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 مقدمه

هربانی م زنان با تشکیل کانون خانواده، عمری در کنار یکدیگر با محبت و از بدو پیدایش انسان، مردان و     

زندگی می کنند و فرزندان را در دامان پر مهر خود پرورش می دهند. طبیعی ترین شکل خانواده، خانواده ای 

 ساست که زندگی خود را با پیوند مقدس زناشویی آغاز کرده وهیچ چیز جز مرگ نمی تواند این پیوند مقد

 آسایش جسم . در محیط خانواده ای که بر اساس معیارهای اسالمی تشکیل شده باشد، آرامش وپایان دهد را

برای ایجاد یک زندگی پویا و سعادتمندانه به یکدیگر کمک کرده  اعضای خانواده جان فراهم می گردد و و

ق بر مشکالت فایدر فراز و نشیب های زندگی یاور هم هستند و با صفا، صمیمیت، همدردی و یکرنگی  و

  فراهم می کنند. رایکدیگر را از فساد و انحراف مصون ساخته و موجبات عفت و پاکدامنی خود  می آیند و

 

 ؛تعریف ازدواج

، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی جسمیازدواج عبارت از فرایند عالقمندی، کشش  

، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ) زن ومرد یا دختر و پسر( در جهت ایجاد 

أثیرات را ن تآن بیشترییک زندگی مشترك توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس 

 .بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهایم است .دو طرف دارد ایمان واخالق

http://www.beytoote.com/wedlock/danestani/match-quality.html
http://www.beytoote.com/wedlock/danestani/match-quality.html
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سالم دارد، عبادت می کند با مردم در می زناشویی  رابطه .شیعه واقعی همه اتصاالت را باهم برقرار می کند

 .ر می نمایدآمیزد. تجارت می کند و توالد و تناسل را نیز برقرا

 

 فردی و اجتماعی ازدواج آثار و فواید 

 ؛سکون قلبی زوجین و روانیآرامش  -الف

ان انس سرنوشتدست آفرینش خداوند متعال . ی حاصل از ازدواج مهمترین اثر ازدواج می باشد  آرامش روان

 دردر بدو ورود انسان به دوران بلوغ نوعی احسان اضطراب و سردرگمی و را به گونه ای رقم زده است که 

شکل می گیرد، که نیاز به یک نیروی تسکین بخش  شانبیهودگی در درونبرخی افراد حس کم حوصلگی و 

یک همدم و داشتن به صورت غریزی نیاز به انسان  در این زمان است کهانسان احساس می شود.  وجوددر 

  تا به آرامش حقیقی دست یابد. را در دورن خود احساس می نمایدمخالف از جنس همراز 

 سوره روم فرموده است: 21در آیه در قرآن کریم  خداوند متعال

ةً َو ِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَکُْم ِمْن أَْنفُِسکُْم أَْزواجاً  لَِتْسکُنُوا إِلَْيها َو َجَعلَ َبْيَنکُْم َمَودَّ

  .ذلِکَ ََلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفکَُّرونَ  َرْحَمًة إِنَّ في

و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در 

 امر کنار آنان آرامش یابید ، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد در این

 .نشانه هایی است برای گروهی که تفکّر می کنند

حکمت آن  خداوند متعال در این آیه شریفه وقتی می خواهد حکمت ازدواج را برای ما بیان کند، نمی گوید

ا ررامش رسیدن انسان به آحکمت آن را بلکه فساد یا انتشار آرمان توحید است  بقای نسل، جلوگیری از

ل از میان فواید بسیار ازدواج تنها این مورد را نام برده که معلوم می شود مهمترین خداوند متعا می کند.معرفی 

و در سکونی که خداوند در این آیه شریفه وعده اش را داده، تنها در نهاد خانواده  ازدواج است.  فایده و اثر

ر شوه مختص زن ونزدیک ترین رابطه عاطفی در میان انسان ها  تحقق می یابد.چارچوب قواعد شرع الهی 

 جوان را آرامش می بخشد و سبب جهت دار شدن تالش ها و پر تالطم می باشد. ازدواج روح آشفته و

یکدیگر را محرم  پرتوی ازدواج به یکدیگر محبت می ورزند و شوهر در فعالیت های  او می شود. زن و

سالمت و آرامش قرین می شود که  صورتی با یک خانه در جامعه دراسرار و پناهگاه عاطفی خود می دانند. 

 . آن زندگی کنند رعایت حقوق یکدیگر در مرد و زنی با تحقق دادن ازدواج و

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=30&AYID=21
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یکی از نیاز های بشر انس و الفت است لذا تنهایی برای او بسیار دشوار است و نیاز به کسی دارد که امین و 

ثرترین افراد برای بر طرف کردن این نیاز زن و مو غمخوار او باشد تا به او انس بگیرد و به آرامش دست یابد

 و شوهر مباشند. 

 ند:دانسته و می فرمای وجود همسر را نعمتی از سوی خداوندعلیه السالم امام سجاد 

ا ه  انَّ  تَْعلَم   فَان   ، الزوجه َحق   أَمَّ  انَّ  فَتَْعلَمَ  ، أ ْنسا   وَ  سکنا َجَعلََها عزوجل ّللاَّ

هه  ذلک نَ  نهَعمه ه  مه من ال یحضره ( .بهَها َتْرف قَ  وَ  فتکرمها ، علیک عزوجل ّللاَّ

 )126ص ،2ج الفقیه:

انس تو  خداوند متعال او را  مایه آرامش وحق همسر این است که بدانی 

نعمتی است از جانب خداوند به تو. پس، او را بدانی این خود،  و ،قرار داده

 با او مهربان باش. گرامی بدار و

 

 ؛الفت دل هاانس و  -ب

عالوه بر فواید عالی که در زمینه فردی برای شخص دارد، از جنبه اجتماعی نیز دارای فواید بسیار  ازدواج

به نظر برخی علمای اهل لغت کلمه ی انسان از انس گرفته شده است یعنی در ذات انسان انس زیادی است. 

دارد با هم نوع خود رفت و آمد کند. این نشست و الفت نهفته است به طوری که از تنهایی بیزار است. دوست 

وقتی ازدواج صورت می گیرد عالوه بر اینکه در سالمتی روح و روان او تاثیر فراوانی دارد. و برخاست ها 

الفت ایجاد می شود، بین بستگان وخویشان به واسطه ی این وصلت نوعی رابطه ی  بین زن و شوهر انس و

ر د در سختی یکدیگر کمک کار و ،که در شادی یکدیگر شاد به وجود می آیدمهربانی  انس و محبت آمیز و

 اندوه یکدیگر شریک هستند.

یثی در حدو تأثیر آن در ایجاد الفت و مهربانی بین انسان ها در خصوص اهمیت ازدواج علیه السالم امام رضا 

 :فرموده اند

ن   َثر  لولم یکن فی المناکحه َو المصاهره آیه محکمه، َو ََل سه ه  متبعه، َو ََل أَ

ْن بهرِّ القریب، وتقریب البعید، وتالیف  مستفیض، لکان فیما َجَعَل ّللاَّ  مه

ْهره َو  ، وتوفیر اْلَولَده لهنََوائهبه الدَّ َدده ق وقه، وتکثیر اْلعه اْلق ل وبه، وتشبیک اْلح 

هه اْلَعاقهل  البیب، ویسارع ال ونه ثه اَلمور، َما یرغب فی د  َوفِّق  َحَواده یه اْلم 

 (373ص ،5ج )کافی، .المصیب

سنتی پیروی  کتاب خداوند(، واگر درباره ازدواج و وصلت ،آیه روشن )از 

برکاتی چون(: نیکی  آثار واز پیامبر( و اخبار فراوان نبود، بی گمان )شده )

نزدیک ساختن افراد دور )به یکدیگر(، و الفت  کردن به خویشاوندان، و

افزودن جمعیت ، و اندوختن  در هم تنیدن حقوق ، و ها ، و بخشیدن میان دل
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پیشامد های زمانه )که  فرزند برای )رویارویی با( سختی های روزگار و

خداوند در ازدواج قرار داده است، خود(، کافی بود که خردمند دانا ، به این 

 .یافته درست اندیش ، به آن بشتابندانسان ره  کار رغبت نماید، و

 ند:ه افرمودجامعه، در ایجاد دوستی و الفت در  ازدواج تأثیردرباره هادی علیه السالم  ماما

ْهرَ  َجَعلَ  - َعزَّ  وَ  َجلَّ  - ّللاَّ   انَّ  وبه  نََسبههه  وَ  لهْلق ل وبه  مالفه الصِّ  أَْوَشجَ  ، اْلَمْنس 

َمه   وَ  رافه َجَعلَه   وَ  ، أَْرَحام   بههه   ،5ج )کافی، .للعلمین َلیات ذلک فی انَّ  ، َرحه

 (373ص
)به واسطه  پیوستگی نسبی قرار داد و خداوند، وصلت را مایه الفت دل ها و 

 آن را مایه ی مهر و ی وصلت( رشته های خویشاوندی را به هم پیوست و

نشانه هایی )از قدرت و رحمت  برای مردمان، )پدیده( محبت ساخت. در این

 .خدا( است

 

 ؛اجتماعی اخالقی ودور ماندن از فساد  -ج

 سوره بقره فرموده اند: 187خداوند متعال در آیه

 . لَه نَّ  لهباس   وانتم لکم لهباس   ه نَّ 

 نان )زنان( برای شما لباس هستند وشما برای آنان لباس هستید. آ

 ل و وابستگی زن و مرد را مشخصکه کمال اتصادر آیه شریفه یک تعبیر حکیمانه ای است  لباستشبیه 

کند. درتشبیه فوق زن وشوهر به منزله لباس یکدیگر معرفی شده اند. در این تشبیه خصوصیاتی در لباس می

ا همانگونه که لباس انسان ر و کارکردهای آن است که باید این خصوصیات در رابطه زناشویی متبلور شود.

