
 جوانان ازدواج سازی آسانراهکارهای 

 *نیاسبحانی محمداالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

هایی که نیاز در خصوص ازدواج جوانان، بارها بحث شده است؛ ولی یکی از موضوع

باشد؛ زیرا این موانع، موجب بروز مشکالت به بازخوانی بیشتر دارد، موانع ازدواج می

های کوشد موانع ازدواج و راهاند. این نوشتار میو اجتماعی فراوان شده فردی

 دهی گردیده است. در محورهای زیر سامان بررسی نماید کهسازی آن را  آسان

 اهميت و آثار ازدواج

 تقدیس را آن دانند،می نکوهیده امری را ازدواج که مکاتب برخی خالف بر ،اسالم

 دارد فراوانی کارکردهای ،ازدواج؛ چون است شده قائلبرای آن  ایویژه جایگاه و کرده

َهُ»: فرمایدمی خدا رسول. است دامنیپاک حفظ آنها ترینمهم که ْنَُيْلَقىُاللَّ
َ
ُأ َحبَّ

َ
َمْنُأ

ْفُ َُفْلَيَتَعفَّ را  ُُمَطهَّ  طهارت و پاکیزگی حال در را خدا خواهدمی کس هر 1؛ِبَزْوَجةٍَُُُطاِهرا 

و یا آن حضرت در بیانی دیگر فرموده: .« سازد پیشه عفّت ازدواج وسیله به ،کند مالقات

َجَُُُشاٍبَُُُماُِمْنُ» ِقَُُُتَزوَّ يُُثُلَثيُِْديِنِهَُفْلَيتَّ ْيََلْهَُعَصَمَُهَذاُِمنِّ َُشْيَطاُنُهَُيُقوُلَُياَُو َُعجَّ ِهُِإلَّ ِفيَُحَداَثِةُِسنِّ
ُلِثُاْلَباِقي ُِفيُالثُّ ُاْلَعْبَد َه  ؛اللَّ

 او مأمور که شیطانی ،کند ازدواج جوانی آغاز در کس هر 2

 یک سوم و کرد حفظ من دسترس از را دینش سوم دو او! وای ای: زندمی فریاد ،ستا

 .«کند حفظ تقوا با تواندمی هم را دیگر

 در بارهرضا امام چنانکه ؛دارد کیدأت ازدواجتعجیل در امر  هب اسالم ،اساس این بر 

 و شد نازل اسالم پیامبر بر جبرئیل روزى»: فرماید مى دخترانکردن  ازدواج زود

. هستند درخت میوه منزله به دختران: فرماید مى و رساند مى سالم تو به پروردگار: گفت

                                                
 عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش. *

 .18 ص ،20 ، ج البیت الشیعه، قم: مؤسسه آل حر عاملی، وسائل. 1

 .149 ص، 14 ج الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت، نوری، حسین، مستدرک .2
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 دگرگون یا و فاسد را آن آفتاب وگرنه ؛ندارد چیدن جز اى چاره ،رسید که هنگامى میوه

 از وگرنه ؛ندارند ازدواج جز اى چاره رسیدند، بلوغ به که هنگامى نیز دختران. کند مى

 سنین از ازدواج تأخیر که شودمی استفاده خوبیبه، حدیث این از 1.«نیستند ایمن فساد

. گرددمی ی و اجتماعیفرد عاطفی و روانی مشکالتبروز  موجب جوانی،

 عدم تمایل جوانان به ازدواج

 کاسته ازدواج به جوانان رغبتکه  دهدمی نشان جامعهموجود در  هایواقعیت ،سفانهأمت

 اجتماعی امتیاز و یک شیوه به شدن تبدیل حال در کمکم ،ازدواج در خیرأت و شده

 این اما گویند؛می سخن ازدواج آماده ایرانی جوان میلیون 8 از ،رسمی آمارهای. است

 سن رفتن باال به توجه. است رسیده نفر میلیون 5/12 به رسمی غیر آمارهای در رقم

 دختران در بلوغ چهارساله کاهش که یابدمی دوچندان اهمیت زمانی ،کشور در ازدواج

 نظام سازمان تحقیقات اساس بر». دهیم قرار آن کنار در را پسران در آن ساله سه تنزل و

 سال 15 از نیز پسران بلوغ سن و ،سال 10 به سال 14 از دختران بلوغ سن ،ناسیشروان

 25 ،دختران میان در ازدواج سن حاضر، حال در. است کرده پیدا کاهش سال 12 به

 سن به پسران و دختران رسیدن زمان بین مبنا، این بر. است سال 27 ،پسران در و سال

 در دختران بلوغ ،گذشته در که حالی در ؛است فاصله سال 15 ،آنها ازدواج زمان با بلوغ

 در بلوغ. بود سال 18 تا 16 ،دختران در ازدواج سن و داد می رخ سالگی 14 تا 12

 آنها ازدواج و بلوغ سن میان چندانی فاصله و بود سال 18 تا 15 سنین درنیز  پسران

 و آموختند می را داری خانه و زندگی های مهارت ،مادران کنار در دختران. نداشت وجود

 و جسمی اساسی تغییرات به توجه با. شدند می مشغول کار به ،پدرانشان کنار در پسران

 زندگی های سال ترین   بحرانی ،ها سال این دهد، می رخ افراد در بلوغ از پس که روحی

 منتهی بزرگ ای فاجعه به ،نشود مدیریت درستیبه اگر که رود می شمار به افراد

 2.«شود می

 و ،پسران برای سال 35 باالی سن در ازدواج یعنی) ازدواج در خرأمت میلیون 4 وجود»

