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  ازدواج از ديدگاه اسالم

  

  عضو هيئت علمي دانشگĤه آزاد اسالمي  واحد استهبان - كارشناس ارشد مديريت آموزشي –منصوره اميريان زاده 

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  مرودشت –كارشناس ارشد مديريت آموزش  –مژگان اميريان زاده 

  

  :چكيده 

ن رابطه ميان دو انسان از دو جنس مخالف است كه ابعاد وسيع وعميق و هدف هاي ازدواج مقدس ترين و پيچيده تري

ازدواج مناسب موجب تداوم حيات مسجود مالئك، جانشين خدا بر روي زمين مي شود همچنين زمينه .متعددي دارد

كه پيوند انديشـه بـا    ساز پيدايش فرزندان و در نتيجه ارضاء  نياز انسان به جاودانگي وگريز از فنا مي شود ازدواجي

بسياري از سنت هاي ازدواجي ريشه در .انديشه باشد سبب طهارت معنوي شده و زمينه ساز كرامت وجودي فرد است

فرهنگ اسالمي دارد براي فردي كه مي خواهد ازدواج كند آشنايي با نظرات وديدگاههاي مذهبي مي تواند بسيار راه 

وجه به آيات و روايات مطرح شده ازدواج از ديدگاه قرآن، ازدواج در اسالم، فضيلت گشا باشد بنابراين در اين مقاله با ت

  .ازدواج، فوائد ازدواج، آثار اخروي ازدواج، عوامل مؤثر در استحكام ازدواج و الگوي ازدواج مورد بررسي قرار گرفت

 .كلمات كليدي، ازدواج، اسالم، قرآن، استحكام ازدواج

  

  ازدواج چيست؟ 

. قدس ترين و پيچيده ترين رابطه ميان دو انسان از  دو جنس مخالف است كه ابعاد وسيع و عميق و هدف هاي متعددي داردازدواج م

ازدواج پيمان و پيوند مقدسي است ميان دو جنس مخالف بر پاية روابط پاياي جنسي، عـاطفي و معنـوي و بـر اسـاس انعقـاد قـرارداد       

بنابراين ازدواج يك تصميم گيري ظريف و پيچيـده اسـت كـه    . را براي زوجين به وجودمي آوردشرعي، اجتماعي و قانوني كه تعهداتي 

بناي يك خانوادة سالم با ازدواج سالم و شايسته نهاده مي شـودو راز و رمـز   . قبل از هرگونه اقدامي بايد تمام جوانب آن را در نظر گرفت

بي شك هيچ نابهنجاري عـاطفي و اجتمـاعي وجـود    . دواج درست نهفته استسالم سازي جامعه در سالم سازي خانواده ها از طريق از

  هـر فـردي تـالش    . ازدواج اقـدامي اسـت حسـاب شـده و سـنجيده، نـه شـتاب زده و سرسـري        . ندارد كه از تأثير خانواده فارغ باشـد 

و اصول بسيار پيچيده اي پيـروي كنـد و    مي كند به هنگام انتخاب همسر و شريك زندگي خود، آگاهانه يا ناآگاهانه، از هنجارها، قواعد

  .معيارهاي دقيقي رامطمح نظر قرار دهد

ازدواج مناسب، موجب تداوم حيات مسجود مالئك، جانشين خدا بر روي زمين مي شود همچنين زمينه سـاز پيـدايش فرزنـدان و در    

  .مي شود نتيجه ارضاء نياز انسان به جاودانگي و گريز از فنا ر

ـارت معنـوي شـده و زمينـه سـاز      ازدواج تنها پيو ند تن با تن نيست بلكه پيوند انديشه با انديشه نيز مي باشد اين نوع ازدواج سبب طه

  اشــاره مــي شــود و بــا مطالعــة فرهنــگ جوامــع گونــاگون مالحظــه » اصــل كفويــت« در اســالم بــه . كرامــت وجــودي فــرد اســت

افـراد تمايـل دارنـد    . أن بودن و همسان گزيني يك قاعدة جهاني استمي شود كه در امر انتخاب همسر، قاعدة تناسب، سنخيت، همش

همسري انتخاب كنند كه از ابعاد گوناگون سني، تحصيلي، خانوادگي، اقتصادي، هوشي، اعتقادي، فرهنگي و نظاير آن با آنها همسـان و  
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نواده اي كه بستر رشد و تكامل جسمي، روانـي،  بديهي است كه هدف از ازدواج، پايه ريزي كانون خانوادة سالم است، خا. متناسب باشد

در چنين شرايطي است كه زن براي شوهر و شـوهر بـراي زن، همسـر،    . عاطفي و معنوي زن و شوهر و فرزندان در آن فراهم مي گردد

ده نقـش پـدر   همدل، همفكر، همدوش، همسفر و همراه تلقي مي شود و در كنار يكديگر مسير رشد و تكامل را طي مي كنند و در آين

  .و مادري اليق، آگاه، مدير و مدبر را ايفا مي نمايند

آشـنايي بـا نظـرات و ديـدگاههاي     . براي فردي كه مي خواهد ازدواج كند. بسياري از سنتهاي ازدواج ريشه در فرهنگ اسالمي ما دارد

سخنان خداوند كه در قرآن امده است و پيـروي   ازدواج يك امر پيچيده است و مطمئناً پيروي از. مذهبي مي تواند بسيار راه گشا باشد

ـاهش دهـد   همچنـين آشـنايي بـا    . از سخنان پيامبر كه از طريق وحي با خدا در ارتباط بوده است مي تواند خطاها و اشتباهات ما را ك

بر آن شديم تا پاره اي از آيـات  به همين دليل . نصايح و اندرزها و رفتارهاي امامان دين مي تواند ما را به سرانجامي سعادتمندانه برساند

  . و احاديث را در اين مقاله جمع آوري كنيم كه مورد لطف و رحمت خداوند قرار  گيريم

  ازدواج از ديدگاه قرآن 

امر ازدواج از ديدگاه قرآن  نه تنها در بني آدم مقرر است بلكه تمام موجودات وگياهان و هر جنبنده اي بـراي ادامـه نسـل محتـاج بـه      

