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مقدمه

در شماره های گذشته به اهمیت آموزش پیش از ازدواج، 

 ١0 آشنایی،  محدودیت های  فواید  و  آشنایی  نظریه های 

اشتباه در فرآیند آشنایی و دالیل درست و نادرست ازدواج 

افرادی  خصوصیات  درباره  شماره  این  در  شد.  پرداخته 

که برای ازدواج مناسب نیستند صحبت می کنیم.

افرادی كه برای ازدواج با يكديگر مناسب نیستند

برای  رسیده اند  ازدواج  سن  به  كه  افرادی  است  بدیهی 

و  آمادگی  جز  به  نیستند.  مناسب  فردی  هر  با  ازدواج 

مناسب بودن فرد الزم است تناسب و مناسبت بـین فـردی 

نیـز در میـان باشـد تـا ازدواج موفقی به انجام برسد. اهم 

بـه  نفـر  دو  نامناسـب بـودن  يا  فردی  بین  نامناسب  موارد 

قـرار زيـر است:

1( تفاوت سنی زیاد با یكدیگر
تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر می تواند برای هر دو نفر 

مشكالت جدی ایجاد كند. البته معمواًل در اوایل ازدواج 

از  پس  اما  نمی  رسد،  نظر  به  زیــاد  چندان  مشكالت  این 

گذشت چند سال به طور جدی خود را نشان خواهند داد.

تفاوت سنی در سنین پایین تر مشكالت بیشتری را ایجاد 

می  كند، تا در سنین باالتر. مثاًل تفاوت سنی یك مرد 35 

سبب  را  بیشتری  مشكالت  ساله  دختر20  یك  با  ساله 

می شود، تا تفاوت سنی بین یك مرد 55 ساله با یك خانم 

40 ساله. تفاوت سنی، زوج اول را بیشتر تحت تأثیر قرار 

می دهد؛ چرا كه پختگی و سطح تجربیات آن ها در مقایسه 

با زوج دوم از شباهت كمتری برخوردار است. یك زن چهل 

ساله تجربیات مشترك بیشتری با یك مرد پنجاه و پنج ساله 

دارد، تا یك دختر 20 ساله در مقایسه با یك مرد 35 ساله. 

موضوع تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر پیامدهای بسیاری 

دارد كه الزم است حتمًا به آن توجه شود. برخی از مشكالت 

احتمالی تفاوت سنی زیاد در زیر آورده شده است:

آموزش پیش از ازدواج

خاطره بره مقدم

عضوهیأت تحریریه 
فصلنامه بهورز

معصومه پرهیزکارصفدرآبادی

عضودبیرخانه 
فصلنامه بهورز

ویژگی افرادی که برای ازدواج بایکدیگرمناسب 

نیستندرا توضیح دهند.

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
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اگر از همسر خود بزرگتر باشید:
نداشته  را  او  حوصله  كه  دارد  وجــود  امكان  این 

اوقات  برخی  كه  دارد  وجــود  امكان  این  باشید. 

تحمل خامی  ها، بی تجربگی ها و كندی او را درباره مسایل 

كه  ایــن  از  اســت  ممكن  ــع  واق در  باشید.  نداشته  زندگی 

می بینید كه او هنوز با مسایلی دست به گریبان است، كه شما 

مدت ها پیش آن ها را پشت سر گذاشته اید، خسته شوید.

را  نقش»والد«  خود  همسر  برای  است  ممکن 

داریــد،  بیشتری  تجربه  كه  وقتی  كنید.  بــازی 

و  دادن  اندرز  و  پند  از  بتوانید  كه  است  غیرممكن  تقریبًا 

خاطر  به  شما  بپوشید.  چشم  همسرتان  كردن  نصحیت 

سن بیشتر خود، می  دانید كه بهترین راه انجام كارهایی 

است.  كــدام  می  كند،  نرم  پنجه  و  دست  آن هــا  با  او  كه 

»والــد  مانند   خــود  همسر  با  كه  می شود  باعث  همین 

کودک«  والــد   « ارتباط  دام  در  و  كنید  برخورد  كــودك« 

بیفتید. این ارتباط باعث  خشم و انزجار او نسبت به شما 

و عصبانیت شما نسبت به او خواهد شد و تأثیر مخربی بر 

كودك،  والد  رابطه  در  ضمن  در  گذاشت.  خواهد  رابطه 

جاذبه جنسی بین همسران بسرعت نابود خواهد شد.

در رابطه قدرت بیشتری پیدا می كنید و وسوسه 

می  شوید كه همسر خود را كنترل كنید. به دلیل 

باالتربودن سن و تجربه های بیشتر و احتمااًل موفقیت های 

تا  كنید  كنترل  را  خود  همسر  است  ممكن  بیشتر،  مالی 

دست به كارهای پخته و حساب نشده نزند.

