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سبك ارتباط

سبكنگرش

يك متخصص در جلس�ات مشاوره پيش
از ازدواج هي�چ گاه ب�ه مراجعهكنندگان
نميگويد با اين ف�رد ازدواج كنيد يا خير،
چون قرار نيس�ت كس�ي به جاي ديگري
تصمي�م بگي�رد .روانش�ناس در اي�ن
جلسات آنها را به س�مت درك و شناخت
بيش�تر از خود و ط�رف مقابل ،ش�ناخت
حوزههاي چالشبرانگيز رابطه و شناخت
تفاوتهاي مهم س�وق ميدهد تا بتوانند
با واقعيت رابط�هاي كه در آن ق�رار دارند
مواج�ه ش�وند و بهت�ر تصمي�م بگيرن�د

 8نكته براي ازدواجي ماندگار و موفق

قبل از ازدواج واكسن مشاوره بزنيد!

بنفشه قاسميزاده*
انس�ان در ط�ول مس�ير زندگ�ي ه�ر لحظ�ه در
معرض انتخاب اس�ت .گاه انتخابه�اي كوچك و
گاه انتخابهاي بزرگ�ي كه ميتواند تمام مس�ير
زندگياش را تغيير دهد ،بنابراين به جرئت ميتوان
گفت انسان حاصل انتخابهايش است .آنچه امروز
هستيم نتيجه و ماحصل انتخابهاي ديروز ماست.
از طرف ديگر انسان موجودي اجتماعي است كه از
رابطه به وجود آمده اس�ت ،در رابطه رشد ميكند،
در رابطه آسيب ميبيند و در رابطه درمان ميشود،
بنابراين انتخابهاي انسان نه تنها بر زندگي و بودن
خودش تأثير مستقيم دارد ،بلكه بر زندگي ديگران
نيز تأثيرگذار اس�ت،چراكه هيچ انساني جداي از
روابط انساني نيست و روابط انساني براي ما جايگاه
مهم�ي دارد و ميتواند موجب رش�د و بالندگي يا
تخريب و ويرانگري شود.
هرچه من ميخواهم بايد همان شود!
يك انسان اگر در جزيره شخصي خودش به تنهايي
زندگي كند ،ميتواند آنگونه كه مايل است زيست
كند ،بپوشد ،بچرخد و بگردد .چون تنها با خودش
در ارتباط اس��ت ،اما اگر فرد ديگري در جزيره او
وارد شود ،ديگر داستان «هرچه من ميخواهم بايد
همان شود» نيست .داستان تكروي و خودمحوري براي
برقراري تعامالت انساني جوابگو نيست .پس هر دو نفر بايد
در انتخابها و تصميمات فرديشان به مصلحت و نيازهاي
طرف مقابل هم توجه كنند.
حال اين اس��تعاره را در ابعاد بزرگ جوامع انساني در نظر
بگيريد .در جوامع چند ميليون نفري كه ما انس��انهاي
متمدن زندگي ميكنيم شرايط سختتر ميشود .البته جز
در تصميمات كالن سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كه الزم
است مصلحتانديشي در سطح چندين ميليون نفري حال
