
  سن ازدواجسن ازدواج

  معیارهاي گزینش همسرمعیارهاي گزینش همسر

  ازدواج و سالمت فردي ، اجتماعی و معنويازدواج و سالمت فردي ، اجتماعی و معنوي



3030 % % سال ازدواج نکرده اندسال ازدواج نکرده اند  3535تا تا   2020جوان هاي جوان هاي..

 سالگی است سالگی است   2727میانگین سن ازدواج میانگین سن ازدواج..

 بـه  بـه    7676سیر صـعودي گرفـت و در سـال    سیر صـعودي گرفـت و در سـال      7676تا تا   7070ازدواج از سال ازدواج از سال

..هزار ازدواج رسیدیمهزار ازدواج رسیدیم  550550رقم رقم 

   هزار ازدواج رسیدیمهزار ازدواج رسیدیم  891891به به   8989در سال در سال..

      حـدود  حـدود    9090این رقم در سالهاي بعدي افت کـرد یعنـی در سـال    این رقم در سالهاي بعدي افت کـرد یعنـی در سـال

..هزار ازدواج داشتیمهزار ازدواج داشتیم  822822حدود حدود   9191  هزار و سالهزار و سال  872872



 سالگی سالگی   2626به به   7575سالگی در سال سالگی در سال   2424میانگین سن ازدواج پسران از میانگین سن ازدواج پسران از

..رسیده استرسیده است  8080در سال در سال 

  ــران از ــن ازدواج دخت ــانگین س ــران از  می ــن ازدواج دخت ــانگین س ــال   1818می ــالگی در س ــال س ــالگی در س ــه            7575س ــه          ب ب

..رسیده استرسیده است  8080سالگی در سال سالگی در سال   2222

     در حالی که طبق آمار دیگري، میانگین سـن ازدواج در پسـران   در حالی که طبق آمار دیگري، میانگین سـن ازدواج در پسـران

..سال می باشدسال می باشد  2828و در دختران و در دختران   3333



اضافهاضافه  کشورکشور  جمعیتجمعیت  بهبه  نفرنفر  هزارهزار  100100  وو  میلیونمیلیون  یکیک  سالسال  هرهر    

..می شودمی شود

صورتصورت  کشورکشور  دردر  باروريباروري  هزارهزار  750750  وو  میلیونمیلیون  یکیک  سالسال  هرهر    

..می گیردمی گیرد

جنینجنین  هزارهزار  250250  ..آیندآیند  میمی  دنیادنیا  بهبه  مردهمرده  موردمورد  هزارهزار  100100  سالسال  هرهر    

..می کنندمی کنند  فوتفوت  نیزنیز  نفرنفر  هزارهزار  360360  سالیسالی  می شوند،می شوند،  سقطسقط

  100100  وو  میلیونمیلیون  یکیک  حدودحدود  سالسال  هرهر  حاضرحاضر  زمانزمان  دردر  ترتیبترتیب  ایناین  بهبه    

..می شودمی شود  اضافهاضافه  کشورکشور  جمعیتجمعیت  بهبه  نفرنفر  هزارهزار























بیانبیان  ازدواجازدواج  برايبراي  معینیمعینی  وو  خاصخاص  »»سنسن««  گرچهگرچه  کریمکریم  قرآنقرآن  دردر    

    بلوغبلوغ««  ،،»»حلمحلم  بلوغبلوغ««  ،،»»بلوغبلوغ««  همچونهمچون  واژگانیواژگانی  ازاز  ولیولی  نشده،نشده،

  ..آوردآورد  دستدست  بهبه  رارا  ازدواجازدواج  وو  بلوغبلوغ  سنسن  نحوينحوي  بهبه  توانتوان  میمی  »»نکاحنکاح

    ::باشدباشد  شریفهشریفه  آیهآیه  ازدواج،اینازدواج،این  سنسن  تعیینتعیین  دردر  آیهآیه  رساترینرساترین  شایدشاید

  رشْداًرشْداً  منْهممنْهم  آنَستُمآنَستُم  فَإِنْفَإِنْ  النِّکَاحالنِّکَاح  بلَغُواْبلَغُواْ  إِذَاإِذَا  حتَّیحتَّی  الْیتَامیالْیتَامی  وابتَلُواْوابتَلُواْ((

  آزمایشآزمایش  رارا  یتیمانیتیمان  ;;))66  آیهآیه  نساءنساء  سورهسوره((  ))أَموالَهمأَموالَهم  إِلَیهِمإِلَیهِم  فَادفَعواْفَادفَعواْ

  پیداپیدا  تمایلتمایل  ))همسرگزینیهمسرگزینی((  نکاحنکاح  بهبه  وو  شدهشده  بالغبالغ  کهکه  هنگامیهنگامی  تاتا  کنیدکنید

    یافتید،یافتید،  آگاهآگاه  خودخود  زندگانیزندگانی  مصالحمصالح  دركدرك  بهبه  رارا  آنانآنان  اگراگر  ..کنندکنند

..بدهیدبدهید  آنانآنان  بهبه  رارا  اموالشاناموالشان



““در زمانی است که قدرت براي ازدواج پیدا کننددر زمانی است که قدرت براي ازدواج پیدا کنند” ” بلوغ نکاحبلوغ نکاح..

