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، نخستین کانون رشد و آرامش بشری است که مراقبت از آن مسئولیتی خانواده: چکیده

ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر خانواده، مناسب آید.شمار میسنگین به

 دن است.و نخستین گام برای تأسیس زندگی اجتماعی، ازدواج و در پی آن فرزنددار ش است

آشنایی های گوناگون است. بهترین راه شناسایی یک پدیده، مطالعة فرانگر و و بررسی در محمل

باشد، مگر در پرتو تطبیق و مقایسه. یکی از فلسفة ازدواج و تشکیل خانواده نیز میسر نمی با

رب است. از ابعاد مؤثر و حائز اهمیت این تطبیق، مقایسة ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم و غ

این رو جستار حاضر به بررسی تطبیقی علل و چرایی، جایگاه و اهداف ازدواج در اسالم و سپس 

ترین دستاورد دهد. مهمهای حاصل را مورد مقایسه قرار میپردازد و در آخر یافتهدر غرب می

واده اهمیت این تطبیق عبارت است از اینکه در هر یک چه اندازه به قداست ازدواج و تشکیل خان

 داده شده است.

 : ازدواج، خانواده، اسالم، غرب، قداستکلیدی کلمات

 مقدمه

آفرینش انسان راز بقای آن را نیز با خود دارد. تمایل زن و مرد به آمیزش با هم کشش 

اند و آن همه تالش طبیعی و غریزی است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستایش عشق سروده

در واقع هیاهوی کاروان  ها و ستیزها که از این کانون برخاسته است،شوق و فتنهبرای رسیدن به مع

برای این است که توالد صورت پذیرد و نسل شاهکار آفرینش باقی بماند. تدبیر انسان نیز در هستی 

شکل بخشیدن به غریزة توالد و بقای نسل نقش مهمی به عهده داشته است؛ تکامل و تحول 
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اراده عالمانه و حکیمانه و عادالنه حضرت حق، در   [7]ع همراه و همگام بوده است. خانواده و اجتما

نظام متقن هستی از هر چیزی جفت آفرید. در این بساط جفت بودن و زوج بودن هر چیزی 

حقیقتی است که استثنا برنداشته، و پیش از آنکه دانش بشر، و تحقیقات علمی به آن دست یابد، 

ت متعددی از جمله در آیه چهل و نهم سورة مبارکة الذاریات، از این واقعیت، که قرآن مجید در آیا

نسبت به تمام موجودات هستی، اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان فراگیر است خبر داده. 

شود. محیطی که ناپذیر حتمی است که هر انسانی با آن آشنا میخانواده، نخستین محیط اجتناب

ی تردید محبت و عشق در سایهبی کند.هان گشوده و رشد خویش را آغاز میدر آن چشم به ج

ترین نظام برای تأمین خانواده، مناسب یابد.نشینی با خانواده و فرزندان استحکام میازدواج و هم

را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نیازهای مادی و روانی بشر بوده و بهترین بستر 

د و اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم نموده است. نسل جدی

ای از مشکالت و عاملی برای تداوم پاکی کننده پارهازدواج، این حقیقت الهی و طبیعی، آسان

جوانان، و حفظ عفت و تقوای آنان است. بنای یک خانه در جامعه در صورتی با سالمت و آرامش 

 [9]ود، که مرد و زنی با تحقق دادن ازدواج و رعایت حقوق یکدیگر در آن زندگی کنند. شقرین می

آید. تشکیلی در همة جوامع، ازدواج اهمیت نمادین بسیار دارد و نقطه عطف زندگی به شمار می

زند و شود، اولین و کوچکترین محیط اجتماع را رقم میخانواده که با ازدواج زن و مرد شروع می

است. ازدواج آیینه میثاق الهی است که بین خداوند و در این نهاد وظیفه خاص خود را دارا هرکس

مردان و زنان وجود دارد. اعتبار ازدواج به قداستی است که در اتحاد زن و مرد وجود دارد. این 

 هالتنخستین فرمانی بود که خداوند به آدم ابوالبشر داد. ازدواج میان دو فرد ناهمجنس در همه م

در این نوشتار، منظور از اسالم، ترام بیشتری بخشیدند. ن احآیک هنجار بود که ادیان الهی به 

مسیحیان  ، کتاب مقدسغربباشد و مقصود از همانا قرآن کریم، احادیث و روایات اولیای دین می