  .ات ازدواج و پيروي از آن مي باشدمقرر

  ) 8 –نبأ ( ما شما را جفت جفت آفريديم* 

و از جمله نشانه هاي او آن است كه از جنس شما برايتان همسراني آفريده تا بدانها آرامش يابيد و ميان شما دوستي و مهر قـرار داد،  * 

  ) 21 –روم . (كه در اين براي انديشمندان نشانه ها است

و از حيوانات نيز جفتهايي و به اين صورت شما را مـي آفرينـد،    - ده آسمانها و زمين است، از خودتان جفتهايي برايتان قرار دادآفرينن* 

   )11- شوري . ( هيچ چيز همانند او نيست، و همو شنوا و بيناست

 - اگرچه شما را به شگفتي آورده باشـد  - ستبا زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند، كنيزي كه مؤمن باشد از زن مشرك بهتر ا* 

اگر چه شما را به  - به ازدواج مشركان مدهيد تا آنكه ايمان بياورند، غالمي كه مؤمن است از مرد مشرك بهتر است) زنان مسلمان را( و 

ند و آيات خويش را بـراي  به جهنم مي خوانند و خداوند به اراده خويش به بهشت و آمرزش مي خوا) شما را( آنان - شگفتي آورده باشد

   )221- بقره.( مردم بيان مي دارد، باشد كه پند گيرند

و چون زنان را طالق داديد و عده شان نزديك به سر آمدن رسيد، به  نيكي رجوع كنيد و يا به خوبي رهايشان كنيـد، و بـراي زيـان    * 

ند به خويش ستم كرده است و آيه هاي خداوند را به مسـخره  رساندن نگاهشان مداريد تا به آنان ستم روا داريد، و هر كس كه چنين ك

ـاد آريـد، از خـداي بترسـيد و       –و بدان پندتان مي دهد  –مگيريد و نعمت هاي الهي را از كتاب و حكمت كه بر شما نازل كرده  بـه ي

  ) 221- بقره.( بدانيد كه خداوند به همه چيز داناست

يك به سرآمدن رسيد، اگر به خوبي بين خود رضايت داده انـد كـه بـا شوهرانشـان ازدواج     وچون زنان را طالق داديد و عده شان نزد* 

) بازنداشـتن ( كنندشما بازشان مداريد، از اين، آن كس از شما اندرز مي گيرد كه به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشـد، ايـن كـار    

  ) 232- بقره .( ي دانيدبراي شما بهتر و پاكيزه تر است، كه خداوند مي داند و شما نم

آن كسان از شما كه مي ميرند و همسراني به جاي مي گذارند، آنان  چهار ماه و ده روز بپايند و چون مدت خويش را بسـر آوردنـد،   * 

ـاره خـويش كننـد بـر شـما                               نمـي باشـد، و خداونـد از آنچـه كـه انجـام مـي دهيـد        ) اوليـاي زن  ( گناهي در آنچه از ارايـش كـه درب

  ) 234- بقره.( آگاه است
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نمي باشد، خدا مـي دانـد كـه شـما بـه       - در آنچه از خواستگاري زنان كه به اشاره گوييد و يا در دلتان پنهان كنيد –گناهي بر شما * 

گوييـد، ولـي عـزم    ) عبه ميزان شر( نكنيد مگر آنكه سخني نيكو) مباشرت ( زودي به آنان اظهار خواهيد كرد ولي با آنان وعده پنهاني 

بستن عقد ازدواج نكنيد تا زمان عده به سر برسد و بدانيد كه خداوند آنچه در دلها داريد مي داند، پس از او بترسيدو بدانيد كـه خـداي   

   )235- بقره .( آمرزنده و حليم است

ن معين ننموده ايد گناهي بـر شـما نيسـت ولـي     مادام كه با آنان مباشرت نكرده و يامهري براي ايشا - اگر زناني را كه طالق داده ايد* 

- بقـره  .( برخـورداري دهيـد   - توانگر به مقدار خويش و تهي دست به مقـدار خـود   - آنان را از بهره اي نيكو كه شايسته نيكوكاران است

236 (  

نصف آنچه را كه ملتزم شده ايد، و اگر پيش از آنكه با آنان مباشرت كنيد طالقشان داديد و مهري براي ايشان معين كرده بوديد بايد * 

بپردازيد مگر آنكه زنان درگذرندو يا آن كس كه گره ازدواج به دست اوست گذشت كندو گذشت كردن شما به تقـوا نزديكتـر اسـت و    

  )237- بقره ( 0.بزرگواري و فضيلت را ميان خودتان ترك نكنيد كه خداوند به آنچه مي كنيد بيناست

                      ر و يـا مشـرك را نگيـرد و زن زناكـار را جـز مـرد زناكـار و يـا مشـرك نگيـرد، و ايـن بـر مؤمنـان حـرام              مرد زناكار جـز زن زناكـا  * 

  ) 3- نور.( شده است

ـاك،  *  زنان پليد در خور مردان پليدند و مردان پليد در خورزنان پليد و زنان پاك شايسته مردان پاك اند و مردان پاك شايسته زنان پ

  ) 26- نور.( دارند)در بهشت( از آنچه كه مي گويند به دورند، آنان آمرزش و روزي فراواني) عايشه و صفوان( آنان 

ديدگان خويش فرو خوابانند و شرمگاههاي خويش را حفظ كنند، اين براي ايشان پاكيزه تر است كه خداوند بـه  : به مردان مؤمن بگو* 

  ) 30- نور .( آنچه مي كنند آگاه است

جـز آنچـه كـه     - ديدگان خويش فرو خوابانند و شرمگاههاي خويش را حفظ كنند و زيور خويش را آشكار نكننـد : ان مؤمن بگوبه زن* 

