
به گزارش علی گلچین: از ديدگاه جامعه شناسى، ازدواج يك قرارداد 
يك  در  امنيت  و  آرامش  و  است  انسان  نسل  بقاى  ضامن  و  اجتماعى 
ديد  از  است.  خانواده  بخش  آرام  محيط  و  سالم  ازدواج  نتيجه  جامعه، 
روانشناسى ازدواج يكى از باالترين تركيبات روانى را در بر دارد. از نظر 
است  مجرد  افراد  متوجه  بيماري ها،  و  انسانى  ضايعات  بيشترين  پزشكى، 
اخالق،  علماى  نظر  از  است.  اهميت  حائز  آن  كاهش  در  ازدواج  سهم  و 
مى تواند  ناپسندى كه  رفتارهاى  و  فحشا  و  فساد  اشاعه  از  مى تواند  ازدواج 
پيامد مستقيم عنان گسيختگى غرايز جنسى باشد جلوگيرى كند و يكى از 
پايه هاى حفظ سالمت جامعه است. از ديدگاه اسالم، ازدواج ضمن دارا بودن 
همه ويژگي هاى الزم در حفظ روابط خانوادگى و اجتماعى و بقاء نسل و 

جلوگيرى از انحراف هاى مختلف، عبادت است. 
با توجه به تمامى تعاريفى كه ذكر شد و با عنايت به اينكه ازدواج پديده اى 
با  و  بسيار  اهميت  داراى  و  عمومى  و  همه جايى  كاماًل  و  اجتماعى  است 
وجود ضرورت قطعى آن، در هيچ كجا تأكيدى در خصوص سن ازدواج 
به عمل نيامده، جز در دين و قانون كه حد نصابى وجود دارد؛ ولى عماًل 
سنين ازدواج بسيار متفاوت مى باشد. درست است كه سن ازدواج به طور 
طبيعى به يك سرى عوامل بستگى دارد، ولى اين عوامل در جامعه ما تحت 
تأثير تغييرات و تحوالت و شرايط اجتماعى و اقتصادى و تغيير و تحول در 
ارزش ها و هنجارها، به يك باره بسيار زياد مى شوند و انجام اين وظيفه خطير 
را دچار اشكال ساخته، گاه به صورت معماى حل نشده اى درآورده و ازدواج 
به موقع جوانان را به تأخير انداخته يا اصواًل منتفى مى كنند. بايد توجه داشت 
براى هر انسان، مخصوصًا زن، سال هاى خاصى موعد گزينش همسر به شمار 
مى آيد چنانچه اين سال ها سپرى شوند، به همان نسبت نيز شانس زوجيت از 

دست مى رود و چه بسيار دچار )تجرد قطعى( گردد. 
در اينجا سعى داريم تا جايى كه امكان دارد عوامل متعددى را كه به نوعى 
بر سن ازدواج اثر مى گذارند و موجب افزايش فاصله و تزلزل در سن ازدواج 
جوانان مى گردند با گفت وگو با چند تن از شهروندان به قلم آوريم در اين 
رابطه بايد به اين نكته توجه داشت كه قشر جوان، قشر بزرگى از جامعه 
است كه با اقشار ديگر در رابطه مى باشد و به عبارت ديگر چگونگى وضع 
آن ها با چگونگى وضع ديگر افراد اجتماع رابطه مستقيم دارد و همين طور 
توجه به اينكه ما نمى توانيم به عامل سن در ازدواج به ديد يك ضرورت 
مجرد و جدا از شخصيت فردى و امكانات اجتماعى و اقتصادى نگاه كنيم.

بفرمائید خودتان را معرفی کنید .
_ امير حسين على نژاد هستم اهل و ساكن كازرون متولد 1370 داراى مدرک 
تحصيلى فوق ديپلم رشته معمارى كه هم اكنون هم مشغول تحصيل مى باشم . 
فكر  به  هم  تاكنون  و  مجردم  حاضر  حال  در   _ متاهل ؟  یا  هستید  مجرد 

ازدواج نيفتاده ام . 
شغلی دیگری هم دارید؟ _ با توجه به اينكه دانشجو هستم در مغازه برادرم 

كاشى و سراميك مى فروشم . 
علت اینکه تاکنون به فکر ازدواج نیوفتاده اید چه بوده است ؟ به خودم 
قول داده ام كه تحصيالتم را به اتمام برسانم و در سن 30 سالگى ازدواج كنم 
البته مسئله مهم تر اينكه وضعيت ماليم متوسط است و بايد تالش بيشترى 

كنم . 
دیگر جوانان  به  مجرد  و  تحصیل کرده  فرد  عنوان یک  به  شما  پیشنهاد 
چیست ؟ _ اگر بتوانند ابتدا مقدمات ازدواج را فراهم كنند بسيار عالى است 
البته مهم همسرى است كه انتخاب مى كنند نبايد دخترى را انتخاب كنند كه 

تازه به دوران رسيده باشد .
از نظر شما همسر آینده چگونه همسری باید باشد؟ _ امروزه فقط عده اى به 
دنبال ثروت هستند به طورى كه تا دست بر روى دخترى مى گذارى سريعًا 
اولين جواب از جانب خانواده دختر چنين است كه آيا خانه ، ماشين و 

شغل دارى ؟ در صورتى كه عده اى ديگر فقط دنبال افراد پاكدامن و ساده 
زيست هستند .

