سؤالکردن راجدی بگیرید

خاطره برهمقدم
عضوهیأتتحریریه
فصلنامه بهورز

(آموزش پیش از ازدواج  ،قسمت سوم)

اهداف آموزشی

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
ده اشتباه در فرآیند آشنایی را توضیح دهند.

رفتارصحیح درمقابل اشتباهات فرآیندآشنایی را شرح دهند.

مقدمه

در دو شماره گذشته درباره اهمیت آموزش پیش از ازدواج ،نظریه های
آشنایی و فواید و محدودیتهای آشنایی صحبت شد .در این شماره
قصد داریم به  10اشتباه در فرآیند آشنایی بپردازیم.
ده اشتباه در فرآیند آشنایی
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در فرآیند آشنایی ممكن است چند اشتباه بزرگ از طرف ما رخ دهد.
این اشتباهات به ترتیب عبارتند از:
 .1سؤاالت كافی نمیپرسیم
بسیاری از ما قبل از شــروع یك ارتباط ،حتی به انــدازه زمانی كه
میخواهیم یك دست لباس بخریم سؤال نمیپرسیم .با این اشتباه
ما فرصت كشف چیزهایی را از دســت میدهیم ،كه دانستن آن
می تواند درباره انتخاب شریك زندگی ما حیاتی باشد .به نظر میرسد
نپرسیدن سؤاالت كافی به چند دلیل باشد:
الف .پرسیدن سؤال جنبههای عاشقانه ارتباط را مخدوش میسازد:
ما سؤال نمیپرسیم ،چون میترسیم رابطه عاشقانه ما از بین برود.
پرسیدن سؤال فضای ارتباط را تبدیل به فضای یك مصاحبه میکند
و ما نمیخواهیم كه فضای عاشقانه را تبدیل به یك فضای مصاحبهای

