
 

 ازدواجهای اولیه  بررسی عوامل طالق در سال

  *اییبابابوالفضل  سید والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

ها و آغازگر زندگی خانوادگی همـراه  تری  رابطه بخش ساز ایجاد آرام ازدواج، زمینه
را در قـرآن  با مودت و رحمت است. خداوند متعال کارکرد ای  سـنت نبـوی

های او، اینکـه همســرانی از جــنس  و از نشــانه»فرمایــد:  کـریم چنــی  تبیـی  می
و در میانتان موّدت و رحمـت  د تا در کنار آنان آرامش یابیدخودتان برای شما آفری
امـا پـس از  9«.کننـد هایی است برای گروهی که تفکر می قرار داد  در ای ، نشانه

رود، اکثـر  گونه که همسران توقع دارند، پـیش نمـی که زندگی آن ازدواج، هنگامی
رسـند کـه شـام   بسـتگی عـاطفی می کاهش تـدریجی دل ها به حالتی از  زوج

عالقگی و  کاهش توجه در رابطه با همسر، بیگانگی عاطفی و افزایش یک نوع بی
  2تفاوتی نسبت به همسر است. بی
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شود ای  کانون آرامش، مـودت  اینک ای  سؤال مطرح است چه عواملی سب  می
کـه اخیـراه  بـدان جـا، جای خود را به ناسـازگاری و خشـونت دهـد تـا و رحمت

ای  چندان انـدک، نتیجـه های اولیه ازدواج، در مواردی نه شود در سال مشاهده می
 9جز طالق ندارد.

شده توسط معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملـی جوانـان و  تحقیقات ارائه
قیانوسیه، در خصوص آمار طالق های جمعیتی آسیا و ا مرکز مطالعات و پژوهش

هـا مربـوط بـه  درصـد طالق 35حاکی از آن است کـه بـالغ بـر  9315در سال 
 50سال سنوات زناشویی است. عالوه بر ای ، نزدیـک بـه  90زوجی  با کمتر از 

افتـد. تحقیـق آقاجـانی  ها نیز در چهار سـال اول زنـدگی اتفـاق می درصد طالق
 شـهر یی پاسه طبقه اجتماعی بـاال، متوسـط و  که به بررسی عل  طالق در مرسا

ها  نفر از زنانی که حکم طالق آن 050دهد که از بی   تهران پرداخته نیز نشان می
گویان در طبقه پایی ، در اولی  سال زندگی  درصد پاسخ 3/01صادر شده است، 

د درص 3/30ای  میزان در طبقه متوسط به   2اند. مشترک با یکدیگر اختال  داشته
در خصـوص ه، آمـد عم  های به رسد. بررسی درصد می 3/06و در طبقه باال به 

هـا  آن دربارهدر شهرستان ارومیه حکم طالق  30و  33های  مواردی که طی سال
هـای طـالق،  درصـد از خانواده 30 صادر شده است، نیز حاکی از آن است کـه

 اند. اند که هنگام ازدواج اختال  پیدا کرده اظهار کرده
تحقیق در جدایی همسـران در جهـان و مقایسـه آن بـا افـزایش طـالق در ایـران 

های آمریکـا،  کند که میزان طالق در ایران گرچه نسـبت بـه جـدایی مشخص می
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روسیه رقم کمتری را داراست، ولی نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر 
 است.

کـه آمارهـا نشـان  طوری به طور وحشتناکی افـزایش یافتـه، آمار طالق در تهران به
اکنـون در تهـران در  درصد افزایش داشته است. هم 92های اخیر  دهد در سال می

 هـا ازدواج درصـد 55در  تهـران شـود.  برابر هر پن  ازدواج، یک طالق واقع می
 9.دشو می طالق به منجر

( ۹۴75-9313سال گذشـته ) 15نمودار زیر تغییرات نرخ ازدواج و طالق را در 
 دهد: شان مین

 طـیتنـدی را  نسـبتاه دو دهه اخیر همواره مثبت بوده و شی   ، درنرخ رشد طالق
هـزار  ۹۱۴بـه  ،75هزار واقعه طالق در سـال  ۴7تعداد  که نحوی به ،استکرده 

 )بیش از چهار برابر( افزایش یافته است. ۱۴واقعه در سال 
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و بـروز  جامعهتعادل آن موج  اختالل در نظم و  ای جامعهدر هر  طالقافزایش 
تنها یـک یـا چنـد عامـ   توان نمیو  شود میاجتماعی  های آسی برخی دیگر از 

