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خداوند حكيم، پديده هاي هستي را به گونه اي 
نظم بخشيده كه ادامه حيات نباتات، حيوانات 
و انس��ان از طريق بارداري ماده ها، آن هم به 
اندازه معين و جنس��يت متوازن و مش��خص 
ميسور و مقدور باشد. تنها خدا مي داند كه بار 
حمل آبستنان عالم چيست و مقدار و ميزان هر 

چيز در علم ازلي خداوند معين است. 
آنگاه كه خداوند تقدير نماي��د از روي لطف و 
رحمت، فرزندي به والدين هبه كند، به صالح 
خويش و از روي حكمت به برخي دختر عنايت 
مي كند، به جمعي پسر و به گروهي ديگر، هم 
دختر و هم پسر. عده قليلي از همسران نيز از 
فرزند بي نصيب مانده، مسئوليتي از اين بابت 

)حسن تربيت( متوجه آنان نخواهد بود. 
خداوند مهربان مي فرمايد مالك همه هستي، 
زمين و آسمان ها، خداس��ت. هرچه بخواهد 
مي آفريند به هر ك��ه خواهد فرزن��د دختر و 
به هر كه خواهد فرزند پس��ر هب��ه مي كند يا 
هم دختر و هم پس��ر عطا مي فرمايد و هر كه 
را خواهد ن��ازا گرداند، كه او دانا و تواناس��ت. 
اين تشخيص جنس��يت با من است، با بنده ام 
نيس��ت؛ بش��ر مي تواند پس از انعقاد نطفه از 
طريق البراتوار جنسيت را تشخيص دهد اما 
نمي تواند جنس��يت نطفه را تعيي��ن كند. در 
فرآيند فرزندآوري كه در خلوت زن و ش��وهر 
اتفاق مي افت��د ميلياردها س��لول به حركت 
درمي آيد. مشخص نيست كه كدام سلول پسر 
يا كدام سلول دختر شود، باالترين متخصصان 
جهان و هيچ بش��ري هم نمي تواند تشخيص 
دهد فقط خداوند فرمان مي دهد، خداي عليم 

و حكيم رقم مي زند. 
به سخن ديگر خداوند متعال تعيين جنسيت 
همه مواليد و نوزادان انسان را بر وفق حكمت و 
تقدير خود استوار نموده است و به همين دليل 
بر اس��اس گزارش هاي مختلف آمار كشوري، 
از س��ال هاي دور تاكنون، به رغم بس��ياري از 
تدابي��ر و تالش ه��اي جمع��ي از خانواده ها و 
زن ها و شوهرها در فرهنگ هاي گوناگون براي 
دختردارش��دن يا پسردارش��دن، درمجموع 
حدود نيم��ي از همه مواليد جوامع در ش��رق 
و غرب جه��ان دختر و نيمي ديگر پس��ر بوده 
است. اگر بشر در تعيين جنسيت مي  توانست 
تأثيرگذار باشد بش��ريت را ويران مي كرد، كه 
مصداق بارز سوره مباركه تكوير آيه 9 مي باشد: 

كه به كدامين گناه كشته شدند؟
مطابق آمار رس��مي ثبت احوال تعداد پسرها 
بيشتر از تعداد دخترها در كشور و آمار ورودي 
دانش آموزان پس��ر در مقط��ع تحصيلي اول 
ابتدايي 4 تا 5 درصد بيشتر از دختران است، 
به طوري كه در گروه س��ني 20 تا40 ساله در 
برابر هر هزار دختر 1024 پسر آمارگيري شده 
است، پس تعداد پسرها در گروه سني 20 تا 40 
سال 2/4 درصد بيشتر از دخترهاست و نهايتاً 
درحالي كه تعداد پسران از دختران بيشتر است 
لكن آمادگي ازدواج در پسرها كمتر مي باشد 
كه به دليل احساس ناامني است. اگر يك دختر 
دبيرستاني اين باور را داش��ته باشد كه تعداد 
پسرها بيشتر از دخترها است، تحمل مي كند 
تا پسري مناسب براي ازدواج پيدا كند و خيلي 

زود به ازدواج نامناسب تن درنمي دهد.

