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ماهنامهای در زمینه انتخاب همسر و ازدواج است که در این

خشت اول،
شماره به تشریح باورهای شايع افراد در مورد ازدواج میپردازد و هرماه با
موضوعاتی جدید در دسترس شما خواهد بود...

خشت اول
یکــی از موضوعــات مهــم زندگــی ،ازدواج اســت اعــم از اینکــه
فــردی تصمیــم بــه ازدواج بگیــرد یــا نــه .معمـ ً
ـوال در هرکــدام از
ایــن دو صــورت ،تصمیمگیــری درزمانــی انجــام میشــود کــه
دانســتهها و تجربههــای فــرد در برابــر اهمیــت ازدواج ،انــدک
و ناقــص اســت .چنانکــه ابــراز نیاز و خواســتۀ شــما دانشــجویان
نیــز بــرای دریافــت اطالعــات در حــوزه پیــش از ازدواج و ازدواج،
مؤیــد چنیــن کمبــودی بــوده و مــا را مصمــم کــرده تــا ماهنامــه
خشــت اول را منتشــر کنیــم؛ امــا چــرا خشــت اول؟
ازدواج خشـت بنـای خانواده اسـت .اگـر بخواهیم در خانـواده با
مشـکالت و آسـیبهای کمتری روبرو شـویم ،باید به امـر ازدواج
توجـه کنیـم و برای آن آماده شـویم.
بنابرایـن باید در نظر داشـته باشـیم گرچه در انتخـاب خانوادهای
کـه در آن بـه دنیا آمدهایـم ،هیچ اختیاری نداشـتهایم اما مهم آن
اسـت کـه تا حد زیـادی بتوانیم ،معمـار خانوادۀ آتی خود باشـیم.
یکـی از راههـای رسـیدن بـه این هدف ،آموزش اسـت .آموزشـی
کـه بهموجـب آن افراد به انتخابهایی درسـت دسـت یابند و به
مهارتهای زندگی مشـترک مجهز شـوند.
به این منظور در این ماهنامه مجموعهای از دانسـتنیها که الزمه
ازدواج اسـت ،در اختیـار عالقهمنـدان قـرار میگیـرد .اطالعات در
هـر شـماره به نحـوی ارائه میشـود کـه در عین مرتبط بـودن ،به
هم وابسـته نیسـتند .درواقـع شـما میتوانید هرماه بـا مفهومی
مسـتقل در حیطـۀ ازدواج آشـنا شـوید امـا بـرای دسـتیابی بـه
دیدگاهـی جامـع ،پیشـنهاد میدهیـم شـمارهها را بهطـور پیاپی
دنبـال کنید.
شــما میتوانیــد ســؤاالت و نیازهــای آموزشــی خــود را در ایــن
زمینــه از طریــق آدرس ایمیــل payamemoshaver@ut.ac.ir
بــا مــا در میــان گذاریــد.
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خیاالت خام
ـزان طــاق و نارضایتمندیهــای
یکــی از دالیــل افزایــش میـ ِ
زناشــویی ،داشــتن انتظــارات فــراوان و غیرواقعبینانــه از
ازدواج اســت کــه هــر یــک از زوجهــا آشــکار یــا پنهــان بــه
زندگــی مشترکشــان وارد میکننــد .بیشــتر اوقــات علیرغــم
شــکایتهای خــاص کــه زوجهــا ممکــن اســت بــا خــود
بــه جلســات مشــاوره بیاورنــد ،اصــل مشکلشــان ایــن اســت
کــه فکــر میکننــد ازدواجشــان امیدهــا و انتظاراتشــان را
بــرآورده نمیســازد .غافــل از اینکــه گاهــی ایــن انتظــارات
غیرواقعبینانــه و نادرســت انــد .بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه
ازدواج موفــق و تشــخیص درســتی و نادرســتی انتظاراتمــان
بایــد باورهایمــان را مــرور کنیــم.

به نظر شما کدام یک از باورهای زیر
درست و کدام یک نادرستاند؟
 ازدواج مهمترین نشانۀ موفقیت است.
 ازدواج موفق به شانس بستگی دارد.
 همسران خوب باید مایۀ خوشحالی یکدیگر باشند.
 عشق رمانتیک ضامن ازدواج موفق است.
 همسران متفاوت برای هم جذاب و مکمل یکدیگرند.
وظیفه همسران این است که یکدیگر را به فردی بهتر تبدیل کنند.
 برای حفظ ازدواج باید مدام تالش کرد.
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باورهــای پیــش گفتــه ،باورهایــی شــایع و
نادرســتاند کــه تصــورات افــراد از ازدواج و
مالکهــای انتخــاب همســر را تحــت تاثیــر
قــرار میدهنــد .بــا ایــن کــه مســتندات علمــی
از ایــن باورهــا حمایــت نمیکننــد ،بعضــی
افــراد بــی چــون و چــرا آنهــا را پذیرفتهانــد.
در ادامــه ،دالیــل نادرســت بــودن هــر یــک از
ایــن باورهــا را توضیــح میدهیــم.
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ازدواج مهمترین نشانۀ
موفقیت است!

