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 عشق بررسی مبحث ازدواج و خانوادهازدواج و تشکیل 

 اسدی کرم زهرا

 

 

 ده:کیچ

ا  در یه جهانک یری. سباشد یمش از مرگ یپس از تولد و پ یهر انسان یراداد زندگ نیتر مهمازدواجح 

ازدواج  یسدنت  یهدا   یوساسد و  هدا   یجدشاب ح اگر چه از اند گرفتهش رو یته پیته و فرامدرنیعصر مدرن

ه با کل اانواد  مید  گرف . تشیرد آ  را در جامعه نادکارک  و ینقشح اهم توا  ینم یاسته اس ح ولک

 یو وتد  یااالقد  یراسدتگ ی  و پید بشدرح ترب  ییدر تدداوم و ماندا   ییح نقدش بسدزا  گردد یمازدواج آغاز 

 .اند یانساناجتماعات  یه هسته اصلکدارد  یمردا  و زنان یبخش  یشخص

د   یواودد اجتمداع   نیتدر  کوچدک  یهدا   ید قابلجامعه را به  یکام مم اگر استحیراهه نرفتیچندا  به ب 

  جامعه را درو  یفکیا  صعود و نزول کاودح ار یها ییتواناه با ک یا ماموعهم؛ یاانواد  د نسب  ده 

د  ازدواج بده مثابده   ید . پدکندد  یمن یرا تضم یجوام  انسان یله آ  ماندگاریاود پرورش داد  و به وس

ج آ  یرا یها  یوساسبا شرح  کند یماس  و ما را وادار  یند اجتماعیفرا یکح نقش اانواد  در جامعه

  م.یو عوامل مرتبط با آ  بپرداز ی  وجودیف ماهیدر برابر رابطه فرد و جامعهح به تعر

 

  خانواده یختگیعشق، ازدواج، گسکلیدی:  یها واژه

 

 ازدواج

ات استمرار بخشد یاود را در قبال تداوم و یازهایه بتواند نمآن یاس  و برا یاجتماع یانسا  موجود

و  یروو یازهایح نها یازمندینازمند اس . از جمله یر همنوعا  اود نیو ارتباد با سا یگروه یبه زندگ

وندد بسدتن   یپ». ازدواج عبدارت اسد  از   شود یمل اانواد  برآورد  میه با ازدواج و تشکاس   یجسمان

 یرابطه وقدوق »ا ی( و 243: 2232ح ی)انور.« کمشتر یزندگشروع  یز  و مرد برا یک یو رسم ینید

و   ها آ ن ز  و مرد واصل شد  و به یله عقد مخصوص بین به وسیا مدت معیشه یهم یه براکاس  

 (321:::22نح ی)مع« ببرند. یگر تمت  جنسیدیمه از ک دهد یم

و آ   شدود  یمد موجدب   یجنسد  یایه روابط پایوند دو جنس مخالف را بر پایه پکاس   یازدواج عمل»

ا  ید . بده ب گدردد  یمرا موجب  ی  روابط جسمانیه مشروعکاس   یاجتماع یمستلزم انعقاد قراردادها

 (32: 22:3ح یسارواان) «.میز باشیب جامعه نید شاهد تصویگر: در را  تحق  ازدواج باید
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آ  بر اسداا مقدرراتح آداب و رسدومح     یه برقرارک یمانیمقدا اس ؛ پ یمانیازدواج از نظر اسالمح پ»

ه کد  دید آ یمد د یپد ین تعهدات و وقوقیشرف یه آ  برایاس . در سا ین ااصیفات و سنن و قوانیتشر

 (23: 22:3ح ی)قائم« فر اس .کیتخلف آ  موجب عقوب  و 

 ازدواج عاقالنه

  در یبه عوامل شا همش از آنیاز پژوهشگرا  پ یاریه بسکاس   یا انداز   ازدواج تا ی  و اهمیوساس

. کنندد  یمد اانواد  نظر  یربنایرساا  و زینند به زکخته توجه یاانواد  گس یطیو مح یروابط ارتباش

رد در ید   صدورت گ یصدح  یرمد و تف ینش منطقد کبر وسب  یه زندگیروشن اس  هر چه اساا و پا

دگا  پدارتو  ید اواهدد بدود. شبد  د    رو روبده و اادتالم همسدرا     هدا  یناسدازگار متر با انباش  کند ح یآ

