اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ازدواج ،ﭼﻄﻮر از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﺣﻮزه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
رزا ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻼم! ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻢ و  ۳۲ﺳﺎل ﺳﻦ دارم .ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﭘﺪریام ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ازدواج ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارم .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارم.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎردم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﻋﻘﻠﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯽ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهام و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﮔﻔﺘﻪام .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ازدواج ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ ﭘﺪرم ﺑﻪ زور ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽام را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ :دﺧﺘﺮم ﻓﮑﺮ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ را از ﺳﺮت ﺑﯿﺮون ﮐﻦ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻃﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﭼﺎﻟﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﯽ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری را دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده در ﻣﻮرد ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪهام .ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ.
اﺟﺒﺎر در ازدواج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ از ﻗﻮل واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و در ﺧﻮر ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻋﻘﻠﺘﺎن ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ!؟ آﯾﺎ ازدواج ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪارد؟ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺮای اداره ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ!؟ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج دوﺷﯿﺰﮔﺎن
در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﭘﺪر ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮش را وادار ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎری ﮐﺮدن ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ،
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻪ را ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺎﻗﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﯿﻐﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را از وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺨﻮاﯾﻨﺪ :اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ازدواج ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺒﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و آرام ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
او ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ .از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎور ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر از ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮی و ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﻼس ﺧﻮد ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ازدواج در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﻼس ﺑﻮدن ،ﻫﻤﺴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻦ اﻏﻠﺐ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺮ

ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﭼﺮﺑﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﺷﺘﺒﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ازدواج ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ازدواج ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ازدواج و روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

