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پیشگفتار

حمد و ســپاس بيکران خدایی را كــه بندگانش را به بهترین راه ها رهنمون 
می كند. آن خدایی كه نياز به انس و الفت و همدلی را در وجود انســان به ودیعه 
نهاد و بهترین مســير را براى رسيدن به آن مشخص نمود. درود و صلوات بر آن 
پيامبرى كه وحی الهی را بی كم و كاست به مردم رساند و آنچه مقتضاى روح و 
جســم انسان ها بود، به اذن پروردگارش مقرر فرمود. پيامبرى كه سخنش چون 
گوهرى تابناک، همواره بر افق زندگی ما می تابد و ندا ســر می دهد كه»َما بُنَِي 
ِ تََعالَی ِمَن اَلتَّْزِویِج1« یعنی هيچ بنایی در اســالم  بَِناٌء ِفي اَْلِْســاَلِم أََحبُّ إِلَی الَلَّ

بنيان گذارى نشده كه نزد خدا محبوب تر از ازدواج باشد.
ازدواج اساس تشکيل خانواده است. در حقيقت می توان گفت كه اگر ازدواج 
نبــود، خانواده نبود و اگر خانواده نبود، اجتماع نبــود و اگر اجتماع نبود، فرهنگ 
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و تمــدن بوجود نمی آمد. تمدن نتيجه اجتماع اســت و اجتماع مولود خانواده، و 
خانواده ثمره ازدواج. بنابراین، اگر رشته مقدس زناشویی كه دل ها را به هم پيوند 
می دهد و افراد مختلف را در مقدرات یکدیگر شریك می سازد، به تأخير افتد و 
یا سســتی پذیرد، خانواده دستخوش زوال می شود و جامعه و فرهنگ و تمدن در 

معرض خطر قرار می گيرد.
ازدواج، یك ســنت دیرینه اجتماعی است كه از زمان هاى بسيار قدیم، بلکه 
از آغاز زندگی بشر مرسوم بوده است. پيمانی است مقدس كه در بين تمام اقوام 
و ملــل- مذهبی و غير مذهبی- و در تمام اعصار و امکنه وجود داشــته و دارد. 
ازدواج براى انســان ها یك نياز طبيعی است كه از آفرینش ویژه آنها سرچشمه 
می گيرد. چنانکه انســان به آب و غذا نياز دارد، در ســنين خاصی به ازدواج هم 
نياز پيدا می كند. هر یك از دختر و پســر، در ســنين بلوغ احساس می كنند كه 
جنس مخالف را دوســت دارند و خواســتار وصال همدیگر هستند. ازدواج یك 
خواسته طبيعی است كه همه جوامع بشــرى و ادیان آسمانی برآن صحه نهاده 
اند. خصوصًا دین اســالم پيروان خود را به ازدواج دعوت نموده و ازتجرد بر حذر 

می دارد.
تحقيقات گوناگون نشــان می دهد كه افراد متأهل در مجموع خوشبخت تر 
و راضی تر از افراد مجرد و مطلقه و بدون همســر هستند. همچنين، زنان جوان 
متاهل داراى استرس كمترى از دوره مجرد خود هستند، برعکس، مردان جوانی 
كه همسر اختيار كرده اند در مقایســه با دوره تجرد خود استرس بيشترى دارند. 
ازدواج منبع بسيار مهمی از امنيت خاطر براى زنان و جایگاه مهمی براى احساس 

مسئوليت بيشتر مردان است.
ازدواج براى زنان، بيشــتر جنبه عاطفی و صميميت و تعلق دارد، در حالی كه 



براى مردان به طور عمده، از نظر مراقبت، انجام كارهاى خانه، ارتباط جنســی، 
همزبانی و پرورش فرزندان اهميت دارد. ســالمت جسمی و روانی افراد متاهل 