    معنـاي بلـوغ نکـاح آن    معنـاي بلـوغ نکـاح آن    ««: : شیخ طوسی در تفسیر آیه مـی نویسـد  شیخ طوسی در تفسیر آیه مـی نویسـد

»»..است که به مرحله توانایی بر همخوابگی و تولید نسل برسنداست که به مرحله توانایی بر همخوابگی و تولید نسل برسند

  بلوغ نکاح رسیدن به سنّی است که بلوغ نکاح رسیدن به سنّی است که : : در تفسیر مراغی آمده استدر تفسیر مراغی آمده است   بلوغ نکاح رسیدن به سنّی است که بلوغ نکاح رسیدن به سنّی است که : : در تفسیر مراغی آمده استدر تفسیر مراغی آمده است

نوجوان در ایـن حالـت   نوجوان در ایـن حالـت   . . استعداد و آمادگی ازدواج حاصل شوداستعداد و آمادگی ازدواج حاصل شود

. میل پیدا می کند همسـر برگزینـد و سرپرسـت خـانواده باشـد     میل پیدا می کند همسـر برگزینـد و سرپرسـت خـانواده باشـد     



 سن پایه بـراي ازدواج  سن پایه بـراي ازدواج  در مجموع، از روایات استفاده می شود که در مجموع، از روایات استفاده می شود که

است و اگر شخص احساس نیاز کند، به گونـه اي کـه   است و اگر شخص احساس نیاز کند، به گونـه اي کـه   بعد از بلوغ بعد از بلوغ 

..ترك آن موجب گناه شود، ازدواج در این سن واجب می گرددترك آن موجب گناه شود، ازدواج در این سن واجب می گردد

    بـر اسـاس   بـر اسـاس   ): ): علـیهم السـالم  علـیهم السـالم  ((سن ازدواج براساس سـیره معصـومان  سن ازدواج براساس سـیره معصـومان بـر اسـاس   بـر اسـاس   ): ): علـیهم السـالم  علـیهم السـالم  ((سن ازدواج براساس سـیره معصـومان  سن ازدواج براساس سـیره معصـومان    

  2020سنین پیش از سنین پیش از در در ) ) علیهم السالمعلیهم السالم((شواهد تاریخی، ازدواج امامانشواهد تاریخی، ازدواج امامان

..بوده استبوده است  سالگیسالگی

     این بزرگواران در مورد فرزندانشان نیز همین شـیوه را داشـتند و   این بزرگواران در مورد فرزندانشان نیز همین شـیوه را داشـتند و

..زمینه ازدواج آنان را فراهم می نمودندزمینه ازدواج آنان را فراهم می نمودندسالگی سالگی   2020قبل از قبل از نوعاً نوعاً 

 



پیش روي ازدواجپیش روي ازدواجمشکالت مشکالت موانع و موانع و 

للتحول  اخیر،اخیر،  هايهاي  دههدهه  دردر  رفتاريرفتاري  الگوهايالگوهاي  دردر  تحولتحوي  تحويجددردر  جد    

..استاست  آمدهآمده  وجودوجود  بهبه  هاها  خانوادهخانواده  رفتاريرفتاري  الگوهايالگوهاي

  انتظاراتانتظارات  سطحسطح  مسکن،مسکن،  پوشاك،پوشاك،  نوعنوع  ،،مصرفمصرف  الگويالگوي  دردر  تغییرتغییر  

    کهکه  گردیدهگردیده  موجبموجب  ظاهريظاهري  بودنبودن  آراستهآراسته  بهبه  توجهتوجه  وو  هاها  خانوادهخانواده

..شودشود  دگرگوندگرگون  کلیکلی  طورطور  بهبه  زندگیزندگی  مفهوممفهوم ..شودشود  دگرگوندگرگون  کلیکلی  طورطور  بهبه  زندگیزندگی  مفهوممفهوم

توجهتوجه  هاها  خانوادهخانواده  کهکه  استاست  مسائلیمسائلی  ترینترین  مهممهم  ازاز  »»رفاهرفاه««  امروزهامروزه    

    قبلقبل  دههدهه  55  ،،  44  دردر  کهکه  حالیحالی  دردر  ..دارنددارند  میمی  مبذولمبذول  بدانبدان  بیشتريبیشتري

..داشتداشت  افرادافراد  زندگیزندگی  دردر  جاییجایی  کمترکمتر  »»رفاهرفاه««  مفهوممفهوم

          



موجبموجب  کهکه  عاملیعاملی  دومیندومین  زنانزنان  موقعیتموقعیت  تحولتحول  وو  تحصیالتتحصیالت  ادامهادامه    

    بینبین  دردر  تحصیالتتحصیالت  ادامهادامه  بهبه  گرایشگرایش  شده،شده،  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

    ..استاست  جوانانجوانان

لیسانسلیسانس  تاتا  رارا  خودخود  تحصیالتتحصیالت  دارنددارند  عالقهعالقه  دختراندختران  وو  پسرانپسران  اغلباغلب    

..دهنددهند  ادامهادامه  باالترباالتر  وو

  فرصتفرصت  ازدواجازدواج  کهکه  استاست  ایناین  جوانانجوانان  برداشتبرداشت  وو  تلقّیتلقّی  امروزهامروزه    

    موقعیتموقعیت  تحولتحول  ویژهویژه  بهبه  ..نمایدنماید  میمی  سلبسلب  آنانآنان  ازاز  رارا  تحصیلتحصیل  ادامهادامه

    شدهشده  موجبموجب  عالیعالی  تحصیالتتحصیالت  بهبه  هاها  آنآن  گرایشگرایش  وو  زنانزنان  اجتماعیاجتماعی

    ..کندکند  پیداپیدا  افزایشافزایش  ازدواجازدواج  سنسن  کهکه



مسئولیتمسئولیت  دلیلدلیل  بهبه  ازدواجازدواج  ازاز  بعدبعد  کهکه  کنندکنند  میمی  فکرفکر  چنینچنین  دختراندختران    

..بخوانندبخوانند  درسدرس  توانندتوانند  نمینمی  مادريمادري  یایا  وو  همسريهمسري

  حاضرحاضر  غالباًغالباً  وو  دارنددارند  رارا  عقیدهعقیده  همینهمین  نیزنیز  پسرپسر  وو  دختردختر  خانوادهخانواده  