ح ابزار ینیسه جنبه متفاوت و مرتبط با هم اس : هدم ع یدارا ینش منطقک(ح ییایتالیا شناا جامعه)

 د آگاها .ییل متناسب با اهدام و در انتها تأیو وسا

 یرد؟ بدرا کد  یتلقد  یند یهددم ع  یدک ازدواج را  توا  یما یل مطرح شود: آمن شیبه ا تواند یم ها سلال

گرا  تا چه انداز  مهم ین و دیم؟ نقش والدیداشته باش یلیاز اس  چه ابزار و وسای  در ازدواج نیموفق

 و معتبر اس ؟

و  یدروند  یازهدا ین یدر جهد  ارضدا   یند یهددم ع  یکه ازدواج کم یرید بپشیدر پاسخ به سلال اوّل با

ا  یتب اسالم بمه مک پسند همهو  یلکا  یب یکاس . اهدام ازدواجح در  یجسمان یو وت یامل روومت

 رد ح به ااتصار عبارت اس  از:ک

 ز  و فطرتیغر یپاسخ به ندا د 2

 همسرا  یانو  آرامش براکااد یا د 3

 ا  و فرزندا  سالمکودک  یداشتن فرزند و ترب د 2

 یدامنکوفظ عف  و پا د 4

 ح محب  و عش یدوست د 3

 ص(اللّه ) رسولسن   یاجرا د 1

 یتعادل در وجود آدم یجسم و روا  و برقرارن سالم  یتأم د :

 گر.یدیمامل و رشد مبه ت کمک د 3

از ید ن ینش منطقد کل شد  ابعاد یممت یاس ؛ منتها برا ینیهدم ع یکازدواج  ییردهاکارکن یبا چن

 م.یندازیب یگر نظریاس  به دو شرد د

ندار  کدر  هدا  آ دما  ید و  چیشد  یول دهند یمل میل متناسب ازدواج را مردا  و زنا  تشیابزارها و وسا

 یابیامک  یه نهاکند کازدواج  یبا شخص ییها یژگیوح در چه صورت و با چه یسکه چه منیگر و ایدیم
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 یو وتد  یح قدوم یح ندژاد یفرهنگد  یاسد . گونداگون   یندح بحث مفصلکتاربه  اش یزندگو لشت را در 

شده دو نفدر   یگانده باشدند. اند  یگرا  منحصر به فرد و یدام نسب  به دکهر  ها انسا سبب شد   یمیژنت

جهات همانند هستندح قابل  یاریه از بسک ییدر بار  دوقلوها ین مورد وتیس ؛ ایه به هم نیامالً شبک

ه دو انسا  از دو جنس مخالف قصدد دارندد روزهداح    ک شود یم تر وساا ین موضوع زمانیا  اس . ایب

 نند. به قولک یسقف زندگ یکر یدر ز یادیز یها سالو  ها ما 

 .گردد یم یتلق یروان یماریب ین وال  نوعیو در بدتر ریناپش اجتنابضعف  یکن وال  یعش  در بهتر

از جدنس ادود )نده از     یقیدوس  و رف اواهند یم ییه گوکنند کد چنا  رفتار یبا» آذر یمساواتتر کد

: 22:4ح آذر یمسداوات « )مصدو  بمانندد.  نند تدا از افسدو  شدهوت    یهمه عمر برگز یجنس مخالف( برا

3:4.) 

 :کند یمل مطرح من شیبه ا غالباًازدواج را  یها مالک یمناب  اسالم

 ینداریتوجه به بُعد مشهب و د د 2

 و و وُسن ال یمداشتن ااالق ن د 3

 یسالم  جسمان د 2

 توجه به اانواد  د 4

   )همشأ  بود (یفوکتوجه به اصل  د 3

 اس : یتر مشخص یها جنبه  در بردارند  یفوکاصل 

 الت.یو تحص یب هوشیرح ضرم: استعدادح شرز فیو روو یرمف یهمسان د 2

 .یو چاق یح الغریوتاهکو  یح بلندیح تفاوت سنییبایو ز ی: زشتیجسمان یهمسان د 3

 .ی: شبقه اجتماعیاجتماع یهمسان د 2

 .ینه زندگی: درآمدح اشتغالح هزیاقتصاد یهمسان د 4

 و ... ها د یپوش: آداب و رسومح لباا یفرهنگ یهمسان د 3

 .یاسیرات سمو تف یوزب ی: وابستگیاسیس یهمسان د 1

ازمند تأمدل و  یح نیدر زندگ یگریش از هر مسئله دیسته بین وسابح انتخاب همسر متناسب و شایبا ا

