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بسم الله الرحمن الرحیم
هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون

آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند؟!1

ازدواج از نظر روانشناسی :
خوبی در داشتن  دانش و آگاهی های صحیح در مورد ازدواج ، نگرش های 
واقعی و مثبت نسبت به ازدواج و مهارت های کافی در زندگی و ازدواج است.

تعریف سازمان جهانی بهداشت از خانواده موفق:
“خانواده موفق خانواده ای است که هم پایدار است و هم رضایت بخش”

تعریف ازدواج :
از جنس  نفر  دو  بین  نیازها  تامین  برای  است  قراردادی  پیوند  ازدواج یک 
نیازهای  رفع  بمنظور  مقابل،  جنس  دو  بین  پیوند  با  ارتباط  یک  مقابل، 
و  بقاء  ادامه  باهدف  متقابل  بطور   ، اجتماعی  روانی،  جسمی،  چندگانه 
طی نمودن مراحل رشد روانی، اجتماعی، معنوی، مبتنی بر قراردادهای 
بر  متبنی  قانونی،  خانوادگی،  اجتماعی،  نظارت  تحت  متقابل  و  آگاهانه 
ویژگی  دارای  پایداری،  ویژگی  دارای  جامعه،  هر  قوانین  و  عرف  شرع، 

رضایت بخشی. 
ازدواج  هم  طالق ها  از  برخی  اما  است  پهنانی  طالق  ازدواجها  از  برخی 

1- سوره الزمر، آیه 9 
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پنهانی است .

اهمیت ازدواج: 
کاسته  جنایتکار  افراد  میزان  از  شود  افزوده  متأهل  افراد  تعداد  بر  هر چه 

خواهد شد.1                                                                                   
بینکم  جعل  و  الیها  لتسکنوا  ازواجا  انفسکم  من  لکم  خلق  ان  آیاته  من  و 

موده و رحمه ان فی ذلک الیت لقوم یتفکرون2 
و از نشانه خلقت خداوند این است که برای شما همسرانی را از جنس شما 
آفرید تا بد ینوسیله آرامش بیابید و بین شما انس و الفت و دوستی قرار داد. 

همانا در این امر برای اند یشمندان نشانه هایی است. 
ما شما را زوج آفریدیم3                                                           

او آفریننده آسمانها و زمین است از خودتان جفت هایی برایتان قرارداد و 
چیز  هیچ  می آفریند.  را  شما  صورت  این  به  و  جفت هایی  نیز  حیوانات  از 

همانند او نیست و هم شنوا و بینا است.4                                          
پیامبر اکرم )ص(:

حفظ  را  خود  دین  از  نیمی  کند  ازدواج  کس  است.هر  من  سنت  ازدواج 
کرده است. پس در مورد باقی تقوای الهی پیشه کند. 

در اسالم هیچ بنایی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. 

1- ولتر 
2- سوره روم آیه 21
3- سوره نباء، آیه 8 

4- سوره شوری، آیه 11 
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ازدواج را آشکارکنید و خواستگاري را پنهان.

ازدواج در آیات واحادیث:
سوره نور/ 33: مردان و زنان بي همسر را همسر دهید.

سوره بقره/ 232: زنان مطلقه را از ازدواج مجدد با همسران سابق خود 
منع نکنید.

1- امام محمد باقر)ع(: ســرگرمی مؤمن سه چیز است: بهره یابي از زنان و 
خنده و گفتگو با برادران و نمازگزاردن شب.

2- پیامبر اکرم)ص(: هرکس می خواهد در حالي که پاك و پاکیزه باشــد با 
خدا دیدار کند، خدا را در حالي که همســري براي خود گرفته باشد، دیدار 

کند.
3- پیامبر اکرم)ص(: فرمودند: یك رکعت نمازي که ازدواج کرده می گذارد 
بهتر از هفتاد رکعتي اســت که عزب می گزارد،  و بدترین مردگان شما آنانند 

که ازدواج نکرده می میرند.
4- پیامبــر اکرم)ص(: هــر جواني در آغاز جواني ازدواج کند شــیطاني که 
موکل اوســت فریاد می زنــد و اي بر او که دینش را از دســتبرد من محفوظ 

داشت.
5- پیامبر اکرم)ص(: خداوند سه کس را یاري می کند اول جهاد کننده در 
راه خدا،  دوم قرض داري که اراده کند که قرض خود را ادا کند، سوم کسي 

که به منظور عفت و دوري از گناه ازدواج کند.
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6- پیامبر اکرم)ص(: آن که ازدواج کرده خوابش نزد خداوند برتر اســت از 
آن روزه گیر شب زنده دار که ازدواج نکرده است.

