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 ه نام خداب

 پیشگفتار: 

انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات درزندگی انسان است.  تشکیل خانواده سالم ، متعادل وپایدار 

مانند هر امر مهم دیگری ،  به تفکر منطقی وتالش وکوشش نیازمند است. جوان می بایست بر اساس 

اصولی ومنطقی ، همسر آینده خود را انتخاب نماید وازدواج تنها راه مشروع وسالم  معیارهای

تشکیل خانواده است. بهار ازدواج دوران جوانی است.در این دوران فرد با شور ونشاط خاصی رو 

 به رو می باشد وآمادگی برای ساختن فردای بهتری را برای خود وخانواده اش دارد.

ساز ارتباطات اجتماعی مناسب وبه هنجاراست وافرادی که ازدواج می نمایند از ازدواج سالم زمینه 

نظر احساسی سالمترند وکمتر قربانی خشونت های گوناگون اجتماعی می شوند. الزم به ذکر است 

که عالوه بر موارد یاد شده ، آرامش واعتماد به نفس بیشتری نیز در این افراد دیده میشود وتعهد 

 لیت بیشتری نسبت به افراد مجرد دارند.واحساس مسئو

چند سالی است که در کشورمان شاهد تاخیر درازدواج در بین جوانان می باشیم .از عواملی که 

موجب این امر شده اند ، می توان به تغییر در باورها والگوهای فکری ، بعضی از مشکالت اقتصادی 

 وعدم حمایت مکفی والدین اشاره نمود.

رین حقوقی که والدین در قبال فرزندان جوان خوددارند : ساماندهی امر ازدواج ایشان یکی از مهمت

می باشد. پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله در این باره می فرمایند:از جمله حقوق فرزند بر 

 یدپدرش سه چیز است : اسم خوب برای او انتخاب کند ، سواد به او بیاموزد وهرگاه به سن بلوغ رس

 ، اورا همسردهد.

درراستا ی توانمندسازی جوانان به منظور انتخاب شریک زندگی مناسب ، اداره سالمت جوانان دفتر 

سالمت جمعیت خانواده ومدارس ، با بهره گیری از اساتید فن ، اقدام به تدوین این کتاب ، نموده 

نان کشورمان ، درزمینه ازدواج است .امیدواریم بتوانیم گامی هرچند کوچک ، در ارتقای آگاهی جوا

 سالم ، برداریم. 

 دکتر محمد اسماعیل مطلق                                                              

 مدیرکل سالمت جمعیت خانواده ومدارس                                              
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 مقدمه : 

در خصوص ترویج ازدواج مناسب ،  معظم رهبریاشاره ای به سیاستهای ابالغی مقام 

 : سالم وآسان در جوانان 

 سیاست های کالن خانواده : 

 شامل :   4بند 

ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج وتسهیل ازدواج موفق وآسان برای همه دختران 

رد در جامعه با وضع وپسران وافراد در سنین مناسب ازدواج وتشکیل خانواده ونفی تج

سیاست های اجرایی وقوانین ومقررات تشویقی وحمایتی وفرهنگ سازی وارزش گذاری 

  به تشکیل خانواده متعالی بر سنت الهی

 بند دوم سیاست های ابالغی جمعیت : 

   رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و                

  های زندگی و تربیت نسل های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینهحمایت از زوج

 دصالح و کارآم

وامل زیادی درتصمیم افراد برای ازدواج تاثیر دارد که مهم ترین شان سبک زندگی فرد ع              

 یکی از در وضعیت تجرد به سر می برند.  نزدیک به سیزده میلیون نفردر حال حاضراست. 

قوانینی که به انسان ها احساس امنیت می دهد عضویت در گروه است یعنی ما وقتی که 

به یک گروه هستیم در گروه احساس امنیت بیشتری می کنیم تا زمانی که فرد  متعلق 

 زندگی می کنندهستیم. به همین دلیل است که می گویند انسان هایی که مجرد هستند وتنها 

 آسیب پذیری جسمی و روانی شان خیلی بیشتر از افرادی است که در جمع زندگی می کنند.
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 طبیعت به عهده جنس برآورده شدن برخی از این نیازها را  .متعددی دارند  نیازهای عاطفیانسانها 

نیاز  فقط به محبت خانواده و گروه دوستان انسان دیگرگذاشته است. از یک سنی به بعد،  مکمل 

شما را دوست داشته باشد، به شما توجه کند و مکمل کسی از جنس بلکه نیاز دارد . دندار

ه سازد. این یعنی شما به دنبال عاطفه ای از جنس دیگر هستید. ازدواج این احتیاجاتتان را برآورد

خاصیت را دارد که ما را از تعدد روابط بی حاصل، یا دل بستن به افراد اشتباهی، به یک سرمایه 

گذاری عاطفی مطمئن تر سوق دهد. وقتی ازدواج می کنیم، به امنیت عاطفی می رسیم و احساس می 

ه نیازهای روانی، نیازهای عاطفی و حمایتی ما را برآورده کند. همان طور که کنیم کسی هست ک

پروردگار هم در قرآن آورده است که زن و مرد را برای آرامش گرفتن از یکدیگر آفریده و هدف 

 نهایی ازدواج، رسیدن به همین محبت و امنیت و آرامش است.

موخته های موجود در سمینارها وکارگاه ها با بهره گیری ازدرس آدر این مجموعه تالش شده تا 

ونشست ها پاسخ پاره ای از سواالت طرح شده در خصوص موانع ازدواج درجوانان را با استفاده از 

 رای ونظر ایشان وسایر صاحب نظران ارائه دهیم .
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 طرح درس:

 

 الف ( یادگیرنده با سیاست های ابالغی جمعیت آشنا شود.

 ازدواج سالم آشنا شود.ب( با اهمیت 

 ج( با موانع مختلف درراه ازدواج سالم آشنا شود.

 ح( راه حل های مختلف درموانع ازدواج سالم را شناسایی نماید.

 چ( ارتقا آگاهی جوانان درزمینه فواید ازدواج مناسب برای جوانان 

 ازدواج دیرهنگام آشنا شوند.د( با مضرات 

 دختر وپسر ازازدواجذ( آشنایی با عوامل امتناع 

 و( آشنایی با راهکارهای برخورد سالم با عوامل امتناع دختر وپسر ازازدواج 
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 : موضوع  اهمیت

 

هر جوانی طبعاً به ازدواج و تشکیل خانواده عالقه دارد و باید کانون خانواده را برقرار سازد. لیکن 

افتد. آن چه و مطلوب به سنین باالتر به تأخیر می اغلب ازدواج ها از سنین طبیعی سالهای اخیر در 

که در این راه وجود دارند که  شود بعضی مشکالت و موانع واقعی یا خیالی استباعث این تأخیر می 

 کنیم: بعضی از آن ها اشاره می  به

زن  به یکدیگر دارند. دو رکن اصلی ازدواجدو جنس ازدواج یک امر ساده و یک نیاز طبیعی است که 

زندگی تشریک مساعی  در ادارهتا بندند،  و مرد هستند که در خطبه عقد، پیمان زندگی مشترك می

نمایند و تا پایان عمر نسبت به همدیگر وفادار باشند. و مرد به مقدار امکاناتش چیزی یا مبلغی را به 

شود. اصل ازدواج  مینماید که مهر و صداق نامیده عنوان اقدام و نشانه صداقت تقدیم همسرش می 

تشریفات است. و قاعدتاً باید مانند سایر نیازهای طبیعی بدون تکلف انجام همین امر ساده و بی 

آالیش خود خارج شده و به یک سری آداب و بگیرد. لیکن این حقیقت ساده از مسیر سهل و بی 

است، مانند مراسم  رسوم و تجمالت و توقعات زائد و غیرضروری و دست و پا گیر مبتال گشته

این قیود زائد و دست و پا گیر بصورت جزء الینفک  و..... های سنگینسنگین عقد و عروسی، مهریه 

ازدواج در آمده و آن را امری غیرطبیعی و دشوار ساخته است. ریشه اکثر موانع، همین قید و 

 . بندهای غیرضروری است 
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منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی قابل بررسی است. های اسالمی اهمیت ازدواج از دو در آموزه

اهمیت ازدواج در دین مبین اسالم تا آن اندازه باال است که در قرآن کریم از همسران به عنوان 

)صلّی اهلل علیه و آله و کند. همچنین پیامبر گرامی اسالممی و مایة آرامش یاد [4]زیبایی برای یکدیگر،

همچنین  [5]"تر از بنای ازدواج باشد.هیچ بنایی در اسالم نیست که دوست داشتنی"فرماید: می  سلّم(

در روایات متعددی ، عبادت افراد متأهل را برتر از عبادت افراد غیر متأهل برشمرده شده است. 

 خواند، ثوابشدو رکعت نمازی که انسان متأهل می"فرموده است:   )علیه السالم(چنانکه امام صادق

 [6]"خواند.بیشتر از هفتاد رکعتی است که انسان مجرّد می

وجنسی جوانان است و همین امر  [7]ترین زمینه برای تأمین نیازهای روانی ، عاطفی،ازدواج مناسب

در  )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(موجب سالمت دینی و اخالقی جوانان خواهد شد . به همین دلیل رسول خدا

و باز در روایتی   [8]"فرماید: هر کس که ازدواج کرد، نصف دینش را حفظ کرده است.روایتی می

ای گروه جوانان! هر یک از شما که می تواندازدواج کند، در این باره "خطاب به جوانان فرمودند: 

 . "توان چشم و دامن را از گناه بازداشتاقدام نماید؛ زیرا بوسیلة ازدواج می

گیری جامعة سالم است و و شکل [9]واج تنها راه مطمئن و مشروع برای بقا و تربیت نسل صالحازد

با ارضای مشروع غریزة جنسی از مسیری سالم و پاك، مانع گسترش فساد در اجتماع بوده و از 

کند. به همین دلیل است که پیامبر نیز ایفا می [10]نقشی مهم را در سالمت و امنیت جامعهاین نظر 

وقتی کسی به خواستگاری "فرموده اند: مکرم اسالم افراد را از سختگیری در ازدواج نهی کرده و 

آید و اخالق و دین او مایة رضایت است، به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را می

ز ازدواج همچنین راهی برای اعالم بلوغ و درخواست خودکفایی و استقالل ا[11]"پُر خواهد کرد.