ازآن ظاهر است و بايد گريبانهاي خود را به روسري هايشان بپوشانندو پيرايه هاي خويش را آشكار نكنند جـز بـراي شوهرانشـان و يـا     

پسرانشان و يا پسر شوهرانشان و يا برادرانشان و يا برادر زادگانشان و يا خواهر زادگانشان و يا زنانشان  پدرانشان و يا پدر شوهرانشان و يا

و پاي نبايـد بكوبنـد تـا آنچـه از      - و يا آنچه كه مالك آن شده اندو يا مردان بي تمنا و يا كودكاني كه از پوشيده هاي زنان آگاهي ندارند

  ) 31- نور.( همگي به سوي خداوند توبه بريد شايد كه رستگار شويد! دانسته شود، اين مؤمنان زينت خودشان كه پنهان مي دارند،

زنان بي شوهر و مردان مجرد از خودتان را و مؤمنان از غالمان خود و كنيزانتان را عقد ازدواج ببنديد، اگر تهي دست باشند، خداونـد  * 

  ) 32- نور .( راخي بخش و داناستاز فضل و كرم خويش بي نياز گرداندشان كه خداوند ف

  ) 33 –نور .....( و كساني كه اسباب ازدواج  نيابند بايد خويشتن داري كنند تا آنكه خداوند از فضل و كرم خويش توانگرشان كند

لك آليات لقـوم  و هو الذي مد االرض و جعل فيها رواسي و انهاراً و من كل الثمرات جعل منها زوجين اثنين يغشي اليل النهار ان في ذا

در آن كوهها و نهرها و همة ميوه ها، مقررگرديـد از جنـاب خداونـد ازدواج دوتـايي      4و اوست كه بگسترد زمين را و گردانيد(. يتفكرون

  ) 3/رعد( ).داشته باشندو مي پوشاند بوسيلة شب روز را بدرستي كه در آن نشانهايست از براي قومي كه فكر مي كنند

فرستاديم باد را كه باعـث آبسـتن شـدن باشـد پـس فـرو       (واقح فانزلنا من السماء ماء فاسقينا كموه و ما انتم له بغازنين و ارسلنا الرياح ل

  ) 22/حجر( ).ستاديم از آسمان آب را پس نوشانيدم شما را از آن و نيستند شما مرا آنان را خزانه داران
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منزه است خداوندي كه آنچه از زمين جفت قـرار داده  (سهم و مما اليعلمون سبحان الذي خلق االزواج كلها مما تنبت االرض و امن انف

الكتريسته مثبـت و  ( و شما بشر را نيز جفت آفريده چيزهاي ديگري را هم كه فعالً عقلهاي شما نمي رسد و نمي تواند درك كند مثل 

  )  36/يس( ).جفت قرار داده) منفي

  )49/الذاريات( ).ز هر چيزي خلق كرديم جفت، شايد پند گيريدا(و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 

  ).رويانيــديم در زمــين از هــر گيــاهي جفــت كــه منظــره ســبز و خــرم آنهــا بهجــت آور اســت (و انبتنــا فيهــا مــن كــل زوج بهــيج 

ودتان بيافريد تـا وسـيله   خداوند همسراني براي شما از جنس خ( .خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه

  )7/ق.( )دلگرمي شما باشند و مهر و عاطفه را در مابينتان رابط قرار داد
  

  ازدواج در اسالم 

               ازدواج در اسالم مستحب مؤكد است ولـي ممكـن اسـت بعللـي واجـب گـردد، چنانچـه اگـر تـرك ازدواج باعـث آلـودگي بـه زنـا و             

  .امثال آن باشد

زنان و مردان مجرد  و غالم و كنيزهاي شايسته شان را همسر دهيد، اگر فقير باشند خدا از فضل خود بي نيازشـان  : يدخداوند مي فرما

ـان همسـر     : و نيز مي فرمايد )23نور، .(گرداند، خداوند بخشنده و دانا است يكي از نشانه هاي خداوند اين است كه از جـنس شـما برايت

  )21روم، .(بين شما الفت و مهرباني قرار دادآفريد تا موجب آرامشتان باشد، و 

  .ازدواج كنيد و مجردان را همسر دهيد، نشان بخت بلند مسلمان اين است كه زن  بي شوهري را شوهر دهد: پيغمبر اكرم فرمودند

  1.هيچ چيز در نزدخدا، محبوب تر از خانه اي كه در اسالم با ازدواج آباد شود نيست

كـه خـدا در آن   ) اجتمـاعي ( هم صادر نشده بود همان فوائـد  ) ص(دربارة ازدواج دستوري از خدا و پيغمبر اگر: حضرت رضا مي فرمايد

  2.نهاده از قبيل نيكي با خويشان و پيوند با بيگانگان كافي بود كه خردمندان و مصلحت انديشان را بدان ترغيب كند

  3.ن را نيك، و ارزاقشان را وسيع، و جوانمرديشان را زياد فرمايدمردان مجرد را زن دهيد تا خدا اخالقشا: مي فرمايد) ص(پيغمبر

  4.هيچ عمل مباحي در نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست) ص(پيامبر

ازدواج قانوني و شرعي جامعه را از فحشاء و منكر و فساد و تباهي كه نتيجه انحرافات و هرج و مرج جنسي است نگه مـي دارد و آنهـا را   

ل صحيح انساني واقع مي كند و اين امر مطلوب ذاتي خداوند و ازدواج هر فرد مقدمـه تحقـق آن اسـت و بـدين جهـت      در مسير تكام

  .پاداشهايي بر آن قرار داده كه از آن جمله آمرزش گناهان است

صورت پدر مـي نگـرد،   هنگام باريدن باران، وقتي كه فرزند در : درهاي آسمان چهار موقع گشوده مي شود: نقل شده كه ) ص(از پيامبر

  .زماني كه در خانه كعبه را باز كنند، و در وقت اجراي عقد نكاح

دو سـوم ديـن خـود را از    ! اي واي! هر كس در ابتداي سنين جواني ازدواج كند شيطان فرياد مي كند، اي واي: مي فرمايد) ص(پيغمبر