ممكن است بخواهید خود را جوانتر از سن واقعی 

خود نشان دهید. افراد در هر سنی نیازهای خاصی 

از خودش  با همسری بسیار جوانتر  اما وقتی فردی  دارنــد، 

ازدواج می  كند، ممكن است از اینكه به نیازهای سنی خودش 

همسرش  خاطر  رضایت  برای  و  بــردارد  دست  دهد،  پاسخ 

سعی كند كه رفتارهای سنین پایین تر را انجام دهد.

اگر از همسر خود جوانتر باشید:
یك  عنوان  به  او  به  كه  دارد  وجــود  امكان  این 

الگو و آموزگار نگاه كنید و در مقابل او احساس 

ضعف و حقارت كنید. وقتی همسرتان به مراتب از شما 

از  و  تر  با تجربه  تر،  بزرگتر باشد، طبیعی است كه موفق 

می تواند  موضوع  این  باشد.  ثبات تر  با   اقتصادی  لحاظ 

فرد را به طور ناخود آگاه تحت تأثیر قرار دهد، به طوری 

كه احساس كند همسرش از او بهتر است.

»کودک«  نقش  خود  همسر  برای  است  ممكن 

و  دارید  كمتری  تجربه  كه  وقتی  كنید.  بازی  را 

مشاهده می كنید كه همسرتان با تجربه تر است، ممكن 

است به طور ناخودآگاه در مقابل او نقش یك »كودك« را 

بازی كنید، به نصیحت های او گوش دهید و از او بخواهید 

كه به شما بگوید چه بكنید و چه نكنید.

سن  از  تر  مسن  را  خود  بخواهید  است  ممكن 

تفاهم  كه  این  برای  دهید.  نشان  خود  واقعی 

است  ممكن  كنید،  بیشتر  را  همسرتان  و  ــود  خ بین 

مطابق  و  بگذارید  كنار  را  خود  سن  با  مطابق  رفتارهای 

تفاوت سنی، زوج اول را بیشتر تحت تأثیر 
سطح  و  پختگی  كــه  ــرا  چ مــی دهــد؛  قـــرار 
از  دوم  زوج  با  مقایسه  در  آن هــا  تجربیات 

شباهت كمتری برخوردار است.
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میل او رفتارهای سنین باالتر را از خود بروز دهید.

2( تفاوت دینی )مذهبی( با یكدیگر
سازترین  مسأله  از  یكی  می تواند  )مذهبی(  دینی  تفاوت 

تفاوت ها باشد. تفاوت دینی در آغاز آشنایی تأثیر چندانی 

دیدگاه های  از  كه  لزومی ندارد  چون  ــدارد،  ن رابطه  بر 

با  رفتن  بیرون  از  تا  باشیم  برخوردار  یكسانی  مذهبی 

جدی تر  رابطه  وقتی  متأسفانه  اما  ببریم.  لذت  كسی 

قــدرت  یكدیگر  بــه  نسبت  ــراد  افـ احــســاس  و  مــی شــود 

دین  كه  آنجا  از  می شود.  بیشتر  هم  مشكالت  می گیرد، 

تفاوت  می دهند،  شكل  را  ما  بنیادین  باورهای  مذهب  و 

بسیار  همسران  برای  می تواند  بنیادین  باورهای  این  در 

ایام  و  سنت ها  در  معمواًل  ــراد  اف ایــن  شــود.  ســاز  مسأله 

مشاهده  خوبی  به  را  خود  بین  مذهبی  تفاوت  تعطیل 

كردن  بزرگ  از  صحبت  وقتی  مهم تر  همه  از  و  می كنند 

بچه ها باشد، كافی است از آن ها بپرسیم كه دوست دارند 

بچه های شان چه دین یا مذهبی داشته باشند.

3( تفاوت های اجتماعی، قومی و تحصیلی با یكدیگر
است  مشتركی  نقاط  سالم،  رابطه  تحقق  شرایط  از  یكی 

باورهای  و  باهم دارند: عالیق مشترك، عقاید  نفر  كه دو 

مشترك و سوابق و سالیق مشترك. تمامی اینها در تفاهم 

و راحتی زندگی مشترك و كم بودن تنش سهم بسزایی 

باید  همسرتان  و  شما  كه  نیست  معنی  بدین  این  دارند. 