عوامـ   تـری  به بررسـی مهم مقاله حاضر  لذا مشخص را علت بروز آن دانست
 اند از: که عبارت پردازد می های اولیه ازدواج های زودهنگام در سال طالق

 نتخاب همسرعدم توجه به معیارهای اساسی در ا

داری و ایمان به خداوند ازجمله معیارهایی است که در منابع اسـالمی مـورد  دی 
توجه جدی قرار گرفته و توجه به آن شرط اساسی در همسرگزینی به شـمار آمـده 

ایمان، حتی در صورت  با افراد بی پیونداساس، مردان و زنان مؤم  از  است. برای 
« ایمـان»منظـور از  9اند. سر مطلوب، نهی شدهبرخورداری از سایر معیارهای هم

تری   اسـت کـه اساسـی در قرآن کریم، ایمان به سه اص  توحید، نبـوت و معـاد
ایمـان بـه دو اصـ  دیگـر را نیـز تـممی    ها، ایمان به خداست کـه اگـر باشـد، آن

                                                                                       
 .11۹. بقره، آیه 9
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   9کند. می
جهت اسـت کـه ریشـه  از دیدگاه اسالم اهمیت ایمان در انتخـاب همسـر بـدی 

ق به اخـالق شایسـته، است و برای به دست آوردن تقوا و تخلّ « ایمان»ق در اخال
داری در  بـا توجـه بـه نقـش دیـ  2ایمان مبـادرت شـود. نخست باید به تحصی 

تــوان برخــورداری از انگیــزۀ الهــی در ازدواج را  ســعادت زنــدگی زناشــویی، می
ایر معیارهـای ساز تحصـی  سـ و زمینه 3مندی از والیت خداوند نخستی  گام بهره

در تحقیقات پژوهشـگران نیـز بـه اثبـات رسـیده  0.همسر مطلوب به شمار آورد
است که خشنودی زناشویی، تحت تمثیر مذه  قرار دارد و پایبنـدی بـه مـذه  

   5تواند میزان طالق را در افراد مذهبی تا حدود نصف کاهش دهد. می
نی آنـان در مراتـ  از دیدگاه اسالم، عـالوه بـر همسـانی دینـی زوجـی ، همسـا

مـرد  داری نیز موردتوجه قرار گرفته است  چنانچه در حدیثی رسول خدا دی 
 6کنـد. شمن زن مؤم  و مرد مسلمان را همتای زن مسلمان قلمداد می مؤم  را هم

اما ازآنجاکه اخیراه توجه به ای  مسهله کاهش پیدا کـرده اسـت، قـوام و اسـتحکام 
 رود. موارد رو به نابودی میخانواده ضعیف شده و در برخی 

 های ازدواج دگرگونی سنت

 سـرعتی به افراد، های نگرش و ها تاریخی، ارزش مقطع هیچ در گفت شاید بتوان
 میـان، جوانـان ای  در .است نبوده دگرگونی دچار است، تغییر حال در امروزه که
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 دگرگـونی دچـار دیگـر جامعـه اقشـار از شخصـیتی، زودتـر های ویژگی دلی  به
 ازدواج خانواده، نهاد دربارۀ ها ارزش 9پذیرند. می را جدید های نگرش و شوند می

 هــای دگرگونی دچــار کــه امــروزه بــوده هایی زمینــه از همســرگزینی های شــیوه و
ماهیـت ارتبـاط  نوی ، دوران با دگرگونی ازدواج سنتی در 2.است شده ای گسترده

 د.ش متحّول جامعه در ازدواج شیوۀ و دختر و پسر
هـای اجتمـاعی و  عواملی ازجمله افزایش نقش و جایگاه اجتماعی زن در محیط

بـا  ارتبـاط در محـدودیت کاهش رسانی، اختالط زن و مرد، گسترش ابزار اطالع
مخالف، گسـتردگی تهـاجم فرهنگـی غـرب در میـان جوانـان و بسـیاری  جنس

چشـمگیری  عوام  دیگر، ارتباط دختر و پسـرهای در سـ  ازدواج را بـا افـزایش
جای برگـزاری خواسـتگاری سـنتی، برخـی از  که به طوری به 3مواجه کرده است.

 کنند. دختران و پسران، با عنوان خواستگاری مدرن، با یکدیگر ارتباط برقرار می
ای  عده از جوانان، چندان به مسائ  شرعی پایبند نبوده و حضور فرهن  غرب را 

قیدوشـرط دختـر و پسـر  ه در آن، رابطـه بیاند  فرهنگی ک در زندگی خود پذیرفته
های طبیعی آنان بـه  شده و جزء حقوق و آزادی قب  از ازدواج برای جوانان پذیرفته

شود. متمسفانه  رود و حتی نسبت به روابط جنسی نیز با تسامح رفتار می شمار می
 های رایـ  گرایانه در میان طبقه روشنفکر که تحت تمثیر اندیشه رویکردهای غرب
 0اند، رو به فزونی است. در غرب قرار گرفته

بلــو) جسـمانی و بلــو)  حدفاصـ در معمــواله کـه  های مــدرن در خواسـتگاری
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 .5۳-5۴، صص شناسی زنان و خانواده جامعهشیخی، محمدتقی . 3
 .57، ص ازدواج و خانواده در ایرانمحسنی، منوچهر . 0



   991  های اوليه ازدواج بررسی عوامل طالق در سال

عشق و عالقه نقـش شود و  قیدوبندها شکسته می 9دهد، جوانان رخ می اجتماعی
رو شـده و  دیگر روبهها با یک   چراکه دختر و پسر بدون اطالع خانوادهاصلی دارد
کننـد و ادامـه  های جنس مخالف، به یکدیگر محبت کاذب پیـدا می بهبر اثر جاذ

رود. در بسـیاری از ایـ  نـوع  روند ازدواج نیز بـر اسـاس ایـ  عالقـه پـیش مـی
شـود و بعـد از ایجـاد  قصـد دوسـتی برقـرار می ها، روابط از ابتدا به خواستگاری

 گیرند. وابستگی، دختر و پسر تصمیم به ازدواج می
اسـت و « تموی  روانی»ها، از نوع  و عالقب ای  نوع خواستگاری که عشق درحالی

ها  چراکـه دختـر و  گیرد نه واقعیت ها صورت می تفسیر رفتارها با توجه به ذهنیت
هایی را در فرد موردنظر قطعی بگیرند و در  پسر در ذه  خود، تمای  دارند ویژگی
برای  محبـت کـاذب میـان ها هسـتند  بنـا عالم واقع، به دنبال تمیید همان ذهنیت

پوشاند و توجیه هر نوع رفتاری را کـه از  های طر  مقاب  را می دختر و پسر، عی 
گیـرد،  با همی  روند ازدواج شـک  می 2شود. زند، باعث می طر  مقاب  سر می

هـایی  اما پس از مدت کوتاهی که آتش عشق، سرد شد، دختر و پسـر بـا واقعیت
 شود. د و ای  امر سب  طالق زودهنگام میگردن تحم  مواجه می غیرقاب 

 روابط آزاد و پنهانی قبل ازدواج

ــی از  ــر مهمیک ــی  ت ــه طالقئلامس ــر ب ــه منج ــام می ی ک ــای زودهنگ ــود،  ه ش
 یجا بـههای آزادانب برخی دختـران و پسـران پـیش از ازدواج اسـت کـه  معاشرت

 الزم شـناخت گونه روابط، ای  .بخشد ها را فزونی می ایجاد شناخت، تنها هیجان
 خـانواده، بـه نسـبت درونی های الزام از را طرفی  و کند نمی تممی  را زندگی برای

ــی هــای ظرفیت مقــدار و مســهولیت احســاس ــاخبر یکــدیگر عــاطفی و روان  ب
                                                                                       

 .75، ص بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانانمنش،  محبوبیحسی  . 9
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گفتگوهـای  و است عاطفی کاماله  و سطحی آشنایی ای  رابطه، نتیجب 9سازد. نمی
 ازدواج بوده و اگـر بـه تهی ناخت،ش در مؤثر اصول از شرایط، ای  شده در مطرح

 بـدیهی اسـت کـه تعـداد برخوردار نخواهد بـود و استحکام الزم از منتهی شود،
 2.شود طالق منجر می به ها ای  نوع ازدواج از توجهی قاب 
گونه روابط، مقدمه ازدواج است، نه اینکه خود  رابطه، هد  باشد  پس نبایـد  ای 

حر  اصلی را بزند. همچنی  بایـد تحـت احساسات و عواطف میان دو طر ، 
نظارت والدی  باشد تا دختر و پسر با انتخاب عاقالنه وارد یـک زنـدگی ایـدئال و 

 هـایی خانواده در طـالق نرخ که است داده نشان ها پژوهش نتای  عاشقانه شوند.
 کمتر درصد 63 اند، نداشته مخالف جنس با ای رابطه ازدواج، از پیش زوجی  که
 دوسـتی رابطـه مخالف جنس با ازدواج از پیش زوجی  که است هایی ادهخانو از

 3اند. داشته

 ایجاد عشق کاذب قبل ازدواج

« عشـق»های ایجادشده در روابط آزاد دختر و پسـر بـه  برخی اوقات از شیفتگی
اما عشق حقیقی که عامـ  تکامـ  انسـان اسـت، متمـایز از ایـ   شود  تعبیر می
ر روابطی که دختر و پسر بـه فکـر تـممی  نیازهـای های سطحی است. د شیفتگی

کننـد کـه  وجودی خویش هستند، نوعی وابستگی به جنس مخالف احساس می
دانند. هرچند ای  عشـق  گیرد و آن را عشق می می نشهتاز همان نیازهای غریزی 

                                                                                       
 .۱۱، ص مسئله حجابمطهری، مرتضی . 9
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 9شود. سوزان است، اما پس از ازدواج خاموش می
 2دهد  میسال اّول ازدواج رخ  پن در ها، طالقدرصد 03نشان داده است  آمارها
واقعی افـراد مشـخص  ۀاحساسات فروکش کرده و چهر طول ای  مدتدر  چراکه

سـازد و درنهایـت، ایـ  زنـدگی   میخود را نمایـان  ،و مشکالت زندگی شود می
 شود. ناپایدار به طالق منجر می

عشق حقیقـی، ازجملـه صـفات متعـالی انسـان اسـت و هـد  آن نـه ارضـای 
تنهایی عامـ  ازدواج  ش، بلکه حضور معشوق است. ضم  اینکه عشق، بـهخوی

موفق نیست  بلکه دختر و پسر باید از جهات گوناگون با یکدیگر تناسـ  داشـته 
و مجوز بروز احساسات بی  دختر و پسر زمانی است که انتخـاب نهـایی  3باشند

عیـوب معشـوق  عشق، چشم و دل عاشق را بـرو  0با ابزار عق  انجام گرفته باشد
ًا   عَـِشَق  مَـنأ : »فرمود نبسته باشد. حضرت علی َشـ َشـیأ ـَرَض  َو  َبَصـَرهُ  یَاعأ  َامأ

َبهُ  ُظُر  َفُهَو  َقلأ ن   َینأ ِر  ِبَعیأ َمُع  َو  َصحیَحة   َ یأ ِر  ِبُاُذن   َیسأ  چیـزی بـه کـه کس آن  َسمیَعة   َ یأ
 بـا فـردی  چنـی. کنـد می بیمـار را قلبش و کور را او چشم عشق آن ورزد، عشق
 5.«شنود می ناشنوا گوش با و نگرد می ناسالم چشم

 اعتیاد به فضای مجازی

 عنوان بـههای طالق، استفاده نادرست از فضـای مجـازی  مدتی است در پرونده
                                                                                       

 .۳۱، ص گلبرگ زندگیحسی  دهنوی،   8۱، ص جوانان و ازدواجبیابانگرد، اسماعی  . 9
 http://www.mehrnews.com/news /۳5۱55۹1 :۱۱مرداد  ۴5، مورخ خبرگزاری مهر.  2

چگونگی و حدود ارتبـا  سـالم بـین دختـر و پسـر قبـل از ، و دیگران احمدیاصغر  علی. 3
 .۴8 – ۴5 ص، صازدواج

 .۹55تا  ۱۹، ص ۹، ج نیمه دیگرم، ولدی عباسیمحس  . 0
 .۹57، خطبه البالغه نهج. 5



911    هرانویژۀ خوا» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

در تحقیقـاتی کـه در . شـود های جوان برای جدایی مطرح می یکی از دالی  زوج
انگلستان و کشـورهای دیگـر  مورد طالق و آثار دیگر فضای مجازی در آمریکا و

کادمی آمریکایی مطالعه وکالی خانواده گـزارش ، انجام گرفته  ۱5کـه  دهـد میآ
در مجلـه کـامپیوتر و  است. بوک فیسبه خاطر صر  حضور در  ها طالقدرصد 

اسـت کـه بـی   آمـدهایالت آمریکـا  های طالقرفتار انسانی گزارشی درباره آمار 
قـوی اسـت  ای رابطه زناشوییش کیفیت زندگی استفاده از فضای مجازی و کاه

درصـد افـزایش سـاالنه حضـور کـاربران در  15تحقیقات آمـاری  اساس برکه 
 9.در نرخ طالق است درصدی 32/0درصدی و  91/2معادل افزایش  بوک فیس

هـای  عضویت در گروه .رفته استگها را نشانه  فضای مجازی چارچوب خانواده
دلیـ   ،گذارنـد های مبتذل را به اشـتراک می ر و فیلمنامناس  تلگرامی که تصاوی
دوری  گـذار پایهها  زیرا ای  شـبکه  های طالق است اصلی تشکی  برخی پرونده

و  کننـد می رنـ  کم ها خانوادهعواطف را در  و های جوان از یکدیگر هستند زوج
 روانـی ازنظـرهمچنی   .است شدهای  امر باعث به وجود آمدن بحران خانوادگی 

ــدید، ــردگی ش ــث افس ــدم  باع ــهع ــائ  نفس اعتمادب ــی مس ــگری و حت ، پرخاش
شـده و ایـ  امـر نیـز تعهـدات  غیراخالقـیو مسـائ   جنس همغیر  یابی دوست

هـای  برد و فرد را برای رسیدن به نیازهایش، به دنبـال ارتباط میزناشویی را از بی  
فضـای مندان، رو برخـی از اندیشـ کشاند  ازایـ  خارج از چارچوب خانواده می

ــزایش طــالقرا مجــازی  ــد  می از عوامــ  اف ــد و معتقدن فضــای مجــازی و دانن
 زده رقـمشود، افزایش طالق را  که از طریق ای  فضا ایجاد می هایی یهنجارشکن

هـای  طالقبـوک یکـی از دالیـ   دهـد کـه فیس نشـان می هم تحقیقات 2است.
                                                                                       

 .www.balagh.ir/content/8811: ۱۱خرداد  ۹5، مورخ سایت بالغ. 9
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 9.است زودهنگام

 های همسرداری ناآشنایی با مهارت

 سـال چنـد هـای طالق از بسـیاری ایـران، آمـار مرکز و بهزیستی سازمان گفته به
 کنــار در زنــدگی هــای مهارت نداشــت . دهــد می رخ های اولیــه ســال در اخیــر،

 وجـود بـه در فـردی، های خودخواهی و مشکالت مقاب  در عدم صبر یکدیگر،
ایـ  روال  چراکه امـروزه رونـد ازدواج بـه 2است  ها مؤثر طالق از بسیاری آمدن

 هـای مهارت کـه ای  بـدون گیرنـد، می ازدواج بـه تصـمیم نفـر دو است که وقتی
 فراز از پر مشترک زندگی که ای  حال شوند، می زندگی وارد کنند، کس  را زندگی

 زناشـویی سـازگاری دارد. نیـاز متقاب  درک و سازگاری به که است هایی نشی  و
 نیازهـای میـان منطقـی تعـادلی و کـدیگری درک تفاهم، با همراه دوستانه پیوندی

 است. همسران معنوی و مادی
 بـا برخـورد در هـا، مهارت ایـ  دلیـ  غفلـت از به ها از خانواده برخی اکنون هم

 حـ  راه بهتری  عنوان به را طالق است، کردن برطر  قاب  که کوچکی مشکالت
 امـر ایـ  هـای زودهنگـام، طالق میـزان افـزایش بـه توجـه بـا کنند. می انتخاب

 شود. می احساس ازپیش بیش زمینه ای  در ریزی برنامه به نیاز و است کننده نگران
 هـر که هایی خانواده در حتی زناشویی، توجه ای  است که ناسازگاری نکتب جال 

اتفاقـاه  و دهد می رخ هستند، نیز موفق خود تحصیالت و شغ  در زوجی  از یک
 کنند. خودداری زناشویی، زندگی در یفشانوظا انجام از شود می سب  امر همی 

 مسـهله دیگـری نارضـایتی در ایـ  امـر، و جنسی مسائ  از نبودن آگاه چنی  هم
                                                                                       

اسـفند  ۱روزنامـه رسـالت،  ،«های مجـازی عامـل طـالق در ایـران شبکه» علیخانی،ویدا . 9
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 شود. می طالق افزایش سب  که است
 جایگـاهی مـا کشور در های قب  از ازدواج، مشک  اینجاست که آموزش مهارت

 بـا هـا آن کـردن آشـنا نبالد بـه فرزندانشان، کودکی از قدر که ها آن خانواده ندارد.
 در هســتند، ایــ  زمینــه در موفقیــت کســ  و مختلــف هــای ورزش و هــا درس

 گیرند  نمی نظر در آموزشی برای فرزندانشان زندگی، هیچ های مهارت خصوص
و بـیش از  خانواده، بسیار ضـروری اسـت تشکی  برای ها آموزش که ای  درحالی

 رد.گی قرار الزم است موردتوجه ای هر مسهله
 فرقـی مشـترک، زنـدگی دختر و پسر باید قب  از ازدواج ای  مسهله را بدانند که در

بـا هـر ) شـوهر و زن روابط بلکه باشد، عالی شغ  و تحصیالت دارای فرد ندارد
 در خود وظایف به هرکدام که باشد ای گونه باید به سطحی از تحصیالت و شغ (

 رفتارهـای بـه وظایفشـان بـه پسر آشنایی دختر و عدم کنند. عم  مشترک زندگی
 کند. می ایجاد را طالق زمینه که شود می منجر ای سلیقه

تـری  مهـارت الزم بـرای شـروع زنـدگی  شود که مهم از آنچه گذشت دانسته می
هـای اسـالمی نیـز  است. به ای  مسـهله در آموزه« همسرداری»مشترک، مهارت 

د زن، خـوب شـوهرداری جهـا»فرمایـد:  می پرداخته شده اسـت. امـام بـاقر
در بیـان اهمیـت تعامـ  شایسـته بـا خـانواده،  همچنی  پیامبر اکرم 9«است.

 بـرای کـه اسـت کسـی شـما بهتری »کند:  بهتری  افراد امت را چنی  معرفی می
 2«.هستم ام خانواده برای شما بهتری  م  و باشد بهتر اش خانواده

و پسر قب  از ازدواج بـه آن توجـه هایی که الزم است دختر  تری  نکته ازجمله مهم
، تفـاوت میـان زنـان و مـردان هـای اخالقـی تفاوتشـناخت اند از:  کنند عبارت

زنـان ، نیاز مردان به استقالل و نیاز دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائ  زناشویی
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نگری زنان، روحیه منطقی مردهـا  و جزئی مردان به مسائ  نگری ، کلیحمایتبه 
 9ها و ... . زنفی عاط و روحیه

ازدواج رعایت  از تری  نکات رفتاری که الزم است دختر و پسر بعد برخی از مهم
 وفـادار یکـدیگر کننـد، بـه مـدیریت را خـود اند از اینکه: انتظـارات کنند عبارت
 زنـدگی کننـد، بـه حمایـت یکدیگر کنند، از پیدا مشترک یکدیگر را باشند، زبان

طـر   باشند، توقعات داشته خوبی زناشویی طهبدهند، راب اهمیت شان شخصی
بدهنـد،  بگذرانند، هدیه وقت همدیگر بپذیرند، با را مقاب  را بدانند، اشتباهاتشان

 2دخالت کنند. هایشان خانواده ندهند اجازه

 گیری نتیجه

تواند در رفع عوامـ  و بهبـود  های اولیه ازدواج، می بررسی عل  شکست در سال
هـای سـه دهـه گذشـته،  باشـد. بـا دقـت در رونـد ازدواج زندگی زناشویی مؤثر

 موردتوجـه بـود ومالک اصلی انتخاب همسر عنوان  بهایمان و تقوا یابیم که  درمی
اما  برقرار بود عاطفی بی  زوجی   و مستحکم روابط عمیق ،ایمان همان در سایه

هـای  امروزه عدم توجه به ای  معیار اساسی، سب  افـزایش آمـار طـالق در سـال
 اولیه گردیده است.

ها  های ازدواج و آشنایی و ارتباط دختر و پسر، با نظارت خانواده ، سنتازای  یشپ
و عشق و احسـاس  شد و دختر و پسر قب  از ازدواج روابط آزاد نداشتند انجام می

حال دختر و پسر  کاذب پیش از ازدواج، به شک  امروزی وجود نداشت و درعی 
 خوشبخت بودند.

های اولیه ازدواج است،  های زودهنگام در سال ه دیگری که از عوام  طالقمسهل
                                                                                       

، سـایت مـددکاری خواهـد ازدواج موفـق و همسـرداری مهـارت میری، امیـمحمدمهدی . 9
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هایی در ایـ   های زندگی است که در صورت وجود آموزش آشنا نبودن با مهارت
رفع خواهد  فرهنگی، ای  مسهله نیز قاب  -ها و مراکز علمی زمینه از سوی خانواده

 بود و در زمینه کاهش آمار طالق تمثیرگذار است.
 




