
فوايد ازدواج به هنگام :
1- يكى از سپرهاى قوى و محكم در برابر لغزش ها و 
تقويت  راه  ديگر  تعبيرى  به  يا  و  مهلك  هاى  وسوسه 

ايمان و حفظ عفت ، ازدواج است.
در دوران نوجوانى وجواني  شخص با كشمكش هاى 
هاى  جاذبه  طرف  يك  از  است،  روبرو  متضاد  كامال 
فطرى و معنويات او را به سوى كمال وپيشرفت سوق 
اميال  و  غريزى  هاى  جاذبه  ديگر  طرف  از  دهد،  مى 
جنسى در او فعال مى شود .هر دو اين اميال براى فرد 
الزم و ضرورى است و خداى متعال از روى حكمت و 
مصلحت براى رشد و كمال انسانيت اين كشش ها و 
جاذبه ها را قرار داده است. براى رسيدن به رشد متعادل 
بايد هر دو را به طور صحيح و از راه اصولى پيش برد 
نشود.  كشانده  خطرناك  و  باريك  مسير  يك  به  كار  تا 
گزينه ازدواج يكى از موارد صحيح و منطقى براى رشد 
معنوى و ايمن بودن از طغيان هاى جنسى براى نسل 
حل  در  آنها  كمك  و  والدين  همت  البته  است،  جوان 

مشكل بى حساب نيست.

2- استفاده مفيد از دوران بانشاط جواني
بهار ازدواج، دوران جواني است. در اين دوران، شور و 
نشاط مخصوصى بر انسان حاكم مى باشد. اين فرصت 
كه  است  راهى  خودش،  هاى  زمينه  و  شرايط  با  البته 
شخص مى تواند از آن نهايت فايده و لذت را احساس 
كند و شور و صفا در اين سنين بيشتر به چشم مى خورد.

والدين بايد زمينه رشد را در فرزندانشان ايجاد كنند و 
براى فراهم شدن موقعيت ازدواج فرزندان و دورى از 
گناه و معصيت آنها، خود را مسئول بدانند و برنامه اى 
سنجيده براى اوالد خود داشته باشند و ازغفلت و بى 
اثرات  تدبيرى  بى  و  خيالى  بى  كه  كنند  پرهيز  توجهى 

منفى و سويي را در پى خواهد داشت.
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بررسى ازدواج از ديدگاه علمى

در چه سنى بايد ازدواج كرد؟ 

معيارهاى يك ازدواج موفق چيست ؟

ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشكيل خانواده است.  
درهمه مكاتب و اديان الهى به ويژه دين مبين اسالم، 
است.  نموده  توصيه  را  خانواده  تشكيل  و  ازدواج 
ازدواج به زن و مرد آرامش مى بخشد و آنان را از 
انحراف و رفتارهاى جنسى پرخطر و غير اخالقى باز 

مى دارد.

زندگى  در  فرد  تصميمات  مهمترين  از  همسر  انتخاب 
تشكيل  بزند.  رقم  را  فرد  آينده  تواند  مى  زيرا  است، 
خانواده سالم، متعادل و پايدار مانند هر امر مهم ديگرى 
به تفكر منطقى و تالش و كوشش نيازمند است. جوان 
مى بايستى بر اساس معيارهاى اصولى- منطقى همسر 
آينده خود را شناسايى و انتخاب نمايد و آنگاه به انجام 
اصالت  كلى  بصورت  كند.  اقدام  زناشويى  پيوند 
همسر  انتخاب  معيار  ترين  اساسى  عنوان  به  خانوادگى 
و  سالم  روان  و  نيكو  اخالق  ايمان،  شود.  مى  شناخته 
تناسب زوجين در ويژگى هاى ظاهرى، سنى، تحصيلى، 
فرهنگى، تربيتى و اعتقادى از موارد اساسى در انتخاب 

همسر است. براى ازدواج عالوه بر نياز به رشد جسمى و جنسى ، 
اواخر  در  است.  نياز  مورد  نيز  اجتماعى  و  روانى  رشد 
دوره نوجوانى رشد جنسى تقريبا كامل مى شود و فرد 
توانايى توليد مثل پيدا مى كند. در اواخر سنين نوجوانى 
اغلب دختران به فكر ازدواج مى افتند، در حاليكه پسران 
در اين سنين خواهان ازدواج نيستند. گرچه ازدواج تنها 
روانى  و  جسمى  نيازهاى  تأمين  سالم  و  مشروع  راه 
آمادگى  موفق،  ازدواج  يك  براى  ولى  است،  جوانان 

