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  غلط براي ازدواج هايانگيسه

ًـيض داليل خَة ٍ هَجْي ثشاي اًتخبة  گبّي. هيىٌٌذ ثـشخي اٍلبت افشاد گًَبگَى ثِ داليل ػجيت ٍ غشيجي اصدٍاج

ّشچِ صٍدتش اصدٍاج وٌيذ؟ آيب دس ايي هشحلِ اص ساثؽِ تبى  آيب ضوب تحت فطبس ّسـتـيـذ وـِ. ثخصَصي دس سش داسًذ فشد

 ٍ خَد خَاّبًِ  اصدٍاجْب اص اًگيضُ ّبي غلػ80"هتبسفبًِ . اصدٍاج وٌيذ؟ ثْتش است وِ خَتبى سا اسصاى ًفشٍضيذ ثبيذ

 : داليل ثذ ثشاي اصدٍاج ًگبّي ثيبًذاصيذ ًطبت هيگيشًذ ثِ ايي

 اسدياج كزدن فقط بزاي پًل- 1

 الجتِ. وـِ خـَش ثـِ سؼبدتبى ثـشٍتـوـٌذي ثـبضـذ ضـخـص ضذُ ايذ فــشض هيىٌين فشدي وِ ضوب ضيفتِ ٍ ػبضمص

ّـيچ لــصذي ّن ًذاسد وِ دس آيـٌـذُ دس تبهيي ّضيٌِ ّبي  ػـبلـالًـِ ّن ًيست وِ ثب فشدي وِ وبهال ثي پَل اسـت ٍ

 سبػت اص سٍص سا ثب ووبل سظبيت وبس وٌيذ تب 18هـگش آى وـِ حـبظـش ثبضيذ . صًذگي سْوي داضتِ ثبضذ، اصدٍاج وشد

اهب اصدٍاج وشدى ثب فشدي تٌْب ثِ خبؼش پَل، صـشفـٌـظـش اص احـسـبس . لبدس ثبضـيذ هخبسج سٌگيي صًذگي سا تـبهيي وٌيذ

 .ضـوـب ًسجت ثِ آى فشد، تمشيجب ّوَاسُ اضتجبُ هيجبضذ

 اسدياج اجباري- 2

ثب فشدي وِ ساثؽِ جٌسي داضتِ ايذ ٍ هٌجش ثِ  $ سـبل پـيـص ضـوـب چـبسُ اي جـض اصدٍاج دس ايـي ضـشايػ ًـذاضـتـيذ 50

 سبل ثب ٍي 40هگش آًىِ حـمــيمتب ثِ فشد هَسد ًظش ػاللوٌذ ثبضيذ ٍ حبظش ثبضيذ تب . اهب اهشٍصُ خيش #ثبسداسي ضوب گشديذُ

اگــش هشدد . ًگيشيذ وِ يه ػوش پطيوبًي ٍ اًذٍُ ثشايتبى ثِ ثبس ثيبٍسد تحت فطبس تصويوي. صيش يه سمف صًذگي وٌيذ

. ٍ دٍ دل هي ثـبضيذ صجش وٌيذ تب وَدن ثذًيب ثيبيذ سپس يه تصوين ػبلالًِ ٍ َّضيبساًِ اتخبر وٌيذ

 اسدياچ بٍ خاطز فزار اس خاوٍ يالذيه- 3

ٍ تؼججي ًذاسد وِ ثسيبسي اص . ٍظـؼيت دس خبًِ ضَم ٍ اًذٍُ ثبس ثبضذ، اصدٍاج يه ساُ گشيض هحسَة هي ضـَد ٍلـتـي

. اهب هؼوَال ايي هسيشي است وِ ضوب سا اص چبلِ دس آٍسدُ ٍ دسٍى چبُ هـي اًـذاصد. افشاد ايي ساُ گشيض سا اًتخبة هيىـٌـٌذ

دٍام آٍسدى دس خـبًِ پـذس ٍ هبدس يىي دٍ سبل ؼَالًيتش، ووتش سًج آٍستش هيجبضذ تب آًىِ ثب ًخستيي پيطٌـْبد اصدٍاجي 

وِ اص سَي فشدي ثِ ضوب دادُ ضذ ،آى سا پزيشفتِ ٍ تي ثِ اصدٍاج دّيذ صيشا آى ٍلـت هـوـىـي است آى فشد تب آخش ػوش 

