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انتخابفصل پنجم

در فصل دوم روش های مختلف برای اقدام به ازدواج بیان شد. قطع نظر از اینکه شما 
کدام روش را انتخاب خواهید کرد، باید ابتدا ببینید با چه انگیزه ای می خواهید ازدواج کنید. 
سپس مهم است فردی که برمی گزینید معیارهایی داشته باشد تا در کنار او بتوانید یک 

عمر زندگی شیرین و کم دردسری را تجربه کنید و در یک کلمه به آرامش برسید.

هدف اصلی  فصل پنجم
  چگونگی شناخت و انتخاب صحیح همسر
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برخی از پسرها، وقتی به ازدواج فکر می کنند، گزینه هایی از گذشته تا حال را درنظر آورده و گاه با مواجهه با هر 
مورد جدیدی در مورد تناسب او برای ازدواج فکر می کنند. جذابیت و همفکری در یک موضوع خاص، عمده ترین 

عامل برای در نظر گرفتن این افراد به عنوان گزینه است. 
گاهی این گزینه ها را آن قدر در ذهن خود قوی می کنند که دلواپس ازدواج او هستند و اگر خبر ازدواج آن دختر به 
گوششان برسد، ضربۀ شدید عاطفی را تجربه می کنند. گاهی هم برای اینکه آنها را از دست ندهند، سعی می کنند 
خودشان را به آنها نزدیک کنند و مرتبط شوند. درحالی که همین می تواند باعث حساسیت خانواده ها و از دست 

دادن این گزینه ها شود.
شرایط خاصی که دختر و خانوادۀ او برای ازدواج او می گذارند، می تواند مانع بزرگی برای ازدواج آن پسر باشد. 

درحالی که اگر یک دختر خاص را در  نظر نگرفته بود، با شرایط راحت تری می توانست ازدواج کند.
در مواردی هم که موفق می شود نظر دختر و خانواده را جلب کند، وابستگی عاطفی بین آن دو شکل خواهد گرفت 
و بعد از مدتی معیارهای دقیق تری برای پسر مطرح می شود که ممکن است در این دختر نباشد. به تدریج از ازدواج 
با این دختر منصرف شده و دیر یا زود مجبور می شود این مطلب را با دختر در میان بگذارد. طبیعی است که دختر در 
این شرایط ضربۀ بدی خواهد خورد. البته این اتفاق هرچه زودتر بیفتد، ضربۀ کمتری برای دو طرف خواهد داشت.
این فرایند که مکرر در میان دختر و پسرهای ما رایج است، ناشی از آن است که مسیر درستی برای انتخاب نپیموده 

و این دختر را با محک های درست و دقیقی برای ازدواج نسنجیده است. 

انگیزه ها و معیارهای انتخاب همسر

اهداف درس نوزدهم
  بررسی اهداف و انگیزه های انتخاب همسر

  آشنایی با آرامش به عنوان هدف ازدواج
  شناخت انگیزه های ناسازگار با ازدواج

  کشف و بررسی معیارهای رسیدن به آرامش

درس نوزدهم
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انگیزه های ناسازگار
برخی از انگیزه های رایج در ازدواج که با هدف آن سازگار نیست 
ولی کم و بیش در میان افراد دیده می شود، در ادامه آمده است:
1. کسب ثروت: گاهی فرد، دختری را با خودروی شیک و 
گران قیمتی می بیند و احساس می کند اگر با این دختر ازدواج 
کنم، هم صاحب همسر و هم صاحب خودرو خواهم شد و بهرۀ 
وافری از ثروت پدرش خواهم برد. غافل از اینکه چنین دختر 
و خانواده ای، در سطح خودشان از شما انتظار دارند و شما باید 
در همان حدود هزینه کنید تا آنها را راضی نگه دارید و چنانچه 

هماهنگی هدف شما با هدف ازدواج
هر مجموعه ای برای هدفی شکل گرفته است و کسانی که با انگیزۀ دیگری وارد آن می شوند، نه خودشان از 
مجموعه راضی می شوند و نه نیاز مجموعه را برطرف می کنند. تصمیم درست وقتی است که شما ابتدا انگیزه ای 

هماهنگ با مجموعه انتخاب کرده باشید.
برای ورود به هر مجموعه ای، برای انتخاب درست باید هدفتان را با هدف آنجا هماهنگ کنید؛ در غیر این صورت،  

معیار درستی برای انتخاب نخواهید داشت. 
در مورد انتخاب همسر مانند هر انتخاب دیگری، اول باید »هدف ازدواج« را بشناسید. این کمک می کند تا شما 
انگیزۀ درستی برای ازدواج داشته باشید و انگیزۀ شما متعارض با هدف ازدواج نباشد. به این ترتیب بخش مهمی 

از سردرگمی های شما برای انتخاب کمتر می شود.

آرامش، هدف ازدواج
هدف ازدواج چیست؟ هر پسری که دوران مجردی و سختی ها و کالفگی های جسمی و عاطفی آن را چشیده 
باشد، به خوبی درک می کند که هدف ازدواج، رهایی از این فشارها یا به عبارت دیگر آرامش و  تسکین آدمی است. 
حتی کسی که کالفگی احساس نمی کند، بعد از ازدواج آرامش بیشتر و ویژه ای را کنار همسرش خواهد چشید. 

ازدواج ابتدای سکونت و آرامش افراد است؛ آرامش روانی برای زن و شوهر، انس دو نفر با یکدیگر، آرامش یک 
نفر به وسیلۀ دیگری و آنجایی که فرد در آن صفا و راحتی روانی می یابد. این همان معنایی است که قرآن کریم 
به آن تصریح کرده و فرموده از نشانه های خدا این است که از نوع خودتان زوجی آفرید تا با او آرامش یابید و 

میانتان دوستی و مهربانی نهاد1.
حال اگر کسی در ازدواج درپی انگیزۀ دیگری باشد، نه خود راضی می شود و نه می تواند به نیاز همسر و فرزندانش 

پاسخ بگوید.

ُروَن )سوره روم، آیه ۲1( 1.  َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّهًًْ َو َرْحَمهًًْ إِنَّ فی ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ
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شما در شرایطی پایین تر از آنها باشید، حس حقارت گونه ای شما را دائماً اذیت خواهد کرد؛ چه بسا برای جبران این 
حس، به رفتارهای نسنجیده ای دست بزنید. 

در واقع قباًل نسبت به خودتان احساسی از دارایی داشتید، با ورود به این خانه و مقایسۀ خود با آنها، خود را خیلی 
فقیرتر خواهید دید. عالوه بر اینکه هزینه های ازدواج برای رسیدن به او و درپی تعامل با آن خانواده، نداری شما 
را بیشتر خواهد کرد. از پیامبر اسالم نقل است که فرمودند: هرکس با دختری فقط به خاطر دارایی اش ازدواج کند، 

خداوند جز بر ناداری او نمی افزاید1.
از طرف دیگر کسی که چشم به ثروت همسرش داشته باشد، برنامۀ زندگی اش را به مال او گره خواهد زد؛ حال 
اگر این مال، به او نرسد یا به گونه ای خرج شود یا از بین برود، هویت و برنامۀ زندگی این فرد بر باد خواهد رفت. 
حتی وقتی از این مال استفاده می کند، خود را تحت منت آنها قرار خواهد داد. پیامبر اکرم  فرمودند: کسی که 

با دختری برای دارایی اش و نه هیچ چیز دیگری، ازدواج کند خدا او را  به همان مال واگذار می کند۲.
البته اگر مردی اواًل با انگیزه های دیگری با زنی ازدواج کند که مال و ثروت زیادی هم دارد، و ثانیاً از ابتدا امکانات 
خود را صادقانه بیان کند و ثالثاً با مناعت طبع از آنان انتظار حمایت مالی نداشته باشد، کمتر در معرض چنین 

آسیب هایی خواهد بود. چرا که این آسیب ها تابع انگیزۀ فرد از ازدواج است و نه صرفاً ثروتمندی دختران.
در ضمن باید توجه شود که به هرحال هزینه های زندگی به عهدۀ مرد است و حتی اگر زنی ثروتمند باشد، مرد 

باید هزینۀ ضروری آن زن را بپردازد.

صرفاً جهت اظهارفضل  ...

مناعت طبع، به معنی احترام به خود و بی نیازی از روی شرافت است. 

2. موقعیت اجتماعی: بعضی به دنبال آن هستند که ازدواجشان راهی برای کسب موقعیت های اجتماعی یا 
سیاسی باشد. دختر را برای خودش نمی خواهند؛ بلکه برای موقعیت یکی از اعضای خانواده یا فامیلش با او ازدواج 
می کنند. طبیعی است در اندک زمانی هر دو متوجه این آسیب می شوند و آن عالقه و آرامشی که باید بین دو نفر 

باشد، ایجاد نخواهد شد. 
عالوه بر این، چون این دختر یا خانواده اش می بینند مسئلۀ موقعیت خانوادگی برای داماد انگیزۀ اصلی بوده است، 
از جایگاه باال با او برخورد می کنند و این باعث خواری و پستی این پسر خواهد بود. دیگران هم با نگاه سربار بودن 
به او نگاه می کنند. از پیامبر  نقل است که هر کس با زنی به خاطر موقعیت خاص خانوادگی اش ازدواج کند، 

خداوند جز بر پستی او نمی افزاید.

