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آموزش پیش از ازدواج

انتخاب همسر

و  فواید  و  آشنایی  نظریه های  ازدواج،  از  پیش  ــوزش  آم اهمیت  دربـــاره  گذشته  شماره های  در 

محدودیت های آشنایی و 10 اشتباه در فرآیند آشنایی صحبت شد. در این شماره به دالیل درست و 

نادرست ازدواج می پردازیم.

آماده نبودن برای ازدواج، مانند آماده بودن برای ناكامی و شكست است. ازدواج امری پر خطر است و 

یكی از مهمترین تصمیم های زندگی است، كه بر زندگی آینده فرد تأثیر می گذارد و می تواند رضایت 

آورترین و یا مأیوس كننده ترین تجربه زندگی باشد. البته هیچگاه نمی توان به ازدواج به شکل كاماًل 

سیاه یا سپید نگاه كرد، بلكه در واقع بسیاری از ازدواج ها از برخی جهات رضایت آور هستند و از برخی 

جهات مأیوس كننده. پاسخ به این سؤال كه چگونه می توان سطح رضایت زندگی زناشویی را افزایش 

داد، یكی از سؤال های بسیار اساسی است كه به نظر می رسد همه مردم برای آن جواب هایی دارند. 

مناسب  انتخاب  برای  می كنند،  صرف  ازدواج  مراسم  برای  انرژی  و  وقت  كه  قدر  آن  مردم  بیشتر  اما 

همسر و آمادگی برای ازدواج وقت صرف نمی كنند! 

ما به این شیوه ها پناه می بریم تا مبادا كه آبروها بریزد و مردم بفهمند و دشمن شاد شود، اما آیا هرگز 

دنبال این بوده ایم كه برای ازدواج و عواقب خوب و بد آن آماده شویم؟ و آیا هرگز دنبال این بوده ایم كه 

بدانیم چگونه تعارض ها را حل كنیم؟ آیا اصاًل می خواهیم مشكالت را ببینیم؟

دالیل درست و نادرست ازدواج را توضیح دهند.
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امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مقدمه

خاطره بره مقدم
عضوهیأت تحریریه 

فصلنامه بهورز
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آیا ازدواج ساده است؟

اما  ــت،  اس ســـاده ای  كــار  ازدواج  كه  معتقدند  بسیاری 

تداوم زندگی و رضایتمندی از ازدواج امر سختی است و 

سهل نیست. برخی معتقدند كه اگر ازدواج ساده است، 

زندگی ها  تا  باشد،  دشــوار  و  سخت  جدایی  و  طالق  باید 

دید  كه  معتقدیم  ما  نــرود.  فروپاشی  سوی  به  سرعت  به 

پیشگیرانه به طالق بسیار حایز اهمیت است. ما باید به 

جای سخت كردن طالق به هر شیوه ای، تالش كنیم تا نیاز 

به طالق به وجود نیاید. به نظر می رسد، مشكل عمده این 

است كه ازدواج ساده است و حتی بسیار ساده تر از طالق.

آیا عشق كافی است؟

ارتباط نزدیك و صمیمانه در ازدواج مانند قایق رانی در 

میان امواج خروشان است، كه تنها با عشق به قایق رانی 

نمی توان از خطرات آن به سالمت گذشت. 

هیچ فردی بدون مطالعه، در زمینه »ارتباط«  متخصص 

بدون  هم  دیگری  زمینه  هیچ  در  كه  همان طور  نیست. 

یادگیری و دانستن و مطالعه، تخصص كسب نمی شود . 

افزایش دانش درباره  »ارتباط«، »خانواده« و »ازدواج« به 

ما كمك می كند تا انتخاب بهتری داشته باشیم و كیفیت 

ارتباط با همسرمان را بهبود بخشیم. كیفیت ارتباط در 

زمان نامزدی و قبل از ازدواج معیار بسیار مناسبی است 

برای آنچه كه بعد از ازدواج پیش خواهد آمد. بنابراین 

اگر بتوانیم كیفیت ارتباط را در زمان نامزد ی و قبل از 

ازدواج بهبود ببخشیم، می توانیم كیفیت ارتباط بعد از 

ازدواج را نیز ارتقا دهیم.

دالیل درست و نادرست ازدواج

برای ازدواج كردن دالیل بسیاری وجود دارد، اما برای 

ازدواج نكردن دلیل آوردن اغلب سخت و مشكل است. 

