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خشـت اول ماهنامه ای در زمینه ازدواج و خانواده اسـت که در این شـماره 
بـه »پختگی هـای الزم بـرای ازدواج« و »دو نظریـه مهـم انتخـاب همسـر« 
می پـردازد و هـر مـاه بـا موضوعاتی جدید در دسـترس شـما خواهـد بود.



چنته ُپر

ــه  ــر، ب ــوی زی ــب الگ ــین، در قال ــماره های پیش در ش
عوامــل مهمــی کــه پیــش از ازدواج بایــد بــه آنهــا توجه 
کنیــد اشــاره کردیــم و در ســه شــماره اخیــر ماهنامــه، 
عمــده مــوارد مربــوط بــه بخــش خانــواده را بــه تفصیل 

توضیــح دادیــم.  

اکنــون تــا چنــد شــماره قصــد داریــم مطالبــی را دربــاره 
ویژگی هــای شــخصیتی ارائــه دهیــم و در ایــن شــماره، 
بــه صورت خــاص بــر انــواع پختگی های الزم )جســمی، 
روانــی، ارزشــی - اعتقــادی و هیجانــی( بــه عنــوان یکی 
از مهــم تریــن آمادگی هــای ازدواج تمرکــز کنیــم و شــما 
را بــا دو نظریــه مطــرح در انتخاب همســر آشــنا ســازیم. 

با مــا همــراه شــوید...

خانواده

آمادگی 
اقتصادی

تعامل
زوج ها

ویژگی های
فردی و 

شخصیتی

اج
دو

ت از
فی

کی
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پختیگ جمسی

ــن  ــه سـ ــته بـ ــی وابسـ ــمی، مفهومـ ــی جسـ پختگـ

اســـت. بنابرایـــن جملـــه "ســـن فقـــط یـــک عـــدد 

اســـت" در ایـــن مـــورد صـــدق نمی کنـــد، چـــرا کـــه 

ایـــن پختگـــی متناســـب بـــا ســـن افـــراد افزایـــش 

می یابـــد. افـــراد بایـــد پیـــش از ازدواج بـــه بلـــوغ 

بیولوژیکـــی )توانایـــی تولیدمثـــل( و بلـــوغ جســـمی 

ــیده و از  ــه( رسـ ــی ثانویـ ــای جنسـ ــروز ویژگی هـ )بـ

ــی  ــالمت جنسـ ــا و سـ ــالت، گرایش هـ ــزان تمایـ میـ

خـــود آگاهـــی داشـــته باشـــند. 

پختگـــی جســـمی  ُبعـــد روانـــی نیـــز دارد. یعنـــی 

ـــوغ  ـــه بل ـــیدن ب ـــر رس ـــالوه ب ـــرای ازدواج ع ـــراد ب اف

جســـمی، بایـــد بـــه لحـــاظ روانـــی هـــم آمادگـــی 

ـــب  ـــه را کس ـــن زمین ـــای الزم در ای ـــته و مهارت ه داش

ـــند.  ـــرده باش ک
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بـــا ایـــن حـــال، توجـــه داشـــته باشـــید کـــه روابـــط 
ـــه خـــود  جنســـی فقـــط بخشـــی از زندگـــی مشـــترک را ب
ـــۀ  ـــرای تجرب ـــام آن را و ب ـــه تم ـــد ن ـــاص می ده اختص
ـــز الزم  ـــری نی ـــای دیگ ـــب آمادگی ه ـــق، کس ازدواج موف
اســـت. همچنیـــن از آنجـــا کـــه بیـــن رســـیدن بـــه بلـــوغ 
جنســـی و بلـــوغ روانـــی فاصلـــۀ زمانـــی وجـــود دارد، نبایـــد 
صرفـــا رســـیدن بـــه پختگـــی جســـمی را زمانـــی مناســـب 

ـــت.  ـــر گرف ـــرای ازدواج در نظ ب
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ازدواج به معنای وحدت در عین فردیت است.
این پارادوکس زیبا در صورتی محقق می شود که شما و طرف 

مقابل به آمادگی روانی برای ازدواج رسیده باشید.

