
 

 ضرورت شناخت روحیات زن و مرد قبل از ازدواج

 *طیبه نوحی

 مقدمه
ها در سراسر زندگیی یدف ددرد اسدز  از  برانگیزترین انتخاب ازدواج، یکی از چالش

های خود دقز، و یاهی از آن  همین روسز که ادراد در ازدواج بیش از دیگر انتخاب
تواندگ  انگاری از سدوی دیگدر، می کننگ  دقز بیش از حگ از یف سو و سدل  درار می

ن امر یکدی از للد  تدرخیر در ازدواج و هایی در انتخاب شود  ای سبب بروز دشواری
باال ردتن سن ازدواج شگه اسز  در جامعه ما که نه در خانواده، نه در محیط آمدوز  
و نه در رسانه، به مسرله شناخز رواندی دختدر و رسدر از یکدگیگر در حدگ م لدوب 

شدود  شدناخز روحیدا   شود، خأل بزریی در این زمینده احسدام می  ررداخته نمی
توانگ یام مؤثری در ریشبرد و رشگ آنان در زنگیی مشترک باشدگ  در ایدن  یطردین، م

مقاله لزوم شناخز روحیا  طردین ریش از ازدواج به لنوان یکدی از لوامد  ازدواج 
 ییرد  مودق، مورد بررسی قرار می

 ها  بایستگی شناخت تفاوت
ترین و  قتدوان آن را لمید شناخز روحیا  زن و مرد، از آن جلز ملم اسز کده می

که اسالم به این واقعیز روانشناختی اشاره  ترین ترثیر و ترثر متقاب  دانسز؛ چنان قوی
کرده و در روایا  به مرد سفار  شگه اسز که هنگام ازدواج مراقب باشگ کده چده 

کنگ و بر دین و اسدرار  م لد   دهگ، شریف مالش می کسی را در کنار خود قرار می
ْيَن »کنگ:  می

َ
ك  ِديِنَك   َعَلى  َتَضُع َنْفَسَك َو َمْن ُتْشِرُكُه ِفي َماِلَك َو ُتْطِلُعهُ  اْنُظْر أ بده زندان نیدز  1«  َو ِسرِّ
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َج   َمْن »سفار  شگه اسز که به ازدواج مردان ینلکار در نیاینگ:  يَمَتهُ   َزوَّ ْْ   َفاِسق    ِمْن   َكِر َفَقد
ی لمیق و متقابد  بدین زن و مدرد دارد؛ یونه روایا  نشان از وابستگ این 1«  َقَطَع َرِحَمه

ها به شگ  تحدز تدرثیر طدرق مقابد  قدرار  زیرا زن و مرد در ردتار، ادکار و نگر 
درباره ترثیررذیری نامحسوم و رنلدانی از همنشدین  امیرالمؤمنین للی 2 ییرنگ  می

ََ تَتعَلد »درموده اسز:  تدو اواداق و  طبیعدز و روان 3؛َطبُعَک َيسَرُق ِمن َطبِعه... و َاند
 «   شوی ای که متوجه آن نمی یونه ربایگ؛ به احوالی را از طبیعز و روان همنشین می

نق  اسز در یونان باسدتان روزی مدرد حکیمدی را بده زندگان ادکنگندگ و در سدلو  
انفرادی حبس کردنگ  مرد حکیم روزیاری را در آن زنگان یذرانگ و شکایتی نکرد تدا 

ادحبز او  ا ، مردی را نزد  آوردنگ تا هم ج و دلجوییآنکه روزی برای کاستن رن
باشگ و حکیم با وی انس ییرد و از نایواری زنگانی بودنش کاسته شود  رس از چندگ 

ا  را  کدرد  وقتدی للدز یریده روز، زنگانبانان حکیم را دیگنگ که به شگ  یریه می
ادحبتی بدا او  ماین درد را از ریش من ببریدگ  مدن تنلدایی را بدر ه»ررسیگنگ، یفز: 

حا  ایر این همنشین، همسدر باشدگ   4« آزارد دهم  حضور او روحم را می ترجیح می
 که قرار اسز لمری را در کنار او سپری شود، اهمیز آن بیشتر خواهگ شگ 

 5یارا بهشت صحبت یاران همدمست                    دیدار یار نامتناسب، جهنم است

ردین بده تنلدایی بدرای داشدتن زندگیی م لدوب ها و روحیا  ط شناخز حساسیز
کنگ  طردین ادزون بدر روحیدا ، بایدگ یکدگیگر را نیدز درک کنندگ  ایدن  کفایز نمی

شناخز در مراح  مختلف برای شخص الزم اسز؛ قب  از ازدواج، دوران ندامزدی و 
سدزایی برخدوردار  هبعگ از ازدواج  در مرحله قب  از ازدواج، این شناخز از اهمیز بد

آیدگ  ایدر در ایدن مرحلده، شدناخز  ترین مرحلده بده شدمار می سز؛ چرا که االیا
روحیا  به درستی انجام ییرد؛ ممکدن اسدز دو نفدر کندار هدم قدرار نگیرندگ  ایدن 

 رذیر اسز   نشینی امکان ویو و هم شناخز از طریق م العه، یفز

                                                           

  202؛ ص مکارم االخالق  حسن بن دض  طبرسی؛ 1
  33؛ ص درآمگی بر نظام خانواده در اسالمدر؛    محمگرضا ساالری2
  2۷2، ص 20؛ ج البالغه شرح نلج الحگیگ؛ الله ابن ابی   لبگالحمیگ بن هبة3
  ۲02؛ ص درهنگ خانواده   للی اکبر مظاهری؛4
  ۷7غز    سایز ینجور؛ دیوان اشعار سعگی شیرازی؛ 5

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh/76 
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جدنس،  حکمز خگاونگ بزرگ بر این امر قرار یردته اسدز کده در آددرینش ایدن دو
های خدود و  های ضروری و البته حکیمانه قرار دهگ تا قادر به انجام مسدوولیز تفاو 

مکم  و مایه آرامش هم باشنگ  زن و مرد افا  و حاالتی مختص به خود دارنگ کده 
شناخز آنلا کمف شایانی در مگیریز زنگیی و رسیگن بده هدگق م لدوب خواهدگ 

و خصوادیا  را بده خصوادیا   تدوان روحیدا  بنگی می داشز  در یدف تقسدیم
  شخصیتی و خصوایا  نوع انسان تقسیم کرد 

 تفاوت روحیات شخصیتی زنان و مردان

انگ  ایدن یوندایونی، بیدانگر  ها از نظر ساختار آدرینش، یوندایون آدریدگه شدگه انسان
هدا از  خلقز حکیمانه خگاونگ اسز  برای رسیگن به زنگیی متعالی، بایگ ایدن تفاو 

هدا لبارتندگ از: التقدادی، انگیشده،  ها رذیردته شود  برخی از ایدن تفاو  سوی انسان
مشی سیاسی، تنگخویی به دلی  سدوظنن، اخالقدی، داادله تربیتی، حساسیز بر خط

لوحی، ملربانی، بخشدنگیی، لصدبانیز،  جویی، ساده دکری و لملی، وابستگی، سل ه
و  اسدز  برخدی روحیدا  و خشم، زیبایی، رازداری و     که در ادراد مختلف متفدا

خصوایا  نیز بده ندوع جدنس مدرد یدا زن اختصداص دارد کده در ایدن مقالده بده 
 های آنلا اشاره خواهگ شگ  برترین

 خودشناسی

هاسز  انسان قب   ترین شناخز خودشناسی، یکی از مسائ  ملم انسان و شایگ از ملم
، بایگ خود را بشناسدنگ از آنکه به شناخز جلان ریرامون خود و نیف و بگ آن بپردازد

های د ر  و نلاد خود را کشف نمایگ، آنلدا را بده کمدا  برسدانگ و امیدا   و ینجینه
تواندگ بده  نفسانی و شدلوانی خدود را تعدگی  کندگ  در ایدن ادور  اسدز کده می

از آنجا که انسان دارای ابعاد جسدمی و روحدی اسدز،  1ترین سعاد  نائ  آیگ  بزرگ
 یز زیادی در ریشبرد اهگاق وی خواهگ داشز  شناخز بُعگ روحی او اهم

برای داشتن یف ازدواج مودق، شناخز مقگم بر لشق اسز  یف انتخاب احیح، بدر 
آیدگ  ییرد و بعگ از شناخز طرق مقاب ، لشق به وجود مدیمبنای شناخز شک  می

های الزم برای رسیگن به شناخز درسز، رسیگن به خودآیداهی و  شرط یکی از ریش

                                                           

  ۲۱، ص ۲؛ ج انگیشه اسالمی   جعفر سبحانی؛1
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مراح  خودشناسی اسز  آدمی قب  از آنکه بخواهگ انتخابی داشته باشگ، بایگ  ریمودن
نقاط ضعف و قو  شخصیز خود را کاماًل بشناسگ  انتخاب ادحیح زمدانی اتفداق 

ادتگ که درد در کنار بلوغ جنسی، به بلوغ لاطفی، روانی، جسمی، لقالنی، اخالقی  می
کنگ تا آدمدی در انتخداب، سدراغ  و اجتمالی رسیگه باشگ  شناخز روحیا  کمف می

دهدگ کده بدا   هدا نیدز نشدان می ادرادی برود که تا حگودی شدبیه او هسدتنگ  رهوهش
ها، آنلایی هستنگ که زن و شوهر بیشترین شباهز را به هدم داشدته  ترین ازدواج ثبا 

های  ها، شباهز با توجه به بررسی»باشنگ  استفن وایز، روانشنام بالینی معتقگ اسز: 
  1« ای دارد کننگه قی و شخصیتی زن و شوهر، بر مودقیز ازدواج آنلا نقش تعییناخال

ها با هدم اخدتالق داشدتنگ و  البته این بگان معنا نیسز که ایر دو نفر در برخی حوزه
متفاو  بودنگ، ازدواج نارایگار و نامودق خواهنگ داشز؛ چرا که شاهگ این امر هستیم 

دی ازدواج کننگ که از نظر خلقیدا  و روحیدا  بدا آنلدا که برخی تمای  دارنگ با ادرا
 کامالً متفاو  باشنگ  

 تفاوت روحی و شخصیتی زنان و مردان
های متفاوتی وجود دارد؛ مانندگ تفداو   بنگی زن و مرد، تقسیمهای  تفاو   در لراه

ها اشداره  روحی و جسمی و یا روحیا  شخصی و     که به چنگ مورد از این تفاو 
 د شو می

  نگری و زیبانگری عاطفه. 5

شان به طور کلی، بیشتر مربدوط بده مسدائ   دیگیاه زنان نسبز به ازدواج و درد مقاب 
ردتاری و اخالقی اوسز  زن بیشتر از آنچه به دیزیولوژیف شخص اهمیز دهدگ، بده 

دهگ  لواطف بدرای زندان از  ارتباط و نحوه برخورد درد با مسائ  مختلف اهمیز می
یونده آدریدگه شدگه  باالیی برخوردار اسز؛ چرا که ساختار وجدودی آنلدا ایناهمیز 

اسز  ایر چه نبایگ منکر توجه آنلا به نواهر و جسم شخص مقاب  شگ، اما در اغلب 
زنان این مسوله اهمیز بیشتری دارد  از همین روسز که بنا بر آمارها، یف سوم زنان 

ه ادسدردیی بدالینی مبدتال شدونگ؛ در به دالی  مختلف، ممکن اسز در طو  زنگیی ب
  2حالی که این میزان در مردان، یف نلم اسز 

                                                           

  ۲2؛ ص ازدواج مودق   داطمه شعیبی؛1
شناسدی رواندی: متریرهدای درهنگدی و  درهنگ و آسیب»  زهره خسروی و داطمه شاهی اگرآبادی؛ 2

  7شناسی روانی و تربیز؛ ص  لمللی درهنگ آسیب ا بین؛ کنفرانس «رگیگارشناسی اسکیزودرنیا 
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مگوهای مختلف، به للز اسدتفاده همزمدان  وویو، جر و بحث و بگ زنان هنگام یفز
آمیزندگ و  از دو نیمکره مرز، مسائ  من قی را با لواطف و احساسا  خود در هدم می

کنندگ  آندان از زمدان  تر اسدتفاده می و قویاز ردتارهای کالمی و احساسی خود بیشتر 
ریزی مرزشان، شخصیز درونی خود را  کودکی، نوجوانی و جوانی تحز ترثیر برنامه

ها و لواطدف خدود را  کننگ که احسام دهنگ و این توانمنگی را کسب می ررور  می
زدن و   ای برای حدرق بیان کرده و نشان داده و آنلا را مگیریز کننگ  زنان، از هر بلانه

  1کننگ  ایجاد امیمیز، رداقز و ارتباط بیشتر استفاده می
نگاه مردها به ازدواج، دیزیولوژیکی اسز  هر چنگ امروزه بسیاری از مردان بده دنبدا  

شان باشگ؛ امدا  همسری هستنگ که به لحاظ روحی آنلا را درک کرده و همگم و همگ 
شدان بیشدتر بدر  انتخداب جسمی شان، کفده تدرازوی بنابر شرایط ردتاری و شخصیتی

ها به معنای این نیسز کده شدخص  چربگ  البته بیان هر یف از این ویهیی لواطف می
 یونه مشاهگه شگه اسدز  بده طدور کلدی داقگ بُعگ مقاب  باشگ، اما در اغلب موارد این

جذابیز ناهری در دراینگ آشنایی، برای مردان از اهمیز بیشتری برخوردار اسز  بندا 
های مردان بدرای آشدنایی،  تحقیق اور  یردته در این زمینه، ایر چه اولویز بر یف

هدای زندان، مخلدوطی از  ییرد و اولویز های جذابیز ناهری را در بر می بیشتر جنبه
های ملدم م درح شدگه  های ناهری و شخصیتی اسز؛ اما هنگامی که ویهیی ویهیی

لا به طور معناداری شبیه هم بود  بنگی کردنگ، دلرسز آن توسط مردان و زنان را دسته
اگاقز، وداداری و تعلگ، حساسدیز، »این دلرسز به ترتیب اولویز لبار  بود از: 

 2« وخو، مالیمز، ابر و شکیبایی، متانز و وقار خونگرمی، ملربانی، خلق

 نگری نگری و استقالل وابسته. 5

ی خدود ببیندگ  ایدن زن همواره مای  اسز به مرد زنگیی خود تکیه کنگ و او را حدام
توانگ به طرق مختلف اور  ییرد کده شدام  حمایدز لداطفی، مدالی، حمایز می

اجتمالی و    خواهگ بود  این کار ترثیر معنداداری در زندگیی و رشدگ زندان خواهدگ 
داشز؛ هر چنگ حمایز لاطفی، اهمیز بیشتری دارد و بر رضایتمنگی زن از زنگیی 

 گ داشز  و در همگامی او، نقش وادری خواه
                                                           

؛ نشدریه روانشناسدی شدادکامی و «یرا هسدتنگ ها راب ه آقایان هگدمنگ، و خانم»  میرلمادالگین دریور؛ 1
  5، ص 1۲مودقیز؛ شماره 

  ۲2؛ صآموز  ریش از ازدواج   ملگی میرمحمگاادقی؛2
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یونه که زنان دوسز دارنگ متکی باشنگ و حامی داشته باشنگ، مردان نیز مسدتق   همان
بودن را دوسز دارنگ  رذیر  مسوولیز خانواده و نقش همسدری و ردگری کده هدر 

آورد، ناشی از همین حس مستق  بودن هایی را برای آنان به ارمران می کگام مسوولیز
از ونایف ویهه مدرد نسدبز بده زن را تدرمین مخدارج که اسالم نیز یکی  اسز؛ چنان

و نیدز  اقتصادی همسر و درزنگان دانسته و طبق آیا  قرآن و کلمدا  معصدومین
منظددور از ریاسددز،  1قددانون مددگنی، ریاسددز خددانواده از خصددایص شددوهر اسددز 

باشگ  این امدر  ییری در امور خانواده اسز که بر اسام مرالا  مصالح آن می تصمیم
کندگ  البتده  شود در زنگیی مشترک، نقش ملمی را ایفا  یز اقتگار مرد، سبب میبا تقو

 مرد نسبز به مسائ  لاطفی نیز بایگ حامی خانواده خود باشگ  

 گرا بودن هدف وگرا  . رابطه5

دوستی، امیمیز، توجه به دیگران و حمایز  زنان در روابط اجتمالی با دیگران، نوع
ور طبیعی به احساسا  ل یف و لواطف مالیدم و نریدف و به ط از سایرین ریشگام،

مجلزنگ  البته این بگان معنا نیسز که مردان داقگ چنین افاتی هستنگ؛ بلکده ل اددز، 
درباره ل ادز زنان درمدوده  که ریامبر اسالم یرمی و جاذبه زنان بیشتر اسز؛ چنان

ُْ اْلَبَناُت   ِنْعَ  »اسز:  َز   ُمْلِطَفات    اْلَوَل َيات  ات  ُمَجهِّ دختران چده درزندگان  2؛ ُموِنَسات  ُمَباَرَكات  ُمَفلِّ
خوبی هستنگ، با ل ادز، آماده به خگمز، مونس، با برکز و اه  نظاددز و رداکیزیی 

  « هستنگ
ها را تحم  کننگ   زنان بر خدالق  شود که زنان نتواننگ رنجالبته این ل ادز سبب نمی
از تحم  باالیی برخوردار هستنگ؛ اما نسدبز بده های بگنی،  تصور لامه نسبز به رنج

های روحی تحم  کمتری دارندگ  در بسدیاری از روایدا  نیدز خگاوندگ ردادا   رنج
لظیمی برای مادران در زمان زایمان و نگلدگاری درزندگ در شدکم و بیدرون از آن را 

   3ولگه داده اسز 
یرا بودن زنان ذکر راب هیرا بودن مردان را در مقاب   هگق  برخی روانشناسان، ویهیی

                                                           

 ؛ محمدگباقر مجلسدی؛5۲۲، ص 5؛ ج الکدادیمحمگ بن یعقوب کلیندی؛  ؛۷؛ طالق: 233  ر ک: بقره: 1
  7۲؛ ص درآمگی بر نظام خانواده در اسالمدر؛  ؛ محمگرضا ساالری252، ص ۲00؛ ج بحاراالنوار

  ۲00، ص 5؛ ج الشیعه وسائ   محمگ بن حسن حر لاملی؛ 2
  25۱؛ ص الفصاحه نلج   ابوالقاسم راینگه؛3



   00  ضرورت شناخت روحیات زن و مرد قبل از ازدواج

 

یرا  توانگ اددزون بدر راب ده کننگ  ایر چه با توجه به خصوایا  ذکر شگه، مرد می می
یرا بدگانیم، در واقد  هریونده ارتبداط  یرا نیز باشگ  ایر مردهدا را هدگق بودن، هگق

شان قرار دارد؛ چرا که وقتی مردها به  ترثیر اهگاق کالمی آنلا با همسر و دیگران تحز
کنندگ، بسدیار خوشدحا   رسنگ، احسام توانمنگی و شایستگی می  های خود می گقه

رود  در واق  یفز و شدنود بدرای آنلدا، بیشدتر  شان باال می شونگ و التماد به نفس می
آیگ  مردها در مسدائ  مربدوط بده کدار،  وسیله ارتباط و تباد  اطاللا  به حساب می

ها سالز وقدز بگذارندگ و  تواننگ دهمیشان  های مورد لالقه حرده، هگق و موضوع
ترین بخش زنگیی آندان اسدز  بده طدور کلدی مدردان در  حرق بزننگ؛ زیرا کار، ملم

برقراری ارتباط کالمی و بروز احساسا  نسبز به همسر، خویشتنگار بوده و ضعیف 
دهنگ که بده جدای حدرق، لمد   یذارنگ و ترجیح می کننگ و کمتر وقز می لم  می

  1کننگ 

 نگری نگری و کلی جزئی. 5

زندان بده  2های مربوط به تفکر انتزالی زنان اسدز  نگری در مسائ ، از ویهیی جزئی
هدا بده مسدائ   آورنگ، در بحث هایی با نرادز رو می سبب این ویهیی، بیشتر به شر 

کننگ و اولین ترییرا  به وجود آمگه در محیط یا شخص را مشداهگه  تر نگاه می جزئی
نگر هستنگ  برای مثا  مدرد در سدفر در حالی اسز که اغلب مردها، کلی کننگ  این می

به کلیز جنگ  دقز دارد، اما زن به ندوع چیدنش و کاشدز درختدان و حتدی مدگ  
کندگ؛ در  کاری رذیرایی دقز می ها، زن به تمام ریزهها نیز دقز دارد یا در ملمانی برگ

کفایدز « خدوب بدود»گ یفدتن حالی که ایر از مرد در این باره ررسش شدود، در حد
 کنگ  می

 گرایی گرایی و برون . درون5

اسدز  از نظدر للمدی در « هماهنگی روحدی و رواندی»یکی از موارد شرط همتایی، 
های متعگدی نسدبز بده شخصدیز اددراد ادور   بنگی روانشناسی شخصیز، طبقه

 ز یرا و برونگراس بنگی درون ترین آنلا، تقسیم یردته اسز که یکی از معروق
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01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

هرچنگ برونگرایی و درونگرایی دو ویهیی نسبی اسز، اما به طور کد  زندان بیشدتر 
داری  داری و همسرداری و بچده درونگرا هستنگ؛ زیرا بیشتر لالیق آنلا برای امورخانه

وجدود دارد  ایدر   زن  در جنس  از کودکی  ویهیی  شود  این در محیط خانه ارق می
نیز درونگرا هستنگ؛ از این رو بیشتر دوسز دارنگ  چه برخی معتقگنگ بعضی از مردها

دهندگ بیشدتر با خود خلو  کننگ، تمایلی به زیاد احبز کردن نگارنگ و تدرجیح مدی
مستم  باشنگ  ارق وقز زیاد در جم ، برای آنان دشوار اسدز و هنگدام برقدراری 
 ارتباط با درد مقاب ، زمدان بیشدتری را بدرای شدناخز و جزئیدا  اخالقدی شدریف

کننگ؛ از این رو از للدگه رهبدری یدف مجمولده از جملده  اجتمالی خود ارق می
   .آینگخانواده به خوبی بر می

شود که آنلا از بچگی بده ردرور  شخصدیز بیروندی برونگرا بودن مردها، سبب می
خود بیشتر توجه داشته باشنگ  آنان به منظور کسب قگر  بیشتر و نشان دادن اقتدگار 

ای ورزشی و مسابقا  درسی و غیر درسی شرکز و یدا بدا دیگدران ه خود، در بازی
کننگ  در بسیاری مواق  برای کسدب مودقیدز بیشدتر، احساسدا  خدود را  رقابز می

ددردی کده رشدگ لداطفی خدوبی  1های به دسز بیاورنگ  کننگ تا ریروزی سرکوب می
دارد، بدا توجده بده ای بینانده های واق   دارد، در قبا  همسر و درزنگ و اطرادیان دیدگیا

 توانگ مفلوم و دلسفه زنگیی را متوجه شود   مفلوم زنگیی، می

 گیری نتیجه

کنگ تا  شناخز روحیا  و خصوایا  هر یف از جنس زن و مرد، به ادراد کمف می
انتخاب درستی داشته باشنگ  در حقیقز شناخز درسز از روحیا  و افا  و نیدز 

تر و  کنگ تا قب  از ازدواج با دیگ بداز رد کمف میهای میان زن و م  ها و شباهز تفاو 
هدا و بعدگ   ییری قب  از ازدواج، بایگ به تفاو    در تصمیم ییری شود تر تصمیم آیاهانه

هدا و شدناخز  ها اهمیز داده شود؛ زیرا توجده بده تفاو  از ازدواج بیشتر به شباهز
ها بعدگ از  ن به شباهزکنگ و اهمیز داد روحیا  طردین، به انتخاب لاقالنه کمف می

 ازدواج، موجب محکم شگن ارتباط و امیمیز زن و مرد خواهگ شگ 
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