  های مستند به این کتاب است. و برداشت و یهودیان

 مدر اسالو تشکیل خانواده ازدواج 

ای برای انسان، چه دختران و چه پسران، العادهبدون تردید، ازدواج نقش تربیتی فوق

است. « غیردوستی»و خوددوستی به سوی « خودپرستی»دارد. ازدواج، نخستین گام برای رهایی از 

است. هر کدام از زوجین، تا پیش از ازدواج « دیگردوستی»و نخستین میدان واقعی برای تجربة 

های، مادی و معنوی، خودشان بودند؛ اما با ازدواج است که اندیشة خود و نیازها و خواسته تنها در

ازدواج، در اسالم، به عنوان یک امر  گیرد.های آنان رنگ دیگردوستی به خود مینیازها و خواسته

نظیر و در برخی موارد، به عنوان یک واجب شرعی به حساب آمده خیلی مقدس و یک عبادت کم

از [ 0]ترین و عزیزترین پایة اسالم در نزد خداوند معرفی شده است. ت. ازدواج، به عنوان محبوباس

این پیمان و قرارداد  [4]دیدگاه اسالم، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. 

ی یک ارزش و ( دارا97)نساء، « میثاقاً غلیظاً»که از استحکام خاص برخوردار است، افزون بر این
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گیرد تا صرفاً از باشد و در سطح دیگر قراردادهای اجتماعی قرار نمیمنزلت الهی و خدایی ویژه می

ترین قرارداد قواعد عمومی آن قراردادها پیروی کند. شاید بتوان گفت: قویترین پیمان و مقدس

شود با فردی و راضی می است که آدمی با اعتماد به آن، والدین و خواهر و برادر خود را رها کرده

 [3] ی دارایی خود را با او به مشارکت گذارد.که شناخت زیادی از وی ندارد، هم پیمان شود و همه

ی اساسی و بنیانی ازدواج همانند تمام احکام و مقرّرات آن، پاسخ به ندای فطرت خداجوی فلسفه

تواند به ب قرار گرفته است که میانسان است. ازدواج از این روی در اسالم، تشریع و مورد ترغی

 [6] سازی نماید.نیازهای فطری آدمی پاسخ شایسته داده و سالمت و تعالی وی را زمینه

ها دارد و همین حالت ها و لغزشها، کژیازدواج نوعی تأثیر در تأمین مصونیت از انحراف

عی، فضیلت، برتری و شود و نوموجب فراهم شدن جایگاهی متفاوت با قبل برای شخص مزدوج می

دوری گزیدن از تخلفات را به همراه دارد و تقید فرد را به فضایل، آداب دینی و معنوی بیشتر 

کسی که ازدواج کند، نیمی از دین خود را : »فرمایندسازد. گویا از همین روی اولیای دین میمی

اجتماعی خود دست یابد و  تواند به شخصیتانسان تنها در پرتو ازدواج می [1]« حفظ نموده است.

ی خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا ازدواج اولین مرحله [8]پختگی شخصیت پیدا کند. 

ازدواج از منظر اسالم بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر  [2] .کردن شخصیت انسان است

شود رده میکد و در برخی موارد واجب شمؤمی، عملی مستحب و چه بسا مستحب مفقه اسال

شود و انجام کد شمرده میؤعملی مطلوب درگاه الهی و مستحب ملذا در منظر اسالم، ازدواج  [73]

ی رفتارهای برخاسته از اسالم ازدواج را از مجموعه .ی آن مستحق ثواب و پاداش الهی استدهنده

جویی ضیلتی فشهوت و تمایالت حیوانی خارج نموده و در پایگاه قدسی خاص، آن را معرکه

کند که فضائل را در این وادی جستجو کنند. لذا ازدواج را ها توصیه مینماید و به انسانمعرفی می

ای که با ازدواج تر از خانهفرماید: هیچ چیزی نزد خدا محبوبداند و میها میموجب آبادانی خانه

در بررسی متون دین  [77]« ما من شیء احب الی اهلل من بیت یعمر بالنکاح»شود، نیست: آباد می

شوند: اهداف مستقیم و بدون واسطه و اهداف اسالم، اهداف ازدواج به دو دسته تقسیم می

غیرمستقیم و با واسطه. اهداف مستقیم ازدواج که در ذیل آن، اهداف غیر مستقیم قرار دارند، به 

شود و پرتو ازدواج تشکیل می که بیان گردید، خانواده خود درچنان. تشکیل خانواده: قرار ذیل است

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل  [79]واسطه ازدواج، تشکیل خانواده است. از جمله اهداف بی

های متعدد فردی، خانواده است که بیش از همة مراسم و رویدادهای زندگی انسان، در جنبه

دواج بین فرهنگ و طبیعت، اززیستی و اجتماعی، امری جهانی و از نظر اهداف، ثابت و پایدار است. 