 اعیو مفاسد اجتم طرات جنسیخ، سیب هادر برابر سرما و گرما حفظ می کند، زن و شوهر نیز یکدیگر را از آ

فی، و از طر شوهر هم عیوب یکدیگر را می پوشانند. لباس عیوب انسان را می پوشاند، زن وحفظ می کنند. 

  ند.م مایه آراستگی و زینت یکدیگرشوهر ه لباس برای انسان زینت است، زن و

برقراری رابطه ی زناشویی  ،دارد گرفتار شدن به منجالب فحشاء بازمی مرد را از فساد اخالقی و آنچه زن و

. ازدواج بازار روابط نامشروع و زنا را کساد کرده و پیامدهای جنایت آمیز و کینه های در سایه ازدواج است

تشکیل خانواده، کمک فراوانی به حفظ اخالق انسان و نگهداری او از انحرافات  حاصل از آن را کم می کند.

 ج هم حافظ اخالق فردی و هم  حافظ اخالق اجتماعی است. اخالقی و اجتماعی می شود. ازدوا
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ان در فریب مهمترین عامل یأس و نا امیدی شیط ازدواج را زیر در حدیث صل اهلل علیه و آلهرسول خدا 

 انسان معرفی کرده اند:

ن ه  اَلَّ َعجَّ شیطانه: یا ویله یاویله، َعَصَم  َج فی حداثه سه ْن َشابٍّ َتَزوَّ َما مه

َ  .ثلثی دینه منی  ،2جن الیحضره الفقیه، م). ر اْلَعْبد  فی الث ل  ه اَل فلیتق ّللاَّ

 (126ص

هیچ جوانی نیست که در جوانی اش ازدواج کند مگر آن که شیطان فریاد 

من! دو سوم دینش را از )گزند( من نگه  ! ای وای برمن ای وای بر برآورد:

دیگر )دینش( تقوای خدا پیشه  در یک سومتنها ین بنده باید ابنابر .داشت

 کند.

 

 ؛نسل صالح و بقای تولید -د

بقای جامعه در گرو بقای نظام  :خانواده مهمترین رکن رشد و تعالی جامعه اسالمی است، و شاید بتوان گفت

مرگ موضوعی اساساً ریشه در حفظ جمعیت افراد آن جامعه دارد. می باشد، زیرا بقای جامعه اسالم خانواده 

برای بشریت قابل گریز نیست، لذا جامعه ای که در آن نرخ مرگ و میر باالتر از نرخ زاد و ولد آن است که 

 فرمودند:در این باره رسول خدا صل اهلل علیه و آله  رو به زوال خواهد بود.در طوالنی مدت آن جامعه  ،باشد

ْقطه  لَوْ  وَ  ةالقهیَامَ  ومیَ  ممَ اَل   مک  به  یاباهه  نیاه فَ  تکثروا ناکحواتَ  . بهالسِّ

 (220،ص301اَلنوار،ج)بحار

ازدواج کنید و با تولید نسل بر تعداد نفرات خود بیفزایید، همانا من به جمعیت 

  حتی در مورد فرزند سقط شده ی شما.شما بر سایر امتها مباهات می کنم، 

 ب حفظ و بقای جامعهانسان است که موج انسان فطرتا تمایل دارد مثل خود را تولید کند. این نیاز فطری

عزیز آن قدر به این مسئله اهمیت داده است که فرزند آوری را از صفات زن شایسته اسالم . انسانی می شود

دانسته و فرزندان را مایه برکت زندگی مشترك می داند. در واقع ازدواج وسیله ای برای تولید نسل، بقاو 

 .تریبت آن و تحمل مصائب آن است

در  احادیث حکیمانه زیر به یکی از ثمرات گران بهای زندگی مشترك که فرزندآوری است، اشاره شده است. 

  در این باره فرمودند: صل اهلل علیه و آله پیامبر اکرم

 (3،ص2کافی ،ج)اكثروا الولد اکاثر بکم اَلمم غدا.

امت ها افتخار فرزندانتان را زیاد کنید، که من فردا با فراوانی شما بر دیگر 

 می کنم.

 فرمودند:  علیه السالم امام کاظمو 
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نْ  َ لَفا   یری حتی یمت لَمْ  امرو َسْعد   هه  مه  (4،ص6،ج)کافی .نَْفسه

 کسی خوش بخت است که نمیرد تا این که جانشینی از )نسل( خود را ببیند.

نشاط  فرزند عاملی در ایجاد وجود .تولید و تربیت نسل صالح از دیدگاه اسالم مسئله بسیار پر ارزشی است

یجاد امید به احساس مسئولیت پدر و مادر بودن برای والدین عاملی در ا و آرامش در هر خانواده است و

زندگی خواهد بود زیرا آنان به خوبی می دانند که فرزند شایسته حامی آنان در دوران پیری آنها خواهد بود 

 د.و هم در قیامت مایه سر فرازی آنها می شو

 :فرمودند در این بارهصل اهلل علیه وآله  رسول خدا

مکارم ). الْقَلْبه  ریحانه وَ  العین قره فانه التمسوه وَ  الَْولَده  اْطل ب وا

 (484،ص6االخالق،ج

چرا که فرزند مایه روشنی چشم و شادی  ،ن را طلب کنید فرزند بخواهید وآ

 قلب است.

 

 ؛کلمه توحید نشر -ه

گسترش کلمه  مشقت همه علمای اسالم جز از برای وهای ائمه اطهار  پیامبران و تالشت لهدف از رسا

توحید و اسالم ناب در سراسر گیتی نبوده است. اما با توجه به مشکالت و تبلیغاتی که بر علیه دین اسالم در 

رند. بر عهده داهایی را و مسئولیت  ایفهمه مسلمانان در این مسیر وظ ،طی سالیان متمادی صورت پذیرفته

ه صل اهلل و علیه وآل رسول خدایکی از این وظایف گسترش جمعیت مسلمانان بر روی کره زمین می باشد. 

 فرمودند: 

َ انَّ یرزقه نسمه ت ْثقهل  اَلرض بهًَل  َما یمنع المومنان یتخذ َأْهًل  ؟ لََعلَّ ّللاَّ

 (382،ص3من الیحضره الفقیه:ج) اله اَلَّ ّللاَّ .

 چیزی مانع می شود که انسان مومن، زن بگیرد؟ شاید خداوند به اوچه 

 .(، سنگین کنند)ال اله اال اهللفرزندانی روزی کند که زمین را از 

در بیان اهمیت کثرت زبان تسبیح گوی بر روی زمین به توصیه  صل اهلل و علیه وآلهپیامبر گرامی اسالم 

 اشاره نموده و فرموده اند:بنیامین به فرزند خویش  لیه السالمحضرت یعقوب ع

َج النِّسَاَء  انَّ یوسف بْنه یعقوب لقی أََ اه  فَقَاَل: یا ا ی، کیف اْستَطَعَْت انَّ تَتََزوَّ

: انَّ اْستَطَْعَت انَّ تکون لک ذریه ت ثْقهل  اَلرض  بعدی؟ فَقَاَل: انَّ ابی امرنی َو قَال 

 (373ص ،5ج )کافی، بالتسبیح فَافْعَْل.

وسف پسر یعقوب در دیدار با برادرش بنیامین ، به او گفت: ای برادر ! چگونه ی

 توانستی پس از من ازدواج کنی ؟ برادرش گفت: پدرم به من دستور داد و
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فرمود: اگر توانستی فرزندانی داشته باشی که زمین را از تسبیح گویی )خدا( 

 آکنده سازند، این کار را بکن. 

