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مقدمه

در شماره های گذشته به اهمیت آموزش پیش از ازدواج، 

آشنایی،  محدودیت های  فواید  و  آشنایی  نظریه های 

10 اشتباه در فرآیند آشنایی و دالیل درست و نادرست 

ازدواج و ویژگی افراد و روابطی که برای ازدواج مناسب 

نیستند پرداخته شد. در این شماره درباره دوران نامزدی 

و ویژگی های آن صحبت می کنیم.

تعریف نامزدی

برخی  ــد.  دارن متفاوتی  تعاریف  نامزدی  دوران  از  مــردم 

فاصله عقد و عروسی را دوران نامزدی محسوب می كنند. 

برخی دیگر زمان بعد از عقد تا هنگامی که  به خانه مشترك 

بروند را دوران نامزدی می گویند. بسیاری دیگرهم زمان 

قبل از عقد را دوران نامزدی می دانند. تعریف درست دوره  

نامزدی به این تعریف نزدیك است. دوران نامزدی ازنظر 

ما به دوره ای  از زمان می گویند كه با وعده ازدواج شروع 

می شود و با عقد رسمی پایان می گیرد و حداقل خانواده 

اصلی دختر و پسر از آن آگاه هستند.

مراحل ازدواج

ازدواج در سه مرحله شكل می گیرد: آشنایی، نامزدی و 

عقد رسمی. آشنایی به طور سنتی از طریق خواستگاری 

انجام می شود. گاهی اوقات افراد قبل از نامزدی یا عقد 

این  گاهی  و  دارند  آشنایی  برای  كافی  فرصت  رسمی، 

خواستگاری  با  افراد  برخی  است.  محدود  بسیار  فرصت 

از  قبل  دیگر  برخی  و  می كنند  ــاز  آغ را  آشنایی  دوره 

سپس  و  می كنند  شروع  را  آشنایی  فرآیند  خواستگاری 

برای رسمی شدن آشنایی، خواستگاری انجام می شود. 

كرد:  مشاهده  جامعه  در  می توان  را  حالت  دو  ــع   درواق

خواستگاری- آشنایی و آشنایی- خواستگاری.

دوران نامزدی و ویژگی های آن را توضیح دهند.

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

آموزش پیش ازازدواج

خاطره بره مقدم

عضوهیأت تحریریه فصلنامه بهورز 

معصومه پرهیزکار

عضو دبیرخانه فصلنامه بهورز

)نامزدی(
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عمیق ترشدن آشنایی

را داریم كه وارد خانواده  امكان  این  ما  نامزدی  در زمان 

را  او  خــانــواده  اعضای  و  خانوادگی  ــط  رواب شویم،  فــرد 

تا  خود  با  و  یكدیگر  با  آن ها  برخورد  نحوه  به  بشناسیم، 

و  شویم  آشنا  خود  نامزد  دوستان  با  ببریم،  پی  حدودی 

ارتباط های نامزد خود را بیشتر و بهتر بشناسیم.

در این صورت نشانه های  هشداردهنده، بیشتر در معرض 

دید ما قرار می گیرند و ما می توانیم با شناخت بیشتر وارد 

هشداردهنده های  به  كه  است  این  مهم  شویم.  ازدواج 

زمان  در  جدایی  كه  بدانیم  و  باشیم  داشته  توجه  ازدواج 

است.  دیگر  زمان های  در  جدایی  از  بهتر  بسیار  نامزدی 

باید توجه داشت كه اگر در زمان نامزدی درباره انتخاب 

خود  نامزد  با  كه  كردید  احساس  یا  داشتید  تردید  خود 

نمی توانید زندگی خوبی داشته باشید، هرگز نباید از این 

جدی  را  آن ها  باید  گذشت.  به آسانی   احساس  و  تردید 

بگیرید و به بررسی اندیشه ها و تردیدهای خودبپردازید. 

و  متخصص  كمك  از  و  اندازید  تأخیر  به  كمی  را  ازدواج 

مشاور ازدواج بهره ببرید. به یاد داشته باشید كه نامزدی 

به همین منظور طراحی شده  است و فلسفه وجودی آن 

كاهش ازدواج های ناموفق است.

است،  طالق  از  بهتر  بمراتب   نامزدی  زمان  در  جدایی 

بخصوص كه بچه ای نیز در میان باشد. در دوره نامزدی 

هیچ گاه  نباید فكر كرد كه همه چیز تمام شده است، بلكه 

همین  به  و  است  نیمه تمام  چیز   همه  نامزدی  دوران  در 

دلیل راحت تر می توان بسیاری از آنچه را كه بعدها باید با 

سختی و مرارت به انجام رسانید، انجام داد.

ازدواج اجباری

گاهی دیگران ما را مجبور به ازدواج می كنند. این مسأله 

در قدیم بسیار رایج بوده است و هم اکنون  نیز وجود دارد 

و گاهی نیز ما خودمان خود را مجبور به ازدواج می كنیم.

هستیم.  روبــرو  اجــبــاری  ازدواج  با  ما  حالت  ــردو  ه در 

ازدواج  بــودن  آسیب زننده   بر  همه  كه  می رسد  نظر  به 

اجباری نوع اول اتفاق نظر داشته باشند، اما این که  ما در 

شرایطی خاص باشیم و اجبارهای ناپیدایی برای ازدواج 

داشته باشیم كمتر موردتوجه  قرار می گیرد. بسیاری از 

افراد ممكن است خود را به هر دلیلی  مجبور به ازدواج 

كه  است  آسیب زننده  همان قدر  ازدواج  این گونه   كنند. 

باشند.  زا  آسیب  توانند  اولمی  نوع  اجباری  ازدواج هــای 

در ازدواج، اخـتـیـار و آزادی مـهــم تـریــن  مـسـألـه اسـت. 

اجبار  و  تحت فشار  فردی  با  ازدواج  برای  درصورتی که  

و  دهید  فرصت  خود  به  حتمًا  صبركنید،  حتمًا  هستید، 

اجباری  به  درصورتی که   و  بیندیشید  بیشتر  آن  دربــاره 

از آن ازدواج  بودن ازدواج خود پی بردید، الزم است كه 

پرهیز كنید. این هم به نفع شماست و هم به نفع همسر 

آینده شما و هم به نفع فرزندان شما.

شایسته ای  همسر  شما  نامزد  كه  هستید  مطمئن  ــر   اگ

رضایت  احساس  ــان  ازدواج تـ از  و  بود  نخواهد  شما  بــرای 

نمی کنید،در صورت تن دادن به ازدواج درواقع  یك ازدواج 

اجباری از نوع دوم خواهید داشت و باید منتظر آسیب های 

یك ازدواج اجباری برای خود، همسر و فرزندان خود باشید.

تعهد

بــدون  و  ظــاهــری  سطحی،  ــه ای  ــط راب هــر  تعهد  بـــدون 

سمت وسو خواهد بود. هر آشنایی معطوف به ازدواج پس 

آشنایی  یك  درواقع   نرسد،  خاصی  تعهد  به  اگر  مدتی  از 

ناكام خواهد بود.

در مورد تعهد دادن  و قول ازدواج دو مشكل اصلی وجود 

دارد.  یكی این که  دربیشترموارد، این مردان هستند که 

از تعهد می ترسند و تعهد دادن  برای آن ها مشكل است و 

دیگر این که  در برخی موارد بیشتر زنان همیشه  به دنبال 

تعهد هستند  یا به عبارت دیگر تشنه تعهد اند.

 افرادی كه از تعهد می هراسند، با یك ترس ناخودآگاه  از 

به  نیاز  افراد  این  ترس  بررسی  مواجه اند.  ازدواج  و  تعهد 

كمك تخصصی و روان درمانی  دارد، اما وقتی با یكی از 

این افراد وارد رابطه آشنایی می شویم، این افراد معمواًل 

مــهــم ایـن اسـت كــه بــه 
هشداردهنده های ازدواج 
توجه داشته باشیم وبدانیم 
كه جدایی در زمان نامزدی 
بسیار بهتـر از جـدایی در 

زمان های دیگراست. 
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آن ها  برسد.  سرانجامی  به  آشنایی  كه  نمی دهند  اجازه 

از  می كنند  سعی  و  می كنند  طوالنی  بسیار  را  آشنایی 

تعهد و قول ازدواج پرهیز كنند. 

اما افرادی كه تشنه تعهد هستند برای ازدواج بسیار عجله 

از فرد مقابل خود  تا  می كنند. آن ها شتاب زیادی دارند 

خود  سرعت  و  تعجیل  با  افراد  این  بگیرند.  ازدواج  قول 

معمواًل باعث می شوند كه رابطه، آن گونه  كه باید وشاید، 

به  ناخودآگاه   و  عمیق  نیاز  افراد  این  بیشتر  نكند.  رشد 

احساس تعلق به فردی دیگر دارند. ذهن چنین افرادی 

بیشتر مشغول این است كه » به کسی تعلق داشته باشند« 

تا  این که »به چه کسی« تعلق داشته باشند.

رابــطــه ای  وارد  كــه  ابــتــدا  همان  از  معمواًل  ــراد  افـ ــن  ای

می شوند، برای گرفتن تعهد و قول ازدواج فرد مقابل خود 

موفقیت  و  ارتباط  كیفیت  می دهند.  قرار  تحت فشار  را 

ازدواج برای این افراد اهمیت كمتری دارد و خود ازدواج 

مهم است. آن ها می خواهند هرچه سریع تر متأهل شوند 

و به كسی تعلق داشته باشند.

مرزها و حریم ها

مهم ترین حریم و مرز زمان نامزدی، رابطه جنسی است. 

نامزدی  آنجاکه  از  است.  نیمه تمام  ازدواج   یك  نامزدی 

یك ازدواج كامل نیست، بنابراین نباید انتظار داشت هر 

تجربه  مشترك  زندگی  در  كامل  به طور  افراد  راکه  آنچه 

می كنند، در این دوره نیز تجربه كنند.

عقد  از  بعد  افــراد  كه  است  تجربیاتی  از  جنسی  ارتباط 

نامزدی  دوره  در  درصورتی که  و   می كنند  تجربه  رسمی 

رابطه جنسی داشته باشند، فشار و اجبار بیشتری برای 

ازدواج احساس خواهند كرد و زمانی كه افراد احساس 

از  نامزدی  فضای  هستند،  ازدواج  به  ملزم  كه  می كنند 

حالت طبیعی و واقعی خود خارج خواهد شد. 

ترس از نامزدی

از  ترس  بــرای  آن هــا  خانواده های  و  خانم ها  كه  دالیلی 

رسمیت  نامزدی  از:»  عبارتند  می كنند  عنوان  نامزدی 

ندارد، ممكن است پسر، دختر را رها كند و برود. حرف 

و سخن زیاد است، ممكن است به هم بخورد، اسم روی 

شود،  خسته  دختر  از  پسر  است  ممكن  می ماند،  دختر 

جدایی  صورت  در  دختر  این که  و   می شوند  متوجه  همه 

مطلقه،  زن  یك  شرایط  اما  می شود؛  مطلقه  زن  یك  مثل 

مثل دریافت مهریه را ندارد«.

در ابتدا وقتی به این نگرانی ها نگاه  می کنیم،  می بینیم 

كه این نگرانی ها ریشه در فرهنگ و عرف جامعه ما دارد 

زندگی  دیگر  بافرهنگ  دیگری  جامعه  در  مثاًل  اگــر   و 

وجود  نگرانی ها  این  زیاد  بسیار  به احتمال  می كردیم،  

نداشت. به هرحال این نگرانی وجود دارد، اما  همین که 

می دهد،  را  امكان  این  ما  به  است  فرهنگی  نگرانی  این 

این  چون  شویم.  چیره  آن  بر  و  دهیم  تغییر  را  آن  بتوانیم 

الزم  بنابراین  می سازیم  را  فرهنگ  كه  هستیم  ما  خود 

است كه در ابتدا  بدانیم آیا این نگرانی، یك نگرانی مثبت 

است یا اینكه الزم است بر آن  چیره شویم؟

 درصورتی که یك مسأله فرهنگی و عرفی كاركرد مناسبی 

كرد،  تأكید  آن  بر  و  كرد  حفظ  را  آن  باید  باشد،  داشته 

كاركرد  به مرورزمان   اجتماعی  عادت های  از  برخی  اما 

به خاطر عادت  تنها  و  از دست می دهند  را  مناسب خود 

تداوم می یابند. مهم این است كه آگاهی پیدا كنیم و به 

آن  یا  ببخشیم  تداوم  را  فرهنگی  عرف  یك  آگاهانه  شکل 

را تغییر دهیم. ترس از نامزدی به نظر می رسد ریشه در 

ایـن خـود مـا هـسـتـیـم كــه 
فرهنگ رامی سازیم بنابراین 
الزم است كه درابتدا بدانیم 
آیا این نگرانی، یك نگرانی 
مثبـت است یـا اینكـه الزم 

است برآن چیره شویم؟
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این  دارد.  فرهنگی  ترس  چندین  و  فرهنگی  تأكید  چند 

تأكیدها و ترس ها از قرار زیر است.

تأكیدها
تأكید بر تقدیر و سرنوشت	 

تأكید بر ازدواج به هر قیمتی 	 

تأكید بر تعجیل در ازدواج	 

ترس ها 
ترس از جدایی 	 

ترس از سوءاستفاده  جنسی 	 

ترس از خطا و اشتباه 	 

ترس از فرصت ها	 

ترس از عدم قطعیت	 

درادامه،  به اجمال هركدام ازاین موارد را توضیح می  دهیم.

تأكید بر تقدیر و سرنوشت

اگر  و  دارد  بسزایی  نقش  خود  آینده  ساختن  در  انسان 

خود  به  نكند،  استفاده  خود  اختیار  و  توانمندی  این  از 

تقدیر و سرنوشت،  بر  تأكید بیش ازحد  ستم كرده است. 

باعث می شود كه انسان ها تالش نكنند و شرایط را تغییر 

از محیط  را  قابل تغییر نیست، خود  اگر شرایط  یا  ندهند 

جدا نكنند. زمانی كه ما بر تقدیر  تأكید می كنیم، آنچه را 

كه به هر دلیلی  پیش آمده است با جبر و الزام می پذیریم. 

بدون آنكه توجه كنیم می توانیم شرایط و محیط را تغییر 

دهیم. تأكید بیش ازحد بر تقدیر و سرنوشت، اختیار ما را 

نادیده می گیرد.

سنجیدن  و  ارزیابی  برای  انسان  اختیار  یعنی  نامزدی 

ارتباط، قبل از پذیرش آن. نامزدی یعنی پذیرفتن  این که 

در  آن هــا  و  است  انسان  دو  پیمان  و  عقد  ازدواج،  عقد 

پذیرفتن این پیمان مختار و آزاد هستند.

تأكید بر ازدواج به هر قیمتی 

رسمیت  به  مجرد  فرد  از  بیشتر  را  متأهل  فرد  ما  جامعه 

بــودن،  فــرد  خاطر  به  ــرد   ف درصــورتــی کــه  می شناسد.  

رسمیت دارد و رسمیت او از تأهلش ناشی نمی شود. به 

باشند  متأهل  اینکه  برای  فقط  افراد  برخی  دلیل  همین 

و مثاًل به رسمیت شناخته شوند، تن به ازدواج می دهند. 

و   اســت  تكلیف  رفــع  یك  صرفًا  ــراد  اف ایــن  بــرای  ازدواج 

برای  كمتر  کنند،  می  وظیفه  انجام  دارند  فقط  ازآنجاکه 

آن انرژی صرف می كنند و كمتر به درستی و نادرستی آن 

فكر می كنند. نامزدی  ازآنجاکه بستری را فراهم می كند 

موردتوجه   كمتر  بپردازند،  ارتباط  ارزیابی  به  افــراد  تا 

این گونه  افراد است.

تأكید بر تعجیل در ازدواج

ناموفق  ازدواج  به  تواند  می  براحتی  ازدواج  در  تعجیل 

می دهد  كاهش  را  ازدواج  سرعت  منجر  شود.نامزدی 

شود.  پرهیز  ازدواج  در  شتابزدگی  از  تا  می شود  باعث  و 

طبیعی  دارنــد،  ازدواج  برای  بیشتری  تعجیل  كه  آن ها 

دوره  این  گــذران  بــرای  كمتری  نیاز  احساس  كه  است 

داشته باشند. »در كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست«. 

درست  می رود.  كار  به  ازدواج  برای  معمواًل  عبارت  این 

اما كاری  هیچ استخاره نیست  است در كار خیر حاجت 

كه خیر بودن آن ثابت شده  باشد.

ترس از جدایی

جدایی كار ساده ای نیست، اما ترسیدن از آن دردی را دوا 

نمی كند. ترس از جدایی مانند ترس از جراحی است. با 

ترس از جراحی و فرار از آن هیچ چیزی  درست نمی شود. 

جدایی خوب نیست اما گاهی اوقات الزم می شود و گاهی 

اوقات از آن گریزی نیست. به ما بسیار سفارش می كنند 

كه از دوست ناباب جدا شویم، اما كمتر توصیه می شود كه 

از نامزد یا همسر ناباب جدا شویم. نامزدی فرصتی است 

كه هزینه های جدایی را كاهش می دهد.

ترس از سو استفاده جنسی 

»اجبار« در رابطه جنسی در موارد استثنایی ممكن است 

مواردی  در  مثاًل  باشد.  داشته  وجود  نامزدی  زمان  در 

كه مرد می ترسد دختر را از دست بدهد یا  این که دختر 

از  اینکه  می ترسد  مرد  و  می دهد  سر  جدایی  زمزمه های 

ممکن،  حالت  این  در  نینجامد.  ازدواج  به  آن ها  نامزدی 

ممكن  كند،  ازدواج  به  وادار  را  دختر  که  این  برای  مرد 

است به اجبار او را وادار به رابطه جنسی كند.

وجود  فریب  حتی  یا  اشتباه  و  خطا  احتمال  ازدواج،  در 

دارد. همانند هر عقد دیگری در عقد ازدواج نیز ما شاهد 
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این مسایل هستیم و فلسفه وجودی نامزدی كاستن خطا 

و  برای خطا  را  این که بستری  نه   یا فریب است  و اشتباه 

اشتباه فراهم كنیم.

هنگامی که دو نفرمی خواهند مسؤولیت زندگی خانوادگی 

كه  است  مسؤولیت  از  حداقلی  این  بگیرند،  عهده  بر  را 

تا  كنند  پرهیز  جنسی  رابطه  از  زمانی  دوره  یك  بــرای 

بتوانند به قطعیت در تصمیم گیری برسند.

را  دختر  خانواده  نگرانی  و  ترس  كه  درعین حال   ما  نهایتًا 

در مورد تماس یا رابطه جنسی می پذیریم،   به كاركردهای 

این  می كنیم.  اشــاره  نــامــزدی  اهمیت  و  نــامــزدی  مثبت 

آینده  از  خانواده ها  نگرانی  و  ترس  بیانگر  همه  نگرانی ها 

فرزندان آن هاست. ما بر این باورهستیم كه نامزدی می تواند 

نگرانی خانواده ها و جوانان را كاهش دهد چراکه می تواند 

از شكل گیری ازدواج های آسیب زا پیشگیری كند.

ترس از خطا و اشتباه

ما از اشتباه می ترسیم،  چراکه بار سنگینی را بر دوش ما 

می گذارد. اشتباه بار سنگینی  است كه برداشتن آن، توان  

اشتباه  اصاًل  كه  می دهیم  ترجیح  ما  و  می خواهد  زیادی 

نكنیم.  اما این بدین معنی نیست كه ما اشتباه نمی کنیم. 

ما باوجود ترجیح  و ترسی که داریم، بازهم اشتباه می كنیم 

و مرتكب خطا می شویم  و این الزمه زندگی است. با ترس 

و  خطا  پذیرفتن  با  بلكه  نمی شود،  حل  مشكل  خطا،  از 

اشتباه می توان  قدرت تخریب آن را كاهش داد.

به نظر می رسد یكی از دالیلی كه برخی از افراد از نامزدی 

پرهیز می كنند، این باشد كه نمی خواهند با اشتباه خود 

كه  كنند،  باور  نمی خواهند  می رسد  نظر  به  شوند.  روبرو 

ممكن است آن ها نیز مرتكب اشتباه شوند و الزم است كه 

در یك محدوده زمانی به این مسأله بیندیشند كه آیا صحیح 

عمل كرده اند یا نه؟ آیا درست انتخاب كرده اند یا نه؟

ترس از فرصت ها

نامزدی یك فرصت است. این دوره، ایجاد فرصت می كند 

وقدرت انتخاب و توانمندی ارزیابی را به نامزدها می دهد. 

اگرازفرصت هابترسیم احتمااًل ازنامزدی هم خواهیم ترسید.

ترس از عدم قطعیت

را  وقتی كاری قطعی نیست، انسان نگران است. نتیجه 

ایجاد  قطعیت  عدم  است.  اضطراب آور  این  و  نمی داند 

برطرف   اضطراب ها  همه  باید  آیا  اما  می كند،  اضطراب 

نفر  دو  كه  زمانی  است؟  نابجا  نگرانی ها  همه  آیا  شوند؟ 

موجب  این  و  نیست  قطعی  آن ها  ازدواج  هستند،  نامزد 

نیست؟  بهتر  نگرانی،  این  تحمل  آیا  اما  است،  نگرانی 

نگرانی می تواند ما را از مهلكه ها و خطرها رهایی بخشد. 

نگرانی به ما اخطار می دهد و ما را هشیار می كند. به نظر 

و  بیاییم  كنار  نگرانی ها  از  برخی  با  است  بهتر  می رسد 

آن ها را تحمل کنیم،  چراکه كاركرد مثبتی برای زندگی 

از  را  ما  می تواند  نامزدی  دوره  در  نگرانی  كمی  دارنــد. 

نگرانی ها و ترس های زیادی در آینده رهایی ببخشد.

نتیجه گیری 

ترین  حساس  و  بزرگترین  عنوان  به  می توان  را  ازدواج 

به  است  آسمانی  هدیه  ازدواج  كرد.  یاد  زندگی  تصمیم 

ساكنان زمین تا بتوانند بر بسیاری از مشكالت و نیازهای 

خود غلبه کنند، پس آنچه كه در این امر خطیر بسیار مهم 

های  دست  دور  ترسیم  انتخاب،  در  دقت  می كند،  جلوه 

زندگی مشترك بر اساس احساس وعقل توام و حركت به 

سوی آن دوردست ها به واسطه منطق خواهد بود.

منبع
میرمحمد صادقی، مهدی.1393، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی 	 

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

به این موضوع امتیازدهید )1تا100( . کدموضوع 10035.  پیامک 3000727310001 .  نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله .  مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 ــ 10035(


