روانشناسی ازدواج

معجزه صمیمیت...

اگر میخواهید ازدواجتان در مقایسه با آنچه نسل قبل از شما تجربه کردهاند ،بهتر باشد ،باید مهارتهای جدیدی را بیاموزید .اگر بخواهید

سریع بدوید ،احتمال زمینخوردن شما هم افزایش مییابد .رمز موفقیت ،در عجله نکردن و ادامهدادن به حرکت با آگاهی ،احتیاط و درایت
است.

«بنجامین فرانکلین» میگوید« :پیش از ازدواج ،چشمهایتان را خوب بگشایید و پس از آن ،آنها را نیمهباز نگهدارید».

انتخاب همس��ر باید با عقل و درایت کافی همراه باش��د .به استناد بررس��یهای جامعی که صورتگرفته ،انتخاب صبورانه و عاقالنهی همسر،

امکان شکلگیری ازدواجهای شاد و پُردوام را افزایش میدهد .اصول و نشانههای ازدواج موفق ،بهطور کامل مشخصاند .مرور اجمالی زیر
میتواند در این زمینه به شما کمک کند.
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ده اصل مهم برای ازدواج موفق
 )1دربارهی کس��ی که قص��د ازدواج با او را دارید،
اطالعات کافی بهدس��ت آوری��د و بهقدری تدبیر
بهخرج دهید تا ازدواج با او برایتان قابل توجیه
باشد.
 )2ب��ا کس��ی ازدواج کنی��د ک��ه در برخی از
ارزشهایش با شما شباهت داشته باشد.
 )3تنه��ا در صورت��ی ازدواج کنی��د ک��ه هم
خودتان و هم کس��ی که با او ازدواج میکنید،
از سالمت روانی و عاطفی برخوردار باشد.
 )4با کسی ازدواج کنید که در نظر شما جذاب
باشد اما قبل از ازدواج رسمی ،خویشتنداری
کامل داشته باشد.
 )5زمانی ازدواج کنید که نسبت به همسرتان،
مهر و عالقهی عمیق داش��ته و او را دوس��ت
بدارید .بدانید که دوستداش��تن و مهر عمیق
(برخالف شهوت) ،پایدار باقیمیماند.
 )6صمیمی��ت کالم��ی را بیاموزید ،اینگونه،
عالقه و عش��ق ش��ما به همس��رتان افزایش

بهترین وسیله برای دوستداشتن زندگی ،دوستداشتن پدیدههای گوناگون است« .ونگوگ»

مییابد.
 )7قبل از ازدواج ،راه حلوفصل اختالفها و روشهای ایجاد صمیمیت
را بیاموزید.
 )8تنه��ا درصورتی ازدواج کنید که بتوانید ب��ه ازدواجتان متعهد گردید؛
تعهدی برای همهی عمر.
 )9اگر پدر ،مادر ،بس��تگان و دوس��تان نزدیک ش��ما بر ازدواجتان ُمهر
تأیی��د میزنند ،به همراه آنان ،ازدواجتان را جش��ن بگیرید و اگر مخالف
این ازدواج هس��تند ،قبل از هرگونه تصمیمگیری ،به سخنانشان گوش
دهید.
 )10از خطاهای انتخاب همسر ،اجتناب کنید.
خطاهای انتخاب همسر:
سرعت بیش از اندازه در انتخاب همسر ،جایز نیست ،نامزدی و آشنایی
(در یک زمان معقول) بسیار مؤثر است.
بهتر است در سن خیلی پایین ،ازدواج نکنید .بگذارید به اندازهی کافی،
ش��ناخت پیدا کنید (شناخت از نیازهای خود و همسرتان) .مطمئن شوید
که با چگونه فردی ،قصد ازدواج دارید.
بیش از حد برای ازدواج ،اش��تیاق نش��ان ندهید .به مشتاقان دیگر هم
اجازه ندهید شما را به ازدواج زودهنگام و نسنجیده ،وادار کنند.
برای راضی کردن دیگران ،ازدواج نکنید .این شما هستید که با انتخاب
صحیح ،سود میبرید و با انتخاب نادرست ،ضرر میکنید.
قبل از اینکه کسی را از همهجهت بشناسید ،با او ازدواج نکنید.
با توقعهای بیجا ،ازدواج نکنید.
بهخاطر ترحم ،با کسی ازدواج نکنید.
با فردی که از همراهی و دوستی با او خسته میشوید ،ازدواج نکنید.
با کس��ی که آنچه را دوست میدارد و مقدس میشمارد ،نمیتواند با
شما تقسیم کند و شما را شریک خود بهشمار آورد ،ازدواج نکنید.
بهخاطر اینکه عاشق فردی شدهاید ،با او ازدواج نکنید.
بهدلیل تنهایی و درماندگی ،ازدواج نکنید.
به خاطر رفع نیازهای جنسی ازدواج نکنید.
برای پرکردن خألهای احساسی و روحی خود ،ازدواج نکنید.
بهخاطر مسائل مادی ،ازدواج نکنید.
«گ��ری چاپمن» عقیده دارد« :ازدواج یک رابطه اس��ت نه پروژهای
که باید کاملش کنیم یا مشکلی که باید آنرا حل کنیم».
همچنین دکتر «یوس��ین بووه» میگوید« :ازدواج یک هنر است».
بنابرای��ن آن��ان که موفقی��ت در ازدواج را مانند ش��رطبندی یا صید یک
مروارید ،یک امر کام ً
ال شانسی میپندارند ،سخت در اشتباهاند.

عشق یا
ازدواج؟!
دانشآموز از معلم پرسید« :عشق چیست؟»
معلم گفت« :برای اینکه به پاس��خ س��ؤالت برسی،
به کشتزار گندم برو و بزرگترین گندم را انتخاب
کن و بازگرد اما ب��دان که فقط یکمرتبه میتوانی
از میان آنها عبور کنی و نمیتوانی دوباره بازگشته
و بچینی».
دانشآموز به کش��تزار رف��ت و از میان ردیف اول،
گذش��ت و گندم بزرگی را دید اما در تعجب ماند
که شاید از این گندم بزرگتر نیز باشد.
س��پس گندم بزرگ دیگری را دی��د اما باز با خود
گفت که شاید گندم بزرگتری در انتظار او باشد.
در انتها وقتی بیش از نیمی از کشتزار گندم را تمام
ک��رد ،به ای��ن نکته پیب��رد که گندمی ب��ه بزرگی
آن گندمی ک��ه قب ً
ال دیده بود ،نیس��ت و فهمید که
بزرگترین گندم را از دس��ت داده است و پشیمان
شد.
کارش را پایان داد و با دس��ت خالی بهس��وی معلم
بازگش��ت .معلم به او گفت« :این عشق است ...شما
در انتظ��ار یکی بهت��ر میمانید ام��ا در آخر متوجه
میشوید که پیش از این ،او را از دست دادهاید».
دانشآموز پرسید« :پس ازدواج چیست؟»
معلم گفت« :برای اینکه به پاسخ سؤالت برسی ،به
کشتزار ذرت برو و بزرگترین ذرت را انتخاب کن
و بازگرد اما باز هم فقط یکمرتبه میتوانی از میان
آنها گذر کنی و حق برگشتن و چیدن نداری».
دانشآموز به کش��تزار ذرت رفت و اینبار مراقب
بود تا اشتباه گذشته را مرتکب نشود و هنگامیکه به
نیمهی کشتزار رسید ،یک ذرت در حد متوسط که
راضیاش میکرد ،چید و بهسوی معلم برگشت.
معلم به او گفت« :اینبار تو همراه ذرت بازگشتهای...
تو در جس��توجوی آنچه که زیباست ،هستی و به
او ایم��ان و ب��اور داری که بهترین کسیس��ت که
میتوانی بیابی ...این ازدواج است».

حمیدرضا غالمرضایی/زهره اسماعیلبیگی
نویسندهی کتاب «معجزه صمیمیت»...

کارهای خوبت را هرگز زیاد مپندار و گناهانت را هیچوقت کم نشمار« .امام علی (ع)»

الهام موسوی
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