دوشنبه

اول ذی الحجه1439

 22مرداد 1397

 12آگوست 2018
شماره 19890

1113

به مناسبت روز ازدواج و خانواده،
بسته دینی و روان شناسیِ ازدواج موفق

عکستزیینی است

بادا بادا مبارکبادا...

امــروز ،اولیــن روز از مــاه ذیالحجــه ،ســالروز پیونــــد
مناسبتروز
امامعلی(ع) و حضرتزهرا(س) و در تقویــم ملی ما ،روز
ازدواج و خانــواده نــام گرفتــه اســت .همــه مــا ،قصــــه
خواســتگاری امامعلی(ع) از دختربزرگــوار پیامبرمان،
زندگی ساده اما دلنشین این دو بزرگوار
نحوه شکلگیری این پیوند و سبک
ِ
را میدانیــــم و همیشه از دوباره شنیدنش ،لذت میبریـم .امروز روز پرخیر و
برکتیاستکهبهیمنفرخندگیاش،بهانهپیوندهاوجشنهایزیادیاست؛
جشــن قدردانی و عشق
هم جشــن عروســی عروس و دامادهای جوان و هم
ِ
سالمامروز
ورزیدنزوجهاییکهچندینسالازازدواجشانمیگذرد.زندگی
ِ
ِ
هم به همین بهانه ،یک بســته جمع و جور و خواندنی متشکل از پیشنهادها و
توصیههایدینیوروانشناسیدربارهازدواجوشروعزندگیمشترکفراهم
کرده که خواندنش خالی از لطف نیست.

باید و نبایدهای ازدواج موفـــق از نگاه دیناسالم
جواد رستمی | کارشناس مذهبی

ازدواجبناییمقدسدراسالماستکهبرایتسکینوآرامش
زوجین در کنار هم تدارک دیده شــده و هدف آن رسیدن به
ســعادت و ســیر در صراط مســتقیم اســت .ســالروز ازدواج
حضرت زهرا(س) و امــام علی(ع) میتوانــد بهانه ای برای
نگاهــی دوباره به این امــر مقدس در جامعه امروز و بررســی
فاصلــه آن با شــکلی از ازدواج که الگوســت ،باشــد .شــاید
مهمترین تفاوت ازدواج آن دو بزرگوار با ازدواج جوانان امروز
در نوع دید و نگرش به آن است.
ازدواج؛ فرصتی برای آرامش و نزدیکی به خدا

حضرت زهرا(س) به دلیل شــخصیت واال و نســب و جایگاه
پدرش خواستگاران فراوانی داشــت که از بزرگان طوایف و

ثروتمنــدان آن روزگار بودند اما همگــی با جواب منفی روبه
رو شدند درحالی که دارایی حضرت علی(ع) یک شمشیر،
یک شــتر و یک زره بود و پاسخ مثبت گرفت .چرا که نگاه این
دو بزرگوار به ازدواج ،وســیله ای برای تقرب به خداست و بر
اســاس این نگرش توحیدی ،با ساده ترین مراسم و کم ترین
مهریه و جهیزیه ،زندگی مشــترک خود را شروع کردند .اما
جوان امــروز نگاهش به ازدواج چنین نیســت و ِ
خود ازدواج
را هدف مــی پندارد؛ بنابرایــن پس از تحقــق آن ،در ادامه با
مشــکالتی روبه رو می شــود که اگــر به جدایی نکشــد قطعا
فرســایش روحــی و روانــی را در پــی خواهد داشــت .وقتی
نگرش ما بــه ازدواج توحیدی باشــد و آن را وســیله تقرب به

خدا دانســتیم ،در عمل خیلی از رسم و رســومات سنگین و
بیهــوده امروزی رنگ مــی بازد و زوجین بــا درآمد معمولی،
نبود امکانات آن چنانی ،مهریه و جهیزیه کم و مراســم ساده
عقد و ازدواج می سازند و در این مسیر حرف دیگران در تفکر
و زندگی آن ها جایگاهی نخواهد داشت چرا که آنان هدفی
واالتر دارند .مهریه و جهیزیه ســنگین ،مراسم پرزرق و برق،
چشــم و هم چشــمی در خرید کادو و مــواردی از این قبیل،
تضمینی برای سعادت و خوشبختی زوجین و ادامه آن پیوند
زناشویی نیست.
صفات زن و مرد شایسته از نگاه قرآن

