
4عامليكهازدواجرابهتأخيرمياندازد
دكتر ام��ان اهلل قرايي مقدم، جامعه ش��ناس، 
درباره ازدواج و تأخير در آن، پژوهش هايي را 
انجام داده است. او مي گويد: »پيش از انقالب، 
من و جمعي ديگر از همكاران پژوهشي درباره داليل مربوط 
به پايين آوردن و باال آوردن س��ن ازدواج ارائ��ه كرديم. در 
آن پژوهش، موارد 1- دانش��گاه، 2- س��ربازي، 3-ش��غل، 
4- تفريحات بيرون از خانه را مطرح كرديم. در مورد نخست 
اين نتيجه حاصل شد كه دانشگاه، جوانان را چهار سال عقب 
مي اندازد، و مورد دوم يعني سربازي، نيز دو سال جوانان را 
از ازدواج عقب نگه مي دارد، درباره مورد س��وم يعني شغل 
نيز دو سال زمان در نظر گرفتيم تا جواني بتواند شغلي پيدا 
كند و خودش را در آن تثبيت كند، و براي مورد چهارم يعني 
تفريحات بيرون از خانه، كه به نظر مي رسد نسبت به گذشته 
بيشتر شده است، نيز مورد ديگري از تعويق انداختن ازدواج 

جوانان به شمار آمد.«
وي ادامه مي دهد: »به طور كلي در حاضر در ايران دو مشكل 
اشتغال و هزينه هاي س��نگين زندگي و همين طور مراسم 

ازدواج، باعث شده تا ازدواج جوانان به تأخير بيفتد.«
هديهب�رايع�روسودام�اد،بدون

برگزاريمراسم
برخي منتظر ب��ه پايان رس��يدن ماه هاي 
محرم و صفر هستند تا جوري كه انگار آب 
از آب تكان نخورده است عروسي را برگزار كنند. مريم والي 
مي گويد: »دو ماه پيش از محرم و صفر نامزدي پس��رم بود. 
در شرايط سختي نامزدي را برگزار كرديم. تنها چند نفري 
از نزديكان به خانه عروس رفتيم و پسر و عروسم را با يكديگر 
نامزد كرديم. قرار ش��د مراسم عروس��ي به سادگي نباشد. 
مي خواهم تنها پس��رم را آبرومندانه به خانه بخت بفرستم. 
يك عمر منتظر چنين روزي بودم. حاال چگونه به خاطر رواج 
يك بيماري از اين كار صرف نظر كنم. به همه فاميل اعالم 
كرده ايم پس از ماه محرم و صفر عروسي را برگزار مي كنيم. 
من مراسم را مي گيرم، سعي مي كنم موارد بهداشتي رعايت 
ش��ود، ولي مهمان ها مختار هس��تند كه به سالن عروسي 
بيايند يا  نيايند. اين دست خودشان است. شنيده ام برخي 
روش هايي پيدا كرده اند كه راستش براي خانواده ما آبروريزي 
محسوب مي شود. مثاًل يكي از همسايه هاي مان كه پيش از 
ماه محرم پس��رش را به خانه بخت فرستاد، مراسم عروسي 
نگرفت. مهمان ها گفته بودند عروسي نگيرد. همسايه ما هم 
انگار از خدا خواس��ته قبول كرد. اقوام گفته بودند عروسي 
نگيرد ولي همگي هديه عروس��ي را به كارت پسرش يعني 

آقاداماد، واريز كرده بودند. من كه اينه��ا را قبول ندارم. اگر 
يك نفر در خانواده ما چنين كاري كند، نمي تواند يك عمر 

