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خانواده و برطرف کردن موانع موجود ضرورت ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل 

 از دیدگاه اسالمی

 5، احد سالک1رضا قمری

 

 

 کلیدی: ازدواج، تشکیل خانواده، اسالم یها واژه

 

 ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسالم

 . نهداد ادانواد ح ومومد ح   کنندد  یمجامعه را در اولین تقیسم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم  معموالً

اقتصادح دینح آموزش. نهاد اانواد  در جامعه ما که یک جامعه استوار بر مبانی اسالمی اسد  یمدی از   

. بندابراینح ازدواج از آنادا کده مراسدم     شدود  یمکه با ازدواج آغاز  باشد یماجتماعی  ینهادها ینتر مهم

یادی و پایه ای دارد. اهمی  بن باشد یمآغازین این نهاد مهم اجتماعی اس  و سنگ بنای نهاد اانواد  

ازدواج موفد    .یابدد  یمو نسل بقا  گیرد یمو نظام اویشاوندی شمل  شود یمبا ازدواج اانواد  تشمیل 

 تواندد  ینمد هیچ چیزی در جهدا    "پایه و بنیانی عالی برای ایااد اانواد  ای شاد و مستحمم اس  و 

)دیوید میس(. اسالم به عنوا   "موف  یها ازدواجرا شاداب تر و بهتر کند مگر افزایش  ها انسا زندگی 

دین بر امر ازدواج اهتمام بسیار دارد. آیات قرآ  و اوادیث پیامبر دلیل روشنی بر این توجه  ینتر کامل

زنا  بی شوهر ومردا  مارد از اودتا  را و مومنا  از غالما  اود ": فرماید یمو اهتمام اس . آناا که 

ببندیدح اگر تهی دس  باشندح اداوند از فضل اویش بی نیاز گرداندشا  که و کنیزانتا  را عقد ازدواج 

اداوند این اس  کده از   یها نشانهیمی از ": دیفرما یم و نیز(. 23 –)نور  "ادا فراای بخش و داناس 

 – )روم "جنس شما برایتا  همسر آفرید تا موجب آرامشتا  باشدح و بین شما الف  و مهربانی قرار داد

ازدواج سن  مدن اسد ح هدیچ بندایی ندزد اددا        ": فرمایند یمو پیامبر اسالم در اوادیثی بسیار  (.32

و  گرداند یمرا نیمو  ها آ محبوب تر از ازدواج نیس ح بی همسرانتا  را همسر دهید زیرا اداوند ااالق 

ام رضدا نیدز در   بسدیار دیگدر. امد    های یهتوصح و "افزاید یم ها آ را وسع  بخشید  بر مروت  ها آ رزق 

: اگر دربار  ازدواج دستوری از ادا و پیامبر صادر نشد  بودح هما  فوایدی کده اددا   فرماید یمودیثی 

در آ  نهاد  کافی بود که اردمندا  را بدا  ترغیب کند. با توجه به تاکیدات قرانی و اوادیدث بسدیار   
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جواندا  از شدرم مسدوال  مربوشده     باید در راستای آسا  سازی و مرتف  کرد  مشمالت فعلی ازدواج 

 فعالی  چشمگیرتری اناام گیرد.

توجه به ازدواج توجه به تشمیل نهاد اانواد  اس ح و استحمام یک کشور به استحمام اانواد  بسدتگی  

نددح بده   کصعود  ینردبا  چند پله ا یکمال از کد  به یرس یه انسا ح براکاگر الزم باشد دارد )زابو(. 

ارهدا و  یه براسداا مع کد  یط ادانواد  ا یدر محد  .ل اانواد  اس مین نردبا  تشیه ان پلیشور وتم اول

و در صدفا   گردد یم نیش جسم و جا  انسا  تأمیل شد  باشدح آرامش و آسامیتش یاسالم یها هیتوص

و  یعصدب  یهدا  یاسدتگ و  یشدان یپر یآ ح زنگارهدا  یو همداهنگ  یو همددرد  یرم  و همفیمیو صم

 م تر شوند.مرومند تر و مستحیشد ح ن یمیبا تعاو  و  توانند یمو دو انسا   شود یمزدود   یجسم

