برای داشتن یک ازدواج موفق این مقاله را مطالعه کنید
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این روزها انتخاب همسر یکی از دغدغه های بزرگ و اساسی و از طرفی مهمترین تصمیم
دختران و پسران جوان شده است ،و هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام می شود
برای صد سال آینده زندگی زناشویی با آسودگی خیال بیشتری آماده می شویم؛ همچنین
برای نسل ها و آیندگان بعد از خود نیز مشکالت کمتری به ارث می گذاریم.

سالهای سال مباحث بسیار کلیشهای برای موفقیت در ازدواج در گوش جوانان خوانده
میشود .به عنوان مثال

خانوادهی فرد مورد نظر را به خوبی بشناسید.
باطن فرد را بر ظاهرش ترجیح دهید.
فردی را انتخاب کنید که از نظر سن و سال و تحصیالت متناسب با شما باشد.
و… .
اگرچه اینها مواردی هستند که حتما باید به هنگام ازدواج آنها را در نظر گرفت ،اما اغلب
در ابتدای آشنایی همهی موارد در حالت ایدهآل قرار دارند و مشکالت بعدها و اغلب به
دلیل مهارتهای ضعیف افراد در برقراری ارتباطات شکل میگیرند .با گذشت زمان ،ما بیشتر
از اینکه نگران روابطمان باشیم ،نگران ماشینِ در گاراژمان هستیم و یا نگران بیمهی
بازنشستگیمان.

بنابراین همانطور که میبینید قسمت کوچکی از یک ازدواج موفق به انتخاب صحیح شریک
زندگی برمیگردد ،قسمت اعظم آن به بلوغ فکری افراد و روابط خوب بعد از ازدواج وابسته
است
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مالک های ازدواج برای هر فردی متفاوت است
دختر و پسری که قصد ازدواج دارند در وهله اول باید بدانند که قرار
نیست فقط یک «آدم خوب» پیدا کنند .چرا فقط خوب بودن کافی نیست؟ بگذارید موضوع را
با مثالی روشن کنیم؛ مثال در مشاوره پیش از ازدواج وقتی از دخترخانم سوال می شود که
اگر پسری به خواستگاری شما بیاید که پاک باشد ،خانواده دار باشد ،با اخالق باشد ،متعهد
باشد یا هر ویژگی را که مد نظر شما هست داشته باشد ولی این آقا یک ویژگی دیگر هم
دارد؛ اینکه او فوق العاده خسیس است ،آیا باز هم با او ازدواج می کنید؟ پاسخ اغلب
دخترخانم ها منفی است یا مثال به آقاپسری بگویند دختر خانمی هست پاکدامن ،محترم،
دارای خانواده خوب و همه مالک های شما برای ازدواج را دارد ولی بدبین است و اگر چند
دقیقه دیر به منزل برسید باید به او جواب پس بدهید ،آیا شما می توانید با این فرد زیر
یک سقف زندگی کنید؟

مسلما اکثر افراد نمی پذیرند .مگر اینکه عاشق باشند و چشم هایشان را روی خیلی از مسائل
ببندند؛ مثال یکی از مواردی که زوج ها حتما باید راجع به آن صحبت کنند دیدگاه هایشان در
خصوص زندگی جنسی است .این روزها تامین خواسته های جنسی بیش از گذشته برای
افراد اهمیت پیدا کرده است و برای برخی حتی از جمله مالک های مهم ازدواج محسوب می
شود .پس تنها پیدا کردن یک آدم خوب کافی نیست؛ اگرچه مالک های ازدواج برای هر فردی
متفاوت است
ازدواج یعنی پذیرش همیشگی فردی که کامال از شما متفاوت است .روحیات متفاوتی دارد،
عالیقش فرق می کند و شرایط رشد و پرورش متفاوتی دارد .بنابراین اگر فردیت تان خیلی
پررنگ است یا عادت ندارید ،سازهای مخالف را بشنوید ،هنوز آماده ازدواج نیستید.

افسانه ها و ضرب المثل های عامیانه را کنار بگذارید ،اینکه «من و تو باید ما شویم» یا «من
و تو یک روح هستیم در دو بدن» به درد ارتباط عاطفی طوالنی مدت نمی خورند ،در واقع این
عقاید نه تنها مفید نیستند ،بلکه می توانند به رابطه آسیب هم برسانند .وقتی طرفین رابطه
«فردیت» خود را به نفع «رابطه» کنار بگذارند ،نه تنها بهبودی در رابطه ایجاد نمی شود،
بلکه پس از مدتی نارضایتی از رابطه شروع می شود و اختالف ها به شکل شدیدتری دیده
می شوند.
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در رابطه عاطفی سالم ،طرفین فردیت دیگری را به رسمیت می شناسند ،عالیق و نیازهای او
را می پذیرند و آن ها را نادیده نمی گیرند .اشکال کار از جایی آغاز می شود که شما توانایی
کنار آمدن با تفاوت های طرف مقابل تان را ندارید و بنابراین سعی می کنید که او را شکل
خودتان کنید ،تغییر دهید و کنترل یا محدودش کنید .ارتباط عاطفی طوالنی مدت ،نیازمند
«سازگاری» و «پذیرش» ویژگی های متفاوت دیگری است .شما قرار است مدتی طوالنی با
فردی که کامالً متفاوت با شماست ،زندگی کنید ،پس به جای جنگ برای تغییر دیگری ،پذیرش
تان را باال ببرید.

