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سه شهید سرزمین عشق و دلدادگی: 
هانیه، 

وهب )شوهرش( 
ّم وهب )مادرشوهرش(1.

ُ
 و ا

آری، ُحّبُ »الُحسیِن« َیْجَمُعَنا

 •  •  •

که یکی در غمـــت به جــان آید تو را چه غـــم 
که می ُکشی بیش اند2 که دوستان تو چندان 

مـــرا به علـــــت بیـــگانــــــگی ز خویــــــــش مـــران

که دوستـــــــان وفـــــــادار بهتـــــر از خویـش اند

کبــــــــــازانـــــم غــالم همــــــــــت رنــــــــــدان و پا
که از محبت با دوست، دشمن خویش اند3

 •  •  •

که تا جان در بدن دارم مرا عهدی ا ست با جانان 
کویـــــش را چــو جــــان خویشتــــــن دارم4 هــواداران 

کربال شهید شدند. گفتار و نفس قدسی امام حسین؟ع؟ مسلمان و در  که با  1. هر سه مسیحی بودند 
کشتن با مهرورزی و عشق  .2
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سخن  آغازین

لم »تربیت« اســـت و 
َ

کار عا با همۀ دشـــوار ی ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 
گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که مـــا نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همانطـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرستان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســـتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده. به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با همـــۀ تنوع ابزارهـــای دیجیتال  کتاب آمده ایـــم و بر ایـــن باوریم  بلـــه، بـــا 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امروز به  آن هـــا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرستان« انجامید 

کنون در دستان شماست. میوه هایش ا 
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس

mehr@mehrestan.ir بیش ازپیش مرهون مهربانی هایتان گردیم.
کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 
اصحاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچندان، مـــا را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرستان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مـــدال افتخار بر 
کردند وگام به گاِم مسیر را هم شانۀ ما شدند، به  که ذره پروری  سروران ارجمندی 

رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم.
مـݠهـرسـتان

اینجا خانۀ شماست
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عــــــــــروسُکشــــــــــون!
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سرآغاز

13

سرآغاز

کنـــــم باز کی  ای نـــــام تــــــو بهتـــــرین ســرآغـــــــاز           بی نـــــــام تـــــــو نامــــــه 
ای یــــــاد تـــــــــــــو مونــــــــس روانــــــم          جــــــز نــــــام تو نیســــــت بــــر زبــــــانم
ک است ک اســـت         چون راهنما تویی چه با مْن بـــددل و راه بیمـنــــا
از ظلمـــــــت خـــــــود رهــــایی ام ده          بــا نـــــــــور خـــــــود آشـنــــــــایی ام ده1

سرآغاز

کند. آرایشـــگر  گل زیبایی بر بدن او خال کوبی  زنـــی نزد خانم آرایشـــگری رفت تا 
گل هســـتی؟«  که دردش می آمد، از او پرســـید: »کجای  کرد. زن  کار  شـــروع به 
گذشتم. برو سراغ قسمت  گفت: »از خیر ساقه  گل.« زن  گفت: »ساقۀ  آرایشگر 
که داد زن بلند شد: »چه می کنی؟«  کرد به زدن سوزن  بعدی.« آرایشگر شروع 
گفت: »برو سراغ  گل را خال کوبی می کنم.« زن با ناراحتی  پاسخ داد: »کاسبرگ 
خود گل.« آرایشگر این  بار شروع کرد به خالکوبی گلبرگ ها که زن باز بی تابی کرد 
که صبرش لبریز شده بود،  و گفت: »این بخش را هم نخواستم.« خانم آرایشگر 
گلی خدا  گفت: »اصاًل چنین  کرد و خشمگینانه  وسایل خود را روی زمین پرت 

هم نیافریده است. تو هم خدا را می خواهی و هم خرما را؟«2 
کـــه زیبایی را  حکایـــت بســـیاری از مـــادران، شـــبیه حکایت این زن اســـت 
که  کنند. مادرانی  دوســـت دارند، ولی حاضر نیستند رنج خال کوبی را تحمل 
کند، ولی مانع زندگی  لحظه شـــماری می کنند تا فرزندشان بالغ شود و ازدواج 

1. نظامی
2. وام گرفته از یکی از داستان های مثنوی. 

13



عــــــــــروسُکشــــــــــون!

مســـتقل فرزندشـــان می شـــوند و بند ناف عاطفی خود را از او قطع نمی کنند، 
سد راه پختگی و تکامل فرزندشان می شوند. 

که با شـــکیبایی، از وابستگی به فرزند خود دل می کنند و  خداوند به والدینی 
سختی جداشدن آن ها از درخت خانواده و زیست مستقالنۀ آن ها را می پذیرند 

و در زندگی آن ها دخالت نمی کنند، اجر فراونی می دهد.1 
مادرشوهر بالغ می داند حکایتش شبیه داستان حسادت کودک اول به کودک 
که  دوم است: حسادت خود را می پذیرد و شجاعانه درمانش می کند. مادری 
می داند عمر حضرت خضر ندارد و عاشق فرزندش است، او را مستقل و از نظر 
کمک و جهت می دهد تا فرزندش  عقلـــی و عاطفی، تمایزیافته بار مـــی آورد. او 

در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به بلوغ و پختگی برسد.
مادرشــــوهر بالغ، عــــروس خود را همچون فرزنــــد خود می داند و انتقــــادش را به 
حداقل می رساند و با بهره گیری از الگوی ارتباطی قاطعانه، از هیجان مداری اجتناب 
گفتار خود را محاســــبه می کند و  می کنــــد. او قبــــل از هر اقدامی، ســــود و زیان رفتار و 

سبب تداوم رابطه و نیز لذت حضور نزد فرزند و نوه و عروس خود می شود. 
گاهی و مهارکردن خودشـــیفتگی، دشـــمن هوس و حســـد اســـت. از  خودآ
گذشـــت عاقالنه و افزایش احساس  دیگر ســـو، انصاف، دوستی مهربانانه و 
کارآمدی، به تمرین، مطالعه، مشاوره و خودمهارگری نیاز دارد.2  ارزشمندی و 
کارها سختی هایشـــان را آسان می کند: توجه به فواید فردی و خانوادگی این 

1. نک: بقره، 155 تا 157؛ نازعات، 49 و 50. 
کارآمدی + خود بودن و مخفی نکردن شخصیت خود +  کفایت و  2. اعتمادبه نفس = احساس ارزشمندی + احساس 

کمال طلبی اجتماعی بیمارگون نداشتن حساسیت بیمارگون به طرد اجتماعی نداشتن + 

14
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سرآغاز

گر نکشد طالب دوست کند  جور دشـــمن چه 
گل و خار و غم و شـــادی به هم اند1 گنج و مار و 

مادرشــــوهر بالغ حسادتش را می پذیرد و با شجاعت آن را درمان می کند تا زندگی 
خــــود و فرزند و عروس و نوه هایش ویران نشــــود. او قبــــل از ورود عروس به زندگی 
فرزنــــدش، بــــا مشــــاوره و مطالعه و خودســــازی، زمینه ســــاز زندگی شــــادمانۀ آن ها 
می شــــود. او در اختالفات فرزند و عروســــش، آن ها را به آشــــتی تشــــویق می کند و 
درصورتی که مشکل حل نشود، بدون مداخله، آن ها را به مشاوره ترغیب می کند.
که ســـیر خورده اســـت و به رغـــم اذیت شـــدن دیگران   فـــرد خودشـــیفته ای 
کار خود و تبعات منفی آن نیست.  می گوید نیم نخود بیشتر نخورده ام، متوجه 
گر خودشـــیفتگی خود را مهار نکنیم و پیوســـته دربارۀ نیـــات و رفتار خود و آثار  ا
آن هوشـــیار نباشیم، غافالنه، حســـادت و مداخله و انتقاِد خود را خیرخواهی 
خواهیم دانســـت. این امر، مانع درک همدالنـــه و ارتباط قاطعانه2 و نیز ارتباط 

یاری بخش3 می شود. 
 وقتـــی معده مســـموم می شـــود، بـــا روش های مختلـــف، ســـموم را خارج 
می کننـــد. ذهـــن فـــرد و اجتمـــاع نیـــز مانند معـــدۀ مســـموم باید ســـم زدایی و 
هیجان هـــای منفـــی آن، پاالیـــش و تصفیـــه شـــود. َمَثل ها و حکایـــات منفی 
و همچنیـــن باورهـــای مرکـــزی و تصـــورات قالبی مســـموم دربارۀ مادرشـــوهر، 

1. سعدی
2. ارتباط قاطعانه = صراحت + صداقت + احترام متقابل + احترام به آزادی و خودمختاری یکدیگر

کالم 3. ارتباط یاری بخش= همدلی+ اصالت و صداقت + احترام نامشروط+ ایجاز فصیحانه در 
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که باید آن ها را  ک ذهن هســـتند  مادرزن و عروس و داماد، از ســـموم خطرنا
کنیم. دفع پیش گیرانه و رفع و دفن درمانگرانه 

کشورها، در تلخی  اختالف بین عروس و مادرشوهر و نیز مداخله ها، در همۀ 
روابط و ناآرامی و طالق، نقشـــی مهم دارد. با وجود این، جســـت وجو در منابع 
کتاب در این زمینه  که متأسفانه از نظر  فارسی و عربی و انگلیسی نشان می دهد 

کار شده است و از خط فقر هم پایین تریم.  کم  بسیار 

کودک اول به    مادرشوهر بالغ می داند حکایتش ش���بیه داستان حسادت 
کودک دوم اس���ت: حسادت خود را می پذیرد و شجاعانه درمانش می کند. • 

بُکشم و خوشگلم کن ◄

کدبانو قلب خانه هستند. آن ها در هنر و سفره آرایی  خانم های خوش سلیقه و 
کن«،  و آراســـتگی، سنگ تمام می گذارند و می درخشـــند. »بُکشم و خوشگلم 
ســـخن و حکایت مشـــهور خانم هاســـت. آن ها رنج َوکس و بند آرایشگر و تیغ و 
گنج زیبایی برســـند. برای زیبایِی  آمپـــول جراحی زیبایـــی را تحمل می کنند تا به 
که زحمت تمرین و تالش را به  جان بخریم  سیرت و زندگی راحت نیز ارزش دارد 
تا به مهارت ارتباط مؤثر و مدیریت و نیز حل تعارض و اختالف آراســـته شـــویم و 

کنیم. ذهن خود و خانواده را به اقیانوسی امن و آرام تبدیل 
ف، اتالف وقت 

ّ
 اســـراف در مصرف لوازم آرایش و خرید اسباب زندگی، تکل

گریـــز از مطالعه و مشـــاوره، در شـــأن ما و فرهنگ و تمـــدن ملی و مذهبی مان  و 
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گر هر سال بخش ناچیزی از آن هزینه های زائد مالی و عمری را صرف  نیست. ا
مشاوره و خرید منابع خودیار معتبر، مانند کتاب و نرم افزار، کنیم، سیرت ما نیز به 
مهارت و هنر ارتباط مؤثر و حل تعارض  ها آراسته می شود. با مشاوره و استفاده 
از منابع خودیار معتبر، در آشـــپزخانۀ ذهنمان، سرویس شادکامی خود را تکمیل 
کنیم و هر روز اتاق های وجودمان را جارو کنیم و آشغال های حسد و نفرت و کینه 

کیسه های زباله بریزیم تا بوی تعّفن نگیریم. کدورت را در  و 

ظاهرسازی یا عصب ِکشی؟ ◄

کرد و با لمینـــت فقط به ظاهر آن  می تـــوان دنـــدان نیازمند به عصب کشـــی را پر 
 

ً
کاری، خودفریبی و ظاهرسازی است، نه حل مشکل. طبیعتا رسید؛ ولی چنین 

عصب ِکشـــی دندان هزینـــه و درد دارد؛ ولی ظاهرســـازی خیلـــی زود صدایش 
گزاف تر. درخواهد آمد: هم با درد بیشتر و هم با صرف هزینۀ 

دفتر »زندگی آرام« ◄

دفتر مخصوصی با نام »زندگی آرام« برای خود تهیه کنید. این دفتر برای کارهای 
زیر الزمتان می شود: 

انجام تمرین ها، یادداشت نکات مهم، پاالیش روانی با نوشتن خاطرات تلخ و 
شیرین مرتبط )خاطره درمانی(،1 ثبت الهامات و یافته های شخصی، دلنوشته ها 

کلمات قصار، مهارت مسئله گشایی با »بازی پرشور خالقیت«.2 و اشعار و 

گفتن و نوشتن خاطرات روان شناسی. 1. نک: علی شمیسا، خاطره درمانی؛ هنر 
کنید.  گفت وگوی دینی، بخش مشاوره، مراجعه  2. برای آشنایی با این بازی ابتکارِی مؤّلف، به وبگاه انجمن 
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آنچه خواهید خواند ◄

از ســــال 1390 به مطالعه و فیش برداری دربارۀ رابطۀ عروس و مادرشــــوهر مشــــغول 
شدم. گزینش کتابی مختصر و جامع دراین باره از میان حجم زیاد فیش ها، علی رغم 
فقر شدید منابع، بسیار دشوار بود. با وجود این، در این اثر، در حد بضاعت، تالش 
کنم و مطالِب دقیق روان شــــناختی و دینی را با اســــتفاده  کلی گویی اجتناب  کردم از 
از تمثیل، طنز، حکایت و نمونه های عینی مشــــاوره ای، با قلمی روان و ســــاده بیان 
کنم. برای عینی تر و تجربی ترشدن مطالب کتاب، با 77 نفر نیز مصاحبه شده است 

که پنج نفر از آن ها خانم مجرد و هفت نفر از آن ها مشاور و روان شناس بوده اند.1 
 جایی از متن برایتان دشوار بود، آن بخش را بار دیگر یا در زمانی دیگر 

ً
گر احیانا ا

کرده و سپس آن را با تمرین منظم و مطالعه و  بخوانید تا ریشـــۀ مشـــکل را درک 
کنید. هرقدر با قایق تفکر در رودخانۀ این  کمک روان شناس، دفع و رفع  گاه با 
گرفت و  کتـــاب پیش بروید، بیشـــتر با مطالب و اصطالحـــات آن انس خواهید 
به روزنه های امید و چشم انداز های آرام بخش و مشکل گشای زیادتری خواهید 

رسید. ان شاءاهلل. 
کتاب، مادرشوهر چونان خورشید است و به مناسبت،  در منظومۀ مباحث این 
از ســـیاره های اطراف او همچون شوهر، فرزند و عروس نیز بحث می شود. سیر 
کتاب عبارت اســـت از: مقدمه و زیرســـاخت؛ مادرشـــوهر مثبت نگر؛  مباحـــث 

عوامل آشفتگی و تعارض؛ راهبردهای درمانگرانه.

بودند،  یاریگرم  مسیر  این  در  که  آن هایی  و  بزرگواران  این  همۀ  همکاری  از  بودند.  مرد  متخصصان،  از  نفر  1. چهار 
صمیمانه تشکر می کنم و زندگی بابرکت، آرام و خّرمی از خداوند برایشان مسئلت دارم.  

18
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هدیۀ متقابل خوانندۀ محترم و مؤّلف ◄

کهتری )حقارت( و فقدان احساس ِمهتری )ارزشمندی(، از  داشتن احســـاس 
عوامل اساســـی در اختالفات و بیماری های اخالقی و روانی اســـت. با تقویت 
کفایت و توانمندی، در مقایسه با دیگران، احساس  احســـاس ارزشمندبودن و 
کامی، خشم، بی کفایتی و حسادت نمی کنیم. احساس ارزشمندی،  حقارت، نا
که بدانیم اشرف مخلوقاتیم،  باتری اعتمادبه نفس است و وقتی شارژ می شود 
کعبه باالتر اســـت، بهای ما بهشـــت اســـت،  خـــدا بـــه ما نزدیـــک و حرمت ما از 
قلـــب ما حرم و عرش خداســـت، خدا و فرشـــتگان از مؤمـــن حمایت می کنند، 
امام زمان؟جع؟ همیشـــه بـــه یاد ماســـت، ما از نظـــر اســـتعداد و توانایی مانند 

معادن طال و نقره ایم و... .

احساس ارزشمندی، باتری اعتمادبه نفس و انصاف است. •  

که این  طور شـــد، می خواهم هدیه ای به شما بدهم. برای افزایش  خب، حاال 
احساس ارزشمندی و سالمت روان، »فلش کارت های احساس ارزشمندی« را 
کنید انتقادها و پیشنهادهای خود را هدیه دهید  کنید.1 شما هم لطف  دریافت 

کتاب را با ما در میان بگذارید.2 و سؤاالت مرتبط با 

1. https://eitaa.com/zendegiearam
2. mh.gh110@gmail.com. 

19



عــــــــــروسُکشــــــــــون!

امیدوارم که...  ◄

َخَویکْم<1 )مؤمنان با هم 
َ
ْصِلُحوا َبیَن أ

َ
ُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ

ْ
ل

َ
َما ا

َ
خداوند می فرماید: >ِإّن

برادرند؛ پس برادران خود را با هم صلح و آشتی دهید.( امام علی؟ع؟ از قول 
یام«2  الِصّ َو  اِة 

َ
ل الَصّ ِة  َعاَمّ ِمْن  ْفَضُل 

َ
أ َبیِن 

ْ
ال َذاِت  اُح 

َ
»َصل می فرماید:  خدا؟ص؟  رسول 

از  از بسیاری  الفت میان آن ها[،  ایجاد  با هم ]و  )سازش و دوستی مؤمنان 
نمازها و روزه های مستحبی برتر است.(

کتـــاب به لطـــف خداوند و دعـــای ائمه؟مهع؟، عامل ســـازش  امیـــدوارم این 
گرمابخش خانواده های محترم و توشـــۀ  پیشـــگیرانه و اصالح درمانگرانـــه و نیز 

آخرت همگی باشد.

س���ازش و دوس���تی مؤمنان با هم ]و ایجاد الفت میان آن ها[، از بسیاری از   
نمازها و روزه های مستحبی برتر است. •

گرفتاری  که بال و یاورم بودند و به سبب  از همسر و فرزندان و والدین عزیزم 
کنارشان باشم، صمیمانه تشکر  پژوهش و تألیف، نتوانســـتم مدت زیادی در 
که اثر  می کنـــم. همچنین، بر خود الزم می دانـــم از جناب دکتر یزدان رضوانی 
گرفتن بازخورد بـــه مخاطب دادند و  را چندیـــن بار با دقـــت خواندند و برای 
که متن  کنم؛ همین  طور از تک تک بزرگوارانی  کردند، تشکر  نظرها را منعکس 

1. حجرات، 10.
2. نهج  البالغه، نامۀ 47.
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کردند و  که مشـــتاقانه در مصاحبه شـــرکت  کردند و آن هایی  را نقد محتوایی 
یاری رساندند. 

در بند خویش بودن معنای عشق نیست
چـونان که زنـده  بـودن معنای زنـدگی1 

محمدحسین قدیری
بهمن ماه 1398

1. قیصر امین پور
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عــــــــــروسُکشــــــــــون!

نقش زخم های عاطفی گذشته در همسرگزینی؛• 
نقش معاداندیشی واقعی و اختالف زادیی؛ • 
کلیدی ِمهـر یا خشم اول در رابطه؛•  نقش 
دین داری باطنی و دین داری ظاهری؛• 
علف باید به دهن بزی شیرین بیاید؛ • 
روان شناسی و َمَثل دوری و دوستی؛ • 
وجوب صلۀ رحم با عروس و داماد؛ • 
اسالم و َمَثل دوری و دوستی؛ • 
عروس به منزلۀ دختر خانواده؛ • 
زبان مادرشوهر نیش دار است؛ • 
داماد به  منزلۀ پسر خانواده؛ • 
زندگی قرآنی و رشد عشق؛ • 
قصۀ عشق و همسرگزینی؛ • 
معیارهای همسرگزینی؛ • 

خالصۀ آنچه خواهید آموخت

عشق آتشین و طالق؛• 
نسبی بودن زیبایی؛ • 
خطای ناظر عامل؛ • 
تحریف شناختی؛ • 
سوگیری فکری؛ • 
مثلث رحمت؛• 
تفکر قالبی.• 
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فصلاول:زیرساختها

مـــی شـــود ــــــوری  ن ـــــار  ن ــت  ــب ــح م وز مــحــبــت دیـــو حــــوری مــی شــوداز 
می شود روغـــن  سنگ  محبت  ـــی  مــحــبــت مــــوم آهــــن مــی شــوداز  ب
مــی شــود شـــادی  حـــزن  محبت  مــی شــوداز  هـــادی  غـــول  محبت  وز 
مــی شــود1از مــحــبــت نــیــش نــوشــی مــی شــود    مــوشــی  شــیــر  محبت  وز 

علف باید به دهان بزی شیرین بیاید ◄

پرسش: پسرم دختری را پسندیده است که خوشگل نیست و به دلم نمی نشیند. 
کنم؟ کنم؟ در انتخاب عروِس خوب، چه چیزی را باید رعایت  چه کار 

گریز و دافعه.  گرایش و جاذبه می یابد و هم  پاســـخ: هرکس در درون خود، هم 
کمتر.  گروهی  انســـا ن ها بـــا برخی، بیشـــتر دمخور می شـــوند و می جوشـــند و بـــا 
صمیمیت ما با انسان ها، مراتب و شدت و ضعف دارد. از قدیم، برای ازدواج 
گفته اند: »علف باید به دهن بزی شیرین بیاید.« ما به علل مختلف برای ازدواج 

گرایش و عالقۀ خاصی پیدا می کنیم. مهم ترین آن ها عبارت اند از: به فردی 
که محصول تجارب  1. مرهم زخم های عاطفـــی: طرح واره های ذهنی 
گرایش  کودکی اســـت، نقشی مهم در  نخســـتین و عاطفی شدید در 
پســـرتان به ایـــن دختـــر دارد. قصۀ عشـــق و همســـرگزینی او، به طور 
گره  خورده اســـت؛ چون فرزندتان او را شـــبیه  ناهوشـــیار، به آن دختر 
افرادی می یابد که در کودکی عامل خوشی هایش هستند. آنچه مهم 

1. مولوی

عشق آتشین و طالق؛• 
نسبی بودن زیبایی؛ • 
خطای ناظر عامل؛ • 
تحریف شناختی؛ • 
سوگیری فکری؛ • 
مثلث رحمت؛• 
تفکر قالبی.• 
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که آن دختر برای فرزندتان جذابیت دارد و پسرتان  است این است 
کودکی خودش می داند.1  او را التیام بخش زخم ها و جراحات دوران 
که عاشق شگفتی های  2. نســـبی بودن زیبایی: ما نمی توانیم به فردی 
آفرینش اســـت، بگوییم ســـخت در اشتباه اســـت و چون موزه برای 
ما جذابیت دارد، او هم باید شـــیفتۀ موزه ها باشـــد. زیبایی نیز امری 
نسبی است: یکی عاشق صورت سبزه یا گندمگون می شود و دیگری 
می میرد برای سفید. یکی چشم سیاه دوست دارد و دیگری قهوه ای 
و ســـومی آبـــی. این یکی بینی قلمـــی دوســـت دارد، آن یکی عقابی. 

آن یکی چشم  بادامی می پسندد، این یکی خمار. 
کماالت دیگری شود  3. منش و ســـیرت: ممکن است فردی شیفتۀ 
که: »لیلی  گرفتنـــد  و او را زیباتـــر هـــم ببیند. مردم بـــه مجنون ایراد 
گفت: »شما  خیلی سیاه چرده اســـت، چگونه عاشقش هستی؟« 
کج و معوج می بینید و من مســـت شراب داخل آن هستم.  ســـبوی 
ســـبوی صورتش مرا مست نکرده است، بلکه من شیفته و مست 

سیرتش هستم.«
نشینی مــجــنــون  ــــدۀ  دی در  ـــر  گ نبینیا لــیــلــی  خـــوبـــی  از  ــر  ــه غــی ب
ناز جلوۀ  مجنون  و  بینی  قد  نــاوک انــدازتو  نــگــاه  او  و  تــو چشم 
ـــرو2تو مو می بینی و من پیچش مو ــــرو، او اشـــارت هـــای اب ــو اب ت

1. نک: هارویل هندریکس، بازگشت به عشق؛ )راهنمایی برای زوج ها(، ترجمۀ هادی ابراهیمی.
2. وحشی بافقی، منظومۀ فرهاد و شیرین.
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توصیه ها و نکات روان شناختی ◄

1. بلیت ورود: عالقه مانند بلیت الزامی برای ورود به همایش و سمینار 
خواســـتگاری اســـت. عالقۀ نخستین، شـــرط الزم برای همسرگزینی 

کافی نیست.  موفق است؛ ولی 
کالســـی  گر نمـــرۀ پایان ترم از مجموع فعالیت  2. همســـرگزینی موفق: ا
+ مقالـــه + امتحـــان نهایی به دســـت بیایـــد، همســـرگزینی موفق نیز 
محصول این سه مؤلفه است: عالقۀ اولیه + شناساندن و شناختن 

عمیق + بلوغ ها و همتایی ها.1
گر زیبایی یا وابستگی شدید و شیفتگی،  3. معیارهای عروس گزینی: ا
محور و معیار اصلی عروس گزینی و همســـرگزینی باشد و انواع بلوغ 
کید مشاوران ازدواج رعایت  و همتایی ها و تناســـب های« مورد تأ
نشـــود، فرجام این ازدواج، درۀ اختالف، مشاجره، طالق عاطفی 
کـــه ایـــن روزهـــا فـــراوان اســـت. جوانی  و جدایـــی اســـت: چیـــزی 
گرفتار عشـــق  آتشـــین می شـــود، با روبه روشـــدن بـــا واقعیات و  کـــه 
انتظـــارات و تفاوت هـــا و ناهمتایی هـــا، بالـــون عشـــقش ســـوراخ 
می شود و در درۀ افسردگی فرود می آید. در اینجا الزم است بدون 
درگیـــری و تنـــش و تالش بـــرای متقاعدکـــردن او، با همدلـــی با او، 
کتاب،  برای همسرگزینی، او را به سمت منابع خودیار معتبر، مانند 

کنید. که در فهرست منابع آمده است، مراجعه  کانال مؤّلف  1. برای دیدن نمودارهای مشاورۀ پیش از ازدواج، به دو 
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کانال و نیز مشاورۀ  پیش از ازدواج1 جهت دهیم. نرم افزار، سایت و 
 وقتـــی جوانی، عـــروس یا داماد، طبق عالقـــۀ فرزندتان و معیارهای 
همســـرگزینی تأیید شـــد، پذیرش او و توجه مثبت غیرمشروط به او، 
احتـــرام به عقالنیت، انســـانیت و انتخاب فرزندتان اســـت. همســـر 
فرزند، جدای از او نیست؛ بلکه نیمۀ مکّمل او در پازل هستی است. 

غم و شادی آن دو، به همدیگر به شدت مسری است. 
که با معیارهای دینی و   4. از نهال دوستی تا درخت عشق: زوج جوان 
کرده اند و تربیت قرآنی دارند، روزبه روز نهال  گزینش  قرآنی، همدیگر را 
دوستی آن ها رشد می کند و به درخت تنومند عشق متحول می شود. 
عشق اینان در پیری بسیار پرریشه و پرثمرتر از عالقۀ دو جوان است. 
آیت اهلل جوادی آملی، حکیم و مفّســـر معاصر، دراین باره می فرماید: 
»زن و مرد پیر، عالقه شان به یکدیگر خیلی بیش از عالقۀ دو تا جوان 
اســـت؛ چون بر اســـاس تربیت قرآنی، پیوسته نسبت به هم دوستی 