شاهراهآشنایی
كنیم .سؤال كردن شاید عاشقانه نباشد ،اما
تنها راه هوشمندانه بــرای شناخت همسر
آینده است.
ب .نمیخواهیم جــواب ســؤالهــای خود
را بــدانــیــم :بــرخــی اوقـــات مــا در فكر این
هستیم كــه حتم ًا بــا فــرد مقابل ازدواج
كنیم و نمیخواهیم رابطه به پایان برسد،
نمیخواهیم چیز بدی بشنویم ،به همین
دلیل به طور ناخود آگاه تالش میكنیم كه
سؤال نپرسیم.
ج .میترسیم از ما نیز همان سؤاالت پرسیده
شود :وقتی از خود و زندگی خودمان راضی
نیستیم یا از گذشته خود شرمساریم یا با
آن كنار نیامدهایم ،زمانی كه احساس گناه
میكنیم و احساس خوبی نسبت به خودمان
نداریم ،ناخودآگاه از پرسیدن سؤال طفره
میرویم تا از ما نیز همان سؤاالت پرسیده
نشود .اگر فردی به این دالیل از پرسیدن
سؤال طفره برود ،مورد مهمی است؛ چرا كه
وقتی ما احساس عزت نفس و احترام به خود
را از دست بدهیم ،احتمال این كه درگیر یك
ازدواج ناموفق شویم ،بسیار زیاد است.
د .نمیدانیم دربــاره چه موضوعاتی باید
سؤال كنیم :این یعنی این كه ما از ازدواج
تصویر روشنی نداریم و نمیدانیم در زندگی
مشترك چه اموری از اهمیت برخوردار است
كه درباره آنها سؤال كنیم .به نظر میرسد
افرادی كه به این دلیل سؤال نمیپرسند،
افــرادی هستند كه یا نیاز به آموزش جدی
دارند یا این كه هنوز به پختگی كامل درباره
ازدواج نرسیدهاند.
پرسیدن ســؤال ،شاهراه شناخت دیگران
اســت .هرچه اطــاعــات ما درب ــاره یك فرد
بیشتر باشد ،بهتر میتوانیم درباره او تصمیم
بگیریم و هرچه اطالعات ما در مورد فردی
اندك باشد ،احتمال این كه در رابطه با او
عصبانی یا مأیوس شویم ،بیشتر خواهد بود.
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 .2نشانههای هشداردهنده را نادیده میگیریم
نادیده گرفتن نشانههای هشداردهنده ،یكی از خطرناكترین اشتباهاتی
است كه ما در هنگام ازدواج مرتكب میشویم .گاه چیزی را در رفتار و
گفتار فرد مقابل میبینیم كه یک هشدار به شمار میرود و نشان میدهد
باید محتاطتر باشیم ،اما خودآگاه یا ناخودآگاه از آن چشمپوشی میكنیم.
ما این كار را به یكی از روشهای زیر انجام میدهیم:
الف .مسایل را كم اهمیت جلوه میدهیم:
*آنقدرها هم خشمگین نیست.
*آنقدرها هم مواد مصرف نمیكند.
ب .کارهای او را توجیه میكنیم:
*كودكی بدی داشته ،به همین خاطر زود عصبانی میشود.
*چون استرس كاری زیادی دارد ،فع ً
ال كمی مواد مصرف میكند.
ج .كارهای او را منطقی جلوه میدهیم:
*او واقع ًا باهوش است .حیف است كه به كارهای نامناسب بپردازد.
اگر كار نمیكند در عوض بسیار مطالعه میكند.
*اومرد است ومردها به طورطبیعیخیلی به زنهای دیگرنگاه میكنند.
د .مشكالت و مسایل را انكار میكنیم:
*هیچ كسی تا به حال همانند او مرا دوست نداشته است .چه كسی
گفته كه او خیلی عصبانی است؟
*اومعتاد نیستفقط بعضی وقتهابه طورتفریحیموادمصرف میكند.
خراب شدن یك رابطه همانند رشد سلولهای سرطانی است .سرطان
به طور ناگهانی ایجاد نمیشود ،بلكه در طول زمان ایجاد میشود.
خراب شدن یك رابطه نیز همین گونه است و ما معمو ًال در رابطههایی
كه به ویرانی منجر شدهاند ،میتوانیم نشانههای هشداردهنده را در
آغاز رابطه ببینیم.
 .3عجوالنه و زودهنگام ،سازش میکنیم
یكی دیگر از اشتباهاتی كه در زمان آشنایی مرتكب میشویم ،این
اســت كه ارزشه ــا ،رفتارها و عــادتهــای خــود را به سرعت تغییر
میدهیم تا وانمود كنیم كه با فرد مقابل توافق و هماهنگی داریم.
در ابتدای آشنایی با چشمپوشی و كوتاه آمدن از آنچه كه برایمان
اهمیت دارد ،سعی میكنیم كه رابطه را حفظ كنیم .وقتی متوجه
می شویم كه عقاید و باورها و عالیق ما به مذاق فرد مقابل خوش
نمیآید ،ممكن است كه برای عقاید ،باورها و عالیق خود اهمیت
كمتری قایل شویم ،تا وانمود كنیم كه بسیار باهم تفاهم داریم .البته
كام ً
ال آشكار است كه این یك تفاهم قالبی و ساختگی است.
سازش ،مدارا و مصالحه در زندگی مشترك از اهمیت زیادی برخوردار
