
يكى از مسائل شايع در ازدواج رقابت زن و شوهرها بر 
سر رياست در روابطشان است اما در فرهنگ هايى كه 
صميميت و عشق بعد از ازدواج آموزش داده شده و 
رشد كرده، اين مساله كمتر ديده مى شود. يكى از داليل 
وجود صميميت بعد از ازدواج پايه هاى درست براى 

تشكيل آن است. ازدواجى كه با شناخت يا معيارهاى 
درست انجام نگرفته يا ازدواج هاى سنتى كه اغلب 
دو نفر بدون شناخت روحيات و عاليق يكديگر 
و براساس صالحديد خانواده ها ازدواج مى كنند، 
از جمله ازدواج هايى هستند كه پايه هاى بعدى 
صميميت بعد از ازدواج در آنها محكم نيست. 
ازدواج هاى براساس همخوانى هاى شخصيتى، 
خلقى، وسواسى، زناشويى و جنسى و تحصيلى 
و سن و سال، نسبت به ازدواج هاى با شناخت 
درست كمتر آسيب پذيرند و مى توان انتظار داشت 
صميميت و عشق بعد از ازدواج در آنها بهتر رشد 
كند؛ يعنى افراد در محيط هايى مانند دانشگاه يا 
محل كار آشنا مى شوند و بعد از طى مدتى كه 
صميميت آنها نزديك تر شد، وارد فرايند ازدواج 
دائم مى شوند. متاسفانه بعد از رشد مدرنيته، مفهوم 

صميميت در كشور ما درست توصيف نشد. وقتى 
صحبت از صميميت مى شود، بيشتر ما به ياد دوست 

صميمى دوران دبيرستان يا سربازى يا محل كار مى افتيم. 
ما صميميت را به معناى در آغوش كشيدن و نوازش و 

لمس كردن نمى دانيم. اغلب ما واجد صميميت اخالقى يا 
عاطفى هستيم اما در ازدواج هاى همخوان كه به رفاقت در 
ازدواج ختم مى شود، بعد صميميت اهميت خاصى دارد.

پس از ازدواج و بعد از اينكه 5 بار بوى غذاى خانگى 
در خانه بپيچد، عشق شوريده وار و شيفتگى كه به واسطه 
مسموميت مغزى با ماده اى به نام «فنيل اتانول آميد» به وجود 
آمده، به تدريج و بعد از 3-2 سال از ميان مى رود. به قول 
اكبر عبدى در فيلم هنرپيشه، با سومين بوى قورمه سبزى 

كه از پنجره بيرون برود، عشق هم بيرون مى رود.

چه چيزى جايگزين عشق شوريده وار اول 
مى شود؟

بعد از سپرى شدن مدتى از ازدواج و خاموش شدن 
احساسات تند، ترازويى جاى آن را مى گيرد كه ترازوى 
قدرت بين زن و مرد است. هر كس كفه خود را سنگين تر 
مى خواهد و تالش مى كند از طريق به دست آوردن رياست 
سكان هدايت رابطه را به دست بگيرد. ازدواج هاى 50-50 
ويژگى جوامع توسعه يافته است؛ يعنى زن و مرد هر دو 
مشترك  زندگى  تصميم گيرى هاى  در  مساوى  به طور 
با هم شريك هستند. در كشورهايى كه مردم آموزش 
دموكراسى نديده اند، نه تنها كمتر شاهد ازدواج هاى 50-50 
هستيم، بلكه به دليل فرهنگى كه زن و مرد هر دو در 
آن تربيت شده اند، اين ازدواج ها جواب نمى دهد. شايد 
براى كشورهايى مانند ايران كه سنت ازدواج برابر در 
آن ريشه دار نيست، بهترين فرمول تركيب 60-40 است.

ازدواج هاى معكوس
ازدواج هاى معكوس كه در فرهنگ ما به اشتباه «ازدواج هاى 
مكمل» گفته مى شود، ازدواج هايى است كه زن و مرد 
خصوصياتى كامال متفاوت با هم دارند. تفكر سنتى ما 
مى گويد براى داشتن زندگى متعادل هر دو طرف بايد 
خصوصيات خود را كامل كنند، مثال مرد درونگرا با زن 
برونگرا ازدواج كند يا برعكس. اين ازدواج ها حتى اگر 
به ظاهر دوام هم پيدا كنند، ازدواج هاى موفقى  نيستند 
چراكه يك شخصيت درونگراى فلسفى كم حرف نمى تواند 
با طرف برونگرا، ريسك پذير و نمايشى تكانشى زندگى 
كند. يك طرف تنوع طلبى، پاداش مدارى و ماجراجويى 
باال دارد و طرف ديگر برعكس است. آنها يكديگر را 
تكميل نمى كنند، بلكه روزبه روز از هم دورتر مى شوند 