افــرادی کــه ایــن بــاور را دارنــد ،معتقدنــد ازدواج همــه چیــز
اســت و حتمـ ً
ـا بایــد در زندگــی روی دهــد .فکــر میکننــد
ازدواج موقعیتــی اســتثنایی و نشــانه ارزشــمند بــودن اســت،
زیــرا کســی آنهــا را انتخــاب میکنــد .وقتــی ازدواج را
امــری الزم بــرای زندگــی بدانیــم ،دچــار اضطرابهــای دائــم
میشــویم .حتــی ممکــن اســت بــه قیمــت چشــم پوشــی
از برخــی معیارهــای مهــم ،تــن بــه ازدواج دهیــم یــا تبدیــل
بــه فــردی وابســته شــویم کــه بــه هــر زحمتــی درصــدد
اســت تــا رابطــهای یکطرفــه را بــه ازدواج منتهــی کنــد.
چقــدر افــرادی را دیدهایــد کــه بــا ازدواجهــای نادرســت،
افســرده و پریشــان شــدهاند؟ چقــدر زنانــی را دیدهایــد
کــه بــه ســبب ازدواج از اهــداف خــود دســت کشــیدهاند و
بعــد از ازدواج و بچـهداری دچــار احســاس پوچــی شــدهاند؟
در واقــع هــر چیــزی کــه در زندگــی بهخوبــی از عهــدهاش
برمیآییــد ،موفقیــت محســوب میشــود؛ خــواه اشــتغال
باشــد یــا تحصیــات ،یــا ازدواج و جــز آن .بنابرایــن ازدواج
خــوب تنهــا یکــی از نشــانههای موفقیــت اســت.

5

شماره اول

ازدواج موفق به شانس
بستگی دارد!

شــکلهای دیگــر ایــن بــاور را میتوانیــد در ایــن جمــات
ببینیــد" :ازدواج هندوانه دربســته اســت" یا "ازدواج قســمت
اســت" .در گذشــته کــه آزادی چندانــی بــرای انتخــاب
همســر وجــود نداشــت و فرآینــد شــناخت بــه ســطح کلــی و
خانوادگــی محــدود میشــد ،شــاید ایــن جمــات پذیرفتنــی
بــود ،امــا آیــا در جامعــه امــروزی نیــز چنیــن اســت؟ آن هــم
ش نشــان داده اســت
در حالــی کــه نتایــج صدهــا پژوهــ 
کــه براســاس عواملــی در ابتــدای رابطــه ،میتــوان تــا حــد
زیــادی احتمــال موفقیــت و شکســت در ازدواج را پیشبینــی
کــرد .شــاید بــرای برخــی افــراد پذیــرش ایــن بــاور نادرســت
راحتتــر از قبــول مســئولیت انتخابهایشــان باشــد .در
حالــی کــه میتــوان بــا کســب مهــارت و آمادگیهــای الزم
و بهرهگیــری از آموزشهــا و مشــاورههای پیــش از ازدواج،
پایههــای ازدواجــی موفــق را بنــا نهــاد .بپذیریــم کــه ازدواج
خــوب ســاختنی اســت نــه شانســی.
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همسران خوب باید مایۀ
خوشحالی یکدیگر باشند

