
 

 

 بودن اخالقی نفع به استداللی منزلة به ازدواج کارکردهای
 (قرآنی بررسی) ازدواج

 فالح محمدجواد
 دانشیار اخالق اسالمی دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایران

 کرنوکر سیمن
 آموخته اخالق اسالمی دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایران دانش

 (84/84/6863؛ تاریخ پذیرش: 61/83/6867)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بهرای . انهد  تاختهه  ومقدس ارزشمند امر این به ازدواج بودن اخالقی غیر بر استدالل با برخی امروزه
قهرآن  . هاسهت  آن جملهة  از دینهی  مسهتندات  كهه  كرد رائها مختلفی های استدالل توان می شبهاتی منین
 اشهاره  خانواده وتشکی  ازدواج كاركردهای ترین مهم به نموده، بیان ازدواج دربارة كه آیاتی در كریم
 مقاله این. برد بهره ازدواج بودن اخالقی برای استدالل منزلة به كاركردها این از توان می كه است كرده
 از. اسهت  نمهوده  ازدواج توجهه  تربیتهی  ه واخالقی شناختی روان شناختی، جامعه ایكاركرده ترین به مهم
 انسهانی  تمهدن  و فرهنهگ  تهاریخ  در اجتمهاعی  نهاد ترین پربركت و ترین مهم اولین، خانواده ،قرآن نظر
 جسهمانی،  سهالمت  تهأمین  و نیز انسان كرامت و حرمت حف  برای باید كه است كانونی خانواده. است
 سالم محیطی تأمین و جامعه انسجام تداوم منظور به خانواده قوام. یابد استحکام او معنوی رشد و روانی
 مهردی  و زن همسهری  پیوند و ازدواج پیمان با خانواده .است ناپذیر انکار ضرورتی ها انسان زیستن برای

 ستون زوج این و شود می گذاری پایه اجتماعی های قابلیت و فکری بلوغ از برخوردار و آگاه هوشمند،
 تشهکی   و ازدواج ضهرورت  تبیین. دهند می تشکی  را« خانواده» یعنی اجتماعی، نهاد ترین حیاتی اصلی
 پاسهخگو  حاضهر  عصهر  در را ازدواج روی پهیش  و عملهی  نظری های مالش ترین مهم تواند می خانواده
 .سازد متمای  ضروری نهاد این به نسبت را آنان افراد، و بینش فهم حوزة در با تأثیر و باشد

 .ازدواج کارکردهای، ازدواج، کاربردی اخالق، قرآنی خانوادة، خانواده اخالق واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail: mjfallah.ac@gmail.com  )نویسندة مسئول(  
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 مقدمه

 حملهه  خهانواده  نههاد  بهه  مختلهف  ههای  بهانهه  بهه  تکنولهوژی،  و روزگار مدرن عصر در
 فیدسه  ازدواج مثه   ازدواج، بدی  های روش پیشنهاد و مختلف های استدالل با و است شده
 كهه  جهایی  تها  انهد،  سهاخته  مواجهه  ههایی  بامالش را رفیع و تاریخی نهاد این آزاد، روابط یا

برخهی   كهه ( Moller, 2003:79) انهد  كرده عنوان اخالقی غیر نهادی را خانواده نهاد برخی
 (.6: 6868ر.ک؛ اسالمی، ) اند ها پاسخ داده از محققان ضمن طر  این اشکاالت، به آن

 بررسهی  درخهور  گوناگون ابعاد از ضرورت یک عنوان به ازدواج تحلی  دینی، از نگاه
 اسهت  مهواردی  جملهه  از اخالقی فرهنگی و شناسی، روان شناختی، جامعه مث  ابعادی. است
 شهک   بهه  نهادی منین بودن اخالقی یا حتّی و ازدواج اهمیت و ضرورت برای توان می كه

 راهگشها  توانهد  مهی  زمینهه  ایهن  در آنقر آیات بررسی وصف، این با گفت و سخن تحلیلی
 نحهوی  بهه  كه به آیاتی مشخصی، بندی دسته اساس بر مقالة حاضر نویسندگان نیز در .باشد

 بها  و تحلیلهی  شهک   بهه  انهد،  داشهته  نظر مدّ را خانواده تشکی  و ازدواج جایگاه و ضرورت
 .اند كرده توجه تفاسیر ترین مهم از استفاده

سهورة رعهد بهه اهمیهت و ضهرورت ایهن نههاد         83و آیة  سورة شوری 66در آیة  قرآن
 شهیخ  نمونهه،  اند؛ به عنهوان  است كه مفسران ذی  آن نکاتی را فرموده ارزشمند اشاره كرده

 :نویسد می شریفه آیة این ذی  البیان مجمع در طبرسی

 و ازدواج دلیه   بهه  را ص()خهدا  رسهول  سهتیز،  حهم  و جو بهانه مردم از ای پاره»
 خهدا  پیامبر راستی به مرد این اگر: گفتند می و نمودند می سرزنش هخانواد تشکی 
 داشهت.  بهازمی  همسهر  گهزینش  و ازدواج از را او خهدا  رسهانی  پیام و رسالت بود،
 همسهر  نیهز  پیشهین  پیهامبران  كهه  آمد فرود آنان پاسخ در شریفه آیة این رو، این از

 .(861: 7ج ،6838 طبرسی، ک؛.ر) «كردند می ازدواج و اختیار

آن  اسهت،  امر بهه ازدواج نمهوده   قرآناین اهمیت و ضرورت تا جایی است كه خدا در 
 مِـنکُمْ  الْأَیَـامَى  وَأَنکِحُـوا : فرمایهد  مهی  كهه  آنجها  است، جمع آورده صورت فع  را به هم



 7591، زمستان 53، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          781

 

 عَلِـیمٌ:  وَاسِـعٌ  وَاللَّـهُ  فَضْـلِهِ  مِن اللَّهُ یُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ یَکُونُوا إِن وَإِمَائِکُمْ عِبَادِکُمْ مِنْ وَالصَّالِحِینَ
 و صههالج كنیههزان و غالمههان همچنههین، دهیههد. همسههر را خههود همسههر بههى زنههان و مههردان

 سهازد.  مى نیاز بى را آنان خود فض  از خداوند، باشند تنگدست و فقیر اگر را. درستکارتان
 ی تفسهیر، رو، بهه تعبیهر علمها    . ازایهن (88 النهور/ ) اسهت  آگهاه  و دهنهده  گشایش خداوند
 ر.ک؛ مکهارم ) باشهد  می آن ویژة اهمیت بر دلی  شریفه، آیة این در ازدواج امر به تصریج
 .(49: 64ج ،6818 دیگران، و شیرازی