صدورت گرفد  گسسد  و فسدخ      یه چو  ازدواجد کن اس  ین مسئله به ااشر ای  ایدق  اس . اهم

  ینش صحیه با گزک یس . امریسر نیم یاجتماع یها بیآسو  یروو یبدو  تحمل فشارها یقرارداد

 الت را به دنبال دارد.ماز مش یوهک ح ینش ناصحیاما در مقابلح گز شود یمو سرور  یسبب اوشبخت
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ه در ازدواج نهفتدهح محدروم   ک ییها موهب از  یاریرد و اود را از بسک ید بتوا  بدو  ازدواج زندگیشا

آ  در عشاب تحمل هم باشند. مرووم  یصورت گرفته و اعضا یه ازدواجکن بهتر از آ  اس  یساا ح ا

 :سدینو یمن موضوع یدر اصوص ا نژاد پاکدرضا یتر سکد دیشه

ج واصدل از ازدوا  یشد و ز  لباا مدرد نبدود و او را از گزنددها و گرمدا و سدرماها      یچنانچه ازدواج»

ا از مدرد رند    ید ش نمودح یط مودت و روم ح از مردش سلب آسایااد محیا یرد و به جاممحافظ  ن

ه کد آورد  باشدد از آنادا دور اسد . مدرد      یه از فضدل اددا رو  ک ییندح غناکلباا رفا  و مودت را بر 

  او را بده غندا   یو اوسداا مسدئول   کندد  یمد ار کد ندد بهتدر   ک ید ارج ز  و زندگیبا کند یماوساا 

 ییو چه غندا  یارکند و چه کچه  ی. اما اگر ز  لباسش و انسانش و عشقش نباشدح با دلسردکشاند یم

 .(323: 22:4ح نژاد پاک« )؟!یجه  چ

ن یرین و سدا یبده وضدور والدد    توا  یمن قسم  ید آگاها  اس . در اییتأ یینش عقالکشرد سوم در 

: 22:3ح ید )سدارواان ید نام« یش اولد یمظهر گدرا »را  ترها بزرگن و یوالد توا  یم یرد. به نوعکاشار  

204) 

 یازدواج احساس

نح آ  گونده  ی  نشد  و موازیرعا ها یهمسانو  ها مالکستند. یفو هم نکهمسرا   ییها ازدواجن یدر چن

 سپرد  شد  اس . ید در نظر گرفته شودح اوا  به عمد و اوا  ناآگاهانه به فراموشیه باک

ح یو لدشت جنسد   ییاماوک  و نامناسب باشدح از جمله ازدواج تنها به ااشر یصحنا تواند یماهدام هم 

 د  به پس  و مقام و ... .یسب مال و ثروتح ازدواج به ااشر رسکازدواج تنها به ااشر 

ح یح فقدر اقتصداد  یازدواج عاشقانه ملثر اس  مانند فقدر فرهنگد   یریگ شمل یدر چگونگ یادیعوامل ز

را  یمتدر ازدواجد  کد یشدا . »شدود  یمد  یاد دیه در جامعه زک یو مورد یترومح ازدواج یلیازدواج تحم

مصدلح    یارهدا یمع یعش  به چشم اورد و هم با تمام یه در آ  هم مظاهر عالکبتوا  سراغ گرف  

 یبدا سدرما   یبده زود  دهند یمو اوساسات ماال  ی  فردیه فقط به توسن عالکابد. در آنا  یسازش 

 (204: 22:3ح ی)سارواان« د.یمواجه شد  و اواهند لرز  یسخ  زمستا ِ واقع

  

 ست؟یعشق چ

ه بده  کد دارد. اما آنچه  یف متعددیح تعاریات و علوم اجتماعیف عش  از فلسفه گرفته تا الهیدامنه تعر

ه ز  و مرد در ک کند یماشار   یم تنها به موردی  آ  در قالب ازدواج هستیتشر یم و در پیاز داریآ  ن

ز  ید از انگ یه معمدوالً ناشد  کد د یشد یش عاشفیگرا» یعنی. عش  رندیگ یمدو شرم بازوا  عش  قرار 