 بسیار ازدواج شانس با جوان نفر میلیون یک به نزدیک ،(دختران برای سال 27 باالی

                                                
  .223 ص ،16ق، ج 1403، بیروت: دار احیاء التراث العربی، األنوار مجلسی، محمدباقر، بحار .1
  .144024: مطلب کد ،25/6/1392تاریخ مشاهده:  www.jahannews.comنیوز، نشانی:  جهان . پایگاه اینترنتی2
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 و هاخانواده برای خطری زنگ ،ازدواج آستانه در جوان میلیون 15 و جامعه در کم

 عبور هشدار حالت از جامعه که دهدمی نشان لهمسأ این. شودمی محسوب مسئوالن

 ،کنند غفلت بحران این به نسبت هاخانواده اگر و است رسیده بحران مرحله به و کرده

 1«.ستا آنها انتظار در خوشی چندان نه و مبهم آینده

 که جنسی آزاد روابط با را بحرانی دوره حقیقت در یا زمانی خأل این ،غربی جوامع

. تابد برنمی را راهکاری چنین ،ما دینی جامعه اما ؛پوشانند می دارد، قانونی پشتوانه

 موافق ازدواج سن افزایش با نه و پذیردمی را جنسی بندوباریبی و فساد نه ،اسالم

َُبْيِتِهُ»: فرمودصادق امام. است ُِفى ُِاْبَنُتُه َُتْطَمَث َُل َُاْن ُاْلَمْرِء َُسَعاَدِة  سعادت از 2؛ِمْن

 خانه به ،آن از پیش) نشود ماهانه عادت او خانه در دخترش است که این شخص

 «.(باشد رفته شوهر

 موانع ازدواج

؛ چون اسالم نیست سازگار اسالم تعالیم با وجه هیچ بهازدواج،  موجود وضعیت

ـكاِحَُُخْيُرُ»: فرمایدمی پیامبرطرفدار ازدواج زود و آسان است.   بهترین 3؛َاْيَسُرهُُُالنِّ

  «.است آن ترین آسان ،ازدواج

 این در رسدمی نظر بهو  شده تبدیل منکر به که است معروفی ،آسان ازدواج ،اکنون هم 

برای . داریم نیاز آسان ازدواجدر خصوص  سازیفرهنگ به گذشته از بیش ،طیشرا

های برخی از این موانع و راه. برداشت راه سر از را موانع باید ،سازی ازدواجآسان

 اند از: رفت از آنها عبارتبرون

 ناموفق یهاازدواج. 1

، خاستگاه همگانی دارد. از این رو، جوانان ازدواج را در شمار نیازها و ازدواجاصل 

دانند و برای آن اهمیت خاص قائل هستند؛ اما در این بین، موانع و های خود میآرمان

نماید و جوانان عمالً از این آید که این فرایند را دچار مشکل میمشکالتی به وجود می

                                                
  .26/8/87به تاریخ:  ،4076 شماره، ایران . روزنامه1
  .336 ص، 5 ج اسالمیه، ،. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی2
  .1507 تهران: دنیای دانش، ح، الفصاحه . پاینده، ابوالقاسم، نهج3
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 به نسبت ما جامعه در طالق آمار ،حاضر حال در؛ مثالً دارند خواست دست بر می

 . است جوانان بین در ناامنی احساس آمدن وجوده ب اشنتیجه که است رفته باال گذشته

 : حل راه

 عوامل الزم است به این منظور،. برد بین از را نگرانی اینباید  ،ازدواج سازیآسان برای

 . است نادرست هایانتخاب ،طالق هایعلت از یکی. کرد بررسی را هاطالق

 خانوادگي ناقص هایتربيت. 2

 ،حاضر حال در ،کردمی ایجاد را مشکالتی فرزندان برای ساالریپدر گذشته در اگر

 سخت ،آنها از یکی که است آورده وجوده ب را معضالتی والدین برای ساالریفرزند

 از. باشند متکی خود خانواده بهکه  اندکرده عادت آنان زیرا ؛است جوانان ازدواج شدن

 جوانچرا  :گوییممی مادران یا پدران به وقتی. دهند خانواده تشکیل توانندنمی ،رو این

 زن چطور ،کشد بیرون آب از را خود گلیم تواندنمی او: گویدمی ؟دهینمی زن را خود

که  است زود هنوز: گویدمی کنی؟: چرا ازدواج نمیپرسیممی جوان از چون و بگیرد

 جوان گریزیمسئولیت و نفس به اعتماد عدم دهندهنشان ها،پاسخ این. کنم ازدواج

 ،سفانه. متأبترسند ازدواج از جوانان که شده باعث نادرست تربیت ؛ به بیان دیگر،است

 خوبیبه زندگی در پذیریمسئولیت برای را خود فرزندان ،ایرانی هایخانواده از بسیاری

 از ترس علت به ،رسد می ازدواج سن به فرزندشان کهزمانی و کنند نمی تربیت

 تشکیل و ازدواج امر در پذیری مسئولیت. شود نمی ازدواج به حاضر پذیری مسئولیت

 فاقد که صورتی در شخص و است اجتماعی و جسمانی عقلی، بلوغ نیازمند، زندگی

نماید  ایفا ای شایستهگونه به را خود نقش تواند نمی باشد، یادشده های زمینه از کدام هر

