دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده/سال اول/شماره اول/پاییز و زمستان 49-35/1397

بررسی موانع و راهکارهای ازدواج آسان از منظر اسالم
فاطمه رضایی
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چکیده
این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی ،موانع و راهکارهای ازدواج آس ��ان از منظر اسالم را
بررس���ی می کند .پس از بیان و توضیح مفهوم نکاح ،اهمیت و جایگاه ازدواج و اهداف آن
بیان می ش���ود که عبارت است از تش���کیل خانواده ،تکامل شخصیت انسان ،افزایش رزق
و روزی ،ایج���اد آرامش ،حفظ عفت و افزایش ایمان .پ ��س از بیان این موارد ،انواع ازدواج
از نظر نوع نیاز و حکم تکلیفی آن ،موانع ازدواج آس ��ان و راهکارهای آن مثل واس ��طه گری،
رواج فساد و ازدواج نابهنگام بررسی می شود.
واژ گان کلیدی :ازدواج ،ازدواج آسان ،اسالم ،موانع ،راهکارها.

 .1مقدمه
هیچ س ��ازمانى محبوبتر از س ��ازمان خانواده نزد خداى متعال نیس ��ت .س ��اختارى که با عش���ق و
محبت بنیان شده و فراتر از التزام قانونى ،عشق و فدا کارى نفسانى ،تحکیم آن را ضمانت مىکند.
بی ��ش از یک س ��وم معارف حکمت عملى ب ��ه تدبیر خانواده مىپردازد که در مقی ��اس با تدبیر فرد و
جامع ��ه ،جایگاه مهمی دارد .خان ��واده ،کوچکترین واحد جامعه اس ��ت .از اجتماع خانوادههاى
فرهیخته ،جامعه فرزانگان ساخته مىشود .نهاد خانواده در جوامع بشرى ،همواره هدف مطالعه
مکتبها و ادیان الهى بوده است .رابطه اعتبارى نسبى و سببى ،در کانون خانواده قانونمند شده
و سپس به سایر نزدیکان و بستگان مىرسد.
مس ��ائل حوزه خانواده از جهات گونا گون قابل بررس ��ی اس ��ت .برای مث ��ال ،گاه می توان به عوامل
تحکیم کنن ��ده رابطه زوجی ��ن پرداخته و گاه می توان کارکرد ارتباط مؤثر در خانواده را بررس���ی کرد.
یک ��ی از اصلی ترین مباحث ،ارائه راهکارهایی برای س ��هولت در امر ازدواج اس ��ت؛ زیرا ا گر این مهم
محقق شود ،سایر مسائل به دنبال آن مطرح می شود .در مورد بسیاری از مسائل مربوط به ابعاد
خانواده ،کتاب های جامع و کاملی نوش ��ته ش ��ده ،اما شاید بتوان گفت که رجوع به آنها با مشکل
 .1دانش پژوه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،از افغانستان.

همراه اس ��ت .چون اغلب مس ��ائل حوزه خانوده در علم روانشناسی مطرح می شود ،بیشتر منابع،
کتب نگارش یافته در غرب هس ��تند .هر چند از منظر علمی ،این کتاب ها جایگاه باالیی دارند ،اما
خالی از هر نوع مسائل دینی بوده و فقط برخی از مسائل اخالقی را در نظر گرفته اند.
بیش ��تر کتبی که نویس ��ندگان مسلمان نوش ��ته اند به مس ��ئله ازدواج به طور کلی پرداخته و ا گر هم
جزئی پرداخته باش ��ند ،آن جزئی را مفصل بیان کرده اند .همین امر باعث عدم رجوع به آن منابع
36

می شود؛ زیرا عموم مخاطبان کتب حوزه خانواده ،عوام مردم هستند که حوصله یا زمان مطالعات
دقیق و علمی را ندارند .شاید بتوان گفت که در حوزه ارائه راهکار برای ازدواج آسان ،هیچ نگارش
منس ��جم و س ��ازمان یافته ای وجود ندارد ،بلکه به اهداف و وظایف زوجین پرداخته اند .به همین

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

دلیل نگارنده در پی آن اس ��ت تا با یافتن پاس ��خ س ��ؤاالت ذیل ،راهکارها و دس���تورات دین را برای
ازدواج آسان بیابد.
اقسام ازدواج کدام است؟
چه موانعی در مسیر ازدواج جوانان وجود دارد؟
دین اسالم چه راهکارهایی را برای رفع موانع ارائه داده است؟

 .2مفهوم شناسی
 .1-2نکاح

ازدواج در لغت ،یعنی جفت گرفتن ،زن کردن ،ش ��وهر کردن ،با یکدیگر جفت و قرین شدن ،با هم
جفت شدن( .معین ،1393 ،ص )216واژه دیگری که بر امر ازدواج داللت دارد ،واژه نکاح است که
در لغت به معنای تقابل است و در اصطالح به معنی رابطه حقوقی است که برای همیشه یا مدت
معی ��ن ،به وس ��یله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل ش ��ده و به آنها ح ��ق می دهد که از یکدیگر
تمتع جنسی ببرند (مسعودی ،1397 ،ص .)25

 .3اهمیت و جایگاه ازدواج
خداون ��د در نهاد انس ��ان ،غریزهها و اس ��تعدادهایى را برای نگهدارى ،حف ��ظ و تکامل او به ارمغان
گذاش ��ته اس ��ت .یکى از این غریزهها شهوت جنسى و تمایل دو جنس مخالف به یکدیگر است .ا گر
از این غریزه به نحو صحیح و در حد تعادل استفاده شود ،انسان در مسیر تکامل خود گام برداشته
و از نتایج س ��ودمند آن بهرهمند مىش ��ود ،ولى ا گر از حد تعادل خارج ش ��ده و از آن در غیر مسیرى
که فطرت و شریعت براى انسان تعیین کرده اند ،استفاده شود ،عواقب خطرنا کى به دنبال خواهد