  1.شر من حفظ كرد
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  2.من نيست ازدواج سنت من است هر كس از سنت من رويگرداند از

  3.و هر كه ازدواج كند نصف دينش را بازيافته از خدا دربارة نيم ديگر بترسد

هر كه خواهد از سنت من پيروي كنـد بدانـد كـه    : است آن جناب مي فرمود) ص(زن بگيريد ازدواج سنت پيغمبر: مي فرمايد) ع(علي 

  .زن گرفتن سنت من است

  .و زن نپسنديدممن از دنياي شما جز عطر : فرمود) ص(پيغمبر

  .هيچ بنائي در اسالم نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست: و در جاي ديگر نيز فرموده 

  فضيلت ازدواج . هر كس خواهد بر فطرت من باشد بايد بسنت من رفتار كند، يكي از سنتهاي من ازدواج است: و همچنين

  4نكاح ما من شيء احب الي اهللا عزوجل من بيت يعمر بال): ع(عن النبي

  .يعني ارزش هيچ چيز نزد خداوند متعال به اندازه خانه اي نيست كه براي ازدواج ساخته مي شود

آيـا همسـرداري؟   : آمد، آنگاه حضرتش از آن مرد سئوال نمود) ع(نقل مي كنند كه مردي به حضور پدر امام باقر) ع(حضرت امام صادق

او آنچه در آن است از آن من باشد و من در عوض فقـط يـك شـب بـدون همسـر      من دوست ندارم كه دني: پدرم فرمود. نه: جواب داد

دو ركعت نماز شخص متأهل بهتر از شب زنده داري شخص مجرد است كه تمام شـب را بـه   : فرمود) ع(زندگي كنم، سپس امام پنجم

  .نماز ايستاده و روزش را به روزه داري بپردازد

است كه ) ص(ازدواج كنيد كه همانا ازدواج كردن سنت رسول خدا: است كه ايشان فرمودندروايت شده ) ع(و از حضرت امير المؤمنين 

  ».هر كسي كه دوست دارد از سنت من تبعيت كند بداند، ازدواج كردن از سنت من است«: همواره مي فرمود

ازدواج ) ص(سـت كـه رسـول گرامـي     اسالم به پسر و دختر امر مي كند كه هرچه سريعتر ازدواج كنند و آنقدر اين مهم تأكيـد شـده ا  

  .نكردن را اعراض از سنت خويش، يعني خروج از اسالم مي داند و خانه اي را كه در آن ازدواج صورت پذيرد بهترين خانه مي نامند

  : است چنانكه فرمودند) ص(ازدواج و حفظ نسل مسلمانان مورد فخر و مباهات رسول خدا

وليد نسل نمائيد، كه من در روز قيامت به شما مباهات مي كنم، حتي به طفل كوچكي كـه سـقط   ازدواج كنيد و تشكيل خانواده ها و ت

من متبتله هستم، : آمد و عرض كرد) ع(زني به حضور امام باقر: فرمودند) ع(در تأكيد بر ا مر ازدواج امام علي بن موسي الرضا.شده باشد

مـي خـواهم در فضـل و    : براي چه؟ گفت: دارم كه ابداً ازدواج نكنم، فرمودند قصد: منظورت از تبتل چيست؟ گفت: فرمودند) ع(اما باقر

بـه ازدواج  ) ع(از اين كار منصرف شو، كه اگر در ازدواج نكردن برتـري باشـد، قطعـاً حضـرت فاطمـه     : كمال برتري جويم، امام فرمودند

  .سبقت نگرفته است) ع(اطمه نكردن از تو سزاوارتر بود در صورتي كه احدي از نظر فضل و برتري از حضرت ف

  : فوائد ازدواج

  ازدواج روزي را زياد مي كند

افراد مجرد و غالمان و كنيزان شايستة خود را همسر دهيد، چنانچه فقير باشند خداوند از فضل خويش بي نيازشان سـازد،  : قرآن مجيد

  .خدا صاحب وسعت و دانش است
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  .سيع گرددزن بگيريد تا رزق شما و: مي فرمايد) ص(پيامبر

  .اگر مردان فقير باشند خدا از فضل و كرم خويش بي نيازشان گرداند :هر كس از ترس فقر زن نگيرد بخدا گمان بد برده، خداوند فرموده

  .براي وسعت رزق، زن بگيريد، زن بركت دارد

ردد در اين مورد بـه دو روايـت از   ازدواج باعث وسعت رزق در زندگاني مي شود و درهاي رحمت و بخشش الهي با ازدواج گشوده مي گ

  : اشاره مي نمائيم ) ع(امام علي

  .روزي را بوسيله ازدواج جستجو كنيد

  .با زنان تزويج كنيد كه ايشان سبب روزي هستند 

مـرد ازدواج كـرد و درهـاي    . اظهر تهي دستي كرد حضرت فرمود زن بگيـرد ) ص(مردي خدمت پيغمبر: مي فرمايد) ع(حضرت صادق

  .گشوده شد رزق برويش

  .توصيه كردند روزي را بوسيله زن گرفتن تحصيل كنيد)  ص(پيغمبر

كسي كه ازدواج كند نصف دينش را حفظ كرده پس بايد در نگهداري نصف ديگـر ديـنش از نافرمـاني خـدا     : فرمودند) ص(رسول خدا

  .برحذر باشد

  .جرد استدو ركعت نماز فرد متأهل برتر از هفتاد ركعت نماز شخص م) ع(امام صادق

  .وقتي كه نكاح صورت مي گيرد، درهاي آسمان بخاطر نزول رحمت بر روي خالئق باز مي گردد

  .كسي كه دوست دارد طاهر و مطهر خدا را مالقات كند بايد تزويج كرده او را مالقات نمايد

او دو سوم دينش را از مـن حفـظ كـرد،    هيچ جواني در ايام جواني تزويج نمي كند، مگر اينكه شيطان فريادش بلندمي شود كه واي بر 

