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خشت اول
ــم زندگــی، ازدواج اســت اعــم از اینکــه  یکــی از موضوعــات مه
فــردی تصمیــم بــه ازدواج بگیــرد یــا نــه. معمــواًل در هرکــدام از 
ــه  ــود ک ــام می ش ــی انج ــری درزمان ــورت، تصمیم گی ــن دو ص ای
ــدک  ــت ازدواج، ان ــر اهمی ــرد در براب دانســته ها و تجربه هــای ف
و ناقــص اســت. چنانکــه ابــراز نیاز و خواســتۀ شــما دانشــجویان 
نیــز بــرای دریافــت اطالعــات در حــوزه پیــش از ازدواج و ازدواج، 
مؤیــد چنیــن کمبــودی بــوده و مــا را مصمــم کــرده تــا ماهنامــه 

خشــت اول را منتشــر کنیــم؛ امــا چــرا خشــت اول؟
ازدواج خشـت بنـای خانواده اسـت. اگـر بخواهیم در خانـواده با 
مشـکالت و آسـیب های کمتری روبرو شـویم، باید به امـر ازدواج 

توجـه کنیـم و برای آن آماده شـویم. 
بنابرایـن باید در نظر داشـته باشـیم گرچه در انتخـاب خانواده ای 
کـه در آن بـه دنیا آمده ایـم، هیچ اختیاری نداشـته ایم اما مهم آن 
اسـت کـه تا حد زیـادی بتوانیم، معمـار خانوادۀ آتی خود باشـیم. 
یکـی از راه هـای رسـیدن بـه این هدف، آموزش اسـت. آموزشـی 
کـه به موجـب آن افراد به انتخاب هایی درسـت دسـت یابند و به 

مهارت های زندگی مشـترک مجهز شـوند.
به این منظور در این ماهنامه مجموعه ای از دانسـتنی ها که الزمه 
ازدواج اسـت، در اختیـار عالقه منـدان قـرار می گیـرد. اطالعات در 
هـر شـماره به نحـوی ارائه می شـود کـه در عین مرتبط بـودن، به 
هم وابسـته نیسـتند. درواقـع شـما می توانید هرماه بـا مفهومی 
مسـتقل در حیطـۀ ازدواج آشـنا شـوید امـا بـرای دسـتیابی بـه 
دیدگاهـی جامـع، پیشـنهاد می دهیـم شـماره ها را به طـور پیاپی 

دنبـال کنید.
شــما می توانیــد ســؤاالت و نیازهــای آموزشــی خــود را در ایــن 
 payamemoshaver@ut.ac.ir زمینــه از طریــق آدرس ایمیــل

بــا مــا در میــان گذاریــد.
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خیاالت خام
ــای  ــالق و نارضایتمندی ه ــزاِن ط ــش می ــل افزای ــی از دالی یک
زناشــویی، داشــتن انتظــارات فــراوان و غیرواقع بینانــه از 
ــه  ــا پنهــان ب ازدواج اســت کــه هــر یــک از زوج هــا آشــکار ی
ــم  ــات علی رغ ــتر اوق ــد. بیش ــان وارد می کنن ــی مشترکش زندگ
ــود  ــا خ ــت ب ــن اس ــا ممک ــه زوج ه ــاص ک ــکایت های خ ش
بــه جلســات مشــاوره بیاورنــد، اصــل مشکلشــان ایــن اســت 
ــان را  ــا و انتظاراتش ــان امیده ــد ازدواج ش ــر می کنن ــه فک ک
ــارات  ــن انتظ ــی ای ــه گاه ــل از اینک ــازد. غاف ــرآورده نمی س ب
غیرواقع بینانــه و نادرســت انــد. بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه 
ــان  ــق و تشــخیص درســتی و نادرســتی انتظاراتم ازدواج موف

ــم. ــرور کنی ــان را م ــد باورهایم بای

 ازدواج مهم ترین نشانۀ موفقیت است. 
 ازدواج موفق به شانس بستگی دارد.