 نبودن پذیرمسئولیت موضوع در اصلی مقصرالبته . کند مدیریتخویش را  خانواده و

 والدینش و کند می استراحت خانه در ساله 20 جوان وقتی. هستند ها خانواده جوانان،

 دیگر سپارند، نمی او به نیز را مسئولیتی ترین  کوچک حتی او، های هزینه تأمین بر عالوه

 مفهوم ،جوانان از درصد 85 که است دلیل همین به. رود نمی جوان آن از انتظاری

 . دانند نمی است، خانواده تشکیل رسالت که را اجتماعی مسئولیت
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 : حل راه

 باید والدین. است پررنگ بسیار ،فرزندان وابستگی از پیشگیری جهت در والدین نقش

اوان  همان از مثالً ؛بیاید بار مستقل ابتدا همان از فرزند که دهند نشان خود از رفتارهایی

 واگذار او خود عهده بر ،یادگیری از پس کودک شخصی کارهای انجام باید کودکی

 خود بگذارند و باشند فرزندان االتؤس تمامی یگو پاسخ نباید مادر و پدر همیشه. شود

والدین به . برسد نتیجه به و کند فکر های خویشپرسش جواب مورد در نیز فرزند

 و با بکشند را سختی طعم آنان دهند اجازه، منظور فراهم شدن بلوغ اجتماعی فرزندان

 . های زندگی آشنا شوندمرارت

 ازدواج به مادی نگرش. 3

 جامعه در سفانهأمت ،است کرده یاد مقدس حرکت یک عنوان به ازدواج از اسالم اگرچه

 مادی محاسبات با ،اساس این بر. است شده مادی ازدواج، به مردم از بعضی نگرش ما

 اگر که دارند اعتقاد هاخانواده از بسیاری. اندازند می خیرتأ به را کردن ازدواج ،خود

 بهتر آنان مالی وضع ،آینده در شان فرزندان اشتغال با ،کنند هزینه فرزندان دانشگاه برای

 ،بنابراین. شودمی بهتر اقتصادی وضع نیز ازدواج با که نیستند باور این بر ولی ؛شودمی

 و دینی فرهنگ از گرفتن فاصلهضعف اعتقادی، ، ازدواج سن افزایش علل از یکی

 . است آینده وضعیت از نگرانی و خداوند هایوعده در تردید

 : حل راه

که دلیل  کرد قبول باید اما ،گرفت نادیده را اقتصادی مسائل تواننمی که با وجود این

 به نبودن راضی بلکه ؛نیست پولیبی به جهت واقعاً ،ازدواج درها افتادن خیرأت از بعضی

 ،منطق این در. داد تشکیل را ساده دونفره زندگی یک تواندمی که است دارایی اندازه آن

 فرهنگ و وحیانی منطق در اما ؛کرد ازدواج بتوان تا داشت قبول قابل و کافی درآمد باید

 درآمد، و برکت افزایش هایراه از یکی دینی، ادبیات در. است این جز حقیقت دینی،

 دارپولاوّل  اینکه نه ؛کرد ازدواج باید شدن دارپول برای ،دیگر تعبیر به؛ است ازدواج

 افزایش با و است زندگی تبرک و رزق ازدیاد باعث ،ازدواج. کرد ازدواج سپس و شد

 یاری به قرآن آیه دو در خداوند. برآمد هم هاهزینه افزایش تأمینعهده  از توان، میرزق

ىُ»: است داده وعده ازدواج برای ویژهبه رزق، و َُحتَّ ا ُِنَكاح  َُيِجُدوَن َُل ِذيَن ُالَّ َوْلَيْسَتْعِفِف
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ُِمنَُفْضِلِهُ ُه ُاللَّ  عفت ،[خواهندنمی خود اینکه نه] یابندنمی را ازدواج که آنها 1؛ُيْغِنَيُهُم

 تحقق از مراد مفسران، نظر بر بنا «.کند نیازبی خود فضل از را آنان خدا تا گیرند پیش

 که است نفقه و جهیزیه تهیه برای مالی توان و تمکن نداشتن آیه،این  در نکاح نیافتن

 را ایشان چرا که او ؛نترسند فقر ازکه  است داده وعده را مؤمنان زیبایی،به خداوند

َوالّلُهَُواِسٌعُ» جمله با را خود وعدهخداوند  سپس .دهدمی رزق وسعت و سازدمی نیاز بی
اِلِحيَنُِمْنُِعَباِدُكْمُ»: فرمایدمی دیگر آیه در. کندمی تأکید «َعِليٌمُ نِكُحواُاْْلََياَمىُِمنُكْمَُوالصَّ

َ
َوأ
ُهُِمنَُفْضِلِهَُواللَُّ  خود همسر بی زنان و مردان 2؛ُهَُواِسٌعَُعِليٌمَُوِإَماِئُكْمُِإنَُيُكوُنواُُفَقَراءُُيْغِنِهُمُاللَّ

 تنگدست و فقیر اگر .را درستکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنین ؛دهید همسر را

 آگاه و دهنده گشایش خداوند. سازدمی نیازبی را آنان خود فضل از خداوند باشند،

  «.است

يَجَُُتَرَنَُُمْنُ»: فرمایدمیصادق امام ،اساس این بر ْزِو َساَءَُُفَقْدُُاْلَعْيَلةَُُِمَخاَفةَُُالتَّ
َ
هُُُأ ِهَُُظنَّ ُِباللَّ