  .پس بايد بنده از نافرماني خدا درباره يك سوم باقي مانده دينش بترسد

  . هترين متاع دنيا زن صالحه است

  . بنا نشده است در اسالم بنائي كه در پيشگاه خدا دوست داشتني تر از تزويج باشد

  .يشان را نيكو و روزي آنها را فراوان و مروت شان را زياد خواهد كردمردان و زنان را با هم تزويج كنيد كه خداوند اخالق ا
  

   :آثار اخروي ازدواج

عالوه بر آثار دنيوي زناشويي كه فرزندان صالح شاخص ترين آنها مي باشد، از نظر معنوي و آن جهاني نيز اين عمل خداپسـندانه فـوق   

ـاداش     . بيشتر بازداشته و عامل تقرب در پيشگاه خداوند است العاده مورد توجه مي باشد، ازدواج انسان را از گناهان ايـن سـنت نبـوي پ

  :مــي فرماينــد) ص(چنانچــه پيــامبراكرم. عبــادت را دو چنــدان نمــوده و خــود نيــز از بهتــرين طاعــات الهــي محســوب مــي گــردد

  » .ايد متأهل باشدهر كس دوست دارد عاقبت بخير بوده و با ايمان كامل و با دلي پاك از دنيا برود، حتماً ب« 

ــده اســــت  ــان نقــــل شــ ــز از ايشــ ــام  : و در روايتــــي ديگــــر نيــ ــل انجــ   دو ركعــــت نمــــازي كــــه شــــخص متأهــ

  » .مي دهد، پاداشش از هفتاد ركعت نماز شخص مجرد باالتر است

  » .بيشترين اهل آتش از افراد مجرد هستند« :رسول خدا مي فرمايند

شود كه اساس شخصيت اجتماعي و مذهبي هر شخص تا حدود زيادي بـه ازدواج و   با توجه به آيات و روايات متعدد چنين حاصل مي

همگي در اين مسأله پيشگام بوده و با گفتارهاي خود پيروان خويش را بـه ايـن سـنت    ) ع(پيشوايان معصوم . زناشويي وي بستگي دارد
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ـاهي الزم در معرفـت     زيرا هيچكس بدون همسر آرامش فكري و رواني پي. الهي ترغيب و تشويق نموده اند دا نمي كند، تـا تكامـل و آگ

الهي را داشته باشد و از شعله هاي افروخته بر قدرت غريزه جنسي در امان بماندو لذا خداوند متعال در قرآن مجيد آرامـش خـاطر را از   

  : بهترين ثمره هاي ازدواج معرفي مي نمايد

كه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريـد تـا موجـب آرامـش و آسـايش      از جمله نشانه ها و آيات قدرت و توان الهي اين است « 

  » .خاطر شما باشند

آري، همسر و همسرداري عامل سكون قلبي و آرامش اضطرابها است و موجب تحرك و فعاليت در تمام جوانب اجتماعي و مصونيت از 

  . ارتكاب به گناه و تحصيل رضا و قرب به درگاه الهي است

  در استحكام ازدواج عوامل مؤثر 

 ������ �� ��	 
��� � �����  

ـاتي     مسأله ازدواج و تشكيل خانواده موضوعي حياتي است و براي هر كسي يك بار در طول زندگيش اين فرصت پيش مـي آيـد و حي

شريكي كه تـا  : ب نمايندبودن امر ا زدواج از اين نظر است كه زن و مرد و يا دختر و پسر مي خواهند براي خود شريكي در زندگي انتخا

  .پايان عمر با او خواهند بودو از همه اسرار و رموز زندگي او باخر و آگاه خواهند شد

بنابراين عقل مي گويد كه درباره همسرش تحقيق نمايد، در خصوصيات اخالقي و ويژگيهاي روحي او بررسي نمايد ومطالعه كنـد كـه   

  اين همسر كيست و هويتش چيست؟ 

  : مي فرمايند) ع(ادق امام جعفر ص

  زن همانند گردنبندي است كه به گردن انسان افكنده مي شود، انديشه كن ببين چه چيزي را به گردن خود مي افكني؟ 

در اين مورداستفاده از مشورت افرادي آگاه و با ايمان و بررسيهاي دقيق و قابل اعتماد از حاالت يكديگر، وظيفه اصلي و شرط اول است 

  .وايمان واقعي و هم آهنگ بودن در روش صحيح زندگي و سازگاني با واقعيتها براي طرفين روشن شود تا صداقت

:  اسالم معيار گزينش همسر را بيان كرده و به مردان و زنان آموخته است كه همسران آنـان بايـد داراي چـه شـرايطي باشـند      از اين رو،

  : در اين باره فرموده است) ص(پيامبر 

گلـي كـه در مـنجالب روئيـده، بـه چـه معناسـت؟          «) ص(يا رسول اهللا: پرسيدند. از آن گلي كه در منجالب روئيده باشد بپرهيزيد« 

  . »زن زيبايي كه در خانواده پستي تربيت شده باشد: فرمودند

بعد از نمـاز ،  . را بخواند  هر كدام از شما كه قصد ازدواج داشت ، دو ركعت نماز بخواند و در آن سوره حمد ويس: (( حضرت علي فرمود 

 ،خدايا به من زني با اين خصوصيات عطاكن ؛ صالح و با محبت ،كسي كه صاحب فرزند شود ،شـاكر : خداوند را حمد و ثنا گفته و بگويد

يم كند و اگر خـدا  ر به ياد خداوند بودم ، يارگقانع و با غيرت باشد كه اگربه او احسان كردم شاكر باشد و اگر بدي كردم ، مرا ببخشد  و ا

زديكـي كـردم ، راز   نزد او رفتم ، خود را حفظ كند و اگر وارد خانه شوم ، شاد شود و اگر با او نرا فراموش كردم ، به يادم  بياورد و اگر از 

 تا يا خير و منـ خد. نگهدار باشد  و اگر خواهشي كردم  اطاعت كند و اگر قسم دادم آن را تأييد كندو اگر عصباني شدم ، مرا آرام سازد