حكمت توازن در خلقت دختر و پسر 

 نيمي از مخلوقات 
همسر نيمي ديگر مي شوند

انواع سن و تفاوت هاي سني در ازدواج   

آيا براي ازدواج به سن حقيقي رسيده ايم؟

نگاه

سبك انتخاب
 سبك ازدواج

ازدواج پايدار و خانواده ماندگار از نگاه دکتر غالمعلي افروز

 هر جواني که بلوغ جنس�ي را پش�ت س�ر 
گذاشته و از رشد مطلوب جسماني برخوردار 
و از هوش�مندي و کفايت ه�اي عقالن�ي و 
تع�ادل عاطف�ي بهره من�د باش�د و تعهد، 
قدرت مسئوليت پذيري اجتماعي و قابليت 
همس�ري و آرامش بخش�ي را احراز کند، 
مي تواند در انديشه زوجيت باشد. آمادگي 
براي ازدواج فقط سن شناسنامه اي نيست 
بلكه س�ن زيس�تي و رواني هم مهم است. 
براي انتخاب همسر ش��غل و پول عامل اصلي 
نيست. سرمايه اصلي براي انتخاب همسر اين 
است كه آقا خانم را انتخاب كند و خانم هم آقا 
را؛ يعني يك س��رمايه رواني و فرهنگي. براي 
عقد نيز سرمايه معنوي الزم است تا به آرامش 
برس��ند. البته پول و ش��غل هم براي تأسيس 
خان��واده و تأمين نيازهاي زندگي مش��ترك 
الزم اس��ت كه مي تواند بع��د از انتخاب، يك 
سال، دو سال يا بيش��تر زمان در نظر گرفت تا 
دختر و پسر نسبت به تشكيل زندگي مشترك 

اقدام نمايند. 
اگرچه دبيرستاني ها و دانشجويان بايد دنبال 
همسر باش��ند و عماًل هم هس��تند اما بايد به 
دستشان ذره بين تشخيص بدهيم و با رويكرد 
فرزندپروري بچه ها را مطابق قابليت فطري شان 
كه خدا آنها را عروس و داماد آفريده عروس و 
داماد تربيت كنيم. مهم ترين ش��يوه تربيتي 
شيوه غيرمستقيم و مش��اهده اي است يعني 
بچه ها بايد پدر و مادر را مش��اهده كنند و پدر 
و مادر بايد مربي عروس و دامادپروري باشند. 
خانواده ها همه ما بايد آموزشگاه عروس پروري 

و دامادپروري باشند. 
بنابراي��ن با توجه ب��ه متغيره��ا و مؤلفه هاي 
گوناگون در ارتباط با مس��ئله سن، نمي توان 
عدد مشخصي را به عنوان سن مطلوب ازدواج 
تعيين كرد. برخي اين شرايط را در حدود 18 
تا 20 س��الگي مي يابند، بعض��ي كمي زودتر 
و جمع��ي نيز تا حدود 25 س��الگي ي��ا باالتر 
نمي توانند شايستگي الزم، بلوغ فكري و تعهد 

مسئوليت پذيري اجتماعي را احراز نمايند. 
درنتيجه، بي��ان اين نكته و اظه��ار اين باور و 
بازخ��ورد عمومي كه حتماً باي��د دختر خانم 
چند سال كوچك تر از آقاپسر باشد، نمي تواند 
داراي مبناي علمي، منطقي، عقالني و بالطبع 

حجت شرعي باشد. 