و آيندگان در نظر گرفته شود ،در باقي تصميمات انساني
الزم اس��ت مصلحت افراد نزديكي كه با آنه��ا در ارتباط
هستيم به شدت مورد بررسي قرارگيرد.
ش��ايد تصميم امروز من مبني بر انتخاب غذا ،پوش��ش،
ساعت خروج از منزل يا محيط كار زيان چنداني بر ديگران
وارد نكند ،اما موارد مهمي مانند انتخاب رشته تحصيلي،
شغل و حرفه ،ازدواج و طالق از جمله تصميمات حساس
و مؤثري است كه عالوه بر تأثير ش��گرف بر آينده فردي
اشخاص ،بر زندگي اطرافيان نيز به شدت تأثيرگذار است.
به عنوان مثال در نظر بگيريد زماني كه فردي تصميم به
ازدواج ميگيرد ،عالوه بر خود فرد اين تصميم دستكم
روال زندگي والدين ،خواهر و برادرها ،همسر آينده ،والدين
همسر و خواهر و برادرهاي همسر را نيز تغيير خواهد داد .به
همين دليل است كه معموالً اكثر ما در زمان تصميمگيري
بر سر انتخابهاي مهم و زندگيساز نگران هستيم ،بيشتر
فكر و تجزيه تحليل ميكنيم ،با والدين ،خانواده و دوستان
نزديك در ميان گذاشته و نظراتشان را ميشنويم و بعضاً با
متخصصان امر مشاوره ميكنيم تا بهترين و كم خطرترين
راه را براي رسيدن به مقصودمان پيدا كنيم.
يك طالق به ازاي  ۴ازدواج
ازدواج ،اين سنت الهي كه بس��يار هم مورد
تأكيد دين و بزرگان ديني قرار گرفته ،يكي از
مهمتري��ن و بزر گتري��ن انتخا به��ا و
تصميمهاي زندگي افراد است كه حال و آينده
آنها را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .يك
ازدواج موف��ق ،مطلوب و ش��اد نه تنها باعث ش��ادكامي،
سالمت روان و جسم افراد ميشود ،بلكه درماني است براي
بسياري از مشكالت و رنجهاي گذشته افراد .ازدواج موفق
حداقل تركيب��ي از بلوغ رواني ،جس��مي ،ش��خصيتي،
اجتماعي ،اعتقادي ،عقل مع��اش و مهارتهاي برقراري
ارتباط مؤثر است .ازدواجي اس��ت كه بر زندگي كنوني و
آينده زوجين و نسل بعد از آنها تأثير ميگذارد اما آنچه در
جامعه مشاوره و روانشناسي شاهد هستيم اين است كه
درصد بس��يار كمي از جوان��ان در ش��رف ازدواج به لزوم
مشورت و دريافت خدمات روانشناختي و مشاوره پيش از
ازدواج اعتق��اد دارن��د و درص��دد درياف��ت كمكه��ا و
هدايتهاي تخصصي بر ميآيند.
بنابراين بيعلت نيس��ت در جامعهاي كه نرخ ازدواج طي
سالهاي اخير تا حدودي ثابت مانده ،نرخ طالق هر ساله