ر  ید چ( »3032: 2232ح ی)اندور « یسد کا ید و  یزید ار بده چ یبس یا عالقهح دلبستگیاس . مهر  یجنس
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ودد   ح بده ودد افدراد دوسد  داشدتنح در گششدتن از      یسد کبه  یح تعل  قلبیسکبر  ید  دوستیگرد

 (23900: ::22)دهخدا « یدوست

. کنندد  یمگر اوساا یدیمه دو نفر نسب  به کاس   یمتقابل یو شخص یمیزیف یانگر دلبستگیعش  ب

 میکند  یمر مم اما معموالً فید داریاس  ترد یشگیه عش  همکن نظر یاز ما در بار  ا یارین روزها بسیا

امالً کد  شدوند  یمد ه عاشد   ک یزوج ی. براگردد یم یناش یه عاش  شد  از اوساسات و عواشف انسانک

 یگر در جستاویدیمبا  شا  رابطهنند و کرا آغاز  کیمشتر یه بخواهند زندگک رسد یمبه نظر  یعیشب

 باشد. یو جنس یشخص یارضا

ه عشد  در روابدط همسدرا     کد ندد  کاداد  ین تصدور را در ذهدن ا  ید ن اسد  ا مبود  رفتار مم یمنطق

 س .ین نیاس . اما هرگز چنرش یرقابل پشیو غ یرضروریغ

. گردد یم یتلق یروان یماریب ین وال  نوعیو در بدتر ریناپش اجتنابضعف  یکن وال  یعش  در بهتر

 (20: 2939دنزح ی)گ

  

 ا خوبیعشق: بد 

ه عشد  در روابدط همسدرا     کد ندد  کاداد  ین تصدور را در ذهدن ا  ید ن اسد  ا مبود  رفتار مم یمنطق

پس از ازدواج  یتداوم زندگ یه عش  برامس  بلین نیاما هرگز چن رش اس .یرقابل پشیو غ یرضروریغ

گر نفوذ یدیمدر قلب  کمشتر یش از ازدواج و شروع زندگیه تا پک یو مهم اس . ز  و شوهر یضرور

ز یند. عش  عنصدر نداگر  یاین مهم نائل بیمتر اواهند توانس  به اکند  و پس از ازدواج یح در آاند نمرد 

 32ه ید )آ دید آ یمد ز  و مرد از آسما  فرود  یاداوند برا یه از سوکاس   یا هیهداس  و  یاوشبخت

واال  ییهدا  هددم د داشدتن  ید ه به امکاس   ییها چشمبخش  یو روشن ها قلبوند دهند  یسور  روم(؛ پ

را هما  یس  زیآ  در ازدواج ن یساز پاکرد  و ک ییزدا عش . هدم ما از بحثح اند کرد مبادرت به آ  

امدل در  ک ینند  و نامطمئن اسد ح وسدابگر  کرا  ینح ویآتش یورانه در اثر عشقکورکه ازدواج کگونه 

 نخواهد داش . یازدواجح سراناام مطمئن

شدتر بده   یاز هسد  ب ید ه نکد اسد    یشخص یدر شناا  و آگاه یاستکلح نقص ازدواج عاشقانهح کدر 

 :کنند یما  ین بین چنیسندگا  و محققیاز نو ین بار  برایاو نظر انداا . در ا یها بیع

بدر اسداا    صدرفاً ه ازدواج مد نیو ا گدردد  یبرموب انتخاب همسر یند معیبه فرا ییل جدایدل نیتر مهم»

در سه سال اوّل  ها شالقدرصد  20قات نشا  داد  اس  ی. تحقردیگ یمل مو زودگشر ش یروابط اوساس

افدراد   یرد  و چهدر  واقعد  کش کاوساسات فرو یدو سال اوّل زندگ یه در شکچرا  دهد یمازدواج رخ 

 (2232حی)تواناعلم.« سازد یما  یاود را نما یالت زندگمو مش شود یممشخص 
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اود ودرم از   یاهایقبل از ازدواج در رؤ ها آ دارند.  کمشتر یغلط از زندگ یاز جوانا  تصور یبرا»

دندد متوجده   ید رو روبه یات زندگیقعشدند و اود را با وا یوارد زندگ یوقت یول زنند یمعش  و تفاهم 

شده  یهمسدرم هم »ه منیمثل ا ییند  الگوی  فراتر از اوساا اس . جوا  از همسر آیه واقعک شوند یم