 بــرای اینکــه بتوانید در زندگی مشــترک همچنــان فردیت 
ــا و  ــه معن ــش ب ــت از پی ــد، الزم اس ــظ کنی ــود را حف خ
اهــداف زندگی تــان و نقشــی کــه در تحقــق بخشــیدن 
بــه آنهــا داریــد، آگاه شــوید تــا بتوانیــد در ایــن مســیر 
ــاب  ــردی را انتخ ــدا و ف ــگاه ازدواج را پی ــتی جای به درس

کنیــد کــه همســفر شــما باشــد. 
بنابرایــن برخــورداری از هویتــی باثبــات و مســتقل نــه 
تنهــا بــرای ســالمت روان فــرد بلکــه بــرای ســالمت رابطه 
نیــز ضــروری اســت. زندگــی شــما هماننــد کتابــی اســت 
کــه فصل هــای مجــزا امــا مرتبــط بــه هــم دارد. همانطور 
کــه در سرتاســر یــک داســتان، شــخصیت اصلــی تغییــر 
نمی کنــد، شــما نیــز بــه عنــوان نقــش اول زندگی تــان در 
هــر فصلی داســتان را با تمامــی ویژگی ها و نقــاط قوت و 
ضعف ســابق خــود پیــش می بریــد. بنابراین اگــر در ُبعد 
فــردی احســاس ضعــف می کنیــد، مثــالً فــردی وابســته، 
افســرده، بــدون احســاس کفایــت یــا عــزت نفس ایــد، 
فکــر نکنیــد بــا ازدواج می توانیــد خألهایتــان را پــر کنید. 
مطمئــن باشــید کــه در فصــل جدیــد زندگی تــان بــه نام 
"ازدواج" نیــز تغییــری نخواهیــد کــرد. مگــر از پیــش در 

صــدد حــل و فصــل مشــکالت  فردی تــان برآییــد. 

پختیگ رواین
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از طرفــی بــرای حفــظ وحــدت و تجربــۀ زندگــی مشــترک 
ــک  ــراکت در یکای ــفه اش ش ــه فلس ــش، ک رضایت بخ
ــی،  ــای مال ــام حیطه ه ــد و در تم ــوب و ب ــات خ لحظ
عاطفــی، اجتماعــی و فرزندپــروری اســت، الزم اســت از 
پافشــاری بــر خواســته هایتان دســت برداریــد و روحیــۀ 
ــش  ــرای نق ــد و ب ــش دهی ــود افزای ــارکت را در خ مش
ــئولیت هایش  ــی مس ــا تمام ــودن ب ــد ب ــری و وال همس
آمــاده شــوید. همچنیــن شــخصیتی مســتقل از خانواده 
ــی  ــه عل ــورت ک ــن ص ــه ای ــید. ب ــته باش ــان داش اولیه  ت
رغــم حفــظ روابــط صمیمانــه بــا آنهــا و مشــورت  گیری 
)درصــورت لــزوم(، بتوانیــد بــه لحــاظ فکــری، هیجانــی 
و رفتــاری مســتقل عمــل کنیــد و در نهایــت بــه همــراه 
ــری  ــد. پس ــام دهی ــا را انج ــرتان تصمیم گیری ه همس
کــه تمــام اتفاقــات زندگــی مشــترک را بــه طــور روزانــه 
بــرای مــادرش گــزارش می کنــد، دختــری کــه هــر بــار به 
ــرار  ــش را ارجــح ق ــا نظــر والدین ــگام تصمیم گیری ه هن
می دهــد و پســری کــه بــا وجــود حیــات پــدرش، بــرای 
مــادرش همســری می کنــد، نمونــه  افــرادی هســتند کــه 
ــواده اولیه شــان مســتقل شــوند و در  نتوانســتند از خان
ــا شــدن" آســیب وارد  ــوم "م ــه مفه زندگــی مشــترک ب

کردنــد.