   ،888: 688ج ق.،6488 مجلسهی، ) «بنها  ترین محبوب» با تعابیری مون روایات نیز در
 كلینههی،) «دیههن تکمیهه  عامهه »، (661: 6868 طبرسههی، ؛8: 64ج ،6817 حههرّ عههاملی، ؛48

 موجههب»، (888: همههان) «)ع(پیههامبران سههنّت از پیههروی نشههانة» ،(8   ،886 :9 جق.،6487
 ،(986: 8ج  تا، بی قمی، و 616: 44جق.، 6488 مجلسی، ؛686: تا بی شعیری،) «نس  ازدیاد

 ؛661: 6868 طبرسهی،  ؛4848   ،838: 8جق.، 6484 صهدوق، ) «مسلمانان ازدیاد موجب»
ق.، 6468 حرّ عهاملی،  و 88:64ج ق.، 6488 مجلسی، ؛833: 8جق.، 6489 ر،جمهو ابی ابن
 بهتهرین » ،(67 : 88ج ،6817 عهاملی،  حهرّ ) ص()اكهرم  پیامبر سنّت از پیروی نشانة»، (11 :7ج

 كسهب  موجهب » و (9: همهان ) «الههی  رضهایت  موجهب »، (88: 64همهان، ج ) «سهود  و بهره
نشانگر ضرورت  (63   ،888: 688ق.، 6488 مجلسی، و 69   ،1: همان) «معنوی طهارت

توانهد بهه عنهوان ادلهة دینهی در ارزشهمندی و        كه مهی  و جایگاه منین نهاد ثمربخشی است
 اخالقی بودن ازدواج از آن یاد كرد.

 ک؛.ر) اسههت شهده  یههاد )ع(پیهامبران  «سههنّت» عنهوان  بههه ازدواج از روایهات دیگهری،   در
 آن قداسههت كههه نشههانگر( 461: 9ج، ق.6487 كلینههی، و 888 :688جق.، 6488 مجلسههی،

 اهمیهت  بهی  و زمینهی  معمهولی،  امهری  توانهد  نمهی  است، )ع(پیامبران سنّت كه و میزی است
 .باشد

 عبهادت  ارزش كهه  اسهت  شهده  تأكیهد  دیگهری  روایات در پیشین، رهنمودهای از فراتر
 همسهر  صهاحب  كه كسی عبادت اساس، همین بر. یابد می مشمگیری افزایش متأه ، افراد
 حرّ عهاملی،  و 886: 9 ج ق.،6487 ر.ک؛ كلینی،) دارد ترجیج مجرد فرد عبادت بر است،
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 افهزایش  باعث بود، می معمولی ویا غیراخالقی امری ازدواج بنابراین، اگر .(63: 88 ،6817
 .گردید نمی عبادت ارزش

 ازدواج مطلوبیت برای تواند و می است ازدواج ارزشمندی بیانگر معارف این مجموعة
مقالهة   مسئلة كه باشد داشته كارایی دارند، اصرار ازدواج بودن اخالقی غیر بر كه و كسانی
 یهک  عنهوان  به قرآن ازدواج در كه و جایگاهی اهمیت از جدا مقاله، این در نیست. حاضر
 ایههن و تربیتههی شههناختی روان شههناختی، جامعههه بههه ابعههاد دارد، الهههی دسههتور و دینههی سههنّت

خهواهیم   بررسهی  را آن قرآنی های داللت و توجه، آن بودن اخالق عمنب به عنوان ضرورت
مهه   قهرآن ایهن مقالهه بهر منهد مسهئله اسهتوار اسهت: نخسهت اینکهه ازدواج از منظهر           . كرد

توانهد بهه نفهع ازدواج و تشهکی       كاركردهایی دارد و مبتنی بر این كاركردهها مگونهه مهی   
ه تحلیلی به این دو  نی و به روش توصیفیهای قرآ خانواده استدالل كرد. ما با تحلی  آموزه

مسئله خواهیم پرداخت و با تحلی  آیهات الههی و تبیهین كاركردههای مندگانهة ازدواج از      
 به نفع ازدواج بهره خواهیم برد. قرآنمنظر 

 ازدواج سود به شناختی جامعه کارکردهای به استدالل. 1

 اگهر  و یابد سامان ازدواج دونب تواند می انسانی اجتماع آیا كه است این اصلی پرسش
 مهه  با انسانی اجتماع بربندد، رخت جوامع بین از خانواده تشکی  و ازدواج امر كنیم فرض

 نظهر،  یهک  از هرمنهد ازدواج  دارد. مختلفهی  ابعاد مسئله این شد! خواهد رو روبه مشکالتی
. دارد اجتمهاعی  اهمیتهی  و جنبهه  دیگر، نگاهی از ولی است، خصوصی و شخصی ای مسئله
 رفهاه  و جامعهه  آسهایش  تهأمین  برای مطمئن راهی و مدنیت اركان از ازدواج اساس، بر این
 بهه  نیهز  اجتمهاع  افهراد  بلکهه  نیسهت،  زوجهین  متوجه تنها ازدواج و زیان سود. است بشریت
تها   را ربهط  طهرفین  كهه  اسهت  ای رابطه ازدواج تردید بی. شوند می برخوردار آن از ای گونه
. دارد مهی  مصهون  جنسی و اخالقی انحرافات و نامشروع روابط بندوباری، بی از زیادی حد
 متفهاوت  گناههان  سهایر  انجهام  امکان و اجتماعی محیط طرفین، حال تناسب به موضوع این
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 مقهدس،  شهرع  در خهانواده  تشهکی   و ازدواج مسئلة .(661: 6868 ر.ک؛ محمودی،) است
 ازدواج، ههدف  و فایهده  تهرین  مههم  اامه  دارد، ههم  بسهیاری  فوایهد  و اسهت  مهمی بسیار امر

 و اصهول  حفه   و هها  تمهدن  و ها فرهنگ انتقال كه داشت توجه باید. است خانواده تشکی 
 پهی،  در پهی  های نس  به انتقال آن و جامعه یک در فرهنگ یک و تمدن یک اصلی عناصر

 آن شد،با داشته وجود جامعه یک در سالمی خانوادة اگر. گیرد می انجام خانواده بركت به
 كهرد  خواههد  منتقه   صحیج صورت به را خود فرهنگی مواریث و شد خواهد سالم جامعه

 .(64: 6834 اكبری، ر.ک؛ علی)