. سجت سًجص ٍ آصاس ضوب گشدد

 يالذيه ضما بٍ آن فزد عالقٍ داروذ- 4

اهب دٍست داضتي ايـي فـشد اص ! الجـتـِ جـبي تـؼــجت داسد وِ ٍالـذيي ضـوــب ٍالؼب ّوسش آيٌذُ ضوب سا دٍست ثذاسًذ

سبلْبي آيٌذُ صهبًي وِ آًْب دسگزضتـٌذ ٍ . آًْب دلـيل وبفي ثشاي هذ ًظش لشاس دادى اصدٍاج ثب آى فشد ًوي ثـبضذ سـَي

. فشدي وِ ضبيذ هشد ٍ يب صى سٍيبّبي ضوب ًجبضذ. اص هيبى ضوب سفتٌذ ضوب ووبوبى ثبيذ اسيش فشد سٍيبّبي آًبى ثبضيذ

 عادت بٍ رابطٍ دراس مذت- 5

سا هي گيشًذ،  اصدٍاج ثب يىذيگش ٍ سـپـس تـصـوـيـن استجبغ داضتِ هـذتـي ثــب يـىـذيگش ٌّگبهي وـِ دٍ فشد ثـشاي

اجـجـبس ثـذليل ػـبدت هـحـط خـؽشًبن هيطـَد؟ صهــبًيىِ دٍ فشد ثب يىذيگش اصدٍاج  چـِ ٍلـت اهـب. اضىبلي ًـذاسد

هـؽوـئـي ثـبضـيـذ . وشدُ اًذ ٍ يـب اص يىذيگش ؼالق گشفتِ اًذ تصوين ثگيشًذ وِ ضبًس خَدضبى سا هجذدا اهتحبى وٌٌذ

 .ّـشگبُ ثبس ًخست وبسسبص ًجَدُ ثبضذ ثبس دٍم ًيض وبسسبص ًخَاّذ ثَد
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 خًاَان فزسوذ بًدن- 6

اهب آيب ضوب حبظشيذ وِ -صبحت فشصًذ ضذى لَيتشيي ًيشٍي هحشن ثشاي ثسيبسي اص افشاد ثشاي اصدٍاج هيجبضذ. ثلِ

فشصًذاى خَد سا دس ضشايػ ًِ چٌذاى ايذُ آل پشٍسش دّيذ؟ هَظَع ايٌجبست وِ صهبًي وِ فشصًذاى ثضسي هيطًَذ ٍ اص 

اهـب حـذالل پـذس ٍ يـب هـبدسي ثـشاي . ّيچ فشدي وبهل ًيست. وٌبس ضوب هي سًٍذ ضـوب هجذدا ثب آى فشد خَاّيذ ثَد

فشصًذاى خَد ثشگضيٌيذ وِ ثتَاًذ ثشاي آًبى يه پذس ٍ يب هبدس خَثي ثَدُ ٍ ّوـچـٌـيي ضـوب ثِ ٍي ػاللِ داضتِ ٍ ثشايص 

دسغـيش ايي صـَست گـضيـٌِ ديـگشي سا هذًظش لشاس دّيذ هبًٌذ ته سشپشستي ٍ يب وَدوي سا ثِ فشصًذ . احتشام لبئل ثبضيذ

. خَاًذگي ثپزيشيذ

 با فزدي كٍ رابطٍ جىسي داضتٍ ايذ اسدياج كىيذ- 7
اهـب هؼوَال ايي گـًَـِ اصدٍاجْب صيـبد دٍام ًخـَاّـذ آٍسد . هَاسدي ٍجَد داسد وِ ايٌگًَِ اصدٍاجْب ثوش ثخص ثَدُ اًذ

ايـي سٌبسيَ سا . هـَظـَع ساثـؽـِ جٌسي ثب اصدٍاج هتفبٍت هي ثـبضذ. ٍ پـــبيِ اي ثشاي يه ساثؽِ دساص هذت ًخَاّذ ثَد

ًبهضد خـَد خيبًت وٌذ ٍ خـَد آى ضخص ًيض  فشدي وِ ضخصي سا هي يبثذ وِ حبظش است ثِ ّوسش ٍ يب: دس ًظش ثگيشيذ

صيـشا . تشديذ ًويىٌذ وِ ثب فشد ديگشي ساثؽِ جٌسي ثشلشاس وٌذ، هسـلـوب ساثؽِ آًْب ساثؽِ هستحىوي ًـخـَاّذ داضت