اگـــر ایـــن بـــاور را داریـــد ،بدانیـــد کـــه در را بـــه روی
افســـردگی بـــاز کردهایـــد .فـــردی کـــه خوشـــحالیاش را در
دســـتان دیگـــری میبینـــد ،منفعـــل میشـــود و همـــواره
انتظـــار میکشـــد کـــه حـــال خـــوب ماننـــد تکـــه ای کیـــک
در بشـــقاب تقدیمـــش شـــود .توانایـــی خوشـــحال کـــردن
بـــار ســـنگینی اســـت کـــه بیشـــتر افـــراد روی دوش خـــود
و دیگـــران میگذارنـــد و آن را بـــه عنـــوان
معیـــار تعییـــن ارزش خـــود یـــا دیگـــری
بـــه کار میبرنـــد .نتیجـــهاش ایـــن
میشـــود کـــه اگـــر نتوانـــم
خوشـــحالش کنـــم بیارزشـــم
و اگـــر نتوانـــد خوشـــحالم
کنـــد بـــیارزش اســـت .در
حال ــی ک ــه در واق ــع ،ش ــاد
ـتن ه ــر ف ــرد ت ــا ح ــد
زیس ـ ِ
زی ــادی ب ــر عه ــدۀ خ ــودش
و وابســـته بـــه اعمـــال و
طـــرز تفکـــرش اســـت و نقـــش همســـران کمـــک کـــردن
ب ــه یکدیگ ــر ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف خواه ــد ب ــود.
یادتـــان باشـــد فـــردی کـــه در دوران مجـــردی خوشـــحال
نیســـت ،در دوران تأهـــل هـــم خوشـــحال نخواهـــد بـــود.
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عشق رمانتیک ضامن
ازدواج موفق است

در دل ایــن بــاور ،بــاور نادرســت دیگــری قــرار دارد که عشــق
رومانتیــک قــرار اســت بــا همــان شــور و نشــاط اولیــه تــا
ســالیان ســال پــس از ازدواج تــداوم یابــد .بــه همین ســبب
اســت کــه برخــی افــراد روی قــدرت عشــق بیــش از انــدازه
حســاب میکننــد و عوامــل مهمــی چــون تفاوتهــای
ظاهــری ،ارزشــی ،خانوادگــی ،فرهنگــی و شــخصیتی را
نادیــده میگیرنــد .حــال آنکــه پــس از ازدواج بــه طــور
طبیعــی کمکــم هیجانــات ابتدایــی جــای خــود را بــه روال
عــادی زندگــی و احســاس صمیمیــت میســپارند و درســت
در همیــن نقطــه ،افــرادی کــه عشقشــان را بــا واقعبینــی،
انتخــاب درســت و کســب مهارتهــای زندگــی همــراه
ی یکدیگــر ،دچــار تعــارض
نکردهانــد ،بــا تفاوتهــای اساس ـ 
میشــوند و میــزان عشــق یــا درســتی ازدواجشــان را زیــر
ســئوال میبرنــد .متأســفانه اغلــب فیلمهــا ،داســتانها و
ترانههــای جــذاب عاشــقانه ،شــکل آرمانــی عشــق و کافــی
بــودن آن را بــرای خوشــبختی زوجهــا بــه تصویــر میکشــند.
حــال آنکــه بایــد پذیرفــت کــه ازدواج یــک میانپــرده
عاشــقانه نیســت! عشــق محــرک خوبــی بــرای ازدواج اســت،
امــا بــرای حفــظ و ادامــه زندگــی کافــی نیســت.
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همسران متفاوت برای هم
جذاب و مکمل یکدیگرند
ممک ــن اس ــت ف ــردی درونگ ــرا از مش ــاهده نح ــوه ارتب ــاط
برقـــرار کـــردن فـــردی برونگـــرا لـــذت ببـــرد و جـــذب او
ش ــود ،ام ــا ای ــن جذابی ــت در رابط ــه چق ــدر دوام مــیآورد؟
اگرچـــه ایـــن تفاوتهـــا در روابـــط دوســـتانهایکـــه افـــراد
زم ــان کم ــی را ب ــا ه ــم میگذرانن ــد ،ممک ــن اس ــت جال ــب
توجـــه و ســـرگرمکننده باشـــد ،امـــا همیـــن تفاوتهـــا در
ازدواج ،علیرغـــم جذابیـــت اولیهشـــان ،ممکـــن اســـت
موجـــب بســـیاری از کشـــمکشها ،ســـوتفاهمها و
تنشهـــا شـــوند .در پژوهشهـــا ثابـــت شـــده کـــه
داشـــتن شـــباهت در امـــور بنیادیـــن ،و تفـــاوت داشـــتن
در امـــور جزیـــی میتوانـــد از عوامـــل مهـــم ازدواج شـــاد
باشـــد؛ زیـــرا از یکســـو ،شـــباهتهای اساســـی موجـــب
ـودن زوجه ــا میش ــود
ارتق ــای کیفی ـ ِ
ـت اوق ــات ب ــا ه ــم ب ـ ِ
و از ســـوی دیگـــر ،تفاوتهـــای جزئـــی در زندگـــی بـــه
تنـــوع و تجربیـــات جدیـــد منجـــر میشـــود .پـــس اگـــر
جـــذب تفاوتهـــای همدیگـــر شـــدهاید ،پنـــج یـــا ده ســـال
آینـــده را در کنـــار آن شـــخص تصـــور کنیـــد تـــا دورنمـــای
عینیتـــری از رابطهتـــان بـــه دســـت آوریـــد.
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وظیفه همسران این است
که یکدیگر را به فردی بهتر
تبدیل کنند
صاحبـان ایـن بـاور معتقدند که "بعـد از ازدواج همـه چیز بهتر
میشـود!" .گاهی اوقات افراد از سـر وابسـتگی حاضر نیسـتند
از انتخـاب نامناسـب خود دسـت بردارند و بـا این تفکر که بعد
از ازدواج همسـر خـود را تغییـر خواهنـد داد ،ازدواج میکننـد.
گاهـی هم افراد در توهم نجات دیگری به سـر میبرند و از روی
کردن وضـع طرف مقابل ،تن بـه ازدواج
دلسـوزی و بـرای بهتر
ِ
میدهنـد .بیشـتر این ازدواجها با شکسـت مواجه میشـوند.
زیـرا در بیشـتر اوقـات ،شـرایطی کـه قبـل از ازدواج بد اسـت،
بعـد از ازدواج بدتـر میشـود .نبایـد بـه فـردی کـه کمحوصله،
خودخـواه ،یـا بیعالقه به رابطه جنسـی اسـت و قـول میدهد
کـه بعـد از ازدواج همـه چیز بهتر میشـود ،اطمینان کـرد .باید
بـر اسـاس آنچ ه فرد در حـال حاضر هسـت ،تصمیمگیری کنید
نـه بر اسـاس قولها .درسـت اسـت کـه در ازدواج موفق سـعی
بـر افزایـش رفتارهـای مثبـت و اصلاح جنبههای منفی اسـت؛
امـا ایـن تغییـرات از نوع مالیـم و جزیی و در راسـتای سـازگاری
زوجینانـد نه از نـوع تغییرات اساسـی و بنیادی.
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برای حفظ ازدواج باید
مدام تالش کرد