به طور كلي شايس��ته و بايس��ته است توجه 
داش��ته باش��يم كه »س��ن حقيقي« انسان، 
برآيندي است از سه مؤلفه اصلي يعني: 1- سن 
شناسنامه اي، 2- سن زيستي يا بيولوژيكي و 

3- سن رواني و عقالني. 
مفهوم اصلي سن زيس��تي يا بيولوژيكي اين 
است كه همه انسان ها و افراد همسن و سال كه 
در يك روز به دنيا مي آيند، با توجه به عوامل 
ارثي، نقل و انتقاالت و ساختار ژنتيكي، رشد 
و تحول زيستي انس��ان، به خصوص در دوران 
جنيني يا حيات قبل از تولد، چگونگي تولد و 

مراحل اوليه رشد با هم متفاوت مي باشند. 
براي مثال، در يك خانواده كه داراي پنج فرزند 
دختر و پس��ر مي باشد، سن زيس��تي فرزند اول 
خانواده جوان تر از سن زيستي فرزند پنجم است. 
با توجه به اينكه فرزن��د اول از تخمك جوان تر و 
فرزند پنجم از تخمك مسن تر به دنيا آمده است، 
اگر آسيبي در خانواده وجود داشته باشد فرزند 

پنجم بايد احتياط بيشتري داشته باشد. 
همچنين ف��رد جوان��ي را مي بيني��م كه در 
سن 25 س��الگي اكثر موهاي س��رش سفيد 
شده يا شكس��تگي پوس��ت وي حكايتگر آن 
اس��ت كه س��ن زيس��تي او به مراتب بيش از 
25 سال مي باش��د. در مقابل، شخص ديگري 
را مش��اهده مي كنيم كه در س��ن 50 سالگي 
حتي يك تار مويش س��فيد نشده است. موي 
سر، س��المت دندان ها و پوس��ت بدنش سن 
زيس��تي او را به طور قابل مالحظه اي كمتر از 
سن شناسنامه اي اش معرفي مي نمايد و همه 
كساني كه براي نخستين بار اين شخص را با 
سن شناسنامه اي 50 ساله مالقات مي كنند، 
عمدت��اً حداكثر س��ن او را 30 س��ال ارزيابي 

مي كنند. 
سن رواني، عقالني و سرزندگي حياتي و نشاط 
معنوي نيز متفاوت است. گستره  انرژي حياتي، 
ميزان پويايي و س��رزندگي افراد مختلف در 

سنين مشابه با هم تفاوت دارد. 
به طور كلي نشاط، س��رزندگي، پويايي فكر، 
بلوغ عقالني و قابليت مطلوب همسري، قدرت 
ابراز احساسات، نگرش ها و انگيزه هاي تالش 
به اميدآفريني و اميدبخش��ي، توانمندي ها و 
مهارت هاي كالمي، هوش هيجاني و ارتباطات 
اجتماعي ميزان انرژي حياتي و س��ن رواني و 

بلوغ عقالني افراد را به نمايش مي گذارد.

از آنجايي که هدف اصل�ي و غايي ازدواج 
در فرهنگ و ارزش هاي اس�المي و مباني 
روانشناختي همس�ري، نيل به »آرامش« 
است و مسائلي همچون از تنهايي درآمدن، 
تش�كيل خانواده مس�تقل، ارضاي غرايز 
طبيعي و فرزندآوري، از نتايج قهري ازدواج 
اس�ت و نه هدف اصلي آن، بايد معيارهاي 
انتخاب همس�ر به گونه اي باش�د که ما را 
به هدف غاي�ي ازدواج که همانا اس�تقرار 
در س�احل آرام�ش اس�ت، ناي�ل گرداند

هستي بر بنياد عروس و دامادي خلق شده است

 ازدواج، قدرداني از خالق زوج آفرين است
ازدواج زيباترين و گيراترين گلواژه هس��تي، آغاز 
لطيف ترين و گرمابخش ترين رابطه ها و به فعليت 
رساندن همه استعدادها، قابليت ها و بهره مندي از 
عالي تري��ن تكريم هاس��ت. با يك تأم��ل و تفكر 
حكيمانه در مي يابيم كه خداوند مخلوقاتش را در 
كسوت زوجيت صورتگري كرده است. پروردگار مهربان 
در آيه 21 سوره مباركه روم مي فرمايد: » و باز يكي از آيات 
)لطف( او آن است كه براي شما از جنس خودتان جفتي 
بيافريد كه در كنار او آرامش يافت��ه و با هم انس گيريد و 
ميان شما رأفت و مهرباني برقرار فرمود. در اين امر نيز براي 
مردم بافكرت ادله اي )از علم و حكمت حق( آشكار است.« 
پس هر كسي دو منبع آرامش دارد: اول اينكه دل با ياد خدا 
آرام مي گيرد. دوم به آرامش رس��يدن در كنار همس��ر و 