رو به رشد اس��ت .طي اولين آمار رس��مي ازدواج و طالق
اعالم ش��ده در س��ال  ۹۷كه توس��ط احمد تويسركاني،
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ارائه شده است،
در سه ماهه اول س��ال  ۹۷حدود  ۱۶۰هزار ازدواج و ۴۰
هزار طالق به ثبت رسيده است .يعني يك طالق به ازاي
هر چهار ازدواج.
ميتوان او را باب ميل خود تغيير داد!
با وجود عدم دسترس��ي به اطالعات و آمار
دقيق س��ال  1397آنچ��ه ب��راي جامعه
متخصص��ان روانشناس��ي ،مش��اوره و
جامعهشناسي محرز است اين است كه آمار
روز افزون طالقهاي قانوني ثبت شده در
مراكز رس��مي تنها بخش��ي از آمار واقعي جامعه اس��ت.
طالقهاي پنهان ،جداييهاي عاطفي ،روابط فرازناشويي
و ناسازگاريهاي زناشويي از جمله واقعيتهايي است كه
در جامعه ما آمار مش��خصي از آن وجود ندارد .در بررسي
چرايي افزايش طالق قانون��ي و عاطفي ميتوان به ضعف
مهارتهاي زناشويي ،مهارتهاي برقراري ارتباط مؤثر،
عدم تاب آوري ،مشكالت جنسي ،مشكالت اقتصادي و...
اش��اره كرد .از طرفي ديگر تصميمگيريهاي هيجاني و
نابالغانه افراد و عدم شناخت كافي در زمان اقدام به ازدواج
در اين زمينه مؤثر است ،چراكه در ابتداي آشنايي معموالً
افراد با غلبه هيجان و عواطفش��ان تصمي��م ميگيرند و
بس��ياري از نكات مهم نادي��ده گرفته ميش��ود يا گمان
ميكنند دوست داش��تن براي آغاز و ساختن يك ازدواج
موفق كافي است و بقيه جنبههاي نامطلوب طرف مقابل را
ميتوان در طول رابطه اصالح ك��رد و او را باب ميل خود
تغيير داد .اما پس از گذشت مدتي از ازدواج و غلبه منطق
بر هيجانات و احساسات ،روبهرو شدن با واقعيت زندگي و
ش��خصيت طرف مقابل ،همان نكات مهم ناديده گرفته
شده ،نه تنها اصالح نميشود و قابل تغيير نيست ،عالوه بر
آن ميتواند زمينهساز بروز مشكالت و چالشهاي بزرگي
شود و پايداري و ش��ادابي ازدواج را به خطر بيندازد و به
نارضايتيهاي زناشويي دامن بزند.
واكسني قوي به نام مشاوره پيش از ازدواج
مش��اوره پيش از ازدواج در حقيقت مانند
واكسني قوي است كه از طريق جلب توجه
افراد به چراغ خطرهاي عمومي و اختصاصي
هر رابطه از ابتال به بيماري طالق عاطفي و
قانوني جلوگيري خواهد كرد .اين فرآيند كه
در بس��ياري از كلينيكها ،مراكز مش��اوره و مطبهاي
روانشناسان و مش��اوران با هدف كمك به افزايش سطح
آگاهي و ش��ناخت جوانان در م��ورد ازدواج ،چالشهاي
پيشرو و انتخاب بهتر انجام ميگيرد ،يكي از راهكارهاي
ضروري و مؤثر براي پيش��گيري از ازدواجهاي نادرست،
جلوگيري از بروز ناس��ازگاريها و اختالفات زناش��ويي،
سردي و جدايي عاطفي و طالقهاي قانوني است.
پروس��ه مش��اوره پيش از ازدواج در قالب چندين جلسه
انفرادي و زوجي است كه در آن با استفاده از مصاحبههاي
تخصصي و پرسش��نامههاي ش��خصيت شناسي تالش
ميشود با بررسي جنبههاي مهم ش��خصيت افراد ،تيپ
ش��خصيتي ،كنشها و واكنشها ،ش��يوه تصميمگيري،
ش��يوه تعامل اجتماعي ،اولويتهاي اف��راد ،نقاط قوت و
ضعف زوجين ،بررسي هماهنگي در حيطههاي خانوادگي،
اقتصادي ،اجتماعي ،اعتقادي ،ش��غلي ،عالقهمنديها،