همه ی ادیان به آن توجه ویژه ای  ،اجتماعی انسان دارد اثیراساسی برزندگی فردی واز آنجا که خانواده ت

 زدواج قرار داده به گونه ای که وارد جزئی ترین مسائل شده واما دین اسالم آداب خاصی برای ا داشته اند.

دین مبین اسالم، .  دگی را در جهان تغییر داده استابسیاری از هنجارهای مربوط به ازدواج و زندگی خانو

ر بستر دزیرا فرزندانی که در خانواده مسلمین به دنیا می آیند  ،مسلمین را به فرزندآوری سفارش کرده است

و با تعالیم آسمانی آن آشنا شده و روز به روز بر پیروان این دین حقیقی افزوده می  اسالم عزیز رشد یافته

 .شود

 تربیت، و روانیروحی  تکامل ،نجات از تنهایی، واستقالل رشد ،احساس مسئولیت  ،شکوفایی استعدادها

اید و فواز دیگر آثار نیز  پاسخ به غریزه جنسیو  سالمت جسم وجان، هدف گزینی در زندگی،  خویشتن

 ارزشمند ازدواج می باشند، که در فصول بعد بیشتر در مورد آنها صحبت خواهد شد.

 

  معنوی و اخروی ازدواجو فواید آثار 

 ؛ب ترین مکان نزد خداوندمحبو -الف

خانواده را برترین کانون و پایگاه نامیده است، زیرا این کانون است که زیر بنای اساسی خداوند متعال کانون 

رگاه ه و بنیادی جامعه اسالمی را تشکیل می دهد و ثبات یک جامعه به ثبات خانواده های آن بستگی دارد.

زن وشوهر گسیخته شود، نمی توان امیدوار بود که هیچ کانون محبت آمیز  روابط افراد خانواده به خصوص

 دیگری در اجتماع به وجود آید. 

 فرمودند:در این باره  ألهل اهلل علیه وپیامبر اکرم ص

َن التَّزویج -لَّ َعزَّ َو جَ  -َما بَنی فهی اَلسًلم  بهنَاء  أََحب  الی ّللاَّ   )بحار . َو أََعز  مه

 (222ص ،643ج االنوار،

 ترمحبوبجل،  و پیشگاه خدای عز پایه گذاری نشده که در، اسالم هیچ بنایی در

 باشد. و ارجمندتر ازدواج

 فرمودند:در این خصوص نیز  رسول خدا صل اهلل علیه واله

ه  )وسائل  مهْن بیت یعمر فی اَلسًلم بالنکاح. -َعزَّ َو َجلَّ  –َما مهْن شیء أََحبَّ الی ّللاَّ

 (5،ص64الشیعه،ج

ای نیست که با ازدواج آباد  زد خدای عزوجل محبوب تر از خانه، نهیچ چیز

 گردد.
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 نزد خداوند؛ 1محبوب ترین مباح -ب

برخی از اعمال در دین اسالم از اهمیت بسیاری برخوردارند، اما خداوند متعال با توجه به وجود برخی از 

محدودیت ها و برای جلوگیری از ایجاد مشقت برای مؤمنین و مسلمانان این اعمال را واجب ننموده و 

انواده ، تشکیل خازدواج در زندگیبه آثار و فوائد مسلمانان در خصوص انجام آن مختار می باشند. اما با توجه 

 بسیاری برخوردار است.  محبوبیتنزد خداوند از 

 امام باقرعلیه السالم فرمودند: 

ْن النکاح. بَاح  أََحبَّ الی ّللاَّ  مه  (654ص ،64ج مستدرک الوسائل، ) لیس م 

 .ازدواج نیست محبوب تراز هیچ چیز مباحی درپیشگاه خداوند،

د، نمی باش واجببر آنها این حدیث بیان گر آن است که با این که افراد در ازدواج خود مختار بوده و این امر 

اما خداوند متعال بسیار دوست دارد که آنها حتما ازدواج کنند تا از آثار عظیم دنیوی و اخروی آن محروم 

 نشوند.

 

 رحمت الهی؛ راهی برای جلب -ج

که فرد می تواند  است یکی از کارهاییازدواج از آن چنان قداستی در دین مبین اسالم برخوردار است که  

 ی بهره مند گردد.ثواب عظیم و از بهره و هد تا خود را مشمول رحمت الهی کردهانجام بد

 فرمودند: در این باره رسول خدا صل اهلل علیه واله   

 

َماءه  ْنَد یفتح أَْبَواب  السَّ وله اْلَمطَره َو عه ْنَد ن ز  َع : عه ْحَمةه فهي اْربهْع َمَواضه بهالرَّ

ْنَد النَِّكاحه. ْتحه بَابه الكعبه َو عه
ْنَد فَ )مستدرک  نَظَره اْلَوالهد  فهي َوْجهه اْلَوالهَدْینه َو عه

 (652،ص64الوسائل،ج

هنگام نزول  گشوده می شود: سررحمت، سمان درچهار موضع ازدرهای آ

هنگام گشوده شدن  و مادر و هنگام نگاه کردن فرزند به چهره ی پدر اران وب

 هنگام ازدواج. درکعبه و

 

 

                                                           
مساوی است؛ نه عذابی دارد و نه  مکلَف، عملی است که انجام و ترك آن بر اسالم فقهدر اصطالح و در لغت به معنای روا و جایز است  ؛مباح. 1 

 .پاداشی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 عمل به سنت نبوی؛ -د

کنند، زیرا فکر می کنند این مسئله یک مسئله ها ازدواج نمییشان و راهبهدر آیین مسحییان بسیاری از کش

دنیوی است که مانع از رشد روحی و معنوی آنها می شود. اما این مسئله مغایر با دستورات و تعالیم دین مبین 

اوان توصیه و تاکید فرکه رهبر مسلمین بوده بر این امر صل اهلل علیه و آله اسالم می باشد زیرا رسول خدا 

 ازدواج کرده و آن را امری مقدس دانسته است. داشته و خود نیز

 فرمودند:در این باره  رسول خدا صل اهلل علیه واله

َب َعْن سنّتی فَلَیَس منِّی  (224،ص643)بحار االنوار،ج .النِّکاح سنّتی فََمْن َرغه

 پس هرکس به سنت من پشت کند، ازمن نیست. ،ازدواج سنت من است

 فرمودند: صل اهلل علیه و آلهرسول خدا 

 

)وسائل ح فَان  مهْن س نَّتهَي النَِّكاعلی فطرتی ، فلیسن بهس نَّتهي  َمْن أََحبَّ انَّ یکون

 (74،ص64الشیعه،ج

در راه من  یین من باشد، البته باید ازسنت من پیروی کند وهرکس دوست دارد بر آ

 جمله سنت های من ازدواج است. گام زند، از

 فرمودند:در این باره  علیه السالم امیرالمومنین علی 

ْج  ب  انَّ یَتَّبهَع س نَّتهي فَلْیَتََزوَّ َ َكثهیرا  ماكان یَق ول  َمْن كَاَن ی حه وا فَان  َرس ول  ّللاَّ ج  تََزوَّ

 (71ص ،61ج،وسائل الشیعه) فَان  مهْن س نَّتهَي التَّْزوهیَج.

 کس دوست دارد از هر فرمودند:می  رسول خدا بسیار زیرا تشکیل خانواده دهید،

های من تشکیل خانواده تشکیل خانواده دهد که ازجمله سنت  سنت من پیروی کند،

 .است

ز ابلکه جنبه های مادی و بشری زندگی انسان  ،دین سالم تنها به جنبه های معنوی زندگی انسان نپرداخته

بعدهای زندگی انسان لذت جویی و لذت  . یکی ازرا هم در نظر گرفته استجمله ازدواج، رابطه زناشویی 

خواهی است که می توان اوج آن را در رابطه زناشویی یافت. دیدگاه اسالم به این عمل دیدگاه مثبتی است. 

این نگرش مثبت باعث می شود زن وشوهر احساس مثبتی از این رابطه داشته باشند و آن را عمل منافی 

اء و اولیاء به گونه ای بوده که نه دچار افراط بوده اند و نه تفریط. هم عفت و گناه آلود ندانند. سیره ی انبی

 به عبادت می پرداختن و هم از نعمات  دنیوی بهره مند می شدند.