همسفر تا بهشت. 
خالق هس��تي، آن خال��ق زوج آفرين، براي هر پس��ري، 
دختري و براي هر دختري، پسري مي آفريند، به طوري 
كه همه نوزادان را با قابليت هاي فط��ري عروس و داماد 
ش��دن خلق مي كند و در حقيق��ت ازدواج طبيعي ترين 
و پرمعناترين آرمان حيات آدمي و مطلوب ترين بس��تر 
رشد، ش��كوفايي و دل آرامي است، پس با ازدواج از خالق 

زوج آفرين قدرداني مي كنيم. 
نظام خلقت الهي، بر زوجيت همه پديده ها و ازدواج بهنگام 
همه پسرها و دخترها استوار است، يعني خالق مهربان، 
همه هس��تي را بر مبناي عروس و داماد ايجاد مي كند، 
عروس و داماد شدن فلسفه خلقت است و حتي در جهان 
گياهان و حيوانات نيز اين توازن زيبا به نسبت 50 به 50 
برقرار است، در عالم انس��ان ها نيز همه نطفه ها همزمان 

دختر و پسر هستند. 
همه جامعه به خصوص دخترهاي مدرسه اي و دبيرستاني 
بايد به اين مهم بينديشند و بدانند كه اگر در خانواده اي سه 
پسر به دنيا آمده است، در خانواده اي ديگر سه دختر وجود 

دارد و اين توازن هستي است. 
همانگونه كه بخشي از بازي ها و نقاشي هاي آزاد كودكان، 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم با مضامين و مفاهيمي همچون 
ازدواج، عروس و داماد، زن و ش��وهر، باب��ا و مامان، خانه و 
خانواده قابل تعبير و تفسير است، بدون ترديد بخش درخور 
توجهي از انديش��ه و آمال و رؤياه��اي صادقانه نوجوانان و 
جوانان نيز در قلمرو انتخاب همسر آينده، ازدواج و عروسي 

و قابليت هاي همسري معنا مي يابد. 

 پاسخ به يک نياز فطري و اجتماعي در چارچوب 
نواميس هستي

ازدواج يك نياز فطري و ض��رورت اجتماعي 
است. اگر انسان به نياز فطري خودش به موقع 
جواب ندهد و عمداً ازدواج نكند، در سنين باال 
با افسردگي و اختالل پارانوئيدي مواجه خواهد 
شد. اما افرادي كه سنشان باال مي رود و دوست 
دارند ازدواج كنند و يك همس��ر مطلوب و شريك زندگي 
برايشان پيدا نش��ده، باز همان عالقه، حس، ميل و رغبت 
براي ازدواج در انسان انگيزه و حيات رواني ايجاد مي كند و 
مشكلي پيش نمي آيد. پس ازدواج يك نياز فطري است و 
همه انسان ها نياز به ازدواج دارند، آن هم ازدواج طبيعي و 

معمول و در چارچوب نواميس هستي. 
به اين ترتي��ب همه ب��ه ازدواج معمولي ني��از دارند و اين 
موضوع در عين حال يك نياز اجتماعي است؛ چراكه الزمه 
رشد مطلوب جمعيت در جهان وجود فرزنداني سالم، پويا، 
صالح و تواناست. در واقع جمعيت سالم، صالح، پويا و خالق 
در جهان يك نعمت است و منبع قدرت براي هر كشوري 

محسوب مي شود. 