-تعادل برقرار کرده، از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی

-؛ بدین معنا که ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و روانی و اجتماعی زندگی را پوشش مینظیر دارد

ازدواج و جنبه تقدس آن در اسالم است. از تعالیم اسالم دربارة ازدواج، نگاه معنوی به  [70]دهد. 

از جمله [ 74] توان گفت هرگونه تقدس در ازدواج ریشه در ادیان الهی دارد.به طور کلی می
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ترین اهداف اسالم از ازدواج، تشکیل خانواده است. اسالم با تعیین این هدف، به مسلمانان اساسی

های روحی، روانی، ازدواج مانند پاسخ به نیاز هایکند که تمام علل و چراییاین پیام را تفهیم می

شناختی و جسمی و حفظ نوع بشر و تولید نسل سالم و پاك و... باید در چهارچوبی تعریف شده و 

پس خانواده آن کانون محبت، عاطفه و لطفی  د.در قالب کانونی به نام خانواده تأمین و فراهم شو

ها نزد خداوند است که ترین و عزیزترین کانونبوبشود و از محریزی میاست که با ازدواج پی

ما بنی فی االسالم بناء احب الی اهلل ـ »هرگز بنایی با این جایگاه ویژه و رفیع بنا نشده است: 

از دیدگاه اسالم، محل ارزانی نمودن محبت و مودت تنها کانون گرم  «عزّوجلّ ـ و اعز من التزویج

دهد و بوسیدن آنان را موجب رحمت و فرزندان اهمیت می خانواده است. اگر اسالم به محبت

-حرکت سازمانی مقدس، نهادی دینی، هایو آموزه اسالم نگاه از خانواده[ 73] .شماردحسنه می

-تجلی و معنوی و مادی پیشرفت تربیت، جایگاه و رشد برای بستری و آرامش برای ساحلی آفرین،

 هدایت برای انسانها میان از را پیامبرانی بشر حیات ابتدای از است. خداوند بالندگی و شکوفایی گاه

بیاموزند.  آنها به را خانواده تشکیل جمله و از مطلوب اجتماعی زندگی آداب تدریج به تا برگزیده آنها

 خانواده روایات به و آیات قالب در را دینی متون در هاتوصیه و قوانین از ایعمده بخش رو، این از

و از »فرماید: می کریم قرآن در خداوند - کنیم:می اشاره آنها از برخی به که است داده اختصاص

های خدا این است که برای شما همسرانی آفرید که با آنها آرامش پیدا کنید و در جمله نشانه

زنان  و مردان»فرماید: خداوند در قرآن کریم می - (97)روم، « میانتان دوستی و مهربانی قرار داد

 تنگدست و فقیر اگر را، درستکاران و صالح کنیزان و غالمان همچنین دهید، همسر را همسر خودبی

( 09)نور، « است. آگاه و دهنده گشایش خداوند کند.می نیازبی را آنان خود فضل از خداوند باشند،

 - [76].« تر از ازدواج در نزد خدا نیستهیچ بنیانی در اسالم محبوب»فرماید: پیامبر )ص( می -

 این به توجه با [71]« بیشتر اهل دوزخ، افراد مجرد هستند.»کند: امام باقر )ع( از پیامبر نقل می

 منشأ ازدواج که است آن دلیل به خانواده بنیان و ازدواج از تمجید و تقدیر همه این و روایات و آیات

  است. ستوده اجتماعی واحد یک شروع نقطه و ساز خانوادهسرنوشت

 در غرب و تشکیل خانواده زدواجا

 ازدواج در مسیحیت

های مقدس و شعائر دینی، جایگاهی مسیحیت با معرفی ازدواج به عنوان یکی از آیین

ها ی آنخاص برای ازدواج قائل است. در االهیات مسیحی شعائر دینی آدابی هستند که به واسطه

