
 در جوانانازدواج 

 

 :فوايد ازدواج به هنگام 

 :حفظظظظت و ت ويظظظظو اينظظظظان و   نويظظظظا    -1

یکی از سپرهای قوی و محکم در برابر لغزش  هزا و   

وسوسه های مهلک و یا به تعبیر ی دیگر راه تقویز   

در دوران نوجوانی .ایمان و حفظ عف  ، ازدواج اس 

وجوانی  شزص  بزا مکزمکا هزای مزاما م  زاد       

روبززرو اسزز ،از یززک ذززره جافبززه هززای   ززری و  

معنویات او را به سوی ممزا  وییکزر   سزوی مزی     

از ذززره دیگززر جافبززه هززای اریززشی و امیززا  دهزز ، 

هر دو این امیزا  بزرای   .جنسی در او  عا  می شود 

 رد الزم و ضروری اسز  و دز ای م عزا  از روی    

حکم  و مصلح  برای رش  و ممزا  انسزانی  ایزن    

برای رسی ن .مکا ها و جافبه ها را قرار داده اس 

به رش  م عاد  بای  هر دو را بزه ذزور یزحی  و از    

ه ایولی ییا برد تا مار بزه یزک مسزیر باریزک و     را

گشینه ازدواج یکی از مزوارد   .کودند رناک مکان ه 

یحی  و من قی برای رش  معنوی و ایمزن بزودن از   

ذغیان های جنسی برای نسل جوان اس ، الب ه هم  

 .ی حساب نیسز  بو ممک آنها در حل مککل  وال ین

 :اسظظظدفادف  فاظظظد از دوران باناظظظا  جظظظوان  -2

در این دوران، شور .بهار ازدواج ،دوران جوانی اس 

ایزن  . شز و نکاط مصصویی بر انسان حامم مزی با 

 ری  الب ه با شرایط وزمینزه هزای دزود  راهزی     

اس  مه شزص  از آن نهایز   ایز ه و لزات را مزی      

توان  احساس من  وشور و یفا در این سنین بیک ر 

والز ین بایز  زمینزه رشز  را در     .به چکم می دزورد 

 رزن انکان ایجاد منن  و برای  راهم ش ن موقعیز   

صززی  آنهززا ازدواج  رزنزز ان و دوری از گنززاه و مع

ب اننز  و برنامزه ای سزنجی ه بزرای      مسئو ،دود را 

اوالد دززود داشزز ه باشززن  و ازافلزز  و بززی تززوجهی 

یرهیش منن  مه بی دیالی و بی ت بیری اثرات منفزی و  

 .را در یی دواه  داش  ئیسو

 بررس  ازدواج از ديدگاف علن 

 

  ه مکروع و سالم تککیل دانواده اسازدواج تنها را

و ادیان الهی به ویژه دین مبین اسام،  همه مکاتب

. ازدواج و تککیل دانواده را توییه نموده ان 

ازدواج به زن و مرد آراما می بصک  و آنان را از 

انحراه و ر  ارهای جنسی یرد ر و ایر اداقی 

 باز می دارد

  در چه سن  بايد ازدواج کرد؟

برای ازدواج عاوه بر نیاز به رش  جسمی و جنسی 

در . رش  روانی و اج ماعی نیش مورد نیاز اس ، 

اوادر دوره نوجوانی رش  جنسی تقریبا مامل می 

در اوادر . شود و  رد توانایی تولی  مثل یی ا می من 

سنین نوجوانی االب دد ران به  کر ازدواج می 

ا  ن ، در حالیکه یسران در این سنین دواهان ازدواج 

کروع و سالم تأمین گرچه ازدواج تنها راه م. نیس ن 

اس ، ولی برای جوانان نیازهای جسمی و روانی 

یک ازدواج مو ق، آمادگی زیس ی، روانی، مادی و 

.اج ماعی الزم اس  . 



