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علیرضا شبانی
دانشجوی رشته آموزش فیزیک، مدیر مسئول

رهبر انقالب: ما نباید تصّور بكنیم كه حتماً بایستی یك نفری یك خانه ی ِملكی داشته باشد، یك شغل 
درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بكند؛ نه، اَِن یَكونوا ُفَقرآَء ُیغِنِهُم ا..ُ. ِمن َفضلِه؛ این قرآن است 

]كه[ با ما دارد اینجور حرف میزند.
۱۳۹۲/۸/۶

ویژه نامه ازدواج دانشجویی

عباس نعمتی
دانشجوی رشته آموزش شیمی، سردبیر

عالمان یهودی نزد خدیجه )س( رسیده اند و با ایشان 
سخن می گویند، ناگاه محمد )ص( را می بینند. از خدیجه 

)س( می خواهند محمد )ص( را به آنجا بخواند.

دانشمندان یهود نشانه های پیامبری را در محمد جوان 
همه  كه  است  كسی  همان  او  گویند  می  بینند.  می 
پیامبران مژده آمدنش را داده اند. چند نشانه دیگر هم 

مانند این اتفاق می افتد.

حاال بانوی قریش می خواهد دل به مهر كسی بدهد كه 
معشوق همه عوالم است و اشرف مخلوقات خدا. خدیجه 

می خواهد تمام هستی اش را وقف محمد )ص( كند.

محمد )ص( و خدیجه )س( در جد چهارم از طرف پدر 
و جد هشتم از طرف مادر مشتركند. بانو خودش یا یكی 
دیگر را به نزد محمد )ص( می فرستد و از او خواستگاری 
فرزندان عبدالمطلب می شنوند، شادی  می كند. وقتی 

در بنی هاشم می پیچد.

است.  شده  آسمانی  پیوند  یك  آماده  چیز  همه  حاال 
حتما  آسمان هستند.  فرشتگان  ها  زمینی  از  تر  خوشحال 
شده  بسته  آزین  )س(  خدیجه  خانه  مثل  هم  آسمان 

است.

در مجلس عقد عموهای پیامبر و چند نفر از بستگان خدیجه 
حاضرند . ابو طالب شروع می كند به خواندن خطبه عقد: 
سپاس خدای كعبه را سزاست كه ما را از نسل ابراهیم 

)ع( و اسماعیل )ع( قرار داد...

تا می رسد به آنجا كه... این محمد برادر زاده من مشتاق 
ازدواج با خدیجه است و خدیجه نیز به این ازدواج عالقه 

مند است...

خدیجه )س( مهریه اش را خود بر عهده می گیرد و قبول 
می كند كه همسر محبوب خدا شود.

زن ها كل می كشند و شادی همه مجلس را فرا گرفته 
آسمانی  عروسی  این  ولیمه  به  را  مكه  ابوطالب  است، 
دعوت می كند. جبرئیل هم با خودش عطر بهشتی آورده 
است تا در مكه بپراكند اما وقتی محمد )ص( هست چه 

نیازی است عطر بهشت؟

خدیجه )س( همه هستی را فدای حبیب خدا می كند و 
خدا نیز به او زهرا )س( را عطا می كند.

پیوند آب و آینه

محمد رسول فتح آبادی
دانشـجوی رشـتـه آمـوزش فـیـزیـک

تا حاال شده به ازدواج فكر کنید؟ نظرت راجع به ازدواج رو میتونی 
تو ذهنت می گذره؟  ازدواج چی  میگن  وقتی  بنویسی؟  یه خط  توی 

حتمًا دانشجو معلم هم هستی؟ خوب االن چی فكر می كنی؟

قضیه  این  به  راجع  رو  ها  دانشجومعلم  نظر  بود  جالب  برام  همیشه   
بدونم. شده با یك نظرسنجی، پرس و جو، بگومگو با بچه های اتاق و 
... تا اینكه یك روز نشستیم سر كالس دانش خانواده و این تحقیق یا 

پرسشنامه نتیجه اون شد.

پی  نتیجه  این  به  آن،  كیفی  تحلیل  مطالعه  و  آمار  این  دیدن  با  شما 
خواهید برد كه چقدر مسئله ازدواج در این دانشگاه جدی است. اما 

بسیار ساده و گذرا از كنار آن عبور می شود.