اما  باشید،  داشته  نظر  توافق  چیز  همه  مــورد  در  لزومًا 

از معمول می تواند تنش زیادی  تفاوت های زیاد و خارج 

الزم  هماهنگی  و  تفاهم  از  كه  ای  رابطه  و  كند  ایجاد 

پی  در  را  ــادی  زی مشكالت  عمل  در  نباشد،  بــرخــوردار 

تفاوت  بیانگر  بیشتر  اجتماعی  تفاوت  داشــت.  خواهد 

این  مولوی  است.  اقتصادی  وضعیت  و  اجتماعی  طبقه 

تفاوت را در ابیات زیر به خوبی بیان كرده است.

گفت صوفی ما فقیر و زار وكم

قوم خاتـون مالـدار و محتشـم

كی بود این كفو ایشان در زواج

یك درازچوب ودری دیگر زعاج

جامه نیمی اطلس ونیمی پالس

عیب باشد نزد اربـاب شنـاس

با كبوتر، بازكی شد هم نفس

كی شود همراز، عنقا با مگس

كفو باید هردوجفت اندرنكاح

ورنـه تـنگ آیـد، نمـاند ارتیـاح

می كنند.  زندگی  زیــادی  قومیت های  و  اقــوام  ایــران  در 

شباهت  قومیت ها  دیــگــر  بــا  قومیت ها  ــن  ای از  بــرخــی 

بیشتری دارند و با برخی دیگر بسیار تفاوت دارند. هرچه 

مشكالت  ازدواج  در  باشد،  بیشتر  قوم  دو  شباهت های 

باشد  بیشتر  تفاوت ها  هرچه  اما  می شود.  ایجاد  كمتری 

شاهد مشكالت بیشتری خواهیم بود.

فعالیت:
شما از چه قومیتی هستید؟

كدام یك از اقوام ایرانی با شما شباهت بیشتری دارند؟

كدام یك از اقوام ایرانی با شما تفاوت بیشتری دارند؟

مشكالت احتمالی ناشی ازتفاوت های اجتماعی، قومی 
و تحصیلی موارد زیر است:

كافی  مشترك  نقاط  كه  دریابید  اســت  ممكن 

سود  به  تفاوت ها  از  همسران  از  برخی  ندارید. 

خود استفاده می  كنند. از یكدیگر می  آموزند و خود را باهم 

باشد،  زیاد  تفاوت ها  این  چنانچه  اما  می  كنند.  هماهنگ 

تنها سبب درگیری و احساس بیگانگی خواهد شد.

ممكن است دریابید كه ارزش های كاماًل متفاوتی 

دارید. ارزش های ما براساس طرز تربیت، فرهنگ 

گرفته  شكل  ما  زندگی  تجارب  و  تحصیالت  سطح  قومی ، 

است. چنانچه این گونه سوابق ما به طرز فاحشی با سوابق 

همسر آینده ما متفاوت باشد، احتمااًل مشاهده خواهیم كرد 

كه از ارزش های متفاوتی برخوردار هستیم.

4( دختر دادن و دختر گرفتن از یك خانواده
دادن  دختر  به  زمین  ــران  ای فرهنگ های  از  برخی  در 

بستان  بده  اصطالح  به  خانواده  یك  از  گرفتن  دختر  و 

می  گویند. این گونه ازدواج ها شرایط پیچیده ای را باعث 

هرچه شباهت های دو قوم بیشتر باشد، در 
می شود.  ایجاد  كمتری  مشكالت  ازدواج 
شاهد  باشد  بیشتر  تفاوت ها  هرچه  امــا 

مشكالت بیشتری خواهیم بود.

الف

ب
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می شود. دختر دادن و گرفتن از یك خانواده به این معنی 

است كه اعضای درجه یك یا درجه دو خانواده با اعضای 

درجه یك یا درجه دو خانواده ای دیگر ازدواج كنند.

به طور  ازدواج هــا شاهد دو زوج هستیم كه  این گونه  در 

خویشاوندی  این  و  هستند  خویشاوند  هم  با  ضربدری 

در  بنابراین  اســت.  دو  درجــه  گاهی  و  یك  درجــه  گاهی 

این گونه ازدواج ها، مسایل و زندگی همسران به صورت 

ناخواسته با مسایل زندگی خویشاوندان ارتباط و تداخل 

پیدا می کند. پیچیدگی این گونه ازدواج ها نیز از همین 

با  خویشاوندی  تــداخــل  می  گیرد.  سرچشمه  تــداخــل 

به وجود  را  و پیچیده ای  زوجیت، مشکالت بسیار متنوع 

می  آورد. پیچیدگی مطلب زمانی به باالترین حد می  رسد 

/ خواهر  یا  /بــرادر  خواهر  ضربدری  طور  به  زوج  دو  که 

خواهر یا برادر/برادر هستند.