پس اگر بخواهيم رشد جمعيتي خوبي داشته باشيم بايد از 
طريق ازدواج ماندگار باشد، يعني در سايه رغبتي كه پدر 
و مادر به بچه دارش��دن دارند، صاحب فرزند شوند. يكي از 
مباحث مهم در كشور اين اس��ت كه همه با نگاه ضرورت 
اجتماعي به ازدواج بينديشيم و حمايت كنيم تا در كشور 

ازدواج ماندگار و پايدار داشته باشيم. 

رسيدن به آرامش، مهم ترين هدف ازدواج است
مطلوب ترين معيارهاي كفويت در زوجيت 
آنهايي هستند كه يك ازدواج موفق و پايدار 
را ب��ا قابليت آرامش��گري متقاب��ل زوجين 
پي ريزي مي نمايند. اين اصول و معيارها را 
مي توان به شيوه هاي مختلف از احساس و 
بيان همسران برتر و دل آرام، پرجاذبه و آرامشگر در گستره 
گيتي به راحتي دريافت؛ چراكه ريشه اصلي احساس آرامش 
و تجربه خوش��بختي در بين زوج ه��اي دل آرام، همدلي و 

جاذبه هاي فزاينده رواني و نفساني است. 
بنابراين از آنجايي كه هدف اصلي و غايي ازدواج در فرهنگ 
و ارزش هاي اس��المي و مباني روانشناختي همسري، نيل 
به »آرامش« است و مس��ائلي همچون از تنهايي درآمدن، 
تشكيل خانواده مستقل، ارضاي غرايز طبيعي و فرزندآوري، 
از نتايج قهري ازدواج است و نه هدف اصلي آن، مي بايست 
معيارهاي انتخاب همسر به گونه اي باشد كه ما را به هدف 
غايي ازدواج كه همانا اس��تقرار در س��احل آرامش است، 

نايل گرداند. 
»آرامش درون« گرانقدرترين موهبت الهي است و سعادت و 
خوشبختي واقعي در گرو برخورداري از اين موهبت عرشي 
است. از جمله دعاهايي كه خانواده و نزديكان در حق عروس 
خانم و آقاي داماد مي كنند، آرزوي خوش��بختي است. » 
الهي خوشبخت بشي«، »ما خوشبختي تو را مي خواهيم«، 
»ان ش��اءاهلل كه خانه بخت تضمين گر خوش��بختي شما 
باشد«، »اميدوارم هميشه دلش��اد و خوشبخت باشيد« و 

جمالت و گل واژه هايي از اين قبيل. 
همه مي دانند كه خوش��بختي واقعي فقط و فقط در سايه 
احس��اس آرام��ش درون پديدار مي ش��ود و ب��س. هرگز 
فزون طلبي ها و زياده خواهي ها، تكيه زدن بر صندلي قدرت 
و در دست داش��تن كليد خزانه طال، س��وار شدن بر اسب 
س��ركش نفس و پيروي از خواهش هاي دل، تأثيرپذيري 
از خواس��ته هاي هيجاني و معيارهاي نفس��اني، نمي تواند 

تضمين گر سعادت و خوشبختي جاودانه باشد. 
با توجه به اينكه هدف از ازدواج، رسيدن به آرامش است و 
بهترين زوج و مطلوب ترين همسر، كسي مي تواند باشد كه 
وجود و حضورش بيش از همه آرامشگر جان باشد، از اين رو 
در معيارهاي انتخاب همسر بايد اين مهم به عنوان شاخص 

اصلي مد نظر قرار گيرد. 

 همدلي و ابراز محبت متقابل
يكي از مهم ترين معيارهاي همساني و كفويت 
در ازدواج، اح��راز و پاسداش��ت قابليت ها، 
توانمندي ها و مهارت ه��اي متقابل در معنا 
بخش��يدن به گل واژه »محبت«، »موّدت«، 
»رحمت« و »دلدادگي« توس��ط داوطلبان 
ازدواج است. محبت فقط يك احساس محض يا كالم تنها 
نيست. محبت صرفاً يك واكنش احساسي و هيجاني نيست. 
محبت، تنها در تقديم يك هدي��ه، گفتن يك جمله زيبا و 