در قرآن و روایات ،صفات پســندیده ای بــرای زن و مرد بیان
شده که اگر انتخاب ما بر این مدار باشد ،می شود موفقیت در
ازدواج را تضمین کرد چرا که پی و بنای آن بر اســاس اصول

 ۶پیشنیاز برای ازدواج
ناکارآمد ارتباطی تان را بشناســید و به اصالح آن
بپردازیدوضعفهاراتاجایممکنبرطرفکنید،
درغیراینصورتدرزندگیمشترکبامشکالت
بیشماریمواجهخواهیدشد.
انتظارنداشتنبرایشادشدن100
درصدیزندگی
اگــر در دوران مجردی احســاس شــادی
نمی کنید و از زندگی لذت نمی برید ،احتماال با
ازدواج تان نیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد و نباید
انتظار داشته باشید با ازدواج میزان رضایت تان
از زندگــی بــه  100درصد برســد .خوشــبختی
و خوشــحالی واقعــی از درون به وجود مــی آید و
اتفاق ها و افراد بیرونی لزوما نمی توانند شادتان
کنند .اگــر در دوران مجردی و تنهایــی به اندازه
کافی نیرومند هستید که با مشکالت و اتفاق ها
کنار بیایید ،از زندگی لذت ببرید و با ویژگی های
خودتان کنار بیاییــد ،احتماال بــا ازدواج نیز می
توانید این کار را بکنیــد وگرنه باید قبل از ازدواج
این مشکل را حل کنید.
پذیرفتنگذشته
همه مــا گذشــته ای داریم کــه طبیعتا فرد
جدیدی که وارد زندگی ما می شود باید آن
رابپذیردولیقبلازآن،خودمابایدباگذشتهمان
کنار آمده باشیم و قادر باشیم آن را کنار بگذاریم.
امــکان دارد برخی افراد در گذشــته ارتباط های
عاطفیناموفقیداشــتهباشــنداماحاالمهماین
اســتکهبرایازدواجباآنکنارآمدهباشــند.اگر
هنوز بــا خودتان کنــار نیامــده اید ،بــرای ارتباط
گذشتهتانعصبانیهستیدیاهنوزنمیدانیدچه
می خواهید ،کمی صبر کنید .ضمن این که مهم
استبینتجربهعاطفیقبلیکهداشتهایدورابطه
متعهدانه جدید بــرای ازدواج کــه در پی ایجاد آن
هستید،فاصلهزمانیمناسبیسپریشدهباشد.
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ازدواج بــه عنوان یــک ارتباط عاطفی طوالنی مــدت و متعهدانه ،همان قدر که ســاده به نظر
می رســد ،پیچیدگی های ویژه ای هم دارد .یکی از دالیلی که برخی همسران بعد از مدتی از
هم جدا می شوند و نمی توانند ارتباط شان را حفظ کنند ،ناآگاهی از همین پیچیدگی هاست.
به نظر می رســد تا زمانی که یک نفر برخی «آمادگی ها» را در خود رشد و پرورش نداده باشد،
لزوما با یافتن فردی که دارای تمام مالک های مد نظرش است ،نمی تواند ارتباط پایداری در
زندگی مشترک داشته باشد ،چراکه وقتی این آمادگی ها نباشد ،کم کم تنش ها شروع خواهد
شد .در ادامه این مطلب به چند مورد از «آمادگی های قبل از ازدواج» اشاره می شود که باید با
اطمینان از دارا بودن آن ها برای ازدواج اقدام کنید.
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تواناییپذیرشعالیقفرددیگریدر