ـاء يـك    1  »و بركت را نصيب ما فرما تقوا و نيكي، ايثار و از خود گذشتگي، يكي از مهمترين عوامل استحكام روابط و محبت ميان اعض

مجموعه است نمونه هاي ايثار و گذشت در زندگي هر انساني نشانگر بزرگي روح و علـو همـت اوسـت از ايـن مـوارد در زنـدگي اميـر        
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در امـور خانـه، تقسـيم    ) س(بـا فاطمـه  ) ع(از موارد ديگر همكاري حضرت علي: فراوان ديده مي شود) س(و فاطمه زهرا) ع(المومنين 

  .را مي توان نام برد...... وظايف ادب واحترام، رازداري، محبت، فداكاري و

اميرالمـومنين  . ف متعالي يـاري مـي دهـد   حضرت زهرا با ايجاد يك محيط آرام و باصفا در درون خانه، امام را در جهت رسيدن به اهدا

هيچ گاه، فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند، او را به هيچ كاري مجبور نكردم و او نيز مـرا  : موضوع را اين گونه بيان مي كند

م، تمـام غصـه هـايم    آزرده نساخت، در هيچ امري، قدمي برخالف ميل باطني من برنداشت و هرگاه كه به رخصارش نظـاره مـي كـرد   

  . برطرف مي شد و دردهايم را فراموش مي كردم

  :در محيط خانواده) س(از جمله اقدامات حضرت زهرا

 . اصالت خانواده و سعي در صيانت آن و پرهيز از هر كاري كه سبب تزلزل آن مي گردد

  .فرو ريختن بنيان خانواده ميشود رذيلت خلقي مايه اعتدال در زندگي و كوشش در اجتناب از افراط و تفريط زيرا هر كدام از اين دو - 

  .تكريم متقابل و متعامل همسرها ، به طوري كه كرامت هر دوطرف محفوظ بماند - 

  .تربيت فرزند متادب به آداب ديني كه مقبول عصرو نسل حاضر باشد - 

ـلمان بايـد از     دخترپيامبر اسالم ونمونه كامل زن تربيت شده وبرخوردار از اخالق عالي )س(فاطمه اسالمي است آنچـه هـر زن و مردمس

زندگي دختر پيغمبر بياموزد، پارسايي او، پرهيزگاري، بردباري،فضيلت،ايمان به خدا وترس از پروردگار و ديگر خصلت هاي عالي انساني 

. است كه در خود داشت
  

  يژگي زن مسلمان از ديدگاه پيامبر و

فضيلت بعضي از آنها بـر بعـض ديگـر    و سخن از زنان . نشسته بوديم ) ص(زي كنار پيامبر اكرم رو: (( جابربن عبداهللا انصاري مي گويد 

بهتـرين  : حضرت فرمود . اي رسول خدا مارا با خبرنما  ،بله: آيا شما را آگاه سازم ؟ پس ما همگي گفتيم :فرمود ) ص (شد  رسول اكرم 

شان عزيز هستند وبا شوهرانشـان   دهواان ، عفيف وبا حيا مي باشند ، نزد خانزنان شما ، زناني هستند كه صاحب فرزند مي شوند ، مهرب

براي آنها خود را آراسته نمايند وخود را ازغير شوهر محفوظ مي دارند، به حرف همسر گوش داده و اطاعـت  . با فروتني رفتار مي كنند 

) رفتار زنانه دارنـد  . ( روابط آنها با شوهر مانند مردان نيست . مي كنند ، هنگامي كه با شوهرانشان خلوت مي كنند، تمكين مي نمايند 

  : فرمودند) س(به فاطمه ) ص(در رابطه با ويژگي همسر،پيامبر اكرم  1

آيا مي داني به خاطر كرامت خداوند نسبت به تو بردبارترين مردان و پيشقدمترين آنها در اسالم و داناترين آنان از حيـث آگـاهي را بـه    

  2.در آوردم؟ حضرت زهرا با شنيدن اين سخنان شادگشت ازدواج تو

  : چنانكه در خبر است. از نظر اسالم خانواده اي پست است كه دين واخالق در آن حاكم نباشد

  » اگر كسي كه از اخالق و دين او خشنود هستيد به خواستگاري آمد به او زن بدهيد« 
  احترام متقابل
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عالوه بر روابط انساني ميان آنان، رابطة خاص زناشويي نيـز ميانشـان برقـرار اسـت و بيشـتر از       زن و شوهر، دو عضو جامعه هستند كه

از اين رو، براي تداوم اين رابطه و استحكام بنيان خانواده بايد تالش كنند كه مرزها را حفـظ كننـد و حـدود را    . ديگران به هم نزديكند

  .شوند رعايت نمايند و كمال احترام را براي يكديگر قائل

  .هر كه خانواده اش را تحقير كند زندگيش تلخ شود : فرموده است) ص(رسول اكرم 

  محبت و عشق متقابل 

قـرآن در بيـان راز و رمـز    . عشق و محبت به يكديگر، جزء جدايي ناپذير زندگي و از شروط اساسي دوام وبقاي كانون گرم خانواده است

   :زندگي، از محبت سخن مي گويد و مي فرمايد

  21/روم. ما در دلهاي شما محبت و عشق سوزان به يكديگر قرار داديم

  1هرچه ايمان مرد بيشتر شود، محبتش به همسرش بيشترگردد : فرموده است ) ص(رسول خدا

  2.يكي از خلقهاي خوب پيامبران، محبت به همسران بوده است: فرمود) ع(امام صادق

  3.ده، ماية طول عمر استنيكي به خانوا: فرمود ) ع(و نيز امام صادق

  4.ثوابش بيشتر از اعتكاف در مسجد من است) و با او گرم بگيرد( اگر شوهر نزد عيال خود بنشيند : فرمود) ص(رسول خدا 