پذیری جدید، راه تکامل و تعالی را بپیمایند. تنها در این  سوی جوانان است تا با تحقق مسئولیت

ای سالم و های اختصاصی خود را مستقل از والدین به گونهتواند برنامهصورت است که فرد می

ین . همچنمطمئن به اجراء درآورد و به احساس لیاقت، شایستگی و اعتماد به نفس بیشتری دست یابد

دهندة آن است که مجرّد زیستن  ، زمینه را برای ابتالء به انواع ها و تجارب متعددی نشانپژوهش

دهد که سالمت ها نشان میکند. در مقابل، پژوهشهای جسمانی فراهم میاختالالت روانی و بیماری

اقتصادی بهتری  تر و وضعیتتر است و عموماً عمر طوالنیجسمانی و روانی افراد متأهل بیش

 .دارند

 

 

https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn4
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn5
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn6
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn7
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn8
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn9
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn10
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=A7sdvSDfM0m5_Uk78i_Po8hARRH4OdMIpNo3_cz9C9EE599jYxShXUgAZTefSn57W1pUGt9cs_8.&URL=https%3a%2f%2fmail.health.gov.ir%2fowa%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%26cc%3dMTQuMy4xMjMuMyxmYS1JUiw0Mjk0OTY3Mjk1LEhUTUwsMCww%26pspid%3d_1455365057210_329985408%23_ftn11
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 اهداف :

  مشکالت پیش رو در زمینه ازدواج در خصوص ارتقا آگاهی جوانان      .1

  ارتقا اگاهی جوانان در خصوص ازدواج سالم      .2

 در خصوص همسریابی  توانمند سازی جوانان      .3

  مسئله حل مهارت افزایش       .4 

 امیزکاهش رفتارهای مخاطره       .5

  افزایش فضای مثبت فیمابین جوانان ووالدین      .6

  جوانان در مسائل بندی اولویت افزایش توانایی      .7

  افزایش نقش حمایت خانواده ها از جوانان      .8

  افزایش مشارکت سیاستگذاران       .9

  در خصوص همسرداری سالم  توانمند سازی جوانان  .10
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 اشاره ای به بعضی از موانع ازدواج :

 ادامه تحصیالت :

دانند. البته ای برای به تأخیر انداختن ازدواج میبرخی از دختران و پسران ادامة تحصیل را بهانه 

تعداد زیادی از دانشجویان که به ازدواج نیاز دارند، یا به شدّت تحت فشار غریزه جنسی قرار دارند، 

ر افکار و تمایالت خاصی هستند که به نوبة خود مانع از تمرکز برای پرداختن بدون ازدواج هم درگی

دارد. این افراد گاهی نشاط و به تحصیل است و گاهی نیز آنها را به انحرافات و مفاسد اخالقی وامی

 شادابی الزم را برای زندگی مشترك در سنین باال نخواهند داشت. 

 

حصيل را برگزيديد و نگران مشكالتي هستيد كه با آن مواجه اگر نهايتاً مسير ازدواج در حين ت

 مي شويد، به راه حلهاي زير توجه كنيد:

  می توانید با مقدمات ساده و بدون تشریفات، عقد شرعی کنید، اما عروسی اصلی را به تأخیر

 بیاندازید.

 رد.کار کردن همگام با تحصیل، می تواند در کاهش مشکالت اقتصادی شما تأثیر بگذا 

  وقتی زندگی ساده و قانعی داشته باشید، آرامش فکری و روحی بیشتری خواهید داشت؛ در

 این صورت راحت تر می توانید در مسائل علمی، پژوهشی و صنعتی پیشرفت کنید.

 .حمایت های والدین می تواند در کاهش مشکالت دوران تحصیل مؤثر باشد 

  مشترك طور به منزل کارهای انجام باشد، محصل زوجین از یکی وقتی هر دو زوج یا 

 .دارد دنبال به هم را اخروی اجر دلگرمی، و محبت بر عالوه مسئله این که گیرد می صورت

  با توافق یکدیگر تا پایان سال تحصیلی، از بچه دار شدن جلوگیری کنید و با آسودگی

 بیشتری به تحصیل بپردازید.
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فرزندشان را مانع ازدواج آنها مي دانند و با ازدواج آنها گاهي اوقات والدين ادامه تحصيل 

مخالفت مي كنند؛ در اين صورت فرزندان براي از بين بردن اشكال تراشي هاي غير منطقي و نا 

 معقول بهتر است راهكارهاي زير را به كار بندند:

 ،کردن  مؤدبانه، منطقی و همراه با احترام به والدین و گوشزد صحبت مستقیم، معقول

 اشکاالت آنها و توجیه آنها نسبت به غیر منطقی بودن شیوه برخوردشان.

  در صورت شرم و حیا و یا تأثیر گذار نبودن صحبت مستقیم، واسطه کردن افرادی که حرف

 آنها در والدینشان مؤثر واقع می گردد.

 های ازدواج که است تحصیالت ازدواج، سن رفتن باال دالیل از یکی در پایان تأکید می کنیم 

 جلوگیری نیز جوانان ازدواج سن رفتن باال از جوانان روحی های تنش کاهش بر عالوه دانشجویی

ی جشن های ازدواج دانشجویی، صرفه جویی اقتصادی برای زوجین مزایا از همچنین و کند می

 است.

 . سربازی:3

 در مورد رفع مانع سربازی باید به نکات زیر توجه کرد:

  پسرانی که تحصیالت دانشگاهی دارند، مشکل خاصی جهت سربازی ندارند؛ چرا که می

توانند بعد از پایان تحصیالت در قالب تعهدهایی که همراه با انجام شغلشان است، خدمت 

 داده بدون اینکه وقفه ای در زندگیشان به وجود آید.سربازی را انجام 

 .خانواده دختر، علت معافیت فرد را جویا شوند و نسبت به صحت آن تحقیق کنند 

  سربازی نرفتن پسرها در اصل مانعی برای ازدواج محسوب نمی شود چرا که فرد می تواند

 عقد کرده، سپس به سربازی رود.

 ا حل نمی کند، بلکه در آینده بر مشکالت فرد می افزاید؛ چه فرار از سربازی نه تنها مشکل ر

بسا اگر قصد خروج از کشور داشته باشد، بخواهد در جایی مشغول به کار شود و... ارائه 

 کارت پایان خدمت الزم است.

 .کسی که از سربازی فرار می کند، نشان می دهد که آمادگی برخورد با مشکالت را ندارد 

http://ahlolbait.com/article/3781/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86#three
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 احساس نیاز به ازدواج نمی کند، بهتر است ازدواج را به بعد از گذراندن  در صورتی که پسر

 خدمت سربازی موکول کند.

  اگر سربازی نرفته اید و قصد ازدواج دارید، این موضوع را با خانواده دختر مطرح کرده و

عنوان کنید که ممکن است در شهر دور مشغول خدمت شوید تا آن ها با آگاهی کامل تصمیم 

 نمایند. گیری

  اگر فرد مورد نظر شما در شهری دور از شما مشغول به خدمت سربازی است، با دقت و

 .یدبررسی بیشتری نسبت به خود و ظرفیت سنجی خود تصمیم بگیر

  اگر فرد مشغول به خدمت سربازی در محل سکونت خود باشد و درآمد کافی جهت گذراندن

خانواده ها می توانند با کمک های مادی و معنوی حداقل زندگی مشترك را نداشته باشد، 

 خود آنها را حمایت کنند و از مشکالت آنها بکاهند.

  افرادی که مجبورند این دو سال را به دور از محل زندگی بگذرانند، این مسأله مانعی برای

 ازدواجشان نیست و این افراد می توانند دوران عقد خود را همراه با سربازی بگذرانند.

  در ایام مرخصی با هم مالقات عقد در دوران سربازی شیرین و زیباست و زوج می توانند

 داشته باشند.

 چشمی هم و چشم و ازدواج موانع

، شنوید می حدیث و حرف آید می تان سراغ که کسی هر از؛ هستید شرایطی چنین در هم شما اگر

 و گذاشته منگنه الی را شما تان خانواده، کنید می ازدواج به اجبار احساس و هستید فشار تحت

 می نقشه که این یا هستید ها انتخاب برترین دنبال به اگر، دارند شما تر سریع ازدواج به اصرار

 چراغ اینجا بگوییم باید... و ببینند و بیایند تا کنید کم رویی دیگران از توانید می چطور و چگونه کشید

، نداد نشان خودی و کردن جبران به شدید میل! نیست جایز شما حرکت، کنید ایست لطفا، است قرمز

 دیگران ازدواج مورد با خود انتخابی گزینه دائم مقایسه یا ازدواج طریق از اطرافیان روی کردن کم

 در را تان زندگی مسیر توانند می که شوند می محسوب انتخاب در خطر های نشانه عنوان به... و

 .شد نخواهد یافت نوشیدنی قابل و گوارا آبی هرگز که ببرند پیش سرابی

 ؟کنیم چه چشمی هم و چشم با 
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 می رفتار و فکر تان حس این برحسب حاضر حال در شما؛ بپذیرید را تان شده برانگیخته حسادت

 و اه نگری کوته تاثیر تحت بسیار و بوده منطق و عقل از فارغ، حسادت مبنای بر انتخاب عموما. کنید

 ،شرایط این در بنابراین؛ آورد نمی ارمغان به پشیمانی و یاس جز عاقبتی که هاست اندیشی ساده

 نوع این در خطا ضریب چون، کنید نظر صرف ازدواج زمینه در اقدامی هر از کند می حکم سلیم عقل

؛ بیندیشید خودتان درون به، ازدواج به تفکر جای به. باالست بسیار زیادی حد تا ها انتخاب

 اب مقابله راهکارهای، بشناسید را آن دهنده تداوم و ایجادکننده عوامل، کنید یابی ریشه را حسادتتان

 برای و قوی ای اراده با تا کنید تمرین به موظف و ملزم را خود نهایت در و بگیرید یاد را آن