 این پرسشنامه بین حدود ۷۰ نفر از دانشجویان پردیس شهیدرجایی 
نحوه  و  نامه  پرسش  به  راجع  آوری شده است.  و جمع  توزیع  فارس 
به  سواالت  است.  شده  داده  توضیح  توزیع،  از  قبل  نیز  پاسخگویی 
صورت پیوسته و در طول یكدیگر می باشد و عمدتاً سواالت اول در 
پاسخ به سواالت بعد از آن موثر است. همانطور كه مشاهده می كنید 
فرد در این پرسشنامه با ۷ سوال روبروست كه سه سوال ابتدایی آن 
به هم مربوطند. در سواالت اولویت دار نیز به اولویت های باالتر امتیاز 
بیشتر و به اولویت های پایین ترین امتیاز كمتر داده ایم و برای هر مورد 

مجموع امتیازات را با هم جمع زده ایم.

آیا ازدواج کرده اید؟

حدود ۹۰ درصد از این آمار مجرد بوده اند.

آیا تمایل به ازدواج دارید؟

 سوال دوم از ۹۰ درصد جمعیتی پرسیده شده است كه ازدواج نكرده 
بودند. یعنی نزدیك به ۷۰ درصد از آنها تمایل به ازدواج دارند. آمار 
نشان میدهد حدود ۴۵ نفر از این دانشجویان دوست دارند زندگی 
مشترک را شروع كنند. می خواهند با یك فرد غیر همجنس خود ارتباط 
بگیرند و نیازهای خود را برطرف نماید. فرض كنید به هر نحوی جلوی 

این كار گرفته شود یا مسیر آن تسهیل نشود.

آیا فرد خاصی را مد نظر دارید؟

مقابل  فرد  داشته اند،  ازدواج  به  تمایل  كه  افرادی  از  نیمی  از  بیش 
حداقل،  یعنی  این  می شناسند.  را  او  و  گرفته اند  نظر  در  نیز  را  خود 
دانشجویان با او در ارتباط اند و به او و یك فرد مشخص فكر می كند.

دلیل شما برای ازدواج چیست؟

را  خود  اولویت  افراد،  عمده ی  كنید  می  مشاهده  كه  همان طور 
این  و  داشته اند  بیان  احساس  و  عاطفه  تخلیه  آرامش،  به  رسیدن 
و  صحیح  نگاه  یك  ازدواج،  با  رابطه  در  آنها  نگاه  كه  می دهد  نشان 
درست می باشد. یعنی نگاه صرفاً جنسی یا مذهبی به ازدواج ندارند. 
البته این اولویت به این معنی نیست كه آنها نگاه دینی و یا جنسی به 
ازدواج ندارند؛ خیر. چرا كه دین نیز هدف ازدواج را آرامش معرفی 

می كند.

مانع ازدواج شما چیست؟

اكثر  یعنی  بود.  مالی  وضعیت  و  اقتصاد  این سوال،  در  اول  اولویت 
دانشجویان فكر می كنند كه چون وضع مالی خوبی ندارند، باعث شده 
تا آنها نتوانند ازدواج كنند. البته اینكه اقتصاد بخش مهمی از زندگی 
است، شكی در آن نیست؛ اما به نظر ما، دانشجویان درک صحیحی 
از نقش اقتصاد در شروع یک زندگی ندارند و یا اینكه سطح توقعات 
و  به فرهنگ سازی  نیاز  این مورد  ندارد. كه  واقعیت همخوانی  با  آنها 

توجیه بیشتر دارد.

مالک شما برای انتخاب همسر چیست؟

 در این آمار تقریباً یك تعادل دیده می شود؛ یعنی مالک آنها در عین 
نزدیكی، به ترتیب ایمان، اخالق، اصالت و زیبایی است كه این نشان 
این  بین  انتخاب همسر، در  به  استوار، نسبت  و  نگاه درست  بر یك 

دانشجویان می باشد.

بهترین شیوه شناخت فرد مقابل چیست؟

بین  در  خوبی  فكری  بلوغ  و  پختگی  یك  كه  می دهد  نشان  آمار  این 
از مسیرهایی  یعنی  برای شناخت فرد مقابل وجود دارد.  دانشجویان 
به  رسیدن  عین  در  كه  می كنند  عبور  خود  مقابل  فرد  شناخت  برای 

گزینه مطلوب خود، طرفین نیز آسیب نمی بینند.