سر بلند كند.
تفكرماديوچشموهمچشميغالب

شدهاست
كرونا با تمام رنجشي كه براي مردم جهان 
فراهم كرده، فرصت هايي را نيز در اختيار 
ما قرار داده است. آيا مي توان از فرصت طاليي به دست آمده 
براي ترويج ازدواج آس��ان اس��تفاده كرد؟ به طور ريشه اي 
نگاه تجمل گرايانه و چشم و هم چش��مي در فرهنگ مردم 
كشورمان كه عروسي تشريفاتي بخشي از آن است، از كجا 
پديد آمده اس��ت؟ دكتر قرايي مقدم در اين ب��اره به نظرات 
جامعه شناس��ان اش��اره مي كند و ادامه مي دهد: »پيتريم 
س��وروكين در يك تئوري عنوان مي كند كه ذهنيت بشر 
تا به حال س��ه مرحله را طي كرده است. دوره نخست دوره 
عقالني، دوره  دوم، دوره شهودي، دوره سوم، دوره حسي و 
مادي. در دوره س��وم ظاهر افراد بيانگر شخصيت آنهاست. 
بنابراين در اين ش��رايط فخرفروش��ي، اينك��ه النگوي من 
آن چنان باش��د و زندگي ام فالن تجمالت را داشته باشد و 
عروسي ها و مراس��م هايمان فالن جور باشد، يك مسئله و 
عامل مهم شده اس��ت. در اين دوره كه در حال حاضر ما در 
آن قرار داريم، بيشتر مردم مي خواهند خود را به رخ ديگري 
بكشند ولي اينكه اين مسئله با شرايطي كه در حال حاضر 
به دليل بيماري در دنيا به وجود آمده است، برطرف مي شود 
يا نه، بايد گفت  متأسفانه خير، اما خوشبختانه در تغيير آن 

مؤثر است.«
وي ادامه مي دهد: »هنوز بسياري اعتقاد دارند كه اگر فالن 
جهيزيه را به دخترم��ان ندهيم يا فالن تش��ريفات را براي 
پس��رمان به جا نياوريم، كلي حرف و حدي��ث براي دختر و 
پسرمان درست مي شود. چون نهاد ازدواج پيچيده است و به 
قول سوروكين وقتي زندگي مادي مي شود، مردم با استفاده 
از ماديات شخصيت كسب مي كنند. به طور مثال در انتخاب 
همسر بيش از آنكه به اصل و نصب، اصالت و شخصيت واقعي 
جوانان توجه ش��ود، به دارايي هاي آنان و خانواده هايش��ان 
توجه مي ش��ود. در اين ص��ورت حتي اگر ش��ناختي از هم 
نداشته باش��ند، مبناي ش��ناخت خود را بر ظواهر زندگي 
يكديگر مي گذارند.« وي در اين باره خاطرنش��ان مي كند: 
»يكي از داليل رواج ازدواج پسران كم سن و سال با دختران 
بزرگ تر از خودشان همين است. چون مي بينند زني كه چند 
سالي از خودشان بزرگ تر است، درآمد دارد و نه تنها مي تواند 
خودش را، بلكه همسر جوانش را هم تأمين كند، و از آن جا 

كه آن تئوري كه مطرح شد حاكم است، و ذهنيت بسياري 
را ماديات پر كرده اس��ت، مي شود گفت ما در جامعه همان 
قدر ارزش پيدا مي كنيم كه يك ربات دارد.«  وي مي افزايد: 
»تغيير اين نگاه و ذهني��ت، نياز به آم��وزش دارد و نياز به 
پرورش. دختران و پسران را بايد آگاه كرد. تا به حال اين همه 
سعي شده كه فرهنگسازي شود، ولي جو و فضاي اجتماعي 
اين را حكم مي كند كه جلوي در و همسايه آبرويمان مي رود، 