و بندگی -آن که از احوال پیامبر  پس از ده است که عده ای از اصحاب پیامبر،نقل شاز امام صادق علیه السالم 

گمان کردند که الزمه ی بندگی و پارسایی و پرهیزگاری، دست ، با خبر شدند -پارسایی و پرهیزگاری او و 

؛ برخی گفتند: هرگز ازدواج نخواهیم کرد و بعضی گفتند: شستن از زندگی معمولی و رهبانیت پیشگی است
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هرگزگوشت نخواهیم خورد و عده ی دیگری گفتند: هرگز در بستر نخواهیم خفت و دیگرانی گفتند:  پیوسته، 

خطبه ای خواند و پس  ،. چون این سخنان به گوش پیامبر رسیدافطار نخواهیم کردزه دار خواهیم  بود و رو

 ثنای الهی فرمودند: ازحمد و

 

اَل انی انام باللیل و انکح وافطر .....یحرمون علی انفسهم الطیبات م  اَما بَال  أَق و

َب َعْن س نَّتهي فَلَیَْس مهنِّي  بالنهار،  (181،ص1)تفسیر قمی،ج. فََمْن َرغه

چه شده بر بعضی از مردم که طیبات را بر خود حرام کرده اند.......آگاه  

باشید که من شب هنگام می خوابم و ازدواج می کنم وغذا می خورم، پس 

 هر کس از سنت من پیروی نکند از من نیست.

 

 کامل دین؛عامل ت -ه

وقتی انسان ازدواج می کند از بسیاری از گناهان جنسی،اخالقی و فحشا مصون می ماند و مرتکب آنها نمی 

ا در حفظ دین وآیینش انسان رعامل بازدارنده ی بسیار قویی است  که عالوه بر اینکه شود. در واقع ازدواج 

 خروی می رساند.دم به سعادت ااو را قدم به قتکامل روحی و معنوی او را فراهم ساخته و  کمک کرده،

 فرمودند: امیرالمونین علی علیه السالم 

ه کمل دینه .  لمْ  ول  ّللاَّ ه یتزّوج اَلَّ قَاَل َرس  وله ّللاَّ ْن َأْصَحابه َرس  یکن أََحد  مه

 (654،ص64)مستدرک الوسائل،ج

هیچ یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی کرد، مگر اینکه رسول خدا می 

 دینش کامل شد.فرمودند: 

هستم.  گفت: من متبتل علیه السالمباقرمحمد نقل کردند که زنی در مقام پرسش به امام  علیه السالمامام رضا 

حضرت فرمودند: مقصودت از تبتل چیست؟ گفت تصمیم دارم، هرگز ازدواج نکنم .حضرت فرمودند : برای 

 فرمودند:علیه السالم چه؟ گفت برای دستیابی به فضل و کمال. امام 

ْنَك ، اْنهَ لَْیَس أََحد   َمة  َأَحقَّ بههه مه فهي ، فَلَْو َكاَن فهي َذلهَك َفْضل  لََكاَنْت فَاطه اْنَصره

 (262،ص643)بحاراالنوار،جیَْسبهق َها الي اْلَفْضله . 

ازاین تصمیم منصرف شو، زیرا اگر خودداری از ازدواج فضیلت بود، فاطمه 

به درك این فضیلت از تو شایسته تر بود. درحالی که هیچ  سالم اهلل علیها

 فضیلت بر وی پیشی گیرد. کس نیست که در

 فرمودند: صل اهلل علیه و آله رسول اکرم

َقْد اعطی نهْصف  الّسعاده .  َج فَ  (65، ص64مستدرک الوسائل، ج)َمْن تََزوَّ

 هرکس ازدواج کند به نیمی ازسعادت دست یافته است.
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 فرمودند:  صل اهلل علیه وآله رسول اکرم

ه فی النِّْصفه الباقی. ْز نهْصف  دینه ، فلیتق ّللاَّ َج فَقَْد اْحر  ، 5)کافی، ج َمْن تََزوَّ

 (322ص

هرکس تشکیل خانواده دهد، نیمی از دینش را حفظ کرده است، پس باید 

 .در نیم دیگر آن از خدا بترسد

 

 مجرد؛شخص برتری بر عامل  -و

را او با زی ،شخص متاهل از جایگاه باالیی نسبت به فرد مجرد برخوردار می باشددر پیشگاه خداوند متعال 

و خود را با این کار از  و به این سنت نبوی زیبا عمل نموده تمامی مشکالت، به خداوند متعال توکل کرده

، تا بتواند اسباب عالیت بودهن مصون ساخته است. از طرفی او دائم در حال تالش و فسیاری از گناهاب

خوشبختی و سعادت خود و خانواده اش را فرهم کند. اما شخصی که تجرد را انتخاب کرده تنها به منافع 

حتمال .از این رو افردی خود فکر کرده و برای راحتی خود هیچ مسئولیتی در قبال دیگران به عهده نمی گیرد

 .بسیار زیاد است حشادر منجالب گناه و ف گرفتاری این افراد

 فرمودند: صل اهلل علیه و آله  رسول اکرم

.الکعتان یصلییها الرَّ  هه ل  َعَزب  یقوم لیله َو یصوم نََهاره ْن َرج  ج  َأْفَضل  مه تََزوِّ  م 

 (7، ص61)وسائل الشیعه، ج

دو رکعت نمازی که انسان متاهل اقامه نماید، برتر از آن است که مجردی، 

 .روز را به روزه بگذراند شب را به نماز شب و

 فرمودند: در این باره  علیه السالم امام صادق 

ج   یصلیهما رکعتان تََزوِّ نْ  عندّللا أَْفَضل   ، اْلم   رغی یصلیها رکعه سبعین مه

ج   تََزوِّ  (6، ص64)وسائل الشیعه، ج. م 

دو رکعت نمازی که انسان متاهل بگزارد از هفتاد رکعت نمازی که مجرد به 

 آورد، برتر است.جا 

 فرمودند: صل اهلل علیه و آله رسول خدا 

ائهمه اْلقَائهمه اْلَعَزبه. َن الصَّ ه مه ْنَد ّللاَّ ج  النَّائهم  أَْفَضل  عه تََزوِّ  ،643ج )بحار االنوار، اْلم 

 ( 226ص

 متاهل خفته، نزد خداوند، برتر از مجرد شب زنده دار است.
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 عامل گشایش روزی؛ -ز

شکالت و کمبودهای مالی می اعتقاد برخی از افراد که دلیل امتناع خود از ازدواج را جلوگیری مبر خالف 

افرادی که در زندگی خود به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند،  بسیاری از اما تجربه نشان دادهدانند،

این امر را ناشی از ازدواج خود می دانند. عمالً ازدواج باعث افزایش قدرت استنباط و تصمیم گیری در 

 واج میافراد وقتی ازدانسان شده و در نتیجه انسان در بیشتر کارها از بازدهی بیشتری برخوردار خواهد بود. 

، هر یک به نوعی خود را مسئول می داند. زن در به آرامش رسیدن محیط خانواده، مرد در جهت آسایش کنند

 و گشایش روزی به کار و تالش می پردازد و روز به روز زندگی مادی و معنوی آنها شکوفاتر می شود.

 : صل اهلل علیه و آله در این باره فرمودند رسول اکرم 

وا قْ  نهفا اَلهل اتََّخذ  مْ  اْرز   (3ص ،64ج )وسائل الشیعه،.  لَك 

 .تشکیل خانواده دهید که این امر گشایش دهنده ی روزی بر شماست

 : همچنین ایشان در جای دیگری فرموده اند 

وا ج   (627)مکارم االخالق،ص. بهاْلَماله  یاتین فانهن النَِّساءه  تََزوَّ

 .)توانگری( می آورندازدواج کنید، زیرا زنان برای شما ثروت 

 رسول خدا صل اهلل علیه وآله فرمودند:

وا س  ْزقَ  اْلتَمه  (43ص ،6ج)مکارم االخالق،. بالنکاح الرِّ

 .روزی را به ازدواج کردن بجویید

پرتگاه گناه می کشاند و خسران دنیا و آخرت را برای او به  بهدائم انسان را  شیطان یک وسوسه گر است و

 ارمغان می آورد. اما ازدواج سد محکمی در برابر وسوسه های شیطان است.

 فرمودند: در این باره  صل اهلل علیه و آله رسول خدا

نْ  َما جَ  َشابٍّ  مه ن ه   حداثه فی تََزوَّ  َعَصمَ  ویله یا ویله یا الشیطان َعجَّ  اَلَّ  سه

َ  فلیتق دینه ثلتی منی  (226ص ،643ج )بحار االنوار،اَل ر.  الث ل  ه  فی اْلَعْبد   ّللاَّ
هرکس که در اوایل جوانی ازدواج کند، شیطان فریاد می زند: فریاد از! او فریاد 

! او دوسوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت، پس باید عبد خدا در از 

 تقوا را رعایت کند.  نگهداری یک سوم دیگرش جانب

 

 ؛لعن و نکوهش رسول خدا عامل دوری از -ح

از علل استحقاق عذاب الهی می رهاند  .با توجه به آیات و روایات ازدواج انسان را کرامت و شرافت می دهد

رد حق  قرار گی از اینکه آدمی منبع شر وفساد شود ومورد لعنت و از افتادن در بند شیطان مصون می دارد و

  در امان می دارد.
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 فرمودند:در ابن باره صل اهلل علیه و آله رسول خدا 

َرار   وَ  المتاهلون امتی  یار اب   امتی شه  (226ص ،643ج ،)بحار االنوار . الْع زَّ

  بهترین امت من، همسرداران اند، و بدترین امتم، بی همسرانند.