..کنندکنند  اقداماقدام  تحصیلتحصیل  حالحال  دردر  فرزندانشانفرزندانشان  ازدواجازدواج  دربارهدرباره  نیستندنیستند



ازدواجازدواج  کهکه  باورندباورند  ایناین  بربر  برخیبرخی  آزادآزاد  زندگیزندگی  داشتنداشتن  بهبه  اعتقاداعتقاد  

    آنانآنان  نیازهاينیازهاي  وو  هاها  خواستهخواسته  ازاز  بسیاريبسیاري  دردر  محدودیتمحدودیت  ایجادایجاد  باعثباعث

    آزادآزاد  وو  مجردمجرد  شکلشکل  بهبه  دهنددهند  میمی  ترجیحترجیح  رو،رو،  ایناین  ازاز  ;;شودشود  میمی

..کنندکنند  زندگیزندگی ..کنندکنند  زندگیزندگی

  ازاز  برخیبرخی  بلکهبلکه  دارد،دارد،  وجودوجود  پسرانپسران  بینبین  دردر  تنهاتنها  نهنه  گرایشگرایش  ایناین    

    آزاديآزادي    سلبسلب  موجبموجب  وو  محدودیتمحدودیت  نوعینوعی  رارا  ازدواجازدواج  نیزنیز  دختراندختران

..داننددانند  میمی  خودخود  فرديفردي  هايهاي



هايهاي  آزاديآزادي  محدودکنندهمحدودکننده  عاملعامل  رارا  ازدواجازدواج  کهکه  افراديافرادي  بیشتربیشتر  شایدشاید    

    نکردهنکرده  دركدرك  خوبیخوبی  بهبه  رارا  ازدواجازدواج  حقیقتحقیقت  وو  فلسفهفلسفه  دانند،دانند،  میمی  فرديفردي

..باشندباشند  آنآن  غربیغربی  معنايمعناي  بهبه  آزاديآزادي  طرفدارطرفدار  وو

مذهبیمذهبی  گرایشگرایش  وجودوجود  بابا  کهکه  هستندهستند  همهم  افراديافرادي  میانمیان  ایناین  دردر  امااما    

    دردر  رارا  معنويمعنوي  سلوكسلوك  وو  سیرسیر  وو  خودسازيخودسازي  آرامش،آرامش،  وو  آسایشآسایش  قوي،قوي،    دردر  رارا  معنويمعنوي  سلوكسلوك  وو  سیرسیر  وو  خودسازيخودسازي  آرامش،آرامش،  وو  آسایشآسایش  قوي،قوي،

    وو  زناشوییزناشویی  بندهايبندهاي  وو  قیدقید  آنآن  دردر  کهکه  داننددانند  میمی  زندگیزندگی  نوعینوعی  داشتنداشتن

    ..باشدباشد  نداشتهنداشته  وجودوجود  مشتركمشترك  زندگیزندگی

وو  کارکار  وو  مطلوبمطلوب  اجتماعیاجتماعی  رشدرشد  مانعمانع  رارا  شدنشدن  فرزنددارفرزنددار  نیزنیز  برخیبرخی    

    وو  کنندکنند  ازدواجازدواج  شوندشوند  نمینمی  حاضرحاضر  رو،رو،  ایناین  ازاز  دانند،دانند،  میمی  خودخود  تحصیلتحصیل

..شوندشوند  فرزندفرزند  صاحبصاحب  یایا



نامشروعنامشروع  ارضايارضاي  زمینهزمینه  بودنبودن  فراهمفراهم          

  اياي  رابطهرابطه  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش  بینبین  رسدرسد  میمی  نظرنظر  بهبه  

..باشدباشد  برقراربرقرار  سویهسویه  دودو

  امکانامکان  وو  پسرپسر  وو  دختردختر  بینبین  آزادآزاد  روابطروابط  دهنددهند  میمی  نشاننشان  هاها  پژوهشپژوهش  برخیبرخی    

..استاست  کردهکرده  رنگرنگ  کمکم  جوانانجوانان  دردر  رارا  ازدواجازدواج  بهبه  نیازنیاز  ،،جنسیجنسی  ارضايارضاي  وو  تامینتامین

موردمورد  دختراندختران  ویژهویژه  بهبه  وو  جوانانجوانان  ازدواجازدواج  موانعموانع  وو  مشکالتمشکالت  کهکه  تحقیقیتحقیقی  دردر  

  ارضايارضاي  برايبراي  جوانانجوانان  برخیبرخی  کهکه  شدهشده  اشارهاشاره  نکتهنکته  ایناین  بهبه  گرفته،گرفته،  قرارقرار  بررسیبررسی

    نتیجه،نتیجه،  دردر  وو  کنندکنند  میمی  بسندهبسنده  مخالفمخالف  جنسجنس  بابا  ارتباطارتباط  بهبه  خودخود  طبیعیطبیعی  غرایزغرایز

  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان  بهبه  رارا  پسرپسر  وو  دختردختر  آزادآزاد  روابطروابط  وو  انحرافیانحرافی  هايهاي  زمینهزمینه  وجودوجود

..استاست  برشمردهبرشمرده  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش  عواملعوامل



،ازاز  جنسیجنسی  گیريگیري  بهرهبهره  امکانامکان  وو  پسرپسر  وو  دختردختر  آزادآزاد  روابطروابط  بنابراین،بنابراین    

  عهدهعهده  بربر  چندانیچندانی  مسئولیتمسئولیت  حال،حال،  عینعین  دردر  کهکه  ازدواجازدواج  غیرغیر  طریقطریق

