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 سميه حيدري*
چند روز پيش مشغول خواندن سوره قصص بودم كه به ناگاه چشمم به كلمه »لتسكنوا« افتاد و اين كلمه 

فكرم را مشغول كرد. 
در زندگي پر از هياهوي امروزي، همه انسان ها شرايط سختي را براي رسيدن به هدف خود سپري مي كنند، 
پس براي رسيدن به هدف مدنظرشان به گوهري به نام آرامش نياز مبرم دارند. داشتن آرامش در زندگي 

همان رسيدن به خوشبختي است.
 آرامش از نگاه قرآن همان سكون و آسايش معرفي شده است. آرامش يعني لحظه اي آرام گرفتن. در دنياي 
امروزي همه ما انسان ها لحظه اي نياز به آرام بودن داريم. قرآن كريم كه گنجينه تمامي علوم مي باشد، 
راه هايي را براي رسيدن به آرامش معرفي مي نمايد. ايمان، ذكر، توكل، تقوا و پرهيزگاري، انس با قرآن، اميد، 
دلداري و تسلي دادن، پناهندگي به خدا، صبر، دعا، عبادت، عفت و پاكدامني، محبت و نيكوكاري و احسان 

به ديگران و خودسازي، اين 15 موارد در قرآن به عنوان كليدهاي آرامش معرفي شده اند. 
ا أَْن َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوًطا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوَقالُوا َل تََخْف َوَل تَْحَزْن( از  در آيه 33 سوره عنكبوت ) َولََمّ
آرامش به عنوان دلداري و تسلي دادن ياد شده است.  گاهي مواقع در زندگي انسان به خاطر شرايط ناگوار و 
سخت دچار سردرگمي و ناراحتي مي شود كه در اين راستا به گوهري به نام آرامش نياز مبرم پيدا مي كند. 
در اين حالت انسان به دنبال كسي يا چيزي است كه او را دلداري و تسلي دهد. در اين آيه زماني كه حضرت 

لوط دچار غم و اندوه شده بود، فرشتگان ايشان را دلداري دادند و گفتند كه ناراحت و غمگين مباش. 
 همدلي يعني انسان ها بتوانند در هر شرايطي چه لذت بخش و چه ناگوار يكديگر را درك نمايند، يعني به 
يكديگر احترام بگذارند.  همين همدلي سبب بهبود روابط اجتماعي مي گردد. مهارت همدلي همان آرامش 

است كه در قرآن كريم از آن ياد شده است. بي شك در تك تك لحظات زندگي خود به آرامش نياز داريم.
 بي ترديد يكي از مهم ترين موهبت هاي خداوند براي آرامش انس��ان ها موهب��ت ازدواج و اختيار كردن 
همسري همدل و مهربان اس��ت و اين مهم در كنار 15 كليد قرآني آرامش، يك زندگي متعالي و توأم با 
سكون قلب به انسان هديه خواهد كرد. بي ش��ك هيچ كس بهتر از همسر دلدار نمي تواند در سختي ها و 

اضطراب ها به انسان آرامش هديه كند. 
* كارشناس ارشد علوم قرآني

15 كليد قرآني براي رسيدن به آرامش 

دلدارتوكسياستكهآرامتميكند

سبك تعالي
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معيارهاي زيستي، شناختي و شخصيتي انتخاب همسر به روايت دكتر غالمعلي افروز

هن�ر همس�ران برت�ر در اين اس�ت كه با 
درك�ي درس�ت از ويژگي ه�اي اخالقي، 
خصيصه ه�اي ش�خصيتي و نيازه�اي 
مهرطلبي ه�ا،  يكديگ�ر،  نفس�اني 
تش�ويق پذيري ها،  محبت جويي ه�ا، 
را  عاقبت انديش�ي ها  و  زيبانگري ه�ا 
ب�ا به كارگي�ري مطلوب تري�ن روش ه�ا 
در مناس�ب ترين موقعيت ه�ا، پاس�خگو 
باش�ند و همديگر را به دور از دغدغه ها و 
وسوسه هاي درون، در برابر همه كشش ها 
و محرك ه�اي بي�رون مص�ون نماين�د