 5معیار ازدواج موفق از دید دکتر هالکویی

)1برابری
در سن ( اختالف سن حداکثر  5تا  7سال)
در زیبایی
عیب ها را  01تا  01درصد بیشتر در نظر بگیرید.
خوش بخت کسی است که مردم او را بدتر از آن چه هست بدانند .بدبخت کسی است که
مردم اورا بهتر از آن که هست بدانند
"دنبال ازدواج نا برابر نروید که دورانش به سر آمده است.
از نظر جامعه شناسی ازدواج و خانواده یک نهاد » « Institutionاست.واقعیت مساله این
است که در حالی که نهاد به حساب می آید ،روابط داخلی در آن بر اساس »« Organization
و سازمان بوده.مفهوم آن این است که مساله برتری یا مساله رهبری ،فرماندهی و
فرمانبرداری بوده.مساله باال و پایین بوده .به همین جهت است ،که ما در طول تاریخ در حالی
که به یک اعتبار نهاد خانواده داشتیم ،از نظر من سازمان خانواده داشتیم و در آن کامال
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سیستم سلسله مراتب وجود داشته .کامال طبقه بندی شده بوده بر
اساس سن و جنس و بقیه جنبه ها و به همین دلیل است که ما در
دنیای امروز دنبال ازدواج برابر هستیم.
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معنی ازدواج برابر این هست که نسبتا همه چیزتون باید با هم برابر باشد.
از سنتان گرفته که بین بیست تا چهل سالگی بیشتر از پنج یا هفت سال فاصله را اصال
توصیه نمی کنم تا حتی زیباییتون.بیخودی نروید دنبال یک زن بسیار زیبا ،وقتی که خودتون
زشتید اشکال کارتون در این است که بعد از سه چهار ماه می گویند که هرچه سیب سرخ
است مال دست چالغ است .
به همسرتون توجه می شود و او گرفتاری هایی پیدا می کند شما حرص می خورید و بدبختی
پیدا می کنید.در هیچ زمینه ای دنبال آدم متفاوت در این مورد نروید .
ازدواج ،ازدواج برابر است امروز دوتا بال برابر یک پرنده است یا دوتا پرنده هستند که
بتوانند بال در بال هم در آسمان ها پرواز کنند.
دنبال ازدواج نابرابر نروید که از پا در می آیید .یعنی اینجا اصال جایش نیست .تمام شده
دورانش.
سیستم بر اساس نابرابری کار نمی کند.
مانند دو چرخ اتوموبیلی که اگر برابر نباشد ،گرفتاریست و یادتان باشد که بیخودی فکر
نکنید مانند گذشتگان که در ازدواج آدم باید کم بدهد و زیاد بخرد .در گذشته ها سن را
کم می کردند و اوضاع رو عوض می کردند تا بتوانند کسی را به دست بیاورند.
فرض این بود که بعد از اینکه ازدواج کردند دیگر تمام شده ،قسمت بوده و همین.
اما ،متاسفانه در دنیای امروز پشت ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته می شود؛
حتی اگر کامال مصرف شده باشد.
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حتی ،من پیشنهادم این است که عیب و اشکاالتتان را ده بیست درصد
هم بیشتر نشان دهید که دیگر راحت باشید ،همین است.
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یادتان باشد آدم خوشبخت کسی است که مردم او را بدتر از چیزی می دانند که هست.آدم
بدبخت و گرفتار کسی است که مردم او را بهتر از چیزی می دانند که هست.
بنابراین ،اینقدر کوشش نکنید که بگید من از این بهترم .بعدا می خواهید چه خاکی تو
سرتون (ببخشید) بکنید.
)2شباهت ها و تناسب ها
به دنبال شباهت ها و تناسب ها یا همگن بودن ها بروید.در اصول کلی و اساسی باید شبیه
و مانند باشید .در گذشته ازدواج را اقتران میگفتند.یعنی قرین و قرینه .نزدیک شبیه و
مانند.یک دفعه کار عجیب و غریب نکنید .یک مرتبه نروید یک کسی را درست عکس خودتون
انتخاب کنید و فکر کنید که حاال ترکیب ما درست شد.ترکیبتون درست شده ولی یک حرف
دیگری راجع به این ترکیب می زنند.و به همین جهت است که مواظب تناسب ها باشید .از
زمینه های مختلف و جنبه های مختلف .