  اعتماد و خوش بيني 

قابل و پرهيـز  اصل ديگري كه به عنوان زير بناي يك زندگي سالم بايد به آن توجه شود خوش بيني زن و شوهر به يكديگر و اعتماد مت

  .از هرگونه شك، ترديد، دودلي و بدبيني است

  .شك و سوء ظن به يكديگر بناي زندگي را متالشي مي سازد و از بهشت خانواده يك جهنم سوزان به وجود مي آورد

پايه و اساسـي   كه( اي مؤمنين از بسياري از گمانها: قرآن با صراحت در سورة حجرات از سوء ظن و تجسس نهي نموده و فرموده است

  ...... پرهيز كنيد كه بعضي از آن گمانها گناه است و نيز در كارهاي همديگر تجسس و جاسوسي نكنيد) ندارد

  5.بدبيني با ايمان جمع نمي شود: فرمود) ع(در احاديث بسياري سوء ظن مذمت شده؛ چنانكه علي 

  ايمان و تقوا 

همواره مورد توجه قرار گيرد و لحظه اي فراموش نگردد، ايمان، تقوا و توجه به عبادت و يكي ديگر از اصول زير بنايي كه در زندگي بايد 

  .معنويت است

زندگي بدون عبادت و ايمان به خدا، بدون روح، خشك وخسته كننده است، سرابي است كه هرگز تشنگان را سيراب نخواهـد سـاخت،   

  .كه با گنج قارون و قدرت فرعون همراه باشد همواره با دلهره، اضطراب، تشويش و سرگرداني است هرچند 

اساس زندگي را از اول، با نام وياد خدا و عمل به دستورهاي او، عمل به واجبات و ترك محرمات، تقوا و پاكي و عفت و عزت نفس آغـاز  

  .بهره مندشويد كنيد تا نور خدا در تمام زندگي تان جوانه بزند و از ميوه شيرين ايمان هم خود او هم نسل آيندة شما
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           ر از آنچـه او مـي خواهـد   كسـي كـه خداونـد را بـه شايسـتگي عبـادت كنـد او نيـز بيشـت         : نقل است كه فرمـود ) ع(از حضرت عيسي

  . 1كندبه وي عطا 

  2.مؤمن پس از تقواي خداوند از چيزي به اندازه همسر شايسته سود نمي برد: فرمود) ص(رسول خدا

  .3اع دنيا همسر شايسته استبهترين مت: و نيز فرمود

ــاقر   ــام ب ــود) ع(ام ــنود         : فرم ــد، خش ــي بين ــون او را م ــه چ ــت، ك ــته نيس ــر شايس ـاالتر از همس ــودي بـ ــدا،  س ــدة خ ــراي بن   ب

  .4مي گردد و چون سفري رود، خودو مالش را حفظ نمايد

  .5هر گاه خواستگاري با ايمان و امانتدار آمد، به او زن بدهيد: فرمود) ص(و رسول اكرم 

  نداشتن توقع بي جا از يكديگر

زن و شوهر بايد سعي كنند همديگر را درك كنند، حدود وظايف خود و طرف مقابل، را بشناسند و بيش از حد تـوان از يكـديگر توقـع    

  .نداشته باشند

  گذشت 

ار لغـزش ديگـري   روحية گذشت و بخشايندگي بايد بر زندگي مشترك حاكم شود و هر يك با بزرگواري وسعة صـدر و گذشـت از كنـ   

  .بگذرند

  ).237/بقره.(اگر گذشت كنيد به تقوي نزديكتر است: قرآن مي فرمايد

  ).23/نور (از خطاي يكديگر گذشت كنيد، مگر دوست نداريد كه خدا شما را ببخشايد؟ : نيز در جايي ديگر مي فرمايد

  همكاري متقابل 

شوهر خود را بر امور زندگي چه امور مربوط به دنيا، چه امور مربوط بـه  : يدوقتي شرايط زن خوب را بر مي شمارد، مي فرما) ع(امام رضا

  .6آخرت، ياري دهد

به جز صديق و شهيد كسي توفيق خدمت به عيال وخانواده نمي يابد، مگر مردي كه خداونـد  : نقل است كه فرمود) ص(از رسول اكرم 

  .7بخواهد به او خير دنيا و آخرت را برساند

   صداقت و يكرنگي

خود را با همسر يكي دانستن، تو و من در كار نبودن، با هم . يكي از عوامل نزديك شدن روح زن و شوهر وجود صداقت و يكرنگي است

  . رك و راست سخن گفتن، چيزي از زندگي را پنهان نداشتن، اعتماد داشتن و سرانجام برداشتن مرز بنديها از ميان

  حفظ اسرار خانه و زندگي 

  بايد امن باشد وآنچه درون آن مي گذرد محفوط بماند محيط زندگي

                                                                    
= � �	 ����� ��	��0� ! ��.#.  
& �  � �1234�	 ������#! ���   
' �  � �1$���	 5	63�#! ��.. 

) � � �1234�	 �����-!��((  
7 �  � �1234�	 ������#! �-�  
> �  � � 1234�	 ������#! ��# 
? �  � ��	���	������#! ��  . 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ��

  .سينه آدم خردمند گنجينة اسرار اوست : مي فرمايد) ع(امام علي 

  نيازردن يكديگر 

زني كه شوهر خود را بيازارد و غمگين كند مورد لعنت و نفرين خداوند است و خوشبخت اسـت خوشـبخت   : مي فرمايد) ع(امام صادق

  )ع(امام علي.1احترام كند و آزار ندهد و در تمام امور مطيع و گوش به فرمان او باشد آن خانمي كه شوهر را

  .2مبادا به گونه اي  باشي كه اهل خانه ات احساس بدبختي كنند با داشتن شوهري چون تو

  صبر و سازش 

                     را موفقيــت و كاميــابيصــبر را ماننــد ســپر آدمــي در برابــر تــن مــي دانــد و در احاديــث اســالمي ميــوة شــيرين صــبر   ) ع( علــي

