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 ازدواج از تر محبوب خدا نزد بنایی هیچ اسالم، در»)ص( می فرماید:  خدا رسول

 «.نیست

 زندگی آغاز و همسر انتخاب زندگی، های تصمیم ترین حساس و ماندگارترین از

  .اوست با مشترک

 آینده مسئولیت و همسر انتخاب

 اگر و است ضروری ازدواج برای پسر و دختر کامل رضایت اسالمی، مقرّرات طبق

 انتخاب، قدرت داشتن .ندارد مشروعیت و است باطل بگیرد، انجام زور به عقدی

 مسئولیت، این در شدن موفق برای. است آور مسئولیت حال، عین در و ارزشمند

 همواره. کرد عمل باز، چشم با و داشت کامل تسلط جوانی احساس و شور بر باید

 را عقل و بندد می را گوش و چشم شخص، یک به محبت و عالقه که ایم دیده

 قبیل همین از مواردی به مربوط علی امام زیبای سخن این. راند می حاشیه به

 می کر و کور را آدم چیزی، به شدید عالقه)« میُصِ وَ یُعمی الشَّیِء حُبُّ» :است

 (کند

 قرار مخالف جنس عالقه و محبت فضای در که گاه آن ،دختر روحی های لطافت

 این، بر عالوه دارد، دنبال به را ها واقعیت برخی گرفتن نادیده احتمال گیرد، می

 نمی قدم پیش ازدواج در خود، قوی نفس عزّت و حیا خاطر به دختران چون

 مانع حیا است ممکن گیرد، می صورت پسر طرف از درخواست و طلب و شوند

 آگاهی با و بشناسد را او سابقه و پسر های ویژگی همه دختر که بشود آن از

 ازدواج برای پدر اجازه ضرورت که است منظر همین از .کند گیری تصمیم کامل

 .شود می معلوم دختران

 شایسته همسر معیارهای

 .اوست بودن باایمان شایسته، همسر معیار ترین مهم ،کریم قرآن نظر از

 بودن فهیم و عاقل خانوادگی اصالت

 روانی و جسمی سالمت اسالمی مناسب پوشش

 جنس با شرعی غیر ارتباط عدم

 مخالف

 زندگی در قناعت

 حالل کار و کسب همسر با صداقت

 بودن پسند مورد و زیبایی رویی خوش و خوب اخالق

 درستکار دوستان داشتن نماز خصوص به عبادات، انجام

 همسر شناخت های راه

 ازدواج به تصمیم که کسی شناخت برای زیر های راه اسالمی، فرهنگ با متناسب

 :شود می پیشنهاد داریم، را او با

 محل و زندگی محل در خانواده اعضای موقعیت و همسر خانواده درباره تحقیق-1

 .کار

 .دارد بیشتری معاشرت آنها با او که کسانی و همسر دوستان شناخت 2

 .تحصیل محل یا کار محیط در همسر لقیاتخُ و روحیات درباره تحقیق 3

 در مادر و پدر تجارب از بردن بهره و یکدیگر با دوطرف های خانواده معاشرت 4

 .ها معاشرت این

 .کاردان و اعتماد قابل افراد با شورتم 5

 ٔ  درباره ها دیدگاه و نظرات طرح و حضوری جلسات در یکدیگر با وگو گفت 6

 .مختلف موضوعات

 از سرشار که شود طی مادر و پدر مشارکت با همسر شناخت مسیر است بهتر

 .مندند عالقه خود فرزند آینده مصلحت به معموالً و اند تجربه

 ازدواج زمان

 عقلی بلوغ دیگری و جنسی بلوغ یکی :است بلوغ دو نیازمند ،ازدواج برای آمادگی

 جوان عقلی، بلوغ رسیدن با. رسد می فرا جنسی بلوغ از پس مدتی که فکری و

 ریزی برنامه اش آینده برای و بگیرد جدّی بسیار را زندگی باید که ابدی درمی

 همسر، های ویژگی درباره فکرکردن کار، پیداکردن و شغل داشتن به توجه. کند

 عقلی بلوغ های نشانه از بودن برنامه بی از دوری و خود هزینه و خرج تنظیم

 تشکیل و شود زیاد ازدواج زمان با عقلی و جنسی بلوغ میان فاصله نباید. است

 .افتد تأخیر به خانواده

 دین نصف کند، ازدواج که کسی»: می فرمایددر اهمیت ازدواج پیامبر اکرم)ص( 

 «.باشد داشته پروا خدا از دیگر، نصف برای باید پس است؛ کرده حفظ را خود

 فراهم ازدواج امکان خود پسران و دختران برای»: فرماید می همچنین ایشان

 عفاف و دهد توسعه آنها روزی و رزق در و کند نیکو را اخالقشان خداوند تا کنید

 «.گرداند زیاد را آنها غیرت و

 هفتاد از برتر متأهل، شخص نماز رکعت دو» :فرماید می نیز)ع(  صادق امام

 «.خواند می مجرد شخص که است نمازی رکعت

 کاهش درونی، رضایت احساس طبیعی، رشد روحی، و جسمی سالمت شادابی،

 است. زمان مناسب در ازدواج فواید از جامعه اخالقی سالمت و جنسی فشار

 آسیب و نامشروع روابط روانی، و روحی فشارهای افزایش سبب ،ازدواج در تأخیر

 .شود می اجتماعی های

 رو پیش مشکالت

 زمان شدن طوالنی خانواده؛ تأمین و ازدواج های هزینه مسکن؛ باالی هزینه

 غیرضروری توقّعات پسران؛ برای سربازی خدمت مدت و دانشگاهی تحصیالت

 ندادن قرار الگو خانوادگی؛ نابجای های رقابت غلط؛ رسوم و آداب برخی از ناشی

 .آنان های راهنمایی به توجهی بی و دین پیشوایان روش

 مشکالت از بسیاری تواند می مادران و پدران تدبیر مشکالت، این همه وجود با

 جوانی پسران و دختران. کند فراهم را آسان ازدواج شرایط و بردارد میان از را

 توقّعات از کاستن با توانند می اند، داده قرار اصل را پاکدامنی و عفاف حفظ که

 و غلط رسوم و آداب مانند خودساخته موانع برخی گرفتن نادیده با و خود

 همکاری با را صمیمی و ساده مشترک زندگی یک زائد، تجمّالت و تشریفات

 ارزشمند بسیار که ازدواج شیرینی و ها فایده از و کنند آغاز خانواده اعضای سایر

 .شوند مند بهره است،