 منظهر  از. اسهت  شهده  مهنعکس  نیهز  قهرآن  متعالی آیات در ازدواج برای ضرورتی منین
 و پایهه  خهانواده  زیرا دهد؛ می تشکی  را اجتماع اساس و پایه كه است ازدواج همین ،قرآن
 تحقهم  بشهری  جامعة آن، پی در و خانواده هرگز ازدواج بدون و است بشری جامعة اساس
اسُ  أَیُّهَا یَا: فرماید می قرآن كریمدر  متعال خداوند. یافت نخواهد ا  النَـّ  مِّـن  خَلَقْنَـاکُم  إِنَـّ

 و «شهعوب » آیهه،  این در .(68 الحجرات/) ...لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنثَى ذَکَر 
 ایهن  در. اسهت  اجتمهاعی  زنهدگی  بهر  فهرع  شهناخت  و نیهز  جفهت  و ازدواج بر فرع «قبائ »

 اجتمهاع  مسیر كردن طی نبود، ازدواج واسطة به نس  تکثیر و خانواده تشکی  اگر صورت،
: فرمایهد  مهی  زمینهه  ایهن  در قهرآن  همچنهین، . بهود  دشوار امری انسانی حیات شدن هموار و
از  نباتهات، مهه   از مهه  آفریهد؛  را جفهت  عالم ممکنات همة كه خدایی است و منزه پاک»

 دیگهر نیهز   ای . درآیهه (81 یهس/ ) «نیستید! آگاه آن از شما كه و دیگرمخلوقات بشر نفوس
 .(49 النجم/) «آفرید و ماده نر را جفت و او خلم»: فرماید می

. اسهت  آفریهده  جفهت  صهورت  بهه  را موجهودات  همهة  آفهرینش  در نظام خداوند متعال
 زوجیهت،  این در نهاد. هستند جفت صورت به دارند، كه تنوعی همة با حیوانات و گیاهان
 كامه   و تهک،  فهرد  صهورت  به موجودات در آفرینش،. است نهفته و تکام  تکمی  مسئلة
 هها  انسهان  متعال خداوند آفرینش، نظام همین طبم بنیمایند. را كمال راه توانند نمی یا نیستند

 ای سهعادتمندانه  حیهات  به توانند نمی و تنهایی فردی صورت به كه آفریده ای گونه به نیز را
و  اجتمهاعی  جسهمی،  بلهوغ  مرحلهة  بهه  كهه  وقتهی  انسهان . دارند و جفتی و زوج یابند دست
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 را مسهؤلیت  ایهن  باید و او شود می گذاشته او عهدة بر خانواده تشکی  وظیفة برسد، جنسی
 .بنذیرد

 ازآغهاز  بلکهه  قهدیم،  بسهیار  ههای  زمهان  از كهه  است اجتماعی دیرینة سنّت یک ازدواج
 مهذهبی  و مل  اقوام تمام در است كه مقدس پیمانی است. ازدواج بوده مرسوم بشر زندگی

 همهة  زوجیهت  بهر  الههی  خلقت نظام. است داشته وجود امکنه و اعصار غیر مذهبی و تمام و
 همهة  كهه  اسهت  دلی  همین به. است استوار دخترها و پسرها همة بهنگام ازدواج و ها پدیده

 و نیکهی  بهه  هسهتی  گسهترة  در تهأملی  بها . شهوند  می آفریده زوج صورت به الهی مخلوقات
 «یولهد  لهم  و یلهد  لهم » ،«صهمد »، «احد» كه خداوندی اقدس ذات جز كه یابیم درمی زیبایی
 را هسهتی  ههای  دهپدیه  همة بخش، هستی خالم نیست، متصور او برای كفوی و همتا است و

ا  کُلَّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِی سُبْحَانَ: است آفریده زوجیت پایة بر  وَمِـنْ  الْـأَرْضُ  تُنبِـتُ  مِمَـّ

 از مهه  اسهت؛  آفریهده  جفهت  را ها پدیده همة كه خدایی است منزه یَعْلَمُونَ: لَا وَمِمَّا أَنفُسِهِمْ
 آگهاه  آن از شهما  كهه  هایی پدیده و خلوقاتم دیگر و بشر نفوس از مه حیوانات، و نباتات
 .(81 یس/) نیستید

 در مهذكر  و مؤنهث  از هیأتی در را مخلوقات اشرف این انسان، خلقت صورتگر، خالم
و  اسنرم انگیز شگفت و پیچیده تركیب فرایند و نطفه تشکی  هنگام به و تولد از قب  حیات
 هُـوَ  :(7هه 1: ، ب6836 .ک؛ افهروز، ر) فرمایهد  می مقدّر و تصویر مادر، رَحِم در تخمک
 رَحِهمگ  در را شهما  كه اوستالْحَکِیمُ:  الْعَزِیزُ هُوَ إِالَّ إِلَهَ الَ یَشَاء کَیْ َ األَرْحَامِ فِی یُصَوِّرُکُمْ الَّذِی

 عمران/ آل) نیست حکیم و توانا خداوند جز معبودى. كند مى تصویر خواهد، مى كه آنچنان( مادران)
1). 

اسهت، بهه    كه مسئلة مودت و رحمت به عنوان رهاورد ازدواج مطر  شده قرآندر آیة 
كهه   تهوان توجهه داشهت؛ منهان     تأثیر این مودت و رحمت، حتّی در عرصة اجتمهاع نیهز مهی   

 اند: برخی مفسران به این امر توجه كرده
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 زن و مهرد  اصول آن كه بیندیشند خویش تکوینی اصول دربارة قومی وقتی»
 و مودت به را دو آن نیز و تشکی  دهند خانوادگی جامعة اینکه به كرده وادار را

 آورد پدیهد  را شهری و مدنی اجتماع نیز رحمت و مودت آن و واداشت رحمت
 و دنیهایی  زنهدگی  و یافت بقاء بشری نوع شد، مترتب اجتماع این بر آثاری مه و

 در یبهی عج آیهات  مه كه شوند می متوجه وقت آن رسید، كمال به انسان آخرتی
 كهار  بهه  موجهودات  از نهوع  ایهن  امهر  در تهدابیری  مهه  تعالی خدای و هست ها آن
 و شهیرازی  مکهارم « )كنهد  مهی  زده دهشت و حیران را عق  كه است؛ تدابیری  برده