 فرمودند:رسول خدا صل اهلل علیه وآله همچنین  

َجاله  مهنَ  المتبتلین رسول ّللاَّ ..... لَعَنَ   : یقولون الذین.  النِّسَاءه  مهنَ  االمتبتًلت وَ  الرِّ

ْج. ََل    (112،ص3مستدرک الوسائل،ج) تَتََزوَّ
 خدا لعنت کند مردان و زنان تجرد گزین را. آنان که می گویند: ما ازدواج نمی کنیم

 

 فرمودند:در بیان زیبای دیگری  صل اهلل علیه وآله رسول خدا

َذال   اب   موتاکم ر   (322،ص5)کافی،ج .اْلع زَّ
 پست ترین مردگان شما، مردان بی همسرهستند.

 

 ؛عامل ایجاد اخالق نیکو -ط

ازدواج باعث می شود زن یکی از عواملی که نقش اساسی در پاك زیستی وتکامل اخالقی دارد، ازدواج است.

ومرد با بسیاری از عیوب اخالقی خود آگاه شده و برای اینکه آینده زندگی آنان و فرزندانشان دچار آسیب 

نشود در صدد رفع آنها اقدام می کنند. زن و مرد برای دست یافتن به آرامش در زندگی مشترك بسیاری از 

 ی آنان روز به روز شکوفاتر شود. مشکالت را اخالق نیکو و صبر تحمل کرده تا زندگ

 رسول خدا صل اهلل علیه و آله در حدیثی فرمودند:

زوجوا ایامکم فان ّللا یحسن لهم فی ا ًلقهم، ویوسع لهم فی ارزاقهم و 

 (226،ص643)بحار االنوار ،ج .یزیدهم فی مرواتهم

را نیک بی همسرانتان را همسر دهید، زیرا خداوند در پرتو ازدواج، اخالق آنها 

 .می گرداند و بر روزی آنها وسعت می بخشد و بر مروت آنها می افزاید

 

  ازدواججامعیت دیدگاه اسالم در مورد 

مشهود  السالم ملیهع و اهل بیتصل اهلل علیه و آله پیامبر اکرم آنچه که در احادیث و روایات منقول از دیدگاه 

موثر باشد، بلکه آنها می دانستند  بر آینده او فقط که واج تنها یک امر فردی نیستازد است، این است که

تاثیرات ازدواج بر حیات جامعه جاری شده و ازدواج های خوب و موفق سبب پربارتر شدن جامعه اسالمی 

 دارای هزینه های بسیاری که ،و از طرفی ازدواج های ناموفق تاثیرات بسیار زیان باری بر جامعه خواهد داشت
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ئله در مورد مسعلیهم السالم به سختی می توان آن را جبران کرد. از این رو دیدگاه اهل بیت  وبر جامعه بوده 

ها نه تن لیهم السالمسخنان و آموزه های اهل بیت عو دقیق بوده  تشکیل خانواده بسیار ظریف و ازدواج و

 میهر یک از آنان جنسی  نیازهای عاطفی و واعضای خانواده مسئولیت های متقابل  شامل چگونگی روابط و

ر مثل تحتی مسائل جزئی  و شایسته و انتخاب همسر مناسبمثل بلکه مسائل اساسی قبل از ازدواج  ،شود

 هم در بر می گیرد. را و چگونگی برگزاری مراسم ازدواج زمان ،مکان

 

 :موانع راه ازدواج مشکالت و

 ؛فقر و کمبودهای مالی -الف

ز عهده ا نتوانند بیم آن را دارند که زیرا  ،ازدواج نمی کنندبه خاطر ترس از فقر و تنگدستی گروهی از جوانان 

، ازاین رو از امر ازدواج سر باز می زنند. یند و یا همسر خود را خوشبخت کنندمخارج زندگی مشترك برآ

ا ندگی تأمین باشد، لذبرخی از جوانان تصور می کنند باید از ابتدای زندگی زناشویی همه امکانات مادی ز

باید ابتدا همه امکانات را مهیا نموده و سپس به امر ازدواج فکر کنند، که این امر باعث می شود سالهای سال، 

 تشریفات بیجا و تجمالت و در حالی که اگر به خداوند متعال توکل کنند آنها از نعمت ازدواج محروم بمانند،

 انعی در زندگی باشند، ازدواج بر آنها سهل و آسان خواهد شد. افراد ق را از زندگی خود حذف کنند و

 : می فرمایدسوره نور  32آیه خداوند متعال در 

مْ  اَلیمی حواانکَ وَ  نک  نْ  والصالحین مه  ف قََراءه  یکونوا انَّ  وامائکم عبادکم مه

نْ  ّللاَّ   یغنیکم ع   ّللاَّ   وَ  فَْضلههه  مه  .  علیم واسه

اگر  ،مسر دهیدکنیزان درستکارتان را ه غالمان و زنان بی همسر خود و

خداوند  نان را از فضل از خود بی نیاز خواهد کرد وتنگدست اند خداوند آ

 .گشایشگر داناست

 : روایت فرمودند صل اهلل علیه و آله رسول خداتفسیر این آیه از امام صادق علیه السالم در 

نْ  ه  اساءظنه فَقَدْ  العیله ةمخاف جوَّ زَ التَّ  کَ رَ تَ  مه ه  انَّ  عزوجل بهاّللَّ  عزوجل ّللاَّ

َ  یغنیهم ف قََراءه  یکونوا انَّ  یقول نْ  ّللاَّ  (336،ص5)کافی،ج .َفْضلههه  مه

 

 هر کس از ترس فقیر شدن ازدواج نکند به خداوند گمان بد برده است. خداوند

 نان را از فضل خویش بی نیاز می کند.آ فرموده اگر تنگدست اند خدا

 ند:ه افرمودنیز در این باره رسول خدا صل اهلل علیه و آله  

نْ   (331،ص5)کافی،جقد اساء باّلل الظن.فَ  العیله مخافه زویجالتَ  کَ رَ تَ  مه

 به درستی که به خداوند سوء ظن دارد.هرکه از بیم فقر ازدواج نکند، 



17 
 

 ثروت؛ مال و اهمیت دادن به  -ب

رسیدن به ثروت قرار می دهند. از این رو مالك های مهم تر  برخی از جوانان هدف خود را از ازدواج را

دیگر از جمله ایمان و اخالق را در نظر نگرفته و اسباب شکست زندگی مشترك خود را فراهم می آورند و 

از طرفی برخی خانواده ها تصور می کنند تنها راه سعادت  دچار قهر الهی و از رحمت الهی دور می شوند.

ی را که از نظر مالی در واج با فردی است که از نظر مالی در سطح باالیی باشد از این رو مرداندختر آنها، ازد

 سطح پایینی بوده، با وجود ویژگی های ممتاز اخالقی وایمانی به ازدواج دختر خود در نمی آورند. 

 فرمودند:علیه السالم امام صادق 

نْ  َما  نْ  َعْبد   علی أََشد   مرزئه مه  فیقول زوجنی فیقول ا یه اْبنه  یاتیه انَّ  مه

 (334ص ،5ج )کافی ،.منک اغنی أَنَا ََل 

برای بنده گناهی بدتر از این نیست پسر برادر )مومن( او نزدش برود و بگوید: 

مرا )با دخترت( ازدواج بده و او بگوید : این کار را نمی کنم من از تو 

 .ثروتمندترم

    

 ؛اجتماعی ی طبقهاهمیت دادن به  -ج

 یکی از سنت های غلط دوران جاهلیت این بود که ازدواج مردی که سابقه ی غالمی داشت، با زنی آزاد و

ه یا کسی که سابقه همسر طالق داده شده برد و همچنین ازدواج مرد معروف و از خاندان شریف باسرشناس 

 رای از بین بردن این رسمهرگز نمی پسندیدند. رسول خدا صل اهلل علیه و آله خودش ب ی بردگی داشته را

را آزاد کرد و او را به ازدواج زینب دختر عمه اش که از خانواده  غالمش زید بن حارثه .غلط وارد صحنه شد

انواده که از خمقداد را نیز به همین شکل به ازدواج ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب  آورد.د، درسرشناس بو

  : السالم فرمودند امام صادق علیه  درآورد.ای متمول بود،

ول   انَّ  ه  َرس  جَ  ّللاَّ ْقَدادَ  َزوَّ لهبه  َعْبده  ْبنه  زبیر بهْنته  ضباعه اْسَودَّ  ْبنَ  اْلمه طَّ .  اْلم 

َجَها أَنَّما:  قَالَ  ث مَّ  ْقَدادَ  َزوَّ عَ  اْلمه وله  ولیتاسوا المناکح لهتَتَّضه ه  بهَرس   مواولیتعل ّللاَّ

ْندَ  اکرمکم انَّ  ه  عه  (344،ص5)کافی،ج. اتقاکم ّللاَّ

به ازدواج ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب در  بن اسود را پیامبر خدا مقداد

پیامبر او را به همسری مقداد در آورد  فرمودند:علیه السالم سپس امام  آوردند.

