 ۵ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ازدواج ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮﻣﯽ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪ ه ﺗﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯽ ﺟﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ روزی ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آذﯾﻦ ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی
ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ازدواج ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ روز ﺑﻪ روز آﻣﺎر
ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ازدواج ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻼک ﻫﺎی ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ« آدم ﺧﻮب »ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼ در ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج وﻗﺘﯽ از دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده دار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
اﯾﻦ آﻗﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد؛ اﯾﻨﮑﻪ او ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﺴﯿﺲ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻏﻠﺐ دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ آﻗﺎﭘﺴﺮی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻫﺴﺖ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﻣﺤﺘﺮم ،دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮب و ﻫﻤﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ازدواج را دارد
وﻟﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن را روی ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ زوج ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
اﻓﺮاد اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ آدم ﺧﻮب
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ۵ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ازدواج ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺑﺮای ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ  ۰۸، ۰۷درﺻﺪ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ  ۰۲ﺗﺎ ۰۳درﺻﺪ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﯾﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوزی( ،ﻻزم اﺳﺖ زوج ﻫﺎ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ از روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در درﺟﻪ اول ﺑﺮای دو ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ دو ﻧﻔﺮ ﭼﻄﻮر ﺟﺬب ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ! اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﻤﺎ در آن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب آدم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ  ۰۷،۰۸درﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد
در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽ رود ،ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻬﺮه او را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و. . .
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ رﮔﻪ ﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ )ﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ( ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ او زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ رﮔﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت روزﻣﺮه ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻫﺮ ﻓﺮدی رﮔﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد؛ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ و در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﮔﺮدش ﻫﺎی ﺑﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻢ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﮔﺎر و دﻟﭽﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن رﮔﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ زد .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و رﺳﻢ و رﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺨﯿﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر
ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺣﺮف اﺳﺖ! ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺧﺎﻧﻮاده وارد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه
آن دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ در ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﯾﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ آدم ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺻﻼ وﻇﯿﻔﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آدم ﻫﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎ در اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ،
اﻟﮕﻮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در آﯾﻨﺪه ﺣﺘﻤﺎ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ و ﺗﻌﺎرض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺴﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﭘﺴﺮی از ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ا ی ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد ،از اﻻن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
ازدواج ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ازدواج ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ را درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد دوران
ﻣﺠﺮدی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد و زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺴﻮول ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را درک ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ اش از
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺮدی ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻮردی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ واﺣﺪ ﺑﭙﯿﭽﯿﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ درآﻣﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و . . .ارزش
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدی دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ای ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﺎن در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺬاﺑﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﯾﺎ . . .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮی ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش ،ﺣﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ دور از واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﮕﺬرد .ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺮﯾﺐ دارد و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در اﯾﺪه آل ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاط ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮد در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻣﺎدرﺳﺎﻻری ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺪرﺳﺎﻻری؟
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺪرت ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺗﻌﺎﻣﻼت و . . .در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻘﺪر ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺪرﺳﺎﻻر ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدرﺳﺎﻻر و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻓﺮزﻧﺪﺳﺎﻻری ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮ ،ﻣﺎدرﺳﺎﻻری و در ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﯾﻦ زوج ﻫﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﻣﯽ روﻧﺪ ،در ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﺧﺘﻼف ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. . .
ﻧﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺎ ،ﺟﻮان ﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﻫﺎ و . . .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ در آﻣﻮزش ﻫﺎی دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ . . .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و اﺧﺘﻼف ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از دوران آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺰدی و . . .ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ آن  ۰۳، ۰۲درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ،اﻣﺮی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ دﯾﻮار ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ. . .
اﮔﺮ ﭼﻪ ازدواج ﺳﻨﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ازدواج ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ اﺳﺖ .از
دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺨﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﺻﺮار دارﯾﺪ دﯾﻮاری را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﺟﺮﻫﺎی
آن ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪن آﺟﺮﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز و ﭘﺲ
از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ،ﺑﺮای ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :آﻓﺘﺎب