است ،اما وقتی این سازش زود هنگام و ناپخته باشد و از شرایط بالغانه
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به دور باشد ،تأثیر مخربی در ارتباط خواهد
داشت .تمامی روابط سالم حاوی درجاتی
از مدارا و سازش و مصالحه است ،وقتی كه
متعهد به زندگی با فردی میشویم ،دیگر
نمیتوانیم همانند زمــان مجردی زندگی
کنیم .قبل از ازدواج از آنجا كه هنوز به فردی
تعهد ندادهایم ،میتوانیم دقت بیشتری به
خرج دهیم ،چرا كه الزم است قبل از هر چیز
به خودمان متعهد باشیم تا به دیگری.
 .4تسلیم نیاز جنسی می شویم
وقتی كسی میخواهد ازدواج كند ،یكی از
مسایل عمدهای كه در تصمیمگیری صحیح
مانع ایجاد میكند ،میل جنسی است .فرد
هم جوان است و هم میداند كه با ازدواج
میتواند به میل جنسی خود پاسخ دهد.
بنابراین سعی میكند كه به سرعت به سمت
ازدواج حركت كند تا به میل جنسی خود
پاسخ دهد .در قدیم برای این كه جوانها از
این اشتباه مصون باشند ،رسم بر این بود كه
اولین جلسه خواستگاری بدون حضور پسر
برگزار میشد و توصیه میكردند كه اول
خانوادهها با هم به توافق برسند ،اما امروزه
دیگر چنین كاری ممكن نیست .امروزه الزم
است تا جوانها خودشان سعی كنند كه از
این اشتباه دوری کرده و بیاموزند كه خود را
از تأثیر كوركننده جاذبه جنسی دور كنند.
اگر فــردی نتواند خود را از افسون جاذبه
جنسی رها كند ،احتمال این كه در دام یك
ازدواج ناموفق بیفتد ،زیاد است .برای این
كه از این اشتباه مصون باشید ،الزم است
با حوصله و بدون عجله در طول زمان با فرد
مقابل خود آشنا شوید و از هرگونه رابطه
جنسی ،قبل از ازدواج پرهیز كنید .اگر در
نظر داریــد با كسی ازدواج كنید ،از رابطه
جنسی با او خـــودداری كنید ،تا فرصتی
فراهم شود كه بــدون تأثیر روابــط و جاذبه
جنسی به شناخت یكدیگر بپردازید.
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 .5تسلیم زرق و برق های مادی و ظاهری
میشویم
فردی را تصور كنید كه گرم ،با محبت ،گشاده ،متعهد
و عالقمند به خانواده است .شخصیتی فعال و پویا دارد
و بسیار مــردمدار است .بسیار صمیمی است و از زندگی خود
راضــی اســت .در ضمن از حس شوخ طبعی باالیی هم برخوردار
است .آیا او فرد مناسبی برای ازدواج است؟
حاال فرد دیگری را تصور كنید كه كنترل كننده است .میخواهد همه
چیز مطابق میل او باشد .اخالق او وحشتناك است .انتقادكننده و
سرزنش كننده است و نمیتواند صمیمی باشد و همیشه به كار خود
فكر میکند .آیا او فرد مناسبی برای ازدواج است؟
اگر فرد اول یك آبدارچی باشد و نفر دوم یك كارخانهدار باشد كه
ثروت و امالك فراوانی دارد حاال نظر شما چیست؟ آیا تفاوتی برای
شما دارند؟
در اجتماع ما و در جهان امروز تأكید بسیار زیادی بر ثروت و پول و
وضعیت ظاهری افراد میشود.
بسیاری از ما در انتخاب همسر خود متأثر از عواملی مانند :پول فرد،
ثروت خانوادگی ،قدرت و نفوذ فرد ،شغل او ،شهرت و زیبایی هستیم.
بسیاری از ما فكر میكنیم كه این عوامل در انتخابهای ما تأثیری
ندارند ،اما در واقع چنین چیزی كمتر دیده میشود .مهم است كه
به لحاظ عوامل باال شباهتهایی بین دو نفر وجود داشته باشد؛
اما داشتن شباهت با تحتتأثیر قرار گرفتن ،متفاوت است .وقتی
یك رابطه به دلیل مسایل اقتصادی و مادی شكل میگیرد ،رابطه
ناسالمی است.
« .6تعهد» را مقدم بر «تفاهم» میدانیم
قبل از این كه متوجه شویم كه با او تفاهم داریــم و پیش از این كه
تشخیص بدهیم آیا او همسر مناسبی برای ما هست یا نه ،متعهد به
ازدواج با او میشویم و سریع قول ازدواج میدهیم .افرادی بیشتر
دچار این اشتباه میشوند كه:
*مایلاند ،متأهل باشند تا مجرد
*میخواهند هرچه زودتر سرانجامی بگیرند و سر خانه و زندگی
خودشان بروند.
*از خواستگاریهای مکرر خسته شده اند.
*از طرف دیگران برای ازدواج تحت فشار هستند.
*افرادی كه فقط و فقط جنبه های مثبت دیگران را میبینند و در هر
فردی می توانند ،چیزی دوست داشتنی پیدا كنند.
*به لحاظ عاطفی به فرد متعهد شدهاند.