 .(868ه866: 61ج ،6818 دیگران،

 گهرو  در را انسهانی  حیهات  مسهیر  طهی  و انسهانی  اجتمهاع  الهی آیات سیاق مجموع، در
 بهرای  و اسهت  داده تسهری  را آن خلقهت  همهة  در كهه  دانهد  می آفرینی زوج تسنّ و ازدواج
 نظهر  ایهن  از ازدواج صهورت،  ایهن  در. اسهت  كهرده  بهاز  ای ویژه حساب زمینه این در انسان

 مختلهف،  آفهات  از آن حفه   و یکسهو  از اجتمهاعی  حیات تحقم به منجر كه است اخالقی
 و رشهدیافته  نسلی را ها انسان نس  توان ینم ازدواج بدون. شد خواهد اخالقی آفات ویژه به

 از شهد.  انسهانی  اجتمهاع  افول منتظر باید خانواده و تشکی  ازدواج نبودِ با و كرد تلقی سالم
 آن جهایگزین  توانهد  نمهی  میز هیچ و است اخالقی و بایسته امری ازدواج كه است نظر این
 .شود

 ازدواج بودن اخالقی سود به شناختی روان کارکردهای به استدالل. 2

 دیگران با ارتباط بدون تواند نمی انسانی و هیچ است زمین موجود ترین اجتماعی انسان
 این به وجودشان كه پندارند منان برخی. است وروان جسم از تركیبی آدمی. كند زندگی
 شهمرده  رو  مهوقتی  اسهتراحتگاه  جسهم،  ایهن  كهه  صهورتی  در. است محدود خاكی جسم
 آلمهانی،  روانشناس فروم، اریک. دارد نیاز و همراه مونس، همدم به آدمی و روان شود می
 كه هر كاری رود، می دنیا از كه دمی آن تا آید، می دنیا به كه ای لحظه از انسان: »گوید می
 .(69: 6836 نیا، كیهان) «است خویش تنهایی احساس رفع برای كند، می
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 فزونهی  همهراه  و یهار  وجهوی  جسهت  بهرای  بشهر  تکهاپوی  شهود،  بیشتر تنهایی این وقتی
 تحهت  را فرد زندگی تمام قاعدتاٌ كه وجو جست این نمودِ ترین و جامع ترین كام . یابد می

 جامعهه  كه و ارزشمند پاک سنّت بر این اسالم مبین دین. است ازدواج دهد، می قرار شعاع
 .است كرده تأكید بسیار گردد، می نس  بقای موجب و زند می رقم را

 خهانواده،  و تشکی  ازدواج. دارد نیاز و روحی فکری مهندسی نوعی و برنامه هب بنا این
 آفهرینش  و فطهرت  از كهه  است و طبیعی مقدس نیازی. است «ما» سوی به« من» از حركت
 زیهرا  كهرد؛  تلقهی  اجتمهاعی  متعارف قرارداد یک را آن و نباید گیرد می سرمشمه ها انسان
 ر.ک؛ خنیفههر و) دارد ناپههذیری جبههران دهایپیامهه بینههد، مقههدس آسههیب بنیههان ایههن اگههر

 .(681ه684: 6836 پورحسینی،

 بهرای  را آرامشهی  منهین  تواند می میز مه. است آرامش امروز، جامعة دغدغة بیشترین
 كاركردهای از اینکه كرد، یاد آن از اجمال به توان می آنچه. بیاورد ارمغان به معاصر انسان
 احساس باعث كه است سکونت و امنیت و روحی شآرام خانواده، تشکی  و ازدواج مهم

 ازدواج بهرای  توان می نظر این از. شد خواهد او آرام روحیة تبع آن، به و انسان ارزشمندی
 از اسههت، مهربههانی و محبههت آرامههش، مایههة ازدواج. برشههمرد شههناختی روان كاركردهههای
. كنهد  مهی  تهأمین  را زیهادی  نیازههای  و ها هدف و آید می شمار به انسان زندگی ضروریات

 .است امنیت و آرامش به نیاز شود، می تأمین ازدواج با كه نیازی ترین مهم

 مهه  كهه  اسهت  ایهن  شده، گوناگون های نظریه وتاز تاخت میدان كه هایی بحث از یکی
 كنهد  مهی  وادار را مرد و زن عاملی مه شود؟ می یکدیگر به مرد و زن گرایش سبب میزی
 دردهند؟ تن آن به و بیندیشند ازدواج كه به

 بهه  مهرد  و زن گهرایش  اصهلی  عامه   را جنسهی  می  تنها پرسش، این به پاسخ در برخی
 اشهرف  انسهان،  گویهد  مهی  نظریهه  ایهن  ردّ بها  قهرآن  مقابه ،  در. كننهد  مهی  معرفهی  یکدیگر

 نهر  گرایش سبب و است اص  حیوانات برای كه را هدفی بنابراین،. است جهان موجودات
 اصهلی  عامه   ،قرآن. بدانیم صادق او دربارة توانیم نمی شود، می یکدیگر به حیوانی مادة و
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 آن بهه  ازدواج پرتو در كه كند می معرفی سکونی و آرامش را یکدیگر به مرد و زن عالقة
 سهت او إِلَیْهَا: لِیَسْکُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَة  نَّفْس  مِّن خَلَقَکُم الَّذِی هُوَ :یابنهد  می دست
 و انهس  او بها  تها  داشهت  مقرر را جفتش نیز او از و آفرید تن یک از را شما همة كه خدایی
 مهرد،  و زن گهوهر  و اصه   بهودن  یکهی  بهر  تکیه با آیه . این(636 األعراف/) گیرد الفت
 در خداونهد . كنهد  مهی  معرفهی  یکهدیگر  كنهار  در مرد و زن آرامش را گرایش اصلی عام 
 أَزْوَاجًـا  أَنفُسِکُمْ مِّنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ :فرماید می زدواجا فلسفة بیان در دیگر جای

 او های نشانه از و یَتَفَکَّرُونَ: لِّقَوْم  لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَیْنَکُم وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِّتَسْکُنُوا
 و دوسهتی  میانتان و گیرید آرام ها بدان تا فریدآ شما برای همسرانی خودتان[ نوع] از اینکه

 اسهت  ههایی  نشهانه  قطعهاً  اندیشند، می كه مردمی برای[ نعمت] این در آری، نهاد. رحمت
 ایجهاد  خداوند خود را آرامش و مهربانی این كه گوید می صراحت به آیه . این(86الروم/)

 در را همسهران  محبهت  و رمهه  خداونهد  خود پس. است داده قرار مرد و زن ذات در كرده،
 طباطبهائی  عالمه .كشاند می یکدیگر سوی به را دو آن الهی محبت این و گذارد می هم دل
 :نویسد می آیه این ذی  ،المیزان تفسیر در

 دیگر طرف به محتاج و ناقص نفسه، فی و خود حد در مرد و زن از یک هر»
 همهین  سهبب  بهه  و شهود  می درست تمام و تام واحدی دو، آن مجموع از و است
 بهدان  مهون  و كنهد  می حركت دیگری سوی به یک هر كه است احتیاج و نقص
 ههر  و اسهت  كمهال  بهه  مشتاق ناقصی هر مون یابد، می سکونت و آرامش رسید،

 :61، ج6874 ،طباطبهائی ) «اسهت  خهویش  فقهر  و حاجهت  زوال بهه  مای  محتاجی
871). 