زيستى، روانى، مادى و اجتماعى الزم است.
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مطمئن شويد هر دوى شما آمادگى داريد:پيشنهاد ازدواج را چگونه مطرح كنيم :
پيـش از آنـكه پيـشنهاد ازدواج دهيد درباره آن كه در 
زندگى به دنبال چه اهدافى مى باشيد، حتــى اهداف 50 
سال آينده خود با يكديگر صحبت كنيد. هر چه بيشتر 
حائز  شـما  بــراى  چـه  آن  مــورد  در  يـكديگر  بــا 
اهميت ميباشد گفتگو كنيد، بيشتر متوجه آن مى گرديد 

كه آيا با يكديگر تفاهم و سازگــارى داريـد يــا خير.
از پدر و مادر وى اجازه بگيريـد:

شـما ابـتـدا بايد بدانيد كه آيا اگر پـيش از ازدواج با پدر 
را  آنها  بخواهيد،  اجازه  و  كرده  مشورت  وى  مادر  و 
خوشنود مى سازد يا خير. ايـن نـكته شـايـد عـجيـب 
بـــنظر آيد اما شما كه نمى خـواهيد پـدر زن و مادر 
آنكه  براى  عمل  اين  برنجانيد؟  را  خود  آيـنـده  همسر 

دلشان را بدست بياوريد بسيار موثر خواهد بود.

پيشنهاد ازدواج دادن بى شك يكى از مهمترين و بزرگترين 
گام هايى مى باشد كه تا به حال برداشته ايد. شما خواهان 
بـه  و  عالى  چيز  همه  لحظه  آن  در  كه  هـستـيد  آن 
بـهتـريـن نحو پيش رود و از آن مهم تر كه مى خواهيد 
دادن  هــنگام  را  نكـات  ايـن  بـاشـد!  مثبت  وى  پاسخ 
پيشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهيد تا شانس موفقيت شما 

افزايش يابد.
امــا  ايد  برگزيده  را  مناسبى  فرد  كه  گرديد  مطمئن   
كه  نيست  چيزى  ازدواج  كه  است  آن  امر  حـقـيقت 
بخواهيد بـخاطـر انــگيــزه هــاى آنــى وارد آن گرديد. 
داشته  دوست  را  همديگر  وار  ديوانه  شما  است  ممكن 
باشيد اما اگر هــمسرتان خواهان فرزند باشد اما شما نه، 
ازدواج شما قطعا زياد دوام نخواهد آورد و يا آنكه ارزش 
هاى شما با ارزش هاى همسرتان متفاوت باشد. اگر در 
ترديد  كنيد  ازدواج  وى  با  خواهيد  مى  كه  فردى  مورد 

داريد، بهتر است بيشتر درباره آن بيانديشيد.
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مزاياى ازدواج سالم براى مردها : 

مزاياى ازدواج سالم براى اجتماع: 

تحقيقات؛ مزاياى بسيار زيادى را در مورد مردانى كه در 
يك ازدواج سالم هستند، نسبت به ساير آقايان پيدا كرده 

است به نمونه زير توجه كنيد:
دستمزد باال، ريسك كمتر در روى آوردن به مواد مخدر 
فرزندان،  با  بهتر  ارتباط  داشتن  الكلى،  مشروبات  و 
احتمال كمتر به ارتكاب به جرم و جنايت، احتمال كمتر 

در خودكشى .

ازدواج  يك  در  كه  افرادى  درصد  جامعه  در  كه  زمانى 
همراه  به  شمارى  بى  مزاياى  شود،  بيشتر  هستند  سالم 

آنها به اجتماع وارد مى شود .

