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جوانان از مشکالت ازدواج می گویند
به گزارش علی گلچین :از ديدگاه جامعهشناسى ،ازدواج يك قرارداد
اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنيت در يك
جامعه ،نتيجه ازدواج سالم و محيط آرام بخش خانواده است .از ديد
روانشناسى ازدواج يكى از باالترين تركيبات روانى را در بر دارد .از نظر
پزشكى ،بيشترين ضايعات انسانى و بيماريها ،متوجه افراد مجرد است
و سهم ازدواج در كاهش آن حائز اهميت است .از نظر علماى اخالق،
ازدواج مىتواند از اشاعه فساد و فحشا و رفتارهاى ناپسندى كه مىتواند
پيامد مستقيم عنان گسيختگى غرايز جنسى باشد جلوگيرى كند و يكى از
پايههاى حفظ سالمت جامعه است .از ديدگاه اسالم ،ازدواج ضمن دارا بودن
همه ويژگيهاى الزم در حفظ روابط خانوادگى و اجتماعى و بقاء نسل و
جلوگيرى از انحرافهاى مختلف ،عبادت است.
با توجه به تمامى تعاريفى كه ذكر شد و با عنايت به اينكه ازدواج پديدهاى
است اجتماعى و كام ً
ال همهجايى و عمومى و داراى اهميت بسيار و با
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 عم ً
ال
سنين ازدواج بسيار متفاوت مىباشد .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
ارزشها و هنجارها ،به يكباره بسيار زياد مىشوند و انجام اين وظيفه خطير
را دچار اشكال ساخته ،گاه به صورت معماى حل نشدهای درآورده و ازدواج
به موقع جوانان را به تأخير انداخته يا اصو ًال منتفى مىكنند .بايد توجه داشت
براى هر انسان ،مخصوص ًا زن ،سالهاى خاصى موعد گزينش همسر به شمار
میآید چنانچه اين سالها سپرى شوند ،به همان نسبت نيز شانس زوجيت از
دست مىرود 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 مىگذارند و موجب افزايش فاصله و تزلزل در سن ازدواج
جوانان مىگردند با گفتوگو با چند تن از شهروندان به قلم آوریم در اين
رابطه بايد به اين نكته توجه داشت كه قشر جوان ،قشر بزرگى از جامعه
است كه با اقشار ديگر در رابطه مىباشد و به عبارت ديگر چگونگى وضع
آنها با چگونگى وضع ديگر افراد اجتماع رابطه مستقيم دارد و همينطور
توجه به اينكه ما نمىتوانيم 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.
_ امیرحسین علینژاد هستم اهل و ساکن کازرون متولد  1370دارای مدرک
تحصیلی فوق دیپلم رشته معماری که هماکنون هم مشغول تحصیل میباشم.
مجرد هستید یا متاهل؟ _ در حال حاضر مجردم و تاکنون هم به فکر
ازدواج نیفتادهام.
شغلی دیگری هم دارید؟ _ با توجه به اینکه دانشجو هستم در مغازه برادرم
کاشی و سرامیک میفروشم.
علت اینکه تاکنون به فکر ازدواج نیوفتاده اید چه بوده است؟ به خودم
قول دادهام که تحصیالتم را به اتمام برسانم و در سن  30سالگی ازدواج کنم
البته مسئله مهمتر اینکه وضعیت مالیم متوسط است و باید تالش بیشتری
کنم.
پیشنهاد شما به عنوان یک فرد تحصیل کرده و مجرد به دیگر جوانان
چیست؟ _ اگر بتوانند ابتدا مقدمات ازدواج را فراهم کنند بسیار عالی است
البته مهم همسری است که انتخاب میکنند نباید دختری را انتخاب کنند که
تازه به دوران رسیده باشد.
از نظر شما همسر آینده چگونه همسری باید باشد؟ _ امروزه فقط عدهای به
دنبال ثروت هستند به طوری که تا دست بر روی دختری میگذاری سریع ًا
اولین جواب از جانب خانواده دختر چنین است که آیا خانه ،ماشین و
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شغل داری؟ در صورتی که عدهای دیگر فقط دنبال افراد پاکدامن و ساده
زیست هستند.