1.  َوَمْن تََزوََّجَها لَِمالَِها لَْم َیِزْدُه اهلُل إاِل َفْقًرا )المعجم االوسط، ج۳، ص ۲1(
۲.  َمنْ  تََزوََّجَها لَِمالَِها اَل َیَتَزوَُّجَها إاِلَّ لَهُ  َوَکلَهُ  اهلُل إِلَْیهِ )تهذیب األحکام، ج 7، ص ۳99(
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    همجوشی
اصالت خانوادگی به عنوان یکی از معیارهای ازدواج چه تفاوتی با انگیزۀ کسب موقعیت اجتماعی 

از ازدواج دارد؟ 

3. خودنمایی و شهرت: کسی که با ازدواج کردن با یک دختر، می خواهد به دیگران فخرفروشی کند و خودی 
نشان بدهد و حسادت دیگران را بر انگیزد، در واقع این گونه می خواهد برای خود شخصیتی کسب کند. واقعیت 
این است که این فرد در خودش چنان حقارتی احساس می کند که مجبور است کسی را به خودش اضافه کند و 
با نشان دادن او به دیگران، عزتی برای خود دست و پا کند. طبیعی است این رفتار حقارت و ضعف شخصیت را 
به دیگران نشان می دهد و این ذلت روز به روز بیشتر می شود. هرکس با دختری هرچند از راه شرعی و با مال 

حالل ازدواج کند، اما قصدی جز خودنمایی و فخرفروشی نداشته باشد، خدا جز ذلت و خواری بر او نمی افزاید1.
گاهی می بینید که فرد همسر جوان خود را با آرایش و پوشش نامناسب به نمایش می گذارد. این عالوه بر آنکه 

نشانۀ بی غیرتی یک مرد است، می تواند نشان دهندۀ حقارت او نیز باشد.
4. زیبایی: قطعاً یکی از معیار های انتخاب همسر برای هر کسی زیبایی و دلنشین بودن اوست و زیبایی در کنار 
ویژگی های دیگر مانند خوش اخالقی می تواند رضایت انسان را تأمین کند. اما کسی که »صرفاً« به خاطر زیبایی 

دختری با او ازدواج می کند، به انتظاراتش دست نخواهد یافت.2 چرا که:
 این فرد تصویری رؤیایی از این همسر زیبا برای خود ترسیم خواهد کرد و ممکن است آنچه دوست دارد را از 

این زن درنیابد. 
 پس از مدتی آن زیبایی برایش عادی شده و نمی تواند انگیزه ای برای پشت سر گذاشتن مشکالت ازدواج و 

اختالفات باشد. 
 زیبایی چهره و ظاهر، کوتاه است و با گذر زمان و در دوران میانسالی و پیری کاسته می شود و فرد را ناکام 

خواهد گذاشت. 
 اگر فرد پس از ازدواج، در هر موقعیتی فردی زیباتر از همسر خود ببیند، ممکن است در انتخاب خود تردید کند.

ّذلَّ َو َهَوانا و أََقاَمُه بََقْدِر َما اْسَتْمَتَع ِمْنَها َعلَی َشِفیِر َجَهنََّم ُثمَّ بِِه ِفیَها  ( لَْم َیِزْدُه اهلَل بَِذلَِک إِلَّ َُّه أََراَد )بُِه( َفْخراً و ِرَیاًء )َو ُسْمَعهًًْ 1.  َمْن نََکَح اْمرأَهًًْ َحاَلًل بَِماًل َحاَلًل َغْیَر أَن
َسبِعیَن َخِریفاً. )وسائل الشیعهًْ، ج 10، ص 52(

ا ُیِحُب ... )تهذیب الحکام، ج 7، ص 399( 2. َقاَل َرُسوُل اهللِ  َمْن تََزوََّج اْمَرأَهًًْ َل َیَتَزوَُّجَها إِلَّ لَِجَمالَِها لَْم َیَرِفیَها َمَ

اصل و نسب زن بدون شک در فرزندان تأثیر دارد و نمی توان این مسئله را نادیده گرفت. معروف است که زنان، 
فرزندانی شبیه برادران و خواهران خودشان به دنیا می آورند. این به معنای موقعیت اجتماعی ویژه نیست و به معنی 

کسب موقعیت به وسیلۀ خانوادۀ همسر هم نیست.
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همتای تو باشد

زن زندگی باشد.

با چه کسی یک عمر 

به آرامش می رسم؟ 

کسی که

کدام دختر می تواند همسر 

مناسبی برایم باشد؟

دختری که یک عمر در 

کنار او با زندگی شیرین به 

آرامش برسم.

معیارهای رسیدن به آرامش
: »بنگر جانت را کجا قرار می دهی و چه  در انتخاب همسر باید دقت زیادی داشت به تعبیر امام صادق 
کسی را در مال و دارایی ات شریک می سازی و چه فردی را بر دین و راز و امانتت آگاه می کنی؛ اگر خواستی ازدواج 

کنی، با دختری ازدواج کن که به نیکی و خوبی و خوش اخالقی شناخته شده باشد«1.
حال مسئلۀ مهم این است که کدام همسر با هدف ازدواج یعنی آرامش سازگار است؟ دختری می تواند شما را به 
آرامش برساند که دو ویژگی داشته باشد: اول اینکه زن زندگی باشد و دوم آنکه با شما همتایی و تناسب کافی 

داشته باشد که هر کدام از این دو معیار در دو درس بعد مفصاًل توضیح داده خواهد شد. 

1. انُْظر أْیَن تََضُع نَْفَسَک، َو َمْن ُتْشِرُکُه ِفی َمالَِک، َو ُتطلُِْعُه َعلی دینِک و ِسُرَک؛ َفإِْن ُکْنَت اَلبُدَّ فَاِعاّل، َفبِْکراَ ُتْنَسُب إِلَی الَْخْیِر و إلی ُحْسِن الُْخُلق )کافی 
)ط ـ دارالحدیث(، ج 10، ص 569 ـ 568( 
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زن زندگی

    همجوشی
فرض بگیرید گزینه ای را برای ازدواج درنظر گرفته اید که  دارای روابط عمومی  باال و شیک پوش 
و زیبا است؛ آیا فکر می کنید اگر در آینده با او ازدواج کنید، در هر یک از شرایط زیر با او احساس لذت 

زندگی شیرین و کم دردسری را تجربه می کنید؟
 اگر حساس، بددل و بداخالق باشد.

 با شما تفاهم و همدلی نداشته باشد. 
 زن زندگی نباشد و مسئولیت هایش را نسبت به زندگی مشترک انجام ندهد؛ 

 به گونه ای رفتار کند که نمی توانید نسبت به روابط اجتماعی او اعتماد داشته باشید.
 به شما آن قدر وابسته باشد که مانع پیشرفت اقتصادی یا علمی شما شود.

 برای او امور شخصی اش همیشه از شما مهم تر باشد. 

اهداف درس بیستم
  شناخت کلی افراد جنس مکمل از جهت آمادگی آنها برای ورود به زندگی مشترک

  بررسی ویژگی های عمومی زن زندگی
  بلوغ عقلی

  بلوغ عاطفی
  بلوغ اجتماعی
  اخالق خوش

  حیا
  پذیرش مسئولیت های داخلی خانه

درس بیستم
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در درس قبل نیز گفته شد که دختری می تواند شما را به آرامش برساند که در درجه اول »زن زندگی« باشد. منظور 
از زن زندگی، در خانه ماندن و ارتباط نداشتن با جامعه نیست. بلکه اصلی ترین معیار برای زن زندگی، بلوغ عقلی، 

عاطفی و اجتماعی است و مهم ترین شاخصه های این بلوغ ها در یک دختر به شرح زیر می باشد. 
 بلوغ عقلی: مسئولیت پذیری و سنجیدگی در کالم و رفتار، انتقادپذیری.

 بلوغ عاطفی: مدیریت ابراز احساسات و مدیریت روابط عاطفی.
 بلوغ اجتماعی: دوری از توقعات، تشکر و قدردانی، قاطعیت در برابر مزاحمت ها، مدیریت رفتار در هیجانات، 

حفظ اسرار خود و دیگران.
زن زندگی عالوه بر پختگی های بال، ویژگی هایی دارد که زندگی مشترک به آنها نیاز دارد. اگر این ویژگی ها 

وجود نداشته باشد، زندگی شیرین نخواهد بود. 
ویژگی هایی که هر دختری باید پیش از ازدواج نشانه های آن را داشته باشد، عبارت است از:  

1. اخالق خوش
به نظر شما چه چیز می تواند جای اخالق را بگیرد؟ کسی که بداخالق است، خانواده اش را خسته و بیزار 
می کند1. شما می خواهید یک عمر با او زندگی کنید. با خیلی از کمبودها می توان زندگی را ادامه داد 
ولی هیچ چیز نمی تواند بداخالقی یک فرد را جبران کند.  بداخالقی یک همسر در زندگی، هم زندگی 

را برای خودش و هم برای شما سخت و ناگوار خواهد کرد2. 