 حسادت از تهی و عاری که زمانی. بروید مخرب حس این جنگ به هستید آن الیق که ای خوشبختی

 وقت، باشید ازدواج خواهان هایتان خواسته و عالیق، خود خاطر به که رسیدید ای مرتبه به و شدید

 .بردارید قدم تان آل ایده همسر انتخاب برای و بزنید باال را هایتان آستین که است آن

 : ننمایید عجله درانتخاب 

. است  بازکردن سر از نوع از گیری تصمیم یا عجوالنه انتخابی، عجله و اضطرار شرایط در انتخاب

 و حتمی آن در کردن اشتباه امکان که بوده سازمان بی و هدف بی، سریع انتخابی، عجوالنه انتخاب

 بسیاری با العجل ضرب و ناآگاهانه انتخاب آن واسطه به فرد دارد احتمال و است برابر چند و قطعی

 نیاز بسیار بررسی و وارسی به درستی انتخاب هر. شود مواجه ناپذیر جبران مشکالت و مصائب از

 .است بسیاری زمان صرف مستلزم نیز عمل این الزمه گمان بی، دارد

  

 ؟کنیم چه عجله با

 خود عجوالنه خصلت بر کنید سعی، انتخابتان در موفقیت احتمال افزایش و خطا درصد کاهش برای

 فردایتان سعادت و خوشبختی بر را امروز موقت و فوتی و فوری شرایط و آیید فائق دیگران یا

 هب کننده ترغیب افکار و خصلت این با که دارد را آن ارزش شما زندگی آینده سالمت. ندهید ترجیح

 قلمع ندای به من: »کنید نصب تان اتاق دیوار به یا بگویید خود به بارها را جمله این. کنید مبارزه، آن
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 با را کارتان زمان دهید اجازه، بگذارید کنار را واهمه و ترس.« کنم عجله نباید، دهم می گوش

 که روید فرومی قعری در و کنید می را تان زندگی چاه فقط بودن عجول با گاه. ببرد پیش حوصله

 جانب از کنید می احساس که کسانی یا اطرافیان با. باشد نداشته سودی آن از بعد پشیمانی شاید

 هاآن به قاطعانه، کنید بازگو حدودی تا را خود افکار و شرایط و کرده صحبت هستید فشار تحت آنها

 همراهی، مهم مسیر این در دارید انتظار حتی و ندارید عجله منفی یا مثبت جواب دادن برای بگویید

 تنگف برای ای عجله و گرفت خواهید فرصت سر و آرامش با را خود تصمیم بگویید آنها به. کنند تان

 .ندارید جواب

   

  مشکالت خانوادگی:

در این قسمت نکته هایی ارائه می گردد که برای رفع بعضی از مشکالت خانوادگی می تواند مؤثر 

 باشد. )برای نظم بیشتر، راه ها تحت عنوان موضوع مربوطه دسته بندی شده اند.(

 الف( بیماری والدین:

  اگر پدر و مادر یا هر دوی آ نها بیماریی دارند که نیاز به پرستاری دارند، کار را بین خودتان

 )خواهرها و برادرها( تقسیم کنید و در صورت امکان پرستار هم بگیرید. 

 .بدانید که پدر و مادر راضی نیستند که به خاطر آن ها مجرد بمانید، پس به ازدواج بیندیشید 

 ازدواج فرزندان بزر گتر:ب( تأکید بر 

  بحث ترتیب، عمدتاً بین دختران مشکالتی را ایجاد می کند و در مورد پسران موضوعیتی

 ندارد. 

  برای رعایت ترتیب ازدواج فرزندان نباید موقعیتهای خوب و ایده آل را فدا کرد، مگر در

گتر شود. صورتی که ازدواج خواهر کوچک تر، باعث سرشکستگی و افسردگی خواهر بزر 

ظرافت برخورد و اینکه تأکید و پیشنهاد اقدام از طرف خواهر بزرگ تر باشد، مشکل را تا 

 حدودی حل می کند. 

  برای خانواده توضیح دهیم که به خصوص در مورد دختران، آ نها نیستند که به خواستگاری

 از دست داد. می روند، بلکه مورد انتخاب قرار می گیرند، لذا نباید موقعیتهای خوب را 

https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=WbFzWkJkKE6jHvqrBopBk5Uj9C24hNQI7Q53JNGha0usEVL8kmgbDtfz9e-1CMhLTnLMjZzgWTc.&URL=http%3a%2f%2fahlolbait.com%2farticle%2f3781%2f%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B9-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25B4%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A2%25D9%2586%23five
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  اگر شما و طرف مقابلتان می توانید تا ازدواج کردن خواهر بزرگترتان صبر نمایید، بهتر است

ازدواج خود را به تأخیر اندازید. یا صیغه ای خوانده شود و جشن عروسی به بعد موکول 

 شود. 

  و احترام خانواده ای که عدم ترتیب فرزندان را در امر ازدواج می پسندند، باید با عزّت

 گذاشتن به فرزند بزرگتر، زمینه ی عیب گذاری مردم را بر روی فرزندانشان برطرف کنند. 

  اگر می بینید خواهر بزرگتان از روی بهانه یا وسواس تن به ازدواج نمی دهد، یا به خاطر

ادامه ی تحصیل، ازدواج را به عقب انداخته است، در صورت وجود موقعیتی مناسب، با 

 فرد آگاه با اطالع خانواده به ازدواج اقدام کنید. مشورت یک

 ج( تکفّل خانواده:

  و مالی حمایتی پوشش تحت ها آن عبارتی، به یا هستید خود خانواده سرپرست شما اگر 

 خود به را آنها کافی، گذاری وقت و گذاشتن احترام ضمن کنید سعی دارند، قرار شما معنوی

 . نکنید وابسته

  ر آماده ام این برای را والدینتان است الزم لذا کنید، می پیدا نیاز ازدواج به زود یا دیر شما

 کنید. 

  شد نخواهد شما معنوی و مالی حمایتهای از مانع شما ازدواج که بفهمانید والدینتان به. 

  

 منبع :

 موسسه تحقیقات ونشر اهل بیت علیه السالم
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 ضمیمه :

 

 

 پاسخ از حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(:

 

 هاي آن چيست؟موانع ازدواج جوانان ور راه حل

 

  پاسخ :

 آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(:پاسخ از حضرت 

هر جوانى طبعاً به ازدواج و تشکیل خانواده عالقه دارد و غریزه جنسى، او را در اقدام به آن دعوت مى کند، و باید هر 

ج چه زودتر خواسته طبیعت را اجابت کند و کانون خانواده را برقرار سازد. ولى در خارج چنین نیست و اغلب ازدوا

ها از سنین طبیعى و مطلوب به سنین باالتر به تأخیر مى افتد. آنچه باعث این تأخیر مى شود بعضى از مشکالت و 

 موانع واقعى یا خیالى است که در این راه وجود دارند که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم:

د به یک دیگر دارند. دو رکن اصلى ازدواج قبالً باید یادآور شد که ازدواج امر ساده و نیازى طبیعى است که زن و مر

زن و مرد هستند که در خطبه عقد، پیمان زندگى مشترك مى بندند، که در اداره زندگى تشریک مساعى نمایند و تا 

و نشانه صداقت تقدیم « صداق»پایان عمر به هم وفادار باشند. مرد به مقدار امکاناتش چیزى یا مبلغى را به عنوان 

اید که مهر و صداق نامیده مى شود. اصل ازدواج همین امر ساده و بى تشریفات است، و قاعدتاً باید همسرش مى نم

مانند سایر نیازهاى طبیعى بدون تکلف انجام بگیرد. ولى متأسفانه این حقیقت ساده از مسیر سهل و بى آالیش خود 

ضرورى و دست و پاگیر مبتال گشته است، خارج شده و به یک سرى آداب و رسوم و تجمالت و توقعات زاید و غیر 

مانند مراسم سنگین عقد و عروسى، مهریه هاى سنگین، جهاز مفصل، فرش و ظرف و اسباب زندگى، توقع منزل جدا 

و مستقل. این قیود زاید و دست و پاگیر به صورت جزء الینفک ازدواج درآمده و آن را امرى غیرطبیعى و دشوار 

وانع، همین قید و بندهاى غیرضرورى است که تا پاره نشوند مشکالت و موانع ازدواج ساخته است. ریشه اکثر م

 برطرف نخواهد شد. اکنون به تعدادى از این مشکالت اشاره مى کنیم:

 

 . فقر و تهى دستى:1

ت و حتى هر جوانى طبعاً میل دارد که ازدواج کند و زندگى خود را سامان دهد و غریزه جنسى هم او را بدین امر هدای
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تحت فشار قرار مى دهد. اما بسیارى از جوانان، بر خالف میل باطنى، به موقع ازدواج نمى کنند؛ با این عذر که مخارج 

عقد و عروسى، تهیه منزل و اسباب و لوازم زندگى را نداریم و نمى توانیم مخارج آینده زندگى را تأمین و آبرومند 

اوقات جوانى را در حال تجرد به سر مى برند، هنگامى ازدواج مى کنند که چندان  زندگى کنیم و با این بهانه ها بهترین

 نیازى به آن ندارند و برخى ناچار مى شوند تا پایان عمر از این نعمت بزرگ محروم بمانند و مجرد زندگى کنند.

ى همه افراد در این امر یک آرى، فقر و تهى دستى امرى است دردناك که مى تواند از ازدواج به موقع جلوگیرى کند ول

سان نیستند. بعضى افراد واقعاً فقیرند، یا اصالً کار پیدا نمى کنند، یا در اثر بیمارى از انجام هر کارى ناتوانند، یا 

درآمدشان از حداقل زندگى خودشان کمتر است. عذر این گونه افراد در تأخیر ازدواج مقبول است، چون به کسى که 

خانواده را بپردازد، چگونه مى توان گفت: باید حتماً در اولین فرصت ازدواج نماید؟ بهتر است این قدرت ندارد نفقه 

گونه افراد عفت و پاك دامنى را حفظ کنند، و صبر و خویشتن دارى را پیشه خود سازند و با استمداد از خداوند 

 متعال سعى کنند درآمد مشروعى به دست آورند آن گاه ازدواج نمایند.