 همسران خوب باید مایۀ خوشحالی یکدیگر باشند.
 عشق رمانتیک ضامن ازدواج موفق است.

 همسران متفاوت برای هم جذاب و مکمل یکدیگرند. 
 وظیفه همسران این است که یکدیگر را به فردی بهتر تبدیل کنند.

 برای حفظ ازدواج باید مدام تالش کرد.

به نظر شما کدام یک از باورهای زیر 
درست و کدام یک نادرست اند؟ 
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باورهــای پیــش گفتــه ، باورهایــی شــایع و 
ــراد از ازدواج و  ــورات اف ــه تص ــت اند ک نادرس
ــر  ــت تاثی ــر را تح ــاب همس ــای انتخ مالک ه
قــرار می دهنــد. بــا ایــن کــه مســتندات علمــی 
ــی  ــد، بعض ــت نمی کنن ــا حمای ــن باوره از ای
ــد.  ــا را پذیرفته ان ــرا آنه ــون و چ ــی چ ــراد ب اف
در ادامــه، دالیــل نادرســت بــودن هــر یــک از 

ــم. ــح می دهی ــا را توضی ــن باوره ای
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ازدواج مهم ترین نشانۀ 
موفقیت است!

افــرادی کــه ایــن بــاور را دارنــد ،معتقدنــد ازدواج همــه چیــز 
ــد  ــر می کنن ــد. فک ــی روی ده ــد در زندگ ــًا بای ــت و حتم اس
ازدواج موقعیتــی اســتثنایی و نشــانه ارزشــمند بــودن اســت، 
زیــرا کســی آنهــا را انتخــاب می کنــد. وقتــی ازدواج را 
امــری الزم بــرای زندگــی بدانیــم، دچــار اضطراب هــای دائــم 
ــه قیمــت چشــم پوشــی  می شــویم. حتــی ممکــن اســت ب
از برخــی معیارهــای مهــم، تــن بــه ازدواج دهیــم یــا تبدیــل 
ــدد  ــی درص ــر زحمت ــه ه ــه ب ــویم ک ــته ش ــردی وابس ــه ف ب
ــد.  ــی کن ــه ازدواج منته ــه را ب ــه ای یکطرف ــا رابط ــت ت اس
ــت،  ــای نادرس ــا ازدواج ه ــه ب ــد ک ــرادی را دیده ای ــدر اف چق
ــد  ــی را دیده ای ــدر زنان ــده اند؟ چق ــان ش ــرده و پریش افس
کــه بــه ســبب ازدواج از اهــداف خــود دســت کشــیده اند و 
بعــد از ازدواج و بچــه داری دچــار احســاس پوچــی شــده اند؟ 
ــده اش  ــی از عه ــی به خوب ــه در زندگ ــزی ک ــر چی ــع ه در واق
ــتغال  ــواه اش ــود؛ خ ــوب می ش ــت محس ــد، موفقی برمی آیی
باشــد یــا تحصیــالت، یــا ازدواج و جــز آن. بنابرایــن ازدواج 

ــت. ــت اس ــانه های موفقی ــی از نش ــا یک ــوب تنه خ

شماره اول 5



 ازدواج موفق به شانس 
بستگی دارد!

ــالت  ــن جم ــد در ای ــاور را می توانی ــن ب ــر ای ــکل های دیگ ش
ببینیــد: "ازدواج هندوانه دربســته اســت" یا "ازدواج قســمت 
اســت". در گذشــته کــه آزادی چندانــی بــرای انتخــاب 
همســر وجــود نداشــت و فرآینــد شــناخت بــه ســطح کلــی و 
خانوادگــی محــدود می شــد، شــاید ایــن جمــالت پذیرفتنــی 
بــود، امــا آیــا در جامعــه امــروزی نیــز چنیــن اســت؟ آن هــم 
ــت  ــان داده اس ــش  نش ــا پژوه ــج صده ــه نتای ــی ک در حال
کــه براســاس عواملــی در ابتــدای رابطــه، می تــوان تــا حــد 
زیــادی احتمــال موفقیــت و شکســت در ازدواج را پیش بینــی 
کــرد. شــاید بــرای برخــی افــراد پذیــرش ایــن بــاور نادرســت 
ــد. در  ــان باش ــئولیت انتخاب هایش ــول مس ــر از قب راحت  ت
ــا کســب مهــارت و آمادگی هــای الزم  ــی کــه می تــوان ب حال
ــش از ازدواج،  ــاوره های پی ــا و مش ــری از آموزش ه و بهره گی
پایه هــای ازدواجــی موفــق را بنــا نهــاد. بپذیریــم کــه ازدواج 