ــی، مجموعــه  ــوان گفــت کــه آمادگــی روان بنابرایــن می ت

ویژگی هایــی اســت کــه فــرد را قــادر می ســازد بیــن هویــت 

فــردی و هویــت زوجــی اش تعــادل ایجــاد کنــد.
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با توجه به بحث فردیت و وحدت در ازدواج، برای سنجش 
میزان آمادگی روانی خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 معنا و فلسفۀ زندگی  شما چیست؟ 
 بـرای تحقـق بخشـیدن بـه این معنـا، چـه اهـداف کوتاه 

مـدت و بلنـد مدتـی را تعییـن کرده ایـد؟ 
 با چه هدفی می خواهید ازدواج کنید؟

 آیـا بـرای پذیرفتن نقش و مسـئولیت همسـری و احتماال 
آماده اید؟ والدینـی 

می توانید  چقـدر   
در حیطه هـای مالی، 
اجتماعـی،  عاطفـی، 
جـز  و  فرزندپـروری 
آن بـا طـرف مقابـل 
شـراکت و همـکاری 

کنیـد؟ مثـالً:
مالـی  حیطـه  در   
چقدر به "مال من- مال 
تـو" اعتقـاد داریـد، چقدر 
مایل اید درآمد شـخصی خود 
را صـرف زندگی مشـترک کنید و 
اموالی را که پس از ازدواج به دست 
می آورید با همسـرتان تقسـیم کنید؟
ــد  ــدر مایل ای ــی چق ــه عاطف  در حیط
بــه همســرتان عشــق بورزیــد و پذیــرای 
محبــت او باشــید و در حــال خــوب و بــد 

همــراه یکدیگــر باشــید؟
 در حیطـه اجتماعـی چقـدر مایل اید 
رفت وآمد هـای خانوادگی و دوسـتانه را 

بـه طور مشـترک انجـام دهید؟
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  در حیطه مسـائل مربوط به فرزند چقدر معتقدید هر دو 
نفـر باید باهم تصمیم گیری کنند و نقش و مسـئولیت ها 

تقسیم شود؟ بین شان 

 آیـا بـرای این شـراکت و به اصطالح "ما شـدن" بـه میزان 
کافـی از خانواده اولیه تان مسـتقل شـده اید؟

 وقتـی پس از بررسـی  و گفتگو با همسـرتان برای زندگی 
کـردن،  )ماننـد مهاجـرت  گرفتیـد  مشـترک  تصمیمـی 
روش هـای تربیت فرزند، میزان ارتباطات اجتماعی، محل 
زندگـی، نحوه پوشـش همسـر(، آیا می توانیـد علی رغم 

نظـر متفـاوت خانوادۀ خـود به آن پایبنـد بمانید؟
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پختیگ ارزیش و اعتقادی
همــه افــراد در زندگــی نگرش هــا، ارزش هــا، انتظــارات و 
ــد و  ــار می کنن ــر اســاس آنهــا رفت ــد کــه ب باورهایــی دارن
ــه جامعــه   ــا توجــه ب ــد. ب ــا می دهن ــه زندگی شــان معن ب
دیــن محــور مــا، یکــی از تکالیــف مهــم بــرای رســیدن به 
پختگــی ارزشــی و اعتقــادی، پیــدا کــردن رابطــه  مــان بــا 
ــودن  ــی ب ــوق بشــری اســت. مســئلۀ مذهب ــی ماف قدرت
یــا مذهبــی نبــودن نیســت، مســئله ایــن اســت کــه مــا 
معمــوالً آن بــاور و معنایــی را کــه معتقدیــم درســت اســت 
بــرای زندگیمــان انتخــاب می کنیــم و همیــن امــر باعــث 
می شــود یــا اعتقــادات مخالــف طــرف مقابــل را نپذیریم 
یــا در صــورت همراهــی فکــر کنیــم از آنچــه مطلوبمــان 
ــت  ــاس شکس ــار احس ــده ایم و دچ ــت، دور ش ــوده اس ب
شــویم. بــه همین ســبب، بــرای داشــتن ازدواجــی پایدار، 
ــه از نظــر نظــام  ــد ک ــردی را انتخــاب کنی ــر اســت ف بهت

ارزشــی بــه شــما نزدیــک تــر باشــد.
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 اما افراد در حوزه ارزیش و اعتقادی به 
چه نحو عمل یم کنند؟