تا به جدايى كامل برسند. 
وقتى خانواده كانون التهاب، آتش، چالش، دعوا و كشمكش 
باشد، آيا واقعا فرزندان متعادل ترى ثمره اين ازدواج ها 
ثمره  نمى افتد.  اتفاق  اين  داده  نشان  تجربه  مى شوند؟ 
ازدواج هاى معكوس يا آن طور كه به غلط رايج شده، 
ازدواج هاى مكمل، فرزندانى عصبى تر، پرخاشگرتر و 

افسرده تر هستند. 

ازدواج بى خطر وجود ندارد
اغلب افراد زمانى كه تصميم به ازدواج مى گيرند، دنبال 
ازدواج بى خطر هستند، درصورتى كه ازدواج بى خطر 
وجود ندارد و ما با داشتن دانش و صرف وقت و انجام 
در  خطر  درصد  مى توانيم  كاربلد  مشاوران  با  مشاوره 

ازدواج ها را پايين بياوريم.
ازدواج يكى از دشوارترين كارهاى زندگى يك انسان 
است و از به راه انداختن كسب و كار يا اداره كردن يك 
شركت يا باال بردن سطح استاندارد زندگى، قطعا پيچيده تر 
است. افراد زيادى در كسب و كار و مديريت و وزارت 
موفق هستند اما ازدواج خود را نمى توانند به صورت موفق 
پيش ببرند. ازدواج هاى معكوس كه متاسفانه در ايران 
مقبوليت هم دارند، از جمله ازدواج هاى پرخطر هستند. 

افزايش اشتراكات و كاهش اختالفات 
پايه هاى ازدواج را محكم مى كند

آنچه باعث مستحكم شدن ازدواج ها مى شود، افزايش 
اشتراكات و كاهش اختالفات است و اين كار از طريق 
آموزش درست، زوج درمانى و خانواده درمانى بهتر انجام 
با چنگ و  مى گيرد. بسيارى از همسران به اصطالح 
و  مى برند  جلو  را  زندگى  صميميت  بدون  و  دندان 
آوردن  دنيا  به  هم  برخى  نيست.  آنها  بين  صميميتى 
دنيا  به  اما  مى دانند  زندگى شان  بقاى  عامل  را  فرزند 
آوردن فرزند نبايد تنها بهانه تداوم زندگى باشد. 5 سال 
اول ازدواج زمانى است كه در بسيارى موارد مى تواند 
تكليف رابطه را مشخص كند و بيشترين خطر طالق 
در 5 سال اول زندگى زناشويى است. به همين دليل 
ما به زن وشوهر هاى جوان توصيه مى كنيم در 5 سال 
اول زندگى زناشويى بچه دار نشوند. در ازدواج هايى 
كه خانم  بيش از 38-37 سال دارد هم توصيه مى كنيم 

يك سال اول بچه دار نشوند.
تا  بهترين سن جهت بچه دار شدن براى خانم ها 28 
38 سالگى است اما اينكه ما فكر كنيم در 38 سالگى 
خانم بايد پرونده بچه دار شدن را ببندد هم اشتباه است. 
براى آقايان هم بهتر است اين روند خيلى به تاخير 
نيفتد چون يك پدر 60 ساله از نظر جسمى نمى تواند 
با بچه 10 ساله  اش دوچرخه سوارى يا بازى كند يا در 

سن نوجوانى با او به ورزشگاه برود.
برخى همسران بعد از اين 5 سال، مسير اشتباهى را 
مى روند و بنا به داليل متفاوت كه مى تواند ربطى هم به 
امكانات مادى نداشته باشد، از آوردن فرزند خوددارى 
مى كنند. بهانه ها گاهى فلسفى يا گاهى شخصى است اما 
نبايد از ياد برد هيچ دوره اى در تاريخ ما يا كشورهاى 
ديگر جهان دوره ايده آل و بدون دردسر و مشكل نبوده 
و تداوم زندگى را نمى توان منوط به ايجاد شرايط ايده آل 
دانمارك،  مانند  كرد. حتى در كشورهاى توسعه يافته 
نروژ و سوئد هم مى توان شيوع افسردگى، اضطراب 
و دغدغه هاى زيست محيطى را مشاهده كرد كه گاهى 
ريشه در آب و هوا و جغرافيا و طول روز و شب دارد. 