  .بر شمرده شده است

  تشكر و تقدير 

  .3آن كسي است كه بندگان خداي را بيش از همه شكر مي گويد: آن كسي كه خداي را بيشتر شكر مي گويد: فرمود) ع(امام سجاد

  وفا و پايبندي به اصول زناشويي 

ـانوادة سـالم اسـت،      . و شوهر استتحكيم نظام خانواده، مستلزم بقاي و وفاي زن  بديهي است كه هدف از ازدواج، پايه ريـزي كـانون خ

در چنـين شـرايطي   . خانواده اي كه بستر رشد و تكامل جسمي، رواني ، عاطفي و معنوي زن و شوهر و فرزندان در آن فراهم مي گردد

و همراه تلقي مي شـود و دركنـار يكـديگر مسـير      است كه زن براي شوهر و شوهر براي زن، همسر، همدل، همفكر، همدوش، همسفر

  .رشد و  تكامل را طي مي كنند و در آينده نقش پدر و مادري اليق، مدير و مدبر را ايفاء مي نمايند

   :نتيجه گيري

  : با توجه به آيات و احاديث مطرح شده الگوي ازدواج در اسالم داراي ويژگي هاي زير مي باشد

و ميان شما دوستي و   با هم انس گيريد، براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد تا در كنار او آرامش يافته، از نشانه هاي اوست كه « 

  4» .رحمت قرار داد

بـي ترديـد در ايـن ازدواج    . كه نمونة بارز و نشانة كامل زن است ، بهترين و روشنترين مصداق آية فوق مي باشـد ) س(حضرت فاطمه 

در نظر بوده آن هدف برتر ، همانا همگامي در مسيري بـود   بيش از آنچه در ازدواجهاي معمولي منظور است ،مبارك، اهداف و مقاصدي 

در فـرداي عروسـي   ) ص(بـه پيـامبر اكـرم    ) ع( پاسخ صريح و زيباي علي . كه موجب كمال اعضاء خانواده و همچنين اجتماع مي شد

  »مه چه خوب ياوري براي اطاعت الهي است فاط« :علي مي فرمايد. مؤيدي است بر آنچه گفته آمد ،

بود و شايد يكي از بهترين و شكوهمندترين نشانه هـاي آن  ) س0و فاطمه ) ع(تعاون بر تقوا و نيكي يكي از اركان زندگي مشترك علي 

مشكل ) ع(براي علي هيچ گاه از وي تقاضايي ننمود كه اجابت آن) ع(در طول زندگي پرفراز و نشيب خود با علي ) ع(اين است كه زهرا

حضرت چه در خانة پدر و چه در خانة شوهر براي  رفع مشكالت وحل گرفتاريهـاي مـردم تـالش مـي كـرد      . وموجب اذيب وي باشد

او بـا شـناخت عميـق و درك جايگـاه بلنـد و حسـاس       . بدين گونه او شريك مجاهدتهاي اجتماعي و مردمي همسـر بزرگـوارش بـود   
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هـاي زنـدگي را بـه جـان مـي خريـد و ذره اي در اخـالق حسـنه و سـلوك او در روابـط همسـري و            همسرش، تمام سختيها و مرارت

آن حضـرت تـالش   . مسئوليتهاي زندگي، اثر منفي نگذاشت و اين مي تواند به نوبة خود دستور  العمل يك زندگي پربار و شيرين باشد

ار و از خودگذشتگي، يكي از مهمترين عوامل استحكام روابـط و  ايث.در محيط خانه را ارج مي گذاشت و با جان و دل به آن مي پرداخت

محبت ميان اعضاء يك مجموعه است نمونه هاي ايثار و گذشت در زندگي هر انساني نشانگر بزرگي روح و علـو همـت او اسـت از ايـن     

در امـور خانـه، تقسـيم    ) س(اطمهبا ف) ع(همكاري حضرت علي: فراوان ديده مي شود) س(و فاطمه ) ع(موارد در زندگي اميرالمؤمنين 

  ..... وظايف، ادب و احترام، رازداري، محبت، فداكاري و

ـام را در        حضرت جايگاه حساس وخطير همسرش را مي داند و كوشش مي كند با ايجـاد يـك محـيط آرام و باصـفا در درون خانـه، ام

هيچ گاه فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگـز  : بيان مي كنداميرالمؤمنين موضوع را اين گونه . جهت رسيدن به اهداف متعالي ياري دهد

مرا نرنجاند، او را به هيچ كاري مجبور نكردم و او نيز مرا آزرده نساخت، در هيچ امري، قدمي برخالف ميل باطني مـن برنداشـت و هـر    

بـه  : در جايي ديگر مـي فرمايـد   1.دمگاه كه به رخسارش نظاره مي كردم، تمام غصه هايم برطرف مي شدو دردهايم را فراموش مي كر

  2.هرگز كاري نكردم كه فاطمه خشمگين شود، او نيز هيچ گاه مرا خشمگين نكرد! خدا قسم

تو با تقواتر و متواضـعتر از آن هسـتي   .، همسر خويش را اينگونه توصيف مي كند)س(در آخرين لحظات عمر حضرت زهرا) ع(امام علي

از دست دادن تو بـراي مـن بسـيار سـخت و نـاگوار      ! جدايي و دوري از تو بر من دشوار خواهد بودكه من تو را سرزنش كنم، آه چقدر 

مصيبت فراق تو آن قدر تلـخ سـنگين اسـت كـه تحمـل آن بـراي       . از اين ماتم به خداي خود پناه مي برم و دل به او مي سپارم. است

در .ا جبران كند، اين دردي است كه درماني براي او نمي بيـنم مصيبتي كه هيچ چيز نمي تواند آن ر. مشكل و طاقت فرساست) ع(علي

انتها توصيه مي شود به جوانان در آستانه ازدواج آموزش هاي الزم را در زمينة شناخت خويش، اهداف ازدواج، چگونگي انتخاب همسـر  

  .ماعي كاسته شودو راهكارهاي استحكام بنيان خانواده داده شود تا بدين وسيله از آمار طالق و مشكالت اجت
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