پس آگاهي در اين باره بهترين چاره است.«
آغاززندگيمشتركبايكعصرانهو

يكسفرمشهد
ظاهري س��اده و چهره اي مهرب��ان و آرام 
دارد. اين بانوي 25 س��اله به ن��ام مهپاره 
خرمي براي برگزاري مراسم ازدواج خود، كار جالبي انجام 
داده اس��ت. او متفاوت عمل كرده و توانسته در بين جوانان 
فاميل و آشنا نگاه متفاوتي را به وجود آورد. او مي گويد: در 
حدود دو س��ال پيش ازدواج كردم. همس��رم دندانپزشك 
است. درآمد و موقعيت مالي همس��رم خيلي خوب و عالي 
است. چيزي از مال دنيا كم نداريم. هنگام برگزاري عروسي 
شوهرم از من خواست تا هر جايي را كه براي گرفتن جشن 
عروس��ي با هر تعداد مهمان و هر مدل امكانات و غذايي كه 
مي خواهم انتخاب كنم. من هم وقتي ب��ا چنين موقعيتي 
برخورد كردم اولش كمي فكر كردم. مي خواستم بپذيرم و 
بهترين ها را براي عروسي مان تدارك ببينم اما دلم راضي به 
اين كار نشد. از همسرم خواستم مراسم ساده اي با ساده ترين 
امكانات فراهم كند. به پيشنهاد من حتي شام هم نداديم و 
فقط عصرانه با ميوه و شيريني و بستني از مهمانان پذيرايي 
كرديم. اين كار را انجام دادم تا همه ببينند كه هر كس پول 
دارد قرار نيس��ت از آن براي تجمالت بيشتر استفاده كند. 
مي دانستم بس��ياري از جوانان فاميل امكان گرفتن همان 
مراس��م عروس��ي با عصرانه را هم ندارند، براي همين واقعاً 
دلم راضي نمي شد مراسمي تجمالتي بگيرم. مي دانستم با 
گرفتن يك مراسم آنچناني دل خيلي ها به درد مي آيد و اگر 
هم نيايد، ممكن است ازدواج خيلي ها را به تأخير بيندازد. 
چون شنيده بودم بعضي ها منتظر هستند تا موقعيت گرفتن 
عروسي را پيدا كنند و سپس ازدواج كنند. حتي يكي دو نفر 
از آنان نامزد بودن��د و اگر من عروس��ي مفصلي مي گرفتم 
ممكن بود براي مقايسه و چش��م و هم چشمي، ازدواج شان 
حاالحاالها عقب بيفتد. پس از جش��ن عروسي همان روز 
غروب با همسرم به مشهد رفتيم و زندگي مشتركمان را از 
آن جا در كنار حرم امام رضا)ع( ش��روع كرديم. جالب اينكه 
چند ماهي پس از ازدواج ما، سه نفر از جوانان فاميل مانند ما 

با يك مراسم عصرانه يا  شام ساده، ازدواج كردند. يكي از آنان 
گفته بود عروسي مهپاره را ديدي؟ با آن همه دارايي كه دارند، 
شام هم به مهمانان نداد، اگر ما عروسي ساده بگيريم و فقط 
يك مدل شام ساده بدهيم، چه بدي اي دارد؟ يكي ديگر هم 
گفته بود: او با آن موقعيت شوهرش، فقط عصرانه داد و رفت 
مشهد، پس الزم نيست ما هم شامي بدهيم، مي توانيم جشن 

كوچكي بگيريم و زندگي مان را شروع كنيم.«
ايرانيبمانيم،امابهروزباشيم

اين مدرس دانش��گاه ادامه مي دهد: »اگر 
اين ش��رايط تغيير كند، س��بك زندگي 
تغيير خواهد كرد و به ازدواج آسان كمك 
مي كند. من معتقد هستم اين شرايط در كاهش تشريفات و 
عروسي ها مؤثر است. سال ها پيش نيز در يك روزنامه نوشتم 
كه بيگانگي با فرهنگ مالي، از كودكس��تان آغاز مي شود. 
شعار ما بايد بومي شده ي شعار معروفي باشد كه مي گويد: 
ژاپني بمانيم اما از تمدن غرب عق��ب نمانيم. يعني اصالت 
فرهنگي مان را حفظ كنيم در حالي كه از تكنولوژي و ابزار 

به روز بهره مي بريم. «
دكتر قرايي مقدم با اش��اره به اين نكته كه نحوه استفاده و 
درس��ت قرار گرفتن امكانات و تكنولوژي روز كه چش��م و 
هم چش��مي هايي را به وجود آورد و جايگاه درست خود را 
در زندگي مان پيدا نكرده است، مي افزايد: »ما تأخر فرهنگي 
داريم. يعني وس��يله را گرفته ايم اما طرز اس��تفاده از آن را 
ياد نگرفته ايم. در كش��وري كه مثاًل دوچرخه اي توليد و به 
جهان صادر مي شود، با پيشرفت مدل به مدل آن دوچرخه، 
فرهنگ استفاده از آن نيز مرحله به مرحله باالتر مي رود ولي 
ما بيشتر به دنبال تهيه آن محصول هستيم و اينكه كارمان 
را راه بيندازيم، نه اينكه نگاه مان را متناس��ب با پيش��رفت 
مدل به مدل آن باالتر ببريم. از اين رو مراس��م عروسي ما با 
ابزارهايي كه به عناوين مختلف در جامعه به وجود آمده فقط 
با تشريفات بيشتر برگزار مي ش��ود، نه آن جور كه صحيح 
است.«  هر مشكلي راه حلي دارد، پس راه حلي هم مي توان 
براي ترويج ازدواج آس��ان داشت. دكتر قرايي مقدم مدرس 
و جامعه ش��ناس، در اين باره به نظريه يك جامعه ش��ناس 
توجه مي كند. وي با اشاره به نظريه تكامل توضيح مي دهد: 
»يك تئوري وجود دارد به نام تكام��ل. در اين تئوري گفته 
مي شود انسان به س��وي تكامل در حركت است. در زندگي 
تكاملي فرهنگ نيز در حال تكامل است. تئوري تايلور اين 
را مي گويد. در زمينه فرهنگي ما به روز نش��ده ايم، فرهنگ 
شيشه نيست كه سريع با يك فوت تغيير شكل دهد و تغيير 