آسيب تك فرزندى و بى فرزندى
اگر از آسيب هاى اجتماعى جامعه  كم فرزند مانند كاهش 
جمعيت جوان آماده كار كه برخى كشورهاى توسعه يافته 
را وادار به اعمال سياست مهاجر پذيرى كرده، بگذريم، 
اولين آسيب فردى و خانوادگى تك فرزندى يا بى فرزندى 
اين است كه اين خانواده ها بيش از خانواده هاى با 2 

فرزند مستعد طالق مى شوند. امكان طالق 
در خانواده اى كه تنها فرزند 16 

يا 17 ساله اى دارد كه از آب 
و گل درآمده يا فرزندى 

ندارد، بيش از خانواده هاى با 2 فرزند است.
اين والدين اغلب به آسيب هاى تك فرزندى توجه نكرده 
و فكر نمى كنند آسيبى كه فرزندشان از بى خواهرى يا 
بى برادرى مى كشد تا چه حد مى تواند جدى و سخت 
باشد. خانواده تك فرزندى كه مشكالتى هم دارند، با 
او كار  استقالل نسبى  به دانشگاه و  ورود فرزندشان 
خود را پايان يافته مى بينند و فكر مى كنند ادامه زندگى 
مشترك ديگر لزومى ندارد و خانواده دچار نشانگان 
آشيانه خالى مى شود؛ يعنى احساس افسردگى، ناراحتى 
و اندوه توسط والدين يا سرپرست بچه هايى كه بزرگ 
شده و خانه پدرى خود را ترك مى كنند، تجربه مى شود. 
اين احساس مى تواند بعد از رفتن بچه ها به دانشگاه 
در شهرى ديگر يا ازدواج آنها و مستقل شدنشان هم 
شكل بگيرد. احتمال ابتالى خانم ها به اين مشكل بيشتر 
از آقايان است. حتى با غيبت طوالنى مدت فرزند مثال 
15 ساعت در روز اين نشانگان ممكن است در والدين 
بروز كند. دراين صورت برخى  همسران با خيال تمام 
به فكر جدايى مى افتند، درحالى  شدن وظايف خود 
كه اين نوعى خطاى شناختى است كه  داشتن فرزند 
بلكه  مى شود،  طالق  تسريع  و  تشديد  باعث  نه تنها 
باعث آسيب تنهايى و جدايى و اضطراب هاى 
مربوط به تنهايى و جدايى در تك فرزند 
هم مى شود. تك فرزندها روند طالق 
است،  تلخ  خودى خود  به  كه  را 
با فشار بيشترى تجربه مى كنند. 
اصوال وقتى كسى بچه دار نشود، 
ظرفيت هاى  از  مهمى  بخش 
روانى اش از بالقوه به بالفعل 
درنمى آيد و قسمت مهمى از 
زندگى مغفول مى ماند. خانواده 
گرانبهاترين  و  داشته  باالترين 
ثروت است. بهترين توصيه من 
معمولى  و  عادى  زندگى  داشتن 

است.
از  براى جلوگيرى  توافق همسران  مساله 

فرزندآورى، بيش از مرد به زن آسيب مى رساند چرا 
از  بارورى زن محدود است و اگر بعد  كه سال هاى 
پايان دوره بارورى شوهر به اين نتيجه برسد كه حاال 
و  نيست  قابل دوام  رابطه  آن  ديگر  مى خواهد،  فرزند 
خانم چاره اى ندارد جز رها كردن زندگى كه سال ها 
زحمت آن را كشيده يا تحمل و قبول حضور زن دوم 
جوان تر در حريم خانوادگى خود. فرزندان وزنه هاى 

تعادل زندگى مشترك هستند.

آسيب هاى طالق 
يكى از بديهى ترين آسيب هاى طالق به خصوص 
براى مردان، انگ و ننگ اجتماعى است و در جامعه 
ما كسى كه جدا شده، متاسفانه در برابر قضاوت 
جامعه قرار مى گيرد. مردم فورى انواع انگ ها را 
به او مى چسبانند؛ از انحراف جنسى و ناتوانى 
جنسى، عياشى و هرزه گرى گرفته تا خساست و 
حتى داشتن دست بزن و اعتياد به الكل و مواد 
مخدر و مردى كه از همسرش جدا مى شود، 
بايد جوابگوى انواع اين نقص ها باشد و حتى 
با ازدواج مجدد احتمال دارد مدام از طرف 
همسر جديد خود براى رابطه تمام شده قبلى 
سرزنش شود. شايد يكى از داليل افسردگى 
بيشتر مردان در زمان طالق همين مساله باشد؛ 
يعنى مردان بيش از زنان در روند طالق دچار 
مى شوند.  افسردگى  قبيل  از  روانى  آسيب هاى 
مشاهدات نشان داده زنان قوى تر از مردان روند 
زنان اصوال  را تحمل مى كنند.  يا مهاجرت  طالق 
بيشتر  تعداد مرگ ومير جنين پسر  قوى تر هستند و 

