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اگر كوه ها به لرزه درآمد تو پا بر جا و استوار باش.   «حضرت علي(ع)»

چرا چرا ازدواجازدواج!!
يك ضرب المثل چينى مى گويد: ”اگر از دوران مجردى ات لذت نمى برى ازدواج 
كن تا از فكر كردن به دوران مجردى لذت ببرى!“ (ظاهرا چينى ها بازار ازدواج 

را هم بى بهره نگذاشته اند!)
اين روزها در مورد ازدواج حرف هاى چندان خوبى نمى شنويم. متاسفانه براى 
ــيارى از ما در مورد لذت هاى زندگى مجردى و مشكالت ازدواج به شدت  بس

اغراق شده است. اما آيا اين تمام قضيه است؟
مى گويند اگر ازدواج نكنى و همسر و فرزند نداشته باشى مسووليت هم ندارى 

و زندگى برايت راحت تر است.
قضيه ازدواج مثل اين ضرب المثل است كه مى گويد: ”هر كه بامش بيش برفش 
بيشتر“. اگر اصال خانه نداشته باشيد ديگر بام هم نداريد كه الزم باشد پارو كنيد. 
اما در عوض برف مستقيم روى سر خودتان مى بارد! اگر ازدواج نكنيد مسووليت 

هم نداريد، اما از مزاياى آن هم بى بهره خواهيد ماند.
ــت ازدواج براى فرد ايجاد  در مورد مشكالت و محدوديت هايى كه ممكن اس
ــنيده ايد. در اين جا مى خواهيم در مورد مزيت هاى ازدواج برايتان  كند زياد ش
بگوييم. البته جاى تاكيد دارد كه مزاياى ازدواج مربوط به ازدواج سالم است. 
اين كه چطور درست ازدواج كنيم مقاله اى ديگر مى طلبد. فقط اين نكته را به 
خاطر داشته باشيد كه ازدواج سالم بهتر از ازدواج نكردن است و ازدواج نكردن 

بهتر از ازدواج ناسالم.
اگر باز هم بخواهيم به ضرب المثل فوق اشاره كنيم، ازدواج ناسالم مثل داشتن 
يك خانه سست و بى بنياد است: اگر برف روى سر آدم ببارد بهتر است تا اين كه 

سقف خانه روى سرتان خراب شود!
اما اصال چرا بايد ازدواج كنيم؟ شايد تا به حال به اين موضوع فكر نكرده باشيد. 
اگر تا به حال هزار دليل براى ازدواج نكردن شنيده باشيد، ما مى خواهيم هزار و 

يك دليل براى ازدواج كردن برايتان بياوريم!

 ازدواج طبيعت خلقت است
ــد...  ــته باش يك لحظه تصور كنيد كه هيچ ازدواجى در طبيعت وجود نداش
ــورها  ــا به دايناس ــى زود همه م ــد؛ فقط خيل ــى نمى افت ــاق خاص البته اتف

مى پيونديم!
ازدواج از همان روز نخست آفرينش جهان هستى جزء قوانين آفرينش بود. آدم 

و حوا اگر با هم ازدواج نمى كردند االن انسانى روى زمين وجود نداشت. نه فقط 
انسان، بلكه قانون زوجيت براى همه موجودات جهان از گياهان و جانوران گرفته 
تا مولكول ها و اتم ها وجود دارد. و انسان هم براى اين كه به كاميابى حقيقى برسد 

بايد خود را با قوانين هستى هماهنگ كند.

كه  انگار  يعني  مي رسد.  نظر  به  بديهي  سوال،  اين  پرسيدن 
بپرسيم اكسيژن براي بدن، خوب است يا نه. از آنجايي كه بشر، 
اجتماعي آفريده شده و نياز به حس مالكيت و ايجاد خانواده و 
آرامش هم دارد، پس مي توان ازدواج را توجيه كرد. از آنجايي 
هم كه نهاد خانواده، مانند نهادهاي آموزش و پرورش و نظام 
سياسي و...، جزو نهادهاي ابتدايي و بديهي هر اجتماعي است، 

باز اين اتفاق را مي توان توجيه كرد. 
اگر ازدواج خوب است، پس چرا اين همه طالق و نارضايتي؟  
يا  ديگر  جور  را،  اوليه  سوال  بايد  كه  مي رسد  نظر  به  ظاهرا 
جورهاي ديگري مطرح كنيم تا بتوانيم به جواب هاي درست تري 

برسيم. 