سرگرميها ،عاليق مشترك ،شيوه حل تعارض و مذاكره،
ش��يوه مديريت خش��م و نوع رفتار در زم��ان عصبانيت،
بررسي ديدگاه مالي و بودجه و هزينه ،بررسي تفاوتهاي
جنسيتي و ...و ارائه اطالعات الزم به هر دو نفر كمك شود
تا با علم و آگاهي بيشتري در خصوص مهمترين انتخاب
زندگيشان يعني ازدواج تصميمگيري كنند.
يك متخصص در جلسات مش��اوره پيش از ازدواج هيچ
گاه به مراجعهكنندگان نميگويد با اين فرد ازدواج كنيد
يا خير ،چون قرار نيست كس��ي به جاي ديگري تصميم
بگيرد .روانشناس در اين جلسات آنها را به سمت درك و
شناخت بيشتر از خود و طرف مقابل ،شناخت حوزههاي
چالشبرانگيز رابطه و ش��ناخت تفاوتهاي مهم س��وق
ميدهد تا بتوانند با واقعيت رابطهاي كه در آن قرار دارند
مواجه شوند و بهتر تصميم بگيرند.
اصالح و بهبود رابطه با مشاوره
نكته بسيار مهم در اين فرآيند ،زمان مراجعه
به متخصص است .اگر شما بالفاصله بعد از
آشناييتان به متخصص مراجعه كنيد ،انتظار
دريافت كمكهاي پر بار نداش��ته باش��يد،
چراك��ه روانشناس��ان در روال مصاحب��ه و
مشاوره از اطالعات شما استفاده و دريچههاي ذهني شما
را باز ميكنند ،بنابراين در آغاز ازدواج كه ش��ما شناختي
نسبت به طرف مقابل نداريد روانشناسان نيز نميتوانند
اطالعات دقيق ،كامل و بيعيبي به شما ارائه دهند.
از ط��رف ديگر زماني كه ش��ما مدت زيادي ب��ا فردي در
مرحله نامزدي و ش��ناخت بودهايد به حدي كه بين شما
عاطفه و دلبس��تگي به وجود آمده است نيز روانشناسان
نخواهند توانس��ت واقعي��ت رابطه را به ش��ما بنمايانند،
چراكه ذهن شما توانايي پذيرش سنجشها و تحليلهاي
منطقي و واقعبينانه را ندارد .همچنين اگر ش��ما و طرف
مقابلتان تصميم قطعي خود را براي ازدواج گرفته باشيد،
مشاوره قبل از ازدواج براي شما كاربردي نخواهد داشت
و در اين مرحله روانش��ناس در صورت ل��زوم ميتواند با
برگزاري جلس��ات زوج درماني به اص�لاح و بهبود رابطه
شما كمك كند.
بنابراين بر اس��اس تجربه حرفهاي ،بهتري��ن زمان براي
مراجعه به روانشناس زماني اس��ت كه هر دو نفر در مورد