اداد  یح ایاز روابدط ناسدالم جنسد    یریشدگ یل اانواد  در اسالم: وفظ نسدلح پ میاز عوامل و اهدام تش

  ید بده هو  یل دهد مح پدرورش فرزنددا ح شد   یامدل انسدان  مل و تیممح تیرمو ف یح ااالقیآرامش روو

عطوف  بود  اانواد  اس . از این میا  یمی از مهدم دالیدل تشدمیل ادانواد  رفد       انو  کو یاجتماع

ه ادود را از  کد از دارد ید نیازی به نام نیاز جنسی اس  که در دورا  جوانی بسیار شدید اس . انسدا  ن 

شداند   کبه انحدرام و فسداد    یاز جنسیرف  ن یند و براکوفظ  ها یهرزگو  ها یآلودگتهاجم شهوات و 

 ید آمد  آرامش و رابطده عداشف  یسازد و این امر باعث پد یو عف  سپر یدامنکرا با پا یعمرنشود و 

نش یآفدر  یها سن ه از کن اس  یسعادت ز  و مردح در ا ژ  ز  و شوهر اس .یا  افراد اانواد  به ویم

شدند  با یا جاذبده آ  گونه  یرند و در پیو زودگشر قرار نگ یسطح یها جشبهر یاارج نشوند و تح  تأث

 ها آ را در اعماق جا  و دلح متحد سازد نه اینمه  ها آ وند دهد و یگر پیدیمرا به  ها آ ه تمام وجود ک

ه بدا مشداهد  ثمدر  وجدود     کد ن هسدتند  ید ز  و مردح شالب ا از شرفی .را به پستی و گنا  مابور کند

صدال  و   ییهدا  انسدا    ید   تربیبنگرندد و مسدلول   یو پدر یشح اود را بر مسند پر افتخار مادریاو

شدتنح امتدداد بخشدند. در همدی راسدتا در      ین رهگشرح بده وجدود او  یرند و از ایارزشمند را بر عهد  گ

و  یگدا  اجتمداع  ینندد  پا کن ییح اانواد  تعیژ  در جوام  شبقاتیمعاصر به و یاز جوام  صنعت یاریبس

و  یو  زنددگ یار و شد مد بدا اف شدود و   یدر داال اانواد  متولد مد  کودکشود.  ی  افراد محسوب میهو

فه یا نااودآگا ح وظین جوام ح آگاهانه یتوا  گف  اانواد  در ا ین روح میابد. از ای یط آ  پرورش میشرا

ندد. و  ک یفا میا ین مورد نقش مهمیاود را به دوش دارد و در ا یاعضا ی  اجتماعین هوییتع یاساس

افراد اس . در  یگا  اجتماعینند  پاکن ییعملح تعح تقواح علم و یاین دروالی اس  که در جامعه اسالم

همده   م بر عهد  اانواد  قدرار دارد. یر مستقیامل فرد به شور غمفه فراهم آورد  بستر تیا ح وظین میا

ح انشااهللح و شود یمانسا  اس  که در سایه ازدواج و تشمیل اانواد  پاسخ داد   یها یازمندیناز  ها نیا

ازهداح  ین نید و بددو  رفد  ا   شود ینمبرآورد  نشودح انسا ح سعادتمند  ها یازمندینن یدح اگر ایبدو  ترد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5 

 

ن ادا قرار دهدد  یر پوشش دیه اود را زکاس   یسکامل کح انسا  کش یل اس . بمز مشین یندارید

ن نخواسته و اناام دهد یند آنچه را دک کتر یعنین باشد؛ یشح تاب  دستورات دیو فعل او کو در تر

پس باید دوبار  تشکر داد  شود که ازدواج یک دستور از شرم ادا و رسول  .اواسته اس  نیآنچه را د

س کد هدر   انسدا  فرمدود:   ینددار ی  نقش اانواد  در دیاسالم با توجه به اهم یامبر گرامیپ ادا اس .