پول و ثروت و مدرك همسر آرامش نمي آورد   

همسردلآرام
دكترايزندگيمشتركدارد

نگاه

رابطه زن و ش��وهر، به قدمت خلق��ت آدم، به 
قداس��ت متعالي تري��ن ارزش ها، ب��ه عظمت 
گستره هستي، به بركت همه  نسل ها در همه  
عصرها و تجلي گر اولين تعامل انسان هاس��ت. 
در ي��ك ن��گاه رابط��ه زن و ش��وهر آميزه اي 
اس��ت از زيباترين تالقي چش��م ها، گيراترين 
تبادل كالم ها، هماهنگ تري��ن تپش قلب ها، 
همس��وترين انديشه ها، اس��توارترين گام ها و 
پر رمز و رازترين محرميت ها. زن و شوهرهاي 
آزاده، بصير و فهيم و موفق آناني هستند كه در 
پيوندها و ارتباط خانوادگي بيش از هرچيز به 
آرامش رواني، آسودگي خاطر و امنيت همديگر 

مي انديشند. 
به عبارت ديگ��ر در زندگي همس��ران موفق، 
رابطه زن ها و شوهرها با مادر، خواهر، پدر، برادر 
و ديگر نزديكان نه تنها نمي تواند كمترين اثر 
ناخوشايندي بر روابط في مابين ايشان بگذارد، 
بلكه بر حسن سلوك و اعتماد متقابل و شيريني 
زندگي مشترك آنها مي افزايد؛ درواقع حسن 
تدبير و تنظيم دايره و دامنه ارتباط با خويشان، 
دوستان و آشنايان با همفكري و همدلي زن و 
شوهر بلندانديش معنا مي يابد و محور و معيار 
اصلي ارتباط خويش��اوندي و عاطفي، تأمين 
نيازهاي فط��ري و رضامن��دي خاطر يكديگر 
اس��ت. در يك زندگي مش��ترك موفق، زن و 
شوهر فهيم همه سعي و تالش خود را در جهت 
جلب رضايت خاطر و فراهم ساختن آسايش و 
آرامش روان و نش��اط دروني يكديگر مبذول 
مي دارند و از اين رو ضمن ابراز محبت نس��بت 
به خويشاوندان و تكريم ش��خصيت ايشان به 
رسالت و مسئوليت خطير همسري انديشيده، 
همه مه��ر، محبت و عطوفت خ��ود را در همه 
حال تقديم همس��ر مي نمايند. به اين ترتيب 
تأمين نيازهاي عاطفي اصل و عنصري مهم و 
ساختاري در تداوم و پايداري زندگي مشترك 
است. نگاهي به آمارهاي جدايي و طالق نيز اين 

موضوع را تأييد مي كند. 
به عنوان مثال منطقه 1و2 تهران بالترين آمار 
طالق را دارد و از هر پسر و دختري كه ازدواج 
كرده در دو س��ال گذش��ته يكي راضي است، 
يكي جدا شده، يكي دعوا دارد و يكي بي تفاوت 
است. اين نتايج آماري حكايت از عدم فكر در 
غايت ازدواج دارد كه اشتباه انتخاب مي كنند 
و اين اش��تباه بزرگ در انتخاب باعث جدايي 

زودرس مي شود. 
يكي از دليل كجروي انسان ها و طالق ناامني 
رواني و عدم تأمين نيازهاي عاطفي است. ريشه 
طالق در اي��ران و همه جاي دني��ا دافعه هاي 

رواني، رفتاري و جنس��ي است و متقاباًل ريشه 
احس��اس آرامش و تجربه خوشبختي در بين 
زوج ه��اي جوان در دني��ا جاذبه ه��اي رواني، 
رفتاري و جنسي است. اينكه به زيارت همسر 
مي آيد و نگاه قش��نگ به او دارد هميشه آماده 
است و منتظر و نگران، اين از جاذبه هاي رفتاري 
و رواني اس��ت و جاذبه هاي روان��ي و رفتاري 

مقدمه جاذبه هاي مطلوب جنسي است. 
ب��ا انج��ام دادن مصاحبه هاي س��اده باليني با 
زوج هاي پريش��ان و مصّر بر جدايي و طالق در 
همه جاي جهان به سادگي درمي يابيم كه ريشه 
اصلي غالب همسر گريزي ها، همسرستيزي ها، 
ط��الق و جدايي، م��وارد و مس��ائلي همچون 
قيافه و مدرك تحصيلي، س��ن و ش��غل و تبار 
اقتصادي و اجتماعي نيس��ت، بلكه اصلي ترين 
عامل كشاكش هاي زناشويي و جدايي، مسائلي 
همچون ناامني دروني، خأل و انزواي عاطفي و در 