امروز امر ازدواج در كشور ما، دچار دگرديسي ها و تغييراتي 
شده است. هدف ابتدايي از ازدواج، تحت الشعاع اهداف فرعي و 
حاشيه اي آن قرار گرفته و كم رنگ تر شده است. زمان و انرژي اي 
هم كه جوانان و خانواده هايشان براي ازدواج مي گذارند، ظاهرا 

نسبتي با اهميت اين اتفاق مهم نداشته و ندارد. 
پس وقتي كه ما مي پرسيم ازدواج، خوب است يا نه، در واقع 
به ازدواج هاي امروزي و عواملي كه باعث ايجاد چنين سوال و 
ترديدي در جوانان شده توجه داريم؛ نه به ذات و ماهيت چنين 

اتفاقي. 
بيش از اين درنگ جايز نيست. اين شما و اين، پرونده ويژه 

موفقيت براي بررسى بيشتر و دقيق تر امر ازدواج. 
shahedi.zeynab@gmail.comزينب شاهدى

پرونده ويژه موفقيت

ازدواج، خوب است يا بد؟
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امنيت و سالمتي دو نعمتي هستند كه ناسپاس مي شوند.   «حضرت محمد(ص)»

  ازدواج خوشبختمان مى كند!
ــيرين دوران كودكى يادتان هست: "آن دو با هم  حتما پايان داستان هاى ش
ــايد تا به  ــى زندگى كردند!" ش ازدواج كردند و تا پايان عمر به خوبى و خوش
حال فكر مى كرديد كه اين افسانه اى بيش نيست، اما امروزه دانشمندان ثابت 

كرده اند كه ازدواج واقعا روى خوشبختى ما تاثير زيادى دارد.
ــرفته دنيا انجام شد مشخص شد  در يك مطالعه اخير كه در 17 كشور پيش
ــبخت تر از مجردها هستند". جالب اين كه همه  كه "افراد متاهل بسيار خوش
ــبختى و ازدواج را به شدت به هم مربوط  اين ملت ها– مثل خودمان – خوش
ــته دانشگاه پنسيلوانيا و  مى دانستند. مارتين سليگمن، روان شناس برجس
پايه گذار روان شناسى مثبت مى گويد: "ازدواج بيشتر از هر پيوند ديگرى بين 
انسان ها، در خوشبختى آنها نقش دارد." او معتقد است كه ازدواج است كه به 
زندگى افراد معنا مى دهد، و مى گويد خوشبخت ترين افراد دنيا از ميان افرادى 

هستند كه ازدواج كرده اند.
ــان، دو عاملى كه بيشترين نقش را در  ــواهد موجود و نظر كارشناس طبق ش
ــان هاى كره زمين ايفا مى كنند عبارتند از: 1- ايمان به  خوشبختى تمام انس

خدا و 2- از ازدواج.

 ازدواج به ما آرامش مى دهد
ــى كه به او عشق مى ورزيم دايمى و  وقتى ازدواج مى كنيم رابطه مان را با كس
هميشگى مى كنيم و همين مى تواند ما را از استرس ها و تنش هاى يك رابطه 
عاشقانه نجات دهد. با ازدواج رابطه ما از آن چه كه هست استوارتر مى شود و 

ديگر اين نگرانى را نداريم كه ممكن است او را از دست بدهيم.
يك علت اين آرامش عشق است. نيروى عشق آرامشى بى نظير به ما مى دهد كه 

در كمتر جايى مى توانيم آن را پيدا كنيم. اين نكته را خداوند هم در قرآن مجيد 
نقل به مضمون فرموده است: "براى شما همسرانى از جنس خودتان آفريديم 
تا به واسطه آنها به آرامش برسيد و بين شما محبت و دوستى برقرار كرديم". 

دكتر افروز آرامشگرى را مزيت اصلى ازدواج مى داند.
 ازدواج براى سالمتى مان خوب است!