يك انسان اگر در جزيره شخصي خودش
به تنهايي زندگي كن�د ،ميتواند آنگونه
كه ماي�ل اس�ت زيس�ت كند ،بپوش�د،
بچرخ�د و بگردد .چ�ون تنها ب�ا خودش
در ارتباط اس�ت ،اما اگر ف�رد ديگري در
جزي�ره او وارد ش�ود ،ديگ�ر داس�تان
«هرچه من ميخواهم بايد همان ش�ود»
نيس�ت .داس�تان تكروي و خودمحوري
براي برق�راري تعامالت انس�اني جوابگو
نيس�ت .پس هر دو نفر بايد در انتخابها
و تصميم�ات فرديش�ان ب�ه مصلح�ت
و نيازهاي ط�رف مقابل ه�م توجه كنند

مسائل مهمي مانند س��طح فرهنگي خانوادهها ،شرايط
اقتصادي و ش��غلي ،اعتق��ادات و ارزشها ،خواس��تهها و
انتظارات يكديگر از همسر و زندگي مشترك ،خصوصيات
اخالقي برجس��ته ،نقاط ضعف و ق��وت يكديگر از طريق
گفتوگوهاي هدفمند و حفظ احت��رام و رعايت خطوط
قرمز كس��ب اطالعات كرده و شناخت نس��بي نسبت به
يكديگر و خانوادهها كسب كنند.
هدف متخصصان امر مشاوره ازدواج
هدف مشاوران بررسي و اصالح اطالعات و
باورهاي درس��ت و نادرس��ت افراد در مورد
ازدواج و ارزيابي آمادگي ف��ردي هر يك از
طرفين براي ازدواج است كه در اين مرحله
نكاتي مانند آمادگي و بلوغ جسمي و سني،
بلوغ رواني و عاطفي ،بلوغ اجتماعي و اقتصادي ،سالمت
رواني و جس��مي و سالمت شخصيت بررس��ي ميشود.
همچنين ارزياب��ي هماهنگي و همس��اني طرفين رابطه
ش��امل بررس��ي س��طح تحصيلي ،فرهنگي ،اعتقادي،
اجتماعي و اقتصادي خانوادهها در جهت رسيدن به ميزان
تناس��ب خانوادگي و ش��خصيتي اف��راد و ارزيابي ميزان
مهارتهاي زندگي مشترك دو طرف مانند بررسي ميزان
مهارت گفتوگو و مذاكره ،حل مسئله ،تصميمگيري و...
رعاي�ت صداق�ت در پاس�خگويي و اجتناب از
پنهانكاري
يكي از نكات مهم در جلسات مشاوره ،رعايت
صداقت در پاسخگويي ،اجتناب از پنهانكاري
و ارائ��ه پاس��خها و اطالع��ات درس��ت به
متخص��ص اس��ت ،چ��ون روانشناس��ان و
مشاورين با تكيه بر پاسخها و اطالعاتي كه
افراد ارائه ميدهند جلسات را مديريت ميكنند و اطالعات
الزم را در اختيار زوجين قرار ميدهند.
اگر افراد حقايق مهمي مانند نقايص جسماني ،تجربيات
مهم كودكي ،سابقه بيماريهاي رواني و جسمي ،مصرف
داروهاي خاص ،روابط گذش��ته ،باورها و خواس��تهها و...
را پنهان كنند يا نادرس��ت ارائه دهند ،روند مش��اوره نيز
دس��تخوش خطاهايي خواهد ش��د كه ميتواند منجر به
تصميمگيريهاي نادرس��ت ش��ود ،بنابراي��ن مهمترين
مسئوليت افراد در ارتباط با روانشناس آن است كه به تمام
تجربيات مهم زندگي گذشتهشان اشاره كنند و به سؤاالت
مطرح شده با دقت و صداقت پاسخ دهند تا امكان دريافت
بهترين كمك برايشان فراهم شود.
الزمه يك ازدواج موفق
يك روانشناس يا مشاور در فرآيند مشاوره
پي��ش از ازدواج ت�لاش ميكند با كس��ب
اطالع��ات مهم و جل��ب نظ��ر دو طرف به
تفاوتهايش��ان به اف��راد كمك كن��د تا با
شناخت بهتر و كاملتر از نقاط قوت و ضعف
يكديگر ،ميزان تطابق رفتارهاي دو طرف ،شناخت واقعيتر
از يكديگر جه��ت رويارويي با واقعيتهاي ش��خصيتي و
زندگي مشترك ،اطالع از اخالق و خصوصيتهاي رفتاري،
شناخت تيپ شخصيتي يكديگر ،ش��ناخت اولويتهاي
يكديگر ،ش��ناخت حساس��يتهاي خود و همسر مانند
حساسيت به خشم ،حساسيت به بياحترامي ،حساسيت
به نااميدي ،حساسيت به ارزشها ،حساسيت به بيكاري و
بيمس��ئوليتي ،حساس��يت به خانواده ،حساس��يت به
اعتقادات و باوره��اي مذهبي و ...ب��راي تأثيرگذارترين
تصميم زندگيش��ان با آگاهي و ش��ناخت بيشتر فكر و
تصميمي اتخاذ كنند كه كمترين ميزان خطا و اشتباه را
داشته باشد.
الزم��ه ي��ك ازدواج موفق آن اس��ت ك��ه اف��راد خود و
نقشهايشان را براي خود ،والدين و خانوادهشان بازتعريف
كنند ،چراكه با وارد شدن به رابطه ازدواج نقش مهم و پر
رنگي به زندگي عادي و روزمره افراد اضافه ميش��ود كه
براي درست اجرا كردن آن نياز اس��ت تغييراتي در ساير
نقشهاي افراد صورت گيرد .مث ً
ال خانمي كه قبل از ازدواج
زمان خود را با دوستانش صرف ميكرد ،بعد از ازدواج الزم
است در نقش خود به عنوان يك دوست تجديد نظر كند تا
بتواند جايي براي پذيرش نقش همسر باز كند.
*روانشناس