ر عبارتند از: تعمید، توبه، تایید ئفت شعاه [78]رسد. فیض خداوند از طریق نامرئی به انسان می

ر ئ)تثبیت ایمان(، عشای ربانی، تدهین نهایی، اعتراف و ازدواج. از بین این گروه شعائر، پنج شعا

ر اخیر، یعنی اعتراف و ئکه دو شعاشود؛ در حالیاول، برای سالمت روح هر فرد مسیحی انجام می

تنها شامل  ازدواج مقدس [72]پذیرد. ده انجام میازدواج برای خدمت به کلیسا و تشکیل خانوا
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شود؛ بلکه پیمان میان زن و شوهر و اموری را تشریفات ازدواج که صرفاً عمل تقدیسی است، نمی

شود. از نظر تاریخی، مدرك ازدواج به عنوان یک شود را نیز شامل میها تکمیل میکه ازدواج با آن

سر عظیم به . کندتعبیر می« سر عظیم»د که از آن به گردآیین مذهبی، به کتاب مقدس برمی

ری خود را از این عقیده گرفته است ئارتباط میان زن وشوهر اشاره دارد. زندگی زناشویی صفت شعا

بر این اساس، ازدواج در مسیحیت یک  [93]ای زمینی از یک حقیقت آسمانی است. که نمونه

شود؛ بلکه جایگاهی آسمانی و برتر از حیات تلقی نمی پدیده طبیعی و صرفاً عملی دنیوی و انسانی

دنیوی دارد. شاید بتوان گفت که ازدواج در مسیحیت تنها برآورنده نیازهای مادی نیست و به قصد 

 -حیوانیچه رسد به اهداف غریزی و  رسیدن به این هدف یا به منظور تأمین اغراض دنیوی ـ تا

معتقدند، این شعائر جزء ضمائم گزینشی در زندگی مسیحیـان  هاپذیرد. البته پروتستانانجام نمی

یکی در نزد مسیحیان،  [97]ها را بپذیـرد یا رهـا کنـد. توانـد آناسـت که هـر کـس بخواهـد می

پیدایش فرزندان شایسته و برخورداری از نسل پاك و پارسا است.  ،رین اهداف ازدواجتاز اساسی

ازدواج برای سالمت  [99]شایسته، ازدواج و تشکیل خانواده است.  تنها راه پیدایش نسل پاك و

امت مسیح، الزم است و دلیل بر ایمان به خدا و اعتقاد به عنایت خداوند و سبب جلب خوشحالی 

شود؛ لذا در ممالکی که مسیحیت در اقلیت قرار دارند، اهتمام به کثرت نسل بیشتر خانواده می

محبت خدا به بشریت نشانة ازدواج دانند؛ زیرا را یک امر دنیوی نمیمسیحیان ازدواج  [90]است. 

ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر برای زندگی مشترك، همراه است. 

گردند و برای تولید مثل و تربیت فرزندان و رشد آنان داری متقابل و همکاری، متعهد میبا امانت

ای بشری کوشند. از این رو، مسیحیان ازدواج را رمزی و نشانهبه خدا میدر فضای ایمان و محبت 

-ها را دوست میکه انسان آورند، همان خدای پاكبرای برای شیوة رفتار خدا با انسان به شمار می

مسیحیان هنگام ازدواج های خود به آنان پایبند است. ورزد و به وعدهدارد، به امور آنان اهتمام می

گردند یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به یمتعهد م

شمارند شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می

از دیدگاه مسیحیت، ارتباطی که  [94]و با طالق و تجدید فراش در زمان حیات همسر مخالفند. 

توانند با ای است که دو انسان میترین رابطهکنند، عمیقدر ازدواج با یکدیگر برقرار میدو زوج 

همدیگر برقرار کنند. خداوند ازدواج را به وجود آورد تا نه تنها از لحاظ جسمی، عاطفی، عقالنی و 

 [93] .ی روحانی نیز، بین دو انسان اتحادی صمیمی و عمیق برقرار شوداجتماعی، بلکه در زمینه

یکی دیگر از اهداف ازدواج از دیدگاه مسیحیت، تشکیل خانواده است. مسیحیت برای بقای نسل، 

تنها به قوانین ازدواج اهتمام ندارد؛ بلکه استمرار نسل و آیین مسیحیت را در تولید فرزندان و در 