يك كالم دافعه هاي رواني و نفساني است. 
اگر پس��ر و دختري ازدواج كنن��د و تا آخر عمر 
هر لحظه در مغزش��ان و در قلبشان و هر لحظه 
به آرامش اهداي��ي از س��وي ازدواج فكر كنند 
هيچ وق��ت جدا نمي ش��وند و مقول��ه طالق رخ 
نمي دهد. در بسياري از افرادي كه ازدواج كرده اند 
مي بينيد ازدواج فقهي و شرعي صورت پذيرفته 
و چندين فرزن��د هم دارند، ام��ا ازدواج عاطفي 
و آرامش��گري ضعيف بوده اس��ت ولذا بايستي 
دوباره  با همس��رتان از اين منظر ازدواج كنيد. 
پس همسر مطلوب همسر آرامشگر است، همسر 
مي تواند زيبا، تحصيلكرده و پولدار باشد، اما اگر 
آرامشگر نباشد نقص دارد ولي اگر آرامشگر باشد 
در زندگي مش��ترك دكتري دارد. اگر آرامشگر 
بود بقيه ويژگي ها فرعي است، قد و قواره و سن 
و تحصيالت مهم نيست. يك آقايي ديپلم گرفته 
در اداره اي استخدام شده و 15 سال در دبيرخانه 
كار مي كند و متخصص شده است، اگر دانشگاه 
ه��اروارد ب��ا او مصاحبه كن��د بالفاصله مدرك 
فوق ليس��انس امور اداري را ب��ه او اهدا مي كند. 
يا ف��ردي ديپلم گرفته و 15 س��ال در بانك كار 
مي كند و بسيار باتجربه شده است، پس بهترين 
دانش��گاه هاي معروف دنيا به او فوق ليس��انس 
امور بانكي مي دهند. خانمي ديپلم گرفته و بعد 
فوق ليسانس امور بانكي از دانشگاه پيام نور گرفته 
و حال بيكار است، پس صرف مدرك تحصيلي 
مهم نيست. هوش، بصيرت، مهارت هاي ارتباطي 
و تجارب حرفه اي مهم ت��ر از مدارك تحصيلي 
است. اصل اين اس��ت كه فرد آرامشگري را در 
زندگي آموخته باشد وگرنه مدرك تحصيلي و 

ثروت و شغل آرامش نمي آورد. 

مهم ترين اصل در ماندگاري ازدواج آرامشگري همسران است

  ويژگي هاي زيستي در انتخاب همسر
درخصوص ويژگي هاي زيستي در انتخاب همسر بايد 
گفت هيئت ظاهر يا به اصطالح ش��كل و قيافه فرد 
مي تواند از جهات مختلف مورد توجه طرف مقابل قرار 
گيرد. به طوركل��ي در اين ارتباط، موارد و مس��ائلي 
همچون اندازه قد، رنگ چهره، رنگ چشم، رنگ موي 
س��ر، چاقي و لغري معمولً مورد توجه داوطلبان ازدواج و 
نزديكان ايش��ان واقع مي شود. بديهي اس��ت در اين زمينه 
مقبوليت و مطلوبيت قيافه فرد از نظر دختر و پسر داوطلب 
ازدواج مهم است و نظريات اعضاي خانواده و نزديكان نبايد 
موجبات ايجاد ترديدهاي غيرضرور در پذيرش متقابل گردد. 
چه بسيار دختران و پسراني كه با شيفتگي فوق العاده در برابر 
شكل ظاهر فرد مورد نظر و به دور از هرگونه انديشه و تحقيق 
درباره ويژگي هاي اخالقي و رفت��اري وي، گرفتار در حصار 
هيجان ها و كشش هاي نفساني، با اصرار و لجاجت فراوان و 
قبول تعهدات غيرمعقول و خارج از توان بالفعل و بالقوه ازدواج 
مي كنند و متأسفانه چند صباحي بعد از ازدواج و بعضاً در همان 
دوران عقد و سال هاي اوليه زندگي به دليل گوناگون دچار 
مشكل مي شوند، بنابراين صرف ارزش نهادن به زيبايي چهره 
و جذابيت هيئت ظاهر نمي تواند تضمين گر آرامش روان و 
امنيت خاطر در زندگي مشترك گردد. چه بسيار زيبارويان و 
خوش چهره هايي كه از نعمت جاذبه فكري، گيرايي كالم و 
خوشايندي رفتار براي همسر بي بهره اند. به سخن ديگر جمال 