فرار از ازدواج با بهانههاي ريز و درشت

ازدواج كه ترس ندارد

بهنام صدقي
گاهي اخبار عجيب و غريبي ميشنويم و با شنيدن آن از شدت تعجب دود از سرمان
بلند ميشود! ساعتها به فكر فرو ميرويم تا ش�ايد بتوانيم از تفكر عجيبتري كه
پشت آن مسئله وجود دارد ،سر دربياوريم .مثل ازدواج برخي افراد در فرهنگ غربي
با حيوانات! به تازگي هم يكي از عجيبترين رويدادها ازدواج يك زن با خودش بود!
يك خانم ايتاليايي  40ساله طي برگزاري يك مراسم بسيار مجلل كه شامل صد مهمان،
چندين س�اقدوش ،كيك چند طبقه و ...بود با خودش ازدواج كرد!«...ليني گلوگي»
زني كه تصميم گرفت با خودش ازدواج كند موجب تعجب دوس�تانش شد .او اظهار
كرده كه تا اين سن يعني  40سالگي ،كسي را كه مناسب ازدواج با او باشد ،نتوانسته
است بيابد .اين زن كه كارمند شركتي تجاري در روترهام واقع در جنوب يورك شاير
است ،در مورد اين تصميم عجيب گفته است :عالقهاي به آغاز زندگي و بودن به فرد
خاصي ندارم .به همين دليل خواستم تا تنها با خودم شادي كنم .سالهاست كه تنها
هستم و به اين تنهايي عادت كردهام .در سالهاي جواني به ازدواج با يك مرد خوب
فكر ميكردم اما حاال ديگر قصد دارم تنها باشم .به نظر ميرسد عدهاي از افراد دچار
نوعي اعتمادبهنفس كاذب و خودش�يفتگي ش�دهاند كه آن را پشت جمالتي شبيه
آنچه ليني گلوگي گفته است پنهان ميكنند .امروزه در كشورهاي غربي از اين قبيل
جريانات بسيار شايع شده اس�ت و گاهي اوقات جوانان ما هم از آنها تأثير ميگيرند
و ازدواج را امري دشوار و حتي خطرناك ميبينند و براي تعويق آن هزار و يك بهانه
ميآورند .به نمونههايي كه در ادامه ميآيد و توجيهاتي كه براي ازدواج نكردن ذكر
ميشود توجه كنيد.
ديگران او را از ازدواج ترساندهاند!
احمد 25 ،ساله ،دانشجو تحت تأثير حرفهاي
ديگران قيد ازدواج را زده اس��ت! او در پاسخ به
اين س��ؤال كه چرا ازدواج نميكند ،ميگويد:
بارها از اطرافيان ،دوستان و آشنايان شنيدهام
كه ازدواج امري است وابسته به شانس و اقبال
افراد .خيلي از دوستانم كه ازدواج كردهاند ،اظهار
پشيماني ميكنند و از شكستها و اختالفات في
ما بينشان ميگويند .من واقعاً از مقوله ازدواج
ترسيدهام و فكر ميكنم براي اينكه مابقي عمر
خود را در كنار فرد ديگري زندگي كنم و تمام
امور و لحظاتم را با او ش��ريك شوم و همچنين

پاسخ به نياز ازدواج باعث ميشود
فرد پا به دني�اي جديدي بگذارد و
زندگي ت�ازهاي را تجربه کند و از با
همبودنودركنارهمبودناحساس
رضايت داشته باشد .زماني هم كه
مشكلي ايجاد ميش�ود ،ميتوان
با همفكري آن را ح�ل و مرحلهاي
ديگر از رشد و نمو ذهني را طي كرد
مسئوليتهاي فراواني را عهدهدار باشم ،به يك
ضمانت و تضمين جدي ني��از دارم و از آنجايي
كه چنين چيزي امكانپذير نيست و هيچ كس
نميتواند اين مسئله را ضمانت كند كه شما با
ازدواج با فردي هيچ گونه مشكلي را در سالهاي
آينده متحمل نخواهي شد ،هرگز تن به اين كار
نخواهم داد .هر چه فك��ر ميكنم به اين نتيجه
ميرسم كه بهتر است فع ً
ال تنها باشم و خودم را
درگير مسائلي همچون ازدواج نكنم.
كار و پ�س ان�داز را جايگزي�ن ازدواج
كرده است!
زهرا 28 ،ساله ،كارمند فكر ميكند چون شغلي
دارد ديگر نياز به ازدواج ن��دارد و فع ً
ال بايد كار
و پسانداز كن��د! او ميگويد :دلي��ل اينكه من
تاكنون مجرد ماندهام اين است كه فع ً
ال نيازي به
ازدواج در خودم احساس نكردهام .بيشتر وقتم
را صرف كار كرده و س��عي ميكن��م در زندگي
روي پاي خودم بايس��تم و در هيچ شرايطي به
هيچ كس متكي نباش��م .به اعتقاد من فرصت
براي اموري مثل ازدواج زياد است و فع ً
ال تا نيرو
و قوت داريم ،بايد ب��ه كار و پس انداز بپردازيم.