دارا بودن شهروندان سالم از نظر احساسى
باال رفتن درصد افراد تحصيل كرده

كاهش خشونت هاى خانوادگى
كاهش آمار جرم و جنايت

كاهش ميزان ارتكاب به جرم در نوجوانان و 
جوانان

كاهش ميزان مهاجرت
افزايش ارزش دارايى هاى افراد

كاهش نياز به خدمت مشاوره خانوادگى
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مزاياى ازدواج سالم و موفق در خانواده (زن و مرد) 

مزاياى ازدواج موفق براى كودكان و نوجوانان آن
خانواده: 

موفقيت در ازدواج تنها در تامين ماديات خالصه نمى شود. 
تحقيقات گوياى اين مطلب هستند كه تمام افراد خانواده 
در يك زندگى مشترك سالم سعادتمند و كامل از مزاياى 
آن بهره مند خواهند شد. همه ما مى دانيم كه خداوند به 
مزاياى زندگى مشترك آگاه است و به همين دليل بوده كه 
زن ها و مرد ها را تشويق به ازدواج كرده و نتيجه اين 

تحقيقات چيزى جز سخنان خداوند نيست.

از نظر جسمى سالم تر هستند، از نظر عاطفى سالم تر 
هستند ،ناآرامى هاى كمترى را در مدرسه از خود نشان 
سوء  قربانى  كه  دارد  وجود  كمترى  احتمال  دهند،  مى 
استفاده جنسى شوند، كمتر از الكل و مواد مخدر استفاده 
مى كنند، كمتر مرتكب جنايت مى شوند،  ارتباط بهترى 
با پدر و مادر خود دارند، وقتى ازدواج كردند، احتمال 

طالق كمتر است.
تحقيقات نشان مى دهد كه خانم هايى كه در يك ازدواج 
سالم هستند، نسبت به خانم هايى كه از ازدواج نا موفق 

هستند، مزاياى بيشترى دارند از جمله:

 از ارتباط خود راضى هستند.
 از نظر احساسى سالم تر هستند.

كمتر قربانى خشونت سوء استفاده هاى جنسى 
و يا ساير جرم ها مى شوند.

 از الكل و مواد مخدر استفاده نمى كنند.
با فرزندان خود ارتباط بهترى برقرار مى كنند.

 از نظر جسمانى سالم تر هستند.

تحقيقات نشان مى دهد كه كودكانى كه در آغوش گرم 
به  نسبت  بيشترى  هاى  برترى  شوند  مى  بزرگ  خانواده 
سايرين دارند. از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد.
احتمال ورود آنها به مدارج باالتر علمى بيشتر است و از 

نظر آكادميك بچه هاى موفق ترى هستند.
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چند عامل براى تحقق يك ازدواج موفق
سالمت جسمى و روانى

انسان سالم، خانواده سالم ايجاد مى كند. برخى از بيمارى ها 
ممكن است تهديدى جدى براى سالمت انسان و همسر 

آينده او باشد.
با داشتن كار و شغل، عشق و محبت زوجين در منزل 
رونق و تداوم مى يابد. با وجودى كه داشتن شغل و 
توجه  بايد  است،  خانواده  خوشبختى  الزمه  درآمد 
داشت كه امكانات مالى به تنهايى نمى تواند حل كننده 
همه مشكالت يك خانواده و متضمن خوشبختى باشد 
و اهميت آن تنها بايستى در كنار ساير عوامل ارزيابى 

شود.
داشتن نيت و اراده براى تشكيل خانواده
هر يك از زوجين بايد با ديد باز و با رضايت 
خود اقدام به تشكيل خانواده نمايند. ازدواج 
از  دورى  براى  حلى  راه  عنوان  به  نبايد 
مشكالت خانوادگى جوان در خانواده در نظر 
گرفته شود، بلكه ازدواج زمانى موفق خواهد 
تعالى  و  خانواده  تشكيل  هدف  با  كه  بود 
روحى زوجين درنظر گرفته شود. با وجودى 