نگاهي پرمعنا خالصه نمي شود. 
همه اينها مي تواند نش��انه هايي از رفتار محبت آميز باشد، 
اما محبت يك مرام تربيتي و ش��يوه زندگي است، محبت 
متعالي ترين رفتارهاس��ت، محبت زيباترين جلوه ايمان و 
باش��كوه ترين رفتار مذهبي و پاسخي به گرانقدرترين نياز 

فطري انسان است و در يك كالم، محبت آميزه اي از گذشت 
و ايثار، شجاعت و صداقت، حق شناسي و عدالت، همدلي 

و احسان است. 
از ديگر معاني و مفاهيم گل واژه محبت، صبوري است. به 
فرموده پيامبر بزرگوار صلي اهلل عليه و آله، »صبر، گنجي از 
گنج هاي بهشت است.« رفتار صبورانه از زيباترين منش ها 
و رفتارهاي همسران با محبت است و هر يك از جلوه  هاي 
مختلف صب��ر و اتصاف بدان صف��ات از عميق ترين معاني 
محبت و رفتار محبت آميز انسان خداباور در برابر محبوب 
است، بنابراين همسران صبور، همسران با محبتند و رفتار 
محبت آميز بدون صبرپيش��گي نمي توان��د معنا و مفهوم 

چنداني داشته باشد. 

 زنان و مرداني مؤمن و پاک
كفويت در ايم��ان و مؤمن ب��ودن داوطلبان 
ازدواج نيز بسيار مهم و در اين است كه دو نفر 
وجودشان منبع آرامش باشد و با وارستگي و 
ش��كوفايي وجود، از هر نوع ناآرامي، ناامني ، 

ترديد و تشتت آزاد باشد. 
از اين رو توجه به كفويت در ايمان و آرامش دل به يك معنا، 
ارزشي دوچندان براي هدف مقدس ازدواج  قائل شدن است 
كه همانا به فرموده خالق مهربان، هدف از ازدواج رسيدن به 
آرامش وجود است و خداوند منان آرامش و سكينه خاطر را 

در قلب هاي مؤمنان قرار داده است. 
در همين مسير كفويت در سالمت و پاكي نفس نيز ادامه 
ايمان زوجين اس��ت. در س��وره مباركه نور خداوند تأكيد 
مي فرمايد كه زنان پاك، شايسته مردان پاك و مردان پاك 

و طيب اليق زنان پاك و طيبه هستند. 

 همساني در قابليت تن پوشي متقابل رواني 
از جمله معيارهاي انتخاب همس��ر مطلوب 
درك حقيقت رابطه بي بديل همسري و ابراز 
اشتياق و انگيزه الزم براي احراز شايستگي و 
قابليت آراستگي به لباس همسري و همپوشي 
و پاس��داري از حرمت و حريم همس��ري در 

شرايط و موقعيت هاي گوناگون زندگي مشترك است. 
واقع امر اين است كه همه انديشه ها، نظريات و تحقيقاتي 
كه تا كنون در قلمرو روانشناسي خانواده و روابط مطلوب 
ميان زن و مرد در كشورهاي مختلف مطرح شده بيانگر اين 
حقيقت اس��ت كه موفق ترين و خوشبخت ترين همسران 
آناني هستند كه از آغاز زندگي مشترك رابطه اي صميمي با 
هم داشته اند و هر قدر كه از زمان بسته شدن پيمان ازدواج 
آنها مي گذرد و هر سالي كه از زندگي زناشويي شان سپري 
مي ش��ود، رابطه آنان گرم تر، صميمي تر و نش��اط انگيزتر 
و زندگي ش��ان پر بارتر مي ش��ود، به گونه اي كه گذش��ت 
زمان، فرزندآوري، كهولت، حوادث و تحوالت اقتصادي و 
اجتماعي هيچ گونه خدشه اي بر همدلي و صميميت آنان 

وارد نمي كند. 
به تعبير قرآني همس��ران برت��ر آنانند ك��ه در زيباترين، 
آراسته ترين، فاخرترين و مقاوم ترين لباس و پوشش فطري 