داشت؛ زیرا غریزه جنسى ،یکى از نیرومندترین و سرکشترین غرایز انسان بوده و به تنهایى با سایر
غرایز برابرى مىکند .اسالم در جایگاه دینى که دستورات و قوانینش بر مبناى فطرت است ،سعى
کرده غرایز و نیروهاى طبیعى بشر را در مسیر صحیح قرار دهد نه اینکه آنها را را کد نگه داشته و یا از
کار انداخته و یا بر خالف جریان طبیعى و اصول فطرى انسانى به کار برد .در این راستا براى کنترل
غریزه جنس ��ى و هدایت گرایش و کش ��ش طبیعى میان زن و مرد ،به ازدواج و پیوند مش ��روع زن و
مرد ،اهمیت ویژه ای داده است (مطهری ،1373 ،ص.)43
برای پی بردن به اهمیت و جایگاه یک موضوع ،بیان اهداف آن ضروری است؛ زیرا بین میزان
اهمیت و اهداف ،رابطه متقابل و دو س ��ویه وجود دارد .هر چه امری نزد ش ��ار ع اهمیت بیش���تری
داشته باش ��د ،منجر به تأمین اهداف واالتری در سطح فردی و اجتماعی می شود .بنابراین ،برای
دستیابی به اهمیت ازدواج ،اهداف آن بررسی می شود.
 .1-3تشکیل خانواده

انگیزه ه ��ای ازدواج مانند پاس ��خ به نیازهای روحی و روانی ،حفظ نوع بش ��ر و تولید نس ��ل س���الم و
پا ک ،باید در چارچوبی تعریف شده و در غالب کانونی به نام خانواده تحقق یابد .خانواده ،کانون
محبت ،عاطفه و لطف است که با ازدواج پی ریزی می شود .ازدواجی که به تشکیل این کانون مهر
و محبت نینجامد ،ش ��اید از دیدگاه عرفی و حقوقی ازدواجی صحیح باش ��د ،اما ازدواجی مطلوب و
مفید نیس ��ت؛ هرچند تولید مثل و برخی نیازها در آن تأمین ش ��ود .بدون تحقق این هدف ،تحقق
اهداف دیگر نیز ممکن نیس ��ت یا به صورت ناقص خواهد بود .برای مثال تأمین مودت و محبت،
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یکی از اهداف اساس ��ی ازدواج ،تش ��کیل خانواده اس ��ت .این هدف ،بیان کننده این است که تمام

تنها از طریق پیمان ازدواج به دست می آید( .امینی ،1394 ،ص)41
 .2-3تکامل شخصیت انسان

ازدواج ،نوعی تکامل روانی و عاطفی را برای انس ��ان به ارمغان می آورد؛ زیرا هیچ انسانی به تنهایی
کامل نیس ��ت .به همین دلیل انس ��ان ،پیوس ��ته برای جب ��ران نقص و کمبود خ ��ود تالش می کند.
انس ��ان با قرار گرفتن در کانون یک زندگی مش ��ترک در س ��ایه انس ،مودت ،محبت و روابط نزدیک
و صمیمانه ،مس ��تقل شده و احساس مسئولیت بیش ��تری می کند ،زندگی برایش هدف دار شده و
از ثمرات کس ��ب و کار و تالش خود در خانواده نو بنیاد خویش بهره می گیرد .در زندگی زناش���ویی،
زن و م ��رد از تش ��ویق ها ،حمایت ها ،رهنمودها و کمک های یکدیگر بهره مند ش ��ده و در برخورد با
مس ��ائل و مش ��کالت زندگی ،از تعاون و همکاری های همس ��ر خویش کمک می گیرند( .ساالری فر،
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 ،1388ص)75
ازدواج و پیوند زناش ��ویی ،باعث ش ��ده تا زوجین به باور انس ��ان کامل شدن برس���ند .دختران وارد
دنی ��ای والی ��ت از طریق فرمانبرداری از همس ��ر و وارد دنیای مدیریت بر احساس���ات ،از طریق مادر
ش ��دن می شوند .در مقابل ،پس ��ران نیز منیت های کودکانه درون خود را فراموش کرده و با والیت
بر خانواده و تدبیر امور آنان ،در مس ��یر تکامل گام بر می بردارند .با اس ��تقرار چنین حالتی اس���ت که
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جامع ��ه متش ��کل از خانواده ،لحظه ب ��ه لحظه به منتهای مقص ��د و هدف خود نزدیکتر ش���ده و به
لقاءاهلل می رسد.

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

 .3-3افزایش رزق و روزی

یکی از مس ��ائلی که ذهن جوانان را به خود مش ��غول کرده ،مس ��ئله افزایش درآمد اس���ت .گاه دیده
می شود که بسیاری از آنان ،از ترس فقر ،تن به ازدواج نمی دهند ،در حالیکه آموزه های اسالمی نه
تنها مؤید این امر نیس ��ت ،بلکه می فرماید« :روزی را به وس ��یله ازدواج کردن زیاد کنید»( .عاملی،
)87 /3 ،1387؛ «ه ��ر ک ��س ازدواج را از ت���رس ن ��داری رها س ��ازد ،به خداوند گمان بد برده اس���ت»
(عاملی.)93 ، /3 ،1387 ،
 .4-3ایجاد آرامش