 ازدواج زمینهة  پیش كه را یکدیگر هب )همسران( مرد و زن گرایش اصلی عام  بنابراین،
 ازدواج زیهرا  شهود؛  می نمودار ازدواج هدف آیات، همین از. دیدیم قرآن آیات در است،
 نقهش  نیز خداوند به او نزدیکی و رستگاری در انجامد، می مرد و زن قلبی آرامش به مون
 .دارد مهمی
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 قهرار . اسهت  واجازد در كهاركردی  منین اهمیت نشانگر ضرورت و كاركرد این تبیین
 بهین  الفهت  و محبهت  ایجاد و است خاطر امنیت و آرامش موجب فرد هر برای همسر دادن
 و اسهت  پروردگهار  رحمهت  و حکمهت  ههای  نشهانه  از نیهز  خانوادگی زندگی در مرد و زن

 بهر  عهالوه  ازدواج. اسهت  شده داده قرار مرد و زن روحی آرامش وسیلة خانه قاعدتاً محیط
 .كند می تر محکم را جامعه بنیان و پایه كند، می ایجاد ینطرف برای كه آرامشی

. گیهرد  فرامهی  را انسهان  پناهگهاه  نداشهتن  و بیهودگی تنهایی، احساس جوانی، اوای  در
 او و بهرد  مهی  بین از را احساس این دلسوز و شایسته همسری كنار در گرفتن قرار و ازدواج

 وقهار،  روحهی،  و فکهری  ثبهات  هبه  آرامهش  احسهاس  ایهن . رسهاند  مهی  روحی آرامش به را
 درونهی  كشهش  نهوعی  آفهرینش  دست واقع، در. انجامد می لذت و بودن ارزشمند احساس
 و شهوند  یکهدیگر  خواههان  خهاص  سهنین  در یهک  ههر  تها  نههاده  ودیعهت  به مرد و زن میان

 دانشهمندان . گهردد  تبهدی   آرامش و سکونت به ازدواج طریم از آنان  و پریشانی اضطراب
 غهدد  معتهدل  ترشهج  و جنسهی  غریهزة  موقهع  بهه  و صحیج ارضای نیز انسانی و تجربی علوم

 از ای پههاره سههبب را آن عههدم دانسههته، الزم آدمههی روان و جسههم سههالمت بههرای را جنسههی
 .اند شمرده جسمانی گاه و روانی های بیماری

 نقه   ذیه   در المیهزان  تفسهیر  كتهاب  از فهوق  آیهة  تفسیر مطلب، بهتر شدن روشن برای
 ،إِلَیْهَا لِّتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِکُمْ مِّنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ: فرمود اینکه است معتقد عالمه. شود می

 زوج خودتهان  جهنس  از برساند، نفع شما به اینکه برای یا و شما برای كه است این معنایش
 كند: می تبیین منین را روانی آرامش و سکونت منین به نی  نحوة طباطبائی عالمه. آفرید

 تناسهلی  دسهتگاه  بها  كهه  دارنهد  تناسهلی  دسهتگاه  زن و مرد از یک هر آری،»
 پس گیرد. می صورت تناس  و توالد دو، آن مجموع از و گردد می كام  دیگری

 آن مجمهوع  از و است، دیگر طرف به محتاج و ناقص نفسه فی دو آن از یک هر
 كهه  است احتیاج و صنق سبب همین به و شود می درست تمام و تام واحدی دو،
 «شهود  مهی  آرام رسهید،  بهدان  مهون  و كنهد  مهی  حركت دیگری سوی به یک هر
 (.611 :61ج ،6874 ،طباطبائی)
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 منهین  كسهب  كهرده،  شناسهی  علهت  آرامشهی  منین برای مطلب، این بیان از پس ایشان
 كمهال  بهه  مشهتاق  ناقصی هر مون: »گوید كند و می می دینی فلسفی تبیین را روانی آرامش

 شههوتی  همهان  حالهت  ایهن  و است خویش فقر و حاجت زوال به مای  محتاجی هر و تاس
)همان(. اما وقتی به تبیهین  « است شده نهاده ودیعت به طرف دو این از یک هر در كه است
شناختی مسئله توجه كنیم، بسیاری از افراد عنصر عشم و محبهت را بهر پایهه شههوت،      روان

گویهد و بهه    سخن از مهودت و رحمهت مهی    قرآنال آنکه اند، ح صمیمیت و تعهد بنا كرده
 بیان عالمه:

 بهه  تقریبهاً  "مهودت " كلمة ،وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَیْنَکُم وَجَعَلَ فرمود: قرآناینکه »
 مهودت  نسهبت  نتیجهه،  در باشد. ظاهر عم  مقام در اثرش كه است محبتی معنای

 كه گویند را وعیخش آن خضوع مون خشوع، به است خضوع نسبت محبت، به
 نفسانی تأثر نوعی معنای به كه خشوع خالف به شود، هویدا اثرش عم  مقام در

 )همان(.« آید می پدید دل در كبریایی و عظمت مشاهدة از كه است

 از كهه  انهد  گفتهه  نفسهانی  تهأثیر  نوعی در تفاسیر و تبیین این آیه، رحمت را نیز به معنای
 پدیهد  دل در اسهت،  نقص رفع به محتاج و ندارد را كمالی كه محرومی محرومیت مشاهدة

 نجهات  محرومیهت  از را او و برآیهد  مقهام  در اینکهه  بهه  كند می وادار را صاحبدل و آید می
ر.ک؛ همان(. در این صورت، این احتیاج روانی بهه رفهع نقهص    ) كند رفع را نقصش داده،

 آرامش خواهد شد. آید و از این نظر منجر به سکونت و در قالب ازدواج فراهم می

 اسهت  خهود  اعضهای  روانی و روحی آرامش گیری شک  محم  خانواده اساس، این بر
 كومهک  جامعهة  رحمهت،  و مودت خودنمایی موارد و ها گاه جلوه ترین روشن از یکی كه