سخن پایانیت چیست ؟ 
_ پدر ها و مادرهاى عزيز اگر امروزه به فكر خوشبختى فرزندتان هستيد 

توقع ها را كمتر كنيد تا بستر ازدواج براى جوانان مهيا شود . 
از مغازه اين جوان خارج شديم و به مغازه اى سوپر ماركتى برخورد كرديم 
كه خودش را چنين معرفى كرد : محسن مختارى هستم متولد 1364 اهل و 
در سوپر  در حال حاضر  و  ديپلم  تحصيلى  مدرک  داراى  ساكن كازرون ، 

ماركت مشغول امرار و معاش هستم . 
آقای مختاری در چه سالی شما ازدواج کردید ؟ 1388

نحوه آشنایی شما با همسرتان چگونه بود ؟ 
_ از طريق مادرم چون همسرم نسبت فاميلى با ما داشت . 

شما دارای چند فرزند هستید ؟ _ من داراى يك فرزند 4 ساله هستم كه 
نامش ماهان است . 

شما مسکن هم دارید یا نه ؟ _ متأسفانه هنوز موفق به خريد مسكن نشده ام 
يكدستگاه  فقط  ندارم  هم  خودرو  هستم  پدريم  منزل  در  حاظر  درحال  و 

موتورسيكلت دارم كه راضى به رضاى خدا هستم . 
سطح توقع همسرتان را شرح دهید ؟  خوشبختانه داراى همسرى مهربان و 
قانع هستم و از ازدواج با وى راضى ام ، با توجه به اينكه با دار و نداريم تاكنون 

ساخته است و خودم هم نسبت به درآمدم ناراضيم .
درددل پایانیت چیست ؟ _ فقط يك مسئله مهم براى جوانان اينكه امروزه 
تا امكانات كافى براى انتخاب همسر و ازدواج فراهم نكرده اند به سراغ اين 

فريضه الهى نروند .
اغذيه  ميان گذاشتم كه در  نفر سوم رفتم و قضيه مصاحبه را در  به سراغ 
فروشى فعاليت داشت و خوشبختانه آن هم متأهل بود و خودش را چنين 
داراى   1361 متولد  كازرون  ساكن  و  اهل  دژمند  حجت اهلل  كرد :  معرفى 
مدرک تحصيلى ديپلم. داراى دو فرزند هستم كه يكى دختر و ديگرى پسر . 
چند ساله که متأهلید ؟ _ 7 سال و در طول اين مدت با همسرى مهربان و 
دلسوز زندگيم را اداره كرده ام و خوشبختانه پس از سال ها انتظار آن هم 6 

سال داراى خانه مسكن مهرى شدم كه خدا را شاكرم . 
اگر  كه  بگويم  مى توانم  فقط   _ بگویید ؟  کردید  انتخاب  که  همسری  از 
نمى تواند  باشد  آن  درون  بپاش  و  بريز  باشد كه  زندگى  اهل  بخواهد  زنى 
با افرادى مثل من زندگى كند كه خوشبختانه همسر من زنى زحمتكش و 

خانه دار است . 
خودم  چشم  با  و  رفتم  زياد  بود ؟  تا  چند  رفته اید  که  خواستگاری  تعداد 
به خصوص  و  جامعه  دختران  توقع  سطح  كه  بردم  پى  را  جامعه  واقعيات 
خانواده هاى شان چقدر براى مان گران تمام مى شود و لطف خدا به كمك 

مادرم دخترى كه دلخواه من بود در سال 1389 نصيبم شد . 
در حال حاضر درون مغازه ای که هستید اجاره ای ست یا متعلق به خودتان ؟ 
خوشبختانه مغازه متعلق به خودم است كه با برادرم درون آن امرار و معاش 

مى كنيم و خرج 2 خانواده را فراهم مى كنيم . 
سخن پایانیت به جوانان چیست ؟  _ هيچگاه به فكر ثروت طرف مقابلت 
نكن و فقط مهر و محبت است كه براى همسر و فرزندان به يادگار گذاشته 

مى شود و ثروت هم با تالش به دست مى آيد .
باالخره در گوشه اى ديگر از گفتگوى مان كه با بحث شيرين ازدواج رقم 

خورده بود به سراغ چند خانم رفتيم . 
سركار خانم دهقانى متولد 1367 داراى تحصيالت كارشناسى كه هم اكنون 

در مغازه اى اجاره اى مشغول خدمات زيراكس و دانشجويى هست. 
خانم دهقانى متاهل مى باشد كه تازه در عيد غدير خم پس از چندين سال 
عقد بودن موفق به گرفتن جشن ازدواجش شده بود . نحوه آشنايى با همسر 