مدا   .ندکشه یپ یاله یح تقواید در مورد نصف باقیرد  اس ح و باکن اود را وفظ یندح نصف دکازدواج 

شداند   ک یو آلدودگ  یجوانانما  به هرزگد  میاواه یمم و اگر یش هستیآال یو ب کط پایاگر شالب مح

 یه گدشار یچ گونده سدرما  یم و از هیار اندازکن را  به یانات اود را در ام  جهاتح امید از جمینشوندح با

 -رد  اس  )نورک  یار تشوکن یز ما را به ایم نیرکمح همانگونه که قرآ  ینمن یح اودداریو معنو یماد

ام  یه اداوند در روز قکاس   یسانکرا همسر بدهدح از  یه ماردک یسک ع( فرمود:صادق )امام  (.23

ا  دو ید ه انسدا  م کد ن اس  یا ها وساش ن یبهتر ع( فرمود:) نیرالملمنیام .نگرد یمبه نظر لطف به او 

شدرز   یبر این اساا اگر انسا  دارا ند.کجم   ها آ ا  ید تا اداوند میس در را  ازدواجح وساش  نماک

ز بده دسد  اوسد ح بده     ید ه اداوندح مسبب االسباب اس  و همه چکند کباشد و قبول  یدیر توومتف

  ید ات دربار  ازدواج و همسدر داد  بده افدراد مادرد شدد  اسد ح اهم      یه در قرآ  و رواک ییها هیتوص

د و ید و بدا ام  کند یم ی  تلقیم اهمکج را الت ازدوامانات و مشمام یمکل: یاز قب ییها بهانهو  دهد یم

اددا را   دارد یمد ه دوسد   کد  یسک: فرمود یمامبر ادا یپ .دارد یمن را  قدم بر یبه اداوندح در ا یامات

ح بده  کندد  یمد  یه از ترا عائلهح از ازدواج ادوددار ک یسکند و کد ازدواج یندح باکدار یز  دکیو پا کپا

 اداوند متعال بدگما  اس .

آشدنا   یاسدالم  یارهدا یم جوانا  را با معینک یم و سعیقداس  ازدواج را در نظر مردم باال ببر هر انداز 

ر قابل عبور یا غیصعب العبور  یمح ارزش دارد؛ اما اگر ازدواج را در نظر جوانا ح همچو  گردنه ایگردان

ز ید آ  ن یاجتمداع د در انتظدار عواقدب   ید مح باییفدزا یز از آ  بیگر یرویم و به شور مرتب بر نیجلو  ده

و  شود یم ز فحشا و فساد افزود کوسته بر مراید باشدح پیشد ییز از زناشویه گرک یدر جامعه ا .میباش

 ح براوردار ی  صحیاهح فرزندا  هم از تربیشد  هستند. در نت یز در معرض متالشین ها اانواد  یوت

رح به هدم ارتبداد دارندد و    یزنا یک یها ولقهن امورح مانند یه همه اکار واض  اس  یبس نخواهند شد.

  ید قداسد  ازدواجح بداال رفدتن ارزش ز  در جامعدهح ترب     باشدد.  تواند ینم یگریاز د یدام جداکچ یه

  و ید ه به درد االقک ییروهایار افتاد  استعدادها و نکح به ها اانواد ام م  فرزندا ح دوام و استحیصح

ن یامل زوجک  و یصح یریامگکرفتن فساد و فحشاح  نیح از باورند یم یو اقتصاد یالت مادمرف  مش

 یهدا  ولقهو...ح همه  ینیو اوش ب یبه الطام اداوند یدواریگرح امیدیماانواد  از  یط با صفایدر مح

افته باشدد؛  ی  و تحق  ینیه همه امور ذکر شد ح در آ  عک پسندند یم یاسالمح جامعه ا .اند رشته یک
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 یاساس یارهایو مع کند یمروا  اود شرح یپ ین وجهح برایرا به بهتر یین جه ح فلسفه زناشویبه هم

را از  ین برنامده مقدسد  یچند  ی  اجرایو ضرورت و اهم بخشد یم واال یو به آ  قداست دهد یم ارائهرا 

ادود مشدوق ازدواج اسد  و     ین جامعده ا یاس ح چند  یهیبد .اواهد یمش یتب اومفتگا  میهمه ش

ه جوانا ح هدم بتوانندد   ک کند یمن و اعمال ین را آ  چنا  تدویو قوان کند یمم یتنظ یرا شور ها برنامه

 اق فراوا  به استقبال ازدواج بشتابند.یو معصوم بمانند و با اشت کنند و هم پاک یترق

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