خــوب ســاختنی اســت نــه شانســی.
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همسران خوب باید مایۀ 
خوشحالی یکدیگر باشند

ــه روی  ــه در را بـ ــد کـ ــد، بدانیـ ــاور را داریـ ــن بـ ــر ایـ اگـ
ـــحالی اش را در  ـــه خوش ـــردی ک ـــد. ف ـــاز کرده ای ـــردگی ب افس
دســـتان دیگـــری می بینـــد، منفعـــل می شـــود و همـــواره 
ـــک  ـــه ای کی ـــد تک ـــوب مانن ـــال خ ـــه ح ـــد ک ـــار می کش انتظ
ـــردن  ـــحال ک ـــی خوش ـــود. توانای ـــش ش ـــقاب تقدیم در بش
ـــود  ـــراد روی دوش خ ـــتر اف ـــه بیش ـــت ک ـــنگینی اس ـــار س ب
ــوان  ــه عنـ ــد و آن را بـ ــران می گذارنـ و دیگـ
ـــری  ـــا دیگ ـــود ی ـــن ارزش خ ـــار تعیی معی
ــه اش ایـــن  ــد. نتیجـ ــه کار می برنـ بـ
نتوانـــم  اگـــر  کـــه  می شـــود 
خوشـــحالش کنـــم بی ارزشـــم 
و اگـــر نتوانـــد خوشـــحالم 
کنـــد بـــی ارزش اســـت. در 
ـــاد  ـــع ،ش ـــه در واق ـــی ک حال
ـــا حـــد  ـــرد ت زیســـتِن هـــر ف
ـــدۀ خـــودش  ـــر عه ـــادی ب زی
ــال و  ــه اعمـ ــته بـ و وابسـ
طـــرز تفکـــرش اســـت و نقـــش همســـران کمـــک کـــردن 
ـــود.  ـــن هـــدف خواهـــد ب ـــه ای ـــرای رســـیدن ب ـــر ب ـــه یکدیگ ب
یادتـــان باشـــد فـــردی کـــه در دوران مجـــردی خوشـــحال 
ـــود.  ـــد ب ـــحال نخواه ـــم خوش ـــل ه ـــت، در دوران تأه نیس
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در دل ایــن بــاور، بــاور نادرســت دیگــری قــرار دارد که عشــق 
ــا همــان شــور و نشــاط اولیــه تــا  رومانتیــک قــرار اســت ب
ســالیان ســال پــس از ازدواج تــداوم یابــد. بــه همین ســبب 
اســت کــه برخــی افــراد روی قــدرت عشــق بیــش از انــدازه 
حســاب می کننــد و عوامــل مهمــی چــون تفاوت هــای 
ظاهــری، ارزشــی، خانوادگــی، فرهنگــی و شــخصیتی را 
ــور  ــه ط ــس از ازدواج ب ــه پ ــال آنک ــد. ح ــده می گیرن نادی
ــه روال  ــی جــای خــود را ب ــات ابتدای ــم هیجان طبیعــی کم ک
عــادی زندگــی و احســاس صمیمیــت می ســپارند و درســت 
ــی،  ــا واقع بین ــه عشقشــان را ب ــرادی ک ــن نقطــه، اف در همی
انتخــاب درســت و کســب مهارت هــای زندگــی همــراه 
نکرده انــد، بــا تفاوت هــای اساســی  یکدیگــر، دچــار تعــارض  
ــر  ــا درســتی ازدواجشــان را زی ــزان عشــق ی می شــوند و می
ــتان ها و  ــا، داس ــب فیلم ه ــفانه اغل ــد . متأس ــئوال می برن س
ترانه هــای جــذاب عاشــقانه، شــکل آرمانــی عشــق و کافــی 
بــودن آن را بــرای خوشــبختی زوج هــا بــه تصویــر می کشــند. 
ــرده  ــک میان پ ــه ازدواج ی ــت ک ــد پذیرف ــه بای ــال آنک ح
عاشــقانه نیســت! عشــق محــرک خوبــی بــرای ازدواج اســت، 