..استاست  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش  عواملعوامل  ازاز  یکییکی  خودخود  گذارد،گذارد،  نمینمی  فردفرد



همسرهمسر  انتخابانتخاب  دردر  حدحد  ازاز  بیشبیش  وسواسوسواس

ازاز  بیشبیش  احتیاطاحتیاط  ازدواج،ازدواج،  سنسن  افزایشافزایش  عواملعوامل  ازاز  دیگردیگر  یکییکی  حدوو  حد    

    آیندهآینده  همسرهمسر  موردمورد  دردر  ))هاها  آنآن  خانوادهخانواده  یایا((  پسرپسر  وو  دختردختر  گونهگونه  وسواسوسواس

    ..باشدباشد  میمی

                دهنددهند  میمی  خرجخرج  بهبه  وسواسوسواس  زمینهزمینه  ایناین  دردر  حدحد  ازاز  بیشبیش  کهکه  افراديافرادي                دهنددهند  میمی  خرجخرج  بهبه  وسواسوسواس  زمینهزمینه  ایناین  دردر  حدحد  ازاز  بیشبیش  کهکه  افراديافرادي

    تصمیمتصمیم  خودخود  آیندهآینده  همسرهمسر  انتخابانتخاب  وو  ازدواجازدواج  موردمورد  دردر  توانندتوانند  نمینمی

    ..بگیرندبگیرند



ضروريضروري  اقداماتاقدامات  همههمه  اینکهاینکه  بابا  ازدواج،ازدواج،  بهبه  اقداماقدام  دردر  گاهگاه  افرادافراد  ایناین    

    بهبه  ماندهمانده  روزروز  چندچند  امااما  اند،اند،  دادهداده  انجامانجام  رارا  ازدواجازدواج  مراسممراسم  ازاز  پیشپیش

  وو  گذارندگذارند  میمی  پاپا  زیرزیر  رارا  قرارهاقرارها  وو  قولقول  تمامتمام  عروسی،عروسی،  یایا  وو  عقدعقد

..شوندشوند  نمینمی  ازدواجازدواج  بهبه  حاضرحاضر

دردر  مؤثرمؤثر  اجتماعیاجتماعی  وو  فرديفردي  عواملعوامل  ازاز  برخیبرخی  تنهاتنها  شد،شد،  بیانبیان  آنچهآنچه    دردر  مؤثرمؤثر  اجتماعیاجتماعی  وو  فرديفردي  عواملعوامل  ازاز  برخیبرخی  تنهاتنها  شد،شد،  بیانبیان  آنچهآنچه    

..بودبود  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

زمینه،زمینه،  ایناین  دردر  فراگیرفراگیر  وو  جامعجامع  شواهدشواهد  بررسیبررسی  وو  گردآوريگردآوري    

    هدفهدف  ازاز  دوردور  بهبه  کهکه  طلبدطلبد  میمی  رارا  اياي  گستردهگسترده  وو  مستقلمستقل  پژوهشپژوهش

..استاست  برنامهبرنامه  ایناین  دردر  ماما  اصلیاصلی



جنسیجنسی  بلوغبلوغ  سنسن  کاهشکاهش  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

روزروز  ازدواجازدواج  سنسن  کهکه  باشندباشند  میمی  ایناین  ازاز  حاکیحاکی  شواهدشواهد  حاضرحاضر  حالحال  دردر  

    کاهشکاهش  جنسیجنسی  بلوغبلوغ  سنسن  طرف،طرف،  آنآن  ازاز  امااما  است،است،  افزایشافزایش  بهبه  رورو  روزروز  بهبه

    بیشتربیشتر  دودو  ایناین  فاصلهفاصله  اخیراخیر  هايهاي  سالسال  دردر  وو  دهددهد  میمی  نشاننشان  رارا  چشمگیريچشمگیري

  هنجارهايهنجارهاي  وو  هاها  آلآل  ایدهایده  انتظارات،انتظارات،  دیگر،دیگر،  تعبیرتعبیر  بهبه  ..استاست  شدهشده  هنجارهايهنجارهاي  وو  هاها  آلآل  ایدهایده  انتظارات،انتظارات،  دیگر،دیگر،  تعبیرتعبیر  بهبه  ..استاست  شدهشده

..استاست  انداختهانداخته  تأخیرتأخیر  بهبه  رارا  جوانانجوانان  ازدواجازدواج  اجتماعی،اجتماعی،



تسخیرتسخیر  رارا  نوجواننوجوان  وجودوجود  سراسرسراسر  کهکه  جنسیجنسی  غریزهغریزه  دیگر،دیگر،  سويسوي  ازاز  امااما    

    رفتاري،رفتاري،  الگوهايالگوهاي  قبیلقبیل  ازاز  بیرونیبیرونی  کنندهکننده  تحریکتحریک  عواملعوامل  وو  کردهکرده

    فیلمفیلم  مبتذل،مبتذل،  هايهاي  عکسعکس  وو  نوارهانوارها  کرده،کرده،  آرایشآرایش  وو  زیبازیبا  هايهاي  چهرهچهره

    بربر  عالوهعالوه  وو  اینترنتاینترنت  وو  ماهوارهماهواره  بهبه  دسترسیدسترسی  وارداتی،وارداتی،  سینماییسینمایی  هايهاي

    جامعه،جامعه،  معنويمعنوي  فرهنگفرهنگ  بابا  مغایرمغایر  داخلیداخلی  هايهاي  سریالسریال  وو  هاها  فیلمفیلم  آن،آن،

    لحاظلحاظ  ازاز  هاها  آنآن  همههمه  چونچون  وو  شدهشده  نوجواناننوجوانان  دردر  زودرسزودرس  بلوغبلوغ  باعثباعث    لحاظلحاظ  ازاز  هاها  آنآن  همههمه  چونچون  وو  شدهشده  نوجواناننوجوانان  دردر  زودرسزودرس  بلوغبلوغ  باعثباعث