آنان که وسیله ازدواج ندارند عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نیاز »داوند در قرآن مى فرماید: خ

 («1گرداند.)

این گونه جوانان در وضع بسیار دشوارى به سر مى برند: از یک طرف میل دارند مانند سایر جوانان تشکیل خانواده 

حت فشار غریزه جنسى نیز هستند، از طرف دیگر امکانات و قدرت مالى ندارند تا بدهند و مستقل زندگى کنند و غالباً ت

ازدواج کنند. به هر حال باید صبر و بردبارى پیشه کنند، تالش نمایند و از خدا استمداد جویند تا وسیله ازدواج را 

 برایشان فراهم سازد.

فع نیاز آنها و تهیه کار مناسب و تأمین مخارج اما اولیاى این افراد نیز موظف هستند به مقدار توانشان در ر

ازدواجشان سعى و تالش کنند و در رأس همه، حکومت اسالمى موظف است کار مناسبى براى این گونه افراد فراهم 

سازد و مادام که کار ندارند مخارج زندگى آنها و حتى هزینه ازدواج و مخارج اهل و عیال شان رااز بیت المال 

 بپردازد.

افرادى که دیر ازدواج مى کنند واقعاً به سبب عدم تمکّنِ مالى نیست، چون ازدواج آن قدر هم دشوار نیست که ما  همه

مى پنداریم، بلکه توقعات و بلندپروازى هاى بى جا و تجمل پرستى اغلب جوانان، ازدواج را این چنین دشوار ساخته 

مرشکن مهر و جهاز است که ازدواج را به صورت غولى است. مراسم مجلل عقد و عروسى، هزینه هاى سنگین و ک

وحشتناك در آورده است. جوانان این مراسم سنگین را جزء الینفک ازدواج و از عالئم شخصیّت خود مى پندارند. 

جوان، فکر مى کند براى ازدواج باید منزل شخصى و مستقل داشته باشد، فرش و اسباب زندگى او باید مرتب باشد، 

سم عقد و عروسى را مجلل برپا سازند، باید بعد از ازدواج خودش و خانواده اش در کمال رفاه و آسایش باید مرا

 زندگى کنند و چون در آغاز جوانى چنین امکاناتى ندارد تأخیر ازدواج را ترجیح مى دهد.

در منزل اجاره اى هم  اما همه این افکار اشتباه است. هیچ کدام براى ازدواج ضرورت ندارد. اگر منزل شخصى نیست

مى توان ازدواج کرد. اگر منزل دربست نباشد در یک اتاق و دو اتاق هم مى توان عروسى کرد. در منزل پدر و مادر 

عروس یا داماد هم مى توان عروسى کرد. اگر فرش قالى نیست روى موکت هم مى توان زندگى کرد. اگر زندگى 

اد و سادگى مى توان زندگى کرد. به عقیده من،ازدواج به موقع و ساده مرفهى نمى توان تهیه کرد با رعایت اقتص

زیستن، بر تأخیر ازدواج به منظور تأمین تشریفات و تجمالت برترى و ترجیح دارد، زیرا قناعت و ساده زیستن و به 
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سوء جسمانى و  موقع ازدواج کردن، هیچ گونه عوارض بدى در برندارد، در صورتى که تأخیر ازدواج غالباً از آثار

روانى و حتى دینى و اخالقى خالى نیست و عواقب ناگوارى را به دنبال خواهد داشت. اگر دختر و پسر موقعیت خود 

را بشناسند، از توقعات و بلند پروازى ها دست بردارند، پا را به اندازه گلیمشان دراز کنند، و با هم تفاهم نمایند که با 

امکانات موجود زندگى خانوادگى را تشکیل دهند، مى توانند در آغاز جوانى از نعمت  وضع موجود بسازند و با همین

انس و محبت برخوردار گردند و از عواقب سوء تجرد مصون و محفوظ بمانند و مى توانند به تدریج اسباب و لوازم 

 زندگى را فراهم سازند و بعد از مدتى زندگى آبرومند و مرتبى داشته باشند.

ن این که ازدواج و ارضاى غریزه جنسى مانند غذا خوردن یک نیاز طبیعى است که به موقع باید تأمین کوتاه سخ

شود. چنان که انسان به هنگام گرسنگى، هر غذایى پیدا کرد مى خورد، و هیچ گاه به بهانه عدم وجود میز و سرویس 

ازدواج نیز یک نیاز طبیعى است که به موقع باید منظم غذاخورى و سفره زیبا و رنگین، از غذاخوردن امتناع نمى کند، 

 تأمین شود و نباید با توقعات و بلند پروازى ها تأخیر بیفتد.

 

 . بی کارى:2

یکى از موانع مهم ازدواج بى کارى است. با این که غریزه جنسى در جوانان بسیار نیرومند است و آنان را به سوى 

دعوت مى کند، اما وقتى بى کار و بى درآمد باشند و قدرت تأمین هزینه ارضاى مشروع و قانونى و تشکیل خانواده 

هاى مراسم عقد و عروسى و تأمین هزینه زندگى را نداشته باشند نمى توانند به موقع ازدواج کنند، ناچارند غریزه 

ند نین باال ازدواج نکنجنسى را سرکوب کنند و ازدواج را تا پیدا کردن شغل و درآمد تأخیر بیندازند. وقتى پسران تا س

و گاهى اصالً از ازدواج صرف نظر کنند دختران نیز کمتر خواستگار پیدا مى کنند و ناچارند تا سنین باال در خانه پدر 

 و مادر بمانند. و آثار سوء جسمانى و اخالقى و اجتماعى چنین وضعى روشن است.

کارى مواجه اند، زیرا جمعیت کشور ایران، جوان است، متأسفانه جمع کثیرى از جوانان عزیز کشور ما با مشکل بى 

تقریباً نیمى از مردم ما جوان هستند و به سن ازدواج رسیده اند یا مى رسند و نیاز به اشتغال و کسب درآمد دارند. 

ولى مشاغل، محدود است و به تعداد تقاضا نیست. تعداد زیادى جوان دختر و پسر داریم که فارغ التحصیل شده و 

جویاى کار و استخدام هستند ولى اکثرشان نمى توانند شغل مناسبى پیدا کنند. این وضع هم چنان ادامه دارد و 

 هرساله تعداد زیادى فارغ التحصیل داریم و بر تعداد بى کاران افزوده مى شود

اینها، به اضافه  تعداد زیادى از جوانان، به هر دلیل، ترك تحصیل کرده و درصدد یافتن شغل مناسب هستند. همه

کارگران و کارمندانى که قبالً شاغل بوده اند ولى کارگاهشان تعطیل شده و یا به هر دلیل اخراج یا بازخرید شده اند 

سیل عظیمى از بى کاران را تشکیل مى دهند ولى شغل هاى جدید به تعداد نیاز نیست. بنابراین بى کارى یکى از 

ید براى حل آن جداً چاره اندیشى کند وگرنه امکان دارد در آینده با بحران مشکالت مهم کشور ماست که دولت با

مواجه شویم. ولى با توجه به اوضاع و شرایط موجود و اقتصاد بیمار کشور ما، حلّ مشکل بى کارى و ایجاد زمینه 

مل و تجدید نظر جدى اشتغال براى خیل عظیم جوانان کار ساده و آسانى نیست، به نظر مى رسد نیاز به یک ابتکار ع

 در ساختار سیستم اقتصادى کشور دارد.

ایران با وجود این همه منابع متنوع طبیعى و سرزمین حاصل خیز و آب هاى فراوان و نیروهاى مستعد انسانى، 

کشور فقیرى نیست و نباید وضع اقتصادى ما این چنین باشد. دولت باید به وسیله کارشناسان اقتصادى، عیوب و 
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برنامه هاى اقتصادى موجود را پیدا کند و برطرف سازد، و به وسیله کارشناسان مخلص و دل سوز و با  نواقص

تجربه، طرحى جامع و منسجم و حساب شده تهیه کند و به تصویب مجلس برساند و به طورى جدى و با همکارى 

ایى مشکل بى کارى و فقر خواهد همه نهادها اجرا کند، بدین وسیله به تدریح به توسعه صحیح اقتصادى و حل نه

رسید. ولى رسیدن به چنین اقتصاد صحیحى حتماً نیاز به زمان و جدیت فراوان دارد. امیدواریم در آینده به چنین 

 هدفى نائل گردیم.

ولى قبل از رسیدن به هدف نهایى و مطلوب، دولت موظف است به تعداد امکان براى حل مشکل بى کارى چاره 

 لو به طور موقت و تعداد محدود.اندیشى کند، و

یکى از کارهایى که دولت در این مورد مى تواند انجام دهد توزیع عادالنه شغل هاى موجود در میان افراد جویاى کار 

و جلوگیرى از اشتغال افراد به شغل هاى متعدد و درآمد دار است.در جامعه کنونى افراد فراوانى داریم که کارهاى 

رند. و از چند جا حقوق و مزایا و یا اضافه کار مى گیرند، در صورتى که افراد دیگر اصالً بى مختلف و متعدد دا

کارند. این عادالنه نیست که افرادى داراى شغل هاى متعدد باشند و از چند جا کسب درآمد کنند ولى افراد دیگر بى 

افراد را محدود سازد و بیشتر از یک شغل کار باشند. دولت مى تواند با وضع قوانین و مقررات مناسب حق اشتغال 

دولتى یا خصوصى را ممنوع سازد. جلو اضافه کارى را بگیرد، یا بر داشتن شغل هاى متعدد مالیات هاى سنگین 

 ببندد تا دنبال کارهاى متعدد نروند.