انس ��ان ،خواه مرد و خواه زن ،از پاره ای جهات ناقص آفریده ش ��ده و جزء کامل کننده او ،در جنس
مخالف نهاده ش ��ده اس ��ت .به همین دلیل زن و مرد هر دو به هم محتاج بوده و برای این نقص و
نیاز به هم تمایل دارند؛ زیرا هر ناقصی ،مش ��تاق کمال خویش اس ��ت و هر محتاجی ،در پی چیزی
می رود که نیازش را پاس ��خ دهد .بنابراین ،زن ،مش ��تاق مرد است و مرد ،مشتاق زن و چون به هم
دست یابند ،در کنار هم آرام می گیرند( .طباطبایی)165 /8 ،1367 ،
َْ ُ ُ َ
َ
ً
ُ
َ ََ َ ُ
قرآن کریم می فرماید«َ :و ِم ْن آیا ِت ِه أ ْن خل َق لک ْم ِم ْن أنف ِسک ْم أ ْزواجا ِل َت ْسکنوا ِإل ْی َها؛ و از نشانه های
او (خداون ��د) آن اس ��ت که برای ش ��ما از نفس ��تان زوج هایی آفریده اس ��ت تا در کنار آنه���ا به آرامش
برسید»( .روم)۲۱ :
آرامش ،بس ��تر کمال انس ��ان اس ��ت .زندگ ��ی اجتماعی ،بدون س ��کون و آرامش ق���وام نمی گیرد.
پیش ��رفت و پختگی علم و دانش و فناوری ،در گرو آرامش انسان هاس ��ت .انس���ان برای پیش���رفت،
چ ��ه در بع ��د فردی و چه در بعد اجتماعی ،محتاج آرامش اس ��ت و ازدواج ای ��ن آرامش را به او هدیه
میدهد .نتیجه آرامش ،چیزی جز احس ��اس خوش ��بختی نیس ��ت .پیامبر؟ص؟ می فرماید« :هر کس
ازدواج کند ،نیمی از خوش ��بختی به او داده ش ��ده اس ��ت»( .نوری )154/14 ،1369 ،زن شایس���ته،

از بهترین گنج ها برش ��مرده ش ��ده و هر زمان مرد به او بنگرد ،او را ش ��اد می کند و چون به او دستور
دهد ،زن از او اطاعت کند و زمانی که زوج از نزد زوجه غائب ش ��ود ،زن مال او را حفظ کند (نوری،
.)162/14 ،1369
 .5-3حفظ عفت و مصونیت از گناه

با ازدواج ،غریزه جنس ��ی که یکی از غرایز نیرومند انس���انی اس ��ت ،در مس ��یر طبیعی خود قرار گرفته
و انس ��ان از انحراف و گناه حفظ می ش ��ود .این غریزه ،ا گر درس ��ت هدایت شده و در مسیر واقعی و
طبیعی قرار گرفت ،نه تنها زیان بخش نیس ��ت ،بلکه فواید فراوانی هم دارد ،ولی ا گر وسیله مشروع
برایش فراهم نشد ،ممکن است انسان را از مسیر طبیعی خارج کرده و به گناه و انحراف آلوده کند.
تنها وسیله طبیعی و مشروع ارضای این غریزه ،ازدواج و تشکیل خانواده است.
ا گر انس ��ان ازدواج کرده و وس ��یله مشروع ارضای غریزه جنسی را در اختیار داشته باشد ،بعد از آن
ب ��ا نی ��روی ایمان میتواند عفت خود را نگه داش ��ته و دامنش را از زنا ،لواط ،اس���تمناء و نگاه کردن به
است .بنابراین ،ازدواج را میتوان عامل مهم حفظ دین معرفی کرد( .امینی ،1394 ،ص)25
پیامبر ا کرم؟ص؟ فرمود:
اى گروه جوانان! هر که از شما توانایى جنسى دارد ،باید ازدواج کند؛ زیرا ازدواج چشم
را از حرام باز داشته و دامن انسان را پا ک نگه مىدارد و هر کس از شما ازدواج برایش میسر
نیس���ت ،براى کنترل ش���هوت خود روزه بگیرد؛ زیرا روزه ،خاصیت بازدارندگى از ش ��هوت را
دارد( .حلی)413 /3 ،1387 ،
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نامحرم حفظ کند ،اما برای کسی که ازدواج نکرده ،تسلط بر نفس و کنترل غریزه جنسی بسیار دشوار

 .6-3افزایش و ثبوت ایمان

ه ��رگاه دختر و پس ��ری در کانون خانواده ق ��رار گرفته و به وظایف زناش ��ویی بپردازند ،از بس���یاری از
لغزش ها و انحرافات اعم از جنسی ،اخالقی ،اعتقادی و ...در امان می مانند.
پیامبر؟ص؟ می فرماید:
هر جوانى در اوایل جوانى خود ازدواج کند ،شیطانى که در کمین اغفال او بود به ناله
در مىآی���د و فری���اد مىزن���د اى واى! اى واى! ای ��ن جوان دو ثلث دین خ ��ود را از نفوذ من
حف���ظ کرد .بنابرای���ن ،براى حفظ ثلث دیگر دین خویش باید به خ ��دا پناه ببرد( .راوندی
کاشانی)12/1 ،1376 ،

در لس ��ان روایات آمده اس ��ت« :یک رکعت نمازى که ازدواج کرده مىگزارد ،بهتر از هفتاد رکعتى
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است که عزب مىگزارد»( .فیض کاشانی )55 /3 ،1396 ،حتی برخی ،دیگر مردگان عزب را در زمره
بدترین مردگان قرار داده اند.
 .7-3تربیت نسل صالح

ثمره ازدواج انسان مىتواند فرزند شایستهاى باشد که باعث سربلندى و افتخار او شود .قرآن کریم
مىفرماید:
40

ٌ َ ُ َْ
َ
َْ ُ ُ
ُُ
َ ُ َّ
ِنساؤ ک ْم َح ْرث لک ْم فأ ُتوا َح ْرثک ْم أنى ِش ْئ ُت ْم َو ق ّ ِد ُموا أِلنف ِسک ْم .زنان شما مرکز بذرافشانى
ش���ما هس���تند .هر زمان که بخواهید مىتوانید با آنها آمیزش نمایید و س ��عى کنید از این
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فرصت طبیعى استفاده صحیح نموده و با تربیت فرزندان نیک ،از پیش براى خود ذخیره
بفرستید( .بقره)223 :