   اارهای يک ازدواج  وفق چاسو ؟

ان صاب همسر از مهم رین تصمیمات  رد در زن گی 

تککیل . اس ، زیرا می توان  آین ه  رد را رقم بشن 

لم، م عاد  و یای ار مانن  هر امر مهم دانواده سا

دیگری به تفکر من قی و تا  و موشا نیازمن  

جوان می بایس ی بر اساس معیارهای . اس 

ایولی، من قی همسر آین ه دود را شناسایی و 

ان صاب نمای  و آنگاه به انجام ییون  زناشویی اق ام 

بصورت ملی ایال  دانوادگی به عنوان . من 

. معیار ان صاب همسر شناد ه می شود اساسی ترین

ایمان، ادای نیکو و روان سالم، و تناسب زوجین 

در ویژگیهای ظاهری، سنی، تحصیلی،  رهنگی، 

تربی ی و اع قادی از موارد اساسی در ان صاب 

 همسر اس 

 عوا ل  وثر در ازدواج  وفق

 سال و جسن  و روان 

بردی از . انسان سالم، دانواده سالم ایجاد می من 

بیماریها ممکن اس  ته ی ی ج ی برای سام  

.انسان و همسر آین ه او باش  . 

با داش ن مار و شغل، عکق و محب  زوجین در 

با وجودیکه داش ن . منش  رونق و ت اوم می یاب 

شغل و درآم  الزمه دوشبص ی دانواده اس ، بای  

توجه داش  مه امکانات مالی به تنهایی نمی توان  

ن ه همه مککات یک دانواده و م  من حل من

دوشبص ی باش  و اهمی  آن تنها بایس ی در منار 

 سایر عوامل ارزیابی شود

 داشدن ناو و ارادف برای تاکال خانوادف

هر یک از زوجین بای  با دی  باز و با رضای  دود 

ازدواج نبای  به . اق ام به تککیل دانواده نماین 

ز مککات دانوادگی عنوان راه حلی برای دوری ا

جوان در دانواده در نظر گر  ه شود، بلکه ازدواج 

زمانی مو ق دواه  بود مه با ه ه تککیل دانواده 

با . و تعالی روحی زوجین درنظر گر  ه شود

وجودیکه وال ین در راهنمایی جوانان در ان صاب 

همسر نقا تعیین منن ه ای دارن ، این نقا بای  به 

ش  و نبای  بصورت تحمیلی و یورت مکاوره ای با

سلب اد یار جوان در تعیین شریک زن گی آین ه ا  

.باش   

زوجین بای  م وجه باشزن  مزه بزا تکزکیل دزانواده،      

نقکهای ج ی ی برای آنان بوجود مزی آیز  مزه مزی     

زن و . بایس ی در مقابزل آن مسزئولی  یزایر باشزن     

مرد م أهل نسزب  بزه یکز یگر م عهز  هسز ن  و مزی       

. با تمام وجود سعی در ایفای وظایف نماینز  بایس ی 

یکی از اساسی ترین یایه هزای مو قیز  یزک زنز گی     

زناشویی، شناد  دقیق نیازهای جسمی ، روحزی و  

عاذفی همسر و تا  مسز مر و دائزم در یاسزه بزه     

زوجین می بایس ی در این جه  بزه  . این نیازهاس  

یکزز یگر ممززک رسززانن  و مکززوی و همکززار یکزز یگر  

همچنزین الزم اسز  تزا از توقعزات دزارج از      .  باشن

به عبارت دیگر زوجزین  . توانایی همسر اج ناب گردد

بای  تا  منن  تزا در منزار یکز یگر باشزن  و نزه در      

عززاوه بزر ایززن، هززر یزک از زوجززین مززی   .مقابزل هززم 

بایس ی مسئولی  تنظیم دانواده را بپایرنز  و تعز اد   

رعای  نماین   رزن ان و  ایله مناسب تول  آنان را . 