7- پیامبر اکرم)ص(: هر که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده است. 
8- پیامبر اکرم)ص(: هیچ بنایي در اســالم نــزد خداوند محبوبتر از ازدواج 

نیست.
9- امام صادق)ع(: هر که از ترس مخارج زندگي ازدواج نکند به خدا گمان 

بد برده است.
10- امــام محمد باقر)ع(: دوســت ندارم دنیا و آنچه در آن اســت براي من 

باشد و من یك شب بدون همسر باشم.
11- پیامبر اکرم)ص(: هرکس زنــي را که براي زیبایي او بگیرد، چیزي که 
دوســت داشته باشــد در او نخواهد دید و هرکس با زني براي مال او ازدواج 
کند،  در واقع با مال او ازدواج کرده است و خدایش با آن او را واگذارد. بر شما 

باد که با زنان متدین ازدواج کنید.
12- امــام صــادق)ع(: از زنان زیبایــي که در خانواده بد پــرورش یافته اند 

بپرهیزید.
13- پیامبر اکرم)ص(: پر برکت ترین زنان،  کم هزینه ترین ایشان است.

14- پیامبــر اکرم)ص(: هرکس براي ازدواج میان دو مؤمن تالش کند تا به 
هم بپیوندند خداوند هزار حورالعین که هر کدام قصري از در و یاقوت باشند 
به او تزویج مي کنــد و به هر قدمی که در این راه بر می دارد یا به هر کلمه اي 
که می گوید ثواب یك سال عبادت که روزهایش روزه و شب هایش به عبادت 
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سپري شود براي او می نویسند.
15- امام صادق)ع(: در ازدواج دقت کن چه کســي را شریك اموال خودت 
می کني و بر دین و اسرار خود آگاه می گرداني و در ازدواج دقت کن چگونه 

معلمی براي تربیت فرزندانت می گیري.
16- امام صادق)ع(: زن چون گردنبند است بنگر که چه بر  گردن می آویزي.
17- پیامبر اکرم)ص(: ازدواج کن زیرا ســنت و رســم من است و هرکس از 

سنت من سرپیچي کند از من نیست.

ازدواج در ادیان و مذاهب
اسالم

ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. و بسیار پسندیده 
و مطلوب اســت و از منظر فقه اسالمی، عملی مستحب و چه بسا مستحب 

موکد و در برخی موارد واجب شمرده می شود
مسیحیت

ازدواج تعهدی اســت که یکی شدن مرد و زن را نشانٔه آشکاری برای محبت 
خدا به بشر و محبت مسیح به شــاگردانش قرار می دهد  وپدیده ای مقدس 

محسوب شده و سّر عظیم نامیده می شود. 
یهودیت

ازدواج به معنای کامل شــدن و اوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود، 
یــک زن بدون همســر و یک مرد بدون زن انســان هایی کامل نیســتند و با 
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ازدواج و پیوند زناشویی از شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می شوند.
زرتشت

در کیش ایران باســتان زناشــویی به منظور زندگی خــوش و خرم و اتحاد و 
اتفاق و ازدیاد نفوس و تشکیل خانواده چنان بر پایه صحیح و محکم استوار 
بوده که خود به خود ضامن بقا و دوام زندگی مشــترک بود و مهر و محبت را 

بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می ساخت.
 فرگرد چهارم بند چهل و هفت وندیداد اهورامزدا می گوید: "ای اسپیتمان 
زرتشــت هر آینــه ،من مــرد زن دار را بر مرد بــی زن و مرد خانــه دار را بر مرد 

بی خانمان ترجیح می دهم."
 فقره چهل و چهار "وظیفه هر شخصی است که برادران همکیش خود را در 

کسب مال و داشتن همسر راهنمایی و مساعدت کند.”
هندو ئیسم

ازدواج هندوان درعین حال ارتباط صمیمی دو فرد و رابطه ای حائز اهمیت 
و فایده بســیار برای محیط زوجین، و با تلویحاتــی برای جامعه، و در واقع، 

کل آفرینش است.
بودیسم 

ازدواج بــه منزله ورود به زندگی بــه عنوان مرد خانواده بــا پایگاه و جایگاه 
معنوی آن است.