بعضی با پیروی از اشـخاص مهم و مورد قبول زندگی شان 
ارزش ها و اعتقاداتی خاص را درونی می سـازند و در حفظ 
آن پایبنـد می ماننـد، بعضـی دیگر بـا خـودکاوی و نقد و 
بررسـِی اطالعاتـی که از دیگـران به دسـت  آورده  اند، نظام 
باورهـای خود را انتخاب می کننـد  و در گذر زمان همچنان 
دسـت بـه تعدیل و اصـالح آن می زنند. امـا گروهی دیگر 
نیز وجود دارند که به ثبات ارزشـی و اعتقادی نرسـیده اند 
و بـر حسـب شـرایط و حتـی گاه بـه طـور متناقض عمل 
می کننـد. ایـن افـراد از آنجا که به بخشـی مهـم از هویت 
خـود دسـت نیافته انـد، تصویـر شـفافی از ارزش هـا و 
مالک هـای خـود ندارنـد و دیگـران نیـز در ارتباط بـا آنها 
دچار سـردرگمی می شوند. بنابراین اشـخاصی که در گروه 

سـوم قرار دارند، برای ازدواج مناسـب نیسـتند. 
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برای اینکه به میزان پختگی ارزشی اعتقادی خود و اینکه در 
کدام گروه قرار می گیرید، پی ببرید به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 اعتقـادات مذهبـی، باورهـای شـخصی و اخالقی شـما در 
زندگی چیسـت؟

 آیا در اعتقادات و باورهای خود دچار تناقض اید؟

 خـط قرمزهـای شـما در زندگـی مشـترک چیسـت؟ )خط 
قرمز یعنی ارزشـی که اگر زیرپا گذاشـته شـود تداوم رابطه 

عاطفـی شـما را به خطـر می اندازد(

 ایـن اعتقـادات و باورهـا را از چه زمانی داریـد و چگونه به 
دسـت آورده اید؟

 آیـا ممکن اسـت در آینده، باورهـا و اعتقاداتتـان را تغییر 
دهیـد؟ ایـن تغییر تـا چه انـدازه خواهـد بود؟

اگــر از جملــه افــرادی بــه شــمار مــی رویــد کــه به شــدت 
بــه اعتقادات تــان پایبندیــد و از زیــر ســؤال رفتــن آنهــا 
ــی  ــه در زندگ ــد ک ــت بدانی ــر اس ــد، بهت به هم می ریزی
مشــترک بیشــتر از ســایرین در برابر تفاوت هــای مذهبی 
ــن  ــت ای ــن الزم اس ــیب پذیرید. بنابرای ــادی آس و اعتق
معیــار را بــه هنــگام ازدواج دســت کــم نگیریــد و فــردی 
را انتخــاب کنیــد کــه بیشــترین شــباهت را بــا شــما دارد. 
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پختگــی هیجانــی یعنــی اینکــه چقــدر می توانید احساســات 
خــود را شناســایی، ابــراز و به خوبی مدیریــت کنید؛ همچنین 
حــاالت هیجانــی دیگــران را مثــل خشــم، تــرس، غــم، نفرت 
یــا شــادی ارزیابــی کنیــد و رفتــاری مناســب نشــان دهیــد. 
روابــط بــه خصــوص از نــوع عاطفــی، معموال طیف وســیعی 
از هیجانــات و احساســات را در برمی گیرنــد. بنابراین پختگی 
هیجانــی بــرای تجربــۀ رابطــه ای باثبــات، عاشــقانه و پایــدار 
الزم اســت. فــردی کــه بــه ایــن بلوغ رســیده  اســت، غالبــا در 

زندگــی مشــترک ایــن گونــه رفتــار می کنــد:

 هنگامــی کــه همســرش ابــراز ناراحتــی می کنــد، بــه جــای 
آنکــه ســریع واکنــش نشــان دهــد، خــوب گــوش می کنــد 
ــرد کــه ناراحتــی طــرف  و ایــن احتمــال را در نظــر می گی
مقابــل ورای آن چیــزی باشــد کــه مطــرح شــده اســت. 
ــی  ــل اصل ــه دلی ــن، ب ــدون توهی ــد ب پــس ســعی می کن

احســاس منفــی او پــی ببــرد. 