همه مى دانيم كه براى حفظ سالمتى مان بايد ورزش منظم و مصرف ميوه ها 
و سبزيجات تازه را در برنامه روزانه مان داشته باشيم. اما من يك عامل ديگر 
را هم به آن اضافه مى كنم: ازدواج! يك همسر خوب مى تواند نقش موثرى در 

سالمتى شما داشته باشد.
ــمندان قديم و جديد بارها و بارها ثابت كرده اند كه ازدواج نقش مثبتى  دانش
در سالمتى افراد دارد. در يك بررسى نشان داده شد كه رابطه خوب با همسر 
ــتم دفاعى بدن را به ميزان قابل توجهى تقويت مى كند، و اين كه حتى  سيس

زخم هاى افرادى كه رابطه خوبى با همسرشان دارند زودتر خوب مى شود!
شايد يكى از علت هايش اين باشد كه وقتى ازدواج مى كنيد كسى هست كه 
ــد و در دوران بيمارى و ضعف از شما پرستارى كند، و اين كه  مراقب شما باش

كسى هست كه مدام به شما مى گويد: "مواظب خودت باش!"
نقش ازدواج در سالمتى روان هم به همين ميزان ثابت شده است. نتايج يكى از 
اين مطالعات بسيار جالب توجه بود: افراد متاهل كمترين درصد افراد بسترى 
شده در بيمارستان هاى روانى را تشكيل مى دهند (بيشترين تعداد، مربوط به 
كسانى بود كه در رابطه شكست خورده و از همسر خود جدا شده بودند). ازدواج 
مى تواند شما را از گرفتارى به بسيارى از ناراحتى هاى روانى از جمله افسردگى 

نجات دهد، البته اگر در پى يك ازدواج غلط راهى تيمارستان نشده باشيد!

 ازدواج وضعمان را خوب مى كند!
متوسط درآمد ساالنه متاهل ها بيشتر از مجردهاست. بعضى از تحقيقات نشان 
مى دهد كه مردان متاهل حتى تا سه برابر بيشتر از همتايان مجردشان درآمد 
دارند. يكى از مطالعات جالب توجه كه در سال 2004 در نشريه ديدگاه هاى 
ــيد حاكى از اين بود كه احتمال صاحب خانه  بودن  روان شناسى به چاپ رس
متاهل ها 7 برابر بيشتر از مجردهاست و متاهل ها 80 درصد بيشتر از مجردها 

داراى ثروت و سرمايه و پس انداز هستند.
ازدواج كردن يعنى شريك شدن زندگى با شخصى ديگر. و اين شراكت نه فقط 
از نظر روانى و عاطفى بلكه از نظر اقتصادى هم اتفاق مى افتد؛ وقتى زندگيمان 
را با كسى شريك مى شويم يعنى هزينه هايمان، تالش هايمان و سرمايه هايمان 

را هم با هم شريك مى شويم.
اما مهم تر از مقرون به صرفه بودن، قولى است كه خداوند در اين باره به ما داده 
است: "مردان و زنان مجرد خود را همسر دهيد،... اگر فقير و تنگدست باشند 
ــگر و آگاه است."  خداوند آنها را از فضل خود بى نياز مى كند. خداوند گشايش

(32، نور)
البته هيچ كدام از اينها به اين معنا نيست كه مى شود با دست خالى ازدواج كرد 

و چشم به درگاه آسمان دوخت. هميشه گفته اند از تو حركت از خدا بركت.

بعد از ازدواج مسووليت هاى ما 
بيشتر مى شود، انتظارت خودمان 
از خودمان و ديگران از ما بيشتر 

مى شود و تالش بيشترى مى كنيم. 
همين باعث مى شود رشد كنيم 
و استعدادهايمان در خيلى از 

زمينه ها شكوفا شود
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بردباري و گذشت از انتقام گواراتر است.   «حضرت محمد(ص)»

 عشق واقعى را در ازدواج تجربه مى كنيم
ــت. اين طور نيست؟ در يك  ــتت دارم" حتى خواندنش هم شيرين اس "دوس
مطالعه كه در سال 2000 توسط كونتز در اياالت متحده منتشر شد بيان شد 
كه مهم ترين چيزى كه مردم از ازدواج انتظار دارند عشق ورزيدن و مورد عشق 

واقع شدن است. 
در مطالعه اى ديگر وقتى از افراد مجرد خواستند كه بگويند با ازدواج نكردن چه 
چيزى را از دست خواهند داد، 45 درصد مردان و سه چهارم زنان اعالم كردند 

"عشق و دوستى". زندگى بدون عشق براى اكثر ما معنايى ندارد.