سخن پایانیت چیست؟
_ پدرها و مادرهای عزیز اگر امروزه به فکر خوشبختی فرزندتان هستید
توقعها را کمتر کنید تا بستر ازدواج برای جوانان مهیا شود.
از مغازه این جوان خارج شدیم و به مغازهای سوپر مارکتی برخورد کردیم
که خودش را چنین معرفی کرد :محسن مختاری هستم متولد  1364اهل و
ساکن کازرون ،دارای مدرک تحصیلی دیپلم و در حال حاضر در سوپر
مارکت مشغول امرار و معاش هستم.
آقای مختاری در چه سالی شما ازدواج کردید ؟ 1388
نحوه آشنایی شما با همسرتان چگونه بود؟
_ از طریق مادرم چون همسرم نسبت فامیلی با ما داشت.
شما دارای چند فرزند هستید؟ _ من دارای یک فرزند  4ساله هستم که
نامش ماهان است.
شما مسکن هم دارید یا نه؟ _ متأسفانه هنوز موفق به خرید مسکن نشدهام
و درحال حاظر در منزل پدریم هستم خودرو هم ندارم فقط یکدستگاه
موتورسیکلت دارم که راضی به رضای خدا هستم.
سطح توقع همسرتان را شرح دهید؟ خوشبختانه دارای همسری مهربان و
قانع هستم و از ازدواج با وی راضیام ،با توجه به اینکه با دارونداریم تاکنون
ساخته است و خودم هم نسبت به درآمدم ناراضیم.
درددل پایانیت چیست؟ _ فقط یک مسئله مهم برای جوانان اینکه امروزه
تا امکانات کافی برای انتخاب همسر و ازدواج فراهم نکردهاند به سراغ این
فریضه الهی نروند.
به سراغ نفر سوم رفتم و قضیه مصاحبه را در میان گذاشتم که در اغذیه
فروشی فعالیت داشت و خوشبختانه آن هم متأهل بود و خودش را چنین
معرفی کرد :حجتاهلل دژمند اهل و ساکن کازرون متولد  1361دارای
مدرک تحصیلی دیپلم .دارای دو فرزند هستم که یکی دختر و دیگری پسر.
چند ساله که متأهلید؟ _  7سال و در طول این مدت با همسری مهربان و
دلسوز زندگیم را اداره کردهام و خوشبختانه پس از سالها انتظار آن هم 6
سال دارای خانه مسکن مهری شدم که خدا را شاکرم.
از همسری که انتخاب کردید بگویید؟ _ فقط میتوانم بگویم که اگر
زنی بخواهد اهل زندگی باشد که بریز و بپاش درون آن باشد نمیتواند
با افرادی مثل من زندگی کند که خوشبختانه همسر من زنی زحمتکش و
خانهدار است.
تعداد خواستگاری که رفتهاید چند تا بود؟ زیاد رفتم و با چشم خودم
واقعیات جامعه را پی بردم که سطح توقع دختران جامعه و بهخصوص
خانوادههایشان چقدر برایمان گران تمام میشود و لطف خدا به کمک
مادرم دختری که دلخواه من بود در سال  1389نصیبم شد.
در حال حاضر درون مغازهای که هستید اجارهایست یا متعلق به خودتان؟
خوشبختانه مغازه متعلق به خودم است که با برادرم درون آن امرار و معاش
میکنیم و خرج  2خانواده را فراهم میکنیم.
سخن پایانیت به جوانان چیست؟ _ هیچگاه به فکر ثروت طرف مقابلت
نکن و فقط مهر و محبت است که برای همسر و فرزندان به یادگار گذاشته
میشود و ثروت هم با تالش به دست میآید.
باالخره در گوشهای دیگر از گفتگویمان که با بحث شیرین ازدواج رقم
خورده بود به سراغ چند خانم رفتیم.
سرکار خانم دهقانی متولد  1367دارای تحصیالت کارشناسی که هماکنون
در مغازهای اجارهای مشغول خدمات زیراکس و دانشجویی هست.
خانم دهقانی متاهل میباشد که تازه در عید غدیر خم پس از چندین سال
عقد بودن موفق به گرفتن جشن ازدواجش شده بود .نحوه آشنایی با همسر

خود را اینگونه شرح داد که روزی جهت مالقات با یکی از دوستان به
منزلش رفتم که پس از دقایقی خانواده عمه همسرم مرا دیدند و از دوستم
شماره گرفتند که استارت زمینهسازی ازدواج از همان جا کلید خورد.
