
نامزدي



 را عروسی و عقد فاصله ي برخی .دارند متفاوتی تعاریف نامزدي دوران از مردم
 به هنگامی که تا عقد، از بعد زمان دیگر برخی .می کنند محسوب نامزدي دوران
 عقد از قبل زمان دیگر، بسیاري و .می گویند نامزدي دوران را بروند مشترك خانه

 نزدیک تعریف این به نامزدي دوره ي درست تعریف .می دانند نامزدي دوران را
 با که می گویند زمان از دوره اي به ما نظر از نامزدي دوران .است

 و می گیرد پایان رسمی عقد با و می شود شروع ازدواج وعده ي
 نامزدي شروع .هستند آگاه آن از پسر و دختر اصلی خانواده ي حداقل

.باشد همراه کوچک جشن یک احتماالً و حلقه کردن دست در با می تواند



می گیرد شکل مرحله سه در ازدواج

.خواستگاري ـ آشنایی ـ2 و آشنایی ـ خواستگاري ـ1 :آشنایی ـ الف 

  نامزدي ـ ب 

رسمی عقد ـ ج 



تفاوت نامزدي با آشنایی



 دوران و دادند ازدواج قول یکدیگر به افراد این که از پس :تعهد ـ الف
 به نسبت آنها حساسیت و یکدیگر به آنها تعهد کردند، آغاز را نامزدي

می کند پیدا افزایش مقابل فرد تعهد

 از نامزدي .است اجتماعی قرارداد یک نامزدي :اجتماعی قرارداد ـ ب
 از دلیل همین به و است شده پذیرفته خانواده ها و اجتماع طرف

  .می کند تبعیت اجتماعی قرارداد یک قانون مندي هاي

 نیز را نظارت نوعی خود در اجتماعی قرارداد هر :اجتماعی نظارت ـ ج
 ناظر .نیست اجتماعی نظارت از خالی نیز نامزدي دوران .دارد همراه به

 پدر خصوص به خبرند؛ با نامزدي از که هستند، افرادي همان دوره این
  .پسر و دختر مادر و



 زندگی به ورود آماده ي را فرد که است، واسط حد دوره ي یک نامزدي دوران

 در و می شود بیشتر یکدیگر با نامزدها ارتباط دوره این در .می کند مشترك

.می کند پیدا عمق یکدیگر از افراد شناخت بیشتر، ارتباط این

 جدي تغییرات و است دشواري انتقال و تغییر ازدواج که آنجا از دیگر، طرف از

 به و زمان مرور به تغییر این که است الزم می کند، ایجاد زندگی در

.می کند فراهم را روند این امکان نامزدي دوران وجود .شود انجام آهستگی



 :آشنایی شدن عمیق تر ـ 1

 شویم، فرد خانواده ي وارد که داریم را امکان این ما نامزدي، زمان در
 برخورد نحوه ي به بشناسیم، را او خانواده ي اعضاي و خانوادگی روابط

 آشنا خود نامزد دوستان با پی ببریم، حدودي تا خود با و یکدیگر با آنها
.کنیم شناسایی بهتر حدودي تا را خود نامزد ارتباطات و شویم

مشترك زندگی به ورود براي آمادگی -2

 در قطعیت و همسر عنوان به نامزد پذیرفتن ـ 3 
.تصمیم گیري



 نیستند، مناسب هم براي که شوند متوجه نامزدي دوران در زن یا مرد اگر
 برهم را ازدواج وعده ي عقد، وقوع از قبل لحظه آخرین تا دارند حق
 به نامزدي دوران در مرد یا زن که است افتاده اتفاق بسیار .زنند

 آنها براي مشترك زندگی در می دانسته اند که برده اند پی مسایلی
 تحمل قابل یا حل قابل که مشکالتی .شد خواهد آفرین مشکل
 یا خجالت روي از اندیشی ها، مصلحت بعضی خاطر به اما نیستند،
 هدایایی چه و شده خرج چه قدر این که و می گویند چه دیگران این که

 آن از پس طبیعتاً و داده اند ازدواج به تن دیگر دالیل و شده بدل و رد
 که داشته اند را حق این نامزدي دوران در آنکه حال .شده اند پشیمان
.ننمایند بعدي مشکالت دچار را خود و زنند هم به را نامزدي



بازي اعداد



 خواهد سو و سمت بدون و ظاهري سطحی، رابطه اي هر تعهد بدون
 خاصی تعهد به اگر مدتی از پس ازدواج به معطوف آشنایی هر .بود

.بود خواهد ناکام آشنایی یک واقع در نرسد،
  .دارد وجود اصلی مشکل دو ازدواج قول و دادن تعهد مورد در

 دادن تعهد و می ترسند تعهد از )مردان بیشتر( افراد برخی این که یکی
 به دایماً )زنان بیشتر( افراد برخی این که دیگر و است مشکل آنها براي
 افرادي .هستند تعهد تشنه ي دیگر عبارت به یا و هستند تعهد دنبال

 مواجه ازدواج و تعهد از آگاه ناخود ترس یک با می هراسند، تعهد از که
 روان درمانی و تخصصی کمک به نیاز افراد این ترس بررسی .هستند

  .دارد



 شتاب آنها .می کنند عجله بسیار ازدواج براي هستند تعهد تشنه ي که افرادي اما
  و تعجیل با افراد این .بگیرند ازدواج قول خود مقابل فرد از تا دارند زیادي
 رشد شاید، و باید که گونه آن رابطه، که می شوند باعث معموالً خود سرعت

 فردي به تعلق احساس به آگاه ناخود و عمیق نیاز افراد این معموالً .نکند
 کسی به« که است این مشغول بیشتر افرادي چنین ذهن معموالً .دارند دیگر

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



.است جنسی رابطه ي نامزدي، زمان مرز و حریم مهمترین

 طور به بخواهند افراد که کند پیدا حضور می تواند زمانی جنسی رابطه ي 
  .باشند نداشته شکی هیچ مورد این در و کنند ازدواج باهم قطعی

 اطالعات ارایه به مربوط نامزدي زمان حریم هاي و مرزها از دیگر یکی
 محسوب شخصی رازهاي و اسرار جزو اطالعات از برخی .است

 خبر با آن از انسان همسر حتی یا نامزد که ندارد لزومی و می شود
 ماست نامزد حق که آنچه و می شود محسوب راز آنچه تفکیک .باشد

.است مشکلی تفکیک بداند، را آن که



 زوجیت علقه ي ایجاد ازدواج وعده ي« :که می کند بیان مدنی قانون 1035 ماده
 ازدواج موقع براي طرفین بین که مهریه از قسمتی یا تمام اگرچه نمی کند،

 عقد که مادام مرد، و زن از هریک بنابراین .باشد شده پرداخته گردیده، مقرر
 به نمی تواند دیگر طرف و کند امتناع وصلت از می تواند نشده، جاري نکاح
 وصلت از امتناع صرف جهت از یا و کرده ازدواج به مجبور را او وجه هیچ

.»نماید خسارتی مطالبه ي
 از هریک« :می کند بیان است نامزدي درباره که هم مدنی قانون 1037 ماده

 به که را هدایایی منظور، وصلت خوردن هم به صورت در می تواند نامزدها
 هدایا عین اگر و کند مطالبه است داده وصلت براي او ابوین یا دیگر طرف

 می شود داشته نگاه عادتاً که بود خواهد هدایایی قیمت مستحق نباشد، موجود
.»باشد شده تلف طرف تقصیر بدون هدایا آن این که مگر



سرنوشت و تقدیر بر تأکید
 این از اگر و دارد سزایی به نقش خود آینده ي ساختن در انسان

 تأکید .است کرده ستم خود به نکند، استفاده خود اختیار و توانمندي
 تالش انسان ها که می شود باعث سرنوشت، و تقدیر بر حد از بیش
 را خود نیست، تغییر قابل شرایط اگر یا و ندهند تغییر را شرایط و نکنند

.نکنند جدا محیط از

هرقیمتی به ازدواج بر تأکید
 در .می شناسد رسمیت به مجرد فرد از بیشتر را متأهل فرد ما جامعه ي
 از فرد رسمیت و دارد رسمیت است، فرد که آنجا از فرد که صورتی

 این که براي فقط افراد برخی دلیل همین به .نمی شود ناشی او تأهل
.می دهند ازدواج به تن باشند، کرده ازدواج



ازدواج در تعجیل بر تأکید

 منجر ناموفق ازدواج به راحتی به ازدواج در سرعت و ازدواج در تعجیل
 از تا می شود باعث و می دهد کاهش را ازدواج سرعت نامزدي .می شود
 دارند، ازدواج براي بیشتري تعجیل که آنها .شود پرهیز ازدواج در تعجیل
  .باشند داشته دوره این گذران براي کمتري نیاز احساس که است طبیعی

.»نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در«

جدایی از ترس

 انسان آنها همسر یا آنها نامزد که می شوند متوجه وقتی افراد از بسیاري
 انجام جدایی براي جدي اقدام جدایی از ترس دلیل به است، نادرستی
 پاك و مسأله انکار با که می کنند فکر و می کنند مسامحه .نمی دهند

  .می شود حل مشکل مسأله، صورت کردن



جنسی استفاده ي سوء از ترس

 نامزدي زمان در است ممکن استثنایی موارد در جنسی رابطه ي در »اجبار«
 یا .بدهد دست از را دختر می ترسد مرد که مواردي در .باشد داشته وجود

 این که از می ترسد مرد و می دهد سر جدایی زمزمه هاي دختر این که
 کند، ازدواج به مجبور را او این که براي نیانجامد، ازدواج به آنها نامزدي
 او به حتی یا کند جنسی رابطه ي به وادار را او اجبار به است ممکن
  .کند تجاوز

اشتباه و خطا از ترس

 می کنند، پرهیز نامزدي از افراد از برخی که دالیلی از یکی می رسد نظر به
 می رسد نظر به .شوند روبرو خود اشتباه با نمی خواهند که باشد این

  شوند اشتباه مرتکب نیز آنها است ممکن که کنند، باور نمی خواهند



 فرصت از ترس

 است، اختیارمان در که فرصتی از و بشناسیم رسمیت به را خود انتخاب حق نمی خواهیم
  و کنیم واگذار را خود انتخاب حق و اختیار داریم دوست می رسد نظر به .کنیم استفاده
 فرصت ایجاد دوره این .است فرصت یک نامزدي .کنیم تفویض را خود قدرت

 فرصت ها از اگر .می دهد نامزدها به را ارزیابی توانمندي و انتخاب قدرت و می کند
.ترسید خواهیم هم نامزدي از احتماالً بترسیم

قطعیت عدم از ترس

.است نگرانی، موجب این و نیست قطعی آنها ازدواج هستند، نامزد نفر دو که زمانی

  مثبتی کارکرد که چرا کنیم، تحمل را آنها و بیاییم کنار نگرانی ها از برخی با است بهتر
 و نگرانی ها از را ما می تواند نامزدي دوره ي در نگرانی کمی .دارند زندگی براي

.ببخشد رهایی آینده در زیادي ترس هاي



 از کمتر عقد و نامزدي آشنایی، زمان طول اگر که می دهد نشان تحقیقات

 می افزایش جدایی و طالق ؛باشد سال سه از بیشتر یا ماه شش

 ریزي برنامه اي گونه به نامزدي دوره ي که می شود پیشنهاد بنابراین .یابد

 از بیشتر یا ماه شش از کمتر مجموعاً عقد، و آشنایی زمان با همراه که شود

 .نباشد سال، سه