از جنين دختر است. 
درمورد خانم هاى مطلقه مشكل به اين صورت بروز 
مى كند كه شانس دوباره براى ازدواج بسيار كم است. 
در جامعه ايران كه طى سال هاى گذشته آمار زنانى كه 
هرگز ازدواج نكرده ا ند، به شكل نگران كننده اى رو به 
افزايش است، زنان مطلقه شانس چندانى براى ازدواج 
دوباره ندارند، مگر در شرايط خاصى مانند 20 سال 
در  ازدواج  براى  سن  بهترين  نظرم  به  سن.  اختالف 
جامعه  است.  سال   23-28 دختران،  براى  ما  جامعه 
ما با دختران باالى 40 سال برخوردى ناجوانمردانه و 
غيرمنصفانه دارد. گاهى دختران جامعه در سنين مناسب 
براى ازدواج و همسريابى زندگى شان را با دوستى هاى 
اتفاقى و كوتاه مدت مى گذرانند كه متاسفانه اين روزها 
كم شاهد آن نيستيم. اين دختران اغلب وقتى به خود 
مى آيند كه سن عرفى ازدواج در جامعه ما گذشته است. 
نمايشى  با شخصيت  دختران  دخترها،  اين  رأس  در 
هستند كه نمونه آن را مى توانيم در فيلم «اتوبوسى به 

نام هوس» با بازى «ويويان لى» ببينيم.
نكته مهم ديگر درباره آسيب هاى طالق اين است كه 
زندگى  از  بيشتر  بايد  دوم  زندگى  براى حفظ  بدانيد 
اول تالش كنيد و حفظ زندگى دوم بسيار دشوارتر 
از ازدواج اول است بنابراين توصيه ما اين است كه 
به خصوص وقتى از ازدواج اول بچه يا بچه هايى هم 
داريد، تا حد امكان از راه هاى مختلف و با استفاده از 
روش هايى كه كارشناسان به شما توصيه مى كنند، راهى 

به جز طالق پيدا كنيد. 

ظاهر و اندام را دست كم نگيريد
 در ازدواج هاى با خطر كم يا متوسط يا زياد اندام و 
اخالق طرف عواملى است كه بايد مورد توجه قرار 
خانواده،  طرف  وقتى  كه  دارد  وجود  باورى  گيرد. 
تحصيالت يا شرايط مناسبى دارد، اندام يا چهره اهميتى 
ندارد و عادى مى شود، درصورتى كه اين تصور در 
آينده مى تواند دردسرساز باشد. گاهى زن يا شوهر در 
گذر زمان تغيير مى كند. دامنه اين تغييرات را بايد در 
نظر داشت چراكه اگر از حد معينى بگذرد، خود اين 
گذاشت.  خواهد  تاثير  زن وشوهر  رابطه  بر  تغييرات 
چاق شدن ازجمله اين تغييرات است. چاقى مفرط 
مى تواند سرچشمه بى اعتنايى و اشكال در روابط جنسى 
شود. مهم است بدانيد كه اندام عادى نمى شود و به 
صرف همسرى، هر اندامى  پذيرفته نيست. افراد معموال 
نمى كند،  تغيير  زياد  زمان  طى  كه  دارند  سليقه هايى 
مثال كسى كه اندام ريز دوست دارد، نمى شود بعد 
از گذشت مدتى از اندام درشت هم خوشش بيايد. 
گاهى مى توان برخى موارد را ناديده گرفت و بعضى 
تغييرات  و  تفاوت ها  اما  كرد  جبران  را  خصوصيات 

فاحش قابل چشم پوشى نيست.  

با روياهايمان زندگى نكنيم
زندگى   5 و   4 دهه  به  گذاشتن  پا  با  مردان  برخى 
خود  شانس  مى توانند  با طالق  مى كنند  تصور  خود 
را با زنى جوان تر امتحان كرده و ناكامى هاى جوانى 
را جبران  كنند، فارغ از اينكه بين اين آقا و خانمى با 
فاصله 20 سال و بيشتر با معيارهاى جديد، چند نسل 
فاصله هست. واقعيت اين است كه اين دو حتى در 
فعاليت هاى روزانه هم نمى توانند هماهنگى خوبى با 
هم پيدا كنند و حتى پيك نيك يا بيرون رفتن يك خانم 
و آقا با اين فاصله سنى مى تواند مشكل ساز باشد.اين 
ناهماهنگى ها خود عامل ازدواج اشتباه مى شود. ما با 
برخى شرايط در ازدواج، بيشتر بودن سن آقايان را 

تا 15 سال مجاز مى دانيم.