 ازدواج به زندگى ما معناى بيشترى مى دهد
ــته را يكى مى كند، به دو زندگى  مارك تواين مى گويد: "ازدواج دو خط شكس
بى هدف، كار مى بخشد و نيروى هر كدام را براى انجام آن كار دو برابر مى كند. 
به دو سرشت جست وجوگر دليلى براى زندگى كردن مى دهد و چيزى كه به 

خاطر آن زندگى كنند."
ــود هدفمندتر زندگى كنيم. اگر پيش از ازدواج هنوز بچه  ازدواج باعث مى ش
ــتيم. و به زودى هم ممكن  ــى هس ــر كس مامان و بابا بوديم، حاال ديگر همس
ــتر از آن ارزش دارد  است پدر يا مادر كسى شويم. و اين يعنى زندگى ما بيش
كه بخواهيم سرسرى آن را بگذرانيم. بعد از ازدواج ديگر مال خودمان نيستيم 
ــتيم. به خاطر همين بايد بيشتر به فكر  بلكه مال همسر و فرزندانمان هم هس
زندگيمان باشيم. مسووليتى كه ازدواج براى فرد همراه دارد باعث مى شود زودتر 

خودش را جمع و جور كند و آينده نگرى بيشترى داشته باشد.

 پيمودن مسير زندگى با ازدواج لذت بخش تر مى شود
اگر بخواهيد سينما يا پارك برويد با دوست مورد عالقه تان بيشتر به شما خوش 
مى گذرد يا تنهايى؟ اگر بخواهيد مسافتى طوالنى را براى انجام كارى بپيماييد 

چطور؟ يا وقتى مى خواهيد به مسافرت تفريحى برويد؟
اگر انسان سالمى باشيد قطعا در هر سه مورد همراهى دوست تان را به تنهايى 
ترجيح مى دهيد. در مورد زندگى هم همين طور است. وقتى با كسى كه به او 
عالقه داريد باشيد سفر زندگى برايتان لذت بخش تر مى شود. در سختى ها به هم 

كمك مى كنيد و در خوشى ها هم شاديتان را با هم شريك مى شويد.

 ازدواج از تنهايى نجاتمان مى دهد
شما از يك خانواده پرجمعيت هستيد. اقوام و فاميل زيادى داريد كه همه دور 
ــنايان زيادى هم داريد و با دوستانتان رابطه  و بر شما هستند. و دوستان و آش
ــيار صميمانه اى داريد. بنابراين به نظر نمى رسد كه هيچ وقت تنها بمانيد.  بس
20 سال بعد چطور؟ آيا همه افراد خانواده تان مانند االن در كنار شما هستند؟

ــر را با روابطى كه با  ــود، باز هم نمى توان رابطه با همس حتى اگر اين طور نش
ــه كرد. وقتى ازدواج مى كنيم كسى را داريم كه  دوستان و اقوام داريم مقايس
تمام مدت شبانه روز و در تمامى شرايط خوب و بد در كنار ماست و نمى گذارد 

احساس تنهايى كنيم.
ويليام گود مى گويد: "درست است كه دوستان ما مى توانند از ما حمايت عاطفى 
ــركار مى تواند لوله هاى  ــا پول قرض بدهد، و تعمي بكنند، بانك مى تواند به م
ــت كه هميشه با ماست و حمايت  خانه مان را تعمير كند؛ اما فقط خانواده اس

عاطفى، دلبستگى و مساعدت آن دايمى و مادام العمر است."

