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88498471سبك زندگي  و خانواده

حجت االسالم علی هوشيار، مدير دفتر خانواده دانشگاه مالك 
اشتر و مشاور در حوزه ازدواج می گويد: »چهار عامل موجب 
ه��راس از ازدواج در وضعيت فعلي ش��ده اس��ت. موضوعات 
اقتصادي، افزايش خيانت، سلب مسئوليت و اثرگذاري منفي 
والدين در انتخاب ها باعث باال رفتن سن ازدواج مي شود.« وي 
اعتقاد دارد دختر و پسرهاي امروزي به سمت فردگرايي سوق 

پيدا كرده اند. 
حجت االسالم هوشيار در پاسخ به پرسشي درباره آسيب هاي 
فردگرايي و تأثيرات منفي آن بر ازدواج به »جوان« مي گويد: 
معموالً افراد نگران اولويت هاي خود مثل فرصت شغلي يا درس 
خواندن هستند و اين باعث وسواس فكري مي شود كه ممكن 
است سن مطلوب ازدواج آنها بگذرد يا در نهايت مورد دلخواه 
را پيدا نكنند. در واقع فردگرايي بعد از مدتي باعث خواهد شد 

فرد دچار تنهايي بلندمدت شود. 
وي راهكار مقابله با عوامل هراس آفري��ن را برنامه ريزي هاي 
دقيق و بلندمدت می داند و اظهار مي دارد: بايد به صورت يك 
برنامه تاكتيكي با عوامل هراس آفرين مقابله كرد تا ابتكار عمل 
را براي ما به دنبال داشته باشد، كمااينكه روش هاي سنتي و 
ساده ما پاسخگوي مس��ائل حاضر و پيچيده فعلي در مقوله 

ازدواج نيست. 
وي معتقد است: اجراي يك برنامه تاكتيكي مناسب باعث جهش 
جدي در ازدواج خواهد شد. حجت االسالم هوشيار الگو سازي را 
از جمله برنامه هاي تاكتيكي در اين باره ذكر می كند و مي گويد: 
در حال حاضر نشاط خانواده ها در گرايش و تمايل فرزندان به 
ازدواج بسيار مؤثر است. بسياري از جوان ها حوصله خودشان 
را هم ندارند، در حال��ي كه طبق بررس��ي هاي صورت گرفته 
خانواده هاي بانش��اط بعضاً الگوه��اي موفق ت��ري در ازدواج 

داشته اند. تسهيل گري ازدواج از ديگر عوامل مورد اشاره توسط 
اين مشاور ازدواج است كه درباره آن مي گويد: تسهيل گري در 

زمينه هايي چون مالي و اقدامات تيمي در ازدواج مؤثر است. 
وي تأكي��د مي كند: ب��راي اين عوام��ل هراس آفري��ن بايد 
راهكارهاي عملياتي داشت. به گفته وي اين راهكارها به سه 
دسته فردي، خانوادگي و نيز انجمن هاي مردم نهاد و حاكميتي 
تقسيم مي شود كه هر كدام از اين عوامل مي توانند در بحث 

ازدواج اثرگذار باشند. 

 گفت وگوي »جوان« 
با رضا اسماعيلي، كارشناس مسائل خانواده 

تجربيات منفي خود را در ازدواج 
به ديگران منتقل نكنيم

رضا اس�ماعيلي، عضو هيئت علمي دانش�گاه آزاد اسالمي 
اصفهان، كارشناس مسائل خانواده و ازدواج است. به اعتقاد 
وي تعميم دادن تجربيات منفي در بحث ازدواج صحيح نيست 
و تنها در صورتي كه يقين داشته باشيم اين تجربه منفي براي 
فرد مقابل درس آموزي دارد، بايد مطرح شود. با اين كارشناس 

خانواده گفت وگو كرده ايم. 
    

