔه 
کوچک اجاره ای در یکی از محله های بسیار قدیمی شهر، پدر هستی خانه ای در یکی از 
مناطق خوب شهر برای دخترش تهیه کرد. بعد از این اتفاق که برای پارسا نیز قابل پیش بینی 
و خوشایند بود، اختالف های این زوج جوان باال گرفت. پارسا معتقد بود که دیگر هستی 
مثل گذشته به او مانند یک مرد ایده آل و توانمند نگاه نمی کند و حرف های او را نمی پذیرد. 
را  هستی  و  پارسا  شدیدًا  موضوع ها  این  داشت.  همسرش  از  بیشتری  احترام  انتظار  او 
می رنجاندند و روابط بین آنها بسیار سرد شده بود. اما در نهایت در جلسه ای که پارسا با 
مشاور خانواده داشت، مشخص شد که دلیل اصلی این مشکالت، تکیه کردن پارسا به توان 
مالی خانوادهٔ همسرش بود که با باور خودش از نقش مرد در خانواده در تضاد قرار داشت.

3. مشورت و مشاوره
ضرورت مشورت در مورد موضوع های مهم زندگی و به خصوص مسئلٔه ازدواج، امری بدیهی 

است، اما در مشورت گرفتن توجه به چند نکته  مهم ضروری است:
الف( مسئولیت انتخاب و تصمیم گیری در زندگی به عهدٔه خود شماست. مشاور یا فردی که با 

او مشورت می کنید، نمی تواند به جای شما تصمیم بگیرد.
ب( مشاور خوب نگاه شما را نسبت به مسئله وسعت می بخشد و کمک می کند شما به جوانب 
بیشتری از مسئله توجه کنید و در نتیجه تصمیم بهتری بگیرید. مشاور نباید نظرات خودش را به

چشم می آیند، اما ریشه است که هویت و اصل درخت را تشکیل می دهد. در مورد پارسا و 
هستی می توانید جنبه ای از این آثار بلندمدت را دریابید.
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شما تحمیل کند یا آن قدر شما را با طرح مسائل مختلف سردرگم کند که مانند مورد متین ذهنتان 
آشفته شود و توان تصمیم گیری را از دست بدهید.

پ( مشاور خوب فردی است که می کوشد شرایط شما را درک کند و متناسب با آن پیشنهادهایی 
را مطرح سازد، نه اینکه صرفاً براساس پیش فرض های خودش نظر بدهد.

ت( مشورت در صورتی مؤثر و مفید واقع خواهد شد که مشاور دانش و تجربٔه کافی در مورد 
مسئلٔه ازدواج داشته باشد. کمک گرفتن از مشاوران متخصص و قابل اعتماد یکی از بهترین 

راه ها در این زمینه است.

برخی از ویژگی های یک مشاور خوب ازدواج:

4. بررسی میزان تناسب خانواده ها 
خانواده ای که فرد سال ها با ایشان زیسته و در کنارشان رشد یافته است، نقش غیرقابل انکاری 
در شکل گیری عمیق ترین الیه های شخصیت او دارند. الیه هایی که هرچند ممکن است مدتی به 
واسطٔه پیروی از دیگران یا تحت تأثیر جو اطرافیان فرد، خود را نشان ندهند و پنهان باشند، اما 
بعدًا آشکار شده و بنیان روابط او با دیگران را شکل می دهند. از این رو بی توجهی به وضعیت 

 دارای اعتقادات دینی و 
مذهبی صحیح

 آشنا با فرهنگ 
اسالمی ـ ایرانی

 قابل اعتماد و
 راز نگه دار

 متخصص و با تجربه  عدالت و بی طرفی
در موضوع مشاورۀ ازدواج

 آگاه از شرایط روز و 
آشنا با نسل جوان
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خانوادٔه طرف مقابل، چه از حیث اعتقادی و فکری و چه از حیث رفتار و سلوک، اشتباهی 
خانوادٔه  برای شناخت  فرصت های خوبی  ازدواج  فرایند  مرحله های  از  یک  هر  است.  بزرگ 
طرف مقابل و ویژگی های آنها در اختیار ما قرار می دهد. پس باید به این موضوع توجه کافی 

باشیم.  داشته 
نکتٔه دیگر اینکه حتی اگر هماهنگی و تناسب کافی بین خانواده های طرفین وجود داشته باشد، از 
آنجا که دختر و پسر هریک در فرهنگ و سبک زندگی متفاوتی رشد کرده اند، لذا برای افزایش 
با  بیشتر  هماهنگی  و  سازگاری  به  رسیدن  برای  طرف  دو  هر  است،  الزم  ازدواج  در  موفقیت 
سنت ها و فرهنگ خانوادٔه مقابل تالش کنند. کمک طرفین به یکدیگر، برای شناختن و پذیرش 
این آداب و سنن، تأثیر بسزایی در موفقیت ازدواج خواهد داشت. عروس که از آداب و رسوم 
داماد  باید به همسرش در این زمینه یاری دهد. متقابالً  و فرهنگ خانوادٔه خودش آگاه است، 
باید به همسرش کمک کند، تا با آگاهی از فرهنگ خانواده اش، بتواند هرچه بهتر با آنها سازگار 
شود. در واقع، عالوه بر لزوم تناسب اولیه میان خانواده ها، الزم است هریک از طرفین برای 
آشناکردن طرف مقابل با آداب و رسوم و فرهنگ خانوادٔه خود بکوشد. در فرایند ازدواج الزم 
است هر دو طرف به رعایت این آداب در کنار پایبندی به موازین دینی، مقید باشند. بی توجهی به 

این موضوع، در آینده آثار و تبعات منفی برای ازدواج خواهد داشت. 
در بخش بیشتربدانیم در پایان این درس، اطالعاتی دربارهٔ آنچه باید به آن توجه کنید آمده است. 

طرح یک مورد: حسین و هاجر
آن  به  برای تحصیل  از شهر دیگری  بودند، حسین  حسین و هاجر در دانشگاه آشنا شده 
با خانواده ها و برگزاری جلسٔه خواستگاری، حسین  دانشگاه آمده بود. بعد از هماهنگی 
ـ اجتماعی زیادی میان دو خانواده وجود دارد. اما چون  متوجه شد که تفاوت های فرهنگیـ 
هاجر را دوست داشت و احساس می کرد کنار گذاشتن او نوعی خسارت برای خودش و 

ظلم به اوست، بدون توجه به این موضوع با یکدیگر ازدواج کردند. 
بین  زیادی  و سوءتفاهم های  خانوادگی  اختالفات  بروز  باعث  زیاد،  فرهنگی  تفاوت  همین 
آنان شد. حسین و هاجر که در مرکز این مشکالت قرار داشتند، مجبور بودند بار تمام این 
از موفقیت  این مشکالت  دلیل  به  آنها  زندگی مشترک  بکشند و عمالً  به دوش  را  مسائل 

نبود. برخوردار  زیادی 
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دربارة این پرسش ها در کالس بحث کنید:
 خانواده ها در چه زمینه هایی ممکن است تفاوت داشته باشند؟ در چه مواردی 
می توان از این تفاوت ها صرف نظر کرد؟ آیا موارد مشابهی می شناسید که به دلیل 

چنین تفاوت هایی با مشکل روبه رو شده باشند؟
 معموالً دخترها و پسرها می گویند: » ما که با خانواده طرف قرار نیست ازدواج 
کنیم! خود او معیارهای ما را به عنوان همسر شایسته دارا است، پس دیگر چه 
نیازی به بررسی و شناخت خانوادة او وجود دارد؟ حاال خانوادة او با هر سلیقه، 
عقیده، فرهنگ، عادت و ... هستند که باشند« نظر شما در این زمینه چیست؟

 شاید این ضرب المثل را شنیده باشید که: 
»  مادر رو ببین دختر رو بگیر«

به این معنی که دختر در آینده شبیه مادرش خواهد شد و اگر ویژگی های مادر 
مورد پسند شماست، دختر هم برای ازدواج مناسب است. به نظر شما این عقیده 

از چه جنبه هایی درست و از چه جنبه هایی غلط است؟

5. مدیریت احساسات و هیجانات
فرض کنید که شما در یک بازی سرنوشت ساز فوتبال و در موقعیتی حساس باید در کسری از 
ثانیه بین پاس دادن و شوت زدن یکی را انتخاب کنید. اگر این موقعیت به گل تبدیل شود، تیم شما 
بزرگ ترین جام را فتح می کند و اگر چنین نشود، تیمتان از رسیدن به آنچه ماه ها برایش تالش 
کرده است، باز می ماند. از سوی دیگر، شما با خودتان فکر می کنید که اگر زنندة این گل من 
باشم، چه محبوبیتی بین هواداران تیمم پیدا می کنم. همین افکار باعث می شوند که در نهایت 
شوت بزنید و حریف هم به سادگی توپ شما را مهار می کند. اما اگر پاس می دادید و یارتان را 
صاحب توپ می کردید، قطعاً به گل می رسیدید. در واقع، تصمیم شما برای شوت زدن تصمیمی 

کامالً احساسی بود و این رفتار، شما را از رسیدن به موفقیت باز داشت. 
چنین اتفاقی می تواند در تمام مراحل زندگی ما رخ دهد. زندگی ما دربرگیرندة مجموعه ای از 
انتخاب هاست که اگر این انتخاب ها عاقالنه نباشد، سال ها تالش خود را برای رسیدن به هدف 
مطلوب تباه کرده ایم. داستان فرزاد در درس ششم و اتفاقات بعد از آن را به خاطر می آورید؟ در 
با انتخاب آگاهانه تفاوت دارد.  به این موضوع پرداختیم که انتخاب احساسی  درس های قبلی 

گفت و گو در کالس
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در موضوع ازدواج، اگر احساسات به صورت زودهنگام و بیش از حد ما را تحت تأثیر قرار دهند، 
دیگر نمی توانیم در تصمیم گیری واقعیت ها را ببینیم و مصلحت خود را به درستی تشخیص دهیم. 
فرایند ازدواج باید آگاهانه و براساس تفکر باشد، وگرنه همواره خود را به خاطر نداشتن آگاهی کافی 
در تصمیم گیری سرزنش خواهیم کرد. شاید شما هم با افرادی برخورد کرده باشید که وقتی از 
ازدواج ناموفقشان یاد می کنند، می گویند: »این نکات منفی را در همان ابتدا می شد دید، اما عشق 

کورم کرده بود«

6. صراحت با خود و طرف مقابل
خیلی وقت ها در شرایطی قرار می گیریم که به واسطٔه فشار های خانواده و یا برخی مالحظات بیجا، 

حرف دلمان را نمی زنیم یا اگر سؤالی پیش بیاید، نمی پرسیم. به این مورد توجه کنید: 

لیال و علی
لیال در جلسٔه سوم خواستگاری متوجه شده بود که علی بسیار عجول و کم صبر است. بعد 
از پرسیدن سؤال هایی در رابطه با این موضوع و تحقیقاتی که انجام داد، مطمئن شد که علی 
چنین روحیه ای دارد و می دانست که صبور بودن برای زندگی مشترک بسیار مهم است و نبود 
آن در علی او را در آینده به شدت اذیت خواهد کرد. اما چون برخی از اقوام از نامزدی آنها 
اطالع داشتند و از طرف دیگر، به خاطر اینکه خودش ابتدا علی را به عنوان یک گزینه تأیید 
کرده بود، اصالً نمی توانست به خانواده اش بگوید که در ازدواج با او تردید کرده است. نگران 
بود که نگاه آنها به او تغییر کند یا دیگر روی حرفش حساب نکنند. در نهایت لیال و علی ازدواج 
کردند و با همٔه تالشی که برای حفظ زندگیشان کردند، اتفاقی که برای آنها رقم خورد، چیزی 

جز جدایی نبود. 