 [96] جوید.فضای خانواده می

کند، و زندگی ای به ازدواج نمیگونه توصیهالبته عهد جدید، برخالف همة ادیان هیچ

کند که داند. عهد جدید ازدواج را برای کسانی تجویز میمجردی را ستایش و درخور تحسین می
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توانند در مقابل شهوت جنسی خودطاقت بیاورند، بنابراین برای اطفاء این غریزة جنسی و نمی

انداز مسأله ازدواج در ( چشم2 -1، 1نماید. )اول قرنتیان جلوگیری از فحشاء ازدواج را توصیه می

تفاسیر کتاب مقدس نیز بیانگر اهمیت رهبانیت و تجویز ازدواج برای اطفاء شهوت است. در تفسیر 

آیات قرنتیان آمده است: ازدواج و رهبانیت دو نعمتی است که خداوند به انسان عنایت نموده است 

اه باال و مهمی برخوردارند، زیرا خداوند ازدواج را کدام بر دیگری تقدم ندارد و هر دو از جایگکه هیچ

ای باشد برای ازدیاد نسل، تا بر زمین واجب کرده است تا زوج و زوجه واحدی شوند و وسیله

شود، مگر برای حکومت کنند. )همان( ازدواج در ادبیات عهد جدید ذاتاً امری پسندیده شمرده نمی

دفع شرّ. اما تأکید بر تجرد و نهی از ازدواج بدان خاطر است که عهد جدید ازدواج را مانعی برای 

 (4، 70پندارد. )عبرانیان داند و پارسایی را در زیستن مجردی میرسیدن به ذات متبارك الهی می

 و تشکیل خانوادهازدواج مورد اسالم و مسیحیت در  شابهاتت

ین اسالم و مسیحیت ازدواج را به عنوان تنها راه دینی، مشروع و قانونی جهت هر دو د -

برقراری روابط جنسی و پاسخ به نیازهای زیستی وابسته به غریزه جنسی و تولید نسل و تکثر نوع 

ازدواج جایگاه خطیر و جلیل دارد و تنها راه تشکیل خانواده  - .شمارندبشر قبول دارند و معتبر می

ازدواج تنها راه مقبول و مورد پذیرش جهت  -  .حفظ حیات و سالمت اعضای آن است و موجب

ی رشد اجتماعی بشری و سالم نگهداری آن از آفات مرتبط با غریزه جنسی فراهم نمودن زمینه

در بررسی جایگاه ازدواج، هر دو آیین به ازدواج به عنوان عملی مقدس نگاه  -  [91]است. 

کند و تعبیر می« پیمان مقدس»ها متفاوت است. اسالم از ازدواج به بیر آنکنند. البته تعمی

در بررسی  -  .کندیاد می« آیین مقدس»و « پیمان عفت»، «سر عظیم»مسیحیت از آن به عنوان 

و « تشکیل خانواده»، «اهتمام به تکثیر نسل»، «تولید نسل پاك»اهداف ازدواج، اهدافی چون 

 .ز اهداف مشترك هر دو آیین الهی استا« ایجاد محبت و مودت»

 و تشکیل خانوادهازدواج  مورد اسالم و مسیحیت در هایتفاوت 

ـ برخالف اسالم که به تأهل اهمیت داده و تجرد را حالتی ناپسند و منفور در نزد خداوند 

ت. بر تری برخوردار اسداند، از منظر مسیحیت، تجرد نسبت به ازدواج از جایگاه برتر و عالیمی

های الهی و عطایای ربانی حسب این دیدگاه، رهبانیت روشی مبارك و پسندیده و یکی از نعمت

کنند و زندگی می به این شیوهشوند و است و بسیاری از مؤمنین مسیحی به رهبانیت دعوت می

گیرند؛ اما میها کناره سازند و از زندگی با مردم و همراهی با آنمشغول می... خود را به نماز، دعا و 

ال رهبانیة فی »شود: در اسالم رهبانیت حرام شمرده شده و بدعت و عملی غیر الهی خوانده می

اسالم و مسیحیت  - [98] . تأهل در اسالم بسیار پسندیده و مورد ترغیب قرار گرفته است« االسالم

مورد نظر مسیحیت  گویند، ولی پاکی مورد نظر اسالم با پاکیگرچه هر دو از حفظ پاکی سخن می

کامالً متفاوت است. در اسالم، هرگز پاکی به معنای پاسخ ندادن به ندای فطرت و ازدواج نکردن 
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در بررسی جایگاه ازدواج در  -  .داندنیست؛ بلکه اسالم حتی ازدواج نمودن را هم پاکی و امتیاز می

پیمانی »مسیحیت آن را اسالم و مسیحیت، هر یک پایگاهی اختصاصی برای ازدواج قائل است. 