اما؛ متاهل بودن در دانشگاه فرهنگیان چه مزیتی دارد؟

 راستش را بخواهید، هیچ؛ یعنی در دانشگاه فرهنگیان یك فرد متاهل 
از هیچ مزیتی بهرمند نیست. تنها یك وام ازدواج می دهند كه آن هم 
چنگی به دل نمی زند. یعنی حتی مسئولین، تا به حال راجع به مسئله 
ازدواج در این دانشگاه، حتی فكر هم نكرده اند. با توجه به این آمار 
و پژوهش می توان فهمید كه می شود بسیاری از معضالت اجتماعی 
و فرهنگی دانشگاه و باالتر از آن، جامعه را با كمی توجه به این مسئله 
حل كرد. امیدواریم این پژوهش، اندكی مسئولین را بیدار كند و آنها را 

متوجه سازد كه دارند از چه مسئله مهمی غفلت می كنند.

فقط مجردها بخوانند
پرونده ازدواج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان

@jahesh_cfu

در شبکه های اجتماعی
ما را دنبال کنید:



صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس
مدیر مسئول: علیرضا شبانی

سردبیر و طراح: عباس نعمتی

ویراستار: محمدجواد دژکوهی، محمد حقیقی، محمدرضا داوودی
آبـادی فـتـح  رسـول  مـحـمـد  شماره:  این  نویسندگان 

حمزه استاد، علیرضا شبانی، عباس نعمتی 

از طریق شماره پیامک و نشانی زیر در شبکه های اجتماعی 
با ما در تماس باشید:
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@jahesh_cfu

اا
مجموع خیر بله جدول ۱

۶۸ ۶۰ ۸ آیا ازدواج کرده اید؟

۸۸/۲ ۱۱/۸ درصد

مجموع خیر بله جدول ۲

۶۰ ۱۹ ۴۱ آیا تمایل به ازدواج دارید؟

۳۱/۷ ۶۸/۳ درصد

مجموع خیر بله جدول ۳

۴۱ ۱۷ ۲۴ آیا فرد خاصی را مد نظر دارید؟

۴۴/۰ ۵۶/۰ درصد

مجموع مستقل شدن مسائل جنسی پیدا كردن اعتبار اجتماعی رسیدن به آرامش و تخلیه احساسات عمل به دستورات دین جدول ۴

۶۴۳ ۱۰۱ ۱۲۷ ۸۴ ۲۱۴ ۱۱۷ دلیل شما برای ازدواج چیست؟

۱۵/۷ ۱۹/۸ ۱۳/۱ ۳۳/۳ ۱۸/۲ درصد

مجموع  اختالف
سن

 مسائل
اقتصادی

 سطح
تحصیالت

نشدن  پیدا 
فرد مناسب

 ترس از
 محدود شدن

آزادی

 اختالف
نظر

 عدم رضایت
والدین

 ادامه
تحصیل

جدول ۵

۱۴۸/۵ ۳ ۶۲ ۰ ۳۵/۵ ۴/۵ ۳/۵ ۱۶ ۲۶ موانع ازواج شما چیست؟

۲/۰ ۴۱/۸ ۰ ۲۳/۲ ۳/۰ ۲/۴ ۱۰/۸ ۱۶/۸ درصد

مجموع اصالت خانوادگی اخالق زیبایی ایمان جدول ۶

۴۶۹ ۱۱۳ ۱۳۰ ۹۹ ۱۲۷ مالک شما برای انتخاب همسر چیست؟

۲۴/۲ ۲۷/۶ ۲۱/۱ ۲۷/۱ درصد

خدا رو شکر
 پل ارتباطی بین این دو گل

نوشکفته شدیم

خسته نباشین
 زحمات فراوانی کشیدین
پلتون رو از کجا آوردین؟

 مسئول ازدواج
دانشجویی دانشگاه

حمزه استاد
دانشجوی رشته علوم تربیتی

مجموع شیوه سنتی دوستی پیش از ازدواج تحقیق گفتگو با فرد جدول ۷

۲۶۴ ۳۳ ۳۶ ۷۷ ۱۱۸ بهترین شیوه شناخت فرد مقابل چیست؟

۱۲/۵ ۱۳/۶ ۲۹/۲ ۴۴/۷ درصد