بيشتر است و عمومًا عمر طوالنی تر و وضعيت اقتصادى بهترى نيز دارند.
همسر گزینی و تشکيل خانواده مهمترین رویداد زندگی در دوره جوانی است 
و تا پایان عمر بر جریان حيات وســعادت فرد اثر می گذارد. برخورد با این مسأله 
در جهان كنونی به دو شــکل اساسی، انجام می شــود. براى جوانان بسيارى از 
كشورهاى جهان، همســر گزینی در ادامه تجارب روابط با جنس مخالف ظاهر 
می شود و براى بســيارى از جوانان كشورهاى دیگر و از جمله جوانان كشور ما، 
همســر گزینی عمومًا به معناى اولين ارتبــاط نزدیك و زندگی با جنس مخالف 

است.
صرف نظر از موارد افراطی آميخته به انحراف اخالقی و جنســی كه در ميان 
گروه هاى بزرگی از جوانان غربی رایج اســت، در ميان بسيارى از جوانان جهان 
و بــه خصوص در ميان جوانان مســلمان، ارتباط با جنس مخالف همراه با تعهد 
ازدواج و زندگــی خانوادگی اســت. این ارتباط براى هــر دو جنس، بویژه براى 
دختران جوان، عمومًا همراه با تقدس تشــکيل خانواده و پایبندى به كاركردهاى 

زندگی است. 
در فرهنگ ما، تأكيد اساســی والدین و بزرگســاالن و قانون و دین، اواًل بر 
ضرورت و وجوب ازدواج پســران و دختران جوان اســت و ثانيًا ارتباط نزدیك با 
جنس مخالف فقط در صورت ازدواج مجاز شــمرده می شود؛ اما در فرهنگهایی 
كه دین و سنت هاى كهن نقش اصلی را ندارند، این ارتباط نزدیك اگر چه غالبًا 
به عنوان حقوق شــخصی جوانان به حساب می آید و جامعه حق دخالت در آن را 
ندارد باز هم گروه قابل توجهی از جوانان و خانواده ها و نهادهاى اجتماعی، حفظ 



آرمان هاى ســنتی ازدواج را كمابيش محترم می شمارند و تمایل عمومی براى 
ازدواج قانونی و وفادارى به سنن زندگی، قابل مالحظه است.

تشــکيل زندگی خانوادگی و ازدواج جوانان در كشــور ما، همراه با یك دوره 
ارتباط پيش از زندگی مشترک یا دوره نامزدى و عقد است كه عمومًا یك سالی 
طول می  كشــد. در ایــن دوره ارتباط قبل از ازدواج، زندگی اصلی پســر و دختر 
جوان همچنان در خانه والدین خویش اســت. اما در كشــورهاى غير اســالمی 
این دوره، معمواًل به صورت زندگی آزمایشــی با یکدیگر قبل از ازدواج رســمی 
اســت و چند ماه و گاهی چند سال طول می كشد. دوره نامزدى پيش از ازدواج، 
مزایا و مشــکالت خاص خود را دارد كه بــراى اكثر جوانان یك تجربه مثبت و 
شــيرین و براى اقليتی از آنان یك تجربه پر مشــغله و دشوار به حساب می آید. 
جریان پرنشــيب و فراز ســازگارى هاى جدید بين دو جــوان و دو خانواده آنها، 
گاهی اولين زمينه هاى اختالفات آتی زناشــویی را بوجود می آورد. كم تجربگی 
و ناپختگی همسران جوان، مشــکالت مربوط به پذیرش هویت متفاوت طرف 
مقابــل، خصوصيات متفاوت دو خانواده ودخالت هاى بــی مورد و انتظارات بی 
جاى آنان از همســران جوان وكمبود هاى مالی و شغلی و تدارک وسایل زندگی 
و مســکن بر مشکالت این جریان پيچيده می افزاید. وجود برخی عوامل سازنده 
مانند پختگی و درایت بزرگترهاى دو خانواده، عشــق و عالقه همســران جوان 
نسبت به یکدیگر، و شباهت هاى اساسی در شخصيت و هویت این دو، می تواند 
این مشــکالت طبيعی زندگی جدید خانوادگی را از ميــان بردارد و زمينه هاى 