د. البته این را مى دولت با طرح و اجراى چنین برنامه اى مى تواند جمع کثیرى از بى کاران را به شغل مشغول ساز

دانم که اکثر کسانى که داراى شغل هاى متعدد هستند نیازهاى زندگى و تأمین رفاه بیشترآنها را وادار به تصدى بیش 

از یک شغل کرده ولى با وجود کمبود زمینه اشتغال و تعداد روزافزون بى کاران امر دایر است بین این که گروهى که 

چند شغل دست و پا کنند و به رفاه بهترى برسند ولى جمع کثیرى دیگر اصالً بى کار و در توان دارند براى خودشان 

گرسنه باشند و بین این که همین شغل هاى موجود عادالنه بین همه افراد تقسیم شود و همه به نوایى برسند. وضع 

ولى با تصمیم قاطع و برنامه  دوم یقیناً بر وضع اول ترجیح دارد. البته اجراى چنین برنامه اى کار آسانى نیست.

 ریزى صحیح امکان عمل دارد.

کار دیگرى که دولت در این باره مى تواند انجام دهد جلوگیرى از استخدام زن و شوهر در اداره هاى دولتى و حتى 

 مؤسسه هاى غیر دولتى است. اگر زن استخدام شده شوهر حق استخدام نداشته باشد و بالعکس.

ى قبالً استخدام شده و شاغل هستند دولت مى تواند آن دو را مخیر کند که یک نفرشان از کار چنان چه زن و شوهر

برکنار شود. کار دیگرى که دولت در این مورد مى تواند انجام دهد تعیین تکلیف براى کارگران و کارمندان غیر ایرانى 

دارند، بعضى از آنها نمى توانند به کشورشان  است. در این زمان چندین میلیون غیر ایرانى به کارهاى مختلف اشتغال

باز گردند و عواطف انسانى و اسالمى اجازه نمى دهد آنان را از ایران اخراج نمود ولى به هر حال این مسئله قابل 

بحث است که با وجود این همه بى کار ایرانى وظیفه دولت چیست. آیا وظیفه دارد غیر ایرانى ها را اخراج کند و بدین 

سیله براى جمع کثیرى از ایرانیان زمینه کار را فراهم سازد، یا این که پناهندگان غیر ایرانى و مهمانان را بر و

 صاحبان اصلى خانه مقدم بدارد. دولت باید در این رابطه تصمیم بگیرد. 

 

 . ادامه تحصیالت:3
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دانشگاهى است. اغلب پسران و سومین عاملى که موجب تأخیر ازدواج مى شود ادامه تحصیالت دبیرستانى یا 

دختران عالقه دارند تحصیالت خود را حداقل تا دیپلم و در صورت امکان تا لیسانس و باالتر ادامه دهند. و از طرف 

دیگر ازدواج را با درس خواندن ناسازگار مى دانند، زیرا ازدواج مسئولیت آفرین است، و شخص را مقید مى سازد. 

کند و مخارج خانواده را تأمین نماید، در صورتى که هنوز شغلى و درآمدى پیدا نکرده تا چون شوهر باید زن دارى 

مخارج خود و همسرش را تأمین کند. او هنوز نان خور پدرو مادر مى باشدچگونه مى تواند هزینه زندگى خانواده اش 

و فراغتى براى درس خواندن نخواهد  را تأمین کند، به عالوه فکر مى کند بعد از ازدواج باید همسردارى کند و فرصت

داشت. دختر نیز تصور مى کند که ازدواج مانع درس خواندن مى باشد، زیرا بعد از ازدواج باید شوهردارى و خانه 

دارى کند و فراغتى براى درس خواندن ندارد. خانواده دختر و پسر نیز همین عقیده را دارند و غالباًحاضر نیستند 

 ندانشان، در حال تحصیل اقدام نمایند.درباره ازدواج فرز

در نتیجه، اوضاع چنین شده که مشاهده مى نمایید: سنین ازدواج باال رفته، پسران و دختران بر خالف میل طبیعى، 

خویشتن را ملزم مى دانند که ازدواج را تا پایان دوره تحصیالت به تأخیر بیندازند، مخصوصاً در شهرها و به ویژه 

 رگ.در شهرهاى بز

با این که تحت شدیدترین فشارهاى نیروى غریزه جنسى قرار مى گیرند اما ناچارند بسوزند و بسازند. چون ادامه 

تحصیالت را براى آینده خویش ضرورى و سرنوشت ساز مى دانند، اما غریزه جنسى به هرحال یک واقعیت است و 

مشروع و طبیعى ارضا نشد، بیم آن مى رود که از طریق به این بهانه ها نمى توان آن را خاموش ساخت. اگر از طریق 

غیرمجاز خود را آشکار سازد. نابهنجارى ها، طغیان ها، مفاسد اخالقى، انحرافات جنسى، تجاوزات نامشروع، ولگردى 

ها و چشم چرانى ها، وجود بعضى بیمارى هاى جسمانى و روانى، که در بین جوانان دیده مى شود معلول تأخیر 

 و عدم دسترسى به ارضاى مشروع است. ازدواج

مشکالت اخالقى و اجتماعى جوانان بر اندیشمندان پوشیده نیست و همه را به وحشت انداخته است، مربیان و 

خیراندیشان از انحرافات جنسى جوانان بیمناکند و در پى چاره هستند، توصیه مى کنند براى جوانان تفریح گاه سالم، 

م، نمایش نامه، امکانات ورزشى تهیه کنید و بدین وسیله آنها را سرگرم سازید و اوقات فراغت کتاب خانه، پارك، فیل

 شان را اشغال کنید تا به انحراف و گناه کشیده نشوند.

البته من منکر نیستم که ایجاد تفریحات سالم و وسیله سرگرمى براى جوانان کامالً ضرورى است و مسئوالن و 

ن باره اقدام نمایند، و تا حدى هم مى تواند جلو مفاسد اخالقى را بگیرد، ولى هیچ کدام اینها نمى خیراندیشان باید در ای

تواند پاسخ گوى نیاز طبیعى و خواسته غریزه جنسى باشد. غریزه جنسى یک واقعیت طبیعى است که آدمى را به 

نمى توان آن را از مسیر طبیعى سوى جنس مخالف جذب مى کند و جداً خواستار ارضاست و با سرگرمى و بهانه 

منحرف ساخت. چنان که گرسنگى و تشنگى را به وسیله سرگرمى نمى توان برطرف ساخت نیاز جنسى را نیز به 

وسیله سرگرمى نمى توان تأمین کرد. باید سعى و تالش ها را به سوى تأمین این نیاز طبیعى و رفع مشکالت و موانع 

 ازدواجِ به موقع ساخت. 

من حل این مشکل امکان پذیر است، مشکل اساسى در این است که ما تصور مى کنیم ازدواج دختر و پسر با  به نظر

ادامه تحصیالت سازگار نیست، و چون ادامه تحصیالت ضرورت دارد پس باید ازدواج به موقع انجام نگیرد و تا پایان 

ادامه تحصیالت اصالً ناسازگارى ندارد. آن چه  دوره تحصیالت تأخیر بیفتد، در صورتى که چنین نیست، ازدواج با
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این دو را با هم ناسازگار ساخته اصل ازدواج نیست بلکه تقیّد به یک سرى آداب و رسوم و توقعات بى جاست. اگر 

خانواده دختر و پسر و خود دختر و پسر و مسئوالنِ کشور و متولیانِ مراکز فرهنگى و دانشگاهى در حل این مشکل 

تعاون داشته باشند قابل حل است. اما خانواده دختر نگوید: مخارج زن بر عهده شوهر است و من باید دخترم تفاهم و 

را به مردى شوهر دهم که از هم اکنون خانه و زندگى کامالً مستقلى داشته باشد و بتواند مخارج خانواده اش را 

ید: اگر دخترم براى ادامه تحصیالت چند سال دیگر در تأمین کند و هزینه زندگى دخترم را از دوشم بردارد. بلکه بگو

منزلم بماند، من ناچارم مخارج او را تأمین کنم، بنابراین مى توانم دخترم را هم اکنون شوهر دهم و به اندازه توانم به 

 زندگى جدید کمک کنم تا به خودکفایى برسند.

که بتواند منزل و زندگى مستقلى داشته باشد و مخارج اما خانواده پسر نیز نگویند: وقتى پسرمان را زن مى دهیم 

خانواده اش را تأمین کند و بارى بر دوش ما نباشد. بلکه بگویند: اگر براى ادامه تحصیالت تا چند سال دیگر در منزل 

 زندگى ما بماند ناچاریم کلیه مخارج او را تأمین کنیم. پس چه بهتر که برایش زن بگیریم و به مقدار امکان به این

نوبنیاد کمک نماییم. دختر و پسر نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که وقتى به سن بلوغ رسیدند نیاز به ازدواج 

دارند؛ چنان که نیاز به آب و غذا دارند و این باید از راه مشروع تأمین شود و بهترین اوقات ازدواج سنین بلوغ است. 

شان را در نظر بگیرند و توجه داشته باشند که چون قصد ادامه تحصیالت دارند نمى  بعد از آن امکانات مالى خانواده

توانند زندگى کامالً مستقلى را تشکیل دهند، بنابراین خواسته ها و توقعات خود را با وضع موجود تطبیق دهند. از 

اسباب و لوازم لوکس  منزل شخصى و مستقل و تجمالت زندگى به طور موقت چشم پوشى کنند. از جهاز سنگین و

صرف نظر نمایند. راضى شوند در منزل خانواده عروس یا خانواده داماد یا جاى دیگر، اتاقى داشته باشند و براى 

مدتى زندگى ساده اى را شروع کنند و تا خاتمه تحصیالت به طریق مشروع از بچه دار شدن جلوگیرى نمایند، چون 

باید به امور درسى خود برسند کارهاى منزل را با همکارى و تعاون انجام هر دو نفر به تحصیل اشتغال دارند و 

 دهند، توقعات را کم نمایند و ساده زندگى کنند.

مسئوالنِ کشور و مراکز آموزشى نیز مى توانند به دانش آموزان و دانشجویان وام ازدواج بدهند و خوابگاه و سایر 

 امکانات را برایشان فراهم سازند.

 ریه نیز مى توانند به صورت وام ازدواج یا بالعوض وجوهى را در اختیار این گونه افراد قرار دهند.مراکز خی

خانواده دختر و پسر مى توانند تفاهم کرده و با جلب نظر و تفاهم دختر و پسر زندگى ساده و باصفایى برایشان 

گى خانوادگى و انس و مودت برخوردار، و از تنظیم نمایند. در این صورت پسر و دختر در آغاز جوانى از تشکیل زند

گناه و انحراف و بیمارى هاى روانى مصون مى مانند و با فراغت و آرامش خاطر به درس و مطالعه خود ادامه مى 

دهند و بعد از پایان تحصیالت به کسب و کار مشغول مى شوند و به تدریج اسباب و لوازم زندگى را تکمیل مى کنند 

 اى درونى خویش جامه عمل مى پوشند.و به خواسته ه

البته تصدیق مى کنم که پیشنهاد مذکور امرى است غیر مأنوس که عمل به آن ابتدائاً مشکل بلکه غیر ممکن تلقى مى 

شود، ولى اگر خوب بیندیشیم و جوانب آن را بررسى کنیم به امکان و ضرورت آن تصدیق خواهیم کرد. براى نجات 

ز مفاسد اخالقى و انحرافات و تجاوزات جنسى چه راه حلى را بهتر از این سراغ دارید؟ به نسل جوان و جلوگیرى ا

 نظر من پیشنهاد مذکور بهترین بلکه تنها راه حل مشکالت نسل جوان مى باشد، و کامالً قابل عمل است.

مر به یک کار فرهنگى وسیع نیاز باید عادات و رسوم و قید و بندها را کنار بزنیم تا امکان آن را دریابیم. البته این ا
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دارد تا افکار خانواده ها و جوانان براى پذیرش آن آماده شود. به امید این که اصالح طلبان و خیر اندیشان که در 

نجات و سعادت نسل جوان مى اندیشند همتشان را در این باره معطوف دارند و در حل این مشکل بزرگ اجتماعى 

هر حال باید این سد شکسته شود و موانع ازدواج در حال تحصیل مرتفع گردد. توصیه ما به تالش و جدیت نمایند. به 

جوانان این است که خود در این راه پیش قدم شوند، و نیاز طبیعى خویش را بدون خجالت با خانواده شان در میان 

 بگذارند و از آنان بخواهند که وسیله ازدواج ساده را برایشان فراهم سازند.

 نامه این دانش جوى مجرد توجه نمایید: به

 آقاى... دانش جوى علوم پزشکى دانشگاه تهران در نامه اش مى نویسد:

ساله هستم. احتیاج شدید به یک همسر مهربان و خوب دارم، ولى دشوارى هایى بر سر این راه  23دانش جوى »

تند )خانواده پسر و دختر( و هم چنین مشکالت هست که دوایى براى آنها نمى یابم. مهم ترین مشکل خانواده ها هس

مالى و نداشتن شغل مناسب؛ مثالً خانواده من گفته اند پس از گرفتن پایان نامه و انجام خدمت سربازى دامادت 

ساله خواهم بود. آیا تا آن موقع ازدواج دیر نیست. متأسفانه مردم خیال مى کنند  27خواهیم کرد که در آن موقع 

خواهد داماد شود باید خانه و ماشین داشته باشد و از عهده تأمین مخارج هنگفت مراسم عروسى برآید. کسى که مى 

متأسفانه در حال حاضر جوانانى که موقعیت ازدواج را ندارند ـ جز عده معدودى که ایمان قوى دارند ـ بقیه به راه 

ازدواج کنند یا امکان ازدواج موقت برایشان هاى خالف کشیده مى شوند. به نظر من اگر جوانان در موقع مناسب 

 فراهم باشد دیگر احتیاجى به این همه گشت امر به معروف و نهى از منکر نیست.

 براى غلبه بر این مشکل چند راه به نظر من مى رسد که مطرح مى سازم:

برگزار کردن آن، مى توان  . به جاى این که خانواده ها این قدر مقید به مراسم گسترده عروسى باشند با ساده تر1

 کمک به سزایى به خانواده جدید کرد و مبلغ صرفه جویى شده را صرف تأسیس این خانواده ها نمود.

 . کمک کردن خانواده عروس و داماد و هم چنین اقوام نزدیک آنها به این دو زوج جوان.2

المى است و توجه به سفارش هاى مکرر . درك و آگاهى از این مسئله توسط امت مسلمان که ازدواج یک سنت اس3

 پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مورد ازدواج به موقع و ثواب آن.

. کمک دولت و دیگر مؤسسات خیریه خصوصى به جوانان در مورد ازدواج مانند: در اختیار گذاشتن زمین، وام 4

جامعه اسالمى ما این موضوع جا بیفتد و مانند ازدواج و مسکن، با شرایط سهل و دیگر امکانات که اگر ان شاء اللّه در 

دیگر رسوم غلط از بین برود خیلى از مسائل اجتماعى ما که اکثر آنها در مورد جوانان به این مسئله بستگى دارد از 

 بین خواهد رفت.

 

 . خدمت سربازى:4

ار است در سن هیجده چهارمین مانع در راه ازدواج خدمت سربازى است. طبق قانون جارى کشور هر پسرى ناچ

سالگى یا بعد از خاتمه تحصیالت مدت دو سال به خدمت سربازى برود. در این مدت از خانه و زندگى دور است و 

باید مقررات نظام وظیفه را رعایت کند. بنابراین نمى تواند مخارج خانواده اش را تأمین کند و از آنها سرپرستى نماید 

واج را تا پایان خدمت سربازى به تأخیر مى اندازند. و خانواده دختر هم کمتر حاضر و به همین جهت اغلب پسران ازد

مى شوند دخترشان را به عقد جوانى درآورند که هنوز خدمت سربازى را انجام نداده است. در نتیجه، سنین ازدواج 
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 ده نیست.به بعد از بیست سالگى کشیده شده و آثار و نتایج سوء این تأخیر بر اندیشوران پوشی

اما به نظر من مشکل مذکور نیز غیر قابل حل نیست. اساس اشکال از این جا پیدا شده که ازدواج را به صورت امرى 

فوق العاده مى نگریم و به عادات و رسومى مقید شده ایم که انجام آنها اصالً ضرورت ندارد. اما اگر هدف اصلى 

لب این عادات و رسوم و توقعات و تجمالت، در نیل به هدف دخالتى ازدواج را منظور بداریم تصدیق مى کنیم که اغ

 ندارند و بدون آنها هم مى توان ازدواج ساده اى را برگزار کرد و به هدف نائل آمد.

اگر خانواده دختر و پسر تفاهم و تعاون داشته باشند و پسر و دختر هم دست از توقعات و بلند پروازى ها بردارند و 

اعى هم در این باره کمک کنند جوانان مى توانند در آغاز جوانى ازدواج کنند و به موقع هم خدمت مسئوالن اجتم

 سربازى را انجام دهند. چنان که سابق بر این، با راه حل مشکل آشنا شدید. 

 

 . وجود خواهر یا برادر بزرگ تر:5

دخترى به هر دلیل آن قدر تأخیر مى افتد تا  یکى از موانع ازدواج وجود خواهر یا برادر بزرگ تر است. گاهى ازدواج

از سن معمول و متعارف ازدواج باالتر مى رود و شانس آمدن خواستگار برایش کمتر مى شود. اگر یک دختر باشد یا 

فاصله اش با خواهر بعد از خودش زیاد باشد کمتر مشکلى به وجود مى آید. اما اگر خواهر کوچک ترى داشته باشد 

اشد و برایش خواستگار بیاید، در چنین صورتى است که مشکل به وجود مى آید. اگر پدر و مادر که دم بخت ب

بخواهند دختر کوچک تر را شوهر بدهند دختر بزرگ تر ناراحت مى شود و احساس شرمندگى و شکست مى کند، و 

ر خواهد شد. و اگر تصور مى نماید که نقطه ضعفى برایش محسوب مى شود و شانس وجود خواستگار برایش کمت

خواستگار دختر کوچک تر را رد کنند امکان دارد او هم به سرنوشت خواهر بزرگ تر گرفتار شود و اگر چندین دختر 

 پشت سر هم داشته باشند دلهره و مشکل شدیدتر خواهد بود. حل چنین مشکلى حقاً دشوار است.

به وجود آید: گاهى ازدواج پسر به هر دلیل آن قدر تأخیر شبیه این مشکل ولى خفیف تر امکان دارد در بین دو برادر 

مى افتد که از سن متعارف تجاوز مى نماید؛ به گونه اى که اگر برادر کوچک تر داشته باشد موقع ازدواج او فرا مى 

رسد. در چنین صورتى نظیر مشکل سابق به وجود مى آید. این قبیل مشکالت در شهرهاى بزرگ و اقشار تحصیل 

 ه بیش از سایرین دیده مى شود. البته چندان زیاد نیست ولى به هر حال وجود دارد، باید چاره اندیشى کرد.کرد

 

 راه حل

قبالً الزم است به تذکرى که جنبه پیش گیرى دارد اشاره کنم آن گاه به ذکر راه حل بپردازم. الزم است دختران و 

سى کنند و براى پیش گیرى از وقوع چنین مشکالتى از توقعات پدران و مادران شان قبالً موقعیت خود را خوب برر

زیاد و بلند پروازى هاى خیالى و وسواس خود، دست بردارند و خواستگار مناسب را رد نکنند، مبادا با چنین مشکلى 

 مواجه شوند.

بزرگ تر نسبت به چنان چه به هر دلیل با مشکل مذکور مواجه شدند به نظر مى رسد بهترین راه این است که دختر 

خواهر کوچک تر فداکارى کند و او را به ازدواج تشویق نماید. پدر و مادر نیز همین عمل را انجام دهند و وسیله 

 ازدواج دختر کوچک تر را فراهم سازند و او را از احتمال ابتال به سرنوشت دختر اول نجات دهند.

ش موقعیت او را دریابند و با توجه به وضع موجود شرایط و دختر بزرگ تر هم خدا دارد اگر خود او و پدر و مادر
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توقعات را کمتر کنند امید مى رود که براى او نیز خواستگار خوب و مناسبى پیدا شود و به خانه بخت برود. و نظایر 

 آن دیده شده و چه بسا بهتر از شوهر دختر کوچک تر هم نصیبش شده است. گویا بهترین راه حل همین باشد.