 مســـئولیت احســـاس خـــود را می پذیـــرد یعنـــی بـــه 
ـــد و  ـــل بزن ـــه ســـرزنش طـــرف مقاب جـــای اینکـــه دســـت ب
او را مقصـــر ناراحتـــی اش بدانـــد، بـــه خـــود نـــگاه می کنـــد 
ـــه  ـــود رابط ـــرای بهب ـــه ب ـــکان کاری را ک ـــورت ام ـــا در ص ت

ـــد. ـــام ده ـــت، انج الزم اس

ــراز  ــرای اب ــو"، ب ــۀ "ت ــای کلم ــه ج ــت ب ــب اس  او مراق
احساســات و نیازهایــش  واژۀ "مــن" را بکار بــرد و به جای 
اینکــه از رفتــار اشــتباه همســرش ایــراد بگیــرد، خواســته 

خــود را بیــان  کنــد.

پختیگ هیجاین
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در مقابــل، فــردی کــه بــه بلــوغ هیجانی کافی نرســیده  اســت 
غالبــا در زندگــی مشــترک بــه یکــی از ایــن ســه شــکل رفتــار 

ــد: می کن

ــار  ــک رفت ــرد و خش ــد، س ــروز نمی ده ــش را ب  هیجانات
ــی  ــار هیجان ــا ب ــرایطی ب ــا ش ــه ب ــد و در مواجه می کن
زیــاد، بــه جــای همدلــی و درک کــردن، بــدون توجــه بــه 
ــه  ــد مســئله را ب ــل ســعی می کن احساســات طــرف مقاب
صــورت منطقــی حــل و فصــل نماید. همســران ایــن افراد 

ــا از تنهایــی و درک نشــدن شــکایت دارنــد. غالب

ــوال روی  ــد، معم ــروز میده ــد ب ــش ازح ــات را بی  هیجان
هیجانــات خــود کنترلــی نــدارد؛ مثــال ممکن اســت هنگام 
خشــم، بــه خــود یــا دیگری آســیب برســاند و پرخاشــگری 
ــادی  ــگام ش ــا هن ــد ی ــان ده ــی نش ــا کالم ــی ی فیزیک
ــای  ــران وعده ه ــه دیگ ــد، ب ــد کن ــی خری ــور افراط ــه ط ب
ــا  ــی را زیرپ ــای ارتباط ــد و مرزه ــا ح ــد ی ــن بده ناممک
ــب  ــد مواظ ــم بای ــرادی دائ ــن اف ــران چنی ــذارد. همس بگ
باشــند موقعیــت هــای هیجــان برانگیــز ایجــاد نکننــد و 
عمدتــا شــکایت دارنــد کــه در شــرایط بحرانــی و اضطراب 

ــد. ــاب کنن ــان حس ــد روی همسرش آور نمی توانن

ــه  ــد؛ ب ــه می کن ــانی تجرب ــور نوس ــه ط ــش را ب   هیجانات
ــر  ــت تاثی ــی تح ــه راحت ــاتش ب ــه احساس ــا ک ــن معن ای
ــه  ــود. ب ــر می ش ــار تغیی ــرد و دچ ــرار می گی ــات ق اتفاق
دلیــل پیش بینــی ناپذیــر بــودن ایــن افــراد، همسرانشــان 
ــط  ــش در رواب ــت و آرام ــاس امنی ــه احس ــد ب نمی توانن

ــد. دســت یابن
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ــوید  ــود آگاه ش ــی خ ــی هیجان ــزان پختگ ــه از می ــرای اینک ب
ــد: ــخ دهی ــر پاس ــؤاالت زی ــه س ــم ب ــه می کنی توصی

 آیــا هیجانــات مختلــف را مــی توانید از هم تشــخیص 
دهید؟

 آیــا بــه تغییــرات بدنــی خــود هنــگام تجربــه هــر یــک 
ــات آگاه اید؟  از احساس