به  از دوستان  يكى  با  مالقات  داد كه روزى جهت  اينگونه شرح  را  خود 
منزلش رفتم كه پس از دقايقى خانواده عمه همسرم مرا ديدند و از دوستم 

شماره گرفتند كه استارت زمينه سازى ازدواج از همان جا كليد خورد .
الى 5 خاستگارى كه مراجعه مى كردند  از وجود 4  خانم دهقانى همچنين 
عنوان داشت : از نحوه صحبت هاى شان و تحقيقات خودم متوجه مى شدم كه 

شرايط الزم را جهت ازدواج با من ندارند . 
در این گوشه ما از وی سؤال کردیم که شرایطش چه بوده است که چنین 

سختگیری کرده است ؟ 
از  باال تر  پايين تر و  _در جواب چيزى جز عدم اخالق خوب ، داشتن سن 

خودم نشنيديم . 
البته خانم دهقان در گوشه اى ديگر از گفت وگوى خودش عنوان داشت كه 
در سال 1394 عقد بوديم و امسال عيد غدير ازدواج كردم و شغل همسرم 
آزاد است و در حال حاضر از درآمد همسرم در كنار خودم كه كار مى كنم 
راضى هستم چون خودم كمك خرج زندگى هردويمان را تأمين مى كنم 
اين  اينكه تحصيالت همسرم ديپلم بوده است، ولى صداقت  با وجود  تازه 

فرد باعث ازدواجم شد . 
در پايان اين خانم جوان كه كمتر از يك ماه است به خانه بخت رفته است 
گفت كه علت اصلى ازدواج نكردن جوانان فقط و فقط مشكالت اقتصادى 
به سر مى بريم و  اجاره  نداريم و در  ما هم در حال حاظر مسكن  است و 
مى توانم بگويم افرادى كه دست به اين عمل خير خواهانه ازدواج مى زنند 
آرزوى خوشبختى براى شان مى كنم در صورتى كه سختگير نباشند و همواره 

قناعت را پيشه روى خود قرار دهند . 
در پايان گفت وگوى مان با بحث شيرين ازدواج كه بوديم نگاهى به ساعت 
كرديم و متوجه شديم كه ساعت از 2 ظهر هم گذشته ولى سوژه اى ديگر 

هم ديديم كه دوست داشتيم اظهاراتش را در اين زمينه به ثبت برسانيم . 
بفرمایید خودتان را معرفی کنید ؟ 

_ محمدى هستم، متولد 1371 مجرد و اهل و ساكن كازرون و تحصيالتم 

فوق ديپلم مى باشد . 
آیا تاکنون به فکر ازدواج افتاده اید ؟ _ بله چندين بار 

دوست دارید نحوه آشنایی با همسر آینده تان چگونه باشد ؟ _ دوست دارم 
از راه سنتى كه خانواده ها در جريان همه امور باشند ، نه اينكه در پارک يا 

خيابانى باشد . 
_صداقت و پاكى  خصوصیات همسر آینده از نگاه شما چگونه است ؟  
برايم بسيار مهم است چون خوشبختانه به اندازه نياز در بحث ماديات مشكلى 

ندارم . 
تاکنون در طایفه شما طالقی صورت گرفته است یا نه ؟ 

_ خوشبختانه نه 
مثاًل اگر فردی به شما جهت خاستگاری مراجعه کند و شغل نداشته باشد 

جواب شما چیست ؟  
_خوب معلومه كه جوهره يك مرد شغلش است و در صورتى كه ثروتمند 

هم باشد، ولى شغل نداشته باشد قطعًا جوابم منفى است. 
نظر شما در خصوص مهریه چیست ؟ 

متعادل و  فقط در حد  بايد كم ،  نه  باشد  بايد زياد  نه  نظر من مهريه  به   _
متوسط بسيار خوب است و خوشبختى ميان دو زوج مهم است . 
اگر تاکنون موفق به ازدواج نشده اید دالیلش چه بوده است ؟ 

شدن  برآورده  عدم  با  دختران  برخى  وقتى  بگويم  مى توانم  ناراحتى  با   _
آرزوهاى خودشان كنار مى آيند تا شاهد زندگى خوبى باشند متأسفانه سطح 
توقع خانواده پسر باال مى رود يا حتى عدم صداقت برخى از افراد باعث به 

هم خوردن افكارمان جهت تصميم نهايى مى شود . 
سخن پایانی شما چیست ؟

نخواهم  سخت  خودم  ازدواج  جهت  دختر  يك  عنوان  به  پايان  در  من   _
گرفت و با افرادى كه با صداقت و با اخالقى پاک جلو بيايند حتمًا كنار 
مى آيم و از همه هم سن و ساالنم درخواست مى كنم كه با توجه به افزايش 

سن ازدواج در جامعه در اين مسير گام بردارند  .

جوانان از مشکالت ازدواج می گویند
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