خانم دهقانی همچنین از وجود  4الی  5خاستگاری که مراجعه میکردند
عنوان داشت :از نحوه صحبتهایشان و تحقیقات خودم متوجه میشدم که
شرایط 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؟
_در جواب چیزی جز عدم اخالق خوب ،داشتن سن پایینتر و باالتر از
خودم نشنیدیم.
البته خانم دهقان در گوشهای دیگر از گفتوگوی خودش عنوان داشت که
در سال  1394عقد بودیم و امسال عید غدیر ازدواج کردم و شغل همسرم
آزاد است و در حال حاضر از درآمد همسرم در کنار خودم که کار میکنم
راضی هستم چون خودم کمک خرج زندگی هردویمان را تأمین میکنم
تازه با وجود اینکه تحصیالت همسرم دیپلم بوده است ،ولی صداقت این
فرد باعث ازدواجم شد.
در پایان این خانم جوان که کمتر از یک ماه است به خانه بخت رفته است
گفت که علت اصلی ازدواج نکردن جوانان فقط و فقط مشکالت اقتصادی
است و ما هم در حال حاظر مسکن نداریم و در اجاره به سر میبریم و
میتوانم بگویم افرادی که دست به این عمل خیر خواهانه ازدواج میزنند
آرزوی خوشبختی برایشان میکنم در صورتی که سختگیر نباشند و همواره
قناعت را پیشهروی خود قرار دهند.
در پایان گفتوگویمان با بحث شیرین ازدواج که بودیم نگاهی به ساعت
کردیم و متوجه شدیم که ساعت از  2ظهر هم گذشته ولی سوژهای دیگر
هم دیدیم که دوست داشتیم اظهاراتش را در این زمینه به ثبت برسانیم.
بفرمایید خودتان را معرفی کنید؟
_ محمدی هستم ،متولد  1371مجرد و اهل و ساکن کازرون و تحصیالتم
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فوق دیپلم میباشد.
آیا تاکنون به فکر ازدواج افتادهاید؟ _ بله چندینبار
دوست دارید نحوه آشنایی با همسر آیندهتان چگونه باشد؟ _ دوست دارم
از راه سنتی که خانوادهها در جریان همه امور باشند ،نه اینکه در پارک یا
خیابانی باشد.
خصوصیات همسر آینده از نگاه شما چگونه است؟ _صداقت و پاکی
برایم بسیار مهم است چون خوشبختانه به اندازه نیاز در بحث مادیات مشکلی
ندارم.
تاکنون در طایفه شما طالقی صورت گرفته است یا نه؟
_ خوشبختانه نه
مث ً
ال اگر فردی به شما جهت خاستگاری مراجعه کند و شغل نداشته باشد
جواب شما چیست؟
_خوب معلومه که جوهره یک مرد شغلش است و در صورتی که ثروتمند
هم باشد ،ولی شغل نداشته باشد قطع ًا جوابم منفی است.
نظر شما در خصوص مهریه چیست ؟
_ به نظر من مهریه نه باید زیاد باشد نه باید کم ،فقط در حد متعادل و
متوسط بسیار خوب است و خوشبختی میان دو زوج مهم است.
اگر تاکنون موفق به ازدواج نشدهاید دالیلش چه بوده است؟
_ با ناراحتی میتوانم بگویم وقتی برخی دختران با عدم برآورده شدن
آرزوهای خودشان کنار میآیند تا شاهد زندگی خوبی باشند متأسفانه سطح
توقع خانواده پسر باال میرود یا حتی عدم صداقت برخی از افراد باعث به
هم خوردن افکارمان جهت تصمیم نهایی میشود.
سخن پایانی شما چیست ؟
_ من در پایان به عنوان یک دختر جهت ازدواج خودم سخت نخواهم
گرفت و با افرادی که با صداقت و با اخالقی پاک جلو بیایند حتم ًا کنار
میآیم و از همه هم سن و ساالنم درخواست میکنم که با توجه به افزایش
سن ازدواج در جامعه در این مسیر گام بردارند.
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