. وشدُ، سٍصي ًـيـض ثِ خَد ضوب خيبًت خَاّذ وشد  خيبًت فـشدي وـِ تـَسـػ ضـوب ثـِ فـشد ديگشي

 بزاي فزسوذ خًد پذر ي يا مادر ميخًاَيذ- 8

ايي ثشاي فشصًذ . اهب اگش تشديذ داسيذ دست ًـگـبُ داسيـذ. اگش تَاًستيذ فشد هٌبسجي سا ثيبثيذ وِ ثِ ضوب تجشيه هيـگَيين

است وـِ يـه ًـبهـبدسي ٍ يـب ًبپذسي ثي سحن داضتِ ثبضذ تب آًىِ يه پذس ٍ يب هبدس  ضوب ثِ هشاتت سختتش ٍ ًبگَاستش

 .ته اهب دلسَص ٍ هْشثبى

 فطار اجتماعي- 9

اهـب هؽوئي ثبضيذ وِ يىي دٍتبي آًْب ّن اوٌَى ؼالق ... ّستيذهجشد اهب ضوب ٌَّص. توبم دٍستبى ضوب اصدٍاج وشدُ اًذ

ٌّگــبهي وِ خبلِ ضوب دس هَسد آًىِ آيب تصوين ثِ اصدٍاج داسي يب خيش اص ضوب سَال هي . پس خَدتبى ثبضيذ. گشفتِ اًذ

. وِ سجت ثـذ ثـخـتـي ضـوـب گــشدد اصدٍاج وٌيذ ثْتش است تٌْب ثبضيذ تب آًىِ ثب ضخصي. وٌذ ثِ ٍي اػتٌب ًىٌيــذ

 .ّيچگبُ تٌْب ثخبؼش آًىِ هتبّل ّستيذ هؼيبسّبي خَد سا پبييي ًيبٍسيذ

 فطار اطزافيان - 10
پيبهي وِ هعوَى آى   .جـبهـؼـِ ٍ حتي ػمبيذ ضوب ثش ضوب تحـــويـــل هـي وٌٌذ  تـبثيشاتي است وِ دٍستبى،خبًَادُ،

ساثــؽِ ًذاضتِ ثبضي  ثـب جــٌس هخــــبلف خَد ثبضي ٍ يب حتوب اصدٍاج وٌي، اگش تَ ثبيذ دس يه ساثـؽِ": ايٌچٌيي است

تـحوـــيل هيگشدد اهب  ثِ افشاد هجشد  دس جــبهؼِ فـــطبس صيبدي".دس تـَ ٍجــَد داسد ٍ يب اصدٍاج ًىشدُ ثبضي حتوب ػيجي

وــشدُ ٍ اسج  سا ثـِ حـــــبل خَد سّب وٌين ٍ ثيبهَصين وِ تجشد آًْب سا دسن ديگش صهبى آى فشا سسيذُ است وِ آًْب

. اصدٍاج وٌذ ّش فشدي هختبس است هجشد ثوبًذ ٍ يب. ًـْـــين

 رَايي اس تىُايي ي افسزدگي- 11
ٍ يب هبيَس هيجبضٌذ تي ثِ اصدٍاج  #ٍ يب اص تٌْب هبًذى ّشاس داسًذ $ثسيبسي اص افشاد تٌْب ثِ ايي خبؼش وِ تٌْب ّستٌذ

اهب دس ايي ضشايػ هؼوَال فشد لبدس ثِ يه گضيٌص . آًْب تصَس هيىٌٌذ وِ اصدٍاج هطىل آًْب سا هشتفغ هيىٌذ. هيذٌّذ

يه اًسبى ًباهيذ ٍ تٌْب پس اص اصدٍاج ًيض . صحيح ًويجبضذ ٍ احتوبل آًىِ فشد ثب ضخص ًبهٌبسجي اصدٍاج وٌذ صيبد است

http://www.mardoman.com/family/wfcheat.aspx
http://www.mardoman.com/family/wfcheat.aspx
http://www.mardoman.com/family/staysingle.aspx
http://www.mardoman.com/family/staysingle.aspx
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ثشخي افشاد تب آى حذ اص لحبؾ ػبؼفي تْي هيجبضٌذ وِ اهيذي ثِ يه اصدٍاج هَفك ثب ّيچ فشدي سا . تٌْب خَاّذ هبًذ

. دس ًْبيت ًيض ايٌگًَِ افشاد گشفتبس سٍاثػ هحٌت صا ٍ غن اًگيضي هيطًَذ. احتوبل ًويذٌّذ

 عطص جىسي- 12
آًْب ساثؽِ . ثشخي افشاد آًمذس غشق دس غشايط جٌسي خَد هيجبًطذ وِ جض سٍاثػ جٌسي ثِ چيضي ديگشي ًوي اًذيطٌذ 

ايي گًَِ افشاد تٌْب ثذًجبل يه ّوخَاثِ هيجبضٌذ تب يه . جٌسي سا ثِ يه ساثؽِ صويوبًِ ٍ دساص هذت تشجيح هيذٌّذ

ايي اًگيضُ هؼوَال دس هشداى هطبّذُ . ايٌگًَِ اصدٍاجْب ًيض پس اص هذتي ثِ سشدي گشاييذُ ٍ اص ّن هيپبضذ. ّوسش خَة

. هيطَد ٍ تؼذاد آًْب ّن ون ًيست

  گزيخته اس ياقعيات سوذگي خًد- 13
ثسيبسي اص افشاد اصدٍاج هيىٌٌذ ًِ ثِ ايي خبؼش وِ ضخص هٌبسجي سا ثشاي اصدٍاج يبفتِ اًذ، ثلىِ ثِ جْت آًىِ ػزسي 

صًذگي ايٌگًَِ افشاد ػبسي اص ضَس ٍ اضتيبق ٍ . ثشاي دٍسي گضيذى اص هطىالت ٍ ٍالؼيبت صًذگي خَد تشاضيذُ ثبضٌذ

اهب جبي آًىِ ساُ حل سا دسٍى خَدضبى ثيبثٌذ اصدٍاج وشدُ ٍ تصَس هيىٌٌذ ثب ٍسٍد فشد ديگشي . ّذف هطخص هيجبضذ

. دس صًذگيطبى، صًذگي آًْب ًيض اص سىَى ٍ وسبلت آٍسي ثيشٍى خَاّذ آهذ

 گزيخته اس رضذ ي بالىذگي- 14
ايٌگًَِ افشاد . ايٌگًَِ افشاد تٌْب ثِ ايي هٌظَس اصدٍاج هيىٌٌذ وِ فشد ديگشي هسئَليت هشالجت اص اًْب سا ثِ ػْذُ گيشد 

: ايٌگَُ اصدٍاجْب دس هَاسد صيش ًوَد ثيطتشي داسًذ. هؼوَال اص لحبؾ ػبؼفي ثِ ضشيه خَد ٍاثستِ هيطًَذ

  اصدٍاجْبيي وِ اختالف سٌي فبحطي هيبى دٍ فشد ٍجَد داسد .

 دس اصدٍاجْبيي وِ اختالف فبحطي دس لذست هبلي ٍ يب هَفميت ضغلي دٍ فشد ٍجَد داسد .

 اصدٍاجْبيي وِ هغبيشت هحسَسي دس سجه صًذگي دٍ فشد ٍجَد داسد .

 احساس گىاٌ- 15
ثشخي افشاد وِ پيص اص اصدٍاج ثب فشدي ساثؽِ دساص هذت داضتِ اًذ تي ثِ اصدٍاج ثب فشد هيذٌّذ ثِ ايي خبؼش وِ اص تشن  

ّوچٌيي احسبس گٌبُ هيىٌٌذ صيشا . وشدى ضشيه خَد ّشاس داسًذ وِ پس اص سفتي آًْب چِ ثش سش ضشيىطبى خَاّذ آهذ

وِ تصَس هيىٌٌذ آًؽَس وِ ثبيذ ٍ ضبيذ سفتبس پسٌذيذُ اي ًسجت ثِ ضشيه خَد ًذاضتِ اًذ ٍ يب هتمبثال لؽفْبيي وِ 

ٌّگبهي وِ فشد اص سٍي احسبس گٌبُ ٍ ػزاة ٍجذاى ٍ ًِ اص سٍي . ضشيىطبى دس حك آًْب سٍا داضتِ سا ججشاى ًىشدُ اًذ

. ػطك ٍالؼي تي ثِ اصدٍاج ثب فشدي ديگش هيذّذ ثوشي جض ًبوبهي ٍ ًبثَدي ّش دٍ فشد دس پي ًخَاّذ داضت