برخی از جوانان در همان ابتدای فرایند ازدواج کار را تمام شده می دانند و تصور می کنند راه برگشتی 
با  بنابراین با وجود مشاهدهٔ مشکالت جدی، بر آنها چشم می پوشند و در نتیجه خود را  ندارند. 
مشکالت بزرگ تر آینده روبه رو می کنند. این باعث می شود که هدف اصلی فرایند ازدواج که آشنایی 
دو طرف و بررسی تناسب آنهاست، برآورده نشود. به نظر شما اگر لیال در همان زمان نامزدی به 
نگرانی اش توجه می کرد و تصمیم قاطعانه ای می گرفت، برای خودش و علی بهتر و کم هزینه تر نبود؟
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برخی اصول دیگر در فرایند ازدواج
مواردی که در فرایند ازدواج باید مورد توجه باشند، به موضوع هایی که تا اینجا مطرح کردیم، 
محدود نیستند. شما به تناسب نیاز و شرایط خودتان ممکن است الزم باشد مسائل دیگری را 

مد نظر قراردهید. در این زمینه  برخی اصول دیگر را در زیر آورده ایم. 

آنچه نباید در دورۀ آشنایی و نامزدی انجام دهیم: 

 بی توجهی به ابهام ها 
و نقاط تردید؛

 دروغ گویی به 
هر شکلی که باشد؛

 برقراری رابطه جنسی؛

 آشکارکردن 
زودهنگام رابطٔه 

نامزدی برای 
افرادی به جز 

خانوادٔه طرفین؛

 فاش کردن رازهای 
شخصی خود که ارتباط 

مستقیمی با موضوع 
 بی توجهی به ازدواج ندارند؛

ویژگی های خانوادۀ 
طرف مقابل و جدا 

فرض کردن او از 
خانواده.

 رفت و آمد بیش 
از حد یا کمتر از حد 

الزم برای شناخت؛

 درگیرشدن در 
احساسات شدید 

عاشقانه؛

 خود بزرگ بینی 
یا احساس حقارت؛

 ساختن تصویر 
رؤیایی از طرف 

مقابل یا از زندگی 
مشترک؛ 



145

آنچه باید در طرف مقابل بررسی کنیم )با کمک مشاور(:

فرایند ازدواج، یعنی مسیر حرکت از آشنایی اولیه تا تشکیل زندگی مشترک، نقش 
مهمی در موفقیت ازدواج دارد. مرحله ها و جزئیات این فرایند در فرهنگ های 
زمینه سازی  و  مقابل  یعنی شناخت طرف  آن،  اما هدف  است،  متفاوت  مختلف 
است. در دو درس  ثابت  آن  بر  اصول حاکم  و همچنین  زندگی مشترک،  برای 
اخیر، تالش شد تا مراحل این فرایند و برخی از اصول حاکم بر آن مورد بررسی 

قرار گیرد.
موفقیت  از  مهمی  بخش  ازدواج،  فرایند  اهمیت  وجود  با  که  داشت  توجه  باید 
بنای  با هم و ساختن  برای سازگاری  به تالش و کوشش زوج  زندگی مشترک 
وابسته است. درواقع، انتخاب درست، مساوی ازدواج  ازدواج  از  زندگی پس 
موفق نیست، کما اینکه انتخاب مشکل دار هم به معنی شکست حتمی 

آینده سخن خواهیم گفت. این مورد در درس های  در  ازدواج نیست. 

جمع بندی

 اعتقادات و 
باورهای دینی

 مسئولیت پذیری

 توانایی انتقال 
احساس

 میزان 
اجتماعی بودن 

 میزان نیاز به 
تأیید دیگران 

 وسواس یا 
کمال طلبی مخرب 

 سازگاری و 
پذیرش دیگران 

 تمایل به غرزدن، 
سرزنش و نق زدن

 نحؤه واکنش به 
 اضطراب ناکامی 

 ثبات عاطفی و توانایی 
کنترل هیجان

 اعتماد به نفس
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مواردی هستند که باید دربارة چگونگی آنها در طرف مقابل به شناخت مناسب برسید.
بسیار مهم است که ازدواج براساس اطالعات واقعی و کافی باشد.

برای کسب اطالعات در این موارد، از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد و در 
هر مرحله از فرایند ازدواج، به بخشی از آنها دست یافت. بعضی از این روش ها در 

ادامه آورده شده اند: 
1. اعتقادات 

* دین و مذهب، میزان پایبندی به دستورات دینی، مواردی که از نظر شما و طرف 
مقابل دارای اهمیت ویژه ای هستند، مواردی مانند: روزی حالل، محرم و نامحرم، 

حجاب، نماز، روزه و ...
* آیا تفاوت هنجاری و ارزشی شدیدی بین خواهران و برادران وجود دارد؟

* وضعیت پوشش و حدود روابط محرم و نامحرم در خانوادة آنها به چه صورت است؟

2. اصول و خط مشی زندگی
خط مشی،  و  فکر  طرز  چه  براساس  و  است  پایبند  اصولی  چه  به  زندگی  در  او   *

می کند؟ زندگی  و  تصمیم گیری 
* مهم ترین مسائل در زندگی او کدام اند؟

3. اطالعات خانوادگی
فعالیت های  تحصیالت،  شغل،  نظر سن،  از  خانواده  اعضای  از  یک  هر  وضعیت   *

... و  خانوادگی  ارتباطات  قومیت،  اجتماعی، 

4. سبک زندگی خانوادگی و روابط اعضای خانواده با هم
افراد  گفت وگو های  غیررسمی،  فضاهای  در  یا  و  عادی  گفت وگو های  هنگام  آیا   *

است؟ محترمانه  و  مؤدبانه  خانواده 
استفاده  الفاظی  و  از چه ضمایر  بزنند،  را صدا  یکدیگر  * هنگامی که می خواهند 

می کنند؟
* رفتار گرم و دوستانه ای با هم دارند یا روابطشان سرد است؟

* جایگاه هریک از اعضا )پدر، مادر، خواهر، برادر و ...( در خانواده چگونه است؟

بیشتر بدانیم
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* آیا پدر و مادر از اقتدار برخوردار هستند یا اینکه کسی حرفشان را نمی پذیرد؟ 
دلیل آن چیست؟

* در مسائل اقتصادی الگوی هزینۀ خانواده به چه صورت است؟ اهل اسراف هستند 
یا صرفه جویی؟ به تجمالت و چشم و هم چشمی چقدر اهمیت می دهند؟

* وضعیت اشتغال و فعالیت های اجتماعی اعضای خانواده به چه نحوی است؟ آیا در 
این زمینه رسوم یا محدودیت های خاصی وجود دارند که با سبک زندگی موردنظر 

شما مغایرند؟
* چه میزان اهل میهمانی رفتن، مسافرت و تفریح جمعی هستند؟

5. رفتار اعضای خانواده هنگام مواجهه با مشکالت
* فرایند تصمیم گیری و یا حل مسئله، کنترل اضطراب، خشم و ... در خانوادة آنها 

چگونه است؟ به چه شیوه هایی با مشکالت برخورد می کنند؟ 
* چگونه از هم حمایت می کنند؟ آیا رفتارشان نسبت به هم همراه با خونسردی و 

بی خیالی است؟
* آیا دچار تنش، اضطراب و هیجانات شدید می شوند، طوری که نمی توانند خودشان 
عصبانی  برنمی آیند؟  خود  احساسات  و  هیجانات  کنترل  پس  از  کنند؟  کنترل  را 

می شوند؟ پرخاش یا کتک کاری می کنند؟ 
* رفتارشان آرام و همراه با تأمل و مسئله محوری است؟ آیا سعی می کنند مسائل 

خود را به بهترین وجه حل کنند؟

6. سالمت روانی خانواده و اعضا
* آیا در میان اعضای خانواده نشانه ها و یا عالئمی از وجود اختالالت روانی شایع 

مانند افسردگی، اضطراب، وسواس، سوء ظن و ... به چشم می خورد؟ 

7. موارد پزشکی
* برای ازدواج الزم است طرفین از نظر ویژگی هایی نظیر کم خونی و چند مورد دیگر 
بررسی ها درصورتی که جلسات  این  است  بهتر  بررسی شوند.  پزشکی،  آزمایش  با 
خواستگاری با موافقت طرفین همراه بود، در آغاز دوران نامزدی صورت گیرد. چرا    که 
برای طرفین مشکل ساز  باشد،  داشته  وجود  ازدواج  برای  مانعی  موارد  این  در  اگر 

خواهد بود.
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8. سایر موارد
* هدف های اصلی در زندگی؛

* خط فکر سیاسی؛
* میزان تأثیر دیگران در تصمیم گیری ها: استقالل فکری؛

* ارتباطات اجتماعی و محیط کار؛
* و نیز: دروغگویی، خشونت، بددهنی، وسواس، حساسیت های خاص و ...