 ازدواج برايمان اعتبار مى آفريند
قبول كنيم يا نه، متاهل ها در جامعه اعتبار بيشترى دارند. در محل كار آنها را 
بيشتر تحويل مى گيرند و در ميان دوستان و آشنايان نيز افراد متاهل بيشتر 
از مجردها مورد اطمينان و احترام اطرافيان هستند. عالوه بر اين، متاهل ها از 

مزاياى بيشترى هم برخوردارند.
ــط براى  ــاى ديگر فق ــا و خيلى چيزه ــه حقوق ه ــا و پاداش ها و اضاف وام ه
متاهل هاست. حتى مجردها در بعضى از شغل ها هم نمى توانند مشغول شوند 

(اين جمله حتما برايتان آشناست: به يك راننده متاهل و متعهد نيازمنديم!). 
ــوب و امكانات خوب براى  ــتى معموال جاهاى خ در اماكن تفريحى و توريس

خانواده هاست.
نه فقط در جامعه ما بلكه تقريبا در همه كشورها همين طور است. شايد برايتان 
ــتر از همكاران مجرد خود  ــد كه بدانيد در آمريكا افراد متاهل بيش جالب باش
حقوق مى گيرند، و هر چه هم از ازدواجشان سال هاى بيشترى مى گذرد اضافه 

حقوقشان بيشتر مى شود.
متاسفانه اعتراض مجردها هنگام خواندن اين مطلب تغييرى در اين فرهنگ 

ايجاد نمى كند!
 با ازدواج جامعه بهترى خواهيم داشت

ــت برايتان خيلى تكرارى و  شايد اين حرف كه خانواده ركن اصلى جامعه اس
ــد. ولى به هر حال، از ديدگاه اجتماعى هدف اصلى ازدواج اين  كليشه اى باش
ــت كه كانون مطمئنى براى پرورش فرزندان و اجتماعى كردن آنها شكل  اس
بگيرد؛ كارى كه خود اجتماع نمى تواند از پس آن بربيايد. آدام اسميت مى گويد: 

"نخستين نشانه تمدن بشر، ازدواج و تشكيل خانواده است."
در جوامع غربى هم بعد از اين كه همه آزادى ها و... را تجربه كردند باز به همان 
نقطه اول برگشتند كه براى داشتن جامعه سالم ازدواج و تشكيل خانواده نقش 
حياتى دارد. اين نتيجه گيرى از آن جا حاصل شد كه معلوم شد هيچ ركنى در 
جامعه متمدن، نه آموزش و پرورش، نه دانشگاه و... هيچ كدام نتوانست مثل 
خانواده در درونى كردن ارزش ها و ارائه آموزش ها و همچنين برآورده كردن 

نيازهاى روانى و عاطفى كودكان موثر باشد.
 در ازدواج نيازهاى ما برآورده مى شود

اين كه ازدواج سكوى امنى براى برآورده كردن نيازهاى غريزى ما است ديگر 
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ــاختن نيازهاى غريزى چقدر مى تواند  جاى تاكيد ندارد. اما اين كه برآورده س
ــت. برخى  ــورد بحث قرار گرفته اس ــد كمتر م در رفاه حال ما تاثيرگذار باش
نظريه پردازان معتقدند همه اختالالت شخصيتى به غريزه جنسى برمى گردد.

ــت كه ارضاى نيازها و داشتن رابطه جنسى در  تحقيقات و آمار نشان داده اس
جوامع مختلف همواره در قالب ازدواج بهترين شكل را داشته است.

 ازدواج باعث مى شود خودمان را بهتر بشناسيم
ــت؟ اين را در مورد همسر هم  ــنيده ايد كه مى گويند مومن آينه مومن اس ش
ــت. افراد متاهل در سايه يك رابطه  مى توانيم بگوييم: همسر، آينه همسر اس
نزديك و صميمانه و همچنين در شرايط جديد و مسووليت هاى تازه مى توانند 
ــان پى ببرند. البته  خودشان را بهتر بشناسند و به نقاط قوت و ضعف خودش
ــت كه طى ازدواج براى ما آشكار مى شود بلكه بسيارى  فقط نقاط ضعف نيس
ــرايطى  از توانمندى ها و قدرت هايى كه در وجود ما نهفته بوده و تا به حال ش
براى بروز پيدا نكرده بود نيز برايمان روشن مى شود. شايد تا پيش از ازدواج با 
ــا برمى آييد يا خيلى از كارها را به  غرور فكر مى كرديد كه از پس خيلى چيزه
خوبى بلديد، اما بعد از ازدواج وقتى در موقعيتش قرار گرفتيد پى ببريد كه به 
اين سادگى ها هم نيست. يا برعكس، شايد اصال فكر نمى كرديد كه بتوانيد از 

پس بسيارى از كارهايى بربياييد كه ازدواج شما را در موقعيت انجام قرار داد.

 با ازدواج نصف دينمان را خريده ايم!
ازدواج عالوه بر اين كه اطاعت از امر خداوند است، به واسطه همين كه مامنى 
ــاه بازمى دارد. چه  ــت ما را از ارتكاب به گن براى برآورده كردن نيازهاى ماس
ــرايط مختلف آلودگى به  ــا در جامعه در معرض ش بخواهيم و چه نخواهيم م

گناه قرار داريم كه شايد تقوا و ترس از گناه نتواند جوابگوى اين همه نياز باشد. 
ــت كه برآورده كردن نيازها از طريق ازدواج در واقع ما را در برابر اين  اين جاس

دست گناهان بيمه مى كند.

 ازدواج باعث رشد ما مى شود
بعد از ازدواج مسووليت هاى ما بيشتر مى شود، انتظارات خودمان از خودمان 
و ديگران از ما بيشتر مى شود و تالش بيشترى مى كنيم. همين باعث مى شود 

رشد كنيم و استعدادهايمان در خيلى از زمينه ها شكوفا شود.
ــر بودن، عروس  ــتقل مى شويم و نقش هاى جديد همس با ازدواج از همه مس
ــود ما در موقعيت هاى  ــدن يا مادر شدن و... باعث مى ش يا داماد بودن، پدر ش
ــت بياوريم.  ــم و تجربه هاى زيادى به دس ــمارى قرار بگيري گوناگون و بى ش
نقش هايى كه بدون ازدواج هرگز تجربه نخواهيم كرد. تجربه پدر يا مادر شدن 
يكى از تجربه هاى عميق زندگى است كه ازدواج آن را به ما هديه مى كند و از 
ــويم. به اين صورت به تدريج  طريق آن وارد دنيايى جديد و پر از تازگى مى ش

شخصيت ما وسيع تر و كامل تر مى شود.

 ازدواج از ما محافظت مى كند
ــيد كه گاهى زنان در يك ازدواج ناسالم مى مانند تا  شايد در فيلم ها ديده باش
"فقط سايه كسى باالى سرشان باشد". به نظر ناعادالنه مى آيد اما واقعا ازدواج 

مى تواند براى ما چنين نقشى داشته باشد.
ازدواج به ما حمايت مى دهد. اين حمايت مى تواند عاطفى باشد، يا اقتصادى، 

اجتماعى، جسمانى، معنوى، مذهبى و خيلى موارد ديگر.

 ازدواج حالمان را خوب مى كند!
ازدواج عالوه بر اينها مزاياى ديگرى هم دارد كه در اين جا ذكر نشد. اگر بخواهيم 
همه اينها را در يك كالم جمع كنيم مى شود اين كه در كل "ازدواج حالمان را 

خوب مى كند."
هنوز ازدواج نكرده ايد؟ همين حاال آستين ها را باال بزنيد!

منابع اصلى:
Marriage, family and interpersonal relationships
مجله موفقيت
سايت هاى معتبر
جوانان و ازدواج، دكتر اصغر كيهان نيا
راهنماى ازدواج، امير ملك محمودى

گفته هاى دكتر فرهنگ، دكتر شيرى، دكتر دهنوى، استاد حلت و... 

قبول كنيم يا نه، متاهل ها در 
جامعه اعتبار بيشترى دارند. در 
محل كار آنها را بيشتر تحويل 
مى گيرند و در ميان دوستان و 

آشنايان نيز افراد متاهل بيشتر از 
مجردها مورد اطمينان و احترام 

اطرافيان هستند
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