به  می تواند  كه  را  ازدواج  درست  دالیل  قسمت  این  در 

آخر  در  و  می كنیم  فهرست  شود،  منتهی  موفق  ازدواج 

دالیل منفی و استدالل هایی كه می تواند به یك ازدواج 

نافرجام منتهی شود را خواهیم آورد.

دالیل درست ازدواج

دیگری  با  شــدن  شریک  همراهی:  و  مصاحبت   .1
است.  ازدواج  بــرای  مناسبی  و  رایــج  دلیل  زندگی  در 

سفر  در  كه  است،  معنی  این  به  همراهی  و  مصاحبت 

زندگی شریک و همراهی داشته باشیم. 

با  صمیمّیت،  و  عشق  به  نیاز  صمیمیت:  و  عشق    .2
نیاز به مصاحبت و همراهی رابطه دارد. محبت اصیل و 

حقیقی برای فرد فرد آدمیان هدیه ای فوق العاده است.

3. شریک حمایت كننده: اگر یكی از دو نفر فقط به فكر 
رشد خود و عالیق حرفه ای و نیاز خود به شهرت و موفقیت 

باشد، ازدواج نمی تواند بقا داشته باشد؛ یا حداقل بقای 

در  شریک شدن  ــا  ام داشـــت،  نخواهد  رضایت بخشی 

موفقیت های یكدیگر و حمایت اصیل و صمیمانه می تواند 

ارتباط را تقویت كند و به آن ثبات بدهد. 

4. شریک جنسی: ازدواج منبع با ثباتی برای ارضای 
مجاز  و  مشروع  است  راهی  و  است  نفر  دو  هر  جنسی 

برای بروز هیجانات و رفتارهای جنسی، اما اگر ارتباط 

ازدواج  با  معمواًل  باشد،  ازدواج  اصلی  دلیل  جنسی 

موفقی روبرو نخواهیم شد.

5. والد شدن: زوج هایی كه با موفقیت، فرزندان خود 
ایجاد  خود  بین  اهمیتی  با  انسجام  كرده اند،  بزرگ  را 

احساس  ــد،  داده ان انجام  هم  با  كه  آنچه  از  و  می كنند 

افتخار و غرور می كنند.

دالیل نادرست ازدواج

دالیلی هست كه فرد به خاطر آنها ازدواج می كند، ولی 

همان دالیل می تواند ازدواج را با مشكالت و تضادهای 

قابل توجهی رو به رو كند. دالیل نادرست ازدواج در زیر 

فهرست شده اند:

راحت  ما  از  بسیاری  برای  والدین:  علیه  شورش   .1
داریم.  تعارض  خود  والدین  با  كه  كنیم  اقــرار  نیست، 

تعارض با والدین، می تواند یكی از دالیلی باشد كه فرد 

جوان را به سوی ازدواج سوق دهد. وقتی كه فردی در 

خانواده ای زندگی می كند كه والدین او اهانت كننده و 

تحقیر كننده هستند، به نظر می رسد كه ازدواج انتخاب 

آنهایی كه در آتش تعارض های طوالنی  موجهی باشد. 

مدت والدین سوخته اند، آنهایی كه قربانی پدر و مادری 

جسمانی،  آزارهای  قربانی  كه  آنهایی  و  بوده اند  معتاد 

موجهی  دالیل  بوده اند،  خانواده  در  جنسی  و  هیجانی 

دارند تا از خانواده به نحوی بگریزند و از آن دور شوند، 

اما آیا داشتن دلیل موجه برای »ترک خانواده« ضرورتًا 
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دلیل موجهی برای »ازدواج« است؟!در این گونه موارد 

بسط  را  خــود  شخصی  استقالل  ــراد  اف كه  اســت  بهتر 

با خانواده خود رو در رو شوند به روابط خود و  و  دهند 

راه  مسایل  و  مشكالت  برای  و  بیندیشند  خود  خانواده 

فكر  به  یا  شوند  ازدواج  درگیر  كه  این  تا  بیابند،  حلی 

ازدواج باشند.با ازدواج می توان از یك شرایط فاجعه بار 

گریخت اما با چه بهایی؟ آیا به بهای وارد شدن به شرایط 

از  بسیاری  كه  می دهد  نشان  تحقیقات  دیگر؟  فجیع 

افرادی كه از آزار والدین به ازدواج پناه برده اند، ازدواج 

آنها نیز آزاردهنده بوده است.