زوجین می بایس ی در همه حا  و در هر شرای ی 

با اولین توهین به  .به همسر دود اح رام بگاارن 

همسر، اولین گام برای  روریص ن بنای دانواده 

برداش ه ش ه اس  و ایال  دانواده زیر سؤا  می 

هیچ د ایی از ذره همسر، شما را محق به . رود

  الزمه هر راب ه ذوالنی گاش. توهین به او نمی من 

انسان در ذو  زن گی مرتکب د اهایی . م ت اس 

می گردد و گاش  و راهنمایی دوس انه همسر، 

زمینه ییکگیری از وقوع مج د آن د ا را  راهم می 

من ، احساس یمیمی  را تقوی  می من  و زن گی را 

.به مام زوجین شیرین می سازد  



به دس ورات  دین داری ، تقوی  معنویات و توجه

ماهبی مه به زیبایی در دین مبین اسام و سایر 

ادیان الهی به آن یرداد ه ش ه اس ، همچون چراای 

زوجین بای  به . روشن در راه تعالی بکری  اس 

تقوی  معنویات در یک یگر یاری رسانن  و در این 

یورت اس  مه ع ر و ذراوت ایمان،   ای 

.دانوادگیکان را یفا می بصک   

ه ایلی ازدواج و تککیل دانواده، ارضای ه 

ب ون شک، دالق .اریشه جنسی و شهوانی نیس 

بشرگ هس ی دواهان ت اوم زن گی انسان روی مره 

دامی اس  و تنها راه ت اوم نسل بکر، آمیش  

 جنسی اس 

؟  زايای ازدواج سالم و  وفق چاسو  

مو قی  در ازدواج تنها در تامین مادیات دایه 

تحقیقات گویای این م لب هس ن  مه تمام . نمی شود 

 ،ا راد دانواده در یک زن گی مک رک سالم

و مامل از مشایای آن بهره من  دواهن   سعادتمن 

همه ما می دانیم مه د اون  به مشایای زن گی  .ش 

مک رک آگاه اس  و به همین دلیل بوده مه زن ها و 

مرد ها را تکویق به ازدواج مرده و ن یجه این 

حقیقات چیشی جش سصنان د اون  نیس ت . 

 زايای ازدواج  وفق برای کودکان و نوجوانان آن 

: خانوادف   

تحقیقات نکان می ده  مه مودمانی مه در آاو  

گرم دانواده بشرگ می شون  برتری های بیک ر ی 

از آن جمله می توان موارد . نسب  به سایرین دارن 

 .زیر اشاره مرد

 ه م ارج باالتر علمی بیک ر اس اح ما  ورود آنها ب 

 .از نظر آمادمیک بچه های مو ق تری هس ن  

 .از نظر جسمی سالم تر هس ن  

 از نظر عاذفی سالم تر هس ن  

ناآرامی های مم ری را در م رسه از دود نکان   

 .می دهن 

اح ما  مم ری وجود دارد مه قربانی سو اس فاده  

 جنسی شون 

مص ر اس فاده می منن مم ر از الکل و مواد    

 مم ر مرتکب جنای  می شون  

 ارتباط به ری با ی ر و مادر دود دارن  

اح ما  ذای مم ر اس . وق ی ازدواج مردن    

: زنان زايای ازدواج سالم برای    

یک  از تحقیقات نکان می ده  مه دانم هایی مه

نسب  به دانم هایی مه  بردوردارن  ازدواج سالم 

بهرمن  می مشایای بیک ری از  دارن  و قازدواج نا م

از جمله شون  : 

 از ارتباط دود راضی هس ن  

 از نظر احساسی سالم تر هس ن  

مم ر قربانی دکون  سو اس فاده های جنسی و یا   

 .سایر جرم ها می شون 

 از الکل و مواد مص ر اس فاده نمی منن  

 با  رزن ان دود ارتباط به ری برقرار می منن 

نظر جسمانی سالم تر هس ن  از   

: ازايای ازدواج سالم برای  رده  : 

تحقیقات مشایای بسیار زیادی را در مورد مردانی 

نسب  به سایر  بردوردارن   یک ازدواج سالم ازمه 

:به نمونه زیر توجه منی .نکان می ده  آقایان   

دس مشد باال ریسک مم ر در روی آوردن به مواد  

داش ن ارتباط به ر با  ، مص ر مکروبات الکلی

. اح ما  مم ر به ارتکاب به جرم و جنای  ،  رزن ان

. اح ما  مم ر در دودمکی  

  زايای ازدواج ساالم برای اجدناع

زمانی مه در جامعه دری  ا رادی مه در یک ازدواج 

سالم هس ن  بیک ر شود مشایای بی شماری به 

اج ماع وارد می شود  بههمراه آنها  . 

 



بودن شهرون ان سالم از نظر احساسیدارا   

 باال ر  ن دری  ا راد تحصیلکرده

 ماها دکون  های دانوادگی

 ماها امار جرم و جنای 

وانانجان ارتکاب به جرم در نوجوانان و شماها می  

 ماها میشان مهاجرت

 ا شایا ارز  دارایی های ا راد

 ماها نیاز به د م  مکاوره دانوادگی

: گونه  طرح کنامپاانهاد ازدواج را چ  

ییکنهاد ازدواج دادن بی شک یکی از مهم رین و 

بشرگ رین گامهایی میباش  مه تا به حا  برداش ه 

شما دواهان آن هزس زی  مه در آن لحظه همه . ای 

چیش عالی و بزه بزه زریزن نحو ییا رود و از آن 

ایزن ! دواهی  یاسه وی مثب  بزاشز  مهم ر مه می

دادن ییکنهاد ازدواج م  نظر قرار  نکزات را هززنگام

.دهی  تا شانس مو قی  شما ا شایا یاب  : 

 ايد  طنئن گرديد که فرد  ناسب  را برگزيدف -1

حزقزیق  امر آن اس  مه ازدواج چیشی نیس  مه 

بصواهی  بزصاذزر انززگیززشه هززای آنززی وارد آن 

ممکن اس  شما دیوانه وار هم یگر را دوس  . گردی 

باشی  اما اگر هززمسرتان دواهان  رزن  داش ه 

باش  اما شما نه، ازدواج شما ق عا زیاد دوام 

نصواه  آورد و یا آنکه ارزشهای شما با ارزشهای 

اگر در مورد  ردی مه . همسرتان م فاوت باش 

میصواهی  با وی ازدواج منی  تردی  داری ، به ر اس  

 .بیک ر درباره آن بیان یکی 

دوی شنا آ ادگ  داريد طنئن شويد هر  -2     

ییزا از آنزکه ییزکنهاد ازدواج دهی  درباره آن مه 

در زن گی ب نبا  چه اه ا ی میباشی ، ح ززی اه اه 

هر چه . سا  آین ه دود با یک یگر یحب  منی  ۰۵

بیک ر بززا یزک یگر در مززورد آن چزه بززرای شزما 

حائش اهمی  میباش  گف گو منی  بیک ر م وجه آن 

تفاهم و سازگززاری داریز  میگردی  مه آیا با یک یگر 

 .یززا دیر

 3-از پدر و  ادر وی اجازف بگاريظد 

شزما ابز ز ا بای  ب انی  مه آیا اگر یزیا از ازدواج با 

ی ر و مادر وی مکورت مرده و اجازه بصواهی ، 

ایزن نزک ه شزایز  . آنها را دوشنود میسازد یا دیر

ز ر و عزجیزب بزززنظر آی  اما شما مه نمی دزواهی  ی

مادر همسر آیزنز ه دود را برنجانی ؟ این عمل برای 

آنکه دلکان را ب س  بیاوری  بسیار موثر دواه  

 .بود

:عوارض ازدواج دير هنگام  

 تادیر شاه  درمکورمان مه اس  چن  سالی  

 جوانان بین در ازدواج نس ا شایا و ازدواج در

 نظر به. هس یم ازدواج به تمایل ن اش ن و

 از مه ددیلن  امر این در م ع دی عوامل رس  می

 های الگو و باورها در تغییر به توان آنهامی جمله

 تعریف گر  ن شکل جوانان، ر  اری و  کری

 آنان، فهن در دانوادگی روابط از ج ی ی

 مناسب شغل نبود اق صادی، و مالی تنگناهای

 تا تحصیل دادن ادامه و مسکن ن اش ن و وثاب 

 تجرد.   مرد اشاره د ران بین در عالی مقاذع

 برای هم و دد ران برای هم باال سنین در

اس  همراه منفی ییام های با االبا یسران

 

 