ًة َو َرْحَمًة<.«2  عاقالنه دارند و گذشت مهربانانه: >َو َجَعَل َبیَنکْم َمَوّدَ
که  گرفت  گذشـــت، می توان نتیجـــه  5. بهـــار و خـــزان زیبایی: از آنچه 
کافی نیست. زیبایی نباید اساس  عالقۀ نخستین الزم اســـت؛ ولی 
عروس گزینی شود. خانم باربارا دی  آنجلیس، روان شناس آمریکایی، 
ســـخن عمیق و پخته ای دربارۀ زیبایـــی می گوید: »نباید معیار اصلی 

1. Premarital counseling.
2. روم، 29؛ نک: وبگاه آیت ا هلل جوادی آملی، جلسۀ درس اخالق )1397/10/20(.
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دختر و پسر در همسرگزینی، زیبایی باشد. محور اصلی باید زیباترین 
که بهـــار زیبایی با  جنبـــۀ وجود ما یعنی منطق و اندیشـــه باشـــد؛ چرا
بیماری ها، حوداث و باالرفتن سن، به خزان فرسودگی و چروکیدگی 
می رســـد؛ ولی درخت اندیشه در همۀ فصول سال سرسبز است و با 

باالرفتن سن، پربارتر هم می شود.«1
گفته می شود مادران، بیش از پدران، بچه ها   

ً
کودک نارس: معموال  .6

را دوســـت دارند؛ ولی آمار نشـــان می دهد در جهان، بچه ها بیشتر، 
که به هم  از مادران آســـیب می بینند تـــا پدران.2 مـــادران و فرزندانی 
وابســـته اند، مانع تشکیل زندگی مســـتقالنۀ بدون دردسر می شوند. 
در مـــوارد شـــدید، بـــرای مدیریـــت هیجانـــی و نیـــز تقویت احســـاس 
ارزشـــمندی و تمایزیافتگـــی عاطفـــی و عقلی از خانـــواده، باید قبل از 
ازدواج از متخصص کمک گرفت. کودکی را که نارس به دنیا می آید، 
که به هم  در دســـتگاه می گذارند تا برســـد. مادر و فرزند متأهلی هم 
گر مادر و فرزند،  وابستگی دوسویه یا یک سویه  وابسته اند، نارس اند. ا
که  دارند، ازدواج فرزند قبل از درمان وابستگی، عاقالنه نیست؛ چرا
وابستگی آن ها، به سالمت روان  خودشان و عروس و نوه ها آسیب 
جدی می زند. تبعات این وابســـتگی بعد از ازدواج فرزند، احســـاس 

ناامنی، حسادت، خشم و نفرت است.

1. باربارا دی آنجلیس، قوانین واقعی یک ازدواج، ترجمۀ هادی ابراهیمی، ص140.
2. محمد مجد، روان شناسی زن و مرد؛ انسان در دو جلوه، ص122.
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که ویژگی های زیر را داشته باشد: فردی از نظر شخصیتی و روانی سالم است 
 استعدادهایش را تحقق بخشیده و خویشتن را پرورش داده باشد؛. 1
 تمام ابعاد شخصیت و جنبۀ هوشیار و ناهوشیارش منحصربه فرد، . 2

تمایزیافته و یکپارچه باشد؛
 نیروهای محیطـــی، مانند روابط والدفرزنـــدی، مانع تمایزیافتگی و . 3

یکپارچگی شخصیت سالمش نشده باشد.1

تدّبر و تحقیق کنید ◄

کنید.  عنوان »انگار جن دیده« را در فصل چهارم مطالعه 
امـــــام رضـــــا؟ع؟، و حــمــیــده خــاتــون، همسر  مـــــادر  ــون،  ــجــمــه خــات ن
امام صادق؟ع؟ است. بنابراین، حمیده خاتون مادرشوهر نجمه خاتون 
ــارۀ  درب حمیده خاتون  نظر  عروس گزینی،  موقع  کنید  تحقیق  اســت. 
کدام معصوم به حمیده خاتون، لقب مصفاه،  نجمه خاتون چه بود. 

یعنی تصفیه شده از همۀ عیب ها و آلودگی ها داد؟

حدیث نیک و بدم نوشته خواهد شد
زمانه را سند و دفتری و دیوانی است

1. دوان پی شولتز، نظریه های شخصیت، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، ص127.
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