 .7تردیدهای خود را نادیده میگیریم
وقتی در مورد ازدواج با فردی تردیدهایی
داریــم ،ممكن است آنها را نادیده بگیریم.
بــرخــی از افـــرادی كــه تمایالت وســواســی
دارنـــــد ،بــه دلــیــل وســـــواس ،دایــــم دچــار
تردید میشوند .از این افــراد كه بگذریم،
بیتوجهی به احساسات درونی و بیتوجهی
نسبت به تردیدهایی كه داریم ،اشتباه است.
زمانی كه تردیدی وجــود دارد تا وقتی كه
آن تردید بر طرف نشود نباید ازدواج كنیم.
وقتی نسبت به یك نفر شك و تردید داریم،
الزم است با شناخت بیشتر و با زمان بیشتر
و پرس و جوی بیشتر بر تردیدها غلبه كنیم
و گرنه نادیده گرفتن تردیدها مشكلی را
حل نمیكند .برخی اوقات ما به تردیدهای
خود توجه نمیكنیم ،چون اعتماد به نفس
ما پایین است.
« .8تفاهم» را بر «عالقه و محبت» مقدم
میدانیم
برخی از افــراد به نظر میرسد كه تفاهم
بسیار زیــادی باهم دارنــد و به دلیل همین
تفاهم به آنها پیشنهاد میشود كه باهم
ازدواج كنند .اما با وجود تفاهم زیادی كه
باهم دارنــد ،عالقهای به یكدیگر ندارند؛
یا بهتر است بگوییم بــرای یكدیگر جذاب
نیستند .معمو ًال به این افراد توصیه می شود
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كه ازدواج كنند تا پس از ازدواج عالقه و
محبت بین آنها ایجاد شود .الزم است بدانیم
در صورتی كه عالقه و محبتی بین دو نفر به
طورخاص وجود نداشته باشد ،با ازدواج هم
آن عالقه ایجاد نخواهد شد .در بسیاری از
ازدواجهای فامیلی یا ازدواجهایی كه توسط
پدر و مادر ترتیب داده میشود ،میتوانیم
این اشتباه را مشاهده كنیم .درست است كه
تفاهم در ازدواج الزم است ،اما كافی نیست.
ازدواج زمانی به موفقیت ختم خواهد شد كه
سه عنصر «تفاهم»« ،تعهد» و «عالقه» باهم
وجود داشته باشد.
 .9باور به این كه او را تغییر خواهیم داد
یكی از باورهای بسیار رایج و غلط ،این است
كه ما میتوانیم با عشق ،توجه و تالش،
همسر خود را تغییر دهیم .بخصوص خانمها
مستعد پذیرش این باور غلط در زمان آشنایی
و ازدواج هستند.
 .10باور به این كه پس از ازدواج مشكالت
كم میشود
بسیاری از ما امیدواریم ،كه با ازدواج همه
چیز به خیر و خوشی بگذرد .حتی اگر قبل
از ازدواج مسایل و مشكالتی وجود داشته
باشد و رابطه دوطرف غیرصمیمانه باشد،
بازهم فكر میكنیم كه با ازدواج همه چیز
حل خواهد شد ،اما الزم است كه به این نكته
توجه كنیم كه آنچه در خالل آشنایی از فرد
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میبینیم ،به احتمال بسیار زیاد بعد از ازدواج نیز تداوم خواهد یافت.
یكی از راه های شناسایی فرد مقابل ،شناخت خانواده اوست .یكی
از بهترین شیوهها برای شناخت فرد مشاهده اوست ،زمانی كه با
خانوادهاش در تعامل است .نحوه برخورد فرد با اعضای خانواده و پدر
و مادر ،شاخصی از رفتار آینده او در یك ارتباط صمیمانه است .اگر
فرد در ارتباط با خانواده صادق و راحت باشد ،احتما ًال بعد از ازدواج
هم به همین شیوه رفتار خواهد كرد و اگر فردی با اعضای خانوادهاش
با تعارض فراوان و ضدیت رفتار كند ،احتما ًال همان الگو نیز به رابطه
تسری پیدا خواهد كرد.
با همسر ّ
بسیاری باور دارند كه همه توان خود را به كار خواهند برد ،تا الگوهای
رفتاری خانواده خود را دوبــاره ایجاد نكنند و در رابطه جدیدشان
الگوی جدیدی از خانواده ارایه کنند« .من مثل پدرم نیستم» یا «من
نمیخواهم خانوادهای شبیه آنچه كه پدر و مادرم ایجاد کردند ،داشته
باشم» یا «به شما خواهم گفت كه خانواده یعنی چــه!» .گفتن این
حرفها بسیار راحتتر از عمل كردن به آنهاست .البته این بدین معنا
نیست كه انسان قدرت تغییر الگوهای قدیمی یادگرفته را ندارد ،بلكه
میتوان گفت كه هر فردی این قدرت را دارد كه آنچه را در خانواده یاد
گرفته است ،بشناسد و تغییر دهد.
آشنایی تنها در یك تعامل دو نفره به دست نمیآید ،بلكه ما میتوانیم
از نظر دیگران ،دوستان و والدین برای شناختن بهتر فرد مقابل سود
جوییم .در آشنایی سنتی اصل بر این است كه افراد كهنسال و والدین
عقل و قدرت انتخاب همسر مناسب را دارا هستند .والدین بیشتر
موقعیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را در نظر میگیرند .در این
نوع ازدواجها تبار و اصل و نسب و موقعیت خانوادگی عموم ًا مهمتر از
دلبستگی و عالقه دو طرف است و نرخ طالق در جوامعی كه ازدواج
سنتی رایج است ،بسیار كمتر از نرخ طالق در جوامع دیگر است .آیا
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت كه والدین و افراد بزرگسال بهتر از
افراد جوان میتوانند تصمیم بگیرند ؟! ما بر این باور هستیم كه نظر
والدین و افراد كهنسال در كنار نظر افراد جوان حایز اهمیت است و
افراد جوان نیاز به شنیدن نظرات آنها دارند ،اما بزرگساالن نیز باید
حق انتخاب افراد جوان را به رسمیت بشناسند.
الزم است شخصی را كه میخواهیم زندگی خود را با او سپری كنیم
بخوبی بشناسیم .ازدواج بسیار مهمتر از آن است كه به شانس و
تصادف واگذار شود .یك ازدواج موفق بینهایت ارزشمند است و یك
ازدواج ناموفق میتواند یك تراژدی واقعی باشد.
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