آيا شرايط حاكم بر اجتماع در به تأخير افتادن ازدواج مؤثر 
است؟ 

ازدواج مانند ساير رفتارها تابعي از انگيزه ها، اهداف شخصي و شرايط 
كنشگران اس��ت كه به ويژگي ها و خصوصيات فرد و عوامل محيطي 
بستگي دارد. اين محيط شامل خانواده، اجتماع، محل سكونت، محيط 
فرهنگي ، سياسي ، حقوقي و شرايط اقتصادي فرد مي شود كه همگي 
به سهم خود به عنوان عامل محسوب مي شوند و البته درصد اثرگذاري 
آنها بر انتخاب تفاوت خواهد داشت. همه محيط ها به هر حال در انتخاب 
فرد تأثيرگذار است و كنش مشترك زوج ها تحت تأثير عوامل و محيط 
بيروني است كه اين تأثير هم تسريع كننده هم تسهيل كننده خواهد 
بود و از سوي ديگر هم مانع و هم مقاومت آفرين است. عمدتاً اين شرايط 

بيروني است كه تا حدي قدرت دارد ازدواج را به تأخير بيندازد. 

تجارب ناموفق و آمارهاي موجود درباره طالق چه ميزان بر 
هراس افراد از ازدواج مؤثر است؟

همه افراد در هر رفتاري كه انجام مي دهند در معرض تجربه هستند و 
اين تجربه ها مي تواند منحصر به فرد يا عمومي باشد. در فرايند ازدواج 
برخي تالش مي كنند تجارب ش��خصي خود را طوري براي ديگران 
نقل كنند كه گويا ش��ما هم آن را تجربه مي كنيد، در صورتي كه هم 
تجربه كنندگان متفاوت و هم زوج هايي كه در آن قرار دارند، متفاوت 
هستند. هيچ تجربه اي در شرايط يكس��ان تكرارپذير نيست، برخي 
تجربه ها يكسان هستند اما در ماهيت متفاوت خواهد بود. هرچند بايد 
تأييد كرد همه تجربيات مشترك است اما در نوع و شدت منحصربه فرد 
است. افراد در نشس��ت هاي مختلف تجربيات منفي خود را به افراد 
منتقل مي كنند. بحث فرهنگي در اين زمينه مهم اين است كه فرصت 
تجربه بايد براي همه فراهم شود اما از تجربيات شخصي و تسري آن به 
ديگران بايد اجتناب كرد. در واقعيت ها هم ممكن است تجربيات منفي 
شناختي عرضه شود، در حالي كه همان تجربه در همه رفتارها وجود 
دارد اما تعميم دادن تجربيات در بحث ازدواج صحيح نيست چراكه 
بايد به امر شناختي تبديل شود. ما در بس��ياري از موارد حق نداريم 
تجربه منفي را به ديگران انتقال دهيم، مگر اينكه يقين داشته باشيم 
تجربه ناموفق ما درس آموزي براي فرد مقابل دارد.  در واقع تجربيات 
بايد باعث جلوگيري از اتفاقات منفي شود و اثرگذار باشد. تجربيات اگر 
به بحث ذهني تبديل شود، گفتمان ازدواج را تغيير داده و آن را به امري 
آسيب زا تبديل خواهد كرد. آنچه به امر مناسب مي تواند تبديل شود، 
اگر به گفتمان منفي تبديل شود، مفهوم ثبات و پايداري در ازدواج را 

دستخوش تغيير خواهد كرد. 
آيا اساسًا اين مفاهيم در كاهش تمايل افراد به ازدواج مؤثر 

است؟!
آنچه بيش از تجربيات منفي آس��يب زا ش��ده ذهنيت سازي است. 
ذهنيت سازي باعث شده است تا ازدواج تعهدي پايدار و مستمر تلقي 
نشود. در گونه شناسي ازدواج هم ترس اين است كه ازدواج امري پايدار 
تلقي نشود و آن را با يك دوره مشخص تعيين كرد. امروز ذهنيت هاي 
جمعي بيرون��ي و هنجارهاي فرهنگي در ش��دت ازدواج اثر دارد كه 
مسئوالن فرهنگي بايد به عنوان آسيب شناسي آن را مورد توجه قرار 

دهند و برايش برنامه ريزي كنند. 

حجت االسالم علی هوشيار،  مشاور ازدواج:

       خانواده هاي با نشاط 
       الگوهاي موفق تري براي

      ازدواج جوانان هستند

آنچه بي��ش از تجربيات منفي آس��يب زا ش��ده 
ذهنيت سازي اس��ت. ذهنيت سازي باعث شده 
است ازدواج تعهدي پايدار و مستمر تلقي نشود. 
در گونه شناسي ازدواج هم ترس اين است كه 

ازدواج امري پايدار تلقي نشود

حجت االسالم ش��هاب مرادي، كارشناس نام آش��ناي خانواده هاي 
ايراني در حوزه ازدواج و مس��ائل جوانان در گفت وگو با »جوان« بر 
ضرورت مسئوليت پذيري و تعهد پسران براي تشكيل خانواده تأكيد 
و اظهار كرد: دختر خانم ها بايد دقت كنند كه آقا پسر متصف به صفت 

مسئوليت پذيري و تعهد باشد و سپس پاسخ مثبت بدهند. 
وي در خصوص معيار هاي انتخاب همسر از منظر اسالم گفت: اسالم 
بيشترين اهميت را به ايمان و اخالق حسنه فرد مي دهد. وجود اخالق 
حسنه و شاخصه هايي چون راس��تگويي، مهرباني، وفاداري، ادب، 

احترام به بانوان و بخشندگي نقش پررنگي در انتخاب همسر دارد. 
اين اس��تاد دانش��گاه افزود: بخش قابل مالحظ��ه اي از مواردي كه 
انس��ان پرهيزكار و باتقوا بايد مراعات كند، امور اخالقي و التزام به 
اخالق حسنه اس��ت. انساني كه خوش اخالق نيس��ت، بركتي براي 
خود و اطرافيانش ندارد، پس جدايي اخالق از تقوا يا تضاد بين فقه 
و اخالق بيشتر يك خطاي ش��ناختي يا در صورت تعمد، يك 
مغالطه است و بين رعايت تقوا و رعايت اخالق يك عموم و 
خصوص برقرار است، چنانچه امير مؤمنان فرمود: »التَُّقی، 

َرئِيُس الَأْْخاَلِق.«
اين صاحبنظر در حوزه ازدواج و خانواده گفت: معيار 
ديگر كه در انتخاب همسر خيلي مهم است- به ويژه 
دختر خانم ها بايد دقت كنند كه آقا پسر متصف به 
چنين صفتي باشد- مسئوليت پذيري و تعهد است. 
كسي كه ازدواج كرده و مس��ئوليت يك زندگي را 
پذيرفته است بايد مسئوليت پذير، پشتيبان، متعهد 
و اهل كار و تالش باش��د. به عنوان مثال، شوهري 
كه سالم اس��ت و بدون دليلي موجه تا ظهر در خانه 

مي خوابد و دنبال كار وكسب درآمد نيست و زندگي را بر همسرش 
سخت كرده است، اين ابداً مورد تأييد اسالم نيست. 

ش��هاب مرادي كه با س��بك تدريس تعاملي و گفت وگومحور او در 
كالس مجردها آش��نا هس��تيم، افزود: بايد بدانيم كه در ازدواج، دو 
خانواده با دو فرهنگ، دو پيش��ينه و دو ساختار جداگانه هستند كه 
باهم وصلت مي كنن��د و بر زندگي اين زوج ت��ازه ازدواج كرده اثري 
قابل توجه و طوالني مدت دارند، پس الزم است نظرات خانواده ها را 
از جهت ساختار، فرهنگ و فرد قدرتمند خانواده درباره اين ازدواج، 

حمايت يا عدم حمايت و غيره نيز ارزيابي كرد. 
وي افزود: معيار كفوي��ت يا به بيان ديگر، تناس��ب نيز از مهم ترين 
معيار هاي انتخاب همسر از نظر اسالم است. دختر و پسر بايد خود 
و خانواده ها را از حيث »تناسب داش��تن« با يكديگر ارزيابي كنند. 
كفويت را مي توان از طريق ميزان تناس��ب نظام ارزش ها، فرهنگ، 
هنجارها، انتظارات از همس��ر آينده، س��طح اجتماعي، اقتصادي و 
تحصيلي ارزيابي كرد. هر فرد بايد به يك خودشناسي برسد و بداند 

بنا به موارد ذكرشده در چه وضعيتي قرار دارد تا بتواند اين ارزيابي 
را از فرد مقابلش و خانواده او نيز داشته باشد و به نتيجه برسد كه 
آيا من با اين فرد تناسب دارم يا نه؟ اگر تناسب ندارم، اين اختالف 

چه مقدار است و پيامد هاي احتمالي آن چه خواهد بود؟ 
م��رادي در خاتمه اظهار داش��ت: انتخاب همس��ر ب��ه نظر من 

مهم ترين تصميم يك فرد در زندگي اس��ت ك��ه نيازمند دقت و 
ارزيابي چندجانبه است. پيشنهاد مي كنم افراد اگر ابهام يا سؤالي در 
اين مسير دارند، حتماً از مشاوره يك مشاور با سواد و خردمند بهره 
ببرند. موضوع هاي گوناگوني چون موضوعات مذهبي، خانوادگي، 

جذابيت ها، انتظارات، مديريت مالي و تفريح نياز به بررسي دارند. 

آيا همه افراد به داليل موج��ه از ازدواج فرار مي كنن��د؟! اصاًل آيا 
همه افراد تمايل به تشكيل زندگي مشترك در قالب نهاد خانواده 

دارند؟! 
پذيرش مسئوليت و انتخاب كسي كه قرار است در تمام لحظات ما 
تا ابد سهيم باشد، تصميم سخت و در عين حال مهمي است! اگر اين 
انتخاب به هر دليلي با نتيجه منفي مواجه شود، تمامي ابعاد زندگي 
زوج و اطرافيان را تحت الشعاع قرار مي دهد اما به هر حال اينگونه 
نيست كه انتخاب غيرممكن و غيرقابل پيش بيني باشد. ازدواج و 
انتخاب درست از جمله مهارت هايي است كه بايد آن را كسب كرد. 
پرواضح است كه هر كدام از افراد بنا به شرايطي كه رشد كردند و 
تربيت يافتند، معيارهاي مختلفي براي انتخاب همسر آينده خود 
دارند اما لزوم��اً همه اين معيارها صحيح نيس��ت و برعكس گاهي 

معيارها امكان جابه جايي را در تصميم گيري ها دارند. 
بعد از عبور از اين موضوع كه »سن« يكي از عوامل مهم در ازدواج 
است، اختالف س��ني يكي از مالك هاي مهم در امر ازدواج است. 
روانشناس��ان اعتقاد دارند اختالف س��ني بيش از 10س��ال قابل 

احتياط است. دليل اين احتياط برخاسته از دو عامل مهم است: 

يك: ممكن است نقش زن و شوهری ب�ا نقش هاي والد- فرزن�دی 
جابه جا و يكي از طرفين به كنترل گ�ري متوسل ش�ود. 

دو: هر يك از زوج ه��ا در مراحل متفاوتي از رش��د خود دغدغه ها، 
نيازها و ارزش هاي وي�ژه اي داشته باشند كه همين امر باعث شود 
ميزان تعامل و صميمي�ت آنها و در نهايت رضايتمندي از زناشويي 

كاهش پيدا كند. 
هر چند گفته مي شود اختالف س��ن به تنهايي عامل شكس�ت يا 
موفقي�ت يك ازدواج نيست و بايد در كنار ساير معيارها به آن توجه 
كرد، آنچه مهم بوده اين است كه تشابه ذهني و وجود درك متقابل 
از جمله عواملي است كه مي تواند با وجود فاصله سني، دو طرف را 

نزديك به يكديگر نگه دارد. 
الهه مادر نگين و نازنين 21 و 23 ساله است؛ خانواده چهار نفره اي 
كه ساكن غرب تهران هستند و به لحاظ اعتقادي تقيدات مذهبي 
دارند. هم الهه و هم نگين و نازنين م��الك اول و اصلي خود براي 
ازدواج را ايمان قرار داده اند. براي نگين دختر ارشد خانواده اولويت 
اصلي اين است كه همس��ر آينده نم�از بخوان�د، روزه بگي�رد، ب�ه 
حالل و ح�رام اعتق�اد داش�ته باش�د، مش�روبات الكل�ي مص�رف 