ُ َُُوَُُعزَّ َُُجلَّ هَُُِإنَّ ُُاللَّ َُُوَُُعزَّ هُُُُيْغِنِهُمُُُفَقراَءَُُيُكوُنواُِإْنَُُيُقوُلَُُجلَّ  فقر ترس از کس هر 3؛َفْضِلِهُُِمْنُُاللَّ

 فقیر اگر: فرمایدمی خداوند چون است؛ برده بد گمان خدا به پس کند، ترک را ازدواج

 ابتدایی تصورات بیشتر خالف بر «.کندمی نیازبی را آنان خویش فضل از خداوند باشند،

 دین، دانندمی سرمایه تقسیم و خورنان شدن زیاد موجب را آن ایعده که ازدواج از

 همچنینصادق امام. داندمی روزی و رزق ازدیاد و برکت موجب را ازدواج اسالم

ساِءُُفيُالَخيِرَُُاكَثُرُ»: فرمود خیرها  آن از یکی روزی، «.ها استزن در خیر، بیشتر 4؛النِّ

 پیامبر رود.به شمار می ازدواج برکات دیگر از، طیب زندگی صالح یا فرزند و است

َخذوا»: فرمود هُُُاَلْهَلُُِاتَّ  شما برای ،کار این که بگیرید اهل خود برای 5؛َلُكمَُاْرَزُقَُُفِانَّ

 باید هستند، زندگی تشکیل برای پول پی در که آنان به پس «.است کار آورترینروزی

 ازدواج، زیرا شود؛ جاری شما جانب به الهی روزی و رزق تا کنید ازدواج که گفت

                                                
  .33 . سوره نور، آیه1
  .32 آیه . سوره نور،2
  .331 ص، 5 ج پیشین، ،. کلینی، الکافی3
  .385 ص ، 3 ج  ق،1413قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین،  ،الفقیه  الیحضره شیخ صدوق، من .4
  .207ص ، 100ج  پیشین، ،األنوار مجلسی، بحار. 5
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: فرمایندمی دیگر جای در اکرم پیامبر. است زندگی در برکت و خیر منبع بهترین

ُجوا» َساَءَُُتَزوَّ ُُالنِّ ُهنَّ ِتيَنَُُفِإنَّ
ْ
  «.هستند آور مال آنها که کنید ازدواج هازن با 1؛ِباْلَماِلَُُيأ

 تهیدستی و فقر از اکرم پیامبر مبارک محضردر  مردی»در روایت آمده است که: 

ْجُ: فرمودبه او  حضرت .کرد شکایت َجُُُ.َتَزوَّ َعَُعَلْيهَُُفَتَزوَّ  ازدواج هم او کن. ازدواج ؛ َفُوسِّ

. نمود شکایت فقر از و رفت پیامبر نزد جوانی 2«.شد پیدا او کار در گشایش و کرد

 پیامبر نزد جوان این هم سوم و دوم بار برای . وقتیکن ازدواج: فرمود او به حضرت

 . کن ازدواج: فرمود او به حضرت ،رفت

ْزُقُ»روایت  آیا: پرسید حضرت ازصادق امام یاران از یکی َُُُمَعُُُالرِّ َُو َساِء  3 ؛اْلِعَيالالنِّ
 .بله: در پاسخ فرمودندامام دارد؟ واقعیت ،«است فرزند و همسر همراه روزی،

 سنگين هایمهریه. 4

که مانع ازدواج گردیده است.  است سالی چند ،نجومی و سنگین هایمهریه تعیین

 که باور این به یا و ،گرفته کسی چه و داده کسی چه را مهریه که توجیه این با برخی

های سنگینی را معین مهریه است، زناشویی پیوند استمرار و حفظ ضامنزیاد،  مهریه

 خوشبختیضامن  تواندنمی این کار که دهدمی نشان طالق آمار افزایش اماکنند؛ می

 از گریز موجب را سنگین مهریه ،جوانان درصد 78 ،تحقیق یک اساس بر باشد. افراد

 4.دانندمی ازدواج

 بذر نخستین ،دختران سوی از سنگین مهریه تعیین که است کرده ثابت تجربه

 راهکار تنهاآسان،  ازدواج ،دینی دستورات به رجوع. پاشد می خانواده در را اعتمادی بی

داِقَُُخيُرُ»: فرمایدمی خدا رسول. است سنگین های مهریه معضل بر آمدن قیفا ُالصَّ
ُإّنُ»: است آمده ایشان از دیگر حدیثی در «.است آن ترینسبک مهریه، بهترین 5؛أيَسُرهُُ
 راحت که است این زن مبارکی از 6؛ِصَداِقهاَُتيسيُرَُُوُُِخطَبِتَهاَُتيسيُرُُاْلَمرأةُُِيمِنُُِمْنُ