َ
َْ ُ ُ
جمله «ق ّ ِد ُموا أِلنف ِسک ْم» ،این حقیقت را بیان مىکند که زن ،فقط وسیله ارضای شهوت نبوده
و هدف نهایى آمیزش زن و مرد ،تنها کامیابى و لذت جنس ��ى نیس ��ت ،بلکه از آن باید براى حفظ
حیات بشر و ایجاد و پرورش فرزندان صالح ،که ذخایر معنوى فرداى انسان هستند ،استفاده کرد.
(طباطبایی )341/2 ،1367 ،خداوند متعال در قرآن کریم ،یکی از اهداف آفریدن همس���ران را زیاد
شدن تعداد افراد ذکر کرده است (ر.ک ،.شوری.)11 :

 .4انواع ازدواج
ازدواج ،همسرگرفتن مرد یا زن است که با عقد ازدواج محقق شده و از آن در باب نکاح و جهاد سخن
رفته است .ازدواج ،یا دائم است و یا متعه یا موقت؛ پایان نکاح دائم ،مشروط به پایان مدت نیست،
بلک ��ه منوط به طالق و ...بوده و احکام خاص خود را دارد .متعه از متاع گرفت ه ش���ده و متاع ،چیزى
است که تا زمانى از آن استفاده شود .تمتع نیز بهره بردن از چیزى است تا هنگامى که مدت و زمان
آن به پایان برس ��د .منظور از متعه در ازدواج ،مقیدکردن ازدواج و نکاح اس���ت به وقت مش���خص و با
مهریه معلوم .ا گر مدت این ازدواج مش ��خص نباشد ،متعه باطل است ،همچنین ا گر مدت ازدواج و
پایان آن ذکر نشود ،ازدواج دائم منعقد مى شود( .طبسی ،1384 ،ص)19
 .1-4انوع ازدواج به حیث حکم تکلیفی آن
 .1-1-4واجب

چنانچه ش ��خصی خوف وقوع در گناه را به س ��بب ترک ازدواج داش ��ته باش ��د ،بر وی واجب است تا
ازدواج کند.

 .2-1-4حرام

ازدواج هایی که توسط شار ع نهی شده مانند ازدواج با محارم نسبی و. ...
 .3-1-4مکروه

ازدواج هایی که نهی شده ،اما حرام نیستند مانند ازدواج با نازا ،شرابخوار و. ...
 .4-1-4مستحب

ازدواج به خودی خود ،برای تمام اش ��خاص مس ��تحب اس ��ت( .هاش ��می ش ��اهرودی و همکاران،
 ،1387ص)364
 .2-4انواع ازدواج از حیث نوع نیاز
 .1-2-4ازدواج شهوى

مال ک در این ازدواج ،هوى و هوس و جمال زن است .این نوع ازدواجها ،گاهى به جاهاى خطرنا ک
آنچه که مىخواس ��ته نرس ��یده و س ��رانجام به طالق منتهى مىش ��ود .ضامن بقای رابطه زوجیت،
دی ��ن و اخ�ل�اق بوده که در ای ��ن ازدواج وجود ندارد و به ج ��اى آن ،زیبایى را که امرى زایلش���دنى و
ناپایدار است ،مدنظر قرار داده است.
 .2-2-4ازدواج تجارى

ا گر ش ��خصی برای مال و اموال با زنى ازدواجکند ،بس ��یار ضرر کرده و نهایت دون همتى اس���ت که در
سایه ثروت همسرش بخواهد زندگى کند .چنین مردى ،ضعیف و ذلیل بوده ،شکست خورده و اموال
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مىرس ��د و چون اس ��اس آن ،زیبایى زن است ،ممکن است مفاس ��د زیادى به بار آورد؛ زیرا مرد ،به

را از دست خواهد داد .ضربالمثلی به این موضوع اشاره دارد که مال باد آورده را باد هم میبرد.
 .3-2-4ازدواج مقامى

در جای ��ى ک ��ه دختر یا خانواده وی ،مقام و منزلت اجتماعی داش ��ته باش ��ند ،ممکن اس ��ت همین
موقعی ��ت اجتماعی باعث گرایش به امر ازدواج ش ��ود .در این ازدواج ،چون مرد در مقابل همس���ر و
خانواده وی در جایگاه پایین تری قرار دارد ،روز به روز ذلیل تر و حقیرتر می ش ��ود و پس از گذش���ت
مدتی ،این ازدواج هم منجر به شکست خواهد شد.
 .4-2-4ازدواج سیاسى

امور و مصالح سیاسی ،گاه منجر به ازدواج می شود .البته نمی توان گفت که تمام موارد این ازدواج
منفی یا مثبت است .برای مثال بسیاری از ازدواج های پیامبر؟ص؟ جزو این دسته است.
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 .5-2-4ازدواج قومى و تعصبآمیز

بعضی از عقاید خرافی در امر ازدواج وجود دارد .برای مثال گفته می شود که دختر عمو و پسر عمو
باید با هم ازدواج کنند؛ زیرا عقد دختر عمو و پس ��ر عمو در آس ��مان ها بسته شده است .این ازدواج
هم مشکالت زیادى را به دنبال دارد.
 .6-2-4ازدواج انسانى
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طرفین به مسائل مذهبى اهمیت نداده و صفات انسانى را مدنظر می گیرند.
 .7-2-4ازدواج الهى