در فصل سوم معلوم شد که پسری که می خواهد برای ازدواج اقدام کند، باید »مرد زندگی« باشد. اگر خود پسر، 
»مرد زندگی« نباشد، با هرکسی ازدواج کند، آرامش را نخواهد چشید. 

آیا در هر یک از موارد صفحۀ قبل از انتخاب خود رضایت خواهید داشت؟
چه شرایط دیگری وجود دارد که ممکن است شما در آن با وجود آسایش 

مادی، احساس آرامش و شیرینی نکنید؟ 

1.  من ضاق خلقه مله اهله )کافی، ج8، ص23(
2.  ثاََلٌث َل یْهَنُأ لَِصاِحبِِهنَّ َعیٌش الِْحْقُد َو الَْحَسُد َو ُسوُء الُْخُلِق )غررالحکم، ص330(
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1.  اَل تََزوَّْج … َو اَل َمنَّانَهًْ )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 16۳(
َها اللَُّجوج )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 16۲( ۲.  قال رسول اهلل : َو َشرُّ

۳.  مرآهًْ العقوُل )ج ۲0، ص1۳(
: شّر الّزوجات من ال تواتی.)جامع أحادیث الشیعهًْ )للبروجردی(، ج ۲5، ص 168( 4.  علی 

5.  َقاَل أَِمیُرالُْمْؤِمنِیَن َصلََواُت اهللِ َعلَْیِه: إِیَّاُکْم َو تَْزِویَج الَْحْمَقاِء؛ َفإِنَّ ُصْحَبَتَها باََلٌء، َو ُولَْدَها ِضَیاع )الکافی، ج 10، ص 650(
6  .  اَل تََزوَّْج … اَل َمنَّانَهًْ )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 16۳(

    همجوشی
در بین صفات اخالقی، شما فکر می کنید کدام ویژگی اخالقی نمی گذارد آب خوش  زندگی از 

گلوی شما پایین برود؟
در بین ویژگی های اخالقی خوب، کدام یک باعث می شود با وجود فشارها و سختی ها، زندگی 

شیرینی را تجربه کنید؟

 وقتی زنی بداخالق باشد، زندگی با او، با تلخی هایی مثل حسد، کینه توزی، فحاشی، بدزبانی1، بی حیایی و سخن چینی 
همراه است و همسرش تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ زن لجباز۲ و نافرمان۳، ناسازگار4، بی خرد5، زندگی مشترک 

را شیرین نخواهد کرد. از زن مال داری که با مال خود، بر شوهرش منت می نهد باید برحذر بود6.
در مقابل زندگی با دختری که قابل اعتماد، اهل مراعات، صبور و با محبت باشد و صداقت در گفتار و عمل، وفای 
به عهد و امانت داری داشته باشد، همراه با هیجان، اطمینان و رضایت خواهد بود. چنین دختری تأمین کنندۀ عواطف 

همسرش و مربی و مادر خوبی برای فرزندانش خواهد بود.

راه های تشخیص
اخالق را از طریق برخوردهای رایج اجتماعی یا در فضای مجازی نمی توان فهمید. حتماًَ نیاز به 
تحقیق دارد که اخالق او در خانواده و در محیط کار و تحصیل و در بین دوستان چگونه بوده است. نوع برخورد با 
والدین به خوبی می تواند این ویژگی را نشان دهد. به طور نمونه دختری که حرمت پدر و مادری که سال ها برای 

او زحمت کشیده اند را حفظ نکند، حتماً روزی حرمت شما را هم خواهد شکست.
وقتی فردی پشت سر نزدیکانش، با بدی و تلخی و تندی سخن بگوید، در آینده نیز همین رفتار را 

نسبت به همسر خود خواهد داشت.

    همجوشی
چگونه می توانید چرب زبانی ها و ابراز عالقۀ یک نفر را از خوش اخالقی صادقانه تشخیص دهید؟
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َجاِل َفإَِذا ُخِفَضْت َذَهَب ُجْزٌء ِمْن َحَیائَِها َو إَِذا تََزوََّجْت َذَهَب ُجْزٌء َفإَِذا اْفُتِرَعْت َذَهَب ُجْزٌء َو إَِذا  َساِء َو َواِحَدهًْ ِفی الرِّ اِدُق  الَْحَیاُء َعَشَرهًُْ أَْجَزاءٍ تِْسَعهًْ ِفی النِّ 1.  َقاَل الصَّ
َولََدْت َذَهَب ُجْزٌء َو بَِقَی لََها َخْمَسهًُْ أَْجَزاٍء َفإَِذا َفَجَرْت َذَهَب َحَیاُؤَها ُکلُُّه َو إِْن َعفَّْت بَِقَی لََها َخْمَسهًُْ أَْجَزاءٍ)من الیحضره الفقیه، ج ۳، ص 469(

۲.  سنن ابی داوود )ج4، ص6۲(

2. با حیابودن 
شما در زندگی با یک همسر، نیاز به اطمینان و اعتماد دارید. 
آن چیزی که موجب اعتماد شما می شود، حیای اوست. دختر با 
حیا همیشه یک عنصر بازدارنده و ایمنی بخش در برابر آسیب های 
گوناگون محیطی و نگاه های هرز با خود دارد. چنین زنی حاضر 
نیست زیبایی های ظاهری اش را در جامعه به نمایش بگذارد و 
چشم های هرز را به دنبال خود بکشد. خداوند زیبایی های بسیار 
بیشتری به زنان داده و شاید به همین دلیل است که نُه برابر 

مردان به زنان حیا عطا کرده است1. 
نوع نگاه کردن فرد با حیا با نوع نگاه دیگران تفاوت دارد و گویش و کالمشان نیز بسیار محجوب تر است. بسیاری 
از رفتارهایی را که برای بعضی از مردم، عادی تلّقی می گردد انجام نمی دهند. با این افراد نمی توان هرگونه رفتاری 
داشت. گویی حریمی، محیط پیرامون آنان را فراگرفته که آنان را از برخوردهای ناشایست دیگران، حفظ می کند. 
وقتی فرد در برخورد با دیگران حرف هایش را سبک و سنگین می کند و با وقار حرف می  زند، یا اینکه در مقابل 
اشتباهش شرمنده می شود، حرمت دیگران را نگه می دارد، افراد را سبک صدا نمی زند؛ همگی جلوه هایی از حیا 

در درون اوست. 
یکی دیگر از جلوه های مهم حیا، پوشش است. پوشش مناسب هم حرمت فرد را حفظ می کند و هم به این معنی 
است که فرد به حریم فکر، ذهن، روح، اعتقاد و نگاه دیگران احترام می گذارد. البته همۀ افراد کم پوشش در جامعه 
افراد بی حیایی نیستند ولی در هر صورت حیا تا حدود زیادی با پوشیدگی سنجیده می شود. همان طوری که دینداری 
فرد نیز به این ترتیب سنجیده می شود. حضرت علی  می فرمایند: بر شما باد پوشیدن لباسی که بدن نما نباشد؛ 

چرا که هر کس لباسش نازک باشد، دینش سست است.۲ 

فرهنگمان را ارتقا دهیم...

یادبگیریم بیشترین میزان خوش اخالقی خودمان را برای خانواده و خانۀ خود قرار دهیم. بعضی 
در بیرون از خانه و خانواده، خوش اخالق ترند!!! 
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1.  …اَل تََزوَّْج َهْنَفَصهًْ… )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص 16۳(
اِت  َهَواِت ُمْسِرَعاٌت إِلَی اللَّذَّ یِن َداِخاَلتٌ  ِفی الِْفَتِن َمائاَِلٌت إِلَی الشَّ َجاٌت ِمَن الدِّ َْزِمَنهًِْ نِْسَوهًٌْ َکاِشَفاٌت َعاِرَیاٌت ُمَتَبرِّ ِ َو ُهَو َشرُّ اأْلْ اَعهًٌْ َماِن َو اْقتَِراِب السَّ ۲.  َیْظَهُر ِفی آِخِر الزَّ

ٌت لِلُْمَحرََّماِت ِفی َجَهنََّم َخالَِداتٌ  )من ال یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳90( ُمْسَتِحالَّ

در راستای افزایش سرانۀ مطالعه...

در کتاب »حیا« راه های کسب صفت زیبای حیا و آثار آن 
مورد بررسی قرار گرفته است. فصول »رایحه حیا در روابط و 

پیوندها« و »حیای زن« را حتماً بخوانید.
#کتابـ  حیا

در مقابل دختر بدپوششی که در وسط خیابان بلندبلند می خندد و از قهقهه زدن پرهیز ندارد، سطحی از کم حیایی  
خود را بروز می دهد1. زنی که از نشان دادن زیبایی های خود در برابر دیگران پرهیز نمی کند و چشم های زیادی 
درپی اوست، شوهرش را در آینده با دردسرهای زیادی مواجه خواهد کرد و اگر مرد بخواهد او را کنترل کند،  

ناسازگاری زیادی را در خانۀ خود خواهد دید. 
برای همین در روایات در وصف آنها گفته شده که در آخرالزمان، زنانی پیدا می شوند که باز و برهنه اند، از دین 
خارج اند، در فتنه ها و آشوب ها شرکت می کنند، به شهوت رانی مایلند، به لذت های مادی و حیوانی شتابانند، محرمات 

را حالل می انگارند و در دوزخ جاودانند۲.