 و ههم  بها  دو ایهن  و یکدیگرنهد  مهالزم  مودت و محبت در شوهر و زن مون است، خانواده
 مشهاهده  عجهز  و ضهعف  هها  آن در مون كنند، می رحم مکتركو به فرزندان زن مخصوصاً

 تهأمین  را خهود  زنهدگی  ضهروری  حهوایج  تواند نمی صغیرشان طف  كه بینند می و كنند می
 لبهاس،  تغذیه، حراست، و حف  در اینکه به كند می وادارشان مودت و محبت آن لذا كند.
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 نهوع  هرگهز  و شد می منقطع یكلّ به نس  نبود، رحمت این اگر و بکوشند او تربیت و منزل،
 یافت. نمی دوام بشر

 نیازمنهد  خهود  تکام  و بروز برای استعدادها استعدادهاست. بروز برای فرصتی ازدواج
 اسهتعدادهای  كنهد،  مهی  ایجاد آسایش و آرامش جوان برای ازدواج. آرامند و امن محیطی
. كنهد  بهرداری  بههره  نیکهی  بهه  آن از كهه  دههد  می امکان او به و آورد درمی حركت به اورا

 غریهزه،  شهکوفایی  یعنهی  ،«بلهوغ » اصهوالً  است. آسایش و امنیت موجب ازدواج همچنین،
 محهیط   دهد و می تسکین را بحران این ازدواج. است یک بحران همواره دختر پسر و برای
 سركش رو  خانوادگی، عواطف وجود سایة در نماید، می ایجاد جوان برای آرامی و امن
همچنهین،  . شهود  می فراهم فکری نیروی از او برخورداری برای موجباتی و شود می مهار او

 موجهودی  انسهان  فالسفه، و دانشمندان عقیدة به شود و می تنهایی از نجات موجب ازدواج
. اسهت  دلهدار  یهاری  و پنهاه، یهاور   محتهاج  رو، ایهن  از. اسهت  اجتمهاعی  بالفطره و الطبع مدنی
 او، كنهار  در همدلی و دهد نجات اعتزال و تنهایی از را دمیآ كه دارد را فایده این ازدواج

و  غهم  در و بدانهد  خهود  وجهود  را عهین  وجهودش  تها  دههد  قرار او آغوش در و او بستر در
 .(669: 6868 ر.ک؛ محمودی،) باشد شریک دردش

 و نیهز تجربهة   و احسهاس  آرامهش  كمهال  به رسیدن ازدواج، غایت دینی، نگاه بر اساس
 ازدواج پربركت وآثار نتایج از نظر، مورد های و مطلوب ها خواسته همةو  است خوشبختی

 بهه  بها توجهه   بایهد   همسهر نیهز   انتخهاب  معیار ترین اصلی بنابراین،. آن غایی هدف ونه است
، 6836 ر.ک؛ افروز،) گردد و ترسیم تبیین پایدار آرامش به نی  یعنی ازدواج، غایی هدف
 .(8: الف

 دو در را انسان توحیدی، نس  و تربیت تداوم برای متعال ندخداو كه است این واقعیت
 و آفریهد  متفهاوت  روانهی  و فیزیکهی  ههای  را با ویژگی یک و هر قرار داد و مرد زن جنس
 دلیه   شناسهی،  هسهتی  لحها   بهه  هرمند. داد قرار آنان میان شدیدی و عاطفی جنسی جاذبة
بها   مها  اكنون شناختی، واقعیت نگاهی با حال، این با است، توحیدی نس  تربیت تدبیرها این
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 یکهدیگر  بها  و روانهی  عهاطفی  جنسهیتی،  جنسهی،  های تفاوت كه هستیم رو روبه ومردی زن
 یکی هم، به دو آن و رسیدن ازدواج كه حد بدان دارند، تمای  یکدیگر به شدت به داشته،

 و جامهد ان مهی  آرامهش  بهه  اساسهی  نیهاز  ایهن  شهدن  برآورده. است انسانی حیات نیازهای از
 بهه  .(93: 6868 ر.ک؛ پسهندیده، )گردد  می اضطراب و ناآرامی موجب آن نشدن برآورده
 أَزْوَاجـاً  أَنفُسِـکُمْ  مِّـنْ  لَکُـم  خَلَـقَ  أَن آیَاتِـهِ  وَمِنْ: فرمایهد  می متعال خداوند سبب، همین

 .(86 الروم/) یَتَفَکَّرُونَ لِّقَوْم  لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَیْنَکُم جَعَلَ وَ إِلَیْهَا لِّتَسْکُنُواْ

 :اسهت شده گفته آیه این تفسیر در

 و مهودّت  زن، بهه  انهس  سهایة  در مرد آرمهیدن و زن بهه مهرد گرایش مهنشاء»
 و الههی  مهودّت  ایهن  و اسهت  كهرده  برقهرار  هها  آن بین خداوند كه اسهت رحهمتی
 ههم  حیوانهات  در كهه  اسهت  مهاده  ههبه  نههر  غریزی گرایش از غیر خدایی رحمت
 اسهت  الهههی  رحههمت  و مهودّت همان است، سکون مایة كه مهیزی دارد؛ وجود
 توانهد  نمهی  شهههوات  وگههرنه  كنهد،  می ایجاد مرد و زن بهین مهعنوی ای جاذبه كه
: 6876 آملهی،  جهوادی ) «گردد آرامش موجب و باشد خدا های نشانه از ای نشانه
 .(48ه86

 بهه  شهدن  دلگهرم  وسیلة و روحی آسایش و آرامش وسیلة یک مرد و زن برای ازدواج
 بهرای  نزدیهک  غمخهوار  یهک  كردن پیدا وسیلة و تسلّی وسیله. است زندگی فعالیت تداوم
 جنسی و غریزی نیازهای كه انسان طبیعی نیازهای از نظر قطع. است زندگی طول در انسان
 اسهت  زنهدگی  بهزرو  های دلخوشی از خود هم فرزند داشتن و نس  تولید مسئلة باشد، می
 .(69: 6834 اكبری، ر.ک؛ علی)

 همسهری  بها  شهدن  همگهام  و حیهات  تکاپوی در انسان آرامش برای را ازدواج خداوند
 همهین  از. داد قهرار  جهاودان  و صهراط  مسهتقیم  طریهم  پیمهودن  در همراه همرازی و همدل
 و اسهت  فهال   بهه  نی  و دوجو اعتالی روان، آرامش به رسیدن ازدواج، غایی حیات منظر،
 انسهان  وجهود  شکوفایی و تربیت و غایت الهی انبیای بعثت انگیزة و هدف فال ، به دعوت
 و انسهان  تربیت و غایت بعثت انگیزة آفرینی، زوج و خلقت فلسفة سخن، دیگر به باشد؛ می
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 و انگیهزة  نیهت  بها  ازدواج نگهرش،  ایهن  در. هسهتند  جهت هم و همسو ازدواج، با هدف نیز
 پهذیرد  مهی  انجهام  كمال به نی  و وجود شکفتن بستر شدن فراهم آرامش، ساح  به رسیدن

 .(68: ، ب6836 ر.ک؛ افروز،)

 ولهی  شهود،  مهی  آرامهش  و سکون موجب خانواده تشکی  و ازدواج كه نیست تردیدی
 خهانواده  تشهکی   مهرا  پرسهید:  باید. آورد دست به بنیادین را عام  باید دیدگاه یافتن برای
 كهه  هنگامی. باشد جنسی غریزة ارضای آن، دالی  از یکی شاید شود؟ می آرامش بموج
 دلیه  . یابد می دست آرامش به انسان شود، كاسته آن هیجان از و ارضا انسان جنسی غریزة
 نیهاز  دیگری به یک هر آن، اساس بر كه باشد مرد و زن سرشت تفاوت است ممکن دیگر
 و دارد قهرار  انسهان  وجهود  در و است مخالف جنس از مهمد و انیس به نیاز همان كه دارد
 انسهان  وجهود  در جنسهی  غریهزة  مهرا  كه است این پرسش. رسد می آرامش به آن تأمین با

 بهه  یکهدیگر  بها  كهه   شهده  آفریهده  مختلهف  جهنس  دو در انسهان  مرا و است شده داده قرار
 كهه  دارنهد  وجهود  تهری  عمیهم  ههای  الیهه  هنوز دهند می نشان ها پرسش این برسند؟ آرامش
 .(16: 6866 آخوند، ر.ک؛ آشتیانی و) یافت ها آن در باید را ازدواج فلسفة

 رویکهرد  فرزنهدان،  رویکرد از گذشته ازدواج، فلسفة در كه شود می روشن بیان، این با
و  تركیبهی  دیهدگاهی  دیهن،  دیهدگاه  بنهابراین، . گیهرد  قهرار  توجهه  مهورد  بایهد  نیز همسران
 و انس كانون خانواده دیدگاه، این اساس بر. است «نس  تریت» و «سکونت» از ای دومؤلفه
 كامیهابی  و سهازگاری  بهرای  بهاالیی  انگیزة و ظرفیت تواند می كه امری بود؛ خواهد توحید
 نیهاز  یکهدیگر  بهه  و روانهی  جسمانی های تفاوت لحا  به همسران سو، از یک. سازد فراهم
 قهرار  و رحمهت  مهودت  آنهان  میهان  خهود،  مرحمهت  و لطهف  نظر با متعال خداوند و دارند
 همهت  توحیهدی  ههای  انسان تربیت به یکدیگر كمک با همسران دیگر، سوی از و دهد می
 امهر،  دو ایهن  مجموعهة . گهردد  مهی  موجهب  را خهدا  لطهف  دیگهر،  بُعدی از كه گمارند می

 ای انگیهزه  و الزم ظرفیهت  تواند می كه است آن الهی و ارزش خانواده قداست كننده توجیه
 .(96: 6868 ر.ک؛ پسندیده،) آورد فراهم كامیابی و سازگاری برای  قوی
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 خهانواده  تشهکی   و ازدواج نبودِ فرض با توان می را شناختی روان ضرورت بیشتر تحلی 
 تهوان  مهی  شهناختی  روان رویکهرد  بها  ازدواج ارزشمندی برای استدالل برای اص  در. یافت

 ایهن  در. دهنهد  نمهی  تهن  خهانواده  تشهکی   و دواجاز بهه  افراد كه گرفت نظر در را وضعیتی
 ازدواج از و یابد می ازدواج برای را الزم های كفایت و ها قابلیت كه فردی یقین به صورت،
 دنیایی تدریج به اندازد، می تأخیر به را ازدواج عمداً مختلف های بهانه به و یا كند می امتناع
 زنهدگی  در را درون های ناآرامی و بدبینی ی،وسواس های اندیشه ها، اضطراب ها، نگرانی از

 نَّفْـس   مِّـن  خَلَقَکُـم  الَّـذِی  هُوَ فرماید: می قرآن كه است سنّتی همان واین كند می تجربه

 و آفرید فرد یک از را شما همة كه است خدایی او إِلَیْهَا: لِیَسْکُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَۀ 
 .(636 األعراف/) گیرد آرام كنارش در تا داد قرار او جنس از نیز را همسرش

 و سههکونت را آن هههدف و ازدواج غایههت قههرآن اینکهه  یادشههده، مباحههث بههه توجههه بها 
 منتج قیاسی حد وسط عنوان به و قوی استداللی عنوان به تواند می است، كرده بیان آرامش

 برخهی  مگونهه  حهال، ایهن   بها . كهرد  یهاد  آن از ازدواج بودن فضیلت و بودن خیر بحث در
 از گهویی  انهد؛  برشهمرده  اخالقی غیر امری را آن اند و كرده استدالل ازدواج علیه متفکران
 طی ازدواج بستر را در خود حیات انسانی تواند می انسان كه است قرآن در الهی های سنّت

 .بیند را آرامش و سکونت روی تواند می كه است ظرفیتی منین با كند و تنها

 ازدواج بودن اخالقی سود به اخالقی و تربیتی دهایکارکر. 3

 تأثیرگهذار  نیهز  اخهالق  و تربیهت  در توانهد  مهی  شده گفته كاركردهای از جدای ازدواج
 كهاركرد  گاهی این. شغلی( و صنفی اخالق و اجتماعی اخالق فردی، اخالق باشد )اعم از

 ههم  و شهود  مهی  اخالقهی  غیر تهدیدهای از بسیاری دفع باعث و دارد بازدارندگی هم جنبة
سهوی   از. بربندد رخت انسان در اخالقی  رذای  از بسیاری شود می باعث و دارد رفعی جنبة
 مسهیر  از را انسهان  شهود،  مهی  برقهرار  آن اعضهای  بهین  كهه  پیوندی و خانواده تشکی  دیگر،

. كنهد  مهی  ایجهاد  او در را اخالقهی  ههای  فضهیلت  بهروز  زمینة داده، نجات اخالقی انحرافات
 را كهاری  محهیط  و جامعهه  شد، بیان كه آن گونه خانواده، اخالقی تر تربیت مبارک مراتث
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 آورد اخالقهی  اسهتداللی  ازدواج بودن اخالقی برای توان می رو، ازاین. سازد می بهرمند نیز
 .برد سود ازدواج بودن اخالقی نفع به اخالق دادن قرار وسط حد با و

 ای ویهژه  تأكیهد  ازدواج بهر  اسهالم  در. اسهت  همیتا حائز نکاتی مطلب، این تبیین برای
 تهأثیر  خهانواده  تشهکی   مراكهه  اسهت؛  مسهئله  ایهن  اهمیهت  سهبب  به تأكید این و است شده

 و رفتاری عاطفی، لحا  از سالم انسان ساز و ساخت و فضای  رشد انسان، تربیت در عمیقی
 .(69: 6834 اكبری، ر.ک؛ علی) دارد روحی

. اسهت  آن از اعضهای  ههر یهک   معنهوی  و اخالقی رشد اده،خانو تشکی  هدف برترین
 را پهذیری  مسهئولیت  و دور خهود  خانواده از تشکی  با را فساد های زمینه دختر جوان و پسر
 تجربه را دیگران برای وازخودگذشتگی ایثار خانواده تشکی  با همچنین، .نمایند می تجربه
 دیگهر  اخالقی صفات از بسیاری و ها سختی تحم  مدارا، خلم، حُسن وفاداری، و كنند می
 نتهایج  و محاسن جمله از اجتماعی و فردی حیای و عفت حف  آورند، می پدید در خود را

 توانهد  مهی  بلکه فرد است، زندگی در تصمیم ترین مهم تنها نه ازدواج است. صحیج ازدواج
 و زدواجا بها . دههد  مهی  رخ جامعهه  یهک  در باشهد كهه   اتفهاقی  و تصمیم ترین مهم عنوان به

 بهه  نسهبت  و یابهد  مهی  ارتقها  دیگربینهی  بهه  خودبینی از انسان پذیری، مسئولیت حسّ تقویت
 بهرای  مناسهب  محهیط  تنهها  در واقع، خهانواده . كند می بیشتری مسئولیت احساس نیز جامعه
 ای زمینهه  سالم خانوادة هاست و ایجاد درآن اخالقی فضای  رشد و كودكان صحیج تربیت
 تکامه   و تکمی  آسایش، و آرامش شام  باشد كه می روحی و جسمی نیازهای رفع برای
 .است فردی

 و یابنهد  دسهت  تکامه   بهه  خهانواده  گهرم  كهانون  در پرتهو  كهه  اسهت  الزم مرد و زن بر
 شهرع . كننهد  یهاری  اسهت،  ایمهان  ركهن  دو كهه  شهکر  و صهبر  از برخورداری با را یکدیگر
 نکتهة  بلکهه  دارد، نظهر  در را جنسهی  بهة جن ارضهای  تنها نه خانواده، تشکی  در اسالم مقدس
 اسهت؛  «نَف هس  تههذیب » از عبهارت  كهه  كند می دنبال عمومی عفت حف  را برای تری مهم
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 كماالت كسب و خودسازی برای مکتب بهترین را خانواده گرم كانون و خانه محیط زیرا
 .(848: 6836 كلهرودی، ر.ک؛ حسینی) داند می

 ازدواج، اصهلی  اههداف  از یکهی  كهه  آیهد  برمهی  منهین  دینهی  متون از بخشی از بررسی
 نس  وجود تربیت هم و نس  تداوم هم دیدگاه، در این. است یکتاپرست های انسان تربیت
و  تربیت هدف،. نیست آن و اساس محور اما است، دیدگاه این از جزئی نس  تداوم. دارد

 از بسهیاری  رو، ایهن از. گیرنهد  پیش در را و یکتاپرستی تکام  راه كه است افرادی پرورش
 شههک  اسههاس همههین بههر( و زنهها خهواهی  همجههنس) جنسههی غریههزة حههوزة در ههها ممنوعیهت 

 بیهان  را «توحیدی نس  تربیت» مسئلة مشخص، صورت به از متون دیگری بخش. اند گرفته
 روایهات  از (ص)پیهامبر  اصهلی  ههدف  توانهد  نمهی  نسه   تهداوم  تنها كه است بدیهی. اند كرده
 دینهی  تربیهت  از ولهی  یابهد،  عهددی  افهزایش  اسهالم  امهت  اگهر . باشد امت كثرت به افتخار
 تربیهت  اصهلی،  مهالک  اسهاس،  همین بر كرد؟ مباهات آن به توان می مگونه باشد، بهره بی
 .(91: ر.ک؛ همان) استوارند اص  بر همین نیز پیشین روایات و است توحیدی نس 

 خهود  بهرای  كهه  كنهد  مهی  جلهوگیری  مهؤمن  از میهزی  مهه »: فرمایهد  می (ص)خدا پیامبر
 إالّ إلهه  ال" بهه  را زمهین  تها  كنهد  او نصیب را فرزندی خداوند آنکه امید به بگیرد، ای زوجه
: 6ج ،6868 طبرسی، ک؛. ر و 4848   ،838: 8ج ق.، 6484 صدوق،) «نماید سنگین "اهلل
 ر. د(8   ،8: 64ج ،6817 حرّ عاملی، و 89: 8جق.، 6489 جمهور، أبی ابن ؛6494   ،486
 تشهکی   توحیهدی  نسه   بهه  دسهتیابی  بهرای  ایمهان  اهه   كهه  است شده تصریج حدیث، این

 .دهند خانواده

 پسهر  یوسهف، » :فرماید می برادرشان و (ع)یوسف حضرت جریان دربارة (ص)اكرم پیامبر
[ فهراق  غهم  بهاوجود ] توانسهتی  مگونه! برادر ای: و گفت كرد مالقات را برادرش یعقوب،
 ای ذریهه  تهو  برای تواند می اگر: فرمود و امر كرد مرا پدرم: گفت كنی؟ ازدواج من از پس
 و 886 و 888: 9جق.، 6487 كلینهی، ) «ده انجهام  نمایند، سنگین تسبیج به را زمین كه باشد
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 مسئلة كند، می تکیه بر آن (ع)یعقوب حضرت . آنچه(88   ،811: 68جق.، 6488 مجلسی،
 .دیگر میز نه است، توحیدی تربیت

 خهود  ع()حضهرت  اینکه از پیش كه است آمده (ص)خدا پیامبر از نق  به عیاشی رتفسیدر 
 :است آمده ازآن بخشی در كه گرفته صورت میانشان گفتگویی كند، معرفی بنیامین به را

 انهدوهگین  بهرادرