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  اهميت ازدواج

او به . نددر حالت كلي، انسان موجودي اجتماعي است و نميتواند بدور از همنوعان خود زندگي با دوام وبا كيفيتي را دنبال ك
ازدواج . اين شبكه مي تواند خانواده، اقوام و دوستان و جامعه اي باشد كه او در آن زندگي مي كند. شبكه اجتماعي نياز دارد

 .و خانواده بخش اوليه و كوچكي ازاين شبكه اجتماعي است كه موجبات توليد نسل و بقاي انسان را فراهم مي كند

دي كه از اين شبكه ها برخوردار نيستند دچار احساس تنهايي مي شوند كه موجب ضيعف پژوهش ها نشان داده اند كه افرا
تعداد دفعاتي كه افراد متاهل به خدمات درماني نياز پيدا مي كنند بسيار كمتر از تعداد . شدن سيستم ايمني بدنشان ميگردد

  .يكننددفعاتي است كه افراد مجرد و يا طالق گرفته به اين سرويس ها نيازپيدا م

بنابراين ازدواج به عنوان كوچكترين خانه از اين شبكه اجتماعي مي تواند در حفظ و بقاي سالمتي روحي ، جسمي و رواني 
در آن فاكتورهاي  ،رود يكي از مراحل مهم در زندگي افراد به شمار مي  كه ازدواجاز طرفي  .افراد تاثير بسزايي داشته باشد

  .فرهنگي و جنبه رواني دخيل هستند –جنبه هاي اجتماعي، مادي، اعتقادي : مهم از جمله

هر عاملي كه يكي از اين . شناسي، موجودي را مي توان زنده لقب داد كه رشد كند و توليد مثل او فعال باشد ز منظر زيستا
از نظر و ديد تكاملي، توليد مثل نكردن يعني . د زنده خواهد بوددو را تهديد كند، تهديدي براي زندگي و حيات يك موجو

به عبارتي ديگر، زاد و ولد متضمن . انتقال ندادن ژنها به نسل بعدي، كه اين امر همانند مردن يك موجود زنده ميباشد
وشايندي مثل ناباروري، تاخير ازدواج براي دختران نه تنها عوارض ناخاز نظر فيزيولوژيكي،  .استمرار بقاء موجودات است

نيز براي آنان در   ايجاد يائسگي زود رس و پوكي استخوان بهمراه دارد، بلكه بحران و نابساماني درون خانوادگي و اجتماعي
  .پي دارد كه به شدت از لحاظ روحي و رواني آنان را دچار مشكل مي كند

  

 سن ازدواج

( بهترين و معمولي ترين وضعيت ازدواج اينست كه سن پسر كمي از سن دختر بيشتر باشد، يا حداقل مساوي باشند – 1
 .اين به خاطر اينست كه مدت باروري در خانمها محدود بوده و در آقايان نامحدود است). سال 5الي  1مثال 

بلوغ   آقايان قبل از ازدواج، عالوه بر   ن نياز است كهو اينكه قدرت باروي خانمها زودتر از آقايان شروع مي شود، همچني
غير قابل نقض نيست  نكتهاين  هر چند. جسمي و فكري، به استقالل اقتصادي نيز برسند، كه اين به زمان بيشتري نياز دارد

.  
م به انتخاب وقتي شما اقدا. انتخاب همسر يك مسئله چند بعدي است و معيارها و شرايط انتخاب همسر متعدد است – 2

  :مسئله كلي و اساسي را در نظر بگيريد 2همسر مي كنيد بايد 
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همسر انتخابي شما مي بايست تمام معيارهاي اساسي و مهم مورد نظر شما را كه الزمه يك زندگي توام با خوشبختي ) الف
  .هست را دارا باشد 

و كامل باشد ، بلكه به اين معناست كه حداقل نمره اين بدان معنا نيست كه در تمام اين پارامترها و معيارها صد درصد 
  .قبولي را داشته باشد

يعني اينكه وقتي نمره هر يك . فرد مورد نظر شما در كل ، بايد معدل قابل قبولي در معيارهاي مورد نظر شما كسب كند) ب
  .باشد از معيارهاي ازدواج را كه با هم جمع كرديد، او ميانگين مطلوب را از نظر شما داشته

  .در تك تك معيارها حداقل نمره را داشته باشد و در جمع كلي همه معيارها، ميانگين مطلوب شما را كسب كند: خالصه
سال از پسري  2مثال دختري كه . اگرچه ممكن است فرد در يك معيار نمره عالي نداشته باشد و نقطه ضعف وي باشد

در ضمن وي در معيار سن . است، در نتيجه معدل خوبي جهت ازدواج دارد بزرگتر است ، اما در ساير معيارهاي اساسي قوي
سال از پسر بزرگتر باشد ،  15ليكن اگر اين دختر با همه معيارهاي اساسي و خوبي كه دارد، . هم حداقل نمره قبولي را دارد

با ريسك بااليي از طالق يا  با وجود اينكه معدل بااليي دارد، ليكن در يك معيار اساسي رد مي شود و چنين ازدواجي
  .نارضايتي در زندگي زناشويي همراه مي شود

اختالف سني دختر و پسر نبايد آنقدر زياد باشد كه دوره رشدي آنها متفاوت شود و در عالقه ها، سرگرمي ها ، طرز  – 3
ساله  30ساله اي را با پسر  16تر مثال ازدواج دخ. نگرش و بينش و انرژيهاي رواني با هم متفاوت و يا احتماال درگير شوند

  .در نظر بگيريد

هست . …در حاليكه دختر در آغاز راه هيجانات ، عالقمند به شطينت هاي نوجواني، كوهنوري و جست و خيز و مهماني و 
همچنين ديدگاه آقا . مطالعه ، فليم و موسيقي و گوشه ساكت خانه جهت استراحت را بيشتر مي پسندد  ، آن آقا كار و تفكر و

  .توام با تجربه و احتياط است و ديدگاه دختر نوجوان ريسك و فعاليتهاي نو و بديع است
نيز   هنگي و ظاهر وينكته مهم بعدي اينست كه عالوه بر سن شناسنامه اي بايد به سن و بلوغ عقلي، اجتماعي، فر – 4

و عالقمنديها و . و انرژي است  سال از پسري بزرگتر باشد، اما با نشاط 3بعضي وقتها دختري ممكن است . توجه كرد
  .لذا عالوه بر سن تقويمي، الزمست كه به ظاهر ، طرز فكر و نگرش هم توجه عميق شود. تمايالت مشتركي با پسر دارد

اگر پسري از . ، بسيار مهم است)بزرگتر بودن دختر از پسر( نسبت به اختالف سني در ازدواج  و دختر ،  نحوه تفكر پسر – 5
او آمادگي دارد كه بعدا با كنايه اطرافيان به هم بريزد و اين مسئله را . همان اول با ترديد به بزرگتر بودن خانمش بينديشد

  .مرتب به رخ خانمش بكشد

همچنين دختري كه به اين . ونه مسائل نيست به سادگي از كنار اين مسئله مي گذرداما در برابر پسري كه درگير اين گ
كه اين از آسيب . بعدا هر مسئله را در رابطه اشان به خودش و سن بااليش نسبت مي دهد. حساس هست) سن زياد(مسئله 

  .پذيريهاي چنين ازدواجهايي هست
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از آنجا مهم است كه ممكن است با سخت گيريهاي خودشون منجر  نظر پدر و مادر عروس و داماد هم در اين زمينه – 6
. اگر پسر و دختري به شدت تحت نفوذ والدين خودش هست. شوند كه دختر و پسر نظرشان كم كم به هم عوض شود

  .معموال نمي تواند خارج از نظر آنها ، دست به چنين ازدواجي بزند

    تناسب در ازدواج
زند و يا به جاي اينكه با كسي  دهنده باشد آرامش را برهم مي تي نباشد، به جاي اينكه آرامشاگر ازدواج در چهارچوب درس

  .اي پيدا كنيم، ممكن است هميشه با او زندگي كنيم، اما كامال تنها باشيم رابطه صميمانه
زهاي بيولوژيك و رواني خود، هاي اساسي انتخاب همسر را به خوبي بدانيم تا با انتخاب درست به نيا بنابراين، بايد چهارچوب

  .پاسخ صحيح دهيم
  تناسب خانوادگي

گيري شخصيت در  عنوان شكل چهارچوب خانواده و آنچه كه به. گيرند ها در بستر خانوادگي شكل مي به طور كلي، انسان
اي كه دارد  فرهنگي و تربيتيكند؛ يعني هر خانواده بسته به زمينه  اي به خانواده ديگر فرق مي خانواده وجود دارد، از خانواده

  .گيري شخصيت مهم است گذارد؛ چرا كه نقش تربيت در شكل در فرد تأثير متفاوتي مي
هايي الزم داريد؛ دانشمند، پليس،  نوزاد به من بدهيد و بگوييد چه شخصيت 50: گويد مي -شناسي پدر روان -جان واتسون
خواهد  در واقع او مي. دهم سال بعد اين افراد را تحويل مي 20 من مطابق سفارش شما! خواهيد؟ چه مي …قاضي، دزد و

  .هاي خاص ديگر دارد هاي ديگر مثل ژنتيك يا زمينه تري از زمينه بگويد كه تربيت، نقش بسيار پررنگ
كه (گيري شخصيت دارد، بنابراين افراد در انتخاب همسر، زماني در كنار كسب نيازهاي رواني  خانواده نقش مهمي در شكل

يابند  گيرند و از اضطراب جدايي يا ترس از تنهايي نجات مي ، درست پاسخ مي)تر از نيازهاي بيولوژيك هستند به مراتب مهم
  .نفر، از نظر خانوادگي متناسب باشند2كه 

ند و ك گيري شخصيت او ايفا مي نقش مهمي در شكل -بنا به تربيتي كه روي فرزندش دارد -چنان كه اشاره كرديم خانواده
بينند؛  شود، چرا كه دختر و پسر، همديگر را خارج از بسته خانوادگي مي اين مسئله اين روزها بسيار ناديده گرفته مي

دانند طرف مقابلشان محصول چه  شوند، در حالي كه نمي ترين شكل آن اين است كه در دانشگاه با هم آشنا مي ساده
شان هستند و شناخت  بينند در حالي كه هر دو، دوست دوستان همديگر را ميدر شكل ديگر در يك برخورد ! اي است خانواده

  .شوند صورت تصادفي، با هم آشنا مي ديگري از يكديگر ندارند يا به
شان هستند؛ پس بهتر است در زمان گزينش همسر، او را از داخل بستر خانواده ديده و انتخاب  ها، محصول خانواده انسان

هاي  آيا فرد مورد نظر، از نظر خانوادگي با آنها تناسب دارد يا خير؟ در اينجا، مفهوم خانواده زمينهكنند و دقت كنند كه 
آيا به طور خاص، بستر فرهنگي و . خوريم هم مي گويد كه ما از نظر خانوادگي به مثال فردي مي. كند تربيتي را باز مي

كنند و از نظر  نفر با هم ازدواج مي 2اند؟ گاهي  ه اين نتيجه رسيدهاند و ب هاي تربيتي رايج در خانواده را بررسي كرده شيوه
مثال در خانواده پسر، زن جايگاه و ارزشي ! هاي تربيتي آنها متفاوت است فرهنگي و خانوادگي به هم شبيه هستند، اما شيوه
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  .ندارد
  

  تناسب فرهنگي
راستي فرهنگ يعني چه؟ فرهنگ يعني بايدها و نبايدهايي كه اند؛  ما تناسب فرهنگي داريم، آنها از نظر فرهنگ با ما متفاوت

چه كاري بايد انجام شود و چه كاري   گويد چه چيزي درست است و چه چيزي غلط؟ آن، به ما مي. كند تعيين تكليف مي
عنوان مثال، بايدها  به. كند ها با هم متفاوت هستند، بايدها و نبايدهاي آنها نيز فرق مي نبايد صورت گيرد؟ از آنجا كه فرهنگ

هاست؛ حتي گاهي نبايد يكي، بايد ديگري  تر از بايدها و نبايدهاي فرهنگ شمالي ها بسيار متفاوت و نبايدها در فرهنگ آذري
  .است

گويد چطور  شويم اين فرهنگ ماست كه مي از صبح كه بيدار مي. انسان در فرهنگ خود به طور ناخودآگاه احاطه شده است
كاري نيست كه به فرهنگ  هيچ …با خانواده چگونه رفتار كنيم، چطور حرف بزنيم و چگونه غذا بخوريم و بيدار شويم و

هاي  فاصله. بنابراين، الزم است كه دختر و پسر از نظر فرهنگ اجتماعي به يكديگر نزديك باشند. ارتباط نداشته باشد
  .الشعاع قرار خواهد داد فرهنگي زياد، زندگي اين دو را تحت

با هم همخواني داشته باشد ولي تناسب فرهنگي نداشته ) كه ذكر شده و خواهد شد(شان  نفر همه خصوصيات 2حال اگر 
باشند چگونه برخورد كنند؟ اينجاست كه بايد از فرهنگ يكديگر آگاه شوند و آن را بپذيرند؛ اين مهم است؛ نه اينكه آن را 

  .شوند فرهنگ مي اي هم آگاهي و پذيرش باشد، به گونه اگر اين! مسخره كرده و بگويند چه بيخود است
  تناسب اعتقادي

كنند، اين تناسب  نفر كه با هم ازدواج مي 2اگر . آيند و بروند كس نمي اعتقادات و باورها، جنس محكمي دارند وبه خاطر هيچ
پسري با . دختري به حجاب اعتقاد نداردعنوان مثال،  به. كند مگر براساس شناخت را ندارند، بدانند كه اعتقادات تغييري نمي

  .ممكن است دختر بپذيرد ولي اعتقادي به آن ندارد. گويد به خاطر من حجاب بگذار كند و مي او ازدواج مي
. شود ترين اختالفي پيش آيد، برداشته مي آيد، روزي كه دختر خاطر پسر را نخواهد و كوچك حجابي كه به خاطر پسر مي

اعتقاد است،  اگر فردي بي. باشد» …خاطر به«ماند كه اعتقاداتش را پيدا كند، نه اينكه  نمازخوان مي وقتي انسان محجبه و
بايد در ابتدا حوزه آشنايي او را پيدا كرد تا او با مطالعه و تحقيق به اعتقاد محكمي برسد، نه اينكه به خاطر ديگري اعتقاد 

  .ظاهري پيدا كند
  اجتماعي -تناسب اقتصادي

اجتماعي با هم  -نفر از لحاظ طبقه اقتصادي 2وقتي . كند اجتماعي، يك نوع نگرش به زندگي ايجاد مي -قتصاديطبقه ا
اجتماعي  -هايي متعلق به طبقه اقتصادي گاهي آدم. فاصله زيادي دارند، نگرش به زندگي و رفتارشان با هم متفاوت است

اما . شوند مي …رسند و صاحب خانه، ماشين، ويال و اين طبقه مياجتماعي به  -هاي اقتصادي باال نيستند ولي با فعاليت
و اين، نوع رفتار و نگرش آنهاست كه مردم را ! گويند تازه به دوران رسيده مردم در يك برخورد يا يك نگاه به آنها مي



6 
 

  .كند متوجه اين موضوع مي
طبقه 2نفر از  2بنابراين وقتي . دهد ميها يك نگرش، رفتار و بينش به زندگي  اجتماعي به انسان -طبقه اقتصادي

اجتماعي متفاوت ازدواج كنند، از نظر نوع نگاه به زندگي خيلي با هم فرق دارند و نگرش آنها به زندگي خيلي  -اقتصادي
  .شوند متفاوت است؛ به همين دليل دچار مشكالت بسيار مي

  تناسب شخصيتي
هاي شخصيتي زيادي داشته باشند در رابطه خود  كنند، تفاوت ه ازدواج مينفر ك 2اگر . هر انساني شخصيت ويژه خود را دارد

كند و  گراست و راحت ابراز احساسات و عواطف مي فرض كنيد فردي از نظر شخصيتي برون. شوند دچار مشكالت زيادي مي
احساسات برايش سخت  گراست و ابراز كند كه انساني درون بيشتر دوست دارد در جمع باشد؛ اين فرد با كسي ازدواج مي

  .است، حضور در جمع برايش خوشايند نيست و ارتباط برقرار كردن با افراد برايش دشوار است
جالب اينجاست كه در ابتدا به . كنند شوند؛با هم هستند ولي احساس تنهايي مي مدت دچار مشكل مي اين دو در طوالني

گيرند چون با هم تناسب  شوند ولي به تدريج از هم فاصله مي خاطر خصوصيات متضادي كه دارند، خيلي جذب همديگر مي
  .توانند نيازهاي همديگر را برآورده كنند ندارند و نمي

  تناسب تحصيلي
، جزء مسائلي )تواند باشد يعني اگر امروز نيست فردا مي(اما چون تحصيالت اكتسابي است . اين تناسب هم نقش مؤثري دارد

  .آيد توانند ادامه تحصيل دهند، در اين ازدواج مشكلي پيش نمي ايط را دارند و بالقوه ميگوييم اگر همه شر است كه مي
ولي ) در حالي كه به غلط جا افتاده كه شوهر بايد باالتر باشد(ليسانس و پسر ليسانس است، اشكالي ندارد  اگر دختر فوق

پسر دكترا . كنند شوند و ازدواج مي با هم آشنا مينفر از مقطع ليسانس  2گاهي. سطح باشند اصوال بهتر است كه هر دو هم
  .شود گيرند و فضاي فكري آنها بسيار متفاوت مي كم از هم فاصله مي كم. گيرد ولي دختر در همان مقطع مانده است مي

  رضايت والدين
خوب است كه دو نفري كه هاي بسيار طوالني و حتي تا آخر زندگي تأثير خود را دارد،  از آنجا كه عدم رضايت والدين تا سال

بايد داليل مخالفت را دانست . هايشان راضي باشند و اگر نيستند بايد آنها را متقاعد كرد خواهند ازدواج كنند، حتما خانواده مي
شود كه داليل درستي را مطرح كنند و نبايد عدم رضايت را سرسري گرفت و باز هم اگر  چرا كه اغلب تجربه آنها باعث مي

  .ها راضي نشدند، شايسته است تا گرفتن رضايت صبر كنند يا به ازدواج ديگري فكركنند همه تالشبرخالف 
ترين  بنابراين ازدواج مهم. كنند تأثير خودش را دارد چرا كه حقيقت امر اين است كه رضايت والدين تا زماني كه زندگي مي

. تواند زندگي موفقي را رقم بزند ت در تمام جوانب ميبديهي است جدي گرفتن اين مسئله و دق. تصميم زندگي انسان است
  )برگرفته از سايت جوانان و ازدواج(. .صورت، پشيماني و پريشاني نتيجه ازدواج عجوالنه خواهد بود در غير اين
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 مهارت براي داشتن ازدواج موفق 10

  .نياز به آموزش دارد ,دشوار است  موفق ازدواجداشتن 

در حالي كه در طول زندگي ما بايد . نياز به آموزش دارد زيرا ما چيزي از مهارت هاي قبل از ازدواج نمي دانيم ازدواج موفق
  . ازدواج موفق هستند، حمايت شويمبا توسعه و افزايش مهارت هايي كه الزمه 

  .در حالي كه اينكار اشتباه استازدواج چيز فراتر از دوستيابي است اما اكثر ما اغلب آن را با دوستيابي مقايسه مي كنيم 

  
  ...آنها را مقايسه نكنيد

مزاياي آن شامل همسر شاد ، همسر خوشحال ، . ازدواج سخت تر است ، اما زماني كه موفق شويد بسيار شاد مي شويد 
  .استاعتماد، احترام ، ثبات، حمايت ، عشق بي قيد و شرط ، رابطه جنسي عاري از گناه ،همدم زندگي طوالني 

  :ور موفقيت در ازدواج مورد نياز استمهارت هاي عملي به منظ 10

  مهارت هاي حل مساله 1

مهارت حل مشكل مهم ترين مهارت در اين فهرست است اول به آن اشاره مي كنيم زيرا اگر اين مهارت را نداشته باشيد 
  .مهارت هاي ديگر به كارتان نمي آيد

در طول دو سال اول ازدواج شما و . سال اول ازدواج سالهاي سختي است 2، با مهارت حل مسئله مشكلي نخواهيد داشت 
شما براي پيدا كردن راه حل مشكلتان با همسر فقط نصف . همسرتان رويكرد هاي خودتان را براي حل مشكالت داريد 

شيدن را آموزش مهارت حل مسأله به شما زمان مناسب براي دعوا كردن، تسليم شدن، دادن و بخ. زمان را فرصت داريد 
  .مي دهد 

  مقدم دانستن همسرتان   2

خب، او اولين نفر است پس از خدا ، او را قبل از بچه ها و يا كار خود و يا مامان ، بابا شما يا دوستان و يا ايكس باكس ،  -
  .پلي استيشن يا هر چيز ديگري كه شما مي توانيد فكرش را كنيد قرار دهيد 

او صدر .به ياد روزهاي سخت گذشته باشيد كه او كنار شما بود. سوم  –كودكان و نوجوانان . دوم  –همسر . اول  –خدا 
  .جدول كار هاي مهم شما بايد قرار گيرد زيرا شما مي خواهيد او هميشه اولين باشد
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  مهارتهاي زندگي 3

امروز ” .رشان برنامه ريزي داشته باشنداين مهم است كه هر يك از همسران نه تنها براي امروز خود بلكه براي فردا و همس
سال ديگه هم همينقدر  5چه كاري مي توانم انجام دهم كه ” ” بايد چگونه باشم تا در آينده مرد يا همسر خوبي باشم ؟

چگونه به همسرم نشام ” ” بايد شروع كنم رونق كسب و كارم؟ ” ” بايد به دانشگاه بروم ؟” ” براي همسرم جذاب باشم ؟ 
كه مي خواهم از او حمايت كنم ؟ برنامه ريزي مالي ، صرفه جويي ، مسئوليت رسيدگي به كسب و كار ، سبك زندگي دهم 

  .سال نياز به يك شريك دارد

  مهارت عفو و بخشش 4

 به منظور موفقيت در ازدواج ، نه. در طول زندگي، شما مجبور نيستيد ببخشيد اما مي توانيد انتخاب كنيد كه فراموش كنيد
كار اشتباه خود و ! تنها شما بايد قادر به ببخشيدن اتفاقات گذشته باشيد ، بلكه بايد قادر به بخشيدن در همان لحظه باشيد 

زماني كه شما نتوانيد ببخشيد رابطه .نه شما كامليد نه او.همسرتان را بپذيريد و عذر خواهي كنيد و پذيراي عذر خواهي باشيد
  .اگر نتوانيد ببخشيد تنها مي مانيد. توانيد كاري را انجام دهيد بدون بخشششما نمي . شما متوقف ميشود

  مهارت هاي خالقيت 5

ما همديگر را هر روز مي بينيم، پس مي توانيم به راحتي براي هم يكنواخت  .اين ازدواج است ، ما با هم زندگي مي كنند
م كنيد حتي براي چند دقيقه به پياده روي برويد ، فوتبال گهگاه، در ايام هفته خودتان را به چالش بكشيد و سرگر. شويم 

از مشاركت همديگر لذت .به همسرتان در هنگام بازي نگاه كنيد…بازي كنيد، بازي هاي متفاوت جنسيتي داشته باشيد و 
  .ببريد

  مهارت تمركز 6

د دارد كه شما به آنها عشق مي برخي از صفات در او وجو. ياد بگيريد بر روي ويژگي هاي مثبت همسر خود تمركز كنيد
بنابراين .برخي از ويژگي ها ممكن ايت در او باشد كه شما از آنها نفرت داريد، اما خوبي ها بيشتر از بدي هاست . ورزيد

مهارت تمركز داشتن يعني ديدن . تمركز بر روي چيزهايي كه شما دو نفر با هم به ارمغان آورد يك كار لذت بخش است
  .مراقب باشيد وقتي با يك انگشت به همسرتان اشاره مي كنيد چهار انگشتتان به سمت خودتان است. ننيمه پر ليوا
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  مهارت اعتماد به نفس 7

شما بايد اعتماد به نفس داشته . شما اين باور را داريد كه ازدواجتان هرگز شكست نخواهد خورد و طالق يك گزينه نيست 
گاهي اوقات آنها ممكن است آن را نشان ندهند . شما او را دوست داريد دوست دارد  باشيد كه همسرتان شما را همانقدر كه

، بنابراين شما بايد آن را بدانند ، شما بايد به آن اعتقاد داشته باشيد ، اعتماد به نفستان بايد فراتر از احساس شك باشد و 
مانند مانع دست انداز هاي زندگي را بيشتر مي كند عدم اعتماد شما . مطمدن باشيد او در حال احقق قول هاي اوليه است 

  . .در حالي كه اعتماد مانند ماله تمام دست انداز هاي زندگي را براي همسر هموار مي كند

  مهارت هاي يادگيري 8

او . ساله نيست 28او همان زن . در برخي از مراحل زندگي ما فكر مي كنيم همسرمان را مي شناسيم اما او تغير كرده است
شما هميشه بايد مايل به دوباره يادگيري . اين دليلي براي گرفتن طالق نيست. سال پيش بود نيست 7همان مردي كه 
هر چيز ديگري در زندگي تغيير و تكامل مي يابد، چرا همسرتان تغيير نكند ؟ اگر شما مايل به دوباره . همسر خود باشد

  .يديادگيري همسرتان نيستيد نبايد ازدواج مي كرد

  مهارت هاي ادراك 9

ادراك اين است . در اينجا منظور خودتان نيستيد منظور ادراكتان از محيط اطراف و جهان است كه بعد از ازدواج تغيير ميكند
براي . براي من مهم اين است كه ديد خوبي از زندگي به همسرم بدهم . كه من باور دارم مرد خوشبختي در ازدواجم هستم 

البته منظور اين نيست كه به صورت غير واقعي خودتان را . ت كه همسرم باعث شود ديد مثبتي بدست آورممن مهم اين اس
درك . در ارتباط بين زن و شوهر، نوع ادراك يا تفكر هر يك، بر رفتار و درك متقابل تأثيرگذار است. . خوشحال نشان دهيد

  .گر يكي از مهارت هاي مهم در ازدواج موفق استدرست از نيازهاي خودتان و همسرتان و انتقال آن به يكدي

  مهارت مبارزه 10

مبارزه تان نبايد طوالني شود و . مبارزه با هدفتان.زماني كه شروع به مبارزه مي كنيد بايد مبارزه اي عادالنه داشته باشيد
كه كاري كه انجام مي دهيد با به همسرتان اطمينان دهيد . . ساعت ها به طول بي انجامد زيرا همسرتان را آزرده مي كند

اگر در . مبارزه با اهداف شما را از ركود خارج مي كند و باعث افزايش اميد به زندگي مشترك مي شود.عث خوشحالي اوست
  )برگرفته از سايت عصر باران( .موفق مي شويد.رسيدن به اهدافتان دچار اشتباه شديد دوباره انجام دهيد
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  عوامل موثر درامر ازدواج

 ل در الگوهاي رفتاريتحو  
تغيير در الگوي مصرف، نوع . در دهه هاي اخير، تحول جدي در الگوهاي رفتاري خانواده ها به وجود آمده است

پوشاك، مسكن، سطح انتظارات خانواده ها و توجه به آراسته بودن ظاهري موجب گرديده كه مفهوم زندگي به 
مهم ترين مسائلي است كه خانواده ها توجه بيشتري بدان مبذول مي  از» رفاه«امروزه . طور كلي دگرگون شود

 .كمتر جايي در زندگي افراد داشت» رفاه«دهه قبل مفهوم  5، 4در حالي كه در . دارند

 ادامه تحصيالت و تحول موقعيت زنان  
اغلب پسران و . دومين عاملي كه موجب افزايش سن ازدواج شده، گرايش به ادامه تحصيالت در بين جوانان است

امروزه تلقّي و برداشت جوانان اين است كه . دختران عالقه دارند تحصيالت خود را تا ليسانس و باالتر ادامه دهند
به ويژه تحول موقعيت اجتماعي زنان و گرايش آن ها به . ازدواج فرصت ادامه تحصيل را از آنان سلب مي نمايد

دختران چنين فكر مي كنند كه بعد از ازدواج به دليل  .يش پيدا كندتحصيالت عالي موجب شده كه سن ازدواج افزا
خانواده دختر و پسر نيز همين عقيده را دارند و غالباً . مسئوليت همسري و يا مادري نمي توانند درس بخوانند

 . حاضر نيستند درباره ازدواج فرزندانشان در حال تحصيل اقدام كنند

 اعتقاد به داشتن زندگي آزاد  
از اين رو،  ;ي بر اين باورند كه ازدواج باعث ايجاد محدوديت در بسياري از خواسته ها و نيازهاي آنان مي شودبرخ

اين گرايش نه تنها در بين پسران وجود دارد، بلكه برخي از . ترجيح مي دهند به شكل مجرد و آزاد زندگي كنند
شايد بيشتر افرادي كه  .فردي خود مي دانند دختران نيز ازدواج را نوعي محدوديت و موجب سلب آزادي هاي

ازدواج را عامل محدودكننده آزادي هاي فردي مي دانند، فلسفه و حقيقت ازدواج را به خوبي درك نكرده و طرفدار 
آزادي به معناي غربي آن باشند، اما در اين ميان افرادي هم هستند كه با وجود گرايش مذهبي قوي، آسايش، 

سير و سلوك معنوي را در داشتن نوعي زندگي مي دانند كه در آن قيد و بندهاي زناشويي و  آرامش، خودسازي و
برخي نيز فرزنددار شدن را مانع رشد اجتماعي مطلوب و كار و تحصيل خود مي . زندگي مشترك وجود نداشته باشد

 .دانند، از اين رو، حاضر نمي شوند ازدواج كنند

 فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع  
برخي پژوهش ها . به نظر مي رسد بين افزايش سن ازدواج و انحرافات اخالقي رابطه اي دو سويه برقرار باشد

نشان مي دهند روابط آزاد بين دختر و پسر و امكان تمتُّع و ارضاي جنسي، نياز به ازدواج را در جوانان كم رنگ 
ويژه دختران مورد بررسي قرار گرفته، به اين نكته  در تحقيقي كه مشكالت و موانع ازدواج جوانان و به.كرده است
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اشاره شده كه برخي جوانان براي ارضاي غرايز طبيعي خود به ارتباط با جنس مخالف بسنده مي كنند و در نتيجه، 
وجود زمينه هاي انحرافي و روابط آزاد دختر و پسر را به عنوان يكي از عوامل افزايش سن ازدواج برشمرده 

ين، روابط آزاد دختر و پسر و امكان بهره گيري جنسي از طريق غير ازدواج كه در عين حال، مسئوليت بنابرا.است
 .چنداني بر عهده فرد نمي گذارد، خود يكي از عوامل افزايش سن ازدواج است

 وسواس بيش از حد در انتخاب همسر  
در مورد ) يا خانواده آن ها(ه دختر و پسر يكي ديگر از عوامل افزايش سن ازدواج، احتياط بيش از حد و وسواس گون

افرادي كه بيش از حد در اين زمينه وسواس به خرج مي دهند نمي توانند در مورد ازدواج و . همسر آينده مي باشد
اين افراد گاه در اقدام به ازدواج، با اينكه همه اقدامات ضروري پيش از . انتخاب همسر آينده خود تصميم بگيرند

واج را انجام داده اند، اما چند روز مانده به عقد و يا عروسي، تمام قول و قرارها را زير پا مي گذارند و مراسم ازد
آنچه بيان شد، تنها برخي از عوامل فردي و اجتماعي مؤثر در افزايش سن ازدواج .حاضر به ازدواج نمي شوند

مستقل و گسترده اي را مي طلبد كه به دور از  گردآوري و بررسي شواهد جامع و فراگير در اين زمينه، پژوهش.بود
 .هدف اصلي ما در اين نوشتار است

 افزايش سن ازدواج و كاهش سن بلوغ جنسي  
در حال حاضر شواهد حاكي از اين مي باشند كه سن ازدواج روز به روز رو به افزايش است، اما از آن طرف، سن 

به تعبير . هاي اخير فاصله اين دو بيشتر شده است بلوغ جنسي كاهش چشمگيري را نشان مي دهد و در سال
ديگر، انتظارات، ايده آل ها و هنجارهاي اجتماعي، ازدواج جوانان را به تأخير انداخته است، اما از سوي ديگر، 

غريزه جنسي كه سراسر وجود نوجوان را تسخير كرده و عوامل تحريك كننده بيروني از قبيل الگوهاي رفتاري، 
زيبا و آرايش كرده، نوارها و عكس هاي مبتذل، فيلم هاي سينمايي وارداتي، دسترسي به ماهواره و چهره هاي 

اينترنت و عالوه بر آن، فيلم ها و سريال هاي داخلي مغاير با فرهنگ معنوي جامعه، باعث بلوغ زودرس در 
كه بتوانند با رعايت تقوا و نوجوانان شده و چون همه آن ها از لحاظ اخالقي و معنوي آن چنان قوي نيستند 

را پشت سر بگذارند، امكان ابتالي آنان به انحرافات اخالقي و بي ) بلوغ تا زمان ازدواج(خويشتنداري، اين فاصله 
با توجه به وضعيت فرهنگي جامعه، به صراحت مي توان گفت كه افزايش سن .بند و باري هاي جنسي بيشتر است
» مسئله اجتماعي«ست و به تعبير جامعه شناسان مي توان از آن به عنوان يك ازدواج يك مشكل حاد اجتماعي ا

حال با اين تعريف از مسئله اجتماعي، آيا مي توان افزايش سن ازدواج را، آن هم در شرايطي كه عوامل  .نام برد
عي تحريك كننده جنسي در جامعه بيشتر شده و سن بلوغ جنسي كاهش چشمگيري يافته، يك مسئله اجتما

با اين زمينه، به راحتي مي توان به گستردگي تأثيرات افزايش سن ازدواج پي .دانست؟ پاسخ اين سؤال مثبت است
برد و از آن به عنوان يكي از عوامل راهبردي انحرافات اخالقي و بي بند و باري هاي جنسي در ميان جوانان بحث 

 .كرد



12 
 

  ري هاي جنسي جوانانافزايش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بي بند و با

غيرقانوني و ) كورتاژ(در سال هاي اخير هرزگي، بي بند و باري جنسي، روابط دختر و پسر، حاملگي نامشروع، سقط 
تبيين هايي كه از انحرافات اخالقي و بي بند و . ديگر انحرافات اخالقي در ميان جوانان افزايش چشمگيري يافته است

اكثر مؤلفان انحرافات اخالقي  ;ندرت محتوا و شرايط سنّي آنان را در نظر گرفته اندباري هاي جنسي جوانان شده، به 
در اين رويكرد، برخي به بررسي . جوانان را از نظر نوع انگيزه با انحرافات اخالقي بزرگساالن يكسان و مشابه دانسته اند

آنان بر اين . و اجتماعي اشاره نموده اند تأثير انواع مشكالت خانوادگي، مشكالت رواني، آموزشي، و مسائل اقتصادي
معتقد است ) 1982(كوهن .  عقيده اند كه الگوي انحرافات اخالقي در جوانان تفاوتي با الگوي بزرگساالن ندارد

 .انحرافات اخالقي و اجتماعي جوانان از نظر نوع انگيزه با بزرگساالن تفاوت اساسي دارد

ال و كساني كه نقش آنان تا حدودي در خانواده و جامعه احراز شده، اگر اقدام به بر اساس يافته هاي او، افراد بزرگس
عمل خالف مي كنند و ـ مثال ـ دست به خودكشي، خانه گريزي، و روابط جنسي با ديگران مي زنند، ممكن است به 

خالقي جوانان ريشه خاطر مشكالت اقتصادي، عدم رضايت از زندگي و فزون خواهي باشد، اما بخش عمده انحرافات ا
در نيازهاي واقعي عاطفي و جنسي آن ها دارد كه به خاطر محروميت و فراهم نبودن شرايط ارضاي مناسب و مشروع 

 .آن به جستجوي راه هاي ديگر براي رسيدن به خواسته ها و آرزوهاي خود برمي آيند

  افزايش سن ازدواج و خودكشي: 

شهرهاي ايران حكايت از آن دارند كه در گذشته ميزان خودكشي در ميان گروه هاي آمارهاي ارائه شده درباره خودكشي در 
سال اخير اين الگو به هم خورده و ميزان باالي خودكشي به سمت گروه هاي سنّي جوان تر  20سنّي باال بيشتر بود، اما در 

ه در ايران، اكثر اقدام كنندگان به بر اساس پژوهش هاي جهاني و نيز برخي تحقيقات انجام شد .گرايش پيدا كرده است
  .خودكشي را جوانان مجرد تشكيل مي دهند

 افزايش سن ازدواج و خانه گريزي دختران 

تجزيه و تحليل ها نشان مي . فراز از خانه يكي از معضالت حاد اجتماعي است كه عوامل مختلفي در آن دخالت دارند
خشونت والدين، بي سرپرستي، فقر و پايين بودن سطح فرهنگ خانواده، دهند كه در كنار موارد اختالفات خانوادگي، 

درصد قابل توجهي از دختران فراري كساني هستند كه علي رغم نياز شديد آن ها به ازدواج و داشتن خواستگارهاي 
  .متعدد، والدين آن ها با ازدواجشان مخالفت كرده اند
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 افزايش سن ازدواج و خودفروشي دختران 

گر از پيامدهاي افزايش سن ازدواج و بي توجهي والدين به مسائل جوانان، به ويژه دختران جوان، انحرافات يكي دي
بر اساس يكي از تحقيقات انجام شده در اين زمينه، از نظر توزيع .اخالقي از نوع خودفروشي و روسپيگري است

، »قرنطينه شمال بهزيستي استان تهرانمركز مداخله در بحران و ستاد پذيرش و «فراواني و درصدي مراجعان 
 سالگي است 21تا  16سن اكثر موارد ارجاعي اين مركز بين 

 نقش والدين در ازدواج جوانان

والدين مي . نقش خانواده در بهينه سازي سن ازدواج و پيشگيري از انحرافات اخالقي جوانان، نقش مهم و اساسي است
فرزندانشان و دست برداشتن از سختگيري هاي بي مورد، رسومات و سنّت هاي غلط، و توانند با اقدام به موقع براي ازدواج 

انتظارات و توقعات نابجا از فرزندان، زمينه ازدواج به موقع آن ها را فراهم نموده و به مسئوليت ديني و اخالقي خود، عمل 
  .كنند

  مسئوليت دولت در تسهيل امر ازدواج جوانان
فرايند . عي عهده دار مسئوليت ها و وظايف مشخصي از كاركردهاي يك جامعه هستندهر يك از نهادهاي اجتما

دولت به عنوان يكي از . عملكرد اين نهادها و نيز تعامل بين آن ها، چگونگي حركت يك جامعه را مشخص مي سازد
جتماعي و تسهيل مهم ترين نهادهاي اجتماعي، مسئوليت حراست از ارزش هاي فرهنگي، ايجاد زمينه براي رفاه ا

در فرهنگ اسالمي بر تعاون اجتماعي و رسيدگي به امور جوانان تأكيد شده و بخشي از .ازدواج جوانان را به عهده دارد
  .بيت المال براي تسهيل ازدواج جوانان اختصاص يافته است

 تسهيل امر ازدواج

  :فات اخالقي موارد ذيل پيشنهاد مي شوندبراي تسهيل امر ازدواج جوانان و در نتيجه، پيشگيري از بسياري انحرا
  ;برگزاري كالس هاي آموزشي درباره ازدواج و تحليل و بررسي پيامدهاي به تأخير انداختن آن. 1
ايجاد مراكز ويژه براي شناختن موقعيت هاي افراد طالب ازدواج و فراهم كردن زمينه آشنايي خانواده ها و خواستگاري در . 2

  ;هاي موردنظر دختر و پسر هم خواني داشته باشدمواردي كه با معيار

منحصر نكردن امكانات مادي و رفاهي به دانشجويان و جوانان ساكن در پايتخت و تقسيم تسهيالت بين همه قشرها و .3
  ;گروه ها در شهرها و شهرستان هاي مختلف

توجه به اشتغال جوانان به دور از تبعيض و رابطه  قرار دادن افرادي كه ازدواج كرده اند در اولويت هاي اشتغال و در واقع،. 4
  ;محوري
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فرهنگ سازي ازدواج ساده و منطبق با معيارهاي اسالمي، كه يكي از راهكارهاي اصلي در حل مشكالت ازدواج جوانان . 5
يا اكثر اين  اگر معيار ما در ازدواج و انتخاب همسر، اسالم باشد، همه. بوده است و بايد از سوي رسانه ها دنبال شود

  ;مشكالت وجود نخواهد داشت

  ب فرهنگ ديني، از نوع ازدواج هايفراهم كردن امكانات ازدواج به دور از مخارج غيرضروري و در چارچو. ۶

گروهي كه در سال هاي اخير شاهد برگزاري ساده و صميمي آن ها بوده ايم، تا به اين وسيله جوانان بتوانند با صرفه 
 ;ندگي ساده و سالم را فراهم كنندجويي، زمينه يك ز

  بينش جوانان و خانواده ها نسبت به امر ازدواجاصالح 

بايد تدابيري از سوي مربيان، مسئوالن . بايد بينش جوانان، نوجوانان و خانواده ها نسبت به زندگي و ازدواج اصالح شود 
گوناگون جسمي، جنسي، عقلي، اجتماعي، عاطفي و فرهنگي و دولت در نظر گرفته شود كه جوانان و نوجوانان در ابعاد 

آنچه در حال حاضر مشاهده مي شود ناهم ترازي رشد و بلوغ جنسي و . اقتصادي به طور هماهنگ و متناسب رشد نمايند
  .جسمي با ديگر ابعاد رشد يعني رشد عقلي، اجتماعي، اقتصادي و عاطفي جوانان و نوجوانان است

 

 –عز و جل  - ، ان اهللا-عز و جل-من ترك التزويج مخافة الفقر فقد اساء الظن باهللا:السالمقال االمام الصادق عليه 
  » .ان يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله«: يقول

  
اگر آنان : فرمايد چرا كه خداوند مى. به لطف خداوند بدگمان شده است  هر كس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت

  .كند كرم خود بى نيازشان مىفقير باشند خداوند از فضل و 
  
 

  

  