زندگی با یک دختر باحیا که عشق خود را فقط برای خانۀ همسرش ذخیره کرده است، سرشار از لذت است. آنهایی 
که در پس حیای خود، انرژی زیادی را حفظ کرده اند، هیجان زیادی را در زندگی مشترک به پای همسرشان 

خواهند ریخت.
لذتی که این افراد از ازدواج و رابطه با همسرشان می برند به مراتب بیشتر از لذتی است که فرد عیاش و عشرت طلب 
خواهد برد. چنین فردی تا کنون کسی را به عمق دلش راه نداده و رابطۀ نامشروعی با کسی نداشته است. دختر 
و پسری که قبل از ازدواجشان، در جامعه با حجب و حیا رفتار کرده اند، تازگی عشق و تجربۀ لذت را به صورتی 
شدیدتر در همسرشان تجربه می کنند. برای همین بیشترین لذت ازدواج از آِن زوج جوانی است که اولین عشق 
و لذت خود را در ازدواج تجربه می کنند. عشق بکر در یک فضای مطمئن، پایدار و صمیمی سهم اینهاست. قرآن 
یبِیَن  یَباُت لِلطَّ توصیه کرده است که زنان پاک، با مردان پاک ازدواج کنند و مردان پاک، زنان پاک را برگزینند: »الطَّ

یَباِت« )سورۀ نور، آیه ۲6( یُبوَن لِلطَّ َوالطَّ
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 صرفاً جهت اطالع
رویه های فمینیستی و تعارض آن با زندگی مشترک: فمینیسم جنبشی است که به دنبال تعریف، 
برقراری و دستیابی به حقوق و نقش هایی برای زنان است که در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 

شخصی و اجتماعی، با مردان مشابه باشد. 
در مورد افکار فمینیستی صحبت های فراوانی در مجامع علمی شده است. از دیدگاه اسالم شخصیت 
زن و مرد از نظر شرافت انسانی هیچ تفاوتی ندارد و هر دو کاماًل محترم هستند و زن و مرد نه 
دو جنس رقیب محسوب می شوند و نه جنس اول و دوم. بلکه دو جنس مکمل با نقش های 
متفاوت هستند. انکار هرگونه تفاوت بین زن و مرد در عرصۀ زندگی و نقش ها مبنایی است که 

فمینیست ها به آن اصرار می ورزند.
در اینجا در مورد درستی و نادرستی افکار فمینیستی بحثی نمی کنیم. آن چیزی که مهم است این 
است که کسی که افکار فمینیستی دارد، نوعاً برای زندگی مشترک دردسرزاست؛ چرا که این قبیل 
افراد عموماً امور داخل خانه برایشان اولویت اول نیست و بعضی از آنها آن را کسر شأن خود می دانند؛ 
عالوه بر این خود را رقیب مرد دانسته و در برابر مدیریت مرد در زندگی مشترک مقاومت می کنند.

فرهنگمان را ارتقا دهیم...

یادمان باشد همسری که برای خود انتخاب می کنیم، مادر مناسبی هم برای فرزندانمان باشد.

3. پذیرش مسئولیت های داخلی خانه
همان طور که یک پسر باید خودش را از قبل از ازدواج برای مسئولیت های مالی خانواده آماده کند، دختر نیز 
باید خودش را برای مسئولیت های داخلی خانه، آماده کرده باشد. البته وظایف داخلی خانه جزء وظایف شرعی 
و قانونی دختر نیست. ولی زنان با توجه به روحیات، ظرافت و استعدادهای خود در عموم جوامع، مسئولیت ها و 

مهارت های مختلفی را در خانه پذیرفته اند که اصطالحاً به آن کدبانویی گفته می شود. 
دخترانی که برای این خصوصیت ارزش قائل هستند و درحد خودشان، کمک کار مادرشان بوده اند، آمادگی 
بیشتری برای کدبانویی و قبول بخشی از مسئولیت ها در زندگی مشترک خود خواهند داشت و  زندگی مرتب و 

بانشاطی خواهند داشت. 
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در درس گذشته به زن زندگی اشاره شد که ویژگی الزم برای همۀ دختران است. چرا که دختر با این ویژگی ها 
»مکمل« مرد است. اما چنانچه دختری همۀ آن خصوصیات را داشته باشد معلوم نیست برای هر پسری مناسب 
باشد؛ بلکه باید تناسب الزم را با پسر داشته باشد. بنابراین همتایی دختر و پسر یک ویژگی اساسی برای ازدواج 

است که در این درس به تفصیل توضیح داده ایم. 

همتایی

اهداف درس بیست ویکم
  شناخت شخصی همتای فرد برای زندگی مشترک براساس معیارهای کفویت و همتایی

  تعریف همتایی و کفویت
  شناخت انواع همتایی

  چگونگی شناخت همتای زندگی برای هر فرد

 در ذهن تو چه می گذرد؟
با در نظر گرفتن زندگی های خانوادگی در اطرافتان، به نظر شما اهمیت هر یک از ابعاد همتایی 

برای زندگی مشترک چقدر است؟

ی ابعاد همتایی
خیل کمکم

ط
وس

مت

یاد
ز

ی 
خیل یاد

ز

همتایی و تناسب فکری
همتایی و تناسب اعتقادی

همتایی و تناسب شخصیتی
همتایی و تناسب اقتصادی
همتایی و تناسب فرهنگی

درس بیست و یکم
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همتایی و ُکفویت
شما برای زندگی آینده تان، کسی را نیاز دارید که درکتان کند و از فضای شما و خانواده تان دور نباشد. همتایی 

به معنی تناسب و هماهنگی است. این تناسب به معنای شبیه بودن یا هم راستا و هم جهت بودن است. 

همتایی در چه چیزهایی باید باشد؟
هر چیزی که برای شما ارزشمند است، باید در آن مسئله با همسرتان همتا و متناسب باشید. ارزشمندی، یعنی 
آنچه که برای خودت و خانواده ات مهم است. ارزش ها آن چیزهایی است که اگر در زندگی نداشته باشید، احساس 
خوشبختی نمی کنید. مثاًلً اگر ثروت و رفاه برای کسی ارزش اصلی باشد، اگر همسرش همه چیز داشته باشد ولی 
از لحاظ مالی خانوادۀ ضعیفی داشته باشد، این پسر احساس خوشبختی نمی کند. دقت کنید در اینجا انسان خوب و 
بد یا خانوادۀ خوب و بد مورد بحث نیست. صحبت از تناسب است. پس به انداز ه ای که یک معیار برای شما ارزش 

داشته باشد، تناسب و شباهت در آن باید باالتر باشد. 

چگونه همتای خود را بشناسم؟
برای شناخت همتایتان باید ارزش های خودتان را بشناسید. تا خود و ارزش هایتان را به خوبی نشناسید، نمی توانید 

تشخیص دهید که آیا طرف مقابل همتا و متناسب شما هست یا نه.
در ذهن تو چه می گذرد؟

 در ذهن تو چه می گذرد؟
در زیر سؤاالتی آمده است که به شما کمک می کند خودتان و انتظاراتتان را بیشتر بشناسید. 

 شما چگونه افکار، اعتقادات، اخالقیاتی دارید؟
 از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، و ظاهری چگونه هستید؟

 در آینده می خواهید چگونه باشید؟ 

همتایی و تناسب خانوادگی
همتایی و تناسب اجتماعی
همتایی و تناسب قومیتی
همتایی و تناسب سیاسی
همتایی و تناسب علمی

همتایی و تناسب ظاهری
همتایی و تناسب سنی
...................................
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 هر کدام از این ابعاد، چه درصدی از اهمیت را برای شما دارد؟ کدام یک از این موارد برای شما 
ارزش است؟ اگر کدام یک نباشد احساس خوشبختی نمی کنید؟

 از همسرتان در این موارد چه انتظاری دارید؟
برای اینکه خودتان را بهتر بشناسید باید به گذشتۀ خودتان نگاه کنید. اینکه در ارتباط با دوستان، 
فامیل و آشنایانتان چه مسائلی باعث ارتباط بیشتر شما با آنها شده و چه مالک هایی در آنها نبوده 
که نتوانستید با آنها صمیمی شوید؟ چه کمبودهایی در زندگی شما را آزار داده و یا اگر به آن فکر 

کنید ناراحت می شوید. 

انواع همتایی
همتایی فکری:  یکی از مهم ترین همتایی ها، همتایی و تناسب فکری است که دو جنبه دارد. جنبه اول این 

است که باید از نظر توان فکری و سطح هوش و عقالنیت دونفر با هم تناسب داشته باشند. 
جنبۀ دوم این است که باید در افکار شما و طرف مقابل، سنخیت وجود داشته باشد تا بتوانید با یکدیگر هم سخن 
شوید، همدیگر را درک کنید و به اصطالح هم زبان باشید و دغدغه های همدیگر را بشناسید. مثاًل اگر شما طرز 
تفکرتان این است که باید آینده نگر باشیم و طرف مقابل بیشتر در پی این است که االن باید زندگی خوشی داشته 
باشیم، این دو طرز تفکر، باهم سنخیت نخواهند داشت و طبیعتاً با منطق متفاوتی با مسائل زندگی روبرو خواهند شد.

همتایی اعتقادی: یکی از مهم ترین مواردی که نشانۀ سنخیت فکری شما و طرف مقابل است، تناسب اعتقادی 
است. از آنجا که به طور طبیعی برای هر کسی اعتقاداتش بسیار مهم است، این بخش از تناسب فکری را به طور 

ویژه مورد توجه قرار می دهیم.
ازدواج با کسی که دین، مذهب یا اعتقادات و میزان پایبندی اش به مسائل دینی با شما تفاوت دارد، ازدواج نامناسبی 
است. شما در برگزاری مراسم ها تا نوع عبادات و سبک زندگی تان با هم تفاوت خواهید داشت و مطمئناً در موارد 
زیادی با چالش مواجه خواهید شد. این چالش ها آرامش شما را سلب خواهد کرد. البته ممکن است این موضوع 
در شور و هیجان اول زندگی به چشم نیاید؛ ولی در فراز و نشیب های زندگی، به خصوص در شرایط سخت، حتمًا 

خودش را نشان خواهد داد.

همتایی اقتصادی:  اگر با کمترین کمبود اقتصادی، احساس ناراحتی می کنید، بدانید که مسائل اقتصادی برای 
شما مهم است. مثالً  اگر در گذشته وسیله ای را که دوست داشتید به دلیل مشکالت مالی نتوانستید بخرید، چقدر 
احساس ناراحتی کردید. از میزان ناراحتی خود، می توانید بفهمید چقدر مسائل اقتصادی برایتان مهم است. به طور 
خاص اگر خودتان امکان تهیۀ جهیزیۀ زندگی را ندارید و توقع امکانات خوب برای زندگی دارید، نباید با دختری 
ازدواج کنید که خانواده اش جهیزیۀ خوبی به او نمی دهند. اگر برای هر دو طرف و خانواده ها مسائل اقتصادی ارزش 

مهمی نباشد، معیار همتایی اقتصادی کم رنگ تر خواهد شد.
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شاید در فضای مجازی یا دانشگاه به خاطر غلبۀ فرهنگ محیطِی آنجا احساس کنید شما دو نفر به هم می خورید. 
در این باره توجه داشته باشید که همه در چنین محیط هایی با فرهنگ همان جا درحال تعامل با هم هستند؛ در 
صورتی که وقتی ازدواج می کنید، هر کدام با فرهنگ خانوادگی، قومیتی و مذهبی خود وارد زندگی مشترک می شوید 
که در دانشگاه و در فضای مجازی، روشن نبوده است. آن موقع است که دچار چالش خواهید شد. به همین دلیل 

در میان زوج های دانشجو که افراد گاهی از فرهنگ های مختلف هستند، این معضل زیاد به چشم می خورد.
در صورتی دختر و پسر از دو قوم و دو شهر متفاوت می توانند با یکدیگر ازدواج کنند که فرهنگشان با یکدیگر 
متعارض نباشد؛ یا خود و خانواده هایشان حساسیتی بر فرهنگشان نداشته باشند. در این زمینه حتماً با یک مشاور 
امین مشورت کنید. برای تشخیص تعارضات، از افرادی که از فرهنگ خود شما با آن فرهنگ ارتباط داشته اند 

مشورت بگیرید. 

همتایی اجتماعی: ازنظر شأن اجتماعی مهم است که اختالف زیادی با همدیگر نداشته باشید. اینکه یک دختر 
خیلی پایین تر یا خیلی باالتر را انتخاب کنید، ممکن است برای شما دردسر داشته باشد؛ معمواًل توصیه می شود 
که پسر شأن کمتری از دختر نداشته باشد. یعنی از نظر ارزش های اجتماعِی حاکم بر »شما و خانواده تان«، پسر 

منزلتش پایین نباشد و داماد کم ارزشی محسوب نشود.

فرهنگمان را ارتقا دهیم...

یادبگیریم اگر وضع کنونی دختر را می پذیریم، او را انتخاب کنیم و به امید تغییر با کسی ازدواج نکنید. 

    همجوشی
نمونه هایی از اختالفات فرهنگی را که در اطراف خود مشاهده کرده اید و منجر به مشکالت بعد 

از ازدواج شده است، در کالس بیان کنید. 

همتایی فرهنگی و خانوادگی:   یکی دیگر از مهم ترین همتایی ها، همتایی فرهنگی است که در قالب آداب و رسوم، 
عادت ها، هنجارها، اخالقیات، سبک زندگی و نوع معاشرت های خانوادگی نمایان می شود. 

گاهی دیده می شود پسر به دالیلی از دختر خوشش می آید؛ ولی نوع پوشش دختر با ارزش های فرهنگی و خانوادگی 
پسر متفاوت است. در این مرحله پسر فکر می کند بعد از ازدواج می تواند سبک پوشش دختر را به فرهنگ خود 
نزدیک کند. اما عموماً دختران زیر بار نرفته و تأکید می کنند تو ما را با همین وضع انتخاب کرده ای و نباید چیز 

دیگری را انتظار داشته باشی.
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»بانو مجتهده امین« دانشمند و مفسر قرآن، و همسرش معین التجار که از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار 
بود، زندگی همراه با آرامشی داشتند. این دو نفر گرچه همتایی علمی نداشتند، اما از نظر اجتماعی هم شأن بودند. 
وقتی شأن اجتماعی زن باالتر از مرد باشد، عموماً مرد احساس حقارت می کند و چه بسا فشارهای خانوادگی اش 

را به زن بیشتر کند.

همتایی سنی: دختر و پسر باید ازنظر سن عقلی به هم بخورند. به این معنا که ازنظر پختگی عقلی و اجتماعی 
نزدیک به هم باشند. معمواًل دختران زودتر به پختگی عقلی و اجتماعی می رسند. به همین خاطر در سنین پایین تر 
بهتر است دختر ازنظر سنی کمتر از پسر باشد. آن چیزی که مهم است این است که پسر پختگی بیشتر و توان 

مدیریت یک زندگی را درحدی داشته باشد که همسرش او را به عنوان مرد زندگی و مدیر آن بپذیرد.

همتایی شخصیتی: شخصیت های مختلف افراد، روحیات و رفتارهای متفاوتی را در آنان ایجاد می کند. تفاوت های 
شخصیتی افراد می تواند در بعضی مواقع آسیب های جدی به زندگی مشترک وارد کند. تشخیص تفاوت های 

آسیب زا سخت است و به نظر متخصصان نیاز دارد. 
برونگرا و درونگرا بودن یک تفاوت معروف شخصیتی است که بسیاری با آن آشنا هستند. ولی واقعاً معلوم نیست که 
چقدر در سرنوشت ازدواج شما مؤثر باشد. بنابراین تفاوت های شخصیتی مؤثر در ازدواج را منوط به نظر متخصص 
امین و با تجربه کنید. البته برای کسانی که انعطاف پذیر و اخالق مدار باشند، این آسیب ها به حّداقل خواهد رسید.

بار دیگر تأکید می کنیم همتایی در همۀ موارد باال نیاز نیست؛ اینکه بخواهید در هر مسئله ای شبیه هم باشید، یا 
اینکه در یک موضوع مشخص دقیقاً شبیه هم رفتار کنید، یک نگاه وسواس گونه  به همتایی است. وسواس در 
یافتن همتایی ها، شما را دچار مشکل خواهد کرد؛ بنابراین صرفاً در موضوعاتی که برای شما ارزش ویژه ای دارد، 

به دنبال همتایی با طرف مقابل باشید و بقیه موارد را با انعطاف پذیری خودتان جبران کنید.

در راستای افزایش سرانۀ مطالعه...

همتایی های دیگری همچون همتایی سیاسی، علمی و ظاهری 
و همتایی در گذران اوقات فراغت نیز در اولویت های بعدی 
قرار دارد که برای آگاهی از آن ها و میزان و شرایط تأثیر آنها 
می توانید به »گفتار سوم: معیارهای انتخاب همسر« در کتاب 

»مطلع مهر« مراجعه کنید.
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جایگاه »ایمان« در همتایی ها کجاست؟

 کسی را همتای دختر خود نمی یابم. 
: آنچه را دربارۀ دخترانت نوشته بودی که کسی همتای خودت نمی یابی دریافتم. خدایت رحمت    امام باقر 
کناد! چنین اندیشه ای به خود راه مده؛ چرا که پیامبر خدا  می فرمود: هرگاه کسی نزد شما به خواستگاری 
آمد که اخالق و دین او را می پسندید، به او زن دهید؛ چرا که اگر چنین نکنید، گناه و تباهی بزرگی در زمین 

پدید خواهد آمد1.
 پیامبر  همتایی فرهنگی، فکری، ایمانی، اخالقی و پاک دامنی افراد را مورد تأکید قرار می دادند و در ازدواج 
خودشان و اصحابشان، همتایی اقتصادی را مالک قرار نمی دادند و به اصحابشان می فرمودند: مؤمن همتای مؤمن است. ۲ 
 مردی نزد رسول خدا  آمد تا درباره ازدواج مشورت کند؛ حضرت فرمودند: خدایت خیر دهد! با زنی مؤمن ازدواج کن.