م مرد وصلت های طبقاتی از بین برود( و ازدواج ها پایین بیاید )و )سطح( تا

 تا بدانید که گرامی ترین شما نزد خداوند با وسرمشق بگیرند از رسول خدا 

 .تقواترین شماست
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تقویت طایفه، نژاد، فامیل و امتیازات ساختگی دیگر، ضد ارزش های اسالمی و با هدف  ازدواج کردن

 نکوهیده شمرده می شود.  

 

 دین؛ صحیحعدم شناخت  -د

مسئله ازدواج را مغایر با معنویت و گروهی از افراد به علت عدم شناخت کافی نسبت به دین مبین اسالم، 

گناه آلود می دانند، در حالی که اسالم عزیز ازدواج و رابطه زناشویی  ی حیوانی و رابطه ی زناشویی را رابطه

 را امری مقدس و با ارزش می داند. ترك ازدواج نه تنها، تقدس نیست بلکه ضد ارزش می باشد.

هستم.  گفت: من متبتل علیه السالمباقرمحمد نقل کردند که زنی در مقام پرسش به امام  علیه السالمامام رضا 

حضرت فرمودند: مقصودت از تبتل چیست؟ گفت تصمیم دارم، هرگز ازدواج نکنم .حضرت فرمودند : برای 

 چه؟ گفت برای دستیابی به فضل و کمال. امام فرمودند:

هَك  َمة  أََحقَّ بههه مهنَْك ، انْهَ لَیَْس أََحد  یَسْ انَْصرهفهي ، فَلَْو كَاَن فهي ذَل ق هَا به فَْضل  لََكانَْت فَاطه

 (542،ص5)کافی،ج .الي الْفَْضله 

ازاین تصمیم منصرف شو، زیرا اگر خودداری از ازدواج فضیلت بود، فاطمه 

به درك این فضیلت از تو شایسته تر بود. درحالی که هیچ  الم اهلل علیهاس

 .فضیلت بر وی پیشی گیرد درکس نیست که 

 

  .؛مهریه های سنگین

تحکیم پیوند زناشویی و نظام خانواده و حمایت ویژه از زنان بوده  هدف قرار دادن مهریه کمک به تثبیت و

زیرا  ،است، اما امروزه مهریه یکی از معضالت بزرگ اجتماعی و مانعی برای ازدواج جوانان گردیده است

ین اما د ،برخی زنان و خانواده های آنان تنها راه رسیدن به مقاصد مالی خود را تعیین مهریه سنگین می دانند

ود توصیه می کند زندگی خزنان مسلمان و به مبین اسالم با این تفکرات و عملکردها به شدت مخالف بوده 

 به تعیین مهریه های سبک آغاز کنند.را 

 فرمودند: در این باره  علیه و آلهصل اهلل  رسول خدا 

 (223)نهج الفصاحه،ص.احسنهن وجوها و ار صهن مهورا برکه النَِّساءه  أَْعظَم  

 با برکت ترین زنان، زنی است که رویش خوبتر و مهریه اش کمتر باشد

هدیه داوند متعال به زن و مرد عشق و محبت بین انسان ها به ویژه همسران موهبتی است که از سوی خ .

 شود و با تعیین مهریه باال قابل تثبیت نخواهد بود.می
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 ند:ه افرمود در این باره صل اهلل علیه و آله رسول خداهمچنین  

ه وره  ت َغال وا ََل   ه  سقیا هی فانما النَِّساءه  بهم  ْبَحانَه   ّللاَّ )بحار . س 

 (353،ص643النوار،ج

خداوند فراهم کند. چرا که زنان ت را باید محب مهرها را سنگین نگیرید مهر و

 در واقع، باران خداوند سبحان اند.

 

 :مهریه های سنگینتعیین آثار 

دن جوانان رفتار شتبعات منفی بسیاری در جامعه دارد. باالرفتن سن ازدواج، گ تعیین مهریه های سنگین آثار و

 از آثار دنیوی این امر می باشد. به فساد و فحشاء، بی هدفی جوانان و در گیری و دشمنی بین خانواده ها

 فرمودند: در این باره  السالمعلیه علی  امیرالمومنین

ه وره  ت َغال وا ََل  ّوا . فتکون النَِّساءه  بهم   (356ص ،643ج بحار االنوار،) َعد 

  .مهریه ها را زیاد نگیرید که مایه دشمنی است

 فرمودند:این گونه  به زنی به نام حوال یکی از آثار اخروی این امر بارهدر صل اهلل علیه و آلهرسول خدا 

وَل   وَ  نبیا بهاْلَحقِّ  بعثنی والذی حوَل یا نه  َما َرس  َمَراه   مه َها علی ثَثقل أَ  َزْوجه

ه  أَْثقَل   اَلَّ  اْلَمْهرَ  لَ  علیها ّللاَّ نْ  َسًَلسه  (246،ص64)مسترک الوسائل،ج. نَار   مه

زنی  ،که مرا برحق به پیامبری و رسالت مبعوث کرده ای حوال به آن خدایی

نیست که مهر سنگین بر عهده شوهرش بگذارد، مگر اینکه خداوند زنجیرهای 

 آتش به گردن او گذارد. 

 که عبارت اند از:د وجود دار موانع دیگری هم سد راه ازدواج جوانان

ترس از بچه داری، تاخیر آن به تشریفات و رسم های غلط، مشکل پسندی، ادامه تحصیل، مشکل مسکن، 

 وفاداری به همسر بعد از مرگ او.تعصب غلط و  ه زود بودن آن، گریز از مسئولیت، بهان

   

 در امر ازدواج: وساطت

است که  بسیار توصیه شدهو  یکی از نکاتی که اسالم بدان بسیار سفارش نموده یاری افراد نیازمند می باشد 

  ، وساطت کرده و مشکالت آنان را حل نمایند.ر انجام کار خیر و برآوردن حاجت یکدیگر مسلمین د

 می فرمایند: در این باره آله ل اهلل علیه وپیامبر اکرم ص

 (324ص ،62ج  ،)مستدرک الوسائل. ع و وصل و اعان یر الناس من نف

بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند، آنان را به هم نزدیک و در امر خیر 

 آن ها را یاری نماید.
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نباشند  توساطت در ازدواج بدان معناست که مومنان نسبت به وضعیت و شرایط برادران دینی خود بی تفاو

رای امر و جوان باصالح زندگی آنان انجام بدهند و چه اقدامی بهتر از معرفی کردن  دهر اقدامی در جهت  و

 .ازدواج و برپایی سنت نبوی

  :فرمودنددر این باره امام علی علیه الساّلم 

فاعاته اَْن َتْشفََع بَْیَن اْثنَینه فى نهكاح  حَ   .تّى یَْجَمَع ّللّا   بَْینَه مااَْفَضل  الشَّ

 (،15، ص 24الشیعه، ج وسائل )

بهترین وساطت، وساطت میان دو نفر براى ازدواج است تا این که خداوند 

 .آن دو را به یکدیگر برساند

پاداش کسانی را که در امر ازدواج وساطت کرده و زمینه را برای ازدواج دو صل اهلل علیه وآله رسول خدا  

 کرده اند: این گونه توصیف در چندین روایت مومن فراهم می کنند را

لَ  َمنْ  َجه   ، بینهما یجمع حتی مومنین بین تزویج فی َعمه  أََمَراه   أَْلفَ  ّللاَّ   َزوَّ

نْ  وره  مه نْ  َقْصر   فی أََمَراه   کل ، العین ح  رٍّ  مه هه  بکل لَه   کان وَ  ، ویاقوت د   َ ْطوه

لَ  ذلک فی بهَها تکلم کلمه أَوْ  ذلک فی َ طَاَها نِّهه  َعمه  وصیام لیلها قیام ، سه

َها   (226ص ،643ج لنوار،)بحارا .نََهار 

تا آن دو را به هم هر کس در راه به ازدواج در آوردن دو مومن بکوشد 

برساند، خداوند هزار حورالعین به همسری او در می آورد که هر زنی در 

قدمی که در این راه بر می دارد یا  برای هر کوشکی از در و یاقوت است و

که شب -برای هر سخنی که در این راه می گوید عمل یک سال )عبادت( 

برایش نوشته می  -روز هایش را به روزه داری  های آن را به نماز بگذارد و

 شود.