                                                
  .383پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، ص . 1
  .330 ص ،5 ج . کلینی، الکافی، پیشین،2
  .44 ص، 20 ج پیشین، ،الشیعه عاملی، وسائل . حر3
  .100004172091: خبر شماره آنالین، جم . جام4
 .467. نهج الفصاحه، ص5
  .343ص ، . همان6
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داِقُُفىُتياَسُروا»: فرمایدمی همچنین «.باشد سبک اشمهریه و شود خواستگاری ُُالصِّ َُفإنَّ
ُجَلُ ىُاْلَمْرأةَُُِليعِطىُالرَّ  زیرا بگیرید؛ آسان مهریه در 1؛َحِسيَكةُ َُعَليَهاَُنْفِسِهُُِفىَُذِلَکُُيْبِقىَُحتَّ

 ایجاد دشمنی و کینه او به نسبت دلش در اما دهد؛می را زن ]سنگین[ کابین ،مرد

  «.کند می

 و هستیم سوم هزاره در اکنون و کرده تغییر هزمان که شود گفته است ممکن اینجا در

 را پیامبر دوران: گفت باید پاسخ دراما  ندارد؛ ربطى ما به دوران آن و رسوم مرس

 شده، ما اسالمى جامعه گیرگریبان ناآل که گیریپاودست مشکالت این از توان نمى

 عروسى مراسم قدرتمندان، و ثروتمندان و اشراف نیز دوران آن در زیرا؛ کرد استثنا

 و قدرت از که نمودند مى تزویج افرادى به را خود دختران و کردند مى برپا پرتشریفات

 گرامى پیامبر ولى ؛برآیند آنها انتظارهاى عهده از و باشند برخوردار مالى امکانات

 و بضاعت بى مردان به رامند  ثروت دختران و کرد مبارزه موهوم رسوم این با اسالم

 . نمود تزویج مکنت با مردان با را فقیر دختران همچنین

 تجمالت و . تشریفات5 

 ایرانی جامعه در ،حاضر حال در. رواج تجمالت در مراسم ازدواج است ،دیگر مانع

 به را آسان هایازدواج که است آمده پدید جوانان برای دشواری و سخت شرایط

 توان اما ،کرده دائم عقد هامدت هاجوان برخی. است کرده تبدیل نیافتنیدست آرزویی

 عروسی ساده مراسم یک ییبرپا حتی که خصوصبه ؛ندارند را عروسی مراسم برگزاری

 به تأخیر افراد این ازدواج مراسم ها سال ،دلیل همین به .دارد پی در سنگینی هزینهنیز 

 . افتدمی

 حل:راه

 برگزار خانه حیاط در را خود فرزند عروسی مراسم ترهابزرگ ،گذشته هایسال در

 و نموده برگزارشان  فرزندان برای خوبی مراسم ،دقیق ریزیبرنامه یک با و کردند می

 ،حاضر حال در اما ؛تراشیدندنمیخرج اضافه  داماد و عروس برای و کردندنمی اسراف

 هزینه بیشترین نامزدی، جشن و برونبله خواستگاری، به مربوط های هزینه جز به

                                                
، 3 ق، ج1417، اوّلالکتب العلمیه، چاپ   داربیروت:  . زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث،1

 .421ص 
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 آینه آرایشگاه، داماد، و عروس لباس :شامل که است عروسی مراسم به مربوط ،ازدواج

 فیلمبرداری، و عکس آتلیه داماد، و عروس کردن خرید عقد، سفره محضر، شمعدان، و

 یا باغ و تاالر اجاره عروس، گلدستهتهیه  و ماشین به گلچسباندن  عروسی، کارت

 توانمی عروسی هزینه و بودجه صحیح مدیریت با که حالی در ؛شودمی عروسی شام

 .آورد ارمغان به مشترک زندگی برای را بهتری شروع

 جهيزیه  . تهيه6

 بار امر، این و است دختر خانواده ،جهیزیه تهیه مسئول کشور، نقاط از بسیاری در

 عروس، خانواده پدر مالی تمکن نداشتن. گذارد می عروس خانواده دوش بر را سنگینی

 خانواده تحقیرو یا  طرفین از یکی غرور و تکبر چشمی،هم و چشم جا، بی توقعات

 ساززمینه تواند می که است نادرست فرهنگ این جمله پیامدهای از ،بضاعت کم

 تأمین غلط فرهنگ ،کنونی وضعیت در.  بشود نیز زوجین زندگی در بعدی مشکالت

  .است کرده روهروب سختی با را ازدواج قیمت،گران و سنگین جهیزیه

 راه حل: 

 ؛کند تغییر جوانان ازدواج امر به هاخانواده رویکرد باید ،کارشناسان از بسیاری اعتقاد به

 باورهای و هاخانواده نابجای توقعات ،جوانان ازدواج دلیل تأخیر ترینعمده که چرا

 ،مالی مسائل و مسکن اشتغال، و است ازدواج امر در چشمیهم و چشممثل  آنان غلط

 همه اکنونهم ،سفانهأمت»: گویدمییکی از کارشناسان . دارد قرار آنان بعدی اولویت در

 موضوع این. است مسکن نبود و بیکاری ،جوانان نکردن ازدواج علت که کنندمی تصور

 از بیش ،جوانان ملی سازمان تحقیقات اساس بر که است شده تفهیم جامعه در حالی در

. انددوشغله نیز جوانان این از درصد 50 و هستند شغل دارای مجرد جوانان درصد 90

 زمانی تا. استا هخانواده در فرهنگی مشکالت ،جوانان ازدواج در خیرأت اصلی علت

 خواهیم ازدواج سن افزایش شاهد ما ،نکند تغییر ازدواج مقوله به خانواده نگرش که

 1«.بود

                                                
  .26/8/87 به تاریخ: ،4076 شماره، ایران . روزنامه1
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 سازی ازدواج ثر در آسانؤهای مگروه