واقعیت این است که فرد تا وقتی خودش به نقطۀ آرامش نرسیده باشد، نمی تواند همسرش را به آرامش برساند. 
اینجاست که موضوع ایمان معنا پیدا می کند. ایمان از واژۀ امن گرفته شده است. کسی که ایمان داشته باشد، آرام 

است، می شود به گفته هایش اعتماد کرد و به امانت داری و پیمان او تکیه نمود.

سؤال مهمی که مطرح می شود این است که »همتایی در ایمان تا چه حد و در چه مواقعی می تواند به عنوان 
مالک اساسی ازدواج درنظر گرفته شود؟«

برای پاسخ به این سؤال باید به چند نکتۀ مهم توجه کرد:
 ایمان را نباید با مقّدس مآبی اشتباه گرفت. کسی که ظاهری متدین دارد، لزوماً فرد مؤمنی نیست. به تعبیر 
امام  صادق  ایمان فرد به کثرت نماز و روزه هایش نیست؛ بلکه باید صداقت و امانت داری فرد را دید۳. به این 
معنا که اگر فردی خیلی اهل نماز و روزۀ مستحبی است، شاید عادت کرده است؛  ولی هیچ ترسی از خدا ندارد و 

راحت دروغ می گوید و امانت دار نیست.
 فردی که دلش با خداست باید با رفتارهایش این رابطه را تقویت کند؛ در غیر این صورت، اگر رفتارش عشق 
قلبی اش را تأیید نکرد،  دلش تغییر خواهد کرد. بنابراین فردی که ادعای ایمان دارد، ولی رفتارهای مؤمنانه ندارد، 

1. َعْن َعلِی بِْن َمْهِزیاَر َقاَل َکَتَب َعلِی بُْن أَْسَباٍط إِلَی أَبی َجْعَفٍر، ِفی أَْمِر بََناتِِه َو أَ      نَُّه یِجُد أََحداً ِمْثلَُه َفَکَتَب إِلَیِه أَبُو َجْعَفٍر، َفِهْمُت َما َذَکْرَت ِمْن أَْمِر بََناتَِک َو أَ         نََّک تَِجُد أََحداً ِمْثلََک 
َفال تَْنُظْر ِفی َذلِکَ َرِحَمَک اهلل َفإِنَّ َرُسوَل اهلل َقاَل إَِذا َجاَءُکْم َمْن تَْرَضْوَن ُخُلَقُه َو ِدیَنُه َفَزوَُّجوُه إاِّل تَْفَعُلوُه تَُکْن ِفْتَنهًٌْ ِفی األرِض َو َفساٌد َکبِیٌر. )الکافی، ج5، ص۳47(

۲. یا َرُسوَل اهللِ، َو َمنِ  األْْکَفاُء؟ َفَقاَل: الُْمْؤِمُنونَ  بَْعُضُهمْ  أَْکَفاُء بَْعٍض، الُْمْؤِمُنونَ  بَْعُضُهمْ  أَْکَفاُء بَْعٍض)کافی، ج 10، ص 604( ؛ الُْمْؤِمنُ  ُکْفُو الُْمْؤِمَنهًِْ َو الُْمْسلُِم ُکْفُو 
الُْمْسـلَِمهًْ)وسائل الشیعهًْ، ج ۲0، ص 68(

۳. »اَل تَْنُظُروا إِلی  ُطولِ  ُرُکوعِ  الرَُّجِل َو ُسُجوِدِه؛ َفإِنَّ ذلَِک َشی ٌء اْعَتاَدُه، َفلَْو تََرَکُه اْسَتْوَحَش لِذلَِک، َو لِکِن انُْظُروا إِلی  ِصْدِق َحِدیثِِه، َو أََداِء أََمانَتِِه«)کافی، ج ۳، ص ۲7۳(

    همجوشی
به نظر شما نشانۀ ایمان افراد چیست و از چه راهی می توان به میزان ایمان آنها پی برد؟ 
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به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. کسی که ادعای دوستی خدا را دارد چگونه ابتدایی ترین دستورات الهی مثل نماز 
یا حجاب را مراعات نمی کند؟ بعضی بهانه می آورند که ما دلمان با خداست و دل باید پاک باشد. گول مدعیان 
را نخورید. اتفاقاً آنچه که میزان ایمان هرکسی را به شما نشان می دهد »رفتار«های اوست. به کسی که اهل 
مراعات حالل و حرام الهی و خداترس باشد می توان اعتماد کرد. در قرآن کریم، مردان و زنان مؤمن از وصلت با 

افراد بی ایمان، حتی درصورت برخورداری از سایر معیارهای همسر مطلوب، نهی شده اند.1 
 اخالق پسندیده نیز در کنار و پیش از ایمان و به عبارت دقیق تر به عنوان شاخص ایمان مطرح است؛ به حدی 

که اگر واقعاً ایمان و اخالق دونفر، رشدیافته باشد، بقیۀ ویژگی هایشان را تحت الشعاع قرار می دهد. 
 میزان ایمانی که از طرف مقابل انتظار دارید باید درحدود ایمان خودتان باشد. اگر فاصلۀ ایمانی تان خیلی زیاد 

باشد، هر دو دچار مشکل می شوید. 
 در صدر اسالم و همچنین اوایل انقالب اسالمی، حال و هوای جامعه به گونه ای بود که ارزش ایمانی، سایر 
ارزش ها را تحت الشعاع قرار داده بود. لذا ازدواج های زیادی را می دیدیم که با فرهنگ های متفاوت و همچنین 
اختالفات اقتصادی شکل می گرفت و موّفق بود. امروزه نیز اگر فضای دختر و پسر به گونه ای باشد که ارزش های 

دیگر برایشان چندان مطرح نباشد، باز عمل به همان الگو توصیه می شود.
 اگر به بقیه همتایی ها مثاًل اقتصادی، اجتماعی، علمی و... بی توجه باشید و فقط ایمان را مالک انتخابتان بگذارید، 
ولی در واقعیت این ها برای شما و خانواده تان ارزشمند باشد، حتماً با مشکالت و مسائل متعددی روبه رو خواهید شد. 
پس اگر فکر  می کنید ایمان تنها مالک شما برای انتخاب است، باید ببینید که خودتان در همه امور زندگی ایمان 

را چقدر در رأس کارهایتان قرار داده اید.

1. والُتنِکحوا الُمشِرکیَن َحّتی ُیؤِمنوا ولََعبٌد ُمؤِمٌن َخیٌر ِمن ُمشِرٍک ولَو اَعَجَبُکم اُولئَِک َیدعوَن اِلَی الّناِر واهلُل َیدعوا اِلَی الَجَنّهًِْ والَمغِفَرهًِْ بِاِذنِِه... )سوره بقره، آیه۲۲1(
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شیوه های آشنایی برای ازدواج

یکی از پیش نیازهای مهم و ضروری برای ازدواج، آشنایی دوطرف از ویژگی های شخصیتی، اخالقی، اعتقادی، 
خانوادگی، رفتاری، فرهنگی و اقتصادی یکدیگر است. دختر و پسر باید با دقت و حساسیت زیاد و با استفاده از راه های 
مناسب از نقاط قوت و ضعف یکدیگر اطالع پیدا کنند و متوجه شوند چقدر با هم تناسب فکری و اعتقادی دارند. 
شیوه ها و فرایندهای مختلفی برای شروع آشنایی و  شناخت، در بین افراد مرسوم است. »آشنایی های فردی، 

مجازی و خانوادگی« که در این درس به آنها پرداخته می شود.

آشنایی های فردی
در آشنایی فردی، دختر و پسر به خاطر جذابیت های رفتاری، علمی، ظاهری، اشتراکات کاری یا تحصیلی، 
دردها و مشکالت مشترک، به صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط می شوند. پس از مدتی که پسر زمینه را مساعد 
دید، از دختر خواستگاری می کند و بعد از اینکه همدیگر را انتخاب می کنند، خانواده ها را در جریان قرار می دهند. 
اتفاقاتی که در پی این قبیل آشنایی می افتد و مشکالتی که به وجود می آید، اتفاقات مهمی است که عموماً به آن 

بی توجهی می شود.