امــا بــرای حفــظ و ادامــه زندگــی کافــی نیســت.

عشق رمانتیک ضامن 
ازدواج موفق است

شماره اول 8



ـــاط  ـــوه ارتب ـــاهده نح ـــرا از مش ـــردی درون گ ـــت ف ـــن اس ممک
برقـــرار کـــردن فـــردی برون گـــرا لـــذت ببـــرد و جـــذب او 
ـــا ایـــن جذابیـــت در رابطـــه چقـــدر دوام مـــی آورد؟   شـــود، ام
ـــراد  ـــه اف ـــتانه ای  ک ـــط دوس ـــا در رواب ـــن تفاوت ه ـــه ای اگرچ
ـــب  ـــت جال ـــن اس ـــد، ممک ـــم می گذرانن ـــا ه ـــی را ب ـــان کم زم
توجـــه و ســـرگرم کننده باشـــد ، امـــا همیـــن تفاوت هـــا در 
ــت  ــن اسـ ــان، ممکـ ــت اولیه شـ ــم جذابیـ ازدواج، علی رغـ
و  ســـوتفاهم ها  کشـــمکش ها،  از  بســـیاری  موجـــب 
تنش هـــا شـــوند. در پژوهش هـــا ثابـــت شـــده کـــه 
داشـــتن شـــباهت در امـــور بنیادیـــن، و تفـــاوت داشـــتن 
در امـــور جزیـــی می توانـــد از عوامـــل مهـــم ازدواج شـــاد 
باشـــد؛ زیـــرا از یک ســـو، شـــباهت های اساســـی موجـــب 
ـــود  ـــا می ش ـــودِن زوج ه ـــم ب ـــا ه ـــات ب ـــِت اوق ـــای کیفی ارتق
ــه  ــی بـ ــی در زندگـ ــای جزئـ ــر، تفاوت هـ ــوی دیگـ و از سـ
تنـــوع و تجربیـــات جدیـــد منجـــر می شـــود. پـــس اگـــر 
ـــال  ـــا ده س ـــج ی ـــده اید، پن ـــر ش ـــای همدیگ ـــذب تفاوت ه ج
آینـــده را در کنـــار آن شـــخص تصـــور کنیـــد تـــا دورنمـــای 

ــد.  ــت آوریـ ــه دسـ ــان بـ ــری از رابطه تـ عینی تـ

همسران متفاوت برای هم 
جذاب و مکمل یکدیگرند
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وظیفه همسران این است 
که یکدیگر را به فردی بهتر 