برخی از روش های بررسی و تشخیص در فرایند ازدواج
و  طرفین  ازدواج،  از  پیش  آشنایی  و  خواستگاری  انتخاب،  بررسی،  فرایند  در 
خانواده های آنها می کوشند، به شناخت مناسبی از یکدیگر دست یابند. باتوجه به 
اینکه تا پیش از آنکه طرفین زندگی مشترک تشکیل دهند، از بسیاری از رفتارها و 
ویژگی های هم آگاهی ندارند و این ناآگاهی در بسیاری از موارد باعث ایجاد مشکالت 
مهمی در زندگی مشترک آنها می شود، کسب اطالعات کافی و شناخت صحیح، از 
اهمیت باالیی برخوردار است. اما چگونه و از چه روش هایی می توان به این سطح از 

شناخت دست یافت؟ 
تمام مرحله های فرایندهای پیش از ازدواج برای کمک به کسب این شناخت ها در 
نظر گرفته شده اند. از مواردی که در ادامه می آیند، می توان در هر یک از مرحله ها 

برای کسب شناخت بیشتر استفاده کرد:

 تحقیق از دیگران: شامل اقوام و آشنایان نزدیک به فرد، دوستان و کارکنان 
تحصیل. محل  مدرسة 

 دقت در رفتار: گفتار و منش طرف مقابل در موقعیت های اجتماعی و خانوادگی.
 مراجعه به مشاور متدین و متخصص ازدواج و روان شناس

 سؤاالت مستقیم از طرف مقابل
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چگونه باید سؤال کرد؟
الف( سؤال باید با جزئیات همراه باشد: وقتی پاسخ کلی دریافت می کنید، تالش 
کنید از جزئیات مسئله و جوانب آن سؤال کنید تا نظر دقیق طرف مقابل را بفهمید.

ب( براساس طرح موقعیت سؤال کنید: خیلی وقت ها وقتی از ما نظر می خواهند 
و یا سؤال می کنند که نظر تو چیست، پاسخ ما آن چیزی نیست که به آن عمل 
می کنیم. بلکه آن چیزی است که فکر می کنیم بهتر است؛ مثاًل اگر بپرسند: به نظر 
تو دروغ گفتن اشکال دارد؟ پاسخ می دهیم: بله بسیار کار بدی است و اصاًل نباید 
طرف آن رفت. اما اگر خودمان در موقعیت واقعی قرار بگیریم، ممکن است دروغ 
بگوییم. سؤال براساس موقعیت، یعنی برای اینکه پاسخ طرف مقابل واقعی تر باشد، 
یک موقعیت طرح کنید و از او بخواهید که خودش را در آن تصور کند و بگوید که 

در آن شرایط چه واکنشی خواهد داشت.

۱. از بین اصول حاکم بر فرایند ازدواج، کدام یک برای خود شما مهم تر است و نیاز به توجه 
بیشتری به آن دارید؟

۲. به نظر شما چه اصول دیگری را می توان بیان کرد که باید بر فرایند ازدواج حاکم باشند؟

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
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پس از ازدواج

بخش
سوم

فصل 5. استحکام خانواده
درس 15. عروس خانم، وکیلم؟! )آداب و رسوم ازدواج(

درس 16. در میان ما تفاوت از چه خاست؟! ) ازدواج و تفاوت های همسران(
درس 17. خود در عجبم که من توام یا تو منی! )هم سویی و سازگاری پس از ازدواج(

فصل 6. مدیریت و تعالی خانواده
درس 18. من و همسرم، شما همه! )مدیریت خانواده(

درس 19. خاک را زنده کند تربیت باد بهار )تربیت فرزند(
درس 20. مرا در خانه سروی هست! )عشق، ایمان و زندگی سعادتمندانه(
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  در منطقۀ شما چه آداب و رسومی برای ازدواج رایج است؟
  به نظر شما کدام یک از این رسوم به ازدواج کمک می کنند و کدام یک مشکل زا هستند و 

موجب تأخیر در ازدواج جوانان می شوند؟
  چگونه می توان این دسته از مانع های ازدواج را کاهش داد و یا از بین برد؟

  ثبت قانونی ازدواج چه مراحلی دارد و چه تعهداتی به دنبال می آورد؟

پیدا کردن محل مناسب برای عروسی کاری آسان است، مگر زمانی که 
» مقایسه« نیز به معادالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اضافه شود و یا 
عروس و داماد مشکل پسند باشند. از اقبال بد امید، آخرین عروسی ای 
دنبال  به  بود، حرف ها و حدیث های مختلفی  فامیل سرگرفته  که در 

! ؟ وکیلم  ، نم خا س  و رع
آداب و رسوم ازدواج

 موقعیت

فصل 5
درس پانزدهم

سؤاالت کلیدی
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داشت؛ از جمله اینکه : 
اصاًل  بودن، ولی دیدی چه غذایی دادن؟  اینکه خیلی خرج کرده  با  ــ 

خورد! نمی شد  پلوش رو  باقالی 
یا: 

ــ این چه لباسی بود که دوماد پوشیده بود آخه؟!
اینها بخش کوچکی از حرف هایی بودند که به گوش امید رسیده بود 
و برایش دغدغه شده بود. امید این موضوع را با نامزدش در میان 
گذاشته بود و حاال می خواست نظر مشترکشان را با پدرش در میان 

بگذارد:
امید: جای خوب با قیمت مناسب تو این شهر پیدا نمی شه بابا.

پدر: چطور؟ یعنی یه جا توی این شهر پیدا نمی شه که بشه یه عروسی 
آبرومند توش برگزار کرد؟

امید: عروسی آبرومند؟! شما هر کاری هم بکنین آخرش یه عده حرف 
می زنن و بهانه می گیرن. این کجاش آبرومند می شه؟

مادر: منظورت چیه ؟ یعنی می خوای مراسم نگیری؟ جواب فامیلو چی 
بدیم؟

پدر: اینکه نمی شه. هر کاری یه رسم و رسوماتی داره.
اتفاقًا من به فکر آبروی شمام، یادتون رفته عروسی دانیال چه  امید: 
داستانی شد؟ اصاًل دوست ندارم به خاطر ازدواج من پشت سرتون حرف 
باشه. در ضمن االن خیلی چیزا عوض شده. خیلی از هم سن و سال های 
من به جای مراسم گرفتن و هزینه کردن برای غذا و شیرینی، به قول 
خودشون یه کار رؤیایی انجام می دن یا یک مسافرت خاص می رن و 

خالص.
منو  چیه؟  دیگه  رؤیایی  کار  می شنویم!  چیزایی  چه  خدا!  بر  پناه  مادر: 
بگو که فکر می کردم شما می خواین پول مراسمتون رو برای کار خیر 
یا رهن خونۀ خودتون. یا حداقل بذارین برای سرمایۀ کار  صرف کنین، 
پدر: عزیز من! همین کار رؤیایی که شما می گی، می دونی چقدر هزینه 

داره؟  تازه آخرش یه عروسی هم به فامیل بدهکار می شیم.
تو رو عملی کنن، دیگه هیچ وقت  ایده های  اگه همه  امید خان،  امیر: 
هم  کلی  تازه  نمی بینیم.  رو  فامیل هامون  و  نمی شیم  دعوت  عروسی 
هزینه داره. داداش من، به فکر هیچ کس نیستی به فکر جیب بابا باش 
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که باید دوتا پسر رو زن بده و برای یه دختر جهیزیه بخره.
امید: تو که فقط به فکر خودتی. بهت قول می دم اگه نوبت خودت بشه 

صد برابر بیشتر از من می افتی توی این حرفا.
امیر: به جان خودم، اگه فقط به فکر خودم باشم! من می گم کاش همه 
تصمیم بگیرن تجمالت بی خودی رو بذارن کنار، تا خیلی از جوونایی که 

به خاطر این چیزا ازدواج نکردن، اقدام کنن.
جون  داداش  هستی!  االقدام  منتظر  خیلی  اینکه  مثل  هم  خودت  امید: 
در دروازه رو می شه بست، اما در دهن مردم رو نه. اگه تو بخواهی 
عروسی بگیری که حرفی دنبالش نباشه، یا باید کلی هزینه کنی یا مثل 
من کاًل بی خیال بشی و یه کار متفاوت بکنی. شما هم لطف کن و دیگه 
برای زندگی من و خانومم نقشه نکش. خودت برای عروسی خودت 

هر کاری دوست داشتی بکن ...

١. چرا بین دیدگاه امید و والدینش تفاوت وجود دارد؟ هریک از آنها چه نگاهی 
به مراسم عروسی دارند؟

)پیشنهاد می شود که کالس به دو گروه تقسیم شود: یک گروه از دید والدین و 
بقیه از دید امید به قضیه نگاه کنند.(

٢. معموالً برای تصمیم گیری در مورد برگزاری مراسم عروسی باید میان سه جنبه 
تعادل برقرار کرد:

 انجام آنچه آرزو و دلخواه شماست.
 رعایت عرف و رسوم مورد قبول جامعه و خانواده.

 پرهیز از تجمالتی که باعث تأخیر در عروسی شما و دشوار شدن این کار برای 
دیگران می شود. 

به نظر شما در موقعیت باال آیا امید توانسته است به تعادل مناسبی بین این سه 
جنبه برسد؟ چرا؟ 

٣. موقعیتی را از ازدواج دوستان یا اقوام خود در نظر بگیرید که این تعادل در آن 
رعایت نشده باشد. اگر در آن موقعیت شما تصمیم گیرنده بودید، چه کار می کردید؟

گفت و گو در کالس
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ازدواج به عنوان یکی از کهن ترین سنت های بشر همواره با آداب و رسوم و قواعد متفاوتی در 
فرهنگ ها و جوامع گوناگون همراه بوده است. برخی از این آداب و رسوم در طول زمان یا به 
پایدار، شکل  و  نیازها و ضرورت های تشکیل یک زندگی موفق  بر اساس  یا  و  دستور مذهب 
گرفته اند. برای مثال، اینکه مراسم ازدواج در حضور جمعی از اقوام و آشنایان برگزار شود، 
موضوعی است که عالوه بر برجسته کردن ازدواج، به عنوان یک واقعٔه مهم، موجب به رسمیت 
شناخته شدن خانوادۀ جدید بین اطرافیان می شود و به نزدیک تر شدن دوستان و آشنایان نیز کمک 
خواهد کرد. ضمن اینکه مشارکت در جشن و شادی دیگران، در دیدگاه دینی و اخالقی توصیه 

شده است و موجبات شادی بیشتر را فراهم می کند.  

