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7 دلیل برای لزوم 
دوران عقد

درباره وجود دوره عقد، نظرات متعددی وجود دارد. برخی 
با آن موافق هستند و عده ای دیگر مخالفت می کنند و 
هر کدام استدالل های خودشان را دارند. به نظر می رسد، 
دالیل زیر برای رسیدن به ضرورت این دوره کافی باشد:
1. حرکت تدریجی به سمت استقالل: تغییر مسیر ناگهانی 
در رانندگی، سبب بروز خطرات بزرگ است. اگر زندگی را 
به یک سفر تشبیه کنیم که رانندگانی مانند دو زوج جوان 
دارد، طبیعی است که راندن خودروی زندگی در مسیری 
مشخص و آرام و همگام با تابلوهای نصب شده، کاری منطقی 
و کم خطر خواهد بود. حال اگر قرار باشد، دو جوانی که 
تا دیروز کنار خانواده و برخوردار از حمایت کافی بودند، 
ناگاه پس از آشنایی اولیه و تصمیم برای زندگی مشترک، 
وارد این زندگی شوند و اردوی آمادگی نداشته باشند، 
مانند همان تغییر مسیر ناگهانی است که در رانندگی اتفاق 
می افتد یا شرکت در یک رقابت بزرگ بدون گرم شدن و 
داشتن اردوی آمادگی است که می تواند آسیب های جدی 

را برای زندگی دو نفر داشته باشد.
2. آمادگی برای پذیرش مسوولیت: پذیرش مسوولیت 
و موفقیت در آن، نیازمند گذراندن دوره های کارآموزی 
است. زندگی هم مسوولیت بزرگ و جدی است و برای 
توفیق در آن، نیازمند زمانی هستیم که خود را برای این کار 
خطیر آماده کنیم. داشتن دوره عقد که از سویی دو جوان 
رسما برای هم شده اند و از دیگر سو، هنوز مسوولیت های 
جدی به آنها واگذار نشده، این فرصت را فراهم می آورد 
که تا ورود به این عرصه، آمادگی های الزم کسب شده و 

پیش نیازهای این درس مهم گذرانده شوند.
3. آشنایی بیشتر: با خواندن عقد، زمینه نزدیکی بیشتری 
برای دو جوان فراهم می شود و می توانند با خاطری آسوده 
و اطمینانی مناسب، درباره یکدیگر کنجکاوی های شخصیتی 
و روحیه ای بیشتر داشته باشند. فرصت با هم بودن برای 
مدت قابل توجه، با خواندن عقد مهیا می شود وآقا و خانم 
روز به روز، شناخت بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. 
قهرهای این دوره، هر کدام می تواند سرنخ مناسبی برای به 
دست آوردن روحیات یکدیگر و تالش برای هماهنگی 
بیشتر باشند. بخشی از شخصیت همسرتان با آشنایی اولیه 
ممکن نیست و نیاز است تا در برهه های گوناگون زمانی 

اتفاق بیفتد و در دوران عقد این فرصت فراهم می آید.
4. اصالح و تغییر: زمانی که در دوران عقد، دو جوان 
پرانگیزه با نقطه ضعف های خود یا طرف مقابل روبرو 
می شوند، می توانند از کیمیای عشق سرازیر در این دوره، 
برای تبدیل مس به طال استفاده کنند و هم تغییر را در خود 
رقم زنند و هم به دوست و همراه جدیدشان یاری دهند 
که عادت های نامناسب مثل تنبلی، ولخرجی، بی نظمی، 
بدقولی، سیگار، رفیق بازی، وابستگی به دیگران، زودرنجی 

و مانند آن را درمان کنند.
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دارد و زمینه هایی برای تداوم. ممکن است آغاز محبت 
کار دشواری نباشد ولی تداوم آن کاری سخت و نیازمند 
مهارت است. دوره عقد، فرصتی است تا همسران آینده، 
از خودخواهی و خودبینی بیرون بیایند و شخص دیگری 
را در زندگی خود با تمام وجود دوست داشته باشند. هر 
قدر که خاطرات عاطفی بیشتری در این دوره بر دل و 
جان دو جوان نقش بندد، تضمین بیشتری برای یک عمر 

زندگی سعادتمندانه است.

6. فرصت مالی برای خانواده ها: تدارک هزینه های ازدواج، 
نیازمند زمان است. داشتن دوره عقد به خانواده ها این امکان 
را می دهد که برای برگزاری جشنی مناسب، آمادگی های 
الزم را به دست بیاورند. خانواده عروس در تدارک جهیزیه 
مناسب به تکاپو می افتند و خانواده داماد برای برگزاری 
مراسم مناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود، گام 
برمی دارند و این جنب وجوش ، موجی از شادی را در دیگر 
اعضای خانواده و فامیل ایجاد می کندو خود سندی است بر 
میزان عالقه خانواده ها به جوانانی که پیمان زناشویی بسته اند. 
همچنین اگر داماد به دالیلی مانند تحصیل، سربازی یا نداشتن 
شغل، نیازمند فرصت مناسب برای انجام وظیفه همسری 
خود باشد، دوره عقد این هدیه زمانی را به او می بخشد.

7. آفرینش خاطرات خوش: با آشنایی اولیه، خاطره ای 
ثبت نمی شود ولی با گذشت زمان و داشتن فرصت کافی 
برای با هم بودن، می توان خاطراتی رویایی رقم زد. گرفتن 
هدیه هایی پر از مهر از دست همسر، داشتن مهمانی های 
خوب، قدم زدن در یک روز بارانی، صحبت های سراسر 
امید در دل طبیعت، روحیه بخشی به یکدیگر، شوخی ها 
مانند  و  عاشق  دو  توسط  شدن  آفریده  شادی های  و 
آن، می تواند آلبومی زیبا در زندگی آینده باشد که با 
مرور آن، دشواری ها و تلخی های ظاهری زندگی را به 
شیرینی و نشاط تبدیل کند. ذهن هایی که از دوران عقد، 
خاطراتی دلنشین با خود جابه جا می کنند، به کسی جز 
همسر خود نیندیشیده و همتی غیر از  به دست  آوردن 

رضایت همسر نخواهند داشت.

اشاره: اهمیت ازدواج در زندگی افراد آنچنان مهم 
است که بدون بهانه به آن می پردازیم، نگاهی از زاویه 
آموزه های دینی و یافته های روان شناسی. وقتی پسر و 
دختری یکدیگر را برای بودنی همیشگی و عاشقانه 
انتخاب می کنند و این با هم بودن را در چارچوبی 
نصیبشان  دستاوردهایی  می کنند،  مدیریت  درست 
می شود که پیش از آن نداشته اند. با انتخاب و بستن 
پیوندی پاک، دوران عقد آغاز و رابطه ها وارد میدان 
جدید و متفاوتی می شوند. در این نوشتار، برخی از 

دستاوردهای دوران عقد را مرور می کنیم.
1. عشق: عشق، کیمیایی است کمیاب که هم به دست 
آوردن آن دشوار است و هم حراست از آن. عقد، وسیله ای 
است برای حراست از یک عشق پاک و ماندگار که 
دیگران را شاهد قول و قرار دو عاشق می کند. با اجرای 
دستور خداوند، دل های عاشق و پرتپش دو جوان، 
آرامشی عمیق و ضمانتی دوچندان می یابد که در قرآن 

کریم از آن به مودت نام برده شده است. 
2. جهش معنوی: یکی از ویژگی های دوران عقد، 
احساسات معنوی باالیی است که از سر سپاس به خداوند 
ایجاد می شود. یک چنین احساسی، شاید روزهای اول 
نوجوانی هم درک می شد و اینک پس از سال ها دوباره 
تکرار شده است. وقتی دو زوج جوان در می یابند که 
از این پس با هم بودن شان نیز می تواند یک عبادت 
باشد و می یابند که دوست داشتن آنها به لطف و نگاه 
خداوند گره خورده است و نیز می دانند که از این پس، 
بیشتر ایمانشان را به بیمه خداوند درآورده اند و نمازها 
و دیگر عبادت هایشان، بهره ای چندبرابری دارد، حسی 
عالی به سراغ آنها می آید، به ویژه زمانی که هر دو با نام 
و یاد خدا به یاد همدیگر می افتند و از اینکه خداوند 
خانم و آقایی مومن را نصیب  هم کرده که از غم رها 
شوند، این احساس خوش معنوی بیشتر رخ می نمایاند. 
3. زندگی با مقیاس کوچک تر: دوران عقد، ماکتی است 
از یک زندگی کامل. این دوران در مقیاس کوچک تر، 
همان زندگی چندساله ای است که قرار است دو جوان 
با هم داشته باشند. روزهای عقد از این جهت هم 
برای هر دو نفر، جذاب است و بوی تازگی و نشاط، 
تمام فضای آن را پر کرده است. هر آنچه که در این 
دوران از ارتباط همسران جوان رخ می دهد، نمونه ای 
است از یک آینده. حتی بروز مشکالت و نحوه حل 
آنها نیز، تمرینی است برای فائق آمدن بر مشکالت و 

دشواری های سال های بعد که از آنها گریزی نیست.
4. فرصتی برای تحول: سفر به سوی کمال و شکوفایی، 
به تنهایی ناممکن یا دست کم بسیار دشوار است. فراز 
و فرودهای بهشتی شدن آنقدر زیاد است که  نیاز به 
 همسفر را حتمی می کند. اینک برای دو نفری که با هم 

پیمان دائمی بسته اند، فرصتی ایجاد شده تا خود را به 
شکوفایی نزدیک کنند. این شکوفایی در رشد شخصیتی 
آنها، رشد مهارت ارتباط با دیگران، تصمیم گیری و حل 
مساله، خویشتنداری و دیگر نمونه، نمایانگر خواهد 
شد. در روایتی از رسول امین)ص( صلی ا... علیه و آله 
می  خوانیم: »هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را 

دیدار کند، با داشتن همسر به دیدارش رود«.
5. خوش بینی و مثبت نگری: در این دوره، نگاه دو 
جوان به یکدیگر، سراسر خوبی و زیبایی است. به 
دنبال نشانه هایی برای تعریف و تمجید از یکدیگرند. 
پسر و دختر جوان، با انبوهی از انرژی و نشاط، کنار 

هم قرار می گیرند و خود را برای تشکیل یک شرکت 
خانوادگی یعنی زندگی، آماده می کنند.

6. امیدواری: امید روح انسان هاست. دو جوان وقتی 
یکدیگر را برای یک سفر بزرگ و مهم در زندگی 
انتخاب می کنند، اکنون با کوله باری از امید به سمت 
آینده پیش می روند و روزهای عقدبستگی، روزهای 
برنامه ریزی، حرکت ذهنی به سمت آینده و ایجاد یک 

تصویر روشن از آن است.
از  بسیاری  مایه  تنهایی،  تنهایی:  از  برون رفت   .7
ناگواری هاست. دختر و پسری که سال ها به دنبال 
همدم و مونسی بودند که بتوانند بسیاری از ناگفته ها 
را برای او بازگو کنند و شانه هایش را برای تکیه زدن 
برگزینند، اینک به چنین موهبتی دست یافته اند و از 
غار تاریک تنهایی خویش، به سوی سرزمینی روشن 

و سرسبز در حرکتند.
8. لذت های روا: محرومیت های جنسی تاحدی می تواند 
دردسر آفرین باشد به ویژه در روزگاری که از هر سو، 
بمب های جنسی در جان جوانان کار گذاشته می شود 
و زمینه های تحریک و گناه فراوان شده، جستجو برای 
پناهگاهی امن که در آن آسوده خیال از این بمباران 
دمی بیاسایند، جستجویی معنوی و اخالقی است. دو 
جوان اینک به یکدیگر پناهنده شده و از همدیگر کام 
دل شان را می جویند و می خواهند که به کسی جز 

همدیگر پناه نبرند.

9. ایجاد فضای هیجانی جدید: هیجان ناشی از 
به نگاه  تا دیروز  متأهل شدن، برای دو جوان که 
و  توجه می شده  آنها  به  کم اعتبار  و  تنها  فرد  یک 
نیز کارهای زیادی که با خواندن عقد، خداوند بر 
توجه  جالب  خود  نوع  در  گذاشته،  دو  آن  دوش 
است. نمونه کوچک تر آن زمانی است که پسر یا 
دختر دبیرستانی وارد جامعه ای بزرگ تر با مسوولیتی 
بیشتر مانند دانشگاه می شود. در این فضای علمی 
جدید، هم عناوین اعتباری بیشتری نصیب دانشجو 
می شود و هم کارهای زیادی است که باید انجام 
دهد. این اهداف جدید خود نیروزا و انرژی بخش 
هستند و روان جوان را از خمودی و بی حالی به 
سمت حرکت و تکاپو سوق می دهند. برون رفت از 
تکرار و بی حالی نیز بر هیجان این دوره می افزاید.

10. دستیابی به اعتبار خانوادگی و اجتماعی: آقا داماد 
و عروس خانم، واژه های تازه ای هستند که دو جوان از 
خانواده و دوستان خود می شنوند. این عنوان و اعتبار 
نو، یعنی یک تغییر و پذیرش نقش تازه. این دو دیگر 
از امواج تصمیم  و انتخاب گذشته اند و اینک به ساحل 
آرامش دست یافته اند و این آرامش با جمالتی آسمانی 
دوچندان شده است. روزهای عقد، روزهای رهایی از 
وابستگی و تمرین استقالل است. روزهایی که احساس 
واقعی بزرگ شدن و توانستن در همسران بروز می کند 

و این حرکتی نوین به سوی زندگی شیرین است.

بررسیازدواجاززوایهآموزههایدینیویافتههایروانشناسی

با هـم تا همیشـه
 ابراهیم اخوی

روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوأ
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دو آموزه ازامام جواد )ع(

به قانون های خدا احترام بگذار!

1. از مال حرام دور شوید
زمانی که فزون خواهی مالی مانند ویروسی به جان اقتصاد فرد و جامعه 
وارد شود، ممکن است نوعی مالی که به دست می آید و روش به 
دست آوردن آن، از اولویت و مالک فاصله بگیرد. در این میان، فردی 
که به زیاده خواهی مالی می افتد، روش های مختلفی را برای رسیدن 
به دارایی انبوه بدون توجه به روش های آن بر می گزیند و توجیه 
مختلفی نیز برای چنین اقدامی پیوست کار ناشایست خود می نماید. 
هنگام مسابقه مالی افراد جامعه با یکدیگر، این غفلت می تواند آسیب زا 
و حتی دودمان برانگیز باشد. به عنوان مثال، زمانی که رقابت های 
مالی به کسب حرام منتهی شود، این مال آلوده در تولید نسل، روابط 
خانوادگی و نیز ارتباطات اجتماعی صحیح، لطمه ای اساسی وارد 

می کند تا آنجا که فرموده اند لقمه حرام، تخریبی به درازنای هفت 
نسل آدمیان با خود دارد. از این رو، روی تقوای مالی بسیار تاکید 
شده و خطر انفجار مالی که از حرام به دست می آید، در اخالق و 
ایمان افراد گوشزد شده است. امام جواد)ع(به یکی از دوستان شان 
چنین توصیه می کنند: »مال حرام رشد نمی کند و اگر هم رشد کند، 
برای صاحبش برکتی ندارد و اگر از آن چیزی انفاق کند، پاداشی 
نخواهد دید و آنچه پس از خود بر جای گذارد ره توشه او به سوی 
دوزخ است.« توجه به سرنوشت تمام کسانی که از فزون خواهی و 
حرام خواری انگشت نمای جامعه شده اند، عمل به توصیه حضرت 

را بیش از پیش در ما ضروری می کند.

2. پیش از ورود به هرکاری، برنامه داشته باشید
مدیریت  که  است  قانونی  کار،  یک  انجام  برای  برنامه  داشتن 
طرح  کاندیدا  یک  از  که  زمانی  می شود.  توجه  آن  به  پروژه ها 
و برنامه مطالبه می شود، گواه این مطلب است که وی پیرامون 

حوزه مسوولیتی که قصد اداره آن را دارد، به خوبی اندیشیده 
و از ورود و خروج مناسب به آن حیطه به خوبی باخبر است. 
نهاده شود،  کج  کار  یک  اول  که خشت  آنگاه  دیگر،  از طرف 
چنین کاری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و بار کجی است 
که منزل نهایی را تجربه نخواهد کرد. از منظر روان شناسی نیز، 
داشتن طرح برای اجرای یک برنامه و حرکت بر اساس نقشه 
از پیش تعیین شده، اعتماد به نفس مجری را افزایش داده و توان 

او را در اجرای هر چه بهتر نقشه متمرکز می کند. 
امام جواد)ع( به این نیاز چنین اشاره می فرماید: »هر کس نداند 
کاری را از کجا آغاز کند، از به سرانجام رساندن آن درماند.« 

از آغاز هر کار و مشورت گرفتن از صاحبان  اندیشیدن پیش 
انجام  و  صحیح  ورود  شیوه  که  است  راهکاری  دو  تجربه، 
را رقم می زند و ضریب موفقیت در آن کار  درست یک کار 

را چند برابر می کند.
منبع: محمدی ری شهری، محمد، 1377. میزان الحکمه. قم: درالحدیث

قانون مداری: یک آدم باکالس نشانه هایی دارد. مثل اینکه از سر و وضع 
ظاهری اش متوجه می شویم. از نحوه حرف زدن او می فهیم یا از رفتارهای 
سنجیده و حساب شده اش پی می بریم که فردی متفاوت است. یکی از 
این رفتارها، احترام به قانون و تالش برای اجرای آن است. انسان های 
عاقل می دانند که مراعات قانون واقعا شخصیت آنها را به دیگران معرفی 
می کند، همان طوری که بی توجهی به قانون، یعنی بی احترامی به همه. 
تصور کنید زمانی که داخل ماشین نشسته اید و چراغ قرمز شده، فردی که 
پشت خط ایست توقف می کند و به چراغ احترام می گذارد، همه به شما 
احترام گذاشته و هم با این کار، پیش شما آدم باکالسی شناخته می شود. 
در همین حال، ممکن است موتورسواری بدون توجه به چراغ، از آن عبور 

کند. احساس شما درباره این فرد، چگونه خواهد بود؟
قانون های خوب  از  مفید  و  قانون های خدا، جدی تر  قانون های خدا: 
ماست. کسانی که قانون های خدا را می شناسند، می دانند که رعایت هر 
کدام از آنها، یک قدم ما را به زندگی سراسر موفقیت نزدیک می کند و 

ْت  زیرپا گذاشتن هر قانون، یعنی یک ضرر واقعی. از نگاه خداوند: »َمْن َخفَّ
َموازینُُه َفُأولئَِک الَّذیَن َخِسُروا أَنُْفَسُهْم؛ کسانی که قوانین خدا را جدی 
نمی گیرند و آن را زیرپا می گذارند، به خودشان ضرر می زنند«.  خداوند 
قانون خودش را در چند گروه تقسیم کرده که دو تای آنها مهم و الزامی 
هستند: یکی کارهایی که باید انجام شوند و نامشان واجب است و دوم 

کارهایی که نباید انجام شوند و اسم حرام را به خود اختصاص داده اند.
ایمان با طعم عمل: زمانی که قانون های خداوند را شناختیم و آنها را 
قبول کردیم، دو قدم به سوی موفقیت برداشته ایم. تنها یک گام می ماند 
که سخت تر از دو قدم قبلی است. االن زمان آن رسیده که این فرمول ها را 
پیاده کنیم. مزه شیرین ایمان را با برداشتن این گام سوم می چشیم و هر قدر 
تجربه موفق تری در این باره داشته باشیم، نتایج درخشان تری هم خواهیم 
گرفت. خداوند در این باره می فرماید:» َفَمْن ثَُقَلْت َموازینُُه َفُأولئَِک ُهُم 
الُْمْفلُِحوَن؛ کسانی که قوانین خدا را محترم می شمرند، خوشبختند و رستگار«. 
 مواظب باشیم! هر فردی که تصمیم گرفته به دستورهای خداوند عمل 
کند، یک تصمیم جانانه و هوشمندانه گرفته چون هدف اصلی اش از این 
کار، مراقبت از خود است. خداوند، آگاه ترین است و کسی نمی تواند در 
هیچ کدام از خوبی ها با او رقابت کند. زمانی که کاری برای ما از سوی 

خداوند اجباری می شود، حتما امتیازات زیادی دارد و وقتی خدا از ما 
می خواهد که نزدیک بعضی از کارها نشویم، مطمئن باشیم که ضرر زیادی 
دارد. فرض کنید تصمیم داریم دور گناه را خط بکشیم؛ مثال دست از 
زورگویی برداریم، کتک کاری نکنیم، دروغ نگوییم، فحش ندهیم، کسی 
را ضایع نکنیم. سود این کار به ما برمی گردد یا خدا؟ ما با این کار، از 
شخصیت خودمان مراقبت کرده ایم و احترام و اعتبار بیشتری را به دست 
ا َمْن ثَُقَلْت َموازینُُه  آورده ایم. سخن خدا در این باره شنیدنی است: » َفَأمَّ
َفُهَو في  عیَشةٍ راِضیَةٍ؛ کسانی که به قانون خدا احترام می گذارند، زندگی 

رضایت بخشی دارند«.  
تعطیالت و مراقبت ها: روزهای تعطیل نوروز به دلیل تغییر برنامه ای که 
در زندگی ما رخ می دهد، با افراد بیشتری ارتباط داریم، زمان بندی ما به هم 
می ریزد و زمینه های مختلفی برای حفظ خودمان در برابر گناه و احترام به 
قانون های خدا به وجود می آید. در این روزها، به همان اندازه که باید از 
افتادن در تله گناه بترسیم، به همان اندازه هم خودمان را آماده می کنیم تا 
سال نو را با احترام به دستورهای خدا آغاز کنیم تا شاهد نتایج پرباری در 
طول این سال باشیم. هر مراقبت یک درجه به قدرت روحی ما می افزاید و 

مجموعه این مقاومت های معنوی است که از ما انسان هایی موفق می سازد.

درس های زندگی

پیشنهادهای خدا

نگاهی از زاویه آموزه های دینی و 
یافته های روان شناسی. وقتی پسر و 

دختری یکدیگر را برای بودنی همیشگی و 
عاشقانه انتخاب می کنند و این با هم بودن 

را در چارچوبی درست مدیریت می کنند، 
دستاوردهایی نصیب شان می شود که 

پیش از آن نداشته اند. با انتخاب و بستن 
پیوندی پاک، دوران عقد آغاز و رابطه ها 
وارد میدان جدید و متفاوتی می شوند. 

در این نوشتار، برخی از از دستاوردهای 
دوران عقد را مرور می کنیم