 : دارند اساسینقش ذیل ی هاگروه ،ازدواج شدن آسان در

 دختران و پسران جوان. 1

باید بدانند اگر  . آنانبر عهده خود جوانان است ،سازی ازدواجدر آساناوّل نقش 

 و عجیب توقعات . برخیتواند کاری انجام دهدنمی ها، کسی برای آنخودشان نخواهند

 پر تحوالت و محیطی عوامل یدهزای هم تعدادی و است هاخانوادهبرآمده از  ،ما غریب

 تسلیم برابرشان در و بپذیرند راچنین توقعاتی نباید  جوانان. هستند جدید عصر شتاب

 اساس بر را قدسی سنت این ،قناعت و دوراندیشی آگاهی، با توانندمی آنها. شوند

 کنار مدتی ،ازدواج از پس توانندمی جوانان. ببخشند دوباره حیاتی دینی، هایآموزه

مستقل را برای چند سالی که در حال تحصیل نیمهکنند یا ازدواج  زندگی خود والدین

 . داشته باشند ،هستند

 ها. خانواده2

 ازدواج برای مادرها و پدر ،رسیدندمی بلوغ سن به پسران و دختران وقتی ،گذشتهدر 

 طرف ازجوانان  امروزه اما ؛زدندمی باال آستین ،معروف به قول کردند واقدام می آنان

. کنندنمی احساس خانواده تشکیل برای را فشاری گونه هیچ یشخو اطرافیان و جامعه

 حس را ازدواج راه در برداشتن قدم برای کافی پشتیبانی و حمایت جوان ،این رو از

 از بیش و باشند داشته توجه فرزندان جنسی بلوغ الزامات به باید هاخانواده. کند نمی

 فرزندان سینج و عاطفی نیازهای به بتوانند تا ،کنند ترنزدیک آنها به را خود پیش

در برخی  .دهند قرار آنان روی پیش را منطقی حل راه ،نهایت در و برده پی یشخو

کنند ها مخالفت میاما خانواده ؛خواهیم ازدواج کنیمما می :دارندجوانان اظهار می ،موارد

 عهده بر را پسران و دختران ازدواج وظیفه مجید قرآن. و اعتنایی به خواسته ما ندارند

 زنان و مردان»: است داده قرار آنان نزدیکان ویژههب ،اسالمی جامعه افراد همه

 و صالح کنیزان و غالمان همچنین ؛دهید همسر ،هستند شما بین دررا که  همسری بى

 نیاز بى را آنان ،خود فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقیر اگر .را درستکارتان

  1«. است آگاه و دهنده گشایش ،خداوند .سازد مى

                                                
  .32 . سوره نور، آیه1
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 ایویژه وظیفه و نقش زمینه این در مادر و پدر جوانان، ازدواج اهمیت به توجه با

 اکرم رسول. است داده قرار فرزندان حقوق از یکی را آن اسالم که جایی تا ؛دارند

ُُِمْنُ»: فرمود ُنَُُثَلَثةٌَُُواِلِدهَُُِعَليُاْلَوَلِدَُُحقِّ ُمهَُُُوُُُاْسَمهُُُُيَحسِّ ُجهَُُُوُُاْلِكَتاَبةَُُُيَعلِّ  ،فرزند  1؛َبَلَغُُِإَذاُُيَزوِّ

 سومو  آموزی، سواد و نوشتن کتابت، دوم نیکو، نام انتخاباوّل : دارد پدر بر حق سه

 نظر از که شودمی استفاده روشنی به روایت این از «.شد بالغ فرزند که زمانی ازدواج،

 مگر ؛آورد فراهم را خود فرزند ازدواج هایزمینه توانحدّ  در دارد وظیفه پدر اخالقی

 داشته را حیاتی امر این توانایی که پدرانی. باشد داشته عذری خداوند پیشگاه در کهاین

 هستند.شان  فرزندان انحراف جرمِ شریک باشند، تفاوتبی یا انگارسهل ولی باشند،

َكاَحَُُوَلُدهَُُُبَلَغَُُمن»: فرمایدمی اکرمپیامبر  اُأْحَدَثُُُثمَُُّينَكْحهَُُُفَلمَُماينَكُحهَُُُوِعنَدهُُُالنِّ َُحَدث 
 را ازدواجش وسایل بتواند هم او و برسد ازدواج سن به فرزندش کس هر 2؛َعَليِهَُُفاْلْثُمُ

 «.است شریک وی گناه در گردد، گناه گرفتار فرزندش و نکند اقدام ولی ،نماید فراهم

اگر فرزندشان در حال تحصیل است و تصمیم بر که شود ها پیشنهاد میبه خانواده 

 . او را در این امر یاری رسانند و ازدواج را مانع تحصیل ندانند ،ازدواج دارد

 . افراد نيکوکار3

 کالس ، شمار قابل توجهیدر حال حاضرو  داریم ینیکوکار بسیار افراد ،ما در جامعه

 این کردن کمک ازدواج،خصوص  رد اما ؛است شده ساخته سازمدرسه خیرین توسط

 امام. است بیت اهل سیره ،جوانان ازدواج به کمک. است رنگکم خیلی افراد

: گفت او داری؟ زن آیا: پرسید از او پدرم .آمد پدرم نزد فردی: »فرمایدمیصادق

 هفت او به و کرد صحبت او با داشتن همسر و ازدواج فضیلت مورد در پدرم ،خیر

 که جوانان مسکن برای توانندمی رخَیّ دارپول افراد 3«.کند ازدواج تا داد طال دینار

 کارهمچنین . بسازند مناسب هاییساختمان ،است ازدواج برای جوانان اصلی مشکل

ها در امر کمک به خانواده یا الحسنه قرض در نظر گرفتن تسهیالت و ،دیگر خیرین

های ویژه عروسی در سالن ساختن یاعروسی و  مجالس کردن برپا یا جهیزیه خرید
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 ها فعالیت تقویت بخشی، انسجام جهت ،ازدواج خیرین مجمع تشکیل. است سطح شهر