نكن�د، البته معيار اين خانواده به عنوان اولويت اول و اصلي كاماًل 
درست و بجاست. امام حس��ن مجتبی)ع( در حديثي مي فرمايند: 
»دخترت را به ازدواج مردی با تقوا درآور، زيرا اگر دخترت را دوست 
داشته باش��د، گرامی اش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او 

ظلم نمی كند.«
بي شك كسي كه تقوا داشته باشد، ترسي از خدا در وجود او شكل 
گرفته اس��ت. حاال اين ترس يا تمايل به بهش��ت است يا نرفتن به 
جهنم كه در هر صورت منجر به تقوا خواهد شد. در واقع با اين معيار 
فرد خود را دوس��ت دارد و در حق خود ظلمي مرتكب نمي ش��ود. 
كسي كه به خود ظلم كند از ظلم به سايرين هم ابايي ندارد!  ايمان 
باعث عشق بيشتر به همسر مي شود و فرد باايمان عواطف بيشتري 
به همس��ر خود دارد، در نتيجه زيباترين و لطيف ترين عشق ها را 
نصيب خانواده همس��ر خود مي كند. پس از اين ب��ا عبور از معيار 
اصلي اين خانواده در گفت وگو با مادر جوان نگين و نازنين س��راغ 
بقيه مالك ها رفتيم اما در كمال تعجب معيار دوم يا س��ومي براي 
انتخاب وجود نداشت، البته كه وي معتقد بود ايمان درست و بجا 
با خود ساير عوامل مهم و اثرگذار را هم به دنبال دارد. وي به عنوان 
نمونه گفت كه فرد باايمان بااخالق است، خساست ندارد، منعطف 
و مسئوليت پذير خواهد بود، به همسر خود عالقه دارد، دست بزن 
ندارد و وفادار و قابل تكيه كردن است. در ادامه از وي پرسيديم به 
صورت ميانگين از خواستگاران فعلي مشكل اصلي كه تاكنون باعث 

شده نگين همسر آينده خود را انتخاب نكند، چه بوده است؟
پاسخ كوتاه و كامل بود. اختالف س��ني معضل اصلي اين روزهاي 

نگين است. خواستگارهايي كه از ش��رايط معقولي برخوردارند اما 
اختالف س��ني زياد مانع از انتخاب نهايي مي ش��ود. نگين معتقد 
اس��ت اختالف س��ني باعث مي ش��ود از خواس��ته هاي مشترك 
و عاليق يكس��اني برخوردار نباش��ند. الهه مادر خان��واده اعتقاد 
داشت خواس��تگارهايي كه كم س��ن و سال تر هس��تند از شرايط 
 مادي معقولي برخوردار نيس��تند. از او پرسيديم آيا شرايط مادي 

مهم است؟! 
وي به صورت مطلق آن را رد نكرد اما آنچه براي اين خانواده اهميت 
دارد، به اصطالح عاميانه »جنم كار كردن« پسر است، يعني فردي 
كه حتي اگر شرايط مادي مناس��بي ندارد اما ثبات شغلي داشته 
باشد، اگر ثبات ش��غلي ندارد، تنبل و تن پرور نباشد، دنبال شغل 
پشت ميز نشيني مطلق نرود و براي تأمين آينده خود تن به كار دهد. 
يكي از مالك هاي جالب اين خانواده تن دادن خواستگار در مراحل 
پاياني به نظر مشاور ازدواج است. معيار جالبي كه نگين بدون استثنا 
آن را انجام داده اس��ت و حتي در يك مورد به رغم پيش بيني هاي 
درست خود با نظر منفي مشاوره مواجه ش��ده، قيد انتخاب را زده 
است. وي اعتقاد دارد پسري كه مش��اوره ازدواج را قبول نمي كند 
قاعدتاً مشكلي دارد كه از آن فراري اس��ت و براي سالمت روحي 
و تطابق اصولي بايد نظر مش��اور را قبول كرد. بد نيس��ت بدانيد، 
روانشناسان اعتقاد دارند اختالف سني به تنهايي عامل شكست يا 
پيروزي مطلق نيست و بايد در كنار ساير معيارها به آن توجه كرد، 
عواملي چون اشتراك اهداف و عاليق، هدف گذاري آينده، تطابق با 

ارزش ها و اخالقيات در مقوله اختالف سني حائز اهميت است. 