    وو  تقواتقوا  رعایترعایت  بابا  بتوانندبتوانند  کهکه  نیستندنیستند  قويقوي  چنانچنان  آنآن  معنويمعنوي  وو  اخالقیاخالقی

    سرسر  پشتپشت  رارا  ))ازدواجازدواج  زمانزمان  تاتا  بلوغبلوغ((  فاصلهفاصله  ایناین  خویشتنداري،خویشتنداري،

                                وو  بندبند  بیبی  وو  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  بهبه  آنانآنان  ابتاليابتالي  امکانامکان  بگذارند،بگذارند،

..استاست  بیشتربیشتر  جنسیجنسی  هايهاي  باريباري



گفتگفت  توانتوان  میمی  صراحتصراحت  بهبه  جامعه،جامعه،  فرهنگیفرهنگی  وضعیتوضعیت  بهبه  توجهتوجه  بابا    

    تعبیرتعبیر  بهبه  وو  استاست  اجتماعیاجتماعی  حادحاد  مشکلمشکل  یکیک  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش  کهکه

    »»اجتماعیاجتماعی  مسئلهمسئله««  یکیک  عنوانعنوان  بهبه  آنآن  ازاز  توانتوان  میمی  شناسانشناسان  جامعهجامعه

..بردبرد  نامنام ..بردبرد  نامنام



سنسن  افزایشافزایش  توانتوان  میمی  آیاآیا  اجتماعی،اجتماعی،  مسئلهمسئله  ازاز  تعریفتعریف  ایناین  بابا  حالحال    

    جنسیجنسی  کنندهکننده  تحریکتحریک  عواملعوامل  کهکه  شرایطیشرایطی  دردر  همهم  آنآن  را،را،  ازدواجازدواج

    یافته،یافته،  چشمگیريچشمگیري  کاهشکاهش  جنسیجنسی  بلوغبلوغ  سنسن  وو  شدهشده  بیشتربیشتر  جامعهجامعه  دردر

..استاست  مثبتمثبت  سؤالسؤال  ایناین  پاسخپاسخ  دانست؟دانست؟  اجتماعیاجتماعی  مسئلهمسئله  یکیک

افزایشافزایش  تأثیراتتأثیرات  گستردگیگستردگی  بهبه  توانتوان  میمی  راحتیراحتی  بهبه  زمینه،زمینه،  ایناین  بابا    افزایشافزایش  تأثیراتتأثیرات  گستردگیگستردگی  بهبه  توانتوان  میمی  راحتیراحتی  بهبه  زمینه،زمینه،  ایناین  بابا    

    راهبرديراهبردي  عواملعوامل  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان  بهبه  آنآن  ازاز  وو  بردبرد  پیپی  ازدواجازدواج  سنسن

    جوانانجوانان  میانمیان  دردر  جنسیجنسی  هايهاي  باريباري  وو  بندبند  بیبی  وو  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات

..کردکرد  بحثبحث



وو  دختردختر  روابطروابط  جنسی،جنسی،  باريباري  وو  بندبند  بیبی  هرزگی،هرزگی،  اخیراخیر  هايهاي  سالسال  دردر    

    دیگردیگر  وو  غیرقانونیغیرقانونی  ))کورتاژکورتاژ((  سقطسقط  نامشروع،نامشروع،  حاملگیحاملگی  پسر،پسر،

..استاست  یافتهیافته  چشمگیريچشمگیري  افزایشافزایش  جوانانجوانان  میانمیان  دردر  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات

جنسیجنسی  هايهاي  باريباري  وو  بندبند  بیبی  وو  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  ازاز  کهکه  هاییهایی  تبیینتبیین    

    نظرنظر  دردر  رارا  آنانآنان  سنّیسنّی  شرایطشرایط  وو  محتوامحتوا  ندرتندرت  بهبه  شده،شده،  جوانانجوانان

    نوعنوع  نظرنظر  ازاز  رارا  جوانانجوانان  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  مؤلفانمؤلفان  اکثراکثر  ;;انداند  گرفتهگرفته

..انداند  دانستهدانسته  مشابهمشابه  وو  یکسانیکسان  بزرگساالنبزرگساالن  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  بابا  انگیزهانگیزه



خانوادگی،خانوادگی،  مشکالتمشکالت  انواعانواع  تأثیرتأثیر  بررسیبررسی  بهبه  برخیبرخی  رویکرد،رویکرد،  ایناین  دردر    

  اشارهاشاره  اجتماعیاجتماعی  وو  اقتصادياقتصادي  مسائلمسائل  وو  آموزشی،آموزشی،  روانی،روانی،  مشکالتمشکالت

    اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  الگويالگوي  کهکه  انداند  عقیدهعقیده  ایناین  بربر  آنانآنان  ..انداند  نمودهنموده

..نداردندارد  بزرگساالنبزرگساالن  الگويالگوي  بابا  تفاوتیتفاوتی  جوانانجوانان  دردر

جوانانجوانان  اجتماعیاجتماعی  وو  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  استاست  معتقدمعتقد  ))19821982((  کوهنکوهن    

..دارددارد  اساسیاساسی  تفاوتتفاوت  بزرگساالنبزرگساالن  بابا  انگیزهانگیزه  نوعنوع  نظرنظر  ازاز



تاتا  آنانآنان  نقشنقش  کهکه  کسانیکسانی  وو  بزرگسالبزرگسال  افرادافراد  او،او،  هايهاي  یافتهیافته  اساساساس  بربر  