ندد. اگدر   ک کامالً درکد ه مرا منیدر ذهن دارد و ا« ار باشدمم درستیه به هم دارک ید به ااشر عشقیبا

 (2232حیساالر مردم.« )داند یمار مااد شد همسرش را نسب  به عشقش گناهیا یظن

ه کد  یب اشتبا  شود در ودال ممرت اواهد ینمس کچ یه یزندگ یکدر انتخاب شر یریگ میتصمهنگام 

از افراد در انتخاب همسر مورد نظر اود  یاریه بسکانگر از آ  اس  یدرصد از آمار شالق ب 3به  یکنزد

 .کنند یم یاشتباهات جد

 ردوید گ یمد ن صورت یوالد یرم  فیه بدو  نظر و وماکاس   ییها ازدواجبه ااشر  ها شالقدرصد  34

 رد  اس .کدا یاهش و[ تنزل پک] ییزناشو یل مدت زندگین دلیبه هم

د ید م نخواهیگر بدود یدیمد ه عاشد   مد نیجز ا ید جوابینکرا سلال  ازدواجشا عل   ها زوجشتر یاگر از ب

ار و همرا  یو  یکشر یک. انتخاب کنند یمه افراد هنگام انتخاب کاس   یاشتباه نیتر بزرگن ید. ایشن

امدا   رسدد  یمد ن مطلب درس  بده نظدر   یه عش  و اوساا باشد. هر چند اید بر پایهرگز نبا یدر زندگ

اده و  یه عشد  و عالقده نت  مد سد ح بل یازدواج ن یها هیپاه عش  اساا و ک  اس  یژرم و عم یقتیوق

ادود   ی  در جایه تمام عوامل و عناصر صحک یگف  زمان توا  یماوب و موف  اس .  یامد ازدواجیپ

 (30: نژاد رئوم. )آورند یمز به دنبال یباشند عش  و عالقه را ن

و  ردید گ یمن صورت یوالد یرم  فیه بدو  نظر و وماکاس   ییها ازدواجبه ااشر  ها شالقدرصد  34

 یو فروپاشد  هدا  شدالق رد  اسد . عمدد    کدا یو[ تنزل پ اهشک] ییزناشو یل مدت زندگین دلیبه هم

تدداب کدر  آذر یمسدداواتتددر ک( د2232ح کی)بددا« اسدد . کمشددتر یدر پددنج سددال اوّل زندددگ یزندددگ

دح ازدواج عاشقانه را ینمه هرگز به ااشر عش  ازدواج نکن موضوع ی  ایانحرافاتح با تشر یشناس جامعه

 .دهد یملقب  ها ازدواج نیتر نیزهرآگ

ارشدناا  کن ید صدورت گرفتده اسد . ا   « یاسدتل پنسدت  »تدر  که توسط دک آورد یممثال  یقیاز تحقاو 

  ید پرجمع یازدواج و شدالق در شدهرها   یهدا  پروندد  سال به مطالعده   یقات اود را در مدت سیتحق

 یه به دنبال عشقک یرد ح در پنج سال با سه هزار ز  و مردکز کگر جها  متمرید یشورهاکا و یمآمر

اه گرفته اسد :  یقات اود نتیاز تحق یبه عمل آورد  اس . و یح مصاوبه وضوراند کرد د ازدواج یشد

ن یریچدو  جدا  شد    یه روزگارکاس   یشالق در سراسر جها ح پر از زنا  و مردان یها دادگا  کنیا»

ن تصور شدومح  یو به ااشر هم کردند یمروح در دو بد  تصور  یکگر را دوس  داشتند و اود را یهمد

گر اظهار نفرت و یدارند از همد یشتگکبا هم پدر  ییه گوکنه یریردند و واال چو  دشمنا  دکازدواج 
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ااتراعدات   نیتدر  مخدرب از  یمی... افسانه عش   اند ستاد یاد  در برابر هم یشکو انار  کنند یمانزجار 

 «بشر اس .