كند، براي تغيير فرهنگ نياز به زمان داريم.«
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سبكانتخاب

 خانواده هايي كه اين باور را به دوش مي كشند، 
در واقع ب��ه فرزن��دان خود ظل��م مي كنند و 
مهم ترين حق زندگ��ي را از آنها مي گيرند. به 
خيال خودشان بهترين تصميم را مي گيرند. 
دختر عمو و پسر عموها هم فكر مي كنند آنها 
براي ه��م آفريده ش��ده اند و از كودكي پيوند 
يكديگ��ر را مي پذيرن��د و دم نمي زنند. حتي 
وقتي بزرگ تر مي ش��وند و مي  بينند كه براي 
هم مناسب نيستند و مالك هاي هم را ندارند 
اما به اجبار و به احترام بزرگ ترها از اين ازدواج 
س��رباز نمي زنند و بعضاً ممكن است حتي از 
فكر به هم زدن اين ازدواج دچار عذاب وجدان 
شوند يا فكر كنند نكند پدر و مادر ما درست 
مي گوين��د؟ نكند واقعاً عقد ما در آس��مان ها 
بسته شده است؟ آنان يك انتخاب دارند و در 
آخر هم همين مي  ش��ود كه به اجبار زير يك 

سقف مشترك مي روند. 
عده اي ديگر هم ب��ر اين باورند ك��ه دختر و 
پس��ر حتماً بايد ازدواج فاميلي داشته باشند. 
چرا كه فاميل شناخته ش��ده تر، مطمئن تر و 
احتمال اينكه دختر و پسر خوشبخت شوند، 

بيشتر است.
 به فرض اينكه اين امر درس��ت باشد، باز هم 
نمي توانيم اين حق را از فرزندان خود س��لب 
كنيم يا از آن جهت ك��ه نمي توانند فرهنگ 
جديدي را پذيرا باشند برايشان سخت است 
كه يك غريبه از شهري ديگر يا حتي طايفه اي 

ديگر وارد زندگي آنها شود. 
در ازدواج ه��اي فاميل��ي بحث فامي��ل دور و 
نزديك هم مطرح است كه همين انتخاب هاي 
دختر و پس��ر را محدود به چند نفر مي كند. 
باالخره مجبورند يك نفر را از اين بين انتخاب 
كنند. پ��در و مادره��ا خيلي دوس��ت دارند 
خواه��رزاده و برادرزاده هاي خود را به عروس 
و دامادي انتخاب كنن��د و رابطه را از ايني كه 

هست نزديك تر و صميمي تر كنند. 
گاهي هم مي ترسند كه فرزند خود را به دست 
غريبه اي بسپارند، به خيال اينكه معلوم نيست 
چه بر سرش��ان خواهد آمد. مهم ترين مسئله 
شناخت دختر و پسر از يكديگر قبل از ازدواج 
است. چه بسا شايد در ازدواج هاي فاميلي اين 

شناخت به راحتي حاصل نشود. 
بهتر اس��ت طرفين در جلسات مشاوره پيش 
از ازدواج حاضر ش��وند و بر س��ر نظرات خود 
به تفاهم و توافق برس��ند و شناختي كه الزم 

هست را كسب كنند. 
نسبت فاميلي به تنهايي كافي نيست. چراكه 
ازدواج نياز به شناخت چند بعدي و همه جانبه 
دارد. گاهي خانواده ها به علت وابستگي بيش 
از حد به فرزند خود، آنها را به فاميل مي دهند 
كه فرزند خود را در نزديكي خود نگه دارند و 
از آنها دور نشوند. اين چنين مي توانند تسلط 
بيش��تري هم بر آنها داشته باش��ند و كنترل 

زندگي آنها را در دست بگيرند. 

يكي از مهم ترين مسائلي كه در ازدواج فاميلي 
مطرح اس��ت بحث مش��كالت ژنتيكي است 
كه كارشناس��ان ثابت كرده اند در ازدواج هاي 
فاميل��ي حداقل پنج درصد بوده و به نس��بت 
ازدواج غير فاميلي دو تا س��ه درصد بيش��تر 
است. زماني كه دختر و پسر ژنتيك مشابهي 
دارند و ب��ا هم ازدواج مي كنن��د بيماري هاي 
خانوادگ��ي، خود را نش��ان مي دهن��د كه در 
بيماري هاي روان پزشكي شايع تر است. البته 
اين را هم بگوييم كه امروزه مشاوره ژنتيك و 
يك سري آزمايش ها مي تواند اين بيماري ها 
را پيش بين��ي كند. حتي حديث��ي از پيغمبر 
نقل ش��ده كه با غريب��ه ازدواج كنيد تا فرزند 

ضعيف نياوريد. 
بيماري هاي ژنتيك��ي ناش��ي از ازدواج هاي 
فاميل��ي درصد باالي��ي را در كش��ور به خود 
اختصاص داده است كه اگر به همين صورت 
ادامه پيدا كند درصد بااليي از جامعه را درگير 
معلوليت هاي جس��مي و ذهني مي كند. پس 
بهتر اس��ت قبل از ه��ر چيزي به س��المتي 
فرزندي كه مي خواهيم به دنيا بياوريم توجه 

كنيم. 
از ديگ��ر مش��كالت زوجي��ن دخالت ه��اي 
خانواده هاي آنهاس��ت. حتي زماني كه دختر 
و پسر خود به مشكلي بر مي خورند مجبورند 
به خاطر شرايط فاميلي و براي جلوگيري از به 
هم ريختگي شبكه گسترده اي از فاميل، با هم 

سازگار شوند و كوتاه بيايند. 
در ازدواج هاي فاميلي هر مش��كلي كه پيش 
بيايد آدم هاي بسياري را درگير مي كند. مثل 

خاله، دايي، عمو، عمه و... 
اختالفات فاميلي زندگ��ي زوجين را درگير و 
روابط آنها را خراب مي كند. وقتي نقش خاله 
به مادر شوهر تغيير مي كند يا عمو به پدر زن، 
انتظاراتي را ك��ه زوجين پي��ش از اين از آنها 

داشته اند تغيير مي كند. 
نقش ها عوض مي شود و ما حاال خواهرزاده و 
برادرزاده هاي كوچك آنها نيستيم، عروس و 
داماد آنها هس��تيم و همين باعث مي شود در 
تعيين نقش ها و مشخص كردن حد و حدود 

دچار تعارض شويم. 
در ازدواج هاي فاميلي، خانواده ها و فرهنگ ها 
گسترش پيدا نمي كند. آداب و رسوم جديد، 
زبان جدي��د، غذاه��اي جدي��د و... را تجربه 
نمي كني��م. صرفاً مان��دن در فرهنگ و آداب 
محدود، آدم را از ديگران دور و غريبه مي كند. 
اجازه رش��د را به ش��ما نمي دهد و در دنياي 
كوچك خ��ود محب��وس مي ش��ويد. چراكه 
مي ترسيد ش��ايد انتخاب اش��تباهي كنيد و 

خودتان را سرزنش خواهيد كرد. 
البته ازدواج  هاي فاميلي نقاط قوتي هم دارند. 
به واسطه ارتباطات بيشتر، شناخت هم بيشتر 
است. دختر و پس��ر از جنس هم و با فرهنگ 
مشابه از نظر مذهبي، اعتقادي، سبك تربيتي 
و... بيشتر شبيه به هم هستند. در ازدواج هاي 
فاميلي به واسطه فاميلي بودن صبر و تحمل 
دختر و پسر بيشتر است و خيلي به طالق بها 