اهداف درس بیست ودوم
  آشنایی با شیوه های آشنایی برای ازدواج

  بررسی شیوۀ آشنایی فردی و مستقیم
  چگونگی مدیریت عالیق در آشنایی های فردی

  بررسی شیوۀ آشنایی در فضای مجازی
  بررسی شیوۀ آشنایی خانوادگی و غیرمستقیم

درس بیست و دوم
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اختالل در شناخت
عالقه مند شدن قبل از شناخت، نقطۀ آغاز شکست است. اگر قلب زودتر از عقل به کسی وابسته شد، دیگر عقل نمی تواند 
نظری بدهد؛ چرا که قلب تصمیمش را گرفته است و به قول معروف محبت، آدم را کور و کر می کند1. طبیعی است 
وقتی دختر و پسری برای شناخت طرف مقابل در روابط اجتماعی با او انس می گیرند،  قبل از آنکه بخواهند شناختی 
از هم پیدا کنند، به هم عالقه مند می شوند. این عالقۀ قلبی، فرصت را از عقل می گیرد. برای همین است  که دیگران 
نقاط ضعف بزرگی را از طرف مقابل می بینند ولی اصاًل به نظر آنها نمی آید. وابستگی در این شرایط یعنی حتی وقتی 

عیب های او را هم م ی بینند، نمی توانند از او دل بکنند و آن وقت است که واقعاً به دردسر می افتند. 
فرایند آشنایی و انتخاب همسر باید به گونه ای باشد که عوامل تحریک کنندۀ قلب زودتر وارد عمل نشود. نگاه 
و ارتباط مستقیم و روابط عاطفی، همه تحریک کنندۀ قلب است. جالب است که آنهایی که احساسی ترند بیشتر 
مدعی این هستند که احساساتی عمل نمی کنند؛ بنابراین برای اطمینان از این مسئله، باید دید آیا آنچه از طرف 

مقابل احساس می کنیم، دیگران هم تأیید می کنند یا نه.

ازدواج اجباری: این سال ها ازدواج بخش زیادی از افراد، »ازدواج اجباری« است. البته نه اجبار بیرونی، بلکه یک 
اجبار درونی که آزادی انتخاب را از آن ها می گیرد؛ اما اگر این افراد ابتدا معیارهای ازدواجشان را در یک فرآیند عاقالنه 
مشخص می کردند، و پیش از اینکه اجازه بدهند کسی وارد حریم عاطفی آن ها بشود،  ابتدا مطمئن می شدند که 
مالک هایشان را دارد یا ندارد و افراد را انتخاب می کردند، این چنین با شکست های عشقی پیش و پس از ازدواج 

مواجه نمی شدند. در واقع این افراد خود دارند شکست را انتخاب می کنند.

    همجوشی
مواردی از شکست های عشقی پیش یا پس از ازدواج اطرافیانتان را برای دوستانتان بیان کنید. 

دالیل این شکست ها را بررسی کنید. 

ازدواج با دوستی عاشقانه: »باید عاشق باشی تا بتوانی ازدواج کنی«؛ این کلیشۀ تکراری و نخ نمای فیلم و 
سریال هاست که اگر دختر و پسری همدیگر را در نگاه اول پسندیدند، در ازدواج مناسب هم هستند و زندگی 
شیرینی خواهند داشت؛ همان طور که در دروس قبل گفته شد، ازدواج با دوستی های عاشقانه رمانتیک علی رغم 
جذابیت باالیی که دارد، نرخ طالق باالیی را نیز به خود اختصاص داده است؛ چرا که این عشق ها، به همان سرعتی 
که به وجود می آید با همان سرعت نیز فروکش می کند. ضرب المثل »وصال مدفن عشق است«، مربوط به این 
نوع عشق است؛ ضرب المثلی که در بسیاری از فرهنگ های غیرایرانی نیز وجود دارد. این عشق ها مانند کاتالیزوری 

عمل می کند که صرفاً سرعت پیوند را افزایش می دهد.
البته این به این معنا نیست که همۀ عشق ها ناپاک است؛ ولی در هرحال، پیامدهای عشق الزاماً به پاک بودن و 

ناپاک بودن آن ارتباطی ندارد.
یِء ُیْعمی َو ُیِصّم )من الیحضره الفقیه، ج4، ص۳80( 1. ُحبَُّک للِشَّ
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محور عالقه های پیش از ازدواج با حقایق زندگی همخوان نیست و زندگی، با به سردی گراییدن آتش عشق، 
شیرینی و گرمی خود را از دست می دهد و مشکالت، بیشتر جلوه می نماید. حتی اگر شما در انتخاب همسرتان، 
جذاب ترین دختر را برگزیده باشید، تمام این عنوان ها و ابهت ها و زیبایی ها چند وقت پس از ازدواج رنگ می بازد 

و فروکش می کند. 
انتخاب عاقالنه؛ زندگی عاشقانه: عشق برای ادامۀ ازدواج ضروری تر از آغاز آن است. عشقی که به تدریج با دیدن 
سنخیت و مسئولیت پذیری طرف مقابل در زندگی شکل می گیرد، ظرفیت شما را برای تحمل سختی ها و گذشت 
افزایش خواهد داد. این عشق ناشی از انتخاب عاقالنه ای است که قباًل کرده اید و حاصل مراقبتی است که پیش 
از ازدواج از قلب خود کرده اید. شما با مطالعه و مشورت، معیارهای مؤثر در ازدواج را دانسته اید و با سخت گیری زیاد 
و دقت فراوان، مناسب ترین گزینه را شناخته اید و این  به یک زندگی عاشقانه منجر خواهد شد. عاقالنه انتخاب 

کرده اید که توانسته اید یک عمر عاشقانه زندگی کنید. نوش جانتان... .
مدیریت عالیق در روابط بین فردی: ارتباطات اجتماعی، به گونه ای است که خواسته یا ناخواسته در معرض ارتباط 
با دختران قرار می گیرید. اگر بخواهید این ارتباط رنگ و بوی عاطفی به خود نگیرد، باید نکات زیر را رعایت کنید : 
1  توجه کنید که دلیلی که باعث آشنایی شما با فرد مقابل شده است، نمی تواند به تنهایی اساس خوبی برای 
ارتباط های بعدی باشد. مثاًل ممکن است شما نظر او در مورد یک مسئلۀ سیاسی را بپسندید و دیدگاه مذهبی 

او را دوست داشته باشید. این به تنهایی نمی تواند دلیلی برای انتخاب او به عنوان همسر باشد.
2   اگر به یک دلیل واقعی مثل همکاری علمی مجبورید با دختری هم صحبت شوید، نباید بگذارید این صحبت ها 
وارد حریم خصوصی شما بشود. نوع برخورد، اقتدار و جدیتی که از خود نشان می دهید، تعیین کنندۀ محدودۀ 

ارتباط شما خواهد بود.
3  حجب و حیای خود را در ارتباط با جنس مقابل افزایش دهید و حد و مرزهای مشّخصی در ارتباط با جنس 

مقابل ایجاد کنید. این حجب و حیا مانع ایجاد محبت و وابستگی خواهد شد.
4  بعضی با این تصور که »هر موقع احساس کردیم رابطه جنبۀ عاطفی پیدا کرد، آن را متوقف می کنیم«، با خیال 
آسوده، به رابطۀ خود با دختر یا دخترانی ادامه می دهند. درحالی که در اغلب موارد، فرد دیر متوجه تأثیرات 
عاطفی می شود. چرا که این امر ابتدا در سطح »ناخودآگاه« شکل می گیرد و وقتی برای فرد روشن می شود که 
دلبستگی و وابستگی شدیدی رخ داده باشد و جدایی بسیار سخت شده است. بنابراین باید مدیریت روابط پیش 

از بروز این احساس و بر اساس نکات قبلی آغاز و از استمرار روابط جلوگیری شود.

 صرفاً جهت اطالع
ناخودآگاه: ما با اطالعات زیادی مواجه هستیم که همگی بر عملکردمان اثر می گذارد. برخی از 

این اطالعات به صورت خودآگاه و برخی به صورت ناخودآگاه هستند.
برخی روان شناسان برای اینکه بتوانند اهمیت و نسبت خودآگاه و ناخودآگاه را ترسیم کنند، آن را 
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به کوه یخ شناور در میان امواج دریا تشبیه می کنند. قسمت اندکی از این کوه یخ که بیرون آب 
است و دیده می شود، روان خودآگاه هر فرد است و قسمت عمدۀ این کوه که درون آب است و 
دیده نمی شود، روان ناخودآگاه است. به عبارت ساده تر، افراد هر لحظه اطالعات زیادی را به صورت 
ناخودآگاه دارند که از آن بی اطالعند اما این اطالعات بر روح و روان، رفتارها و تصمیم گیری های 

زندگی شان اثر می گذارد.

خودم دوستش دارم... : ممکن است شما به هر دلیلی عالقۀ دختری به دلتان افتاده یا دختری را برای ازدواج 
مناسب می دانید؛ در این صورت دو نکته را درنظر بگیرید:

 بی گدار به آب نزنید و احساسات خود را زود به دیگران بروز ندهید. ابراز احساسات از جانب شما ازدواج تان را 
پیچیده تر خواهد کرد و ممکن است تا مدتی درگیر این یکی دو کلمه که گفته اید بمانید.