تبدیل کنند
صاحبـان ایـن بـاور معتقدند که "بعـد از ازدواج همـه چیز بهتر 
می شـود!". گاهی اوقات افراد از سـر وابسـتگی حاضر نیسـتند 
از انتخـاب نامناسـب خود دسـت بردارند و بـا این تفکر که بعد 
از ازدواج همسـر خـود را تغییـر خواهنـد داد، ازدواج می کننـد. 
گاهـی هم افراد در توهم نجات دیگری به سـر می برند و از روی 
دلسـوزی و بـرای بهتر کردِن وضـع طرف مقابل، تن بـه ازدواج 
می دهنـد. بیشـتر این ازدواج ها با شکسـت مواجه می شـوند. 
زیـرا در بیشـتر اوقـات، شـرایطی کـه قبـل از ازدواج بد اسـت، 
بعـد از ازدواج بدتـر می شـود. نبایـد بـه فـردی کـه کم حوصله، 
خودخـواه، یـا بی عالقه به رابطه جنسـی اسـت و قـول می دهد 
کـه بعـد از ازدواج همـه چیز بهتر می شـود، اطمینان کـرد. باید 
بـر اسـاس آنچه  فرد در حـال حاضر هسـت، تصمیم گیری کنید 
نـه بر اسـاس قول ها. درسـت اسـت کـه در ازدواج موفق سـعی 
بـر افزایـش رفتارهـای مثبـت و اصـاح جنبه های منفی اسـت؛ 
امـا ایـن تغییـرات از نوع مایـم و جزیی و در راسـتای سـازگاری 

زوجین انـد نه از نـوع تغییرات اساسـی و بنیادی.
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برای حفظ ازدواج باید 
مدام تاش کرد

بــه نظرتــان اگــر ماشــین شــما هــر روز ایــرادی داشــته باشــد 
ــل دادن  ــا ه ــرگاه ی ــه تعمی ــن، اول ب ــر کار رفت ــل از س و قب
ــواب  ــلمًا ج ــت؟ مس ــی اس ــین خوب ــد، ماش ــدا کن ــاز پی نی
ــر  منفــی اســت. ماشــین ازدواج هــم همین طــور اســت. اگ
ــداری و حــل مشــکالت آن  ــرای حفــظ، نگه ــد ب هــر روز بای
ــم  ــق ه ــه تواف ــرتان ب ــا همس ــه ب ــو اینک ــد، ول ــالش کنی ت
ــاله  ــدت فرسایشــی خواهــد شــد. مس برســید، در طوالنی م
اساســی تقــدم تفاهــم بــر توافــق اســت؛ یعنــی ســعی کنیــد 
فــردی را انتخــاب کنیــد کــه از همــان ابتــدا بــا او ســازگاری 
ــا،  ــا، آرزوه ــه ارزش ه ــوی  ک ــد، به نح ــیار داری ــم بس و تفاه
جهت گیری هــا، عالیــق و ســالیق تان بــه هــم نزدیــک 
باشــد. نــه اینکــه دائــم بــرای هــر موضــوع کوچــک و بزرگــی 
ناگزیــر باشــید ســر میــز مذاکــره بنشــینید یــا وارد مشــاجره 
شــوید؛ چــون در ایــن صــورت زندگی زناشــویی به مشــارکتی 

دشــوار بــدل خواهــد شــد.
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سخن آخر

ـــت  ـــاور نادرس ـــت ب ـــا هف ـــد، در اینج ـــه ش ـــه مالحظ ـــان ک چن
دربـــاره ازدواج را بررســـی کردیـــم. بـــا ایـــن حـــال ،هنـــوز 
باورهـــای نادرســـت دیگـــری وجـــود دارد کـــه می توانیـــد 
بـــا مراجعـــه بـــه کتـــاب " 23 بـــاور مخـــرب در ازدواج" و 
همچنیـــن بـــا شـــرکت در دوره هـــای آمـــوزش و مشـــاوره 
پیـــش از ازدواج بـــه آنهـــا پی ببریـــد. مهـــم اســـت کـــه 
ــای  ــارات و پیش فرض هـ ــل از ازدواج، انتظـ ــا قبـ ــه مـ همـ
ـــالح  ـــرا اص ـــم. زی ـــالح کنی ـــایی و اص ـــود را شناس ـــت خ نادرس
ایـــن باورهـــا باعـــث شـــکل گیری انتظـــارات واقع بینانـــه  
ـــش  ـــت افزای ـــر و در نهای ـــت همس ـــاب درس از ازدواج، انتخ

ـــد. ـــد ش ـــا خواه ـــتر زوج ه ـــه بیش ـــازگاری هرچ س
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