سیره »و « فضیلت بخش اعمال دیگر»، «مایه برکت»داند و اسالم آن را می« ناگسستنی و دائمی

چنین اسالم ازدواج را عامل تقرب و مسیر اصلی نیل به مقام هم .شماردمی« عملی پیامبر و ائمه

و ازدواج را مانع و مسیر  جویدمی تجردکه مسیحیت راه اصلی تقرب را در شمارد؛ درحالیقرب می

در بررسی علل و فلسفه تشریع ازدواج  -  .داندانحراف آمیز و دور دست منتهی به مقام قرب می

ی ازدواج را کنند. اسالم فلسفهای اختصاصی بیان مینیز، هر یک از ادیان مسیحیت و اسالم، فلسفه

ا پاسخ اولیه به فطرت و طبیعت ر تجردداند؛ اما مسیحیت گویا گویی به ندای فطرت میپاسخ

کند و معتقد است افرادی که توان حفظ به عنوان صفتی برتر از تأهل نگاه می تجردداند؛ لذا به می

را ندارند، باید به ازدواج تن دهند. در نگاه مسیحیت گویا فطرت آدمی در  تجردطهارت همراه با 

 تجرداند رای افرادی تشریع شده است که نتوانستهنماید و ازدواج بتر میسازگار تجردی اول با وهله

اسالم و مسیحیت، هر یک علل خاصی را نیز برای ازدواج در نظر  - . همراه با عفت را تأمین نمایند

داند جمله علل تشریع ازدواج میاز  را« جات و رستگارین»، «حفظ پاکی»د. مسیحیت در کنار دارن

رشد و «و « حفظ نوع بشر»، «آرامش روحی و روانی»، «فطرتپاسخ به ندای »و اسالم هم در کنار 

  شمارد.ازدواج میرا نیز از علل تشریع « تعالی انسان

 ازدواج در یهودیت

برای تداوم « شرّ الزم»دانند و هرگز به ازدواج به چشم یک یهود ازدواج را مقدس می

-مانند دیگر امیال، جزء غریزهنگرد. حکیمان یهود شهوت جنسی را هها و پیوندی منفور نمینسل

ای دانستند، نه چیزی که باید سرکوب شود. در پایان روایت آفرینش به صحنههای طبیعی می

خوریم که پایه و اساس برقراری ازدواج در متن یهودی است و قصد الهی به صراحت مشخص برمی

«. عاونی موافق وی بسازمو خداوند فرمود: خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش م»شده است: 

( و این نخستین فرمانی بود که خداوند به آدم ابوالبشر داد. به همین خاطر مرد، 78: 9)پیدایش 

شوند و این نشانگر پیوندد و یک جسم واحد میکند و به همسرش میپدر و مادر خویش را رها می

داند و آن را بر هر همی مییهودیت، زن گرفتن را فریضة مقداست ازدواج و رابطة زوجیت است. 

دار شدن نیست، از مردی واجب کرده است و حتی تأکید دارد که مردی که دیگر قادر به بچه

بارور »از این قرار است: « حق ازدواج برای زن»آیات عهد عتیق در زمینة  زندگی مجردی بپرهیزد.

رسانید و زنان برای پسران  زنان گرفته، پسران و دختران به هم( »98: 7)پیدایش « و کثیر شوید

خود بگیرید و دختران خود را به شوهر بدهید تا پسران و دختران بزایند و در آنجا زیاد شوید و کم 

عصمت مساز، و او را به فاحشگی وا مدار، مبادا زمین ( دختر خود را بی6: 92)ارمیا « نگردیده

-( و تلمود نیز اهمیت فراوانی به آن می92: 72)الویان « مرتکب زنا شود و زمین پر از فجور گردد