 پز كزدن خالء احساسي ي معىًي- 16
ايٌگًَِ افشاد داساي حس پَچي ٍ ثي اسصضي هيجبضٌذ ٍ هيخَاٌّذ تَسػ فشد ديگشي خالء ٍجَدي خَد سا ثِ گًَِ اي  

پش وٌٌذ اهب ثبيذ آگبُ ثبضٌذ وِ ّش هيضاى ّن وِ فشد همبثلطبى آًْب سا دٍضت داضتِ ثبضذ لبدس ثِ پش وشدى خالء ّبي 

. صًذگي آًْب ًويجبضذ

 پذيزش اجتماعي- 17
ايي جولِ سا دس دسة ٍسٍدي ثسيبسي اص سستَساًْب ٍ يب هشاوض . جبهؼِ ثِ افشاد هجشد ثِ چطن يه اًسبى هتْن هيٌگشد

 ٍ يب ثسيبس اص هَسسبت ٍ اداسات افشاد هجشد سا ثِ استخذام خَد دس "ٍسٍد افشاد هجشد هوٌَع": ديگش صيبد ديذُ ايذ

 .ثٌبثشايي اصدٍاج اًگيضُ اي هيگشدد ثشاي جَاًبى تب دس جبهؼِ هَسد پزيشش لشاس گيشيٌذ. ًويبٍسًذ
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 تاميه مخارج سوذگي- 18
. ايٌگًَِ اصدٍاجْب دس صًبى ثيطتش ثِ چطن هيخَسد وِ ثِ هٌظَس تبهيي ًيبصّبيطبى ثب هشد ثشٍتوٌذي تي ثِ اصدٍاج هيذٌّذ 

 اعتماد بىفس پاييه- 19
ايٌگًَِ افشاد ثِ لحبؾ اػتوبد . ثشخي افشاد ثب ًخستيي فشدي وِ ثِ آًبى پيطٌْبد اصدٍاج هيذّذ هيپزيشًذ ٍ اصدٍاج هيىٌٌذ

ثٌفس پبييٌطبى هيپٌذاسًذ لبثل دٍست داضتي ًجَدُ ٍ يب اسصش، صيجبيي، هحبسي ٍ ٌّش وبفي دس خَد سشاؽ ًذاسًذ وِ فشدي 

آًبى اص تشس آًىِ ًىٌذ فشد ديگشي آًبى سا ًپسٌذد ٍ ضبيذ ايي آخشيي فشصتي ثبضذ وِ دس صًذگي . ضيفتِ آًبى گشدد

 #هبًٌذ دختشاًي وِ خيلي صٍد اصدٍاج هيىٌٌذ$.ثشايطبى ايجبد گطتِ، ضتبثضدُ تي ثِ اصدٍاج هيذٌّذ

 اخذ تابعيت كطًر ديگز- 20
. ايٌگًَِ افشاد ثشاي اخز تبثؼيت وطَس خبصي تي ثِ اصدٍاج هيذٌّذ وِ يه اصدٍاج هصلحتي هحسَة هيگشدد 

 بي ارسش ضمزدن ارسش خًد- 21
ايٌگًَِ صًبى ٍ يب دختشاى چٌيي هيپٌذاسًذ وِ ٍظيفِ يه فشد تبهيي هخبسج . ايٌگًَِ ؼشص تفىش دس صًبى ثِ چطن هيخَسد 

آًْب اسصش صى سا دس سؽح يه ّوخَاثِ . هؼيطتي ٍ ٍظيفِ يه صى تٌْب ثشآٍسدُ سبختي ًيبصّبي جٌسي هشد هيجبضذ

.  يىي اص ػللي وِ دختشاى جَاى ثب هشداى هسي اصدٍاج هيىٌٌذ ّويي هسئلِ هيجبضذ. صشف هيذاًٌذ

ثٌبثشايي ػجلِ ًىٌيذ ٍ ثب ديذ گطَدُ .  سبل هيجبضذ32ثِ خبؼش داضتِ ثبضيذ وِ ثْتشيي سي اصدٍاج ثش اسبس هؽبلؼبت 

 سبل اص اصدٍاج ضوب گزضتِ ثبضذ تب 2ّوچٌيي سؼي وٌيذ پيص اص ثچِ داس ضذى حذالل . ضشيه صًذگي خَد سا ثشگضيٌيذ

. ساثؽِ ضوب ثب فشد همبثل ثِ ثجبت هؽوئٌي سسيذُ ثبضذ
 