در مقابل، برخی از مراسم ازدواج به دور از ضروریات و نیازهای واقعی، یا بدون رعایت موازین 
می شود.  برگزار  ناسالم  رقابت های  یا  چشمی  هم  و  چشم  روی  از  تنها  و  اخالقی،  و  شرعی 
تجمالت و تشریفات بیش از حد و انجام کارهایی عجیب و پرهزینه با هدف هایی نظیر استثنایی و 
باشکوه تر برگزار شدن مراسم و ماندگاری آن روز تاریخی در خاطرٔه آشنایان و اقوام تا ابد و …  
نه تنها به ارزش خود ازدواج به عنوان یک سنت الهی و انسانی آسیب می زند، بلکه به دلیل ایجاد 
و گسترش سنت های غلط و متعاقباً دشوار کردن ازدواج برای سایر جوانان، تأثیر منفی عمیقی 

در جامعه بر جای خواهد گذاشت. 

اگر ازدواج را به میدان خودنمایی و تجمالت تبدیل کنیم، 
هم به ازدواج خودمان لطمه زده ایم و هم به ازدواج دیگران.

طرح مسئله
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آداب و رسوم ازدواج

برخی از آداب و رسوم ازدواج در منطقۀ خود را در نظر بگیرید. 
 به نظر شما هدف از این آداب و رسوم در ازدواج چیست؟

 کدام یک از این سنت ها می تواند به موفقیت در ازدواج و آیندة زوج کمک کند؟
 کدام یک ممکن است عاملی برای ایجاد مشکالت در آغاز زندگی مشترک باشد؟ 

دلیل شما برای هر مورد چیست؟
برای پاسخ به سؤال های فوق جدول زیر را در گروه خود تکمیل کنید )دو مورد 

در جدول به عنوان مثال آورده شده است(.

ف
کمک می کند،آداب و رسومردی

زیرا ...
مشکل ایجاد 
می کند، زیرا ...

نمی توان به طور قطع 
گفت،
زیرا...

١
تماس مادر با خانوادة دختر 
به منظور کسب اجازه برای 
برگزاری جلسۀ خواستگاری

٢
تعیین مهریه در جلسه ای 
با حضور بزرگان دو خانواده

٣

4

5

فعالیت گروهی  در کالس
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با توجه به مواردی که به صورت گروهی در جدول نوشته اید، به دو دیدگاه زیر 
توجه کنید. سپس دربارة سؤاالت در کالس گفت و گو کنید.

دیدگاه اول: بسیاری از این آداب و رسوم آسیب زا هستند و فشار بسیاری بر 
خانواده ها تحمیل می کند، حتی باعث ایجاد مشکل در ازدواج جوانان می شوند! 

بنابراین باید تا می توان از آنها دوری کرد.
دیدگاه دوم: اگر کسی توان مالی دارد، خوب است برای با شکوه تر شدن مهم ترین 
اتفاق زندگی فرزندش، به همۀ این آداب و رسوم پایبند باشد حتی اگر می تواند، 

برای به یاد ماندنی تر کردن مراسم، کارها و تشریفات جدیدی اضافه کند.

١. به نظر شما، پذیرفتن هر یک از این دو نظر چه پیامدهایی را از جنبۀ فردی و 
اجتماعی به همراه دارد؟ 

را  تشریفات  و  زواید  مفید،  رعایت رسوم  نظر شما چگونه می توان ضمن  به   .٢
کرد؟ حذف 

٣. چشم و هم چشمی و توجه بیش از حد به حرف مردم چه مشکالتی در ازدواج 
ایجاد می کند؟ رعایت عرف تا کجا الزم است و خط قرمزهای شما در این موضوع 

چیست؟

گفت و گو در کالس
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الگوی گام به گام ارزیابی آداب و رسوم در ازدواج
تفریط رها  و  افراط  دام  از  را  ما  ازدواج،  آداب و رسوم  بررسی  و  تحلیل  برای  داشتن مالک 
می کند. مطلب زیر نشان دهنده مالک هایی بسیار ساده و کاربردی برای ارزیابی سنت های رایج 

در ازدواج است.

آداب و سنت های 
رایج

برای جامعه آسیب زا نباشد )یعنی(؛ 
ـ رقابت ناسالم ایجاد نکند؛

ـ موجب چشم و هم چشمی نشود؛
ـ دیگران را دلسرد نکند؛

ـ برای دیگران فشار مالی نداشته 
باشد؛

برای خودم آسیب زا نباشد 
)یعنی(؛

ازدواج  در  تأخیر  باعث  ـ 
نشود؛

برایم  اقتصادی  فشار  ـ 
نداشته باشد؛

ـ به من تحمیل نشود؛

مالک های شرعی 
و اخالقی
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»آن لحظاتی که با مصطفی بودم و حتی بعد از اینکه ازدواج 
به  نمی فهمیدم.  نمی دیدم،  ظاهری  عوالم  از  چیزی  کردیم، 
پدرم گفتم: جشن نمی خواهم. فقط فامیل نزدیک. پدرم گفت: 
روزی  صبح  بکنید.  می خواهید  خودتان  هرکار  ندارد.  مانعی 
دبیرستان  بروم  که  شدم  آماده  بود،  عقد  ظهرش  از  بعد  که 
مدرسه.  گفتم:  می روید؟  کجا  پرسید:  خواهرم  تدریس.  برای 
گفت: شما االن باید بروید آرایشگاه، بروید خودتان را درست 
کنید. گفتم: نه، من باید به مدرسه بروم و رفتم مدرسه. آنجا 
هم همه می گفتند: شما چرا آمدید؟ من تعجب کردم. گفتم: 
از مدرسه که  مرا همین طور می خواهد.  نیایم؟ مصطفی  چرا 

فرزند  ازدواج  اجازة  دنیا،  دختِر  آسمانی ترین  پدِر  که  زمانی 
دلبندش را داد، خواستگاران فراوانی از اقوام مختلف به صف 
شدند، از متمول ترین صاحبان منصب های سیاسی و شجاعان 
و ... اّما دختر به هیچ کدام جواب مثبت نداد جز علی    پسر 
ابوطالب. موضوع که جدی شد و پای قرارهای مراسم به میان 
آمد، پدر دختر از داماد پرسید: »   از نظر مادی چه داری؟« داماد 

جواب داد: »یک شتر، یک شمشیر و یک زره«
برو  ولی  داری،  نیاز  را  شمشیر  و  شتر  فرمودند:  عروس  پدر 
با پوِل همان  زره ات را بفروش. داماد نیز همین کار را کرد و 
زره آنچه مورد نیاز بود تهیه کرد و مراسم عروسی برگزار شد و 

ازدواج عالم شکل گرفت. پیوند  عمیق ترین 

طرح یک مورد



160

برگشتم، مهمان ها آمده بودند. خواهرم پرسید: لباس چه می خواهی بپوشی؟ گفتم: 
لباس زیاد دارم. گفت: باید لباس عروسی باشد و رفت همان ظهر برایم لباس عقد 
اولین  شاید  من  برود.  فامیل  جلوی  آبرویمان  نمی خواهیم  می گفتند:  همه  خرید. 
عروسی بودم که به دنبال آرایش و این ها نرفتم. گفتند: داماد باید هدیه  بدهد به 
عروس. این رسم ماست. داماد باید انگشتر بدهد. من اصاًل فکر اینجا را نکرده بودم. 
مصطفی وارد شد و یک هدیه آورد. آن را باز کردم و دیدم شمع است. متن زیبایی 
هم کنارش بود. سریع بردم کادو را قایم کردم. اگر می فهمیدند، می گفتند: داماد 
دیوانه است برای عروس هدیه شمع آورده. خواهرم پرسید: هدیۀ داماد کجاست؟ 
به او گفتم: آن هدیه انگشتر نیست. خواهرم عصبانی شد گفت: می خواهید مامان 
امشب برود بیمارستان؟ این چه عروسی است؟ آبرویمان جلوی همه رفت. باالخره 
با هم رفتیم سر کمد مادرم و حلقۀ ازدواج او را دستم کردم و آمدم بیرون. مهریه ام 
قرآن کریم بود و تعهد از داماد که مرا در راه تکامل و اهل بیت و اسالم هدایت کند. 
اولین عروسی بود در شهر صور )در لبنان( که عروس چنین مهریه ای داشت! یعنی 

در واقع هیچ پولی در مهریه اش نداشت!  برای فامیل و مردم عجیب بود این ها!!
مادرم متوجه شد انگشتری که دستم کردم، مال خودش بوده. گفتم: مامان، من تو 
حال خودم نبودم، وگرنه به مصطفی می گفتم و او هم حتماً می خرید و می آورد. 
مادرم گفت: حاال تو را کجا می خواهد ببرد؟ کجا خانه گرفته؟ مادرم رفت آنجا را 
دید. فقط یک اتاق ساده  بود! مامان گفت: آخر و عاقبت دختر من باید این طور 
باشد؟!  ولی من در این وادی ها نبودم. همانجا همان طور که بود می خواستم زندگی 
کنم. مادرم گفت: من وسایل برایتان می خرم، طوری که فامیل و مردم نفهمند. آخر 
در لبنان بد می دانند دختر چیزی ببرد خانۀ داماد؛ جهیزیه ببرد. می گویند فامیل 
دختر پول دادند که دخترشان را ببرند! من و مصطفی قبول نکردیم، مامان وسیله 

بخرد. می خواستیم همان طور ساده زندگی کنیم...«

غاده هاجر، همسر شهید مصطفی چمران
از مجموعه کتاب های »نیمۀ پنهان ماه«
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مسائل حقوقی ازدواج 
نیز  بر جنبه های عاطفی و معنوی، جنبه های حقوقی و شرعی  پیوندی است که عالوه  ازدواج 
دارد. بر این اساس، عالوه بر رسوم و سنت ها، ضوابط و مرحله های قانونی خاصی هم برای 
ثبت ازدواج در نظر گرفته شده اند که الزم است از آنها آگاه باشیم. مهم ترین این مرحله ها به شرح 

زیرند:

مرحلة اول: دریافت نامه از دفتر ثبت ازدواج
اولین گام برای ثبت ازدواج، انتخاب دفتر ثبت ازدواج و مراجعه به آن است. در این مراجعه 
با  است.  الزامی  دختر  پدر  شناسنامٔه  و  پسر،  و  دختر  عکس  شناسایی،  مدارک  داشتن  همراه 
ارائٔه مدارک نامه ای دریافت می کنید که در آن دختر و پسر به آزمایشگاه مورد نظر برای انجام 

می شوند.  معرفی  ازدواج  از  قبل  آزمایش های 

مرحلة دوم: مراجعه به آزمایشگاه
تزریق  اعتیاد؛  آزمایش  انجام می شوند:  این کارها  ثبت،  ارائٔه معرفی نامٔه دفتر  با  آزمایشگاه  در 
واکسن کزاز )ویژٔه خانم ها( ؛ آزمایش خون ) برای بررسی احتمال ابتال به تاالسمی در فرزندان (.  