ر مورد ازدواج برادر کوچک تر قبل از برادر بزرگ تر نیز همین موضوع را پیشنهاد مى کنم. البته در این مورد د

 دشوارى کمتر است. 

 

 . مشکل مسکن:6

یکى از موانع بزرگ ازدواج نداشتن منزل است. تهیه منزل براى جوانان بسیار دشوار است و به همین جهت ازدواج ها 

أخیر مى افتد. این مشکل اختصاص به جوانان ندارد بلکه قشر وسیعى از مردم به این بلیه سخت از سنین مناسب به ت

 گرفتارند. براى حل این مشکل دو راه را پیشنهاد مى کنیم: دراز مدت و کوتاه مدت.

د که ى افتراه حل دراز مدت: با این که اکثر کشورهاى پیشرفته و صنعتى مشکل مسکن را حل کرده اند و کمتر اتفاق م

فردى به منزل ملکى یا اجاره اى دست رسى نداشته باشد متأسفانه تهیه مسکن در کشورهاى جهان سوم یکى از 

مشکالت بزرگ محسوب مى شود. با کمال تأسف کشور جمهورى اسالمى ایران نیز شدیداً با این مشکل بزرگ درگیر 

ى شود. قشر وسیعى از مردم ما از بى خانمانى در رنج است و با افزایش بى رویه جمعیت روز به روز هم شدیدتر م

و عذابند و تهیه منزل براى افراد کم درآمد و حقوق بگیر به ویژه جوانان بسیار دشوار و احیاناً غیر ممکن است. آن 

 هم با ترقى سرسام آور منازل. تا کسى بى منزل نباشد از طعم تلخ بى خانمانى اطالع ندارد.

در حل این مشکل اساسى کوشش کند، زیرا مسکن همانند آب و غذا ضرورت دارد. دولت باید جدى دولت وظیفه دارد 

 تر در حل این مشکل اقدام نماید، وگرنه روز به روز با مشکالت بیشترى مواجه خواهد شد.

و  اوالً: بخش خصوصى را به سرمایه گذارى در احداث انبوه مسکن هاى کوچک و ارزان قیمت به صورت ویالیى

آپارتمانى تشویق کند و تسهیالت الزم را در اختیارشان قرار دهد، و بر کارشان نظارت نماید. تا آنها را به صورت 

 فروش یا اجاره ارزان قیمت در اختیار نیازمندان قرار دهند.

 ثانیاً: در صورت امکان خود دولت مى تواند در احداث این قبیل مساکن سرمایه گذارى کند.

وسایل تبلیغاتى که در اختیار دارد ثروتمندان و اهل خیر را به تأسیس مؤسسات خیریه تهیه مسکن و اعطاى  ثالثاً: با

 وام هاى بدون بهره به بى خانمان ها و به ویژه زوج هاى جوان و بى منزل تشویق کند.

است و تأخیر آن به  راه حل کوتاه مدت: چنان که قبالً گفته شد، ازدواج در سنین معین براى جوانان یک ضرورت

صالح جامعه و جوانان نیست. مشکل مسکن را نیز باید تحمل کنند. در این رابطه به جوانان توصیه مى کنیم که واقع 

نگر و عاقبت اندیش باشند و توقعات را در حد امکان کم کنند. و به پدر و مادر دختر و پسر توصیه مى کنیم که در 

ارى و تعاون نمایند. اگر توان مالى دارند در خرید منزل به فرزندانشان کمک حل مشکل مسکن خانواده جدید همک

نمایند. اموالى را که بعد از مرگتان به فرزندان مى رسد مقدارى از آن را هم اکنون در اختیارشان بگذارید تا راحت 

یش و استقالل فرزندانتان را باشند و به شما دعا کنند و در زمان پیرى و گرفتارى به کمک شما بشتابند. وسیله آسا

فراهم سازید و از زندگى زیباى آنان لذت ببرید. در تهیه مسکن براى خانواده جدید خوب است خویشان دیگر نیز 

 کمک کنند. اگر تعاون و همکارى باشد غالباً مشکالت حل مى شود.

اجاره اى برایشان تهیه کنید و مقدارى از و اگر از تهیه منزل ملکى براى خانواده جدید ناتوان هستید مى توانید منزل 
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 اجاره را بپردازید.

در صورتى که این هم امکان نداشت اگر خودتان یا بعض خویشانتان اتاق خالى دارید مى توانید وسیله عروسى را در 

باید آن جا موقتاً فراهم سازید تا این که منزل ملکى یا اجاره اى فراهم شود. در چنین صورتى عروس و داماد 

 موقعیت خود را دریابند و توقعات خود را تعدیل نمایند. 

 

 . بهانه جویى هاى پدر و مادر:7

بعضى از پدران و مادران بسیار پرتوقع و بلند پرواز و مشکل پسندند. خواستگار براى دخترشان مى آید، ولى هریک 

دار مال، به خانواده، به قیافه و قد، به خویشان، به را به بهانه اى رد مى کنند. به مقدار تحصیالت داماد، به شغل، به مق

دهاتى یا شهرى بودن داماد و غیره ایراد مى گیرند. به دنبال یافتن داماد ایده آلى هستند که کمتر پیدا مى شود. در 

همین حال به تدریج بر سن دختر افزوده مى شود، و بیم آن مى رود که از سن معمول ازدواج باالتر رود و 

 ستگارش کمتر شود.خوا

گاهى هم پدر و مادر در یافتن عروس ایده آل براى پسرشان به همین وسواس مبتال مى گردند، و براى ازدواج به 

 موقع پسرشان سنگ اندازى مى کنند. وظیفه دختران و پسرانى که با چنین پدران و مادرانى مواجه هستند چیست؟

 

 راه حل

و مادران: پدر گرامى و مادر مهربان! مى دانم که ایرادها و مشکل پسندى هاى تو در آغاز سخنى دارم با چنین پدران 

از روى خیرخواهى است. منظور تو این است که شوهر خوبى براى دخترت پیدا کنى تا عمرى را راحت زندگى کند، و 

ا هم بده که این مشکل احیاناً کمبودهایى را که تو در زندگى خانوادگى داشته اى نداشته باشد ولى این احتمال ر

پسندى هاو ایرادهاى غیر معمول تو وسواسى است که به زیان دخترت تمام مى شود. به تدریج سن دخترت افزوده 

مى شود و خواستگار کمترى پیدا مى کند. ممکن است مانند همین خواستگارها هم برایش نیاید، و در نهایت ناچار 

در خانه نگه دارى و از نعمت ازدواج و تشکیل خانواده محرومش سازى. خدا شوى به فرد پایین ترى او را بدهى، یا 

این گناه را از تو نمى بخشد. دختر تو به سن بلوغ رسیده و نیاز به شوهر دارد. اگر در موقع مناسب وسیله ازدواجش 

 را فراهم نسازى امکان دارد عواقب خوبى نداشته باشد.

خت خواستگار و بدون مصلحت اندیشى و مشورت، دخترت را به هرکس آمد نمى گویم بدون تحقیق و بررسى و شنا

شوهر بده. بلکه مى گویم واقع نگر باش و با توجه به همه اوضاع و شرایط، بهترین خواستگار را با توکل به خدا بپذیر 

 و کار را تمام کن.

 ستند:سخن دوم من با پسران و دخترانى است که با چنین پدران و مادرانى مواجه ه

چاره کار شما این است که خجالت را کنار بگذارید. در موقع مناسبى با پدر یا مادر یا هر دو خلوت کنید. با کمال ادب 

و احترام بگویید: شما خیرخواه من هستید، احترام شما بر من الزم است، دوست ندارم از دستورهاى تان تخلف کنم، 

بلوغ و ازدواج رسیده ام، خواستگارانى برایم مى آیند ولى شما هریک را ولى الزم است صریحاً بگویم که من به سن 

به بهانه اى رد مى کنید، و به تدریج بزرگ تر مى شوم. فالن ایراد شما به فالن خواستگار صحیح نیست. اگر او را هم 

ا یرید. اگر صریح و قاطع و برد کنید معلوم نیست بهتر از او نصیب من شود. اگر صالح بدانید با توکل به خدا او را بپذ
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 ادب صحبت کنید ان شاءاهلل مشکلتان حل مى شود.

و اگر تأثیر نکرد یا خجالت مى کشید مى توانید موضوع را با یکى از خویشان دانا و آبرومند در میان بگذارید تا در 

 این باره با پدر و مادرتان صحبت کند.

حساس کردید که نیاز به ازدواج دارید و خواستگار مناسبى نیز برایتان اگر با هیچ یک از این راه ها موفق نشدید و ا

آمده بعد از تحقیق و مشورت، مى توانید خودتان ازدواج با او را بپذیرید. در چنین صورتى مخالفت با پدر و مادر 

ست نه ایرادهاى شرعاً حرام نیست. گفتنى است منظور ما مقاومت در برابر اشکال تراشى هاى ناصحیح پدر و مادر ا

 صحیح آنان. در مورد شک مى توانید با افراد عاقل و با تجربه مشورت کنید.

 

 . تجمل گرایى ریشه اکثر موانع: 8

ازدواج نیازى طبیعى و امر ساده اى است. زن و مرد دو رکن مهم ازدواج هستند، در تحقق ازدواج جز رضایت زن و 

ت. وقتى زن و مرد یک دیگر را پسندیدند و تصمیم به ازدواج گرفتند مرد و اجراى صیغه عقد چیز دیگرى شرط نیس

مرد چیزى را به عنوان مهر و صداق، به صورت نقد یا نسیه به همسرش تقدیم مى کند آن گاه صیغه عقد خوانده مى 

اده شود شود. زن و مرد زن و شوهر مى شوند، و حق دارند از هم بهره جنسى ببرند. البته مستحب است ولیمه اى د

ولى در حد توان مالى زن و شوهر، نه زیادتر. خرید و اهداى مقدارى لباس براى عروس به وسیله خانواده داماد و از 

طرف خانواده عروس براى داماد نیز کار خوبى است ولى به مقدار نیاز و قدرت مالى آنان، نه زیادتر. در موقع 

روس و داماد طبق توان مالى خود اسباب و لوازم زندگى ساده عروسى و تشکیل خانواده نیز خوب است خانواده ع

اى براى خانواده جدید تهیه کنند و تقدیم عروس و داماد نمایند. اما به مقدار نیاز نه به صورت تشریفات زاید. اگر 

ى را ازدواج ها این گونه ساده برگزار شود مشکلى به وجود نخواهد آمد و کمتر کسى است که قدرت چنین ازدواج

 نداشته باشد.

