تـأثـیـر
آسیـبهای
دوران کودکی
بـر ازدواج

هــای فراوانــی از قبیــل آزادی شــغلی ومالــی بــه ایــن قبیــل
دختــران مــی دهنــد و ایــن گونــه تــاش مــی کننــد تــا از
زنــان جوانــی کــه بــه آنهــا پنــاه آورده انــد حمایــت کننــد.
معمــوال چشــم انــدازی از تولیــد نســل در ازدواج زنــان
جــوان بــا مــردان مســن دیــده نمــی شــود و ایــن تفکــر
خیلــی کــم قابــل مشــاهده اســت.
متاســفانه در ازدواج هــای دختــران جــوان بــا مــردان مســن

مردان مسن نیز در قبال
ازدواج با زنان جوان ،باج های
فراوانی از قبیل آزادی شغلی
و مالی به این قبیل دختران
می دهند و این گونه تالش می
کنند تا از زنان جوانی که به آنها
پناه آورده اند حمایت کنند.

بــه دلیــل وجــود اختــاف نســل هــا ،درک متقابــل کمــی
وجــود دارد و زوجیــن حــرف یکدیگــر را نمــی فهمنــد امــا
ازدواج پســران بــا دختــران بزرگتــر از خــود نیــز داریــم کـه
برخــی از پســران امــروزی ترجیــح مــی دهنــد بــا وجــود

مخالفــت خانــواده بــا دختــران بــزرگ تــر از خــود ازدواج
کننــد و ایــن امــر بــه نوعــی مرســوم شــده اســت.
اغلــب خانــواده هــا بــا ازدواج پســران خــود بــا دختــران
بــزرگ تــر از خودشــان مخالــف و بــر ایــن تصورنــد کــه
زنــان بــا زایمــان خیلــی زود شکســته شــده و پیــر می شــوند.
دختــران و پســرانی کــه در کانــون ســالم خانواده قــرار دارند
و دوران طبیعــی رشــد را در خانــواده ســپری مــی کننــد
اغلــب از ســامت روان و رفتــاری ســالم تــری برخــوردار
مــی باشــند و در مقابــل ،کســانی کــه دچــار نقص و کاســتی
هســتند و در خانــواده هــای متشــنج و مســاله دار رشــد مــی
یابنــد اغلــب در زندگــی خــود دچــار مشــکل مــی شــوند و
اقــدام بــه ازدواج هــای نامعقــول مــی کننــد.
ضعــف مالــی ،تجربــه اجتماعــی و ایجــاد روابــط عاطفــی
قــوی نیــز از دیگــر دالیلــی اســت کــه پســران بــه ازدواج
بــا دختــران بــزرگ تــر از خــود ترغیــب مــی شــوند امــا
پســرانی کــه بــا دختــران بــزرگ تــر از خــود ازدواج مــی
کننــد ،در مــواردی همچــون روابــط عاطفــی و اجتماعــی به
تفاهــم رســیده انــد.
خانــواده هــا بایــد ضمــن هوشــیاری و آگاه ســازی جوانــان
دربــاره مســاله ازدواج مناســب و معقــول ،ســعی کننــد
جوانــان را پیــش از ازدواج بــه شــناخت مناســب از یکدیگر
برســانند و جوانــان نیــز در چارچــوب خانــواده رفــت و آمــد
کننــد تــا همدیگــر را بهتــر بشناســند تــا دســت بــه انتخــاب
هــای نامتناســب بــرای ازدواج نزننــد.
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یــک پژوهشــگر مســائل اجتماعــی معتقد اســت کــه ازدواج
دختــران جــوان بــا مــردان مســن بــا حداقــل تفــاوت ســنی
 25ســال ،نتیجــه آســیب هــای دوران کودکــی اســت.
دخترانــی کــه بــا مــردان مســن ازدواج مــی کننــد اغلــب
رابطــه عاطفــی احساســی ســالمی بــا پــدران خــود ندارنــد
و بیشــتر بــه دنبــال حمایــت ،پناهــگاه و آغــوش پدرانــه
هســتند؛ بــه همیــن دلیــل بــه ایــن نــوع رابطــه هــا ســازگاری
نشــان مــی دهنــد درحالــی کــه برقــراری ایــن گونــه روابــط
بــا پســران جــوان برایشــان دشــوار اســت.
عــاوه بــر ایــن ،دخترانــی هم کــه در خانــواده هــای ضعیف
از لحــاظ مالــی بــزرگ مــی شــوند بیشــتر ترجیــح مــی دهند
تــن بــه ازدواج بــا مــردان مســن بدهنــد .ایــن قبیــل دختــران
آرامــش ،اطمینــان خاطــر و امنیــت روانــی خــود را در تامین
مالــی همســران مســن پیــدا مــی کنند.
دختــران خانــواده هــای متشــنج از جملــه افــرادی هســتند که
اغلــب دنبــال مــردان بــزرگ تــر از خودشــان بــرای ازدواج
مــی گردنــد تــا بــا حمایــت هــای پدرانــه همســر مســن ،بــه
آرامــش برســند.
دســته دیگــر از زنــان کــه بــه ازدواج بــا مــردان مســن تمایــل
نشــان مــی دهنــد عمدتــا زنــان مطلقــه ای هســتند کــه در
ازدواج اول خــود شکســت خــورده انــد و دیگــر تمایلــی بــه
ازدواج بــا مــردان جــوان بــرای فــرار از درگیــری و رو در
رویــی بــا چالــش هــای متعــدد را ندارنــد.
مــردان مســن نیــز در قبــال ازدواج بــا زنــان جــوان ،بــاج
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