 

جَ  َمنْ  َمَراه   المومن أََ اه   َزوَّ د   وَ  بهَها یانس أَ َده   تَش   ، الیها یستریح وَ  َعض 

َجه   نَ  ّللاَّ   َزوَّ وره  مه نَ  أََحبَّ  بهَمنْ  آَنَسه   وَ  ، العین ح  نْ  الصدیقین مه  بیت َأْهله  مه

 (364،ص75)بحار االنوار،ج.  بههه  انسهم وَ  وا وانه نبیه

 هرکس برادر مومن خود را به ازدواج زنی در بیاورد که همدم و کمک یار و

مایه آرامش او باشد، خداوند از حورالعین، به همسری او در می آورد، و او 

 و -که دوست داشته باشد -با هر یک از صدیقان اهل بیت پیامبرشرا 

 .همدم می گرداند ، و آنان را با اوبرادرانش مانوس می کند

 م

نْ  لَ  ََ ه  یجمع حّتی َحًَلل   تزویج فی َعمه َجه   بینهما ّللاَّ نَ  ّللاَّ   َزوَّ وره  مه  اْلح 

ْطَوة   بکلّ  لَه   کان وَ . العین اَها    بَاَدةَ  بهَها تکلّم کلمة وَ . َ طَ )جامع .  َسنَة   عه

 (642األخبار ص 
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هر کس در ازدواج حاللی بین دو نفر اقدام کند تا اینکه خدا آن دو را گرد 

هم آورد، خداوند در برابر هر قدمی که وی در این راه برداشته و هر سخن 

 .دهدثوابی که گفته ثواب یک سال عبادت را به او می

 :این باره فرمودند درامام صادق علیه السالم 

جَ  َمنْ  نْ  کان ، أَْعَزب َزوَّ مَّ ه  ینظر مه . القیامه یوم الیه عزوجل ّللاَّ

 (336،ص5)کافی،ج

هر کس بی همسری را همسر بدهد، از کسانی است که خداوند در روز قیامت 

 .لطف( می افکند نظر) به او

 ازدواج را این گونه بیان فرمودند:در روایتی پاداش وساطت در امام کاظم علیه السالم  همچنین و

لِّ  یستظلون ثًلثه ه  َعْرشه  بهظه لَّ  ََل  القیامه یوم ّللاَّ ل ه   اَلَّ  ظه ل  :  ظه جَ  َرج   أََ اه   َزوَّ

ْسلهمَ  ّرا   لَه   کتم أَوْ  ، َأْ َدَمه   أَوْ  ، اْلم    (356ص ،74ج )بحار االنوار، . سه

عرش خدا نیست، در سایه سه کس اند که در آن روزی که سایه ای جز سایه 

عرش خدا هستند: مردی که برادر مسلمانش را همسر دهد، یا به او خدمت 

 ، یا رازی را از او پوشیده بدارد.کند

 

 سن ازدواج از دیدگاه اسالم 

 ،در اسالم سن مشخصی برای ازدواج تعریف نشده و ازدواج در هر مرحله ای از زندگی امری مجاز است  

 و سفارش اهل بیت به تعجیل در امر ازدواج بوده است. اما آنچه در احادیث و روایات آمده بیان گر اهتمام

ه ای است کآغاز سن ازدواج مبتنی بر سه اصل بلوغ جسمانی، روانی و اجتماعی است. بلوغ جسمانی دوره 

بلوغ  .کند پیدا می را برای تولید مثل دوران کودکی را طی نموده و آمادگی الزمانسان بر اثر تغییرات فیزیکی 

 تعبیر می شود، عبارت است از این که انساننیز بلوغ عقالنی که از آن به بلوغ فکری و بلوغ رشد  یاروانی 

از نظر فکری و عقلی به سنی برسد که تشخیص سود و زیان را بدهد و اموالش را در معرض حیف و میل 

ما به آن بلوغ اجتماعی می گوییم، یعنی این که فرد در تعامالت بلوغ دیگری هم هست که  .قرار ندهد

اجتماعی، مناسباتش را به گونه ای با افراد تنظیم کند که به تنش و اضطراب منجر نشود و بتواند مسالمت 

 .آمیز در کنار دیگران زندگی کند

ته و بلوغ اجتماعی در است که انسان به بلوغ جسمی و فکری دست یاف دوره جوانی بهترین زمان ازدواج

فرد بیش از هر دوران دیگر نیازمند سکون و آرامش است. دوره جوانی  حال تکامل می باشد. در این دوره
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گاه تبه همین دلیل این دوران پر ،روابط عاطفی و نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن استزمان اوج 

 ن رو بهتر است ازدواج در سنین جوانی رخ دهد.بسیار خطرناك بحران ها و انحرافات جنسی است. از ای

 فرمودند:در این باره رسول خدا صل اهلل علیه و آله 

ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال: ان اَلبکار بمنزله الثمر علی 

 الشجر؛ اذا ادرک ثمره فلم یجتن افسدته الشمس ونثرته الریاح، وکذالک

فلیس لهن دواء اَل البعوله، و اَللم اَلبکاراذا ادرکن ما یدرک النساء 

 (337،ص5)کافی،جیومنعلیهن الفساد َلنهن بشر.

جبرئیل از سوی خدای لطیف آگاه، نزد من آمد و فرمود: دوشیزگان به سان میوه ای 

بر درخت اند که هر گاه میوه اش برسد و چیده نشود، آفتاب آن را تباه می گرداند، 

زگان نیز این چنین اند؛ هرگاه به مرحله ای برسند بادها پراکنده اش می کند. دوشی

که زنان می رسند )سن بلوغ(، برایشان دارویی جز شوهر کردن وجود ندارد، و گرنه 

 از فساد در امان نیستند؛ چرا که آنان هم بشرند.

د ن خودر خصوص اهمیت تالش والدین در قبال ایجاد مقدمات ازدواج فرزندا صل اهلل علیه و آلهرسول اکرم 

 ند: جهت جلوگیری از لغزش آنان می فرمای

هه  بَلَغَ  َمنْ  ْلده ْنَده   وَ  النکاح و  .)کنز علیه فاَلثم َحَدثا   أَْحَدثَ  ث مَّ  ینکحه َما عه

 (442،ص66العمال،ج

 توان ازدواج دادن او را داشته باشد هر کس فرزندش به سن ازواج برسد و

 .سرزند، گناهش به گردن او استاز او لغزشی  )ولی این کار را نکند( و

 فرمودند: در این باره نیز صل اهلل علیه و آله رسول خدا

نْ   بَلَغَ. اذا یزوجه وَ  الکتابه ویعلمه اْسم ه   یحسن:  ثًلثه َوالهدههه  علی الَْولَده  َحقِّ  مه

 (22،ص644بحار االنوار،ج)

نهد، به او سواد از حقوق فرزند بر پدرش ، این سه چیز است : نام نیکو بر او 

 بیاموزد، و هنگامی که بالغ شد او را همسر دهد.

 :از ایشان روایت گردیدهو در جای دیگر 

هَا یستفره انَّ  انثی کانت اذَ اه  ... َوالهدههه  علی الَْولَده  َحق    الی َسَراَحهَا ویعجل ... أ م 

هَا بیت   (42،ص6)کافی،ج . َزْوج 

که...... اگر دختر باشد، مادر او را گرامی حق فرزند بر پدرش این است 

 .بدارد......و هر چه سریع تر، او را به خانه ی شوهر بفرستد
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 ؛انتخاب همسرمالک های مناسب برای 

 هم کفو بودن زوجین؛ -الف

 تعالیم اسالم عزیز در انتخاب همسر بر اصل کفویت تاکید دارد.  است.همتا و همانند کفو در لغت به معنی 

 با بیان بسیار زیبا کفویت همسرن را متذکر شده است. ر سوره نو 26 خداوند متعال در آیه شریفه

لطَّیِّباته ب وَن له الَْخبیثات  لهلَْخبیثیَن َو الَْخبیث وَن لهلَْخبیثاته َو الطَّیِّبات  لهلطَّیِّبیَن َو الطَّیِّ 

ا یَق ول وَن لَه ْم َمْغفهَرةٌ َو رهْزٌق َکریمٌ  مَّ َن مه ؤ  بَرَّ  .أ ولئهَک م 

زنان بدکار و ناپاك شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار و ناپاك نیز 

چنین  نیکو الیق مردانی و شایسته زنانی بدین صفتند و ) بالعکس( زنان پاکیزه

ایی بهتان هنیکو الیق زنانی همین گونه اند، و این پاکیزگان از و و مردان پاکیزه 

  .که ناپاکان درباره آنان گویند منزهند و بر ایشان آمرزش و رزق نیکوست

م است زن و مرد از نظر تناسب فرهنگی و هماهنگی روحیات فاصله چندانی باهم نداشته باشند، تا عالوه زال

عرفی نیز باشند. کفو شرعی یعنی زن و مردی که می خواهند ازدواج کنند، بر اینکه کفو شرعی باشند، کفو 

هماهنگی دینی و اخالقی داشته باشند. هم تایی اخالقی بسیار مهم است زیرا ممکن دو نفر از لحاظ دینی 

در نتیجه زندگی شیرینی نخواهند داشت.  ولی از جهت اخالقی نزدیک به هم نباشند و ،تناسب داشته باشند

ر بر تاکید اسالم عزیز بیشتکفو عرفی بهتر است تناسب فکری، اجتماعی و فرهنگی نیز رعایت شود.  در

اخالقیات هر فرد درون مایه وجودی او را تشکیل داده و تضاد در آنها،  کفویت شرعی است زیرا اعتقادات و

 تنش های زیادی در زندگی در پی خواهد داشت.

فی حدی  له عن رسول ّللا صل ّللا علیه -لسًلمالکافی عن اَلمام الصادق علیه ا

و آله  طب الناس و حثهم علی التعجیل فی التزویج بناتهم و عدم تا یرهن، الی 

. فقال: یا : فقام الیه رجل فقال: یا رسول ّللا، فمن نزوج؟ فقال: اَلکفاء-ان قال

ن اکفاء رسول ّللا، و من اَلکفاء؟ فقال: المومنون بعضهم اکفاء بعض، المومنو

 (333،ص5)کافی،ج.بعض

در حدیثی از رسول خدا که آن حضرت برای  –به نقل از امام صادق علیه السالم 

به تاخیر  ه تعجیل در شوهر دادن دخترانشان ومردم سخنرانی کرد و آنان را ب

نیفکندن این کار تشویق نمود..... پس، مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا! 

گفت:  . فرمودند: به اشخاص همسنگ و هم کفو.به چه کسانی شوهر دهیم

 اشخاص هم سنگ چه کسانی اند؟ فرمودند: مومنان هم سنگ یکدیگرند.
 :فرمودند رسول خدا صل اهلل علیه و آلهدر روایتی دیگرو 

 (332ص ،5ج )کافی،. حوا اَلکفاء و انکحوا منهمانک

هم  ن و همتای یکدیگرند ازدواج دهید و از کسانی که همتا وکه هم شأ کسانی را

 همسر بگیرید. ن شما هستند،شأ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=26
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=26
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 ند:ه افرمودصل اهلل علیه و آله در این باره رسول خدا  

وا فانکحوهن اَلکفاء جاءکم اذا  (192)نهج الفصاحه،ص. الَْحَدثَانَ  بهههنَّ  َوََل تََربَّص 

هرگاه اشخاص همسنگ )برای خواستگاری( نزد شما آمدند، دخترانتان را به 

 .همسری آنها در آورید و درنگ و امروز و فردا نکنید

 

 ؛اصالت خانوادگیداشتن  -ب

هر فرد عضوی از اعضای خانواده و شاخه ای از درخت خانواده است. این شاخه از ریشه تغذیه می کند،  

بنابراین بسیاری از صفات اخالقی، روحی، عقلی و جسمی را از خانواده خود از راه وراثت، تربیت و عادت 

ولی اعضای خانواده او از صفات از طرفی، ازدواج با فردی که خود ویژگی های مناسبی دارد، به ارث می برد. 

اخالقی، باورهای دینی و رفتارهای مناسبی برخوردار نمی باشند، بر شخصیت فرزندان خانواده در آینده اثر 

 گذار خواهد بود، لذا اسالم ازدواج با چنین خانواده هایی را منع نموده است.

 : خانواده فرموده اندوراثت بر فرزندان باره تأثیر درصل اهلل علیه و آله رسول خدا 

وا ج  الهح   الحجز فی تََزوَّ  (234،ص1مکارم الخالق،ج).دساس اْلَعَرقه  فَانه  ، الصَّ

  ریشه اثر دارد. شایسته ازدواج کنید؛ زیرا رگ و با خانواده خوب و

.  وَ  ا وانهن أَْشبَاهه  یلدن النِّسَاءه  فَانه  ، لنطفکم تخیروا منتخب میزان )أََ واتهههنَّ

 (2724 ح الحکمه،

برای نطفه های خود، بهترین را گزینش کنید؛ زیرا زنان، فرزندانی همانند 

 برادران و خواهران خود به دنیا می آورند.

 :انددهاصالت خانواده های آنان فرمو وانبیاء  خانداندرباره شرافت  ی علیه السالمامام عل

ْستَْوَدع  َو  ْم فهی َأْفَضله م  ْم َکَرائهم  فَاْستَْوَدَعه  ْستَقَرٍّ تَنَاَسَخْته  ْم فهی َ ْیره م  ه  أََقرَّ

ه  ینه ّللاَّ ْم بهده ْنه  ْم َسَلٌف قَاَم مه ْنه  لََّما َمَضى مه َراته اْْلَْرَحامه ک  طَهَّ اْْلَْصًَلبه إهلَى م 

د  صلى  َحمَّ ْبَحانَه  إهَلى م  ه س  له فَأَْ َرَجه  وآعلیه ّللا َ لٌَف َحتَّى أَْفَضْت َکَراَمة  ّللاَّ

َجَرةه الَّتهی َصَدَع  َن الشَّ وَماته َمْغرهسا  مه نه َمْنبهتا  َو أََعزِّ اْْل ر  ْن أَْفَضله اْلَمَعاده مه

تَره َو أ ْسَرت ه  َ ْیر  اْْل َسره  ْتَرت ه  َ ْیر  اْلعه ْنَها أ َمنَاَءه  عه ْنَها أَْنبهیَاَءه  َو اْنتََخَب مه مه

َجرَو َشَجَرت ه  َ ْیر  ا  )93نهج البالغه، خطبه ) .لشَّ

پروردگار بزرگ پیامبران را در عالیترین و برترین امانتگاهها و جایگاهها امانت 

هاى نیکو به زهدانهاى پاك و منزه انتقال داد. هرگاه نهاده آنان را از صلب

فرمود. دیگرى پس از او براى ابالغ یکى از آنان دعوت حق را لبیک مى

کرد. قرنها بدینسان گذشت تا این که کار نشر دین  می قیام رسالت و نشر آن
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)صلی « محمد»از جانب یزدان پاك و بى همتا به خاتم رسوالن الهى حضرت 

ها و عزیزترین پروردگار او را نیز از عالیترین معدند. اهلل علیه و آله( رسی

مبران زهدانها به رویاند. او را از همان درخت پاك و عزیزى رویاند که پیا

دیگر از آن پرورش یافته بودند، خاندان او از بهترین خاندانها هستند، 

 .هاستترین شجره بستگانش از خوبترین خویشاوندان شجره او پر ثمره

زیبایی صفتی است که نمی توان آن را در انتخاب همسر نادیده گرفت، اما نباید زیبایی را مالك اساسی در ازدواج 

که تنها شیفته زیبایی زنی قرار بگیرد، عقل ومنطق خود را از دست داده و سایر مالك های  به شمار آورد. مردی

انتخاب همسر را از جمله خانواده زن و پای بنده آنها به اصول اخالقی را نادیده می گیرد و موجبات شکست زندگی 

 خود را فراهم می کند.

 فرمودند: در این باره علیه السالمامام صادق 

ه  َرس ول   قَامَ   َرس ولَ  یا:  قیل.  الدَِّمنه  َ ْضَراءَ  وَ  ایاکم:  النَّاسه  ایها:  فَقَالَ   طیبا ّللاَّ

ه  اته :  قَالَ  ؟ الدَِّمنه  َ ْضَراء   َما وَ  ، ّللاَّ .  َمنْبهته  فی الَْحْسنَاء   الَْمرَّ معانی )السَّْوءه

 (361االخبار، ص

سبزه های مزبله بپرهیزید. گفته فرمود: ای مردم! از  پیامبر خدا خطبه خواند و

 شد: ای پیامبر خدا: سبزه مزبله چیست؟ فرمود: زن زیبا روی در رستنگاه

 )خانواده( بد.

فضایل انسانی و سجایای اخالقی جزء سرشت  .اخالق خوب یکی از نشانه های اصالت خانوادگی افراد می باشد 

ت. و خانواده بهترین بستر برای این امر اس یل شکوفا شود، اما باید بستری فراهم شود تا این فضاهر انسانی است

خانواده اصیل و شریف با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه را برای پرورش فراهم کرده و فضایل اخالقی را درون 

 آنها بارور می کنند.

 : نده افرمود در این باره علیه السالم امام علی. 

 (1855غررالحكم، ح ) .اَلعراق کرم ب ْرهَان   ًَلق   اَْل  َحَسن  

 خوش اخالقی، دلیل کرامت ریشه هاست.
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