با عشق درمانى در برابر طالق 
ايمن بمانيد

به غير از به دنيا آوردن فرزند براى تحكيم زندگى خانوادگى، توصيه 
مى كنيم با عشق درمانى، خانواده تان را از طالق دور نگه داريد. صميميت 

طيف گسترده اى از رفتارهاى متفاوت را دربرمى گيرد كه نوازش و عشق ورزى 
تنها بخشى از آن است. در اين ميان حتى به صداقت اقتصادى نيز بايد اشاره 

كرد؛ يعنى روند درآمدزايى و خرج كردن با توافق زن و شوهر باشد. به قول معروف، 
خورشيد زير ابر نمى ماند و وقتى عدم صداقت فاش شد، ادامه زندگى ديگر آنقدرها آسان نيست. 

محدوديت ها در اقشار مختلف صورت هاى مختلفى دارد كه هر كدام مى تواند به روابط و صميميت 
زناشويى آسيب بزند. زياده طلبى هاى بى موردى كه خانواده امكان اجراى عملى يا مالى آن را ندارد، 
ازجمله اين محدوديت هاست. تمايل قشر متوسط يا متوسط باالى جامعه ما براى مهاجرت از همان 
اقداماتى است كه شايد بتوان آن را مصداق زياده طلبى هاى غيرمنطقى دانست، به خصوص زمانى كه 
منبع درآمد خانواده به اقامت در كشور مبدأ وابسته است و زن يا شوهر به هر دليلى نمى توانند در 

كشورى كه به آن مهاجرت مى كنند،  درآمد داشته باشند، ناسازگارى ها شروع مى شود. 
حق طالق هم از مواردى است كه باعث كشمكش  همسران مى شود. زن وشوهر بايد توجه داشته       
باشند كه نمى شود در آن واحد همه چيز را در يك رابطه داشت و اگر قرار باشد حقى يا امتيازى  را به 
دست بياورند، بايد آماده باشند از حق يا امتياز ديگرى بگذرند. در بسيارى از موارد، روند رياست طلبى 
و امتيازگيرى از جلسه تعيين مهريه شروع مى شود. مهريه درواقع دينى است كه آينده عزتمند زن را 
تا حد امكان پيش بينى كرده؛ يعنى اگر ازدواجى منجر به جدايى شد، منبع مالى وجود داشته باشد تا 
زن بتواند به زندگى آبرومندانه و سالم ادامه دهد اما اگر پيمان ازدواج با عشق و تفاهم بسته نشده 
باشد، به جاى به جا آوردن حقوقى كه باعث امنيت خاطر خواهد شد، مبالغى خواسته مى شود كه 

در بسيارى موارد مرد توانايى پرداخت آن را ندارد و عاقبت كار به زندان مى كشد.
پيشنهاد ما براى ترميم و استمرار رابطه عشق درمانى يا به عبارتى بازآفرينى عشق است چون 
عشق هاى رمانتيك و آتشين طول عمرى حدود 2 تا 3 سال دارند. بعد از آن هيجانات عشقى 

فروكش مى كنند و صميميت و بازآفرينى عشق بايد جاى آن را بگيرد.

نظريه سيزده گانه عشق 
1. احترام

2. اعتماد
3. تعهد و مسووليت پذيرى 

4. صميميت، صداقت و رفاقت

5. ازخودگذشتگى، ايثار و فداكارى
6. بخشش و گذشت

7. نرمى، نوازش، هم آغوشى و بوسه گرم

8. يارى، پرستارى، پاسدارى و پشتيبانى 
9. پذيرش، درك و همدلى

10. سپاس و ستايش

11. شوخ طبعى و شيطنت و بازيگوشى 
12. هوس و شهوت

13. معنويت و روحانيت

 دكتر بهنام اوحدى
روان پزشك

بعد از فروكش كردن عشق آتشين، زن وشوهر ها بايد به سوى بازآفرينى عشق بروند 

ازدواج، رياست يا رفاقت و صداقت؟
ازدواج شماره هفتصدوبيست وهشت   يازده آبان نودوهشت4
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