و رواني حمايتي يكديگر باشند. 
زوج هاي دل آرام و همس��ران برتر، آنانند كه در كنار هم 
آرامش مي يابن��د و آرام مي گيرن��د و در پيمودن طريق 
فالح و رس��تگاري، س��رمايه و توش��ه راه مشتركش��ان 
»محبت« اس��ت، همان لباس��ي كه به تمام��ي نيازهاي 
فطري، كش��ش هاي غريزي، احس��اس مهرطلبي، تعلق 
عاطفي و تشويق پذيري آنها پاس��خ گفته، آنان را در برابر 
همه محرك هاي ناخوشايند زندگي و آسيب هاي رواني و 
اجتماعي ايمن مي سازد. ازدواج زوج هاي جواني كه با درك 
عميق قداست، فلسفه و هدف واالي ازدواج، رسالت خطير 

همسري و منزلت نيكوي همس��ر بودن، جامه سعادت و 
خوشبختي را به جس��م و جان خود مي پوشانند و قامت 

همسر خويش را نيز به اين زينت مي آرايند. 

 لباس همسر بودن يعني . . . 
گرما بخشيدن: همچنان كه لباس آدمي به 
تن گرما مي بخشد، همسران نيز گرما بخش 
دل هاي يكديگرند و از ح��رارت اين گرماي 
مطبوع، دل ها آرام، جان ه��ا راحت، قلب ها 
پرنور، بارقه هاي اميد روش��ن، س��تاره هاي 
بخت درخش��ان، انگيزه هاي تالش مضاع��ف و غنچه هاي 
حيات و گل هاي وجود كودكان و نوباوگان شكوفا مي شود. 
زدودن سردي ها: لباس، س��ردي ها را مي زدايد و همسران 
برت��ر و گرمابخش نيز به دور از گرماي وج��ود، با رخنه هر 
سردي و بروز هرگونه بي تفاوتي و س��رد مزاجي و مداخله 

وسوسه هاي شيطاني مقابله مي كنند. 
پوشاندن عيب ها و پنهان داشتن كاستي ها: لباس عيوب و 
كاستي هاي آدمي را مي پوشاند و او را از چشم عيب جويان 
و نقاالن مجالس لغو دور نگه مي دارد و همسران برتر، اين 
همراهان صميمي و فهيم و محرمان راز نيز با لباس محبتي 
كه بر قامت جسم و جان هم مي پوشانند، همه كاستي هاي 
رفتار، ضعف هاي احتمالي اخ��الق و لغزش ها و خطاهاي 
يكديگ��ر را از ديد ديگران، خويش��ان و نزدي��كان و حتي 

نزديك ترين نزديكان خود مستور مي دارند. 
محرم راز بودن: لباس پوشاننده عيب ها، پنهانگر كاستي ها، 

صندوق راز و رمزهاي همسران آرامشگر است. 
مصون داشتن از آفت ها و آلودگي ها: لباس انسان را از آفت ها 
و آلودگي ها محيطي مصون مي دارد. همس��ران هوشيار و 
بيداردل، حس��اس و مس��ئوليت پذير نيز با رفتار صميمي 
و محبت آميز، منش��ي توأم با عطوفت و خوشرويي، تالش 
مستمر در جهت حس��ن تأمين و ارضاي مطلوب نيازهاي 
رواني، كشش هاي فطري و تمايالت نفساني همراه و شريك 
زندگي خود، همديگر را از محرك هاي آس��يب زاي رواني، 
وسوسه هاي ويرانگر شيطاني، جاذبه هاي رفتاري و كالمي 

نامحرمان محافظت مي كنند. 
آرام ج��ان بودن: لباس به انس��ان برهن��ه و عريان آرامش 
مي بخشد. به بيان ديگر، انسان بي تن پوش و جامه، بسيار 
نگران و مضطرب و پريشان است. همسران رفيق و شفيق 