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

ای ��ن ازدواج ،ه ��م جنبه انس ��انى دارد و هم جنبه دینى .به همین دلیل بهترین نوع ازدواج اس���ت.
(مکارم شیرازی)19/2 ،1382 ،

 .5موانع ازدواج آسان و راهکارهای مقابله با آن
دختر و پسر باید با شناخت کامل با یکدیگر ازدواج کنند؛ زیرا هر نوع سهل انگاری و تصمیم شتابزده
در آینده ،باعث بروز مشکالت متعدد و پشیمانی بسیار خواهد شد .الزم به ذکر است که دامنه این
اشتباهات خانمان سوز ،نه تنها متوجه خود شخص می شود ،بلکه باعث از هم گسستگی و ایجاد
خلل در جامعه نیز میشود.
 .1-5عدم لحاظ کفویت

بس ��یار دیده ش ��ده که اف ��راد هنگام ازدواج ،خواه ��ان ایجاد رابطه با ش ��خصی باالتر و ی���ا پایین تر از
خودش ��ان هس ��تند .چنی ��ن ازدواج هایی منجر به شکس ��ت می ش ��ود؛ زی ��را پس از گذش���ت مدتی
از ازدواج آن عش ��ق و ش ��ور و هیج ��ان اولیه از بین رفته و دی ��دگان در برابر عیوب یکدیگر باز ش���ده و
ناس ��ازگاری ها شروع می ش ��ود .کم کم آتش اختالفات بیشتر و بیشتر شده تا اینکه منجر به طالق و
جدایی شود.
ا گ ��ر زن و م ��رد در جهات معن ��وی مانند عدم توافق در اعتقادات و از جهات مادی مانند س���طح
تحصیالت ،دارایی و س ��نی و ...با یکدیگر فاصله بسیار داش ��ته باشند ،نمی توانند با یکدیگر روابط
مورد نیاز در یک زندگی مش ��ترک را برقرار کنند .خداوند در آیه  221س ��وره بقره ،ازدواج فرد مؤمن با
کافر را نهی کرده؛ زیرا در این حالت ،ش ��دت تأثیرپذیری زوجین از یکدیگر ،امکان انحراف ش���خص
مؤمن و ایجاد روحیات ناپسند وجود دارد.
ازدواج ،پیون ��د روحى و قلبى دو همس���ر بوده و ه ��دف از آن فراهم کردن محیطى صمیمى برای

رش ��د و ش ��کوفایى زن و مرد و فرزندان آنهاس ��ت .در این صورت آیا ازدواج دو انس ��ان ،یکى مؤمن و
دیگ ��رى بىایمان ،چنین پیوند و گرمى را به همراه خواهد داش ��ت؟ آیا در یک خانه با دو طرز تفکر
مختل ��ف و ب ��ا دو راه و روش و آیی ��ن زندگ ��ى جدا گانه ،مىت ��وان انتظار آرامش و تربیت انس���ان هاى
شایس ��ته و مؤمن را داش ��ت؟ مشخص است که این ازدواج ها ،یا به سست شدن تدریجى اعتقاد و
ایمان مىانجامد و یا به ناسازگارى و جدایى می رسد( .ر.ک ،.ساروخانی ،1370 ،ص)82
رعای ��ت کفویت و هماهنگی در آس ��تانه ازدواج ،باعث انجام ازدواج موفقی می ش ��ود .باید میان
زوجی ��ن ،تواف ��ق فکری و تناس ��ب روحی و اخالقی وجود داش ��ته باش ��د .همچنی ��ن از نظر فرهنگ
خانوادگی و روحیات ،همس ��طح یکدیگر باش ��ند ت ��ا بتوانند به خوبی یکدیگ ��ر را درک کرده و کانون
زندگیش ��ان را گرم و پر رونق نگه دارند .رس ��ول خدا؟ص؟ می فرماید« :به افراد هم س ��نگ و هم ش���أن
خود از نظر ایمان و اصالت ،زن بدهید و نیز با همشأن خود ازدواج کنید»( .راوندی)190/1 ،1376 ،
 .2-5عدم توجه به مال ک دیانت و امانت و اخالق

سیاسی ،اقتصادی و ...باشد ،باعث رنج و عذاب شده و مانع سیر و سلوک بندگی می شود .چنین
ازدواجی ،نه تنها س ��ودی ندارد ،بلکه مال و دارایی ،وی را س ��رکش کرده و زیبایی ،سبب هال کت و
نابودی وی می شود .مال دنیا در صورت وابستگی به آن ،باعث غرور شده و شخص مغرور در برابر
دیگری ،حتی همس ��ر خود ،تواضع و حرف ش ��نوی و اطاعت نخواهد داش ��ت .زیبایی باعث کمین
دیگ ��ران در وی ش ��ده و ا گ ��ر فرد به لباس حیا ملبس نش ��ده باش ��د ،دچ ��ار هرزگی و ب ��ی بند و باری
میشود .غوطه ور شدن در این حاالت ،از مصادیق هال کت شخص است.
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ازدواج با ش ��خص آلوده ،گناهکار ،بداخالق و ،...ا گرچه آن شخص دارای موقعیت های اجتماعی،

در روایت آمده است:
م���ردى ب���ه حض���رت عل���ى؟ع؟ گف���ت اى امی ��ر مؤمن ��ان! زن م ��ن ب ��ا لباس ه���اى زیبا،
خدمتگ���زاران و زی���ورآالت ،م���را فری���ب داده و با مهریه زیاد و س ��نگینى ب ��ا او ازدواج کردم و
ا کنون چیزى از آنها با او نیس���ت! على؟ع؟ فرمود دس ��ت تو به چیزى بند نیس ��ت و حقى
ندارى .زن خواسته فقط خود را در اختیار تو بگذارد .آیا ا گر به زن گفته بودى من یک صد
ه���زار درهم دارم و با وجود آن با ت���و ازدواج مىکنم او یک صد هزار درهم را از تو مىگرفت؟
مرد گفت نه( .راوندی ،1376 ،ص)276

ب ��ا توج ��ه به روایت هر چند که چنی ��ن ازدواجی مانع بطالن عقد نمی ش ��ود ،اما توجه به چنین
اموری در پیش از ازدواج ،وارد ش ��دن آدمی را در مس ��یر نادرس ��ت و همراه با دل مردگی و افس���ردگی
در پی دارد.

43

چنانچه در جامعه ای دیانت و امانت رعایت ش ��ود ،س�ل�امتی و پیش ��رفت آن جامعه نیز تضمین
می ش ��ود .بنابراین ،این دو عامل که باعث توانمندی مؤمنین اس ��ت به عنوان دو مال ک در روایات
در موضوع انتخاب همس ��ر مطرح ش ��ده اس ��ت .مردى ن ��زد پیامبر؟ص؟ آم ��د تا درب���اره ازدواج با آن
حضرت مش ��ورت کند .پیامبر؟ص؟ به او فرمود« :آرى ازدواج کن و بر تو باد به همسرى که دینمدار
باشد .خدا خیرت دهد!»( .بروجردی ،1388 ،ص)157
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ایشان در بیان ارزشمند دیگری فرمود:
ا گر کسى به خواستگارى بیاید که دیندارى و امانتدارى او موجب رضایت شماست ،با
او ازدواج کنید ،ا گر چنین نکنید فتنه و آشفتگى و فساد و تباهى بزرگى در جامعه به وجود
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مىآید( .راوندی ،1376 ،ص)176
 .3-5عدم وساطت در ازدواج

از عواملی که مانع ازدواج است ،عدم شناخت دختران و پسران نسبت به یکدیگر است .به عبارتی
ممکن اس ��ت دخت ��ر پا کدامن و عفیف ��ه ای در خان ��واده ای غیرمذهبی و در مقابل ،پس���ری متدین
باش ��د که هر دو تمایل به ازدواج با ش ��خص متدین و امانتدار را دارند ،اما نس ��بت به وجود یکدیگر
آ گاه نیس ��تند .در چنین ش ��رایطی ،وجود واسطه ها بسیار کارگش ��ا خواهد بود ،اما متأسفانه امروزه
برخی از واسطه ها به دلیل بی اهمیتی به سرنوشت اطرافیان ،ترس از عواقب و مشکالت و زحمات
احتمالی آن ،واسطه ازدواج نمی شوند.
در جامعه اسالمی ،بیشترین مسئولیت بر عهده بزرگساالن اندیشمند ،الگوهای مطلوب و فهیم
و مورد اعتماد اس ��ت که بتوانند با ایفای نقش س ��ترگ ،حس ��اس و پربرکت خ���ود مانند حلقه های
رابط ،زمینه آشنایی و شناخت متقابل دخترها و پسرهای آماده ازدواج و خانواده هایشان را فراهم
کنند .فراهم کردن زمینه آش ��نایی و ش ��ناخت خانواده ها و جوانان در آس ��تانه ازدواج ،با نیت خیر و
هدف مقدس زوجیت ،توس ��ط هر ش ��خص مطمئ ��ن ،دوراندیش ،خیرخواه و م���ورد وثوق طرفین،
امری بسیار مهم و ارزشمند و حیاتی است .این امر ،باعث اعتال و حفظ جامعه می شود.
در روایات آمده که بهترین واسطه ها ،واسطه گری در امر ازدواج است.
هر کس در ازدواج زن و مردى تالش کند ،خداوند به تعداد هر مویى از بدنش شهرى در بهشت
به او کرامت مىفرماید و پاداش ��ش مانند کسى اس ��ت که پیغمبرى را خریده و در راه خدا آزاد کرده
و ا گ ��ر موقع رفتن به خانه خود از دنیا برود ،در قیامت جزء ش ��هیدان خواهد بود( .دیلمی،1376 ،
ص)457

 .4-5رواج فساد و بی بندوباری

دشمنان اسالم بر پایه میل و کشش جنسى در جوانان ،دهها برنامه براى ارضای نامشروع جنسى
تدوین کرده و ارائه مىدهند .این در حالى اس ��ت که اس ��اس توجه به این برنامههاى فاس���د ،دور
بودن اس ��باب مشروع ارضای جنس ��ى از دست مردم به ویژه جوانان اس ��ت و عوامل تشدیدکننده
مانن ��د س ��ن باالى جوانان مجرد ب ��ه خاطر تحصیل در مرا ک ��ز آموزش عالى و کمب ��ود امکانات براى
ازدواج به خاطر تورم و فش ��ارهاى اقتصادى ،مس ��یر ارضای جنس ��ى مش ��روع را سختتر و سختتر
کرده و انواع رس ��انههاى دیدارى و شنیدارى ،مورد فساد و فحشا قرار مىگیرند و با کمترین هزینه،
بیشترین ترویج فساد و منکر را در جامعه ارائه مىدهند.
یکى از دالیل اصلى ممنوعیت آمیزش دو جنس موافق در اس�ل�ام ،نابودى نسل بشر است؛ زیرا
قانون آفرینش ،جاذبه جنس ��ى میان دو جنس مخالف را به عنوان عامل بقاى انس ��ان قرار داده و
تغییر مسیر آن به سوى همجنسبازى و ا کتفاى زن به زن یا مرد به مرد یا استمناء و خودا کتفایى
داستان قوم لوط که به انحراف جنسى و همجنسگرایى آلوده شده بودند و پایان دردنا ک زندگى
آنها ،مىتواند تابلوى گویایى باش ��د براى کس ��انى که در منجالب فس ��اد غوطهور شده و از راه هاى
غیرمشروع ،شهوت خود را ارضا مىکنند( .دستغیب)222/1 ،1396 ،
چ ��ون مرد در مقابل غریزه ،از زن ناتوان تر اس ��ت ،باید به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى
او اقداماتى کند که دادن هدیه به زن یکى از آنهاس ��ت .در واقع ،س ��زاوار است تا مرد ،برای برطرف
ک ��ردن ای ��ن نی ��از ،هزینه ای متحمل ش ��ود براى تولید نس ��ل ،س ��نگینى و بیم ��ارى مخصوص دوره
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یا آمیزش با حیوانات ،پشت کردن به فطرت اصیل انسانى و قوانین طبیعى حا کم بر آفرینش است.

باردارى ،سختى زایمان و عوارض آن ،شیردادن و پرستارى از کودک و. ...
همه اینها از نیروى بدنى زن مى کاهد .زن از نظر جس ��مى ،مش ��ابه و مس ��اوى مرد آفریده نشده
و ت ��وان رقاب ��ت با او را ندارد .تجمل و زینت ،جزء زندگى زن و از احتیاجات اصلى اوس ��ت .بنابراین،
می ��ل ب ��ه تفن ��ن و تنوع و اس ��تهال ک ثروت در زن ،بیش ��تر از مرد اس ��ت در حالی که ق ��درت تحصیل
ثروتش ،کمتر از مرد بوده و باقى ماندن جمال و نشاط و غرور و زن بودن او ،مستلزم آسایش بیشتر،
تالش کمتر و فراغ خاطر بیشتر است .زن ،به الهام فطرى دریافته که عزت و احترام او به این است
ک ��ه خ ��ود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد ،بلکه با حیا و عفاف آن را حفظ کرده و با قدرت عجیب
و مرموزى که طبیعت و خلقت در او تعبیه کرده ،مردان را به دنبال خود کشانده و آنها را تا سر حد
کشته شدن ببرد.
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 .5-5ازدواج نابهنگام

ش ��اید بتوان گفت که برای ازدواج ،نمی توان زمان خاصی را در نظر گرفت .به عبارتی ،س���ن ازدواج
هر ش ��خص ،مختص به خود وی اس ��ت .چنانچه ازدواج از آن س ��ن به تأخیر بیفتد ،در ش���خصیت
روحی و جسمی پسران و دختران اثر سوء می گذارد.
امام صادق؟ع؟ می فرماید:
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خداون���د عزوج���ل ه���ر آنچه ک ��ه مورد نی ��از بود ب ��ه پیامب ��رش؟ص؟ آموخت .یک ��ى از آن
آموزشه���ا این اس���ت ک���ه روزى پیامبر خدا بر ف ��راز منبر رفته و حمد و ثن ��اى الهى گفتند.
س���پس فرمود اى م���ردم! جبرئیل؟ع؟ از ط ��رف خداوند لطیف و آ گاه ن ��زد من آمد و گفت

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

دخت���ران با کره بس���ان میوه بر درخت هس ��تند که ا گر میوه درخت برس ��د و چیده نش ��ود،
خورشید آن را فاسد و بادها آن را پرا کنده مىسازد .همینطور دختران بکر ا گر به مرحلهاى
که زنان مىرس���ند ،برسند دوایى جز شوهرکردن ندارند وگرنه از فساد بر آنان امان نیست؛
زیرا آنان بشرند( .بروجردی)115/25 ،1388 ،

ازدواج به هنگام برای هر ش ��خص ،متناس ��ب با خود او تعریف می ش ��ود و زمانی که موعد آن فرا
برس ��د ،جوان ��ان نباید ب ��ه بهانه ای مانند ادام ��ه تحصیالت ،پیدا ک ��ردن ش ��غل و  ...آن را به تأخیر
بیندازند .بنا به فرمایش پیامبر؟ص؟ این کار موجب حفظ نش ��اط و شادابی در شخص شده و امید
و انگیزه وی را برای تالش بیشتر برای نیل به پیشرفت افزایش می دهد.
 .6-5مشکالت مالی

تأمین هزینههاى الزم برای ازدواج ،اهمیت زیادی دارد .پیامبر ا کرم؟ص؟ خوشبختى فرد مسلمان
را در پرداختن هزینه ازدواج زنى بىشوهر مىداند( .کلینی )328/5 ،1407 ،بسیار خانهها است که
با نکاح و ازدواج به آبادانى نرسیده و یا پس از آبادانى با طالق ویران شده است و اینها همه نتیجه
سختى معیشت و امور دیگرى شبیه به آن است .آیا ثروتمندان مسلمان از این مسئولیت خویش،
براى فراهم کردن هزینههاى ضرورى ازدواج کسانى که از عهده آن بر نمىآیند ،آ گاهى دارند؟
چه ش ��ده که در براب ��ر طاغوتان اقتص���ادى و متکاثران و مترف ��ان و گرگ هاى ب���ازار و نرخ گذارى
و بازارهاى س ��یاه و نیز در برابر کس ��انى که در س ��امان یابى امور دسیس ��ه و تزویر مىکنند ،س���کوت
اختیار کردهاند؟ چرا در این فساد کبیر ،کلمهاى از دهان ایشان بیرون نمىآید؟ چگونه راه را براى
گروه هاى یاد ش ��ده ب ��از مىگذارند تا به احتکار و نرخ گذارى س ��اختگى و ایجاد تورم و مکیدن خون
مردم دس ��ت یازند؟ در نتیجه توده مردم نا گزیر از آن باش ��ند که براى زندگى خویش بهایى چندین
برابر ارزش حقیقى کاالى مصرفى بپردازند و در نتیجه امر بر خانوادهها و جوانان آنها دش���وار ش���ود