استحکام خانواده متعادل را فراهم آورد.
ویل دورانت، دانشمند معروف، درباره ترغيب جوانان به ازدواج می گوید: »اگر 
راهی پيدا شــود كه ازدواج درسال هاى طبيعی انجام گيرد، فساد و انحراف هاى 



جنسی، تنهایی و عزلت ناپســند و برخی امراض روانی به ميزان زیادى كاهش 
خواهد یافت،... عشــق جنسی جوانان، زودتر از توانایی اقتصادیشان فرا می رسد. 
ما نباید از این پيشــامد حذر كنيم و بگذاریم آن عشــق افســرده شود و بميرد. 
ازدواجی كه بر پایه عشــق تازه و نمرده دختر و پسر انجام می شود، در طی سال 
هاى درازى، زندگی آنها را معطر و خوشــبو می  كند و گرنه عميق و نرمال و ایده 

آل نخواهد بود1 «.
با غریزه جنســی، كه از نيرومندترین غرایز اســت، دو گونه برخورد می شود: 
1- ازدواج و ارضاء غریزه جنســی به طور صحيح و مناسب 2- سركوبی غریزه 
جنسی با عقيم كردن خود و .... . چنين اقدامی هرگز عاقالنه نيست، زیرا  این كار 
یك نوع مبارزه با قانون آفرینش است و هيچ عاقلی به نقص عضو و سركوبی و 
تعطيل غرایز راضی نخواهد شد. راه سوم نيز موجب انحرافات گوناگون می  شود 
و آثار شــومی به دنبال دارد و سبب روابط نامشروع و انواع بيمارى هاى جسمی 
و روحی و آســيب هاى اجتماعی و... خواهد شد. رفتن به چنين راهی نيز معقول 
و مطلوب نيســت. بنابر این، راه صحيح و معقول راه اول اســت ،یعنی ازدواج و 
ارضاى غریزه جنســی از راه صحيح و معقول و بهره بردارى از آن در مســيرى 
سازنده كه نه موجب سركوبی غریزه می شود و نه بی بند و بارى و عوارض ناشی 
از انحرافات جنســی را به همراه دارد. خالصه اینکــه، ازداوج جوابگوى صحيح 
نيازهاى جنســی همه طبقات، از زن و مرد اســت. بر همين اساس پيامبر )ص( 

فرمودند: »بدترین شما مجردانند2 «.
آشــنایی و دوستی پسر و دختر در ایران، بنابر سنتی مذهبی و اخالقی بسيار 
دشــوار و غير معمول است. زن شناســی و مرد شناسی جوان ایرانی، احتمااًل در 

لذات فلسفه، 1357، ص 174  1
وسایل الشيعه، ج14، ص7  2



درجــه اول، محدود به تجربيــات او از پدر و مادر و برادر و خواهر خود اســت. 
نخســتين برخورد اجتماعی كم و بيش مقبــول جوان ایرانی با جنس مخالف در 
دوران تحصيل، تنها در دانشــگاه و سپس در محيط كار است و بدیهی است كه 

این امتياز در زندگی شهرى، بيشتر ویژه جوانان تحصيلکرده است.
یك واقعيت تلخ در حيات جنسی جوانان ایرانی این است كه، از ساده ترین و 
سالم ترین حقایق اوليه جنسی آگاهی ندارند. برخی از آنها هنگام مواجهه با این 
مســأله، دچار وحشت و نگرانی هاى بی مورد می شوند. نياز جنسی یك واقعيت 
اســت وجزیی از زندگی هر فرد محســوب می شود. عدم رعایت بهداشت خاص 
آن، بدون شــك، زیان هایی در برخواهد داشت. سنت ها و باورهاى خانوادگی و 
اجتماعی، نداشتن محل مناسب براى تماس و آشنایی سالم، عدم آگاهی از حدود 
آزادى مطلوب در روابط ميان پســر و دختر و عدم اطالع و تجربه نداشتن پدران 
و مادران براى راهنمایی فرزندان جوانشان، نياز جنسی را به صورت هاى ناپخته، 