 كوتاه بياييد 
وصلت سر بگيرد

  حسين گل محمدي
نسل پدران و مادران ما ازدواج را خيلي ساده تر از امروز مي گرفتند، ساده نه صرفاً به لحاظ مادي، بلكه از وجوه 

ديگر هم نگاه ساده تري به آن داشتند. معموالً هم ازدواج هاي خوبي بود و زن و شوهر تا آخر عمر سر بر يك بالين به 
هم وفادار بودند، البته منظور اين نيست كه در ازدواج ساده انگاري كنيم، بلكه بايد از پيچيدگي هاي زائد آن كم كنيم و بر 

باور و اراده مان براي وصلت بيفزاييم. قديم ترها وقتي پسر و دختري همديگر را مي پسنديدند، در مراسم خواستگاري اگر يكي 
از اعضاي خانواده سنگ اندازي مي كرد، ريش سفيد فاميل وساطت مي كرد و حكيمانه مي گفت: »كمي كوتاه بياييد تا وصلت دو 

جوان سر بگيرد.« اما امروز نه تنها خبري از كوتاه آمدن نيست، بلكه هزاران اما و اگر مي آورند تا ازدواج صورت نگيرد. اين اما و اگرها 
البته صرفاً از سوي خانواده ها نيست، بلكه جوانان دم بخت، خودش��ان هم براي انتخاب شان دهها معيار فضايي در نظر مي گيرند. 
معيارهايي كه عمدتاً ريشه در وسواس، بدبيني و نگراني از آينده دارد و كاركرد و نتيجه اي جز بددلي و ترديد در انتخاب ندارد. جالب 
اين است كه در موقعيت هاي نسبتاً مناس��ب براي ازدواج، نه تنها از مالك ها و معيارهاي خود كوتاه نمي آيند، بلكه روزبه روز هم 
بر شمار آنها اضافه مي شود. خالصه اينكه در كنار مشكالت اقتصادي كه گاهي 
به غلط به عن��وان مهم ترين عامل عدم تمايل جوان��ان به ازدواج مطرح 
مي ش��ود، اين داس��تان كوتاه نيامدن، تبديل به ديواري بزرگ در 
مسير ازدواج جوانان شده است. اين در حالي ا ست كه مي توان 

از خيلي داليل و معيارهاي عمدت��اً من درآوردي كوتاه آمد، 
بي آنكه آب از آب تكان بخورد و آس��يب و ضرري متوجه 

خانواده ها و فرزندان دم بخت شود. خالصه كالم اينكه: 
»والدين گرامي! دختر و پسر عزيز و دوست داشتني! 

واقعاً اگر راه دست تان است و به جايي 
برنمي خورد، كمي كوتاه بياييد تا 

وصلت سربگيرد!«

آنچه براي خانواده دختر اهميت دارد به اصطالح عاميانه »جنم كار كردن« پسر است، يعني فردي كه حتي اگر 
شرايط مادي مناسبي ندارد اما ثبات شغلي داشته باشد، اگر ثبات شغلي ندارد، تنبل و تن پرور نباشد، دنبال 

شغل پشت ميز نشيني مطلق نرود و براي تأمين آينده خود تن به كار دهد

نيره ساری

پرونده
 جوانان 
و ازدواج

گفت وگو با مادر نگين و نازنين دم بخت

 ماديات مالك نيست 
 اما پسر بايد 

 جنم كار كردن
 داشته باشد

حجت االسالم شهاب مرادي در گفت وگو با »جوان« : 

 دختر خانم ها با اطمينان از 
مسئوليت پذيري خواستگار 

»بله« را بگويند 