مرحلة سوم: ثبت ازدواج
حاال باید برای ثبت رسمی ازدواج دوباره به دفتر ثبت مراجعه کنید. در ازدواِج اوِل هر دختری 

برای زوجی  یا  دارد  ژنتیکی وجود  اختالل های  نزدیکانشان  افرادی که در  برای 
که نسبت فامیلی نزدیک با هم دارند، انجام آزمایش ژنتیک ضروری است. این 
آزمایش در کلینیک های ویژه ای انجام می گیرد. ازدواج های فامیلی ممکن است 
به بروز بیماری های خاص در فرزندان بینجامد و مشاورة ژنتیک می تواند از بروز 

چنین مشکالتی پیشگیری کند.

نکته
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)مگر در موارد خاص و با حکم دادگاه(، اجازٔه ولی و حضور وی در جلسٔه عقد و امضا کردن 
دفتر و عقدنامه حتماً الزم است. اطالعاتی مانند نوع عقد و مدت آن، میزان مهریه، شروط عقد 
و… در زمان گرفتن وقت از دفتر ثبت، باید به دفتردار ارائه شود. این موارد باید قبالً مورد توافق 

زوج و خانواده هایشان قرار گرفته باشد.
روزی که برای ثبت رسمی ازدواج به دفتر ثبت مراجعه می کنید، بعد از اعالم شروط ازدواج به 
طرفین و جاری شدن خطبٔه شرعی عقد، باید دفتر بزرگ محضر را به همراه دفترچه ای که در اختیار 
شما قرار می دهند، امضا کنید. تعداد این امضا ها کم نیست و هر کدام دربارهٔ موضوع خاصی است 
که باید قبل از امضا، آن را با دقت بخوانید. توجه داشته باشید که ازدواج تعهدی قانونی است و 
پایبندی به مواردی که در دفترخانه امضا می کنید قانوناً برای شما الزم است و تخلف از آن جرم 

محسوب می شود. ثبت عقد در شناسنامٔه دو طرف هم توسط  همان دفتر انجام می شود.

 درصورتی که قباًل صیغه عقد موقت )اصطالحاً صیغه محرمیت( بین زوج جاری 
شده باشد و مدت آن به پایان نرسیده باشد، قبل از عقد دائم باید باطل شود.

 بعضی از زوج ها با مراجعه به یکی از روحانیون معتمد به عقد دائم یکدیگر درمی آیند 
که در این صورت، با ارائۀ گواهی از ایشان، در دفتر ثبت فقط مراحل قانونی طی خواهد 

شد و صیغۀ شرعی عقد تکرار نمی شود. 
 در برخی موارد امکان حضور دفتردار در جشن عقد و انجام مرحله های قانونی 

در آن محل وجود دارد.

نکته
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بیشتر بدانیم

شروط ضمن عقد
براساس مادة 1119 قانون مدنی، طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با اصل 
عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج مطرح کنند. در قبالۀ ازدواج مواردی به عنوان 
شروط ضمن عقد ذکر شده اند که دو طرف در صورت توافق آنها را امضا می کنند 
و می پذیرند. اما زوج ها می توانند عالوه بر شروط چاپ شده در قباله، هر شرطی 

را که مایل باشند به آن اضافه کنند.
در پذیرش شروط ضمن عقد باید به این نکته توجه داشته باشید که این شروط 
بنابراین  آنها جرم است.  از  پیدا می کنند و تخلف  قانونی  از پذیرش جنبۀ  پس 
شروطی را تعیین نکنید که مغایر باورهای شما هستند، یا گمان می کنید به اصل 
اعتماد و صداقت که پایۀ اصلی ازدواج است، لطمه می زنند. شروط مورد پذیرش 

طرفین باید در توافق های اولیۀ ازدواج با کمک دو خانواده مشخص شوند. 

مهریه
مهریه، مالی است که مرد در ازدواج ، )در هنگام استطاعت، یا در هنگام مطالبه 
همسر( به او می بخشد. یک مثل کاماًل غلط ولی رایج وجود دارد که می گوید: 
»مهریه رو کی داده و کی گرفته؟« اما خوب است بدانیم که مبلغ مهریه، بدهی 
مرد به زن محسوب می شود و مرد باید هنگام ازدواج توان پرداخت مهریه را در 
خود ببیند. بنابراین باید از تعیین مبالغ نجومی یا تعیین مواردی که فراهم کردن 
آنها ممکن نیست، به عنوان مهریه خودداری کنید. بد نیست بدانید که  بر اساس 
آمار ارائه شده در سال 1396 توسط مدیرعامل ستاد دیه، حدود 2450 نفر به 

علت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. 
طبق فرمایش پیامبر اسالم  ،بهترین ازدواج آن است که با مهریه سبک انجام 
شود. همچنین حضرت علی  فرمودند: »مهریه ها را زیاد نکنید، زیرا این کار 

باعث دشمنی میان شما خواهد شد.«
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ازدواج آسان
احتماالً دربارة ازدواج دانشجویی و یا ازدواج آسان، مطالبی را از رسانه ها شنیده اید. 
در این روش که به همت برخی سازمان های دولتی، » نهاد رهبری در دانشگاه ها«، و 
یا » سازمان های مردم نهاد )سمن(« اجرا می شود، مجموعه ای از همۀ آنچه را که 
برای شروع یک زندگی مشترک مورد نیاز است، به زوج معرفی می کنندکه می شود 
همۀ آنها را با هزینه ای مناسب تهیه کرد. گاهی هم سازمان یا مؤسسه جشنی 
مشترک برای چندین عروس و داماد برگزار می کند که بسیار جذاب، متفاوت و 

دیدنی است.
در منطقۀ شما چه سازمان ها و نهادهایی از این نوع وجود دارند؟

در درس حاضر برخی از آداب و رسوم ازدواج را بررسی کردیم. چنان که دیدیم، 
ازدواج با توجه به جایگاه مهمی که در زندگی فرد و همچنین در مناسبات جامعه 
دارد، از گذشته با رسوم و سنت های متنوعی همراه بوده است. اما برخی از این رسوم 
آنچنان به خرافات یا تجمالت آلوده شده اند که کارکرد اصلی خود را که همان 
رسمیت بخشیدن به پیوند میان یک دختر و پسر یا کمک به آغاز آسان تر زندگی 
تازة ایشان است، از دست داده اند. بر این اساس مهم است که تالش کنیم، ضمن 

پایبندی به رسوم مفید ازدواج، رسوم دست و پا گیر را کنار بگذاریم. 
در این درس همچنین با توجه به جنبۀ رسمی و قانونی ازدواج، بر ضرورت آگاهی از 
مرحله های ثبت ازدواج و تعهدات قانونی که با ازدواج بر عهده می گیریم، تأکید شد.  

به نظر شما چرا بعضی از جوانان و یا خانواده هایشان به تعیین مهریه های سنگین 
یا غیر واقعی اقدام می کنند؟  این کار چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ نظر شما 

در مورد تعیین مقدار مهریه چیست؟

گفت و گو در کالس

نکته

جمع بندی
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١. شما برای ازدواج خودتان از چه آداب و رسومی پیروی خواهید کرد؟
٢. اگر شما بخواهید ایده های جدید مثبت و سازنده ای برای برگزاری مراسم عروسی پیشنهاد 

بدهید که به موفقیت و پایداری ازدواج کمک کند، چه مواردی را مطرح می کنید؟

نگاهی به آداب و رسوم ازدواج در ایران

گوناگون  منطقه های  در  ازدواج  برای  متفاوتی  رسوم  و  آداب  امروز  تا  گذشته  از 
منطقه ها مشترک  از  بسیاری  در  این رسوم  از  برخی  است.  داشته  رواج  کشورمان 
هستند و برخی ویژة منطقه یا قوم خاصی هستند. همچنین، برخی از این رسوم در 
ادامه تنها به دو نمونه اشاره می کنیم:  یا فراموش شده اند. در  یافته  طول زمان تغییر 

مراسم عروسی یا ازدواج در برخی منطقه های شمال ایران

 خواستگاری از دختر توسط اقوام نزدیک داماد صورت می گیرد و بعد از رضایت 
عروس و خانواده اش، فردای آن شب غذا و شیرینی تهیه می کنند و برای خانوادة 

می فرستند. عروس 
 برای مراسم »  آره گیرون« یا » بله برون« به خانۀ عروس می روند و با دادن انگشتر 
به عروس، در واقع او را برای پسرشان نشان می کنند. در همان شب بله برون میزان 
مهریه را نیز معین می کنند. بعد از این مراسم دوران نامزدی آغاز می شود که معموالً 

از 6 ماه تا ٢ سال طول می کشد.

سؤاالتی برای تفکر بیشتر

بیشتر بدانیم ـ 1
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 برای دعوت کردن مردم به عروسی، زنی را به عنوان » َخِورگیر« یا » خبرگیر« به 
خانه های مردم می فرستند تا همگی را برای عروسی دعوت کند.

 یک روز قبل از جشن، از خانۀ داماد تمام ملزومات جشن عروسی، از قبیل برنج، 
بار اسب می کنند و پای کوبان به خانۀ  بار« را  نام »خرج  مرغ، گوشت و روغن به 

می فرستند. عروس 
 مردم نیز کمک هایی به نام »سوری« در مجمعه های مسی می گذارند و روی آن 
را با پارچه های رنگی می پوشانند و آن را بر سر می گیرند و به خانۀ داماد می برند.

 جهاز عروس را یک روز قبل از عروسی به خانۀ داماد می برند.