بــه نظرتــان اگــر ماشــین شــما هــر روز ایــرادی داشــته باشــد
و قبــل از ســر کار رفتــن ،اول بــه تعمیــرگاه یــا هــل دادن
ً
مســلما جــواب
نیــاز پیــدا کنــد ،ماشــین خوبــی اســت؟
منفــی اســت .ماشــین ازدواج هــم همینطــور اســت .اگــر
هــر روز بایــد بــرای حفــظ ،نگهــداری و حــل مشــکالت آن
تــاش کنیــد ،ولــو اینکــه بــا همســرتان بــه توافــق هــم
برســید ،در طوالنیمــدت فرسایشــی خواهــد شــد .مســاله
اساســی تقــدم تفاهــم بــر توافــق اســت؛ یعنــی ســعی کنیــد
فــردی را انتخــاب کنیــد کــه از همــان ابتــدا بــا او ســازگاری
ی کــه ارزشهــا ،آرزوهــا،
و تفاهــم بســیار داریــد ،بهنحــو 
جهتگیر یهــا ،عالیــق و ســایقتان بــه هــم نزدیــک
باشــد .نــه اینکــه دائــم بــرای هــر موضــوع کوچــک و بزرگــی
ناگزیــر باشــید ســر میــز مذاکــره بنشــینید یــا وارد مشــاجره
شــوید؛ چــون در ایــن صــورت زندگی زناشــویی به مشــارکتی
دشــوار بــدل خواهــد شــد.
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سخن آخر
چن ــان ک ــه مالحظ ــه ش ــد ،در اینج ــا هف ــت ب ــاور نادرس ــت
دربـــاره ازدواج را بررســـی کردیـــم .بـــا ایـــن حـــال ،هنـــوز
باورهـــای نادرســـت دیگـــری وجـــود دارد کـــه میتوانیـــد
بـــا مراجعـــه بـــه کتـــاب "  23بـــاور مخـــرب در ازدواج" و
همچنیـــن بـــا شـــرکت در دورههـــای آمـــوزش و مشـــاوره
پیـــش از ازدواج بـــه آنهـــا پیببریـــد .مهـــم اســـت کـــه
همـــه مـــا قبـــل از ازدواج ،انتظـــارات و پیشفرضهـــای
نادرس ــت خ ــود را شناس ــایی و اص ــاح کنی ــم .زی ــرا اص ــاح
ایـــن باورهـــا باعـــث شـــکلگیری انتظـــارات واقعبینانـــه
از ازدواج ،انتخـــاب درســـت همســـر و در نهایـــت افزایـــش
ســـازگاری هرچـــه بیشـــتر زوجهـــا خواهـــد شـــد.
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