    عملعمل  بهبه  اقداماقدام  اگراگر  شده،شده،  احرازاحراز  جامعهجامعه  وو  خانوادهخانواده  دردر  حدوديحدودي

  روابطروابط  وو  گریزي،گریزي،  خانهخانه  خودکشی،خودکشی،  بهبه  دستدست  مثالمثال  وو  کنندکنند  میمی  خالفخالف

    مشکالتمشکالت  خاطرخاطر  بهبه  استاست  ممکنممکن  زنند،زنند،  میمی  دیگراندیگران  بابا  جنسیجنسی

..باشدباشد  خواهیخواهی  فزونفزون  وو  زندگیزندگی  ازاز  رضایترضایت  عدمعدم  ،،اقتصادياقتصادي

  نیازهاينیازهاي  دردر  ریشهریشه  جوانانجوانان  اخالقیاخالقی  انحرافاتانحرافات  عمدهعمده  بخشبخش  امااما  

    وو  محرومیتمحرومیت  خاطرخاطر  بهبه  کهکه  دارددارد  هاها  آنآن  جنسیجنسی  وو  عاطفیعاطفی  واقعیواقعی

    جستجويجستجوي  بهبه  آنآن  مشروعمشروع  وو  مناسبمناسب  ارضايارضاي  شرایطشرایط  نبودننبودن  فراهمفراهم

    بربر  خودخود  آرزوهايآرزوهاي  وو  هاها  خواستهخواسته  بهبه  رسیدنرسیدن  برايبراي  دیگردیگر  هايهاي  راهراه

..آیندآیند  میمی



::  خودکشیخودکشی  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

حکایتحکایت  ایرانایران  شهرهايشهرهاي  دردر  خودکشیخودکشی  دربارهدرباره  شدهشده  ارائهارائه  آمارهايآمارهاي    

  هايهاي  گروهگروه  میانمیان  دردر  خودکشیخودکشی  میزانمیزان  گذشتهگذشته  دردر  کهکه  دارنددارند  آنآن  ازاز

  وو  خوردهخورده  همهم  بهبه  الگوالگو  ایناین  اخیراخیر  سالسال  2020  دردر  امااما  بود،بود،  بیشتربیشتر  باالباال  سنّیسنّی

    ترتر  جوانجوان  سنّیسنّی  هايهاي  گروهگروه  سمتسمت  بهبه  خودکشیخودکشی  بااليباالي  میزانمیزان    ترتر  جوانجوان  سنّیسنّی  هايهاي  گروهگروه  سمتسمت  بهبه  خودکشیخودکشی  بااليباالي  میزانمیزان

..استاست  کردهکرده  پیداپیدا  گرایشگرایش

  شدهشده  انجامانجام  تحقیقاتتحقیقات  برخیبرخی  نیزنیز  وو  جهانیجهانی  هايهاي  پژوهشپژوهش  اساساساس  بربر    

    مجردمجرد  جوانانجوانان  رارا  خودکشیخودکشی  بهبه  کنندگانکنندگان  اقداماقدام  اکثراکثر  ایران،ایران،  دردر

..دهنددهند  میمی  تشکیلتشکیل



دختراندختران  گریزيگریزي  خانهخانه  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

عواملعوامل  کهکه  استاست  اجتماعیاجتماعی  حادحاد  معضالتمعضالت  ازاز  یکییکی  خانهخانه  ازاز  فرازفراز    

..دارنددارند  دخالتدخالت  آنآن  دردر  مختلفیمختلفی

  7272  ،،استاست  مساويمساوي  تقریباًتقریباً  خانهخانه  ازاز  فرارفرار  دردر  پسرهاپسرها  وو  دخترهادخترها  نسبتنسبت  %%    

..داشتندداشتند  سالسال  2525  تاتا  1616  بینبین  فراريفراري  دختراندختران

  اختالفاتاختالفات  مواردموارد  کنارکنار  دردر  کهکه  دهنددهند  میمی  نشاننشان  هاها  تحلیلتحلیل  وو  تجزیهتجزیه    اختالفاتاختالفات  مواردموارد  کنارکنار  دردر  کهکه  دهنددهند  میمی  نشاننشان  هاها  تحلیلتحلیل  وو  تجزیهتجزیه  

    بودنبودن  پایینپایین  وو  فقرفقر  سرپرستی،سرپرستی،  بیبی  والدین،والدین،  خشونتخشونت  خانوادگی،خانوادگی،

    فراريفراري  دختراندختران  ازاز  توجهیتوجهی  قابلقابل  درصددرصد  خانواده،خانواده،  فرهنگفرهنگ  سطحسطح

    داشتنداشتن  وو  ازدواجازدواج  بهبه  هاها  آنآن  شدیدشدید  نیازنیاز  رغمرغم  علیعلی  کهکه  هستندهستند  کسانیکسانی

    مخالفتمخالفت  ازدواجشانازدواجشان  بابا  هاها  آنآن  والدینوالدین  متعدد،متعدد،  خواستگارهايخواستگارهاي

..انداند  کردهکرده



دختراندختران  خودفروشیخودفروشی  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش

توجهیتوجهی  بیبی  وو  ازدواجازدواج  سنسن  افزایشافزایش  پیامدهايپیامدهاي  ازاز  دیگردیگر  یکییکی    

  انحرافاتانحرافات  جوان،جوان،  دختراندختران  ویژهویژه  بهبه  جوانان،جوانان،  مسائلمسائل  بهبه  والدینوالدین

..استاست  روسپیگريروسپیگري  وو  خودفروشیخودفروشی  نوعنوع  ازاز  اخالقیاخالقی

    توزیعتوزیع  نظرنظر  ازاز  زمینه،زمینه،  ایناین  دردر  شدهشده  انجامانجام  تحقیقاتتحقیقات  ازاز  یکییکی  اساساساس  بربر    توزیعتوزیع  نظرنظر  ازاز  زمینه،زمینه،  ایناین  دردر  شدهشده  انجامانجام  تحقیقاتتحقیقات  ازاز  یکییکی  اساساساس  بربر