 در مهر پیوند های کانون اندازی راه به کمک کشور، خیرین های یمند توان از استفاده و

 تسهیالت، برای ریزی برنامه جهت در خصوصی بخش توسط ها دانشگاه و ها استان

 بخشودگی جهت مقرراتی تنظیم، همسریابی یا ازدواج سازی فرهنگ و مشاوره آموزش،

 های زوج به منابع گذاشتن اختیار در به آنان تشویق و ازدواج  حوزهبرای فعاالن  مالیاتی

 .کند تقویت زمینه این در را مردمی های حمایت تواند می ،جوان

 . اطرافيان4

اطرافیان و خویشاوندان ، و تهیه جهیزیه زیاد استط کنونی که مخارج عروسی در شرای

 ؛ها بیایندبه یاری خانواده ،جوان هایزوج دادن سامان توانند برایعروس و داماد می

 مناطق برخی از در مثالً ؛شودانجام می این سنت پسندیده ،هاچنانکه در بعضی از شهر

 ،گیردمی ازدواج به صمیمت جوان یک وقتی عشایر، میان در ویژهبه ،خوزستان استان

 تهیه تا همسر انتخاب از و آیندمی اشخانواده و او کمک به روستا یا عشیره اهل همه

 و زیبا رسم این نیست بهتر آیا. رسانندمی یاریبه آنها  شغل و مسکن و هاهزینه

 کنیم؟ احیا کشور همه در را خداپسندانه

 دختران از بسیاری. سر درگمی در انتخاب همسر است ،یکی از مشکالت جوانان

 کسی که حالی در ،کرد فراهم را کردن ازدواج شرایط توانمی چگونه: گویندمی امروزی

 در مهم های راه از یکی خیر که امر در گریواسطه امروزه ،سفانهأمت ؟شناسدنمی را ما

 اطرافیان دخالتی به بوته فراموشی سپرده شده و معموالً ،است سنتی ازدواج گیری شکل

 از بخشی البته. دانند نمی خود به طتبمر را موضوع این و کنند جوانان نمی ازدواج امر در

 وصلت ویس به ،خانواده دو وصلت از که مربوط است ازدواج به نگاه نوع به ،امر این

 دینی باورهای شدن رنگکم و طلبی عافیت، دلیل دیگر. است کرده پیدا سوق فرد دو

 ،دینی وظیفه و شرعی احساس اساس بر افراد سنتی، شیوه مطابقدر گذشته . است

 امر در سفیدریش افراد دانستند ومی خود تعهدات و وظایف جزء را جوانان ازدواج

 گرفتن نظر در با محالت در مسن افراد. بودند محله احترام مورد ،ازدواج گری واسطه

 یکدیگر به انآن معرفی به نسبت ،آنها شرایط بررسی و پسران و دختران و ها خانواده

 . کردند می اقدام
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 امر در گریواسطه. است متفاوت ،عقیده تحمیل و فضولی با ،ازدواج امر در گری واسطه

و روایات بسیاری بر آن  است اخالقی یارزش اما نیست، شرعی تکلیف هرچند ،ازدواج

ْفَضُلُ» :فرموده استن. امیر مؤمناکید داردتأ
َ
َفاَعاِتُُُأ ُاْثَنْيِنُِفيُِنَكاٍحُُُالشَّ َُبْيَن َُتْشَفَع ْن

َ
أ

َُبْيَنُهَما ُه ُاللَّ َُيْجَمَع ى  کس دو میان ازدواج جهت که است آن هاشفاعت برترین 1؛َحتَّ

 :فرمود اکرم پیامبر «.رساند هم به را دو آن خداوند ،وسیله بدین تا پذیرد صورت

يٍجَُُُمْنَُعِمَلُِفي» ٍةُِمَنُاْلُحوِرُاْلِعيِنُُُُمْؤِمَنْيِنَُُُبْيَنَُُُتْزِو
َ
ْلِفُاْمَرأ

َ
ْلَفُأ

َ
ُهُأ َجُهُاللَّ ىَُيْجَمَعَُبْيَنُهَماَُزوَّ َحتَّ

َُخَطاَهاُِفيُ ُُخْطَوٍة َُوَُياُقوٍتَُوَُكاَنَُلُهُِبُكلِّ ُِمْنُُدر  ٍةُِفيَُقْصٍر
َ
ُاْمَرأ َمُِبَهاُِفيُُكلُّ ْوَُكِلَمٍةَُتَكلَّ

َ
َذِلَكُأ

 و زن میان ازدواج ساختن برقرار امر در کس هر 2؛َذِلَكَُعَمُلَُسَنٍةُِقَياٍمَُلْيُلَهاَُوُِصَياٍمَُنَهاُرَها