به طور مثال وقتی شما در کالس درس به صحبت های معلم تان گوش می دهید مطالب را به صورت 
خودآگاه در خاطر می سپارید. پس از مدتی آنچه از این مطالب که با شما تطابق بیشتری دارد و 
آن را پذیرفته اید ماندگار می شود و آنچه که تطابق کمتری دارد و شما نپذیرفته اید یا فقط حفظ 

کرده اید، از خاطر شما می رود.
حال اگر توجه ویژه ای نسبت به یکی از معلمانتان داشته باشید، به غیر از مطالب درسی، حرکات 
دست و صورت و ایما و اشاره، لحن حرف زدن، نوع پوشش معلم به صورت غیرارادی و ناخودآگاه 
در ذهن شما وارد می شود و از آن تأثیر می پذیرید، درحالی که به صورت هوشیار قضاوتی نسبت 

به درستی و غلط بودن آنها ندارید.
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آشنایی بدون نتیجه: در بسیاری از موارد این آشنایی ها به ازدواج منجر نمی شود؛ مثاًل ممکن است دختر یا پسر پس 
از مدتی متوجه شوند به درد ازدواج با یکدیگر نمی خورند یا اینکه خانواده ها چنین احساسی می کنند و این ارتباط قطع 
می شود. در این حالت ضمن آنکه آسیب عاطفی خواهید دید، چون دختر بیشتر آسیب می بیند، شما دچار احساس 

گناه زیادی هم خواهید شد. وقت و انرژی زیادی نیز از دو طرف گرفته شده و نتیجه ای به دست نیامده است. 
عالوه بر این دختری که با او ارتباط برقرار کرده اید، طبیعتاً مزایایی داشته است. این مزایا از ذهن شما نخواهد 
رفت و در الگوی مطلوب شما از یک همسر وارد خواهد شد. در آینده با هرکس ازدواج کنید، همین مزایا را نیز از 
او انتظار خواهید داشت و به همین ترتیب رضایت خود را کاهش خواهید داد و احیاناً مقایسه خواهید کرد. بنابراین 

هرچه ارتباطات فرد بیشتر باشد، رضایت او از زندگی کمتر خواهد شد.
گاهی نیز با اینکه پسر خواهان ازدواج با دختر هست، اما آمادگی ازدواج ندارد. این باعث می شود این ارتباطات، 
طوالنی شده و در اثر ادامۀ آن، دختر موقعیت های زیادی را از دست بدهد. در نهایت هم بر اثر اختالفاتی که بینشان 
پیش می آید یا بروز حوادث یا مخالفت خانواده ها، این ازدواج به نتیجه نمی رسد و باعث سرخوردگی دختر می شود.
پسرانی که بدون قصد ازدواج و برای راضی کردن دختر به دوستی، به او پیشنهاد آشنایی برای ازدواج را می دهند، 

با زندگی دختران بازی می کنند و این بی اخالقی و ظلم بزرگی است که روزی آنها را گرفتار خواهد کرد.

 در ذهن تو چه می گذرد؟
به نظر شما آیا بین شیوه های جدید خواستگاری و افزایش آمار طالق در سال های اخیر، ارتباطی 

وجود دارد؟  

بنابراین به طور کلی توصیه می شود در آشنایی فردی، از همان جلسات اول، خانواده ها را با یکدیگر آشنا کنید. این 
یک اصل مهم است. در روند آشنایی با خانواده ها به خیلی از نکات خواهید رسید قبل از آنکه احساسات درگیر شود.  
شناخت یا ارتباط: هر قدر شما با هم رفت و آمد کنید شناختتان از یکدیگر کامل نخواهد شد. شناخت باید از 
راه های مختلف مثل گفتگو، تحقیق از محل کار، محل زندگی، محل تحصیل، دوستان و فامیل و مشورت گرفتن 
از دیگران صورت بگیرد. این موارد وقتی اتفاق خواهد افتاد که شما رسماً از طریق خانواده به خواستگاری رفته باشید.

 آشنایی باید به شناخت و انتخاب کردن طرفین کمک کند و نه ارتباط آنها با یکدیگر.

 برای کنترل و مدیریت احساس خود بهتر است با یک مشاور امین و پخته مشورت کنید. او مثل شما از نظر 
عاطفی با این فرد درگیر نیست و کمک زیادی به شما خواهد کرد. 

 تنها به دلیل عالقه، کسی را برای ازدواج انتخاب نکنید. ابتدا از دیگران مشورت بگیرید که آیا آنها هم همتایی 
و تناسب شما را تأیید می کنند یا شما چون درگیر عالقه شده اید، همدیگر را متناسب می دانید.
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کتاب »گلبرگ زندگی« در فصل های »روابط پیش از ازدواج« 
و »شیوه های نادرست ازدواج«، به بررسی این دو پدیده پرداخته 
است. فصل های دیگِر این کتاب نیز مطالبی را متناسب با 

فرهنگ و زمانۀ حاضر مورد بررسی قرار داده است. 

آشنایی در فضای مجازی 
در فضای مجازی هرکس، از جمله خود شما، صرفاًً آن ابعادی از شخصیتش را که دوست دارد به نمایش 
می گذارد. زیباترین عکس را برای معرفی خود انتخاب می کند و چیزهایی که دوست ندارد را به دیگران نشان 

نمی دهد. به همین دلیل فضای مجازی فضای مناسبی برای ازدواج و خواستگاری نیست. 

    همجوشی
 دلیل نشان ندادن خود واقعی در فضای مجازی را از نگاه خود با دوستانتان به اشتراک بگذارید. 

فضای مجازی راه مطمئنی برای دستیابی به زندگی واقعی نیست. زندگی شما بنا نیست در فضای مجازی ادامه 
پیدا کند. در زندگی واقعی موقعیت هایی پیش می آید که افراد، ممکن است عصبانی یا ناراحت شوند. واکنش 
عادی افراد در این نامالیمات را فقط در زندگی واقعی می توان فهمید. برای همین در ارتباطات فضای مجازی 

دقت های زیر نیز مورد نیاز است:
  در فضای مجازی، فقط یک الیه از شخصیت فرد را می بینید، اگر از او خوشتان بیاید، بقیۀ شخصیت او را 

مطابق میل خودتان تصور و تکمیل می کنید. برای همین هر دو یکدیگر را آرمانی و ایده آل درنظر می گیرید.
  در فضای مجازی چون احساس نظارت بیرونی نمی کنید، زمینۀ عبور از خطوط قرمزتان زیاد است. خیلی 
مراقب باشید که گفتگویتان وارد حریم خصوصی و عواطف شخصی نشود؛ اگر وارد چنین فضایی شدید، کنترل 

آن خیلی دشوارتر خواهد شد.
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مجموعه کتاب های جیبی »بهتر از آینه و شمعدان« 
در مورد ازدواج به صورت کاربردی و بومی نوشته شده 
و نیاز شما را برآورده می کند. در یکی از جلدها، تحت 
عنوان »چقدر خودت را می شناسی« پرسش های 
مناسبی مطرح شده است که هر کدام از دو نفر این 
کتابچه را پر کرده و به طرف دیگر تحویل می دهند.

آشنایی های خانوادگی
منظور از آشنایی خانوادگی این است که شما در هرحالی فرایند شناخت تان را در بستر خانواده پیش می برید. 
به این معنا که شما چه شناخت اولیه از طرف مقابل داشته باشید و چه از طریق فرد دیگری به شما معرفی شده 
باشد، شروع آشنایی های ازدواج و بحث از ازدواج و خواستگاری، همراه با خانواده ها صورت بگیرد. در مواردی هم 
که در محیط تحصیل یا در محیط اجتماع، دختری را احیاناً بپسندید، بهتر است مطلب را با خانواده در میان بگذارید 

و از طریق آنها اقدام کنید. 
این آشنایی های خانوادگی بیشتر از طریق معرف یا واسطه اتفاق می افتد. معرف در ازدواج، کسی است که براساس 
شناختی که از  دختر و پسر و خانواده های آنان دارد، دو جوان را برای ازدواج به یکدیگر معرفی می کند و با واسطه گری 
بین خانواده طرفین، تا به بار نشستن ازدواج آنها را یاری می رساند. این معرف می تواند یکی از اعضای خانواده، 
فامیل، دوستان، همسایگان یا واسطه های مطمئن باشد. در مورد معرف و مالحظات مربوط به آن، خواستگاری و 

تحقیقات در کتاب مدیریت خانوادۀ دختران راهکارهای خوبی ارائه شده است.

  مواظب رفتارهایی که چراغ سبز محسوب می شود، باشید؛ زیرا خیلی زودتر از آنچه فکر می کنید، وارد ارتباط 
خواهید شد. تمام رفتارهای شما معنی دار است. مواظب معنای رفتارهایتان باشید. یک الیک برای تشویق یا تشکر، 

ممکن است در ذهن دیگران معنای دیگری را ایجاد کند.
  البته در بین جلسات خواستگاری که در حضور خانواده ها تشکیل شده باشد، می توان بخشی از سؤاالت را در 
فضای مجازی از همدیگر پرسید. در واقع فضای مجازی به عنوان مکمل جلسات خواستگاری نقش خوبی می تواند 

ایفا کند؛ مشروط به آنکه فضا عاطفی نشود و بتوانید نظراتتان را به درستی و با دّقت منتقل نمایید. 