زندگی
در ازدواج ،قــرار اســت بــا فردی کــه دنیای
دیگــری دارد ،عالیــق و نیازهــا ،خصوصیــات
شخصیتی و خلقی متفاوتی از شــما دارد و به طور
کلیبافردیکهباشمامتفاوتاستزندگیکنید
و سازگار شــوید .در روابط زندگی مشترک سالم،
دوطرف،فردیتدیگریرابهرسمیتمیشناسند،
عالیــقونیازهایاورامیپذیرنــدوآنهارانادیده
نمیگیرند.اشکالکارازجاییآغازمیشودکهشما
تواناییکنارآمدنباتفاوتهایطرفمقابلتانرا
نداریدوبنابراینسعیمیکنیداوراشبیهخودتان
کنید،تغییردهیدوکنترلیامحدودشکنید.
آمادگیمستقلشدن
برقراریارتباطعاطفیمناسبباهمسرنیاز
داردشــمادربســیاریازابعادزندگیتاناز
خانواده مستقل شده باشید .در واقع انرژی روانی
شــمابایدبهســمتیبرودکهکمترازخانــوادهنیرو
بگیرید.بهبیاندیگرشایدشماهمبارهاشنیدهاید
کهانسانهاغیرازاینکه«بندنافجسمانی»دارند،
«بندنافروانی»همدارند.جنینتازمانیکهدررحم
مادراست،بهبندنافینیازداردکهتمامزندگیاش
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را از آن می گیرد و درست بعد از تولد ،همان چیزی
که تمــام زندگی اش بود ،قطع می شــود تــا بتواند
خودش را با شرایط جدید سازگار کند و به گونه ای
دیگر زندگی کند .تا مرحله ای از رشد ،انسان ها به
حمایت روانی خانواده نیاز دارنــد ،این همان «بند
ناف روانی» است که ما برای رشد به آن نیازمندیم؛
حمایــتهمــهجانبــهولیدرســتمثل«بنــدناف
جسمانی»،ازمرحلهایبهبعدباید«بندنافروانی»
راهمقطعکردزیرابرایرشدروانی،نیازبهاستقالل
ازخانوادهداریم.بهخصوصبرایازدواجکهبرخی
وابستگیهابهخانوادهبایدبرطرفشدهباشدیابه
حداقلبرسد:وابستگیهایمالی،وابستگیهای
عاطفیووابستگیهایحمایتی.
خودشناسیبرایحذفرفتارهای
اشتباه
به گــزارش «میگنا» اگر فکر مــی کنید بعد
از ازدواج همــه مشــکالت رفتــاری تــان برطرف
میشــود،اجازهدهیدجســارتکنــموبگویمکه
اشــتباه فکر می کنید! هیچ فردی ایــن توانایی را
نداردکههمهعیبهایشماراحذفکندبنابراین
قبلازازدواج،دستبهخودشناسیبزنید،ویژگی
هایشخصیتیوخلقیتانرابشناسید،الگوهای
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آمادگیبهاشتراکگذاشتن
زندگیشخصی
وقتی می خواهید ازدواج کنید ،در واقع با
دوستان،خانواده،عادات،عالیقوموقعیتهای
اجتماعیطرفمقابلنیزارتباطبرقرارمیکنید
و از طرفــی او نیز با شــما ارتباط برقــرار می کند.
تردیدی نیســت که «حریم خصوصی» مهم است
ولیبایدباآمادگیاجازهدهیددیگریدرزندگی
روزمره شــما وارد شــود و برای او زمان بگذارید.
در واقع «ازدواج» پلی بین زندگی های دو طرف
اســت .وقتی افراد به جای کشــیدن پل« ،دیوار»
بین زندگی های شــخصی خود بکشند احتما ًال
باید منتظر تنش های جدید باشند.