 قصری یک هر که نماید عطا وی به حورالعین هزار متعال خداوند کند، کوششی مردی

 که کالمی هر یا و دارد می بر امر این در که گامی هر برابر در نیز و دارند یاقوت و ردُ از

 در را هاشب و روزه را روزها که عبادت سال یک عمل خداوند گوید،می باره این در

  «.نگاردمی او اعمال نامة در ،باشد نماز

 . مسئوالن5

اند که رفتار نیک و موظف ،برسند حکومت به صالحان اگر ،قرآن هایآموزهطبق 
 و باشد محورفضیلت است موظف اسالمى دولت. از این رو، دهند انجام را ایشایسته

 براى،  طهارت و عصمت بیت اهل و نبوى احادیث و قرآن مختلف آیات اساس بر
 در باید دولتى چنین. کند تالش معنویات و اخالقى فضایل رشد و پاک محیط ایجاد
خصوص مسائلی  دررا  آنان معضالت و دارد بر اساسى هاى گام ،جوانان ازدواج جهت

ذيَنُ: »فرماید مى کریم قرآن .سازد برطرف امکانحدّ  در اشتغال و مسکن چون ُِإْنُُاَلّ
اُهْمُ َنّ قاُمواُاْْلَْرِضُُِفيَُمَكّ

َ
َلةَُُأ كاةَُُآَتُواَُوُُالَصّ َمُرواَُوُُالَزّ

َ
ِهَُُوُُاْلُمْنَكِرَُُعِنَُُنَهْواَُوُُِباْلَمْعُروِفُُأ ُعاِقَبةُُُِلَلّ

ُمور نماز  ،دهیمشان  که اگر در زمین مکانت اندیهمان کسان [تقواپیشگان،] 3؛اْْلُ
همه  کنند و سرانجامِو امر به معروف و نهی از منکر می دهندگزارند و زکات می می

 به امر نیز و معنویات و نماز برپادارى مقدمه و شرطپیش بنابراین،.« ستا کارها با خدا
ویژه آحاد جامعه، به ورزى عفاف و پاک محیط براى بسترسازى منکر، از نهى و معروف
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 وقتی. ایمنگرفته یاد را معروف به امر ولی ،ایمگرفته یاد را منکر از نهی ما. است جوانان
 کار، این معروف به امر ؛ امابشوند منکر از نهی باید ،دارند ارتباط پسری با دختری

 . است ازدواج توصیه و کمک آنها برای
. است فرهنگی تهدید یک ،اخالقی هایناهنجاری و مانند اعتیاد ،ازدواج سن رفتن باال

 از حفاظت و شده تبدیل ملی ارزش و ضرورت یک به آن، به دهیپاسخ از این رو،
 ربط باره این در درست گیریتصمیم به ،هاارزش و اخالق پاسداشت و انسانی رذخای
 نهضت» اندازیراه با که کندمی تقویت را اندیشه این پیش از بیش ،موضوع این .دارد
 ازدواج تحکیم و توسعه به توانمی ،خاص سالهپنج برنامه یک تدوین و« ازدواج ملی

 برای مندیعائله حق ،وام ازدواج :اقداماتی نظیر ،البته در چند سال اخیردست یافت. 
صورت گرفته که جای هل أمت دانشجویان برای دانشجویی کار یا هل ومتأ سربازان

 دارد اسالمی وظیفه دولتنیست و جوابگوی نیاز کنونی  ،اما این اقدامات ؛تشکر دارد
، مسیر ازدواج آنها جوانان اشتغال به کمک و ارزان مسکن مانند رفاهی خدمات ارائه با

فراگیر در سطح  و ملی عزم نیازمند دهی ازدواج جوانان،را هموار نماید. البته سامان
  .است جامعه

 . رسانه ملي و روحانيت 6

. دارد همگانی آموزش و گسترده سازی فرهنگ یک به نیاز ،ازدواج معضالت رفع
 در زیستی ساده و ازدواج گیری آسان به ها خانواده و جوانان ترغیبراهکارهایی از قبیل: 

 صدا قبیل از عمومی های رسانه ترغیب جامعه، در ازدواج گفتمان فضای ایجاد زندگی،
 اختصاص و تریبون نماز جمعه و منابر به های اینترنتییگاهاپ و مطبوعات سیما، و 

 ازدواج، مورد در آموزنده های فیلم تولید و تهیه خانواده، و ازدواج  ویژه هایی برنامه
 تواندمی ،خانواده و ازدواج موضوع در باره خوانی کتاب و مطالعه فرهنگ ترویج

 و کتاب  قفسه اندازی راه این، بر افزون. کند اصالح زمینه این در را جامعه فرهنگ
 مراکز ها، دانشکده ادارات،جاهایی مثل:  در خانواده و ازدواج فرهنگی محصوالت
 خانواده و ازدواج فرهنگی محصوالت و کتاب معرفی و تبلیغ ها، آپارتمانیا  پرجمعیت

 ها استان تمامی در خانواده و ازدواج تخصصی های فروشگاه اندازی راه سیما، و صدا در
 سطح ،خانواده و ازدواج  زمینه در فرهنگی تولیدات تولیدکنندگان از حمایت نیز و

 .برد می باال خانواده تحکیم و ازدواج مورد در را عمومی هایآگاهی