هر کس زن ندارد، از شادمانی و از برکت و از نیکی محروم است، هر کس زن ندارد یک آدم »دهد: 
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ها را نر و ماده آفریده و ایشان را برکت داد کامل به تمام معنی نیست، چنان که خداوند فرموده: آن

ن مسأله در میان یهودیان، بنا به گفتة ویل دورانت، اما اهمیت ای [92]«. و نامشان را آدم نهاد

تر بدان جهت بود که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد و تکثیر نسل خویش را داشتند و دلیل آن نیز بیش

کردند، لذا ازدواج را از بیست سالگی خطری بود که از جانب اقوام اطراف خویش احساس می

-آنان به مقام مادری احترام می -اعده مستثنا نکردنداجباری کردند و حتی کاهنان را از این ق

های ازدواج بودند و همچنین به زنان نازا به چشم شوهر که در سالگذاشتند و به دختران بی

از همین روست که کنیزبخشی به شوهران نزد زنان نازا امری رایج بود.  [03]نگریستند. حقارت می

است(. در واقع، هدف آنان از ازدواج، داشتن فرزند و و آمده  6 -0: 03)نظیر آنچه در پیدایش 

مرد بر ازدیاد نسل بود و این مسأله به قدری اهمیت داشت که اگر مردی بدون داشتن فرزندی می

برادر او واجب بود که همسر برادرش را به زنی بگیرد و برای برادر مرده خود فرزندی بیاورد و در 

   (73 -3: 93و تثنیه  79 -1: 08ند. )پیدایش واقع، حق برادر شوهری را ادا ک

 و تشکیل خانوادهازدواج مورد در  یهودیتاسالم و   تشابهات

در مورد امر ازدواج  تورات نیز همچون قرآن کریم قائل به قداست ازدواج است آن را 

وردار داند چرا که ازدواج زیربنای تشکیل خانواده است که از قداست خاصی برخامری پسندیده می

است. برخالف انجیل که نه تنها هیچ قداستی برای ازدواج قائل نیست بلکه آن را همسنگ با 

  کند. ای نباشد توصیه به رهبانیت میداند و گاه در جایی که بروز مفسدهرهبانیت می

 و تشکیل خانوادهازدواج  مورد در یهودیتاسالم و  هایتفاوت

یر از علت اهمیت ازدواج در قرآن کریم است. در هدف از ازدواج در عهد قدیم چیزی غ

عهد قدیم اهمیت ازدواج بیشتر برای ازدیاد نسل و آن هم به خاطر ترس از دشمن بود اما قرآن 

کریم، با توجه به این که یکی از مهمترین طرق مبارزه با فحشاء، ازدواج است انسان را به ازدواج و 

ن را از بقای نوع بشر در زمین، بقای دین و ظهور دارد و عرض خداس سبحاتناسل نسل وامی

  نماید.توحید و پرستش خداوند معرفی می

 در مجموع

 به اقدام خود نفر، دو از یک هر یعنی است؛ فردی امری همسرگزینی غربی، جوامع در

 ترینمهم و ندارند دخالت والدین مثل فرد دیگری، آنها از یک هر انتخاب در و کنندمی انتخاب

 ازدواج غرب، چون در باشد.می شخص آن عشقی هایآلایده با فرد آن تطبیق همسرگزینی، املع

 تدریج به کنند،نمی ایفا را نقشی فرد برای همسر انتخاب در دیگران و بوده فردی امر یک

 بدون نفر دو مشترك زندگی نوعی به را خود جای قانونی( و همسر شرعی همسرگزینی )انتخاب

 یک مشترك زندگی یا خانگی از هم عبارت آن دهند وازدواج می قیودهای به ماندن بندپای و تعهد
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 است آمده چنین وبستر دیکشنری براساس خانواده تعریف [07] .است ازدواج  بدون مرد یک یا زن

. مدیریت یک تحت و سقف یک زیر و هم کنار در شده جمع گروهی از است عبارت خانواده، که

سخن از وضع . است خانواده یک تعریف اوج جنسی، رابطة انگیزة با و خانه کی در زندگی صرف

بار و دردناك است که حتی خواندن  و چنان شرم آور و غمدلخراش خانواده در دنیای غرب، آن

، شدیداً متأثر اندیشدشنیدن آن هم هر انسان باوجدان و شرافتمندی را که به سرنوشت بشریت می

حال  نویسد: شاید بدترین و در عینرابرت جی رینگر نویسندة آمریکایی، می سازد!و دردمند می

-هاست؛ خانوادهکند، اوضاع نابسامان خانوادهآمیزترین خطری که تمدن غرب را تهدید میفاجعه

فروپاشی، بسی خطرآفرین پاشند، و به راستی این از همهایی که یکی پس از دیگری از هم می

   [09]است. 