برای  زیادی  كشش  جوانان  استقالل:  جستجوی   .2
این كه روی پای خود بایستند و كارهای شان را خودشان 

انجام دهند یا مستقل باشند، دارند، اما استقالل امری 

با  و  برسد  آن  به  می تواند  تنهایی  به  فقط  فرد  كه  است 

اتكای به همسر، فرد به استقالل نخواهد رسید .

بسیاری هستند كه ازدواج می كنند تا مستقل شوند، اما 

مستقل شدن سال ها وقت می برد و امری است وابسته 

به خود فرد تا هر چه بیشتر، روی پای خود بایستد.

3. التیام یک ارتباط شكست خورده: الیتام رنج ها و 
دردهای یک ارتباط شكست خورده اخیر، دلیل منفی 

موضوعاتی  جمله  از  است.این  ازدواج  بــرای  دیگری 

است كه شناسایی آن در دیگران راحت تر از شناسایی 

آن در خودمان است.پاسخ رایج به هشدارهای دیگران 

چه  شما  كه  می فهمم  !مــن  »نــه  كه  اســت  ایــن  معمواًل 

اما این مورد فرق دارد«! ما تمایل داریم كه  می گویید، 

ارتباط جدید و آمیخته با عشق را تنها از جنبه مثبت آن 

ببینیم و از این كه ممكن است این ارتباط واكنش به یک 

ارتباط قبلی باشد می پرهیزیم و غفلت می كنیم. فردی 

حمایت  برای  است  ممكن  است،  التیام  موقعیت  در  كه 

.ازدواج  باشد  داشته  دیگر  ارتباط  یک  به  نیاز  هیجانی 

زمانی موفق تر خواهد بود كه دو نفر »بخواهند« ازدواج 

کنند؛ تا این که »نیاز« به ازدواج داشته باشند. ارتباطی 

كه بر اساس التیام یكی از دو نفر شكل بگیرد، از همان 

دو  آن  بین  عاطفه  كه  چرا  است.  خطر  معرض  در  آغاز 

خاطر  به  بلكه  نیست  عشق  و  دوستی  دلیل  به  تنها  نه 

دیگری  ارتباط  جراحات  و  زخم ها  التیام  و  شفابخشی 

است كه قباًل رخ داده است.

خانواده ها  از  برخی  اجتماع:  یا  خانواده  فشار   .4
به  ازدواج  بــرای  خود  عرف  و  فرهنگ  و  آداب  مطابق 

جوانان فشار می آورند. در یک جامعه شهری و تحصیل 

كرده، این فشار می تواند نامحسوس و ظریف باشد، اما 

از جوان  با صراحت به طور مستقیم  در جامعه ای دیگر 

معرض  در  بیشتر  خانم ها  كند.  ازدواج  كه  می خواهند 

كه  وقتی  دانشجویان  از  بسیاری  هستند.  استرس  این 

به دانشگاه می روند، پس  و  را ترک می كنند  شهر خود 

از مدتی شاهد ازدواج همكالسی های دوره دبیرستان 

خود خواهند بود؛ كه حتی بچه دار نیز شده اند و همین 

كند.در  وارد  استرس  و  روانــی  فشار  آنها  بر  می تواند 

ازدواج نباید عجله كرد. شتاب در ازدواج، بعید است كه 

به ارتباط شاد و سالمی  منجر شود. افرادی كه با دالیل 

درست سعی در انتخاب همسر دارند، نباید تسلیم این 

فشارها شوند.

خانواده  فشار  تحت  افراد  برخی  اجباری:  ازدواج   .5
تن  شده  داده  ترتیب  قبل  از  ازدواج  یک  به  دوستان  یا 
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می دهند. گاهی اوقات از زمان كودكی در مورد ازدواج 

اعتقاد  این  بر  خانواده  همه  است.  شده  صحبت  نفر  دو 

بوده اند، كه این دو نفر باهم ازدواج خواهند كرد و حاال 

اجبار  و  فشار  احساس  شده اند،  بــزرگ  افــراد  این  كه 

می كنند كه باید باهم ازدواج كنند. 

جنسی،  نیاز  رفع  بــرای  فقط  ازدواج  جنسی:  نیاز    .6
كه  چرا  شود.  منجر  موفقی  ازدواج  به  نمی تواند  احتمااًل 

دیگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمواًل از چشم دور می ماند. 