           بعضی آداب و رسوم قدیم ازدواج در تهران و برخی شهرهای بزرگ

 معموالً وقتی پسر به سن ١۸ــ١۷ سالگی می رسید، پدر و مادر به اصطالح آستین 
باال می زدند و مقدمات ازدواج را برایش تدارک می دیدند. در آن روزگار، دیدار دختر 
و پسر قبل از جاری  شدن صیغۀ عقد، غیرممکن و سرنوشت آنها در دست پدران و 
مادرانشان بود. تا قبل از عقد، کمتر پیش می آمد دختر و پسر حتی یک نظر یکدیگر را 
ببینند. پس از محرم و صفر که ماه های عزاداری بودند، با فرا رسیدن ماه های ربیع االول 
بودند؛ زیرا مردم عقیده داشتند،  به زنگ  و ربیع الثانی، خانواده های دختردار گوش 
انجام  زمان  این  در  بیشتر  و خواستگاری ها  است  ماه خوش یمن  دو  این  در  ازدواج 

می شدند و عقد و ازدواج در آن سر می گرفت.
 برای پیداکردن دختر و پسر مناسب، خانواده ها دوست داشتند حتی االمکان داماد 
یا عروس را میان خویشان، بستگان و آشنایان پیدا کنند. در درجۀ بعدی، یکی از 
اقوام از کماالت دختر و  آشنایان خانوادة دختر، اعم از همسایه، دوست، همکار و 
زمینۀ  بود که  این گونه  تعریف می کردند.  پسرشان  برازندگی  از  پسر  اقوام  متقابالً، 
در  خانواده  مردان  طریق  از  آشنایی،  دیگر  نوع  می شد.  فراهم  خواستگاری  مراسم 
بازار یا محل کسب وکار صورت می گرفت. آنها وقتی متوجه می شدند فالن شخص 
دختر دارد، میان پدر دختر و پدر پسر قول و قرار می گذاشتند. راه دیگر آن بود 
که زنان خانوادة پسر مجالس جشن، مهمانی، سفره و مولودی به راه می انداختند تا 
دختر مورد نظر را پسند کنند و از سنگین پوشی یا سبک پوشی، سادگی یا آرایش، 
کم حرفی یا پرحرفی او متوجه می شدند که آیا این دختر مناسب پسرشان هست 
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را پسند  تعزیه و روضه، دختر مورد نظر  زیارتگاه ها، مراسم  یا خیر. عده ای هم در 
نوع  نحوة نشستن،  از طریق  را  یا سبک سر  نجیب  و می توانستند دختر  می کردند 
از دیگر  بودند،  به »دالله« مشهور  زنان که  از  برخی  و... تشخیص دهند.  عزاداری 

واسطه های ازدواج بودند و خانواده ها را با هم آشنا می کردند.

مهم  بسیار  پسر  خانوادة  برای  روز  و  ساعت  تعیین  رفتن،  خواستگار ی  برای   
به  رفتن  برای  روز  مبارک ترین  روز چهارشنبه  که  بودند  باور  این  بر  بسیاری  بود. 
خواستگاری است. از آنجا که در آن ایام رسم بر این بود که خواستگار سرزده و بدون 
اعالم وقت قبلی به خانۀ دختر بیاید، همیشه یکی از اتاق ها )اتاق های پنج دری و 
ارسی( برای پذیرایی آماده بود. خواستگارها به این علت سرزده می آمدند که از وضع 

خانه، پاکیزگی یا شلختگی صاحب منزل آگاه شوند.
 دوران نامزدی خیلی طول نمی کشید. باالخره خانوادة داماد خبر می داد که فالن 
روز، ساعت سعد است و می خواهیم دختر را عقد کنیم. بعد از تعیین ساعت مبارک، 
و  آینه  شامل  عقد  اسباب  می شد.  برده  عروس  خانۀ   به  طبق کشان  عقد،  اسباب 
شمعدان، خوانچۀ  نان و اسفند، رخت عروس، طبق نقل و کاسۀ  نبات، طبق کله قند، 

طبق میوه، طبق شیرینی، شیشه های گالب و ... بود.
 چند زن دستمال های پر از نقل را جلوی خانم های فامیل و آشنا می گرفتند و 
به این ترتیب، آنها را به مراسم دعوت می کردند. )در آن دوران کارت دعوت متداول 
نشده بود.( اما دعوت های مردانه این طور بود که یک مرد خوش خط چندین »رقعۀ 
دست  به  را  دعوت نامه ها  این  و  می نوشت  آشنایان  و  دوستان  برای  شوم«  فدایت 

می رساندند. ایشان 
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فعالیت خارج از کالس
در مورد آداب و رسوم ازدواج در نقاط متفاوت کشور خودمان  تحقیق و بررسی کنید و گزارش 

مختصری به کالس ارائه دهید.
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 موقعیت
همه  البته  نداشت.  را  کاری  حوصله  و  حال  امید  که  می شد  روزی  دو 
می دانستند که دیر یا زود لب باز می کند و مشکلش را بیان می کند. باالخره 

این اتفاق  یک عصر چهارشنبه افتاد.
امید: شماها مطمئنین که آدم با ازدواج به آرامش می رسه یا یه شعار 

! ؟ ست خا هچ  ز  ا ت  و تفا ما  ن  میا رد 
ازدواج و تفاوت های همسران  

  زنان و مردان به لحاظ روان شناختی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
  این تفاوت های روان شناختی چه تأثیری بر رابطٔه همسران می گذارند؟ 

  آیا در همٔه خانواده ها نقش های زن و شوهر به طور یکسان تعریف می شوند؟ 

فصل 5
درس شانزدهم

سؤاالت کلیدی
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بود که منو راضی کنین!!
 پدر: جان؟!!! چی فرمودین؟؟!

 مادر: وا چی شده مگه؟ با نامزدت حرفت شده؟
شور  بدجوری  دلم  اما  داریم.  تفاهم  هم  خیلی  هم  با  اتفاقًا  نه  امید:   

افتاده!!
 مریم: آخی داداشم رو ببینین چه حالی شده! تو که کارات روی روال 

داره پیش می ره.
 امید : نه خواهر عزیزم، مشکلی با کارام ندارم. دلم شور چند سال دیگه 

رو می زنه که نکنه ما هم ...
 مادر: ما هم چی؟! جون به سر می کنی آدم رو پسر، با این حرف زدنت!

 امید: ینی واقعًا شماها سر و صدای دعوای همسایه رو نمی شنوین؟
 پدر: کدوم سر و صداها؟

 امید: ای بابا، همین واحد طبقۀ باال دیگه که تازه ازدواج کردن. هرشب 
باهم جروبحث دارن.

 پدر: اوالً هرشب نیست، ثانیًا دعوا کدومه، فقط چندبار بحثشون شده. 
)با یک لبخند مرموزانه و چشمک به مادر(: احتماالً خانومش معتقده که 
دیگه شوهرش مثل دوران نامزدی اون رو دوست نداره. ثالثًا شما چرا 

تو کار مردم فضولی می کنی و تو زندگیشون سرک می کشی؟
که  بلنده  انقدر صداشون  نمی کشم.  زندگیشون سرک  تو  امید: من   

به قول شما بحث می کنن! انگار وسط خونۀ ما دارن 
 مادر: خب حاال اونها چکار به کار شما دارن؟

 امید: اصاًل تقصیر امیِره، دیشب خواب بود و اینا دعواشون شد. کالفه 
بودن، چرا هر شب  انقدر عاشق هم  اینا که  بابا  ای  بلند شد و گفت: 
دارن مارو بی خواب می کنن! انگار این حرفش صاف رفت ته قلب من 

و بند دلم رو پاره کرد.
 مریم: من که نفهمیدم ربطش به تو و نامزدت چیه؟

 پدر: باباجون، تفاهم برای شروع زندگی الزمه، اما فقط برای شروع. 
بعدش که زن و شوهر می رن زیر یه سقف، دیگه تفاهم کافی نیست. 

باید یاد بگیرن که با هم بسازن. ازدواج شروع راهه.



171

 مادر: زندگی ساختنیه عزیز من. هیچ خونه ای برای تو از قبل آماده 
نیست.

ــ امید: »حرفاتون آدمو آروم می کنه ولی حق بدین که دل آدم باید 
شور بیفته!«

این حرف رو بزنی  نباید  نامزدت رو شناختی،  ــ مادر: شما که خوب 
عزیزم. بعدشم یه جوری حرف می زنی انگار یادت رفته  توّکل  یعنی چی.

طرح مسئله

گفت و گو در کالس

1. به نظر شما زوجی مانند امید و همسرش ممکن است در چه موضوعاتی پس از ازدواج 
اختالف پیدا کنند؟ 

2. پس از دقت اولیه در انتخاب همسر، آگاهی از چه موضوع ها و داشتن چه مهارت هایی 
برای پایداری ازدواج الزم است؟

مجموعٔه  دارای  انسان ها  تفاوت ها:  شناخت  هنر 
می گیرد.  آنها سرچشمه  فطرت  از  که  هستند  اشتراکاتی 
حق طلبی،  کمال گرایی،  خداجویی،  مانند  موضوع هایی 
عالقه به زیبایی ها و… در همٔه انسان ها با هر جنسیت، نژاد 
و رنگی وجود دارد. در ازدواج، دو نفر با مجموعه ای از 
اشتراکات فطری از یک سو و دنیایی از تفاوت ها از سوی 
دیگر، در کنار یکدیگر قرار می گیرند. زمینه های متفاوت 

باعث  ابعاد زندگی،  فردی، خانوادگی، تجربه های متفاوت در زندگی و روابط اجتماعی و سایر 
می شوند این دو نفر دنیاهای متفاوتی داشته باشند. بر این اساس طبیعتاً تفاوت در دیدگاه، عالقه ها 
و سبک زندگی، به صورتی جدی در ابتدای زندگی مشترک دیده می شود. درک این تفاوت ها و 
پذیرش آنها، گام مهمی در جهت تحکیم خانواده است و در نتیجه یکی از عوامل رسیدن به باالترین 
سطح از رابطه، یعنی عشق، پرداختن به همین موضوع یعنی درک و پذیرش این تفاوت هاست. 
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بی توجهی به این تفاوت ها، موجب دلسردی طرفین از زندگی مشترک می شود و ازدواج را با مشکل 
باید به مجموعه ای از  با چنین شرایطی، حتماً  مواجه می سازد. برای پیشگیری از مواجه شدن 
دانش ها و مهارت های کلیدی دست پیدا کنیم. در این درس به بررسی برخی از تفاوت های میان زن 
و مرد می پردازیم و در درس بعد اشاره ای به مهارت های الزم برای مدیریت مناسب این تفاوت ها 

خواهیم داشت. به طور کلی این تفاوت ها را در دو حوزه بررسی می کنیم: 

* الف( تفاوت های روان شناختی زن و مرد
* ب( تفاوت دیدگاه همسران در مورد نقش ها در زندگی مشترک

ضرورت شناخت تفاوت های روان شناختی زنان و مردان
همان طور که ذکر شد، گرچه به لحاظ کرامت انسانی و ویژگی های فطری تفاوتی در آفرینش زن 
و مرد وجود ندارد، اما از نظر ویژگی های جسمانی و روانی تفاوت های مشخصی در خلقت هر 
دو جنس به چشم می خورد. پژوهش ها نشان می دهند که توجه دقیق به این موضوع باعث رشد 
و تکامل همسران می شود و بی توجهی به این تفاوت ها، یکی از عوامل بروز اختالف در روابط 
آنهاست. به طور معمول، ممکن است هر دو جنس از این تفاوت ها غافل باشند. درنتیجه هرکدام 
از دیگری انتظار دارد تا عیناً مانند او احساس، فکر و رفتار کند و نبود شباهت را به بی توجهی 
یا بی عالقگی و… تعبیر کند که چنین نگرشی موجب ایجاد دلخوری و اختالف می شود. این 
موضوع اهمیت و نقش کلیدی آگاهی از ویژگی های روان شناختی جنس مقابل جهت پیشگیری 