كينه توزانه و پنهانی جلوه گر می سازد.
در گذشــته، دختران و پسران در ســنين پایين بالفاصله پس از بحران بلوغ 
ازدواج می كردند ولی امروزه - با باال رفتن ســن متوسط ازدواج- دروان بحران 
بلوغ و بيدارى غریزه جنســی آنها طوالنی تر شــده است. بدین ترتيب، یکی از 
مســائلی كه به طور كلی شایسته بررسی اســت، مشکالتی است كه دیر ازدواج 

كردن به وجود خواهد آورد.
افــرادى كه به طور انفــرادى زندگی می كنند، در مجمــوع اثر كمترى در 
فعاليت هاى اجتماعی می گذارند و اصواًل وقتی مســأله ازدواج كردن به تعویق 
می افتد، به خاطر محافظه كارى و توقعات و انتظارات ناشــی از افزایش ســن 
و ســخت تر شــدن و افزایش تعداد مالک هاى انســان، انجام آن مشکل تر 



می شــود.  دیرازدواج كردن جوانان، اثرات منفی بســيارى بر جامعه دارد، مانند 
افزایش انحرافات رفتارى، جنســی، فســاد، بی بندو بارى و بی مسئوليتی كه بر 

فعاليت هاى اجتماعی نيز اثر می گذارد.
از طــرف دیگر، پایين بودن ميزان ازدواج در حال حاضر، موجب كم شــدن 
ميزان زاد و ولد و كاهش بی رویه جمعيت و یا بی تناسب شدن هرم جمعيتی در 

سال هاى آینده خواهد شد.
ازدواج، یك امر طبيعی، هميشــگی و معمولی همه انسان ها بوده و هست و 
نمی توان از آن صرف نظر كرد، بر همين اســاس باید هر گونه مشکل و مانع را 
از سر راه آن برطرف كرد و وصول به آن را براى همه آسان نمود، ولی متأسفانه 
دیده می شود كه در جامعه ما مجموعه عواملی دست به دست هم داده و روز به 

روز شرایط ازدواج را دشوارتر كرده است، بنابراین سن ازدواج باال می رود.
مقایســه نتایج سرشمارى ســال هاى 1365 و 1375 در مورد افراد متأهل، 
نشــان می دهد كه در تمامی گروه هاى ســنی، درصد افراد داراى همســر در 
ســال 1375، نسبت به ســال 1365 كمتر بوده است. این درصد، بویژه در طول 
ده ســال یاده شــده – در بين افراد 15 تا 19 ساله حدوداً به نصف تقليل یافته و 
در بين جوانان 20 تا 24 ســاله، دو سوم كاهش یافته است. این حد كاهش نرخ 
تأهل در بين جوانان در طول دهه گذشته، مبّين باال رفتن سن ازدواج و تشکيل 
خانواده در جامعه است. می توان گفت این موضوع، ریشه در تحصيالت عالی و 
باال رفتن ظرفيت پذیرش دانشــجو نيز احتمااًل در این مورد بی تأثير نبوده است. 
شــایان توجه است كه كاهش نرخ ازدواج طی ده ســال 1365 تا 1375، امرى 
اســت كه هم در بين جوانان مرد و هم در بين جوانان زن واقع شــده است و در 
مقایســه درصد افراد متأهل در بين جوانان مرد و زن- به ویژه در سنين زیر 25 



ســال- در دو مقطع یاد شده به روشنی این كاهش چشمگير را نمایان می سازد. 
نکته قابل توجه دیگر این اســت كه این كاهش، مختص جامعه شــهرى نبوده 
اســت و پایين آمدن نرخ ازدواج جوانان، در جامعه روستایی نيز طی دهه مذكور، 

كاماًل محسوس است1  .
همچنين بر اســاس گزارش سازمان ثبت احوال كشور، در سال 1375 حدود 
464 هزار ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت به سال 1374، دو درصد كاهش 
نشان می دهد. از سال 1367 به بعد، به ازاى هر سال، شش ماه به ميانگين سن 
ازدواج افزوده شــده است. آمارهاى موجود نشــان می دهد كه ميزان جدایی ها 