ف�ردي ك�ه نس�بت ب�ه تنشها و
كنشهاي زندگي مشترك واكنش
عاقالن�ه نش�ان ميدهد ،خ�ود را
ش�بيه ب�ه ناخداي�ي ميداند كه
كش�تي زندگياش را از تالطمها و
طوفانهاي پرخطرنجاتدادهاست

امروزه خيلي از افراد با سن باال ازدواج ميكنند
و من تازه وارد  30س��الگي شدهام .پس حداقل
پنج سالي فرصت دارم و فع ً
ال به اين موضوع فكر
نميكنم و تمام وقت خ��ود را صرف كار و پس
انداز ميكنم.
همسر تمام عياري پيدا نكرده است!
مهدي ،مدير يك ش��ركت خصوص��ي ،از ديگر
جوانان مجردي است كه به تازگي  40ساله شده
اما او با وجود موقعيت خيلي خوب شغلي ،مالي
و تحصيلي هنوز ازدواج نكرده است! مهدي در
خصوص علت مجرد مان��دن و ازدواج نكردنش
ميگويد :من يك مرد هس��تم و ت��ازه پا به 40
سالگي گذاش��تهام .با موقعيت و شرايط شغلي
و مالي خوبي كه دارم فكر ميكنم هر زمان كه
اراده كنم ميتوانم ازدواج كنم .فع ً
ال تصميم به
ادامه تحصيل دارم و راستش تاكنون فردي را كه
اليق ازدواج با من باشد هم نيافتهام .من معتقدم
فردي را كه قرار اس��ت زندگيام را با او شريك
شوم ،بايد از همه نظر تمام و كمال باشد .يعني
او هم داراي موقعيت ش��غلي و مالي مناسب و
همچنين داراي مدارج باالي تحصيلي باش��د.
احساس ميكنم اگر چنين نباشد ،اين  40سال
عمر من هم كه صرف تحصيل و كار و پسانداز
شده ،ناديده گرفته شده است.
ازدواج خ�وب اس�ت ،بهرغ�م
دشواريهايش
بيشك پاسخ به نياز ازدواج باعث ميشود فرد
پا به دنياي جديدي بگذارد و در كنار ش��ريك
زندگي خ��ود زندگ��ي ت��ازهاي را تجربه كرده
و از با هم ب��ودن و در كنار هم بودن احس��اس
رضايت داش��ته باش��د .زماني هم كه مشكلي
ايجاد ميشود ،ميتوان با همفكري آن را حل و
مرحلهاي ديگر از رشد و نمو ذهني را طي كرد .از
عوامل مؤثر در امر ازدواج ،تشويق جوانان ،عوض
كردن نگاه آنها نسبت به ازدواج و عوامل استمرار
آن ،برپايي مراس��مهاي كم هزين��ه و دوري از
تجملگرايي است.
تأهل يعني تعهد و پايبندي ب��ه يك فرد و يك
زندگي و همين تعهد و پايبندي محدوديتهايي
را نيز ب��ه دنبال دارد .اما حقيقت اين اس��ت كه
سازش براي تفاهم و آموختن مهارتهاي حل
مسئله باعث رشد انسانها ميشود و با گذشت
زمان حس اعتمادبهنفس و عزت نفس را تقويت
و در پي آن فرد اين احساس رضايت را نيز به ساير
افراد منتقل ميكند .در حقيقت فردي كه نسبت
به تنشها و كنشهاي زندگي مشترك واكنش
عاقالنه نشان ميدهد ،خود را شبيه به ناخدايي
ميداند كه كش��تي زندگياش را از تالطمها و
طوفانهاي پر خطر نجات داده است.
ختم كالم اينك��ه همه ما معترفي��م كه ازدواج
يكي از سنتهاي ديرينه و امري مقدس است،
اما متأس��فانه امروزه اين مهم در كشور ما براي
برخي جوانان تبديل به يك معضل شده است.
بيشك اين فرار از ازدواج بسياري از جوانان را
به افسردگي و انحراف ميكشاند ،در حالي كه
يك ازدواج ساده و به دور از توقعات غيرمنطقي
ميتواند شرايط يك زندگي نس��بتاً آرام و روبه
رش��د را براي جوانان فراهم كن��د .اين وظيفه
بزرگترهاست كه به جوانان تفهيم كنند ازدواج
ترس ن��دارد و به رغم همه دش��واريهايش به
زندگي رنگ ديگري ميبخشد.