بي كمال، نمي تواند جذابيت پايدار داشته باشد. 
عدم ابتال به بيماري هاي پيش رونده و س��خت درمان نيز در 
اين زمينه مهم است. شايسته اس��ت كه داوطلبان ازدواج از 
وضعيت جسماني، شرايط حسي و حركتي و سالمت عمومي 
يكديگر آگاهي صحيح داشته باشند. درواقع اين آگاهي قبل 
از عقد پيمان زوجيت، امري لزم و واجب اس��ت و از حقوق 
حقه طرفين محس��وب مي ش��ود. پنهان كردن ناتواني ها و 
بيماري هاي خاص و س��خت درمان و مخفي داشتن برخي 
اختاللت حس��ي و حركتي كه كنترل آنها، نيازمند تدابير 
درماني و توان بخشي مستمر و طولني  است، مثل سرطان، 
ام اس و صرع، نه تنه��ا صحت پيمان زوجيت را خدش��ه دار 
مي كند و بعضاً ممكن است فسخ نكاح را در پي داشته باشد، 
بلكه پايه هاي استوار سنگر زندگي مشترك را لرزان مي كند. 
زماني كه پيمان زوجيت بر صداقت اس��توار نباشد، به يقين 

آرامشي را به دنبال نخواهد داشت. 

 ويژگي هاي شناختي و حرفه اي در انتخاب همسر
هوش��مندي و كفاي��ت عقالن��ي، نگرش ها و 
بازخوردهاي اجتماعي، تحصي��الت و تجارب 
ارزشمند حرفه اي داوطلبان ازدواج در امر كفويت 
از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت. بنابراين 
داوطلبان ازدواج و خانواده هاي مربوطه بايد از 

هوشمندي طرف مقابل اطمينان داشته باشند. 
بديهي است كه برخورداري از حداقل تحصيالت موفقيت آميز 
در حد دوره راهنمايي و دبيرس��تان مي تواند نشاني از سطح 
هوشي قابل قبول يا بالتر متوسط فرد مورد نظر باشد. توجه به 
كفايت عقالني و قابليت مطلوب همسري، مهارت آرامشگري و 
آرامش  بخشي بسيار مهم است و بهره مندي از ظرفيت هوشي 

مطلوب، از اصلي ترين مؤلفه هاي رشد عقالني است. 
اما كفايت عقالني فراتر از صرف عامل هوشمندي و تيزهوشي 
است. كفايت عقالني با برخورداري از ويژگي هاي مانند: قدرت 
تشخيص، فهم، درك و تجزيه و تحليل صحيح مفاهيم، اتخاذ 
تصميم هاي مناسب، بجا و حكيمانه در موقعيت ها و شرايط 
مختلف، استقالل فكري، انتظار واقع بينانه داشتن از خويشتن 
و ديگران بر اس��اس ظرفيت ها و توانمندي ها، قدرت غلبه بر 
احساسات. هيجان ها و كشش هاي نفساني، پذيرش و ايفاي 
تعهدات فردي و مس��ئوليت هاي اجتماعي، رفتار عادلنه و 
ش��جاعانه، پيروي از رويه اعتدال، مقيد بودن در ايستادگي 

در طريق خير و صالح و برحذر بودن از حركت در مسيرهاي 
نادرست و گناه آلود، عامل بودن به باورها و گفته هاي منطقي، 
گوش دادن به سخن ها و پيروي كردن از بهترين ها و سرانجام 
تأثيرپذيري از افكار نادرس��ت و دسيس��ه هاي نفساني قابل 
تشخيص خواهد بود. برخورداري از باورها و نگرش هاي مثبت 
و مولد و س��ازنده نس��بت به پديده هاي اجتماعي از اهميت 

فوق العاده اي برخوردار است. 
مثبت انديشي و اميد داش��تن به رحمت خداوندي و اعتقاد 
به تالش براي موفقيت، ازجمله صفات مطلوبي است كه در 
ارزيابي ويژگي هاي شناختي داوطلب ازدواج مي بايست مورد 

توجه قرار گيرد. 