افزایش وازدواج ها كاهش یافته است.
با توجه به آنچه كه بيان شد، توجه به مجموعه نيازهاى جوانان، بویژه نياز به 
ارضاى ميل جنســی از طریق ازدواج، از نظر شرعی، عرفی، جسمانی و بهداشت 
روانــی، امرى ضرورى و حياتی اســت. اغلب نوجوانان از حدود ســن 12 تا 13 
ســالگی پا به عرصه بلوغ می گذارند و این بلوغ – بویژه بلوغ جنسی – مجموع 
افکار، حاالت، احساســات و رفتارهاى آنها را تحت تأثير قرار می دهد. چگونگی 
تربيت و آموزش جنســی در دوره نوجوانی و قبل از آن، نقش بســيار مهمی در 
سالمت روانی و جسمانی و ذهنی فرد در دوره نوجوانی و پس از آن دارد. با توجه 
به فاصله اى كه امروزه بين ســن بلوغ و ازدواج پدید آمده است، دوره نوجوانی، 
دوره اى توأم با فشار، ناكامی، آشفتگی، احساس گناه، اضطراب، ترس، تعارض و 
... شــده است. اگر به گذشته اى نه چندان دور نظرى بيفکنيم، مالحظه خواهيم 
كرد كه در آن روزگار، یك نوجوان به محض اینکه به سن بلوغ می رسيد )مثاًل 
13 الی 14 سالگی(، به احتمال زیاد در كنار پدر و مادر خود شغلی فرا می گرفت 
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و ازدواج می كرد؛ از نظر مســکن نيز مشکلی نداشت، چون در همان خانه پدرى 
زندگــی می كرد. اما امروزه به علت طوالنی شــدن دوره تحصيالت، تخصصی 
شــدن مشاغل و دیرتر به استقالل مالی رسيدن جوانان، هسته اى شدن خانواده 
ها، باال رفتن ســطح توقعات خانواده و جوانان، یك فرد به طور معمول تا حدود 
25 سالگی شرایط ازدواج )كه عمدتًا این عوامل ساختگی و نتيجه شرایط زندگی 
امروزى اســت( را نخواهد داشــت؛ یعنی حداقل حدود 10 سال بين سن بلوغ و 
ســن ازدواج فاصله افتاده اســت. می توان گفت كه این دوره و فاصله، از آسيب 

پذیرترین دوره هاى زندگی یك انسان در عصر كنونی به شمار می رود.
از آنجا كه اســتوارترین قدمها در پی عميق ترین دانش ها برداشته می شود، 
براى بهره مندى جامعه از خانواده هایی ســالم و متعالــی، باید اعضا خانواده را 
آموزش داد تا با ژرف نگرى در مسائل مختلف مرتبط با خانواده، گام هایی استوار 

جهت ایجاد و پرورش خانواده ى سالم و متعالی بردارند.
در راســتاى تحقــق این مهم و در پی توصيه هاى مقــام معظم رهبرى در 
سياســت هاى كلی برنامه چهارم منطبق با سند چشم انداز بيست ساله مبنی بر 
»تقویــت نهاد خانواده« و عزم جدى دولت نهم در حمایت از تســهيل ازدواج و 
تحکيم خانواده، نگارنده كتاب اقدام به تدوین و چاپ كتابی آموزشی براى جوانان 

كرده كه از چند ویژگی برخوردار است:
1- با نگرش اسالمی )مبتنی بر قرآن و حدیث( تدوین یافته است.

2- مطالب كاماًل كاربردى بوده و توصيه  هاى عملی جهت مسائل مورد نياز 
جوانان و مرتبط با موضوع ازدواج ارائه شــده اســت. بخشهایی از مطالب كتاب، 
حاصل شــركت در كارگاههاى آموزشی بوده كه توسط اساتيد مطرح كشورى در 
رشــته  هاى مختلف پزشکی، روانشناسی و.. ارائه شــده است از این رو برخی از 