    ستادستاد  وو  بحرانبحران  دردر  مداخلهمداخله  مرکزمرکز««  مراجعانمراجعان  درصديدرصدي  وو  فراوانیفراوانی

    مواردموارد  اکثراکثر  سنسن  ،،»»تهرانتهران  استاناستان  شمالشمال  بهزیستیبهزیستی  قرنطینهقرنطینه  وو  پذیرشپذیرش

..استاست  سالگیسالگی  2121  تاتا  1616  بینبین  مرکزمرکز  ایناین  ارجاعیارجاعی



مرکز شهرهاي بزرگ ایرانمرکز شهرهاي بزرگ ایران  55تحقیقی درتحقیقی در

کردستان، تهران ، ساري ، خرمشهر و مشهد              کردستان، تهران ، ساري ، خرمشهر و مشهد              

..بوده استبوده است





















جوانانجوانان  ازدواجازدواج  دردر  والدینوالدین  نقشنقش

انحرافاتانحرافات  ازاز  پیشگیريپیشگیري  وو  ازدواجازدواج  سنسن  سازيسازي  بهینهبهینه  دردر  خانوادهخانواده  نقشنقش  

    ..استاست  اساسیاساسی  وو  مهممهم  نقشنقش  جوانان،جوانان،  اخالقیاخالقی

وو  فرزندانشانفرزندانشان  ازدواجازدواج  برايبراي  موقعموقع  بهبه  اقداماقدام  بابا  توانندتوانند  میمی  والدینوالدین    

    وو  هاها  رسومرسوم  وو  رسمرسم  مورد،مورد،  بیبی  هايهاي  سختگیريسختگیري  ازاز  برداشتنبرداشتن  دستدست    وو  هاها  رسومرسوم  وو  رسمرسم  مورد،مورد،  بیبی  هايهاي  سختگیريسختگیري  ازاز  برداشتنبرداشتن  دستدست

    زمینهزمینه  فرزندان،فرزندان،  ازاز  نابجانابجا  توقعاتتوقعات  وو  انتظاراتانتظارات  وو  غلط،غلط،  هايهاي  سنّتسنّت

    وو  دینیدینی  مسئولیتمسئولیت  بهبه  وو  نمودهنموده  فراهمفراهم  رارا  هاها  آنآن  موقعموقع  بهبه  ازدواجازدواج

..کنندکنند  عملعمل  خود،خود،  اخالقیاخالقی



جوانانجوانان  ازدواجازدواج  امرامر  تسهیلتسهیل  دردر  دولتدولت  مسئولیتمسئولیت

مشخصیمشخصی  وظایفوظایف  وو  هاها  مسئولیتمسئولیت  داردار  عهدهعهده  اجتماعیاجتماعی  نهادهاينهادهاي  ازاز  یکیک  هرهر  

    تعاملتعامل  نیزنیز  وو  نهادهانهادها  ایناین  عملکردعملکرد  فرایندفرایند  ..هستندهستند  جامعهجامعه  یکیک  کارکردهايکارکردهاي  ازاز

..سازدسازد  میمی  مشخصمشخص  رارا  جامعهجامعه  یکیک  حرکتحرکت  چگونگیچگونگی  ها،ها،  آنآن  بینبین

  حراستحراست  مسئولیتمسئولیت  اجتماعی،اجتماعی،  نهادهاينهادهاي  ترینترین  مهممهم  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان  بهبه  دولتدولت    

  ازدواجازدواج  تسهیلتسهیل  وو  اجتماعیاجتماعی  رفاهرفاه  برايبراي  زمینهزمینه  ایجادایجاد  فرهنگی،فرهنگی،  هايهاي  ارزشارزش  ازاز  ازدواجازدواج  تسهیلتسهیل  وو  اجتماعیاجتماعی  رفاهرفاه  برايبراي  زمینهزمینه  ایجادایجاد  فرهنگی،فرهنگی،  هايهاي  ارزشارزش  ازاز

..دارددارد  عهدهعهده  بهبه  رارا  جوانانجوانان

تأکیدتأکید  جوانانجوانان  امورامور  بهبه  رسیدگیرسیدگی  وو  اجتماعیاجتماعی  تعاونتعاون  بربر  اسالمیاسالمی  فرهنگفرهنگ  دردر    

  یافتهیافته  اختصاصاختصاص  جوانانجوانان  ازدواجازدواج  تسهیلتسهیل  برايبراي  المالالمال  بیتبیت  ازاز  بخشیبخشی  وو  شدهشده

..استاست



    وو  تحلیلتحلیل  وو  ازدواجازدواج  دربارهدرباره  آموزشیآموزشی  هايهاي  دورهدوره  وو  هاها  کالسکالس  برگزاريبرگزاري  --11

آنآن  انداختنانداختن  تأخیرتأخیر  بهبه  پیامدهايپیامدهاي  بررسیبررسی

              ازدواجازدواج  طالبطالب  افرادافراد  هايهاي  موقعیتموقعیت  شناختنشناختن  برايبراي  ویژهویژه  مراکزمراکز  ایجادایجاد  --22

  موارديمواردي  دردر  خواستگاريخواستگاري  وو  هاها  خانوادهخانواده  آشناییآشنایی  زمینهزمینه  کردنکردن  فراهمفراهم  وو  موارديمواردي  دردر  خواستگاريخواستگاري  وو  هاها  خانوادهخانواده  آشناییآشنایی  زمینهزمینه  کردنکردن  فراهمفراهم  وو