از بروز اختالف ها و در نهایت رضایتمندی از روابط میان همسران را آشکار می کند.
برای مثال، زنان غالباً و به ویژه هنگام بروز مشکالت، بیشتر عالقه دارند که از سوی همسر 
دربارٔه  و  بگذارند  میان  در  او  با  را  و مشکل خود  بتوانند احساسات  یعنی  خود شنیده شوند. 
مسائلشان صحبت کنند. درحالی که بسیاری از مردان هنگام رویارویی با مشکالت، نیازمندند 
که به اصطالح به غار تنهایی خود فرو روند تا فرصت فکر کردن و حل مسئله را در تنهایی و 
سکوت پیدا کنند. اما فرض کنید زنی که از این ویژگی مردان بی خبر است، از روی دلسوزی 
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می خواهد همسرش هرچه سریع تر با او درباره مشکلش حرف بزند )کاری که خود او هر زمان که 
مشکل داشته باشد، انجام می دهد( و در خود فرورفتن همسرش را به بی توجهی یا بی اعتمادی 
او نسبت به خود تلقی می کند. تصور می کند که شوهرش اصوالً برای او ارزشی قائل نیست که 
مسائل خود را با او در میان بگذارد. همین دیدگاه، جرقه ای برای آغاز بحث و جدل میان آنها 
می شود. از آن طرف، وقتی زنی سعی می کند برای شوهرش ماجراهایی را که طی روز برایش 
رخ داده اند، مو به مو تعریف و تفسیر کند و هیجانات منفی خود را ابراز دارد، مرد بدون آگاهی 
از چرایی این رفتار همسرش، باز هم از روی دلسوزی، می کوشد فورًا به او راه حل ارائه کند، 
و از او انتظار دارد تا هرچه سریع تر، صحبت ها و احیاناً گریه و ناراحتی اش را متوقف کند و یا 
حتی آن اتفاق ناگوار را به فراموشی بسپارد. در صورتی که زن نیاز دارد تا در این دقایق، مرد 
فقط به صحبت های او گوش دهد و احساسات او را درک کند. درک نکردن این تفاوت ممکن 

است موجب دعوا و بحث جدی میان آنها شود.
از این رو، برای موفقیت در ازدواج، باید تفاوت های جنسیتی یکدیگر را بشناسیم و به آنها 
توجه کنیم تا در نهایت بتوانیم، هم درک درستی از رفتار طرف مقابل داشته باشیم و هم خودمان 

رفتاری متناسب با خواست او را انتخاب کنیم و سرانجام به سازگاری بیشتری با هم برسیم.

است  ممکن  یعنی  نیست.  فراگیر  مرد  و  زن  میان  جنسیتی  تفاوت های   .1
استثناهای زیادی در این موضوع وجود داشته باشد. هرکس باید تالش کند که 

کند. شناسایی  فرد  به  منحصر  طور  به  را  همسرش  ویژگی های 
2. این تفاوت ها هرگز به معنی مزیت و برتری یک فرد یا یک جنسیت بر دیگری 

نیست.

نکته
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با توجه به آنچه آموختید، فکر می کنید نوع رفتار زن و مرد در مواجهه با هر یک از 
موقعیت های زیر چگونه خواهد بود؟ برای شروع پاسخ به این پرسش می توانید به 
نمونه رفتارهایی که زیر جدول آمده اند، رجوع کنید و آنها را در جدول بنویسید 

و یا به رفتار اطرافیان خود رجوع کنید. 
 این موضوع را در گروه به بحث بگذارید و نتایج را به کالس گزارش دهید. 

رفتار زنرفتار مردموقعیتردیف

مواجه شدن با موقعیتی احساسی در یک فیلم ١

تعریف کردن اتفاق های یک مهمانی دوستانه٢

رسیدگی به وضع ظاهری برای رفتن به یک ٣
مهمانی 

سرماخوردگی مرد4

سرماخوردگی زن5

نگرانی در مورد یک مشکل6

فعالیت گروهی  در کالس

مرور  روز  چند  تا  را  جزئیات  تمام 
هفته ها  و  روزها  آنها  با  و  می کند 

می کند. سر 

آن قدر غصه می خورد و خودش را 
به آب و آتش می زند تا همه چیز 

سریع تر درست شود.

حاال  باش،  » قوی  می گوید: 
نشده!« طوری  که 

گریه می کند و یا یک بالش را بغل 
آن  به  را  احساساتش  و  می گیرد 

می کند. منتقل 

تالش می کند تا با کمترین زحمت و 
بیشترین سرعت آماده شود.

تنها به گفتن » اوه اوه عجب!« 
می کند.  بسنده 
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برخی از تفاوت های روان شناختی که میان اکثر زنان و مردان دیده می شود عبارت اند از:

با همسر خود احساس  این کار  با  و  از مردان، عاشق حرف زدن هستند  بیش  زنان  معموالً   
و  اضطراب ها  روحی،  تنش های  وسیله  بدین  عالوه،  به  می کنند.  بیشتری  صمیمیت  و  نزدیکی 
نگرانی های خود را تخلیه و حل و فصل می کنند. البته توصیه می شود که زنان پیش از آغاز 
گفت و گو، شرایط و زمان مناسبی را برای این کار در نظر بگیرند؛ برای مثال، هنگام بازگشت 
مرد به خانه درحالی که خسته و گرسنه است، زمان مناسبی برای شروع گفت و گو و به ویژه طرح 
مسائل و مشکالت نیست. چرا که در این حالت، چندان جای تعجب نخواهد بود که زن واکنشی 
مشاجره ای  آغازکنندٔه  می تواند  موضوع  همین  و  کند  مشاهده  همسرش  از  عصبانیت  با  همراه 

اساسی بین آن دو شود. 
برقراری  برای  باید  که حتماً  معنی  بدین  هستند.  محور«  » هدف  دیگران  با  روابط  در  مردان   
ارتباط با دیگران و انجام فعالیت ها، هدف و منظور مشخصی داشته باشند. آنان از زبان، بیشتر 
برای انتقال اطالعات یا بیان خواسته هایشان استفاده می کنند. به عبارت بهتر، آنها از صحبت 
باید مشکلی پیش آمده باشد تا اینکه  کردن به اندازه زنان لذت نمی برند و فکر می کنند که حتماً 
بتوانند درمورد آن با همسر خود صحبت کنند. )زن: بیا با هم حرف بزنیم. مرد: چرا؟ مگه چیزی 
شده؟!( درحالی که زنان » فرایند مدار« هستند و از صحبت کردن بدون دلیل و حتی بدون اینکه 

نتیجٔه خاصی در پی داشته باشد، لذت می برند. 
 زنان در برقراری ارتباط، بیشتر به دنبال شنیده شدن حرف ها و درک احساس ها و عواطف 
خود هستند نه  اینکه همسرشان به آنها راه حل ارائه کند و یا با سرزنش و نصیحت بابت مشکل 

به وجود آمده، واکنش نشان دهد. 
 زنان بیشتر تمایل دارند جزئیات یک مسئله را بیان کنند. این درحالی است که مردان عالقه ای 

به پرداختن به جزئیات امور و مسائل به ظاهر بی اهمیت ندارند. 
 زنان بیشتر در مورد عواطف و مسائل درونی خود صحبت می کنند درحالی که مردان بیشتر به 

حرف زدن دربارٔه واقعیت های عینی و خارجی عالقه دارند. 
 زنان نسبت به مردان، بسیار راحت تر و بیشتر به بروز و تخلیٔه احساسات خود می پردازند. درحالی 
که مردان سعی می کنند تا حد امکان از بروز عواطف و هیجان های خود در مقابل دیگران، به ویژه 
همسرشان، خودداری کنند و با خلوت کردن با خود و در آرامش به تجزیه و تحلیل مسئله بپردازند 
و یا اینکه به وسیلٔه سرزنش و انتقاد، ناراحتی ها و نگرانی های خود را مطرح می کنند. به همین علت 
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است که مردان هنگام ناراحتی سکوت می کنند و به غار تنهایی و خلوت خود فرو می روند. درحالی 
که زنان فکر می کنند اگر هر چه سریع تر همسر خود را به صحبت درباره مشکل به وجود آمده وادار 
بکنند، با همفکری قطعاً مشکل برطرف خواهد شد اما این تالش خانم ها غالباً وضعیت را دشوارتر 

می کند. 
 زنان ارتباط جزء به کل را بهتر درک می کنند، درحالی که این قضیه در مورد مردان برعکس 

است. 
بها می دهند،  تفاهم و عشق  با دیگران، همکاری و مشارکت،  برقراری ارتباط  به  بیشتر  زنان   
درصورتی که مردان بیشتر به دست یافتن به نتایج، هدف ها، مقام و قدرت، شکست دادن حریف 

و … عالقه مندند. 

برخی از حوزه هایی که ممکن است در آنها تفاوت های روان شناختی میان زنان و 
باشند: داشته  مردان وجود 

     در سبک های برقراری ارتباط و گفت وگو
 در روش های ابراز یا مدیریت عواطف و هیجان ها

 در شیوه های حل مسئله، حل تعارض و تصمیم گیری
 در شیوه های قدردانی و تشکر از دیگری 
 در سبک تفکر، کلی نگری یا جزئی نگری

 در عالقه ها و اولویت ها
در هر یک از حوزه های باال، چه تفاوت هایی میان زنان و مردان می توانید ذکر کنید 
که توجه به آنها برای داشتن ازدواجی موفقیت آمیز مهم است؟ برای پاسخ به این 
سؤال، می توانید از تجربه هایی که درمورد نحوة برقراری ارتباط میان اعضای خانواده 

یا اقوام خودتان داشته اید، کمک بگیرید. 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  .١
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  .٢
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  .٣
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  .4
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  .5
 ........................................................................................................................................................................................................................................................... .  6

گفت و گو در کالس
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اما  هستند.  کوچک  موضوع های  در  تفاوت ها  این  اکثر  می بینید،  چنان که   .١
به دلیل  افراد  زیرا  شود  منجر  بزرگ  مشکالت  به  می تواند  آنها  به  بی توجهی 
ناآگاهی از منشأ رفتارهای طرف مقابل، از آنها تعبیر منفی در مورد شخصیت یا 
نگرش او می کنند. مثاًل خانمی ممکن است فراموش کردن یک تاریخ مهم توسط 

آقا را، بی مسئولیتی یا بی محبتی او نسبت به خودش تعبیر کند.

