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ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ ،ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ،ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻓﺮﻫﺎد ،روﻣﺌﻮ و ژوﻟﯿﺖ و . . .در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ردﭘﺎﯾﯽ از
ﻋﺸﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از روزﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮﻫﺎ در ﻋﺸﻖ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺰار ﭼﺮخ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ازدواج ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ؛ از اﺧﺘﻼف ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و . .ﮐﻪ ﻫﺮ
وﺻﻒ ﺣﺎل زوج ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ »ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺸﻖ« ﮐﺪام ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮدش را دارد .داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن ﻋﺸﻖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪه ﻫﺎدی ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪن ﻋﺸﻖ ﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﺎری ﻧﺪارد
در ﻗﺪم اول ﺑﺮای دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﺎری و داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺑﺮوﺑﺮﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﯾﺠﺎد آن ﺑﺎ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺎس ﻋﺸﻖ ورزی در ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
رﻋﺎﯾﺖ ادب ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ و
ﻓﺮداﯾﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی از ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﮐﺸﻒ آن در اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺪه ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ او ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ
از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺻﻼح ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺟﺰ ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ آرزوی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را دارﻧﺪ.
ﻣﻼک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮای ازدواج در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻃﺒﻘﻪ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﺮدی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﺎع ﻋﻘﻼﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﻨﺪی ﺑﺎزی و ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎی زودﮔﺬر از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺷﺄﻧﯽ او را ﺑﺎ
ﻣﻼک ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ازدواج اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻓﺎع ﺷﻤﺎ از دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺷﺄن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻼک ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از واﻟﺪﯾﻦ را ﮐﻪ از روی ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼک ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ

ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺑﻮده ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺄن و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل و !ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﺗﺎن را ﻣﺎﻧﺎ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ و دل ﺗﺎن ﺑﺸﻨﻮد .ﺻﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺟﻬﺖ درﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ دادﯾﺪ ،ﺳﺮاغ دل ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و از او ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﺠﯿﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ،ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را در آﺧﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺣﺴﺎس و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﻋﺸﻖ ﻫﺎی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راه ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را روی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺐ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس
ﺧﻄﺮﺳﺎز راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و دل ﺷﺎن را ﺑﻪ روﯾﺎﭘﺮدازی و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﺧﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دل ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﻟﯿﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ.
از ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﯽ دﻗﺖ و ﻓﮑﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺗﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺻﻄﻼح ﻃﻼق اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ و
ﺟﺪی روی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻼک ﻫﺎی ازدواج ﻣﮑﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ
روزﻫﺎی اول ،ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ او ﺑﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻃﻼق
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن درﺻﺪ زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪه وﻋﯿﺪﻫﺎی دﺧﺘﺮﻫﺎ و
ﭘﺴﺮﻫﺎ و ﺣﺮف ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در دوران آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی
ﻓﮑﺮی زن و ﻣﺮد در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و اﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺠﻮز دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﭘﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺪن از ﺳﻤﺖ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه دﺧﺎﻟﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﻣﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ .راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ وﯾﮋه ای ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ دروازه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ
ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺗﺪﺑﯿﺮ در زوج ﻫﺎ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ زوج ﻫﺎ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از آن زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
روزی ﻫﺰار ﺑﺎر اﻓﺴﻮس ﮔﺬﺷﺘﻪ ای را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ.
ازدواج در ﺳﻦ ﮐﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ و دوﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ زوج ﻫﺎ راه و روش ﻫﻤﺴﺮداری و زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺳﺮاغ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ روﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای رد ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
:ﺳﻌﯿﺪه ﻫﺎدی رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻼک ﻫﺎی ازدواج ﻣﮑﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ روزﻫﺎی
اول ،ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ او ﺑﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻃﻼق ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن درﺻﺪ زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪه وﻋﯿﺪﻫﺎی دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ
و ﺣﺮف ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در دوران آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
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