)3برای همدیگر جذاب باشند ( زیبایی عادی میشود ولی زشتی هرگز عادی نمیشود)
در ارتباط با زیبایی و ظاهر ،مطمئن باشید کسی را که می خواهید با او ازدواج کنید
""physically you are attractiveاصال هم گوش به حرف بزرگساالن ندهید که قیافه عادی
می شود.
راست میگویند قیافه زیبا بعد از یک مدتی عادی می شود تا حدی.اما قیافه زشت هیچ وقت
عادی نمی شودبنابراین ،فریب یک چنین بازی ای را نخورید.
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زشتی از نظر شماست اگر یک کسی را از نظر فیزیکی بهش جذب
نیستید ،کشش ندارید زور بیخودی نزنید دعا نخوانید مواد استفاده
نکنید .که انشاهلل بعدا میشه.
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نه ،اوضاع در این موارد معموال بدتر میشه که بهتر نمیشه .بنابراین مطمئن باشید که در
ظاهر این آدم را می پذیرید .

)4شباهت خانواده ها (ترکیب خانواده ها به هم بیایند)
درست است که شما دونفر ازدواج می کنید ،اما هم ریشه در خانواده دارید هم بسیاریتون
ساقه و شاخه و برگ در خانواده دارید.نگاه کنید که ترکیب خانواده ها به هم بخورد.برخی از
خانواده ها به هم نمی خورند با وجودی که میتوانند ایرانی باشند ،و با وجودی که می توانند
در بسیاری از زمینه ها مانند هم باشند.مهم این است که این دو خانواده در یک اصولی
شباهت هایی با هم دارند.
باورها و اعتقاد های مشابه ( مذهب و فرهنگ)
نظام باورها و اعتقادات بر می گردد به مسایل مذهبی و ترکیب این دو به نظر من مساله
مذهب و فرهنگ را مطرح می کند.
درست است که آدم ها با مذاهب و فرهنگ های مختلف می توانند ازدواج کنند و بنده هم
نه می گویم نمی توانند و نه حرفم این است که بد و غلط است.ولی روزی که شما با کسی که
خارج از مذهب و فرهنگتون باشد ،ازدواج می کنید؛ خودتان را به زحمت و خطر بسیار
انداخته اید.یعنی درست مانند کسی می مانید که به مجرد اینکه سوار اتوموبیل می شوید
سرعت اتوموبیل شما شصت-هشتاد مایل است ،احتمال دارد در برخی مواقع کمتر باشد،
اما اینکه جریمه بگیرید و تصادف های سنگین بکنید فراوان است .
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به همین جهت است که من فکر می کنم در حالی که این مسایل جنبه
استثنای خودش را دارد؛ ولی اصوال وقتی که به آمار و ارقام نگاه می
کنید و به روابط علت و معلولی نگاه می کنید که باالتر از مفهوم آماری است؛ شما کامال می
توانید ببینید که روزی که آمدید با کسی ازدواج کردید که مذهب و فرهنگش با شما متفاوت
است ،اشکاالت و گرفتاری های بسیار دارید.

مگر اینکه شما نخواهید با آن آدم واقعا در بیامیزید.چون بنده این نکته را عرض کنم که
شما به نظر من می توانید پنج جور ازدواج کنید.
یکی اینکه فقط ده بیست درصدتون با آن آدم شریک است ،یکی چهل درصد /یکی شصت
درصد  /و یکی هشتاد درصد و یکی صد درصد.ازدواج سالمی که پایدار می ماند این ازدواج
است ولی اگر شما آمدید با کسانی که تفاوتهای زیاد دارند ازدواج کردید شما در حقیقت
قبول کردید که در این زمینه ها چهل درصد ما کاری به کار هم نداریم و اینجاست که یک
خطر جدی در این خال و فضا وجود دارد که همیشه می تواند به وجود بیاید.
به همین جهت است که بنده یک توصیه ای دارم که ،کاری را که نمی خواهید تمام کنید/
نمی توانید تمام کنید  /نباید تمام کنید /را اصال شروع نکنید!
بنابراین ،روزی که شما فرضتان بر این است که تفاوت مذهبی برای من با این ویژگی های
مذهبیم می تواند مساله بیاورد /خانواده من را خوشحال نمی کند  /درگیری به وجود می
آورد /حمایت آنها را ندارم /مخالفتشان را خواهد داشت /وقتی با کسی آشنا می شوید که
مذهبش متفاوت است ،نزدیک نشوید.
چون اگر نزدیک شوید ،برخی از اوقات دقیقا به خاطر اشکاالتی که با خانواده و فرهنگ یا
مذهبتان دارید ،به سمت آن آدم کشیده می شوید و در آغاز گرچه این ارتباط شما با آن آدم
است ،ولی بعدا چاقوی گرفتار کننده شما با او خواهد بود.
مخصوصا در فرهنگ ها و مذاهبی که با هم در حال تضاد هستند و تناقض یا به عنوان فرهنگ
متقابل می شناسیم.
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یا مذاهبی که با هم در طول تاریخ یا هم اکنون در جنگند .شما وقتی
که تلویزیون را روشن می کنید و اخبار می آید ،مساله خواهید داشت.
در حالی که در یک خانه نشسته اید و همدیگر را دوست دارید.زیرا حوادث و اتفاقات ،کامال
می تواند زندگی شما را به هم بزند.در حالی که اصال موضوع آن طرف دنیا ای بسا به شما
ارتباطی پیدا نمی کرد ،اگر مذهب و فرهنگتون متفاوت نبود.بنابراین مهم است که مواظب
این تفاوت ها باشیم.
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