نيز لباس گرم و آرامش بخش يكديگرند. 
تنوع بخش��يدن به زندگ��ي: لباس به نم��اي ظاهري فرد 
تنوع مي بخشد و سبب آراستگي ظاهري انسان در محيط 
اجتماعي مي ش��ود. به بيان ديگر، لباس عالوه بر پوشاندن 
عيوب، گرمابخش��ي، مقابله با آلودگي ها و آرامش دهي به 
روان ها، نقش ايجاد تنوع در زندگي فردي و اجتماعي انسان 

را نيز عهده دار است. 
متناس��ب بودن و تجلي نماد كفويت: لب��اس همواره بايد 
متناس��ب با قامت و اندام آدمي باش��د. هر كس كه لباسي 
مي خرد يا دوخت لباس��ي را به خياط س��فارش مي دهد، 
خواهان آن است كه لباسش نه گش��اد باشد و نه تنگ، نه 
كوچك باشد و نه بزرگ، بلكه لباس��ي باشد متناسب و به 
اندازه قامت او، لباسي راحت و برازنده، محكم و بادوام، موقر 
و قابل تأييد و تحسين، چراكه لباس نشانه اي از شخصيت 
و بينش فكري انسان و بيانگر مشي و منش زندگي فردي 

و اجتماعي اوست. 
لباس نزديك ترين همراه و همراز است: لباس نزديك ترين 
همراه، پيوسته ترين جزء و سايه بان هميشگي وجود انسان 
است. گويي انس��ان و لباس او حقيقت واحدي را تشكيل 
مي دهند. همسران برتر نيز همگامان افضل و نزديك ترين 
ياران يكديگرند و لباس وحدت انديشه و آرمان همديگر به 

شمار مي آيند. 

  طاهره فرج خدا
خداوند متع�ال ازدواج را ب�راي آرامش انس�ان در تكاپوي حيات و 
همگام شدن با همسري همدل و همرازي همراه، براي پيمودن طريق 
مس�تقيم و صراط جاودان قرار داد. از همين رو ه�دف غايي ازدواج 
رس�يدن به آرامش روان، اعتالي وجود و نيل به فالح است و دعوت 
به فالح، هدف و انگيزه بعثت انبياي الهي و غايت تربيت و شكوفايي 
وجود انسان مي باشد. به ديگر سخن، فلسفه خلقت و زوج آفريني، 
انگيزه بعثت و غايت تربيت انس�ان و نيز با هدف ازدواج، همس�و و 
هم جهت هس�تند. در اين نگرش، ازدواج با نيت و انگيزه رس�يدن 

به س�احل آرامش، فراهم شدن بستر ش�كفتن وجود و نيل به کمال 
انجام مي پذيرد و از آنجايي که مقصد انس�ان خداست و ازدواج يك 
نياز فطري است، تشكيل خانواده ماندگار و پايدار نيز ابتداي حرکت 
ما به سمت اين مقصد اس�ت. ازدواج تحقق سكون و آرامش حقيقي 
زوجين را در برداشته و راه رسيدن به کمال و آرامش را هموار مي کند 
و اين مسيري است که توسط خالق بشر با تدوين نظامي کامل و زيبا 

سازماندهي شده است.
عباراتي که خوانديد بخشي از س�خنان دکتر غالمعلي افروز چهره 
ماندگار روانشناس�ي ايران اس�ت. وي عالوه بر س�ال ها تدريس در 

دانش�گاه و تأليف صدها کتاب و مقاله به زبان فارس�ي و انگليسي و 
انتش�ار يا ارائه آنها در داخل و خارج از کشور، سخنراني هاي متعدد 
کاربردي و آموزشي براي خانواده ها و به ويژه والدين داشته و همچنان 
اين مس�ير را ادامه مي دهد. اخيراً نيز کارگاهي آموزش�ي با حضور 
دکتر افروز با موض�وع »ازدواج پايدار و خانواده ماندگار« در س�الن 
اجتماعات س�ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
همت مرکز مقاومت بس�يج اين س�ازمان براي کارکنان برگزار شد. 
آنچ�ه در صفحه امروز س�بك زندگي مي خواني�د فصل هايي از اين 

نشست کارگاهي است. 
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