و ارزش های اخالقی محقق شــده اســت .ایمــان ،عبادت،
راست گویی ،بردباری و فروتنی ،حفظ خود از پلیدی ها و...
مواردی است که قرآن به عنوان شاخصهای تشخیص زن و
مردم شایسته معرفی کرده است و در ادامه بر اهمیت به نماز
و حضور قلــب ،پرهیز از گفتار و کردار لغو و بیهوده ،پرداخت
زکات و بازگرداندن امانت ،رعایت عهد و پیمان و حفظ عفت
نیز تاکید نموده .وقتی انتخــاب ما فردی با این خصوصیات
باشــد ،قطعا تعامل و برخــورد با او در زندگــی راحت خواهد
بود؛ بنابراین شایسته است برای پیوندی محکم و ازدواجی
موفق این ویژگی ها را در نظر بگیریم.
همسر شایسته از دید روایات

روایات مــا نیز با تاکید بر همین صفات ذکر شــده در قرآن به
تبیین صفات یک زن به عنوان همســر شایســته پرداختند:

ایمــان و اعتقاد به خــدا ،عفــت و پاکدامنی ،راســت گویی و
درســتکاری ،عبــادت و بندگــی ،توبــه و تقــوا ،فرمانبری از
همســر ،حفظ حجاب و زینت خویش از غیر شوهر از صفات
یــک زن نمونــه بیــان شــده .ادب و حیــا ،خــوش اخالقی و
خــوش زبانی ،تحمیــل نکردن مخارج ســنگین بر همســر،
کسب رضایت شــوهر ،گشــاده رویی و برخورد نیک را هم از
مواردی برشــمردند که اگــر زنی دارای این صفــات بود ،آن
مرد خوشــبخت اســت و پیوند بین آن دو همانطور که قرآن
فرموده،وسیلهایبرایآرامشوتسکینآنهامیشود.البته
از این نکته نباید غافل شد که چنین زن شایسته ای ،هم شان
و هم کفو می خواهد و هر مردی الیق او نیســت بنابراین این
صفات مشترک باید در هردو باشد تا ازدواج آن ها بر مدار آن
الگوی تعریف شده در اسالم بچرخد.

پیشنهادهایی به نوعروس و دامادها
ِ
مشترک شیرین
برای تجربه یک زندگی
الهه توانا | دانشآموخته روان شناسیبالینی

اگــر تازگی به خانه بخت رفتهاید ،حتما میدانید روزهای پیشــرو با آنچه در دوران آشــنایی
و نامزدی تجرب ه کردهاید خیلی فرق میکند .قبل از شــروع رســمی زندگی مشترک معموال
همهچیز خوب و خوش است؛ نه از مسئولیتهای سنگین زندگی خبری هست ،نه از چالشها
و تعارضهای زن و شــوهری .اینها را البته نگفتیم که ترس به دلتان بیفتد ،بلکه میخواهیم
حواس تاز همتأهلها را به اهمیت روزهای آغازین زندگی مشترک جلب کنیم .آنچه در ادامه
میخوانید ،چالشهایی اســت که در روزهای اول زندگی ممکن اســت زوجها را درگیر کند و
راهکارهایی که میتواند به حل آنها کمک کند.
همیشه کنارم باش

پیــش از این ،هر روز به بهانههــای مختلف به هم
سر میزدید ،در گیرودا ِر خرید و مراسم عروسی
هم حضور هردونفرتان ضــروری بود؛ حاال که از
غ شــدهاید ،الزم است به روال
این مشــغلهها فار 
عــادی زندگی برگردید .بعضــی خانمها ممکن
نبودن مدام همسرشان در خانه شاکی
اســت از
ِ
و دلگیر شــوند و بعضی مردها هم ممکن است از
همسرشانتوقعداشتهباشندمثلروزهایقبل،
مرتب کنارشــان باشــد و وقت گذاشــتن او برای
دوســتان و خانوادهاش را برنتابند .برای اینکه
این مســئله اســباب دردســرتان نشــود ،درباره
انتظاراتــی که دربــاره میزان حضور همســرتان
دارید بــا او صحبت کنید؛ همچنین ســعی کنید
بهجــای فشــار آوردن روی طرف مقابــل درباره
ِ
کمیــت کنار هــم بودنتان ،کیفیت ایــن حضور و
رابطه را به کمک هم باال ببرید.
ِ
طرف من باش
همیشه