بیشتر  همسر  ظاهری  های  زیبایی  ازدواج  گونه  این  در 

مد نظر قرار می گیرد و شتاب و تعجیل نیز عامل تأثیر گذار 

نیاز  نشدن  ارضا  عامه،  فرهنگ  در  است.  دیگری  منفی 

جنسی سبب برخی بیماری های روانی دانسته می شود، 

به  توصیه  برخی  روانــی  بیماران  حال  بهبود  بــرای  مثاًل 

ازدواج می كنند، كه نه تنها حال بیمار را بهبود نخواهد 

ایجاد  را  بیشتری  روانــی  فشار  و  استرس  بلكه  بخشید، 

خواهد كرد؛ كه می تواند بیماری را تشدید كند.

تغییر  نیز  و  اقتصادی  امنیت  اقتصادی:  دالیــل    .7
دارد،  ارتباط  اقتصاد  وضعیت  با  كه  اجتماعی  طبقه 

همواره یكی از دالیل سنتی ازدواج بوده است. البته در 

دوره هایی كه امنیت اقتصادی كم است، طبیعتًا در نظر 

موجهی  دلیل  آن  ای  حاشیه  مسایل  و  اقتصاد  گرفتن 

برای مردم به نظر می رسد و در بسیاری از ازدواج ها این 

خانم ها  در  می رسد  نظر  به  می شود.  تر  پررنگ  مسأله 

منبع:  میرمحمد صادقی، مهدی1393. دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

درست  ــل  دالی با  ازدواج هـــا  بیشتر 
شكل  ــم  ه ــا  ب آمیخته  نــادرســت  و 
درست  دالیل  كه  چه  هر  می گیرند. 
ازدواج بیشتر باشد، احتمال موفقیت 

و پایداری ازدواج افزایش می یابد.

این مسأله رایج تر باشد. تكیه بر وضعیت مالی شوهر یا 

وضعیت مالی خانواده او برای آنها ایجاد امنیت می كند. 

هر چند كه در آقایان نیز این تمایل وجود دارد، اما آنها 

از  یكی  ندهند.  بــروز  را  تمایل  این  كه  می كنند  سعی 

موارد دیگری كه ایجاد امنیت اقتصادی می كند، شاغل 

بودن هر دو نفر است.چرا كه در صورتی كه یكی از آنها 

بیكار شود، دیگری درآمد خواهد داشت و دوره بیكاری 

با امنیت بیشتری سپری خواهد شد .

ایجاد  اقتصادی  امنیت  خــود  به  خــود  ازدواج،  البته 

اهمیت  از  امر  این  فرهنگ ها  بیشتر  در  اما  نمی كند، 

زیادی برخوردار است. در بسیاری از كشورها رایج ترین 

مشكل همسران، مشكل اقتصادی و مالی است.

زندگی  در  گاهی  ما  همه  استیصال:  و  تنهایی    .8
دلیل  ایــن  به  ازدواج  امــا  می كنیم،  تنهایی  احساس 

تنهایی  از  فــرار  بــرای  و  می كنیم  تنهایی  احساس  كه 

از  را  خود  تنهایی  است  بهتر  است.  نادرست  دلیل  یک 

با  بخواهیم  كه  این  تا  كنیم،  طرف  بر  دیگری  راههای 

ازدواج آن را رفع كنیم.

گاهی در رابطه با یک نفر احساس  9. احساس گناه: 
گناه می كنیم و به دلیل احساس گناه یا احساس ترحم 

با او ازدواج می كنیم! احساس گناه یا احساس ترحم به 

هر دلیلی كه ایجاد شده باشد، یک دلیل نادرست برای 

ازدواج است.

10. احساس كمبود و تهی بودن: گاهی افرادی كه 
از  كه  نمی دانند  نمی كنند،  دنبال  زندگی  در  را  هدفی 

از  و  ناكامی می كنند  احساس  می خواهند،  چه  زندگی 

مشكالت  این  حل  برای  نیستند،  راضی  خود  زندگی 

به ازدواج روی می آورند، كه قطعًا دلیل نادرستی برای 

ازدواج است. 

ازدواج  از  غیر  راههایی  از  باید  شــده  ذكــر  مشكالت 

یک  بلكه  نیست،  درمانی  رابطه  یک  ازدواج  شود.  حل 

رابطه ای صمیمانه است.
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