نمي دهند. 
بي توجهي به طالق باعث مي  ش��ود بيش��تر 
حواس شان به خودش��ان و زندگي شان باشد. 
فاميل ب��ه خاطر اينك��ه نمي خواهن��د دچار 
دلخوري، قهر و نابساماني شوند نقش ميانجي 
را بر عه��ده مي گيرند و حتي ب��راي پايداري 
ازدواج دخت��ر و پس��ر بيش��تر از موضع خود 

كوتاه مي آيند. 
با اين وصف بنا به داليلي كه ذكر شد توصيه 
مي ش��ود ب��ا ازدواج ه��اي خ��ارج از فاميلي 
فرهنگ ه��اي ديگ��ر را تجربه و ب��ه خودتان 
فرصت آشنايي با عرصه هاي تازه و ارتباطات 

جديد را بدهيد. 

نگاهيبهمعايببسيارومحاسناندكازدواجفاميلي

زندگي مشترك زير سقف اجباري
زهرامحمدنياايمني
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خاتونتهراني
از نشانه هاي بركت زن آن اس��ت كه خواستگاري اش بي تكلف و آسان انجام 
گيرد. آيا اين فرموده پيامبر اسالم)ص( امروزه در كشورمان عملي مي شود؟ 
در جامعه اي كه قوانين و زندگي مردم بر اس��اس دس��تورات اسالم بنا شده 

است، اين جمله چه قدر در ازدواج هايمان جدي گرفته مي شود؟ 
پروردگار در سوره  نور مي فرمايد: مردان و زنان بي شوهر، بردگان و كنيزان 
صالح را تزويج كنيد. چنانچه آنان فقير باش��ند، خداوند از فضل خود غني و 
بي نيازشان مي س��ازد. كه خداوند رحمتش وس��يع و به احوال بندگان خود 

آگاه است. 
حضرت امام صادق)ع(ني��ز در حديثي كه در اين رابطه خوش مي نش��يند، 
مي فرمايد: هر كس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به لطف خداوند بدگمان 
شده اس��ت چرا كه خداوند مي فرمايد: اگر آنان فقير باشند، خداوند از فضل 
و كرم خود بي نيازشان مي كند. پيامبر)ص( نيز با تأكيد بر ازدواج مي گويد: 

بيشترين اهل جهنم انسان هاي بي همسر هستند. 

جامعه شناسان و كارشناسان معتقد هستند امروزه داليلي نظري در رابطه با 
رواج نگاه مادي در جامعه وجود دارد. بسياري از افراد بر اساس اين نگاه همسر 

خود را با توجه به دارايي و شرايط ظاهري انتخاب مي كنند. 

به طور مثال گفته مي شود مردم يكي از استان هاي بزرگ كشور رسم دارند 
هنگام خواس��تگاري يك نفر از خانواده  عروس را به خانه داماد بفرس��تند تا 
از س��ر و وضع زندگي خانواده داماد س��ر دربياورد. در صورتي كه موقعيت 
مالي آنان را پس��نديدند، اجازه مي دهند مراحل بعدي مراسم خواستگاري 

و... انجام شود. 
از پيامبر حديثي به يادگار مانده است كه در مخالفت با اين نگاه است. ايشان 
مي گويد: هر كه با زني به خاطر مالش ازدواج كن��د، خداوند او را به مال وي 
واگذار مي كند، و هر كه با او به خاطر جمال و زيبايي   اش ازدواج نمايد، در او 
چيزي را كه ناخوشايند او نيست، خواهد ديد، و هر كه با وي به خاطر دينش 

ازدواج كند، خداوند تمامي اين مزايا را براي او جمع مي كند. 
حضرت امام رضا)ع(نيز در حديثي متناس��ب با اي��ن مقوله مي فرمايد: 
هنگامي كه مردي از شما خواس��تگاري كرد كه از دين و اخالق او راضي 
بوديد، ب��ه ازدواج با او رضايت دهي��د و مبادا فقر او ت��و را از اين رضايت 
بازدارد. با نگاهي به اين نوش��ته كوتاه، خودت��ان بخوانيد حديث مفصل 

بخوان از اين مجمل. 

رحمت و بركت در زندگي مشترك
ازدواجآساندرآياتوروايات

نگاه
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