ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﺷﺪ  ۳۳درﺻﺪی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺸﻮر

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
«دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﺑﺎره در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد».
ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻻﯾﻞ و ﺗﺒﻌﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  33درﺻﺪی ﺛﺒﺖ ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻀﺎوت
ﺻﺤﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ دﻻﯾﻞ ﺻﯿﻐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ
و ﻣﺠﺮدﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮازﯾﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮوﺗﻦ اداﻣﻪ داد :دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﺑﺎره در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﻫﻞ را دارﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان
اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد.
ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻦ  30ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺮاد ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
ﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﻧﮕﯽ

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ در ﻋﻤﻞ راه ﺧﻮد را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺮای ﻓﺮار از اﻧﺰوای ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ،ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺮار دادن زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﻌﺎت و ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﻓﺮوﺗﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﺗﺒﻌﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺎﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
در ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻤﯽ ﻓﺮد و ﮐﺎﻫﺶ ازدواج داﺋﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺿﺎی ﻏﺰﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ از
راه ﻣﺸﺮوع ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﺬف ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ازدواج
داﺋﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد،
اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﻢ و رﺳﻮﻣﺎت دﺷﻮار و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮ را از ﺳﺮ راه ازدواج داﺋﻤﯽ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج و ﭘﺲ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﻔﺖ :اﻗﺪام ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ زوج ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد در ﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﺎر زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ازدواج داﺋﻢ ﺑﺮوﻧﺪ.
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