 گیرینتیجه

ایجاد هر دو آیین، تنها راه مشروع تأمین نیاز جنسی، مثالً در مورد اسالم و مسیحیت، 

دانند؛ با این تفاوت اساسی که رهبانیت و نسل پاك و تأمین محبت را در پرتو ازدواج و خانواده می

ین تجرد نسبت به ازدواج در آیین مسیحیت از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ در حالی که در د

مبین اسالم، تجرد و رهبانیت امری کامالً مردود است و برخالف مسیحیت عامل تقرب به خداوند 

در مورد امر  ساز تکامل و تقرب الهی خواهد بود.شود، بلکه این ازدواج است که زمینهمحسوب نمی

داند، میازدواج تورات نیز همچون قرآن کریم قائل به قداست ازدواج است و آن را امری پسندیده 

در واقع عهد چرا که ازدواج زیربنای تشکیل خانواده است که از قداست خاصی برخوردار است. 

بیند و ازدواج را کند و قرب به خدا را در پرتو زندگی مجردانه میجدید از اصل ازدواج استقبال نمی

ریم که ازدواج ن کرد، برخالف دیدگاه عهد قدیم و قرآشماتنها از باب افسد به فاسد جایز می

کند با آنچه که در اهمیت فراوانی دارد هر چند نوع اهمیتی که قرآن کریم برای ازدواج مطرح می

اسالم نه یهودیت است که دنیا طلبی  دهد تفاوت دارد.ن به ازدواج اهمیت میعهد قدیم، به لحاظ آ

رتر از دنیا طلبی بداند. را بیش از آخرت مورد توجه قرار دهد و نه مسیحیت است که رهبانیت را ب

اسالم نهایت اعتدال است که فرامینش مطابق فطرت سلیم و عقل استوار ابالغ گردیده. از همین 

رهگذر باید گفت امر به ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم سفارش بسیار شده تا آنجا که پیامبر 

جاد حرمسرا امری است داند. همانطور که شهوت پرستی و ایاسالم )ص( آن را سنت خود می

مذموم و نکوهیده، تجرد و تعزب نیز مورد سرزنش قرار گرفته و پیروان اسالم از این امر بر حذر 

در نهایت باید گفت قداست در خانواده امری ضروری و عقالنی است که مایه  .اندداشته شده

ر خانواده را نهادی پایداری و تداوم زندگی هم برای زوجین و هم برای فرزندان خواهد شد. اگ

مقدس ندانیم و حرمتی برای آن و برای اعضای آن قائل نشویم زندگی قطعاً رو به اضمحالل و 

 نهاد ترینمهم خانواده .نابودی خواهد رفت. شرایط روحی طاقت فرسا بر خانواده حاکم خواهد شد

 از یکی پاشد.هم می از نیز ادنه ارکان، این فروپاشی با و است استوار ارکانی بر باشد کهمی جامعه در
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 در شود، برقرار عاطفه و عالقه خانواده، اعضای میان که زمانی است. عاطفه و عالقه ارکان، نهاد این

 ارکان دیگر از شد. خواهد فرماحکم عالقه و افراد محبت میان و کندمی پیدا انعکاس نیز جامعه

 بین از شده، مطالعه انجام به توجه با است. یمعنو و دینی هایبه آیین توجه و معنویت خانواده،

 فروپاشی عوامل ترینمهم از معنوی، مسائل و دینی آیین به کردن پشت و محبت و عاطفه رفتن

 ها،خانواده پاشیدگی هم از و پوسیدگی غرب، زیبای ظاهر به دنیای درون . درغرب است در خانواده

 از های جنسیسوءاستفاده افزون، روز هایع، طالقنامشرو فرزندان اخالقی، مفاسد گی،عاطفهبی

 همه این نهفته است. غیره و مجردان آمار افزایش یکدیگر، به همسران خیانت محارم، با زنا کودکان،

 است. دین شدنکشیده انزوا به و معنویت از غرب فرهنگ گشتن تهی بیانگر نارسایی،
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