 ويژگي  هاي شخصيتي و مهارت هاي رفتاري مورد 
انتظار از داوطلبان ازدواج 

مثبت انديشي مهم ترين گام در اضطراب زدايي 
و نيل به آرامش است. مثبت انديشي يك هنر 
ارزشمند زندگي، عاملي مهم در پيشگيري از 
گمانه زني ه��اي عجولن��ه و غيرمنطق��ي، 
خميرماي��ه  خويش��تنداري، مقدم��ه لزم 
اميدآفرين��ي و درمان مؤث��ر نگراني ها و پريشاني هاس��ت. 
انسان هاي آرامش��گر مثبت انديش در تعامالت بين فردي و 
به ويژه در كلمات ارتباطي آغازين همواره سعي مي كنند به 
جاي زبان تكذيب از زبان تأييد بهره گيرند، به جاي زبان تهديد 
از زبان ترغيب اس��تفاده كنند، به جاي زبان تحديد از زبان 
تسهيل سخن گويند، به جاي زبان تنبيه از زبان تشويق سود 
جويند و به جاي زبان تحقير از زبان تكريم مدد جويند. بديهي 
است همه مخاطبان دوست دارند بيشتر با اين قبيل انسان هاي 

مثبت انديش و آرامشگر محشور باشند. 
از ديگر ويژگي هاي مطلوب همس��ران آرامشگر اميدواري، 
اميدبخشي و اميدآفريني اس��ت. اميد به حيات انسان معنا 
مي بخش��د، اميد به فرداي بهتر، پويايي و تالش انس��ان را 
مضاعف مي نمايد. اميد به رحمت الهي، بنيان ايمان را تقويت 
نموده و مسير مس��تقيم و حركت هدفمند انسان را هموار 
مي نمايد.  انسان هاي دل آرام و آرامشگر همچنين گنجينه اي 
از دل هاي پاك و پر وس��عت هستند. ايش��ان از اشتباهات و 
خطاهاي ديگران به راحتي مي گذرند و هرگز كينه اي به دل 

نمي گيرند. 
بي تكلفي و ساده زيستي از ديگر ويژگي هاي انسان رشديافته 
و دل آرام است. تكلف همواره ناامني دروني و حصار رواني به 

همراه دارد. 
گشاده رويي، تكريم گري و حرمت گذاري از ديگر ويژگي هاي 
مثبت در انتخاب همسر است. گشاده رويي نشاني از دل آرامي 

است و حكايتي است از خداجويي و خداپرستي. 
از ديگر ويژگي ها در اين زمينه مي توان به اين موارد اش��اره 
كرد: خيرخواهي و خيرآفريني: انسان هاي دل آرام و آرامشگر، 
همواره با ن��گاه خيرخواهانه و انديش��ه و كالم خيرورزانه از 

خيرخواهي و خيرآفريني غافل نمي شوند. 
صفابخشي و تأليف قلوب: انسان هاي آرام و رشديافته و آرامشگر 
همواره تالش مي كنند در ايجاد صلح و صفا بين خانواده ها و 
نزديكان و آشنايان و به ويژه تأليف قلوب، بين همسران از هيچ 
كوششي فروگذار نباشند؛ چراكه تأليف قلوب، نزديك كردن 
دل ها به همديگر و ايجاد صلح و صفاي پايدار در بين زوجين و 
اعضاي خانواده و خواهران و برادران ديني و دوستان و آشنايان 

از ارزشمندترين عبادات محسوب مي شود. 
قدرشناسي و سپاسگزاري: انسان هاي آرامشگر و شكرگزار 
خالق هستي، همواره قدردان زحمات و محبت ديگران بوده و 
به دور از ذره اي غرور و تكبر و خودمحوري سپاس و تشكر خود 

را تقديمشان مي نمايند. 
صداقت و صراحت: بهره مندي از صداقت دل و صراحت بيان 
از ديگر ويژگي  هاي شخصيت ارزشمند انسان هاي رشديافته 

و آرامشگر است. 
تالش مداري و آفرينندگي: آدم هاي آرامشگر همواره با نيت 
خالص و با همه بضاعت به تالش خود و ديگران بها مي دهند 
و نه به صرف نتيجه، و بر اين باورند كه با همراهان رفاقت و با 

خويشتن رقابت. 
توكل به خدا: همه انسان هاي دل آرام و آرامشگر با سرمايه اي از 
ايمان و آرامش در عرصه هاي مختلف زندگي تالش و در سعي 
و تالش هدفمند و جهت دار خود به خالق منان توكل مي كنند 

و از خداوند استعانت مي طلبند. 

 همسران آرامشگر و جاذبه هاي دل آرام
بدون تردي��د جاذبه ه��اي رواني و نفس��اني 
همسران بصير بيشترين نقش را در پايداري و 

ماندگاري زندگي مشترك دارد. 
همس��ران دل آرام ب��ه نيك��ي مي دانن��د كه 
تمامي انس��ان ها ش��يفته محبت و دلباخته 
جذابيت هاي رواني و كشش هاي نفس��اني اند. از اين رو هنر 
همسران برتر در اين است كه با دركي درست از ويژگي هاي 
اخالقي، خصيصه هاي شخصيتي و نيازهاي نفساني يكديگر، 
مهرطلبي ها، محبت جويي ها، تشويق پذيري ها، زيبانگري ها 
و عاقبت انديشي ها را با به كارگيري مطلوب ترين روش ها در 
مناسب ترين موقعيت ها، پاسخگو باشند و همديگر را به دور 
از دغدغه ها و وسوس��ه هاي درون، در برابر همه كشش ها و 

محرك هاي بيرون مصون نمايند. 

همس��ران دل آرام همواره در محيط خانواده تالش نمايند 
براي همسرانشان آرامشگر و آراسته باشند. آراستگي ظاهر 
خانم ها و آقايان در منزل مي تواند هم ساده و راحت باشد 

هم متنوع و چشم نواز. 
همسران برتر همواره با چشماني مهربان و خريدار محبت و 
نگاه هاي گرم و گيرا، بسان آهن ربا، به يكديگر چشم مي دوزند؛ 
چراكه چشم ها سخن مي گويند و »نگاه ها« قوي ترين جاذبه ها 
هستند. جاذبه هاي نگاه از سرمايه هاي ذي قيمت آدمي است 
و خوشا به حال همسراني كه به رغم گذشت سال هاي سال از 
آغاز زندگي مشترك هنوز هم گرمي و مهرباني نگاهشان، بسان 

روز اول آشنايي، حكايت از مهر و محبت و عشق و وفا دارد. 
همسران برتر آناني هستند كه با همه وجود به نقش جاذبه هاي 
صوتي و گيرايي كالم در تعامل بين فردي واقفند و در طول 
حيات مشترك خود و در همه موقعيت ها و شرايط، لحظه اي از 
زبان تأييد و تشكر و ترغيب و تشويق غافل نمي شوند. همسران 
خوب مي دانند كه همه انسان ها نيازمند شنيدن صداهاي آرام 

و آرامش بخش، جالب و جاذب، گيرا و پرمحبت هستند. 
همس��ران برتر با عل��م و آگاهي از نقش رفتارهاي ش��خصي، 
خانوادگ��ي و اجتماعي در جاذبه هاي زندگ��ي، همواره تالش 
مي كنند مطلوب ترين، پرجاذبه ترين و متعالي ترين رفتارها را 

از خود نشان دهند. 
همسران برتر هميشه و در همه حال با تكريم شخصيت، نام 
يكديگر را به زبان مي آورند و در عين صميميت، با نهايت ادب 
و احترام يكديگر را مخاطب قرار مي دهند؛ با حفظ حرمت و 
حريم معيارها و ارزش هاي والي الهي و فرهنگ متعالي قرآني 
در جمع محترم خانواده، همواره با احساس و تعلق خاطري 

توأم با ابراز محبت يكديگر را مي خوانند. 
همس��ران برتر مي دانند كه تأمين نياز و ارضاي نياز پرقوت 
زيس��تي- غريزي، عمده ترين نقش را در جاذبه هاي زندگي 
مش��ترك زوجين بر عه��ده دارد و خداوند اص��ل تمكين را 
در اين ارتباط از حق��وق حقه زوج قرار داده اس��ت و ارضاي 
مشروع اين نياز اساسي زوجين، لزمه رشد مطلوب و متعالي 

شخصيت است. 
بسياري از كشاكش ها و شايد غالب خانه گريزي ها، سردي ها و 
بي تفاوتي هاي خانوادگي ناشي از عدم حسن تأمين و ارضاي 
اين نياز طبيعي است. در هر حال بهره گيري از مشاوره هاي 
تخصصي و س��ود جس��تن از بعضي توصيه هاي درمانگري 

مي تواند در اين ارتباط مفيد واقع گردد. 
همسران برتر همواره به دور از سردمزاجي ها، بي حوصلگي ها، 
خودتوجهي ه��ا، خودكامگي ها به تأمي��ن و ارضاي هماهنگ 
و مش��ترك نيازهاي طبيعي ديگ��ري مي انديش��ند و زمينه 
تأثيرگذاري هرگون��ه محرك هاي بيروني و آس��يب پذيري ها 
را از بين مي برن��د.  در پيوند ازدواج، تقويت و اس��تحكام روابط 
زوج هاي جوان و زندگي همسران محبوب و مطلوب، جاذبه ها و 
ظرافت هاي ويژه همسري و برخي رفتارهاي خاص رواني حركتي 
يا به عبارت دقيق تر، رفتارهاي رواني- جنسي همسران نسبت به 
يكديگر، نقش بسزا و تعيين كننده اي در حيات مشترك زوجين 
دارد. پاسخ به نيازهاي فطري، همواركننده بستر آرامش هاي 
رواني در محيط خانواده است.  پس اصل مهم انتخاب همسر براي 
يك ازدواج ماندگار آرامشگري است و براي اينكه آرامشگر باشيم 

ويژگي ها و صفاتي را بايستي مدنظر قرار دهيم كه برشمرديم. 
همواره توصيه هاي مؤكد پيامبر اعظم)ص( بر اين بوده است 
كه زن داراي ش��خصيتي است بسيار حس��اس و عاطفي و 
نيازهاي رواني او فوق العاده مهم و قابل توجه مي باشد. اصولً 
نياز خانم ها به نوازش عاطفي و رواني بر نيازهاي اجتماعي و 
اقتصادي آنها غلبه دارد. شايسته است شوهران فهيم و بصير، 
نيك بدانند كه همسرانش��ان در زندگي مش��ترك در همه 
شرايط و موقعيت ها نيازمند زبان مهر و محبت، رفتار با مودت 
و مروت، تأييد و تكريم ش��خصيت و نوازش عاطفي و رواني 
است. زنان فهيم نيز نيازهاي همسران خود را بشناسند و در 

پاسخ به آن بكوشند.

  طاهره فرج خدا
ازدواج مهم ترين فرصت انتخاب انسان در طول حيات است. انتخاب همسر، اساسي ترين 
و حساس ترين انتخاب زندگي و ترس�يم گر نقش حركت دنيوي و جايگاه اخروي انسان 
است. انسان ها عموماً طوالني ترين زندگي مشترك را در طول حياتشان با »همسر« خود 
سپري مي نمايند و نه با پدر و مادر، نه با خواهر و برادر، نه با فرزندان و دوستان. در فرهنگ و 
ارزش هاي اسالمي بعد از خالق منان نزديك ترين فرد به انسان، همانا همسر است، همسر، 
تن پوش رواني و نفساني است. رازدار وجود است، شريك سرنوشت حيات است. انتخاب 
همس�ر يعني انتخاب صالح ترين، رازدارترين، همدل تري�ن، همراه ترين، صديق ترين، 

رفيق ترين و سرانجام آرامشگرترين فرد براي زندگي مشترك. در اين ميان معيارهاي 
زيستي، شناختي، رواني، منش فردي و اجتماعي در زوجيت هريك اهميت خاص خود 
را دارد كه بايد ب�ه آنها بها داد. آنچه در ادامه مي خواني�د گفته هاي دكتر غالمعلي افروز 
چهره ماندگار روا ن شناسي ايران در همايش »ازدواج پايدار و خانواده ماندگار« است كه 
چندي پيش در سالن اجتماعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
همت مركز مقاومت بسيج اين سازمان براي كاركنان برگزار شد. بخش هايي از محتواي 
اين همايش در صفحات قبلي سبك زندگي ارائه شد و آنچه در ادامه مي خوانيد گفته هاي 

مشروح دكتر افروز درباره معيارهاي انتخاب همسر است. 