٢. بیان این تفاوت ها به معنی تأیید آنها نیست. طرفین همواره باید تالش کنند، 
از طرف مقابل شناخت دقیق پیدا کنند، و مهم تر از آن، اشتباه های واقعی خود 
را پای تفاوت جنسیتی ننویسند و برخی ویژگی های خود را که مخالف خواست 

طرف مقابل است، به مرور اصالح کنند.

نکته

تفاوت دیدگاه همسران در مورد نقش ها  در زندگی مشترك 
عالوه بر تفاوت های روان شناختی عمومی میان زنان و مردان، در بسیاری از اختالف های بین 

ی
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ت 
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تف

در صورت نا  آشنایی 

با ریشۀ این رفتارها
رفتارهای 

متفاوت طرفین 

در موضوع های 

مختلف

تعبیر منفی 

درباره شخصیت 

یا نگرش او

بروز اختالف 

جدی میان 

طرفین 
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ت 
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در صورت  آشنایی با 

ریشۀ این رفتارها
رفتارهای 

متفاوت طرفین 

در موضوع های 

مختلف

تالش برای 

نزدیک   کردن 

خواسته های 

دو     طرف

حل مسئله و 

سازگاری بیشتر 

برای موارد بعدی
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١. ابتدا بنا بر تشخیص معلم، به طور فردی یا در گروه، دو جدول زیر را بر اساس 
شرایط جدیدی که پس از ازدواج با آن روبه رو می شوید، تکمیل کنید )در جدول 

دوم خودتان را به جای همسر آینده تان قرار دهید(.

من و نقش جدیدم به عنوان همسر

حوزه های موجود
مسئولیت های قبلی 

من
در مورد ...

مسئولیت های جدید 
من در مورد ...

انتظارات جدید من 
از ...

خودم
نسبت به خودم 

شناخت کافی 
پیدا کنم.

نسبت به ویژگی های 
روان شناختی متفاوت 
در دو جنس، شناخت 

پیدا کنم.

و  شناخت  اساس  بر 
آگاهی کسب شده، ...

والدینم

همسرم

خانوادة همسرم

ادارة زندگی

فعالیت کالسی

همسران، مسئلٔه اصلی تفاوت دیدگاه زوج در مورد نقش ها، انتظارها و مسئولیت های مربوط به 
آن نقش هاست. در درس چهارم دربارٔه تعریف نقش ها در خانواده و اهمیت آن در تعادل و ثبات 
خانواده سخن گفتیم. طبیعتاً در یک خانوادٔه جدید این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار 
این  برسند.  دیدگاه مشترکی  به  و همسرشان  نقش جدید خود  در مورد  باید  مرد  و  و زن  است 
موضوع به سازگاری آنها کمک مهمی خواهد کرد. درست است که در دوران آشنایی قطعاً در 
این مورد گفت و گو کرده اند و تفاهم اولیه دارند، اما بازهم وقتی در شرایط واقعی زندگی جدید 
قرار می گیرند، به طور طبیعی ممکن است اختالف هایی بینشان بروز کند. برای درک بهتر این 

موضوع  فعالیت زیر را انجام دهید.
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همسرم و نقش جدیدش  

حوزه های 
موجود

مسئولیت های قبلی او
در مورد ...

مسئولیت های جدید 
انتظارات جدید او از ...او در مورد ...

من

والدین من

ادارة زندگی

٢. دربارة نوشته هایتان در کالس گفت وگو کنید و به پاسخ پرسش های زیر بیندیشید:
 ــ به تفاوت هایی که میان نظرات افراد مختلف دربارة انتظارها و مسئولیت ها پس 
از ازدواج وجود دارند، دقت کنید. این تفاوت ها چگونه ممکن است باعث اختالف 

میان زوج شود و چطور می توان این اختالف ها را حل کرد؟
ــ فکر می کنید تا چه حد آنچه در این جدول ها نوشته اید، با واقعیت منطبق است؟ 

چه موضوع هایی را ممکن است در نظر نگرفته باشید؟

شکل زیر یک الگوی عملی را برای رسیدن به سازگاری در ازدواج نشان می دهد.

سازگاری و 
هماهنگی 

آگاهی از نقش همسرم

گفت وگو و توافق دربارۀ مسئولیت ها 

از  دور  به  متقابلمان  انتظارهای  و 

خودخواهی

آگاهی از نقش، مسئولیت ها و 

انتظارهای خودم

پایبندی به وظیفه های خودم و کمک 

به همسرم برای انجام مسئولیت هایش



180

در دین اسالم انجام دادن کارهای خانه فقط وظیفه زن نیست. ممکن است زن 
و مرد به طور ضمنی یا صریح توافق کنند که مسئولیت اصلی کاِر خانه به عهدة 

زن باشد، اما مرد هم وظیفه دارد در حد توان به همسرش کمک کند.

نکته

در  فقط  هرکس  که  نیست  تجاری  قرارداد  مشترک  زندگی 
کند. رفتار  خودش  تعهدات  حیطه 

پایۀ اصلی زندگی گذشت و همکاری است.
امیرمؤمنان حضرت علی                     فرموده اند: زنان امانت های خدا نزد 
شما هستند. به ایشان آسیب نرسانید و بر آنها سخت نگیرید.
                                       )مستدرک، ج ٢، ص 55١(

در روایات آمده است که پس از تشکیل مبارک ترین پیوند روی 
علی  ابن  ابی  طالب      و  خدا   رسول  دختر  بین  که  زمین 
برای  صدیقه   حضرت  و  امیر المؤمنین   گرفت،  شکل 
روشن تر  شدن نقش و مسئولیت های خود در زندگی جدید، به 
پیامبر مراجعه کردند و از ایشان خواستند که آنها را در این 
موضوع یاری کنند. بعد از گفت وگو با پیامبر قرار بر این 
شد که مسئولیت کارهای خانه بر عهدة حضرت زهرا باشد 
و تمامی کارهای بیرون از خانه را امیرالمؤمنین انجام دهند. 
بعد از این قرار پیامبر به حضرت علی فرمودند که تو نیز در 
کار خانه به همسرت کمک کن. در تاریخ ذکر شده است که 
هر وقت امیرالمؤمنین  از کار بیرون از خانه فارغ می شدند 
و  می شتافتند  همسرشان  کمک  به  می گشتند،  باز  خانه  به  و 
در کار  خانه ایشان را یاری می کردند؛ از درست کردن آتش و 

ورز دادن خمیر نان گرفته تا مراقبت از فرزندان و …
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در جدول زیر برخی از مسئولیت های مربوط به یک زندگی جدید آمده است. با اینکه همسران به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم در همٔه کارهای خانواده نقش دارند، اما در برخی کارها یک نفر 
مسئول اصلی و دیگری کمک کننده است. به نظر شما در هریک از این کارها کدام طرف مسئول 

اصلی است و در کدام یک هر دو مسئولیت یکسانی دارند؟

بیشتر وظیفة حوزه هاردیف
زن است

بیشتر وظیفة 
مرد است

وظیفة هردو 
به طور یکسان

رعایت احکام دینی و اصول اخالقی ١
در خانواده

انجام کارهای خانه٢

کسب درآمد٣

مدیریت هزینه ها4

برنامه ریزی برای ارتباط با خانواده ها، 5
خویشاوندان و دوستان

برنامه ریزی تفریح و سرگرمی6
 )اوقات فراغت(

مراقبت و تربیت فرزند۷

تصمیم گیری دربارة موضوع های مهم۸

حفظ تازگی و جذابیت روابط زناشویی9

ایجاد فضای مناسب برای گفت وگو و ١0
تعامل با هم

نشان دادن احساسات و عواطف١١

فعالیت فردی در کالس
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با توجه به آنچه در جدول نوشته اید، نظرات یکدیگر را در کالس مقایسه کنید و 
ببینید که در چه مواردی باهم تفاوت دارند و ریشۀ این تفاوت ها در چه مسائلی 

است؟ )می توانید تعداد آرای هر بخش را در کالس جمع بزنید(.

گفت و گو در کالس

دقت در انتخاب  همسر ضروری است، اما ازدواج  بنای پیش ساخته 
نیست. خانه ای است که آجر به آجر آن  با تالش و همکاری  زوج 

جوان  روی هم گذاشته  و  ساخته می شود.

نکته

سطح های رابطه را از درس اول به خاطر بیاورید. زن و مردی که پس از ازدواج 
نقش های خود را به درستی نمی شناسند، درواقع در سطح همکاری مشکل دارند. 

پیداست که چنین زوجی نمی توانند به سطح های باالتر رابطه برسند.

سطوح رابطه

آشنایی

دوستی

صمیمیت

همکاری

عشق
)برمبنای مودت و رحمت( 



183

۱. کدام یک از مسئولیت های افراد پس از ازدواج برای شما تازگی خواهند داشت و تا به حال 
آنها را تجربه نکرده اید؟

۲. فکر می کنید که چه مقدار زمان نیاز است تا بتوانید در مسئولیت های جدید به مهارت برسید 
و از عهدٔه تمام جوانب آن به خوبی بر بیایید؟ چه عواملی به شما در این مسیر کمک می کنند؟

۳. در زندگی اطرافیان خود به چه مواردی برخورد کرده اید که بی توجهی به تفاوت های روان شناختی 
زن و مرد و یا نداشتن درک متقابل از نقش های خود، موجب بروز مشکالتی شده است؟

سؤاالتی برای تفکر بیشتر

آگاهی از تفاوت های روان شناختی زن و مرد و همچنین تفاوت در دیدگاه هایمان 
در مورد مسئولیت ها و انتظارها در زندگی مشترک، به ما کمک می کند تا بعد 
از ازدواج بتوانیم رابطۀ خود را به سطح های صمیمیت، عشق، مودت و رحمت 
برسانیم و از آن حفاظت کنیم. حتی درصورتی که طرفین، پیش از ازدواج، مسئلۀ 
تناسب و کفویت را کاماًل در نظر گرفته و نسبت به هم شناخت کافی کسب کرده 

باشند، باز هم برای کسب هماهنگی در این مرحله باید تالش کنند.
در درس بعد در مورد راه های رسیدن به سازگاری در ازدواج سخن خواهیم گفت.

جمع بندی