در فرهنگ شرقی ما كه روابط خویشاوندی وصله ارحام، 

با  زوجیت  روابــط  تداخل  دارد،  العاد ه ای  فوق  اهمیت 

پیچیدگی  خویشاوندان  مداخله  و  خویشاوندی  روابــط 

بنابراین  می  كند.  تحمیل  همسران  ارتباط  بر  را  زیادی 

بسیار  دقت  با  ازدواج هــا  گونه  این  به  كه  می شود  توصیه 

بیشتری نگریسته شود.

5( افرادی كه از یكدیگر دور هستند
از  یكی  كه  می دهد  رخ  شرایطی  در  ازدواج هــا  از  برخی 

كه  است  دیگر  شهری  در  یا  دیگر  كشوری  در  همسران 

محدود  آن هــا  بــرای  نزدیك  از  آشنایی  و  مالقات  امكان 

است. بخصوص در سال های اخیر ازدواج با ایرانیان مقیم 

رواج  ازدواج  نوع  این  كه  است  شده  باعث  كشور  خارج 

فراهم  را  شرایطی  یكدیگر  از  دوربــودن  بیابد.  بیشتری 

یكدیگر  از  افراد  كه  وقتی  دارد.  توجه  به  نیاز  كه  می كند 

از دور  از یكدیگر یك شناخت  دور هستند شناخت آن ها 

است. وقتی به آینه از نزدیك نگاه می كنیم چهره خود را 

به طور شفاف می بینیم، با همه جزییات و ریزه كاری ها، 

آینه دور بایستیم و به چهره خود نگاه كنیم،  از  اما وقتی 

جزییات چهره خود را نمی توانیم ببینیم،  بلكه تنها كلیت 

آن را می بینیم. در روابط راه دور امكان شناخت جز ییات 

منبع: میرمحمد صادقی، مهدی.1393، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

بشناسیم.  را  فرد  كلیت  می توانیم  تنها  ندارد،  وجود  فرد 

در  است  ازدواج  مهم  قسمت  یك  كه  شناخت  و  آشنایی 

روابط راه دور با اشكال روبرو می شود.

در روابط راه دور موارد زیر را می  توان مشاهده كرد

هدف عاشق و معشوق در یك رابطه طبیعی این است 	 

كه با یكدیگر مهربان تر و صمیمی تر شوند، اما هدف 

عاشق و معشوق در روابط راه دور این است كه دوباره 

یكدیگر را ببینند.

فرصت شناخت واقعی از افراد سلب می شود.	 

از برخورد با مسایل و مشكالت پرهیز می شود. وقتی 	 

نامزدهایی كه رابطه آن ها از راه دور است یكدیگر را 

می بینند، اواًل از آنجا كه فرصت محدودی دارند سعی 

می كنند كه همه چیز را بخوبی برگزار كنند و از این 

كه در این مدت كوتاه به مسایل و مشكالت بپردازند 

معمواًل پرهیز می  كنند.

بسیار 	  مــعــمــواًل  یكدیگر  ــا  ب تفاهم  از  ــا  آن هـ تلقی 

بیشتر  روز  چند  فقط  وقتی  اســت.  بینانه  غیرواقع 

را  وقتشان  تمام  ببینند  را  یكدیگر  كه  ندارند  فرصت 

میهمانی  و  رستوران  سینما،  به  می گذرانند،  باهم 

می روند. هیجان زیادی كه در این روزها وجود دارد، 

مشترك  زندگی  آینده  در  كنند  تصور  می شود،  سبب 

نیز همین شرایط تكرار خواهد شد. معمواًل این افراد 

كشور  یك  یا  شهر  یك  به  مشترك  زندگی  برای  وقتی 

قدر  چه  واقعی  شرایط  كه  می شوند  متوجه  می روند، 

متفاوت از تجربه های اولیه آن ها بوده است.

دارای  ــراد  اف از  برخی  آشنایی  زمــان  در  بــودن  دور  جز  به 

شرایطی هستند كه پس از ازدواج برای زمان قابل توجهی 

كار  كشتی  در  كه  افــرادی  باشند.  دور  خود  همسر  از  باید 

می  روند  مدت  طوالنی  شغلی  مأموریت های  به  یا  می  كنند 

طبیعتًا مدت زمان قابل توجهی از همسر خود دور هستند. 

روبــرو  توجهی  قابل  مشکالت  با  ازدواج هــانــیــز   گونه  ایــن 

می شود كه نیاز به ویژگی های شخصیتی خاصی دارد. به هر 

حال در جمعیت عمومی این گونه ازدواج ها توصیه نمی شود.
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