و بدون همس ��ر و خانه ،باقى بمانند و گرفتار اوضاع و احوالى ش ��وند که س ��بب فش ��ارهاى روحى و
بىبند و باری هاى اخالقى و سقوط هاى پیاپى مىشود.
محف ��وظ ماندن دین انس ��ان در گرو ازدواج اس ��ت .بنابراین ،پیامبر ا ک ��رم؟ص؟ می فرماید« :من
ت ��زوج فق ��د أحرز نصف دینه ،فلیتق اهَّلل فی النصف الباقی؛ هر ک ��س که ازدواج کند ،نیمی از دینش
را حف ��ظ کرده اس ��ت ،پس باید در نصف دیگر تقوای خدا را پیش ��ه کند»( .متق ��ی)444/3 ،1419 ،
ای ��ن حدی ��ث نیز از جمل ��ه احادیثی اس ��ت که نق ��ش هزینههاى م ��ادى زندگى را در حی ��ات روحى
آش ��کار میکن ��د .در واقع بی ��ن میزان دیانت و عم ��ل ازدواج ،رابطه دو س ��ویه وجود دارد .از س���ویی
ازدواج مس ��تلزم هزینههایى است ،پس واجب اس ��ت که به نیازمندان کمک شود و وسایل تأمین
هزینههاى گونا گون ایشان فراهم شود تا بتوانند از دین خود ،حراست کرده و متعهد به آن باشند
و جامعه بتواند مدعى باش ��د که اس�ل�امى است و حا کمیت ا گر بگوید اسالمى است ،بتوان پذیرفت
(حکیمی.)231/6 ،1380 ،
در نظر گرفته و بر اساس آن ،خواستهها و انتظاراتشان را مطرح کرده و از طرح توقعاتى که در توان
طرف مقابل نیست ،دوری کنند.
امکانات و شرایط زندگى ،چون براى همگان یکسان نیست ،زن و مرد نباید به واسطه چشم و
هم چش ��مى و حرکت به سوى تجملپرس ��تى ،از چیزهایى که انسان را همیشه در حالت نارضایتى
نگ ��ه م ��ىدارد ،نس ��بت به یکدیگر توقعات بیجا داش ��ته باش ��ند؛ زیرا ای ��ن کار باعث رن ��ج و ناراحتى
طرفی ��ن ش ��ده و آرام ��ش خانواده را مخت ��ل کرده و در برخى م ��وارد ،طرف مقابل را ب ��ه انجام گناه و
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در واق ��ع ه ��ر یک از زن و ش ��وهر ،باید از عالم رؤیا و پندار بیرون آم ��ده و وضعیت و توان دیگرى را

کارهاى خالف سوق مىدهد.
ابو بصیر مىگوید:
ابو عبد اهَّلل صادق؟ع؟ مدتى دس���ت بر پیش ��انى خویش نهاد ،س ��پس س ��ر برداش ��ت و
فرمود ،خدا در اموال ثروتمندان نظر کرد و در پى آن ،به فقیران نگریس ��ت .پس در اموال
ثروتمن���دان س���همى ب���راى فقیران ق���رار داد که براى زندگ ��ى آنان کافى باش ��د و ا گر کفایت
نمىکرد ،بر مقدار آن مىافزود .آرى باید چندان به او بدهد که بتواند بخورد و بیاش ��امد و
جامه بپوش���د و ازدواج کند و در راه خدا صدقه دهد و به س ��فر حج برود( .حکیمی،1380 ،
)182/6

پیامبر؟ص؟ به روایت امام صادق؟ع؟:
همسر اختیار کنید و وسایل همسرى دیگران را فراهم کنید و بدانید که از خوشبختى
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فرد مس���لمان ،پرداختن هزینه ازدواج زن بىش ��وهر اس ��ت .و هیچ چیز را خداى بزرگ در
اسالم ،بیش از خانهاى دوست ندارد که با ازدواج آبادان شود( .کلینی)328/5 ،1407 ،

 .6نتیجه گیری
ازدواج ،نوعی تکامل روانی و عاطفی را برای انس ��ان به ارمغان می آورد؛ زیرا هیچ انسانی به تنهایی
کامل نیس ��ت .به همین دلیل ،پیوس ��ته برای جبران نقص و کمبود خود تالش می کند .انس���ان با
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قرار گرفتن در کانون زندگی مش ��ترک ،در س ��ایه انس ،مودت ،محبت و روابط نزدیک و صمیمانه،
مستقل شده و احساس مسئولیت بیشتری می کند .زندگی برایش هدفدار شده و از ثمرات کسب و
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کار و تالش خود در خانواده نوبنیاد خویش بهره می گیرد .دختر و پسری که قصد ازدواج دارند ،باید
با ش ��ناخت کامل از یکدیگر و عوامل رهزن در امر ازدواج ،اقدام به ش ��روع زندگی کنند؛ زیرا هر نوع
س ��هل انگاری و تصمیم شتاب زده در آینده ،باعث بروز مش ��کالت متعدد و پشیمانی بسیار خواهد
شد .الزم به ذکر است که دامنه این اشتباهات خانمان سوز ،نه تنها متوجه خود شخص می شود،
بلکه باعث از هم گسستگی و ایجاد خلل در جامعه نیز می شود .از سوی دیگر ،برخی عوامل باعث
شده تا جوانان قبل از ورود به ازدواج ،از تن دادن به این امر منصرف شوند که عبارت است از عدم
لحاظ کفویت ،عدم توجه به مال ک دیانت و امانت و اخالق ،عدم وس ��اطت در ازدواج ،رواج فس���اد
و بی بند و باری ،ازدواج نابه هنگام ،مش ��کالت مالی و ...که البته با ارائه راهکارهایی مثل انفاق به
مستمندان در امر ازدواج ،ازدواج به هنگام ،جلوگیری از فساد ،واسطه گری در ازدواج و ...می توان
تا حدودی مشکل ازدواج جوانان را حل کرد.
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