حاال کمکم ِ
وقت مهمانداری اســت؛ دوســتان و
آشناهاوفامیلهامهمانتانخواهندشدواحتماال
بعضی تعارضها خودشان را نشان بدهند .شما
و همســرتان دو شــخصیت مســتقل و جدا از هم
هستید ،ازدواج شما را کنار هم قرار داده ،تبدیل
بهیکنفرنکردهاست.بنابراینازهمسرتانتوقع
نداشتهباشید دربرابر دیگران ،از شما دفاع کند
ِ
طرف شما باشــد .چنین توقعی شما و
و همیشــه
همسرتانوآشنایانیکهباآنهادرارتباطهستید
را وارد دو تیــم متخاصم میکند و مدام باید آماده
جدال باشــید؛ ضمن اینکه گاهــی وقتها حق
با شــما نیست و همســرتان دلیلی ندارد به دلیل
عالقه ،عقل و منطق را کنار بگذارد.
همیشه خوشاخالق و مهربان باش

ِ
طرف مقابل
در روزهای آشنایی ،دوســت داریم
را جــذب کنیــم؛ این لزوما بــه معنــی فریبکاری

بهترین خودمان را به نمایش
نیست ولی معموال
ِ
میگذاریم.باشروعزندگیمشترکایناجباربه
خوب و جذاب جلوه کردن کمکم رنگ میبازد؛
همسرتان حاال گاهی عصبانی میشود ،گاهی
ژولیــده و بههمریختــه اســت ،گاهــی غمگین و
بیحوصلهمیشودودلشمیخواهدتنهاباشد؛
معنیاینحسهاکهشما(وطبیعتاهمهآدمهای
دیگر) هم تجربهاش میکنید ،از بین رفتن عالقه
نیست .عالقه هم لزوما بهمعنی همیشه مهربان
بودن نیســت؛ آدمها تحــت تأثیر عوامــل متعدد
بیرونی و درونی ،کلی احساسات و هیجانهای
مثبــت و منفی را تجربــه میکننــد و وادار کردن
ِ
نــدادن این
طــرف مقابل بــه انکار کــردن یا بروز
ِ
هیجانها غیرممکن و آسیبزاست.
همیشه با من موافق باش

شــما ســینما رفتن را دوســت دارید و همسرتان
درازکشیدن جلوی تلویزیون را ترجیح میدهد؛
شماعاشقپیادهرویهستیدوهمسرتاندوست

دارد در یک کافه دنج قهوه بنوشد .کدام دونفری
را میشناســید که عالیــق و سالیقشــان دقیقا
مثل هم باشد؟ همراهی و تفریح کردن دونفری
خیلی خوب و حتی ضروری است اما الزم نیست
حتما،همیشهوهمهجاهمراههمباشید.زندگی
مشــترک شــما ،برپایــه عالیق مشــترک شــکل
نگرفته که در نبود آنها متزلزل شود .زمینههای
مورد عالقه مشترک را پیدا کنید و به سایر موارد
مورد عالقه متفاوت ،احترام بگذارید .گذشتن از
ِ
شرط واضح
چیزهایی که دوســت دارید -به این
که به طرف مقابل آســیبی نزند -یــا وادار کردن
طــرف مقابل به چنین کاری ،اســمش فداکاری
نیست فقط بهمرور زمان خسته و بیحوصلهتان
خواهدکرد.
نیمه دومم باش

اصطــاح «نیمه گمشــده» معلوم نیســت از کجا
ســروکلهاش پیدا شــده کــه اینقــدر همه بهش
تناقــض ایــن توقــع آنجا خــودش را
معتقدنــد.
ِ
نشانمیدهدکهبعضیهاهممیخواهند ِ
طرف
مقابل ،همه نقصها و ایرادها و مشکالتشــان را
پوششبدهدونیمهتکمیلکنندهشخصیتشان
باشد ،هم دوست دارند طرف مقابل ،کاملترین
آدم روی کره زمین باشد .همسرتان درست مثل
شــما درکنار همــه صفات خوبــش ،ویژگیهای
منفــی و نقایصــی دارد که دربــاره بعضیهایش
میشــود صحبت و بــه تعدیلشــان کمــک کرد،
بعضیهایــش را هــم باید پذیرفت؛ خیــال تغییر
دادن همسرتان را از سر بیرون کنید.