..باشدباشد  داشتهداشته  خوانیخوانی  همهم  پسرپسر  وو  دختردختر  نظرنظر  موردمورد  معیارهايمعیارهاي  بابا  کهکه

    امکاناتامکانات  نبایدنباید  دانشجوییدانشجویی  هايهاي  ازدواجازدواج  بربر  تاکیدتاکید  وو  حمایتحمایت  ضمنضمن  --33

    پایتختپایتخت  دردر  ساکنساکن  جوانانجوانان  وو  دانشجویاندانشجویان  بهبه  رفاهیرفاهی  وو  ماديمادي

  شهرهاشهرها  دردر  هاها  گروهگروه  وو  قشرهاقشرها  همههمه  بینبین  تسهیالتتسهیالت  ایناین  بایدباید  وو  منحصرشودمنحصرشود

..شودشود  تقسیمتقسیم  مختلفمختلف  هايهاي  شهرستانشهرستان  وو



    دردر  وو  غیرضروريغیرضروري  مخارجمخارج  ازاز  دوردور  بهبه  ازدواجازدواج  امکاناتامکانات  کردنکردن  فراهمفراهم  --44

    سالسال  دردر  کهکه  گروهیگروهی  هايهاي  ازدواجازدواج  نوعنوع  ازاز  دینی،دینی،  فرهنگفرهنگ  چارچوبچارچوب

    ایناین  بهبه  تاتا  ایم،ایم،  بودهبوده  هاها  آنآن  صمیمیصمیمی  وو  سادهساده  برگزاريبرگزاري  شاهدشاهد  اخیراخیر  هايهاي

  سالمسالم  وو  سادهساده  زندگیزندگی  یکیک  زمینهزمینه  جویی،جویی،  صرفهصرفه  بابا  بتوانندبتوانند  جوانانجوانان  وسیلهوسیله

..کنندکنند  فراهمفراهم  رارا ..کنندکنند  فراهمفراهم  رارا

    وو  اشتغالاشتغال  هايهاي  اولویتاولویت  دردر  انداند  کردهکرده  ازدواجازدواج  کهکه  افراديافرادي  دادندادن  قرارقرار    --55

محوريمحوري  رابطهرابطه  وو  تبعیضتبعیض  ازاز  دوردور  بهبه  جوانانجوانان  اشتغالاشتغال  بهبه  توجهتوجه  واقع،واقع،  دردر



    کهکه  اسالمی،اسالمی،  معیارهايمعیارهاي  بابا  منطبقمنطبق  وو  سادهساده  ازدواجازدواج  سازيسازي  فرهنگفرهنگ  --66

    بودهبوده  جوانانجوانان  ازدواجازدواج  مشکالتمشکالت  حلحل  دردر  اصلیاصلی  راهکارهايراهکارهاي  ازاز  یکییکی

  ازدواجازدواج  دردر  ماما  معیارمعیار  اگراگر  ..شودشود  دنبالدنبال  هاها  رسانهرسانه  سويسوي  ازاز  بایدباید  ،،  استاست

    وجودوجود  مشکالتمشکالت  ایناین  اکثراکثر  یایا  همههمه  باشد،باشد،  اسالماسالم  همسر،همسر،  انتخابانتخاب  وو    وجودوجود  مشکالتمشکالت  ایناین  اکثراکثر  یایا  همههمه  باشد،باشد،  اسالماسالم  همسر،همسر،  انتخابانتخاب  وو

..داشتداشت  نخواهدنخواهد

    وو  زندگیزندگی  بهبه  نسبتنسبت  هاها  خانوادهخانواده  وو  نوجواناننوجوانان  جوانان،جوانان،  بینشبینش  بایدباید  --77

    بخشبخش  توانتوان  ازاز  توانتوان  میمی  زمینهزمینه  ایناین  دردر  ..شودشود  اصالحاصالح  ازدواجازدواج

    وو  دینیدینی  هايهاي  استورهاستوره  وو  مذهبی،مذهبی،  رهبرانرهبران  وو  هاها  رسانهرسانه  وو  خصوصیخصوصی

    ..کردکرد  استفادهاستفاده  هنريهنري  وو  ورزشیورزشی



    نظرنظر  دردر  دولتدولت  وو  فرهنگیفرهنگی  مسئوالنمسئوالن  مربیان،مربیان،  سويسوي  ازاز  تدابیريتدابیري  بایدباید    --88

    جسمی،جسمی،  گوناگونگوناگون  ابعادابعاد  دردر  نوجواناننوجوانان  وو  جوانانجوانان  کهکه  شودشود  گرفتهگرفته

  وو  هماهنگهماهنگ  طورطور  بهبه  اقتصادياقتصادي  وو  عاطفیعاطفی  اجتماعی،اجتماعی،  عقلی،عقلی،  جنسی،جنسی،

    شودشود  میمی  مشاهدهمشاهده  حاضرحاضر  حالحال  دردر  آنچهآنچه  ..نمایندنمایند  رشدرشد  متناسبمتناسب

    بابا  جسمیجسمی  وو  جنسیجنسی  بلوغبلوغ  وو  رشدرشد  بینبین  ترازتراز  وو  تعادلتعادل  بودنبودن  نامناسبنامناسب    بابا  جسمیجسمی  وو  جنسیجنسی  بلوغبلوغ  وو  رشدرشد  بینبین  ترازتراز  وو  تعادلتعادل  بودنبودن  نامناسبنامناسب

  عاطفیعاطفی  وو  اقتصادياقتصادي  اجتماعی،اجتماعی،  عقلی،عقلی،  رشدرشد  یعنییعنی  رشدرشد  ابعادابعاد  دیگردیگر

..استاست  نوجواناننوجوانان  وو  جوانانجوانان