نقش  همسر  انتخاب  در  جوانان  راهنمايى  در  والدين  كه 
تعيين كننده اى دارند، اين نقش بايد به صورت مشاوره اى 
اختيار جوان در  نبايد بصورت تحميلى و سلب  باشد و 
تعيين شريك زندگى آينده اش باشد. زوجين بايد متوجه 
باشند كه با تشكيل خانواده، نقش هاى جديدى براى آنان 
بوجود مى آيد كه مى بايستى در مقابل آن مسئوليت پذير 
باشند. زن و مرد متأهل نسبت به يكديگر متعهد هستند و 
مى بايستى با تمام وجود سعى در ايفاى وظايف نمايند. 
زندگى  يك  موفقيت  هاى  پايه  ترين  اساسى  از  يكى 
زناشويى، شناخت دقيق نيازهاى جسمى، روحى و عاطفى 
همسر و تالش مستمر و دائم در پاسخ به اين نيازهاست. 
زوجين مى بايستى در اين جهت به يكديگر كمك رسانند 
و مشوق و همكار يكديگر باشند. هم چنين الزم است تا از 
توقعات خارج از توانايى همسر اجتناب گردد. به عبارت 
ديگر زوجين بايد تالش كنند تا در كنار يكديگر باشند و نه 
در مقابل هم. عالوه بر اين، هر يك از زوجين مى بايستى 
مسئوليت تنظيم خانواده را بپذيرند و تعداد فرزندان و فاصله 

مناسب تولد آنان را رعايت نمايند.
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زوجين مى بايستى در همه حال و در هر شرايطى به همسر 
خود احترام بگذارند. با اولين توهين به همسر، اولين گام 
براى فروريختن بناى خانواده برداشته شده است و اصالت 
خانواده زير سؤال مى رود. هيچ خطايى از طرف همسر، 
شما را محق به توهين به او نمى كند. گذشت الزمه هر 
رابطه طوالنى مدت است. انسان در طول زندگى مرتكب 
خطاهايى مى گردد و گذشت و راهنمايى دوستانه همسر، 
زمينه پيشگيرى از وقوع مجدد آن خطا را فراهم مى كند، 
احساس صميميت را تقويت مى كند و زندگى را به كام 

زوجين شيرين مى سازد.
دين دارى ، تقويت معنويات و توجه به دستورات مذهبى 
كه به زيبايى در دين مبين اسالم و ساير اديان الهى به آن 
پرداخته شده است، همچون چراغى روشن در راه تعالى 
بشريت است. زوجين بايد به تقويت معنويات در يكديگر 
يارى رسانند و در اين صورت است كه عطر و طراوت 

ايمان، فضاى خانوادگى شان را صفا مى بخشد.
غريزه  ارضاى  خانواده،  تشكيل  و  ازدواج  اصلى  هدف 
جنسى و شهوانى نيست. بدون شك، خالق بزرگ هستى 
خواهان تداوم زندگى انسان روى كره خاكى است و تنها 
راه تداوم نسل بشر، آميزش جنسى است. خداوند كششى 

بين دو جنس مخالف برقرار ساخت.

چند سالي  است كه دركشورمان شاهد 
تاخير در ازدواج و افزايش سن ازدواج 
به  تمايل  نداشتن  و  جوانان  بين  در 
عوامل  مى رسد  نظر  به  هستيم.  ازدواج 
متعددى در اين امر دخيلند كه از جمله 
آنهامى توان به تغيير در باورها و الگو هاى 
فكرى و رفتارى جوانان، شكل گرفتن 
تعريف جديدى از روابط خانوادگى در 
اقتصادى،  و  مالى  تنگناهاى  آنان،  ذهن 
نداشتن  و  ثابت  و  مناسب  شغل  نبود 
مقاطع  تا  تحصيل  دادن  ادامه  و  مسكن 

عالى در بين دختران اشاره كرد. 
تجرد در سنين باال هم براى دختران و 
هم براى پسران غالبا با پيامدهاى منفى 

همراه است.

چند عامل براى تحقق يك ازدواج موفق
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طالقانى شرقى، بين بهار و شريعتى، خيابان جهان،
ساختمان ادارى پونه، پالك 6، طبقه سوم

77510052تلفن: 
77605798
77509069

77525621فكس:
atr_puoneh@yahoo.com

آدرس:

ان ی ا ما ی،  ھدا دمات  ی و وم زپش ه ع دا
ی                    ھدا عاو      

رس دا ن و  وا ت  د سال ن   وا ت  اداره سال

آسان آسانازدواج  ازدواج 
نان جوا جوانانبراى  براى 
آسان ازدواج 
نان جوا براى 