ــما را  ــی ش ــه چیزهای ــوید؟ چ ــی می ش ــدر عصبان  چق
خشــمگین مــی کنــد؟  وقتــی عصبانــی می شــوید چه 
کارهایــی انجــام مــی دهیــد؟ اوج عصبانیــت را چگونه 
تجربــه مــی کنیــد و در آن حالــت چــه رفتــاری داریــد؟

 اگــر چیــزی یا کســی را خیلی دوســت داشــته باشــید و 
آن را از دســت بدهیــد، یــا بــرای هدفــی خیلــی تالش 
کنیــد امــا بــه نتیجــه مورد نظــر نرســید، در آن شــرایط 

چــه واکنشــی نشــان می دهیــد؟

 از چــه چیزهایــی در زندگــی مــی ترســید و چطــور بــا 
آنهــا برخــورد مــی کنیــد؟

 اگــر خبــر خوشــحال کننــده ای بشــنوید چطــور واکنش 
نشــان می دهیــد؟ آیــا دیگــران متوجــه حــال خــوب 

شــما می شــوند؟

 معمــوال راجــع بــه هیجانات خــود می توانید بــا دیگران 
حــرف بزنیــد؟ دیگــران متوجــه عواطــف متفاوت شــما 

می شــوند؟

 چقــدر متوجــه هیجانــات دیگــران مــی  شــوید و چطور 
بــه آنهــا واکنــش نشــان می دهیــد؟
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با اینکه رسـیدن به پختگی در ابعاد مختلف )جسمی-جنسـی، 
روانـی، ارزشـی-اعتقادی و هیجانـی( پیـش شـرط انتخـاب 
همسـر و تشکیل زندگی مشترک اسـت، برخی افراد بر اساس 
تصـورات و باورهـای نادرسـت بدون آنکـه پختگـی الزم را به 
دسـت آورده باشـند ازدواج می کنند. در زیر به دو نمونه شـایع 

از ایـن باورها اشـاره می کنیم:

اشـکالی نـدارد اگر یکـی از طرفیـن هنـگام ازدواج بلوغ و   
پختگـی الزم را نداشـته باشـد زیـرا دیگری نقـص او را تکمیل 

می کنـد. افـراد بـا چنیـن بـاوری مثـال می  گویند:
"مـن اعتماد به نفس باالیـی دارم و می توانم مکمل همسـری 
خجالتـی، تاییدطلـب و خودسرزنشـگر باشـم." یا " مـن هنوز 
ارزش هایـم را نشـناختم و بـا ازدواج بـا فـردی که بـه این بلوغ 

رسـیده، می توانم از سـردرگمی خارج شـوم."

مهـم نیسـت هردو نفـر بـه پختگی رسـیده باشـند، مهم   
ایـن اسـت کـه آنهـا در نقـاط قـوت و ضعـف شـباهت کامل 
داشـته باشـند چـون به این ترتیـب یکدیگر را بهتـر درک و به 
هـم کمـک می کننـد. افـراد با چنیـن بـاوری مثـال می  گویند:
"مـن در رهبری کردن و مدیریت امور قدرتمندم و باید همسـرم 
هم شـبیه من باشـد تا کارها بـه خوبی پیش بـرود."  یا  "هیچ 
کـدام نمـی توانیـم خشـم مان را مدیریـت کنیم پس مشـکل 

همدیگر را بهتـر درک می کنیم."

بــرای اصــالح دو بــاور ذکــر شــده و دریافتــن این مســئله 
کــه در ازدواج، شــباهت مهــم تــر اســت یــا مکمــل بودن، 
شــما را بــا دو نظریــۀ مطــرح در انتخــاب همســر آشــنا 

می کنیــم: همســان همســری و ناهمســان همســری
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بر اسـاس این نظریه، افرادی که شـباهت زیادی به هم دارند، 
بـه دلیـل وجود باورها و رفتارهای نسـبتا یکسـان، همدیگر را 
بیشـتر تایید می کنند و دچـار تعارض های کمتری می شـوند. 
بنابراین طرفداران نظریه همسـان همسـری، هنگام ازدواج بر 
شـباهت زوجین تاکیـد دارند زیرا معتقدند هر چـه  در روابط، 
همانندی ها بیشتر باشد، توافق، سازگاری و در نتیجه احساس 
رضایتمنـدی نیـز افزایـش می یابـد. مثـال زوجی برون گـرا که 
اعتمـاد بـه نفـس کافـی دارند احتمـاال بیشـتر ابـراز نظر می 
کننـد، راحـت تر هیجانات شـان را بروز می دهنـد و هر دو به 
یـک میزان از رفت و آمد با دوسـتان و خانـواده ها و همچنین 
از تفریحـات و سـرگرمی هـای گروهـی لذت می برنـد. طبیعتًا 

تجربـه چنیـن فضایی رضایت بخـش خواهد بود.
در کشـور مـا نیـز براسـاس پژوهـش هـا، دیـدگاه همسـان 
همسـری غالـب اسـت. به طـوری که هم خـود افـراد معموال 
تمایـل دارنـد همسـری را انتخاب کنند کـه از نظر خصوصیات 
ظاهـری، روانی-عاطفـی، شـخصیتی، اجتماعـی، اقتصـادی و 
مذهبـی بـه هم شـبیه باشـند و هـم خانواده ها و اجتمـاع از 
چنیـن انتخاب هایی بیشـتر حمایـت می کنند. یکـی از دالیل 
این گرایش می تواند فرهنگ اسـالمی حاکم بر جامعه باشـد 

کـه بر "هـم کفو بـودن" زوجیـن تاکید بسـیار دارد.

نظریه همسان همرسی
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بـر اسـاس نظریۀ همسـان همسـری می توان گفت شـباهت 
زوجیـن اهمیـت زیادی دارد؛ امـا آیا این شـباهت باید در همه 

باشـد؟ ویژگی ها 

در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفت هیـچ دو نفـری در تمام 
ویژگـی هـا نمی توانند به طور کامل شـبیه به یکدیگر باشـند. 
بـا این حـال مهـم اسـت همسـران در خصوصیـات ظاهری، 
شـخصیتی، اجتماعـی، اقتصـادی و مذهبـی شـباهت زیادی 
داشـته باشـند. اما در مورد ویژگی های شخصیتی استثنائاتی 
وجـود دارد بـه این صورت که تشـابه در بعضی مـوارد ممکن 

است دردسرسـاز شود.
زن و شـوهری را تصور کنید که هر دو زود عصبانی می شـوند، 
سـریع واکنـش هیجانی نشـان می دهنـد و به دنبـال قدرت  
و رهبـری در روابـط انـد، هرگـز نمی تواننـد بـا هـم بـه صلـح 
برسـند؛ دائـم درگیر جنـگ قدرت اند و به احتمال زیاد داسـتان 
زندگـی شـان شـبیه داسـتاِن دو پادشـاه و یک اقلیـم خواهد 
شـد. پـس بهتر اسـت به جای اینکـه هر دو نفـر زود عصبانی 
شـوند، یکـی از آنهـا آرام تر باشـد، یـا اگر یکی اهـل مدیریت 
و رهبـری اسـت دیگـری منعطـف باشـد و موضوع قـدرت از 

ارزش های اساسـی او نباشـد.
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تاکیــد اصلــی ایــن نظریــه بــر "مکمــل بــودن" و کشــش و 
جذابیتــی اســت کــه تفــاوت هــا ایجــاد می کنــد. طرفــداران 
ایــن نظریــه معتقدنــد کــه افــراد جــذب شــخصیت هایــی 
ــد  ــا آنچــه خــود ندارن ــا ویژگی هــای متضــاد می شــوند ت ب
و دوســت دارنــد داشــته باشــند را جبــران و در نتیجــه  خــود 
را کامــل کننــد. بــرای مثــال، شــخص گوشــه گیــر بــه  افــراد 
اجتماعــی گرایــش دارد و کســی کــه اعتمــاد بــه نفــس کمی 
دارد ، ســراغ افــرادی بــا اعتمــاد بــه نفــس زیــاد مــی رود و 
فــرد وابســته و متکــی بــه دیگــران بــه افــراد مســتقل جذب 
مــی شــود، زیــرا آنهــا تصــور مــی کننــد بــا انتخــاب فــردی با 
خصوصیــات متفــاوت زندگی شــان کامــل و جذاب می شــود. 
ــرای درک  ــه دارد. ب ــت فاصل ــم واقعی ــن تصــور از عال ــا ای ام

بهتــر موضــوع، بــه نمونــه زیــر توجــه کنیــد:
فــردی کــه اعتمــاد بــه نفــس کمــی دارد در ابتــدای آشــنایی 
از قاطعیــت و جســارت طــرف مقابــل در برابــر دیگــران لــذت 
ــی و  ــن رک گوی ــی ای ــدت وقت ــی م ــا در طوالن ــرد، ام می ب
پافشــاری روی تصمیــم هــا را در ارتبــاط بــا خــودش تجربــه 
می کنــد بســیار آزرده مــی شــود. از طرفــی آن فــرد بــا اعتماد 
ــل او را  ــه طــرف مقاب ــدا از اینک ــز در ابت ــاد نی ــه نفــس زی ب

نظریه انهمسان همرسی
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تاییــد می کنــد راضــی اســت اما پــس از مدتــی از وابســتگی، 
خجالتــی بــودن و ناتوانی هــای متعــدد همســرش خســته و 
دلــزده می شــود و ممکن اســت حتــی او را ســرزنش و تحقیر 
نیــز بکنــد. ایــن رونــد نارضایتــی و فاصلــه شــخصیتی بــه 
فاصلــه عاطفــی تبدیــل مــی شــود و رابطــه را دچــار تعــارض 

مــی ســازد.

بــرای تشــکیل زندگــی مشــترک الزم اســت هــر دو نفــر 
ــوغ کافــی داشــته و در بســیاری از ابعــاد،  پختگــی و بل
شــبیه یکدیگــر باشــند. علــی رغــم ایــن تاکیــد، همیشــه 
تفــاوت هایــی وجــود دارد کــه بهتــر اســت ایــن تفــاوت 
هــا انــدک یــا بــه گونــه ای باشــند کــه رابطــه را دچــار 

تعــارض نکننــد.
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سخن آخر
"پختگـی" مرحلـه ای مهم از رشـد جسـمی و روانی اسـت 
کـه در هـر دو ُبعـد به مـوازات هم پیـش مـی رود. به این 
صـورت کـه در پایـان هر مرحله از رشـد جسـمی )پیش از 
تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی، اوایل بزرگسـالی، میانسالی 
و پیری( فرد باید ویژگی های روانشـناختی خاصی را کسب 
کـرده باشـد. مثـال کودکی کـه در مهارت های حرکتی رشـد 
کـرده اسـت و صحبـت می کنـد و راه مـی رود، می توانـد 
در برخـی زمینه هـا مثـل غـذا خـوردن یـا لباس پوشـیدن 
مسـتقل از دیگـران عمل کنـد یا در پایـان نوجوانی، انتظار 
مـی رود کـه فـرد بـه هویـت خود پـی بـرده باشـد. گاهی 
افراد اگرچه در رشـد جسـمانی پیشـرفت خوبی داشته اند، 
اما به دالیل مشـکالت خانوادگـی، اقتصادی و غیره ممکن 
اسـت در مرحلـه ای از رشـد روانـی به پختگی الزم نرسـند، 
در نتیجـه با همـان نقایص وارد مراحل بعدی شـوند و آن 

طـور کـه بایـد در آنها نیز موفق نشـوند.
بـا توجـه بـه رشـد جسـمانی و روانـی، ازدواج بهتر اسـت 
در مرحلـۀ جوانـی انجام گیـرد. بنابرایـن ازدواج در مراحل 
پایین تـر توصیـه نمـی شـود و در سـنین جوانی نیـز باید  
اطمینـان حاصـل شـود که فـرد پختگی هـای مراحل قبلی 

را بـا موفقیت کسـب کرده باشـد. 
در این شـماره پختگی های الزم بـرای ازدواج موفق مطرح 
شـد که شـما می توانید با کمک مشـاوری حـاذق از میزان 
رشـد خـود در هر یک از زمینه ها آگاهـی یابید و در صورت 

نقص، آنها را برطرف سـازید.
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