 یچ تصدور و پنددار  یصور و پندار اسد  و هد  ن ز  و مرد وجود ندارد؛ هر چه هس  تیبه نظر او عش  ب

ح نود یا از هر صد ازدواج عشقیمتنها در آمر مینیب یمس  اگر ین زیانگ شگف ن ی. بنابراماند ینمجاودانه 

 (313: 22:4ح آذر یمساوات. )اند شد  رو روبه کس  دردنامآ  با ش یو سه تا

  

 ازدواج عاشقانه یشناس بیآس

ه کد اسد    یبین آسد یاولد  اند بود گر یدیمعاش   یه روزک ییها اانواد شتر ین رفتن بیو از ب یفروپاش

ه منادر بده ازدواج نشدد     کد  افتد یمهم اتفاق  ی. البته گاهندیب یم یرمنطقینامقعوالنه و غ یها ازدواج

 تواندد  یمد  یاز زندگ یدیو نوم یشکح اودیروو ی. افسردگباشد یمش یاز پ تر دردناکآنگا  به مراتب 

 شوند یمح متوسل به اشون  یامکد  نایگر عالو  بر چشید. دسته دیبه وجود آ یروابط فردبعدها در 

تدر روزنامده در   ینندد. ت کاورندد جبدرا    یه نتوانسدتند بده دسد  ب   ک  آنچه را ین شریاز ا اواهند یمو 

 یهدا   ید جناو  هدا  قتدل م یس  و ما شاهد هسدت ین یاال ین اتفاقاتیووادثح هر روز از چن یها صفحه

 ییهدا  آ  یرواند  یماریه نشا  از جنو  و بک ردیگ یمبه نام عش  و روابط عاشقانه صورت  کیووشتنا

 .اند گرفتهسراورد  از عش  لقب  یه به نوعکدارد 

« دنزید گ»ا مانند یم و ینکتصور و تفاهم فرض  یح عش  را نوعیپنست استلتر کس  مانند دیمنصفانه ن

و  تدر  د یسدنا م ازدواج هدر چده   یند که هس  اگر ادعدا  کهر چه  یم ولییقلمداد نما یروان یماریب یک

شتر اواهد بدود؛ و هدر   یاانواد  ب یداریام و پامرد استحیو بر اساا عقل و منط  صورت پش تر مناسب

شدتر  یادانواد  ب  یختگیر گرفته باشدد گسد  یتأث ییرعقالیغ یو بر اساا رفتار تر نامناسب ییچه زناشو

 اتفاق اواهد افتاد.

 

 و مآخذ: منابع

ح 22:3ح ترجمده بداقر پرهدامح    یشناس جامعهشه در یر اندیس ی( مراول اساس2992مو  )یآرو ح ر د  2

 ح تهرا ح چاپ سوم.یانتشارات و آموزش انقالب اسالم

ح 2233ح یح ترجمده محسدن ثالثد   یشناسد  جامعده شه بزرگا  یو اند ی(ح زندگ29:2س )یوزرح لوئک د  3

 ح چاپ پنام.یانتشارات علم

 اانواد ح انتشارات سروشح تهرا ح چاپ دوم. یشناس جامعه ی(ح مبان22:3باقر )ح یسارواان د 2

(ح فرهنگ بزرگ سخنح انتشارات سخنح جلدد اوّلح تهدرا ح چداپ    2232ارا  )مح وسن و همیانور د  4

 اوّل.
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 رح تهرا ح چاپ دوازدهم.یبکر یح انتشارات امی(ح فرهنگ فارس::22محمد )نح یمع د 3

 ز.یانحرافاتح انتشارات نوبلح چاپ اولح تبر یشناس جامعه(ح 22:4د )یآذرح ما یمساوات د 1

 (ح لغ  نامه دهخداح جلد دهمح انتشارات دانشگا  تهرا ح تهرا ح چاپ دوم.::22اکبر ) یعلدهخداح  د :

 ح تهرا ح چاپ پنام.یح نشر نیح ترجمه منوچهر صبوریشناس جامعه(ح 2939) یدنزح آنتونیگ د 3

 ح جلد دومح انتشارات ااالقح قم.یساز انسا تب م(ح ازدواج م22:1درضا )یح سنژاد پاک د 9

 مداوم. یها زلزله پسبا  یا زلزلهح شالقح 4/2/34 ینح روزنامه همبستگیح نازنکیبا د 20

 شالق. یبه علل اجتماع یح نگاهیساالر مردمروزنامه  د 22

   آمار.یعلل شالق به روا نیتر مهمح 34/1/32ح فاشمهح روزنامه اراسا  یتواناعلم د 23

 س .یه ازدواج نیح عش  اساا و پا30 ح شمار  یه موفقیح نرگسح نشرنژاد رئوم د 22

 ه عش  و اوساا باشدید بر پایهرگز نبا یار و همرا  در زندگیو  یکشر یکانتخاب 
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