آن چه ازدواج را مشکل بلکه در برخى موارد غیر ممکن ساخته تجمالت و تشریفات زاید و غیر عقالنى است. مهریه ها 

و جهازیه هاى سنگین و تجمالتى، خریدهاى تشریفاتى و غیر ضرورى قبل از عقد و عروسى، برگزار کردن مجالس 

ى هاى پر خرج و تشریفاتى، ریخت و پاش ها و ولخرجى هاى زیاد است عقد و عروسى در تاالرهاى پر خرج، مهمان

که ازدواج را دشوار ساخته است. همه اینها در اثر رقابت ها، چشم و هم چشمى ها و خودنمایى ها به وجود آمده 

اسم است.طبقات ثروتمند که از امکانات مالى خوبى برخوردار هستند براى نشان دادن ثروت و امکانات خود، مر

ازدواج خود و فرزندانشان را با تجمالت و تشریفات برگزار مى کنند و بدین وسیله ثروت خود را در معرض دید افراد 

هم طبقه خود و طبقات پایین تر قرار مى دهند. طبقات متوسط هم سعى مى کنند به هر طریق ممکن مراسم ازدواج ها 

 را شبیه طبقات باال برگزار کنند.

قات پایین تر نیز سرایت مى کند و به تدریج یک ارزش اجتماعى مى شود که همه ناچارند در این رقابت از آنها به طب

 همگانى شرکت نمایند.

بنابراین تجمل گرایى را مى توان به عنوان ریشه اکثر موانع ازدواج و مهم ترین عامل تأخیر آن تا سنین باال بلکه ترك 

 پسران به شمار آورد.ازدواج نسبت به بسیارى از دختران و 

براى حل این مشکالت و ده ها مانند اینها چاره اى جز مبارزه جدى با تجمل گرایى و ترویج ازدواج هاى ساده و کم 
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خرج نداریم. و این امر مهم نیاز به یک کار گسترده فرهنگى، توسط همه نویسندگان و گویندگان، روزنامه ها و 

ماعت، به عالوه اقدام عملى توسط مسئوالن عالى رتبه نظام و شخصیت هاى مجالت، صدا و سیما، ائمه جمعه و ج

 معروف اجتماعى دارد.

 

 یک راه حل مهم

براى کسانى که به سن ازدواج رسیده ولى در اثر موانع مذکور قدرت ازدواج ندارند یک راه حل مهم و اساسى وجود 

عروسى تا زمان رفع موانع. در این فرض دختر و پسر با دارد و آن عبارتست از انجام عقد شرعى و قانونى و تأخیر 

کمال دقت و احتیاط همسر خود را شناسایى و انتخاب مى کنند. به وسیله خانواده عروس و داماد مراسم خواستگارى 

و تعیین مهر و شرط و شروط الزم برگزار مى شود، صیغه عقد شرعى خوانده مى شود و در دفتر ازدواج به ثبت مى 

بعد از آن پسر و دختر شرعاً و قانوناً زن و شوهر مى شوند. مى توانند از هم بهره جنسى ببرند، ولى بهتر  رسد.

است از عمل مخصوص زناشویى خودداریى نمایند یا با استفاده از داروها و وسایل ضد باردارى از حاملگى 

ى کنند ولى با این تفاوت که مى توانند رفت و جلوگیرى کنند. دختر و پسر همانند سابق در خانه پدر و مادر زندگى م

 آمد داشته باشند، با هم به سفر بروند، از انواع لذت هاى جنسى )به جز عمل مخصوص( بهره مند گردند.

ولى تا زمانى که موانع موجود است عروسى نمى کنند و زندگى مستقلى تشکیل نمى دهند. هنگامى که موانع برطرف 

دا کردند عروسى کنند و زندگى مستقلى تشکیل مى دهند. معلوم است که چنین ازدواجى نه با شد و شغل و درآمدى پی

ادامه تحصیالت ناسازگار است، نه با بى کارى و درآمد و نه منزل مسکونى نداشتن. اما منافع ازدواج را به طور نسبى 

ران و دختران جلوگیرى کرد، مانند: دارد. به وسیله چنین ازدواج هایى مى توان از زیان هاى تأخیر ازدواج پس

 انحرافات جنسى، مفاسد اخالقى و اجتماعى، ولگردى و اعتیاد. بسیارى از بیمارى هاى روانى و جسمانى.

البته تصدیق مى کنم که این گونه ازدواج ها مرسوم و متعارف نیست ولى گویا راه حل خوبى است و در شرایط فعلى 

اختن این قبیل ازدواج ها نیاز به یک سرى تبلیغات گسترده به وسیله صدا و سیما و چاره اى جز آن نداریم. جا اند

 روزنامه ها و مجالت و سخنگویان و ائمه جمعه و منبرى ها دارد. 

 

براى دانشجویان و دیگر افرادى که امکان ازدواج دائم ندارند راه دیگرى هم وجود دارد و آن ازدواج موقّت است که 

مى شود. ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترکند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتّع از نامیده « متعه»

یک دیگر را دارند. هر دو احتیاج به اجراى صیغه مخصوص و رضایت زن و مرد را دارند. اما از جهاتى هم با هم فرق 

دائم که مادام العمر است. ازدواج دائم همیشگى  دارند: در متعه تعیین مدت، کم یا زیاد، الزم است بر خالف ازدواج

است و جدایى زن و مرد نیاز به طالق دارد ولى متعه، موقت است و بعد از پایان مدت از یک دیگر جدا مى شوند و 

نیازى به اجراى صیغه طالق نیست. در ازدواج دائم نفقه و کلیه مخارج زن بر عهده مرد است ولى در ازدواج موقت 

بر عهده مرد نیست مگر این که شرط کرده باشند. در ازدواج دائم زن و مرد از هم ارث مى برند اما در متعه  نفقه زن

ارث نمى برند مگر این که شرط کرده باشند. در عقد دائم در صورتى مرد مى تواند از بچه دار شدن جلوگیرى کند که 

 ر صاحب فرزندى شدند به هر دو تعلق دارد.زن راضى باشد برخالف متعه که رضایت زن شرط نیست. ولى اگ

به هر حال متعه یک ازدواج رسمى است و کسانى که نیاز جنسى دارند و از لحاظ امکانات اقتصادى یا هر جهت دیگر 
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امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند مى توانند از این راه استفاده نمایند. دانش جویان و دانش آموزان، افراد 

بضاعت، مردانى که در سفر هستند و دست رسى به همسر دائم خود ندارند، افرادى که قدرت ازدواج دائم و  بى

تشکیل خانواده را ندارند و از جهت دیگر تحت فشار غریزه جنسى هستند مى توانند به طور موقت با زنى ازدواج 

عوارض سوء سرکوب کردن غریزه جنسى نجات  موقت نمایند. مرد از این طریق مى تواند خود را از ارتکاب گناه و

دهد. هم چنین زنانى که امکان ازدواج دائم را ندارند به وسیله متعه شدن مى توانند به نیاز طبیعى و غریزه خود پاسخ 

مثبت دهند و در صورت فقر مى توانند از مهریه دریافت شده استفاده نمایند، و چنین مردان و زنانى در جامعه کم 

.متعه براى اینها بهترین راه حل است، زیرا با این که غریزه جنسى آنها ارضا مى شود مشکالت ازدواج دائم را نیستند

تأکید و « متعه»ندارند. به همین جهت براى اکثر افراد امکان انجام چنین عملى وجود دارد. لذا در احادیث در مورد 

ى عیاشى و هوسرانى نیست، بلکه براى رفاه افرادى تشریع سفارش شده است. این را هم بگوییم که تشریع متعه برا

شده که امکان ازدواج دائم را ندارند، به همین جهت وقتى از حضرت ابوالحسن علیه السالم در باره متعه سؤال شد در 

عه متپاسخ فرمودند: متعه حالل و مباح است براى کسى که به وسیله ازدواج دائم بى نیاز نشده است. پس به وسیله 

خودش را از گناه نجات مى دهد. اما کسى به وسیله ازدواج دائم بى نیاز شده در صورتى متعه برایش مباح است که 

 (2از همسرش دور شده باشد.)

شخص دیگرى از حضرت ابوالحسن علیه السالم درباره متعه سؤال کرد. حضرت فرمود: تو چه کار دارى با متعه؟ 

ى گفت: مى خواهم با مسئله متعه آشنا شوم، حضرت فرمود: متعه در کتاب حضرت على تو از آن بى نیاز هستى. راو

 (3به ثبت رسیده است.)

به هر حال اگر متعه به طور صحیح رسمیت مى یافت بسیارى از مسائل جوانان و سایر افراد مجرد، بلکه مسئله کثرت 

 ى شد.زن هاى عفیف و پاك دامن که امکان ازدواج دائم را ندارند حل م

 مسائل متعه و کیفیت اجراى صیغه را مى توانید در رساله هاى علمیه بخوانید.

 

 ها:نوشتپی

 «.وَلْیَسْـتَعْفِفِ الَّذِینَ الیَـجِدُونَ نِکاحاً حَتّى یُـغْنِـیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ: »33( آیه 24. نور ) 1

هى مباح مطلق لمن »ت ابالحسن علیه السالم عن المتعة فقال: :فتح بن یزید قال سأل 449، ص 14. وسائل الشیعه ، ج  2

 «. لم یغنه اللّه بالتزویج فلیستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزویج فهى مباح له اذا غالب عنها

ا انّم ما انت و ذاك قد اغناك اللّه عنها فقلت». همان: على بن یقطین قال سألت ابالحسن علیه السالم عن المتعة فقال:  3

 «.اردت أن اعلمها، فقال: هى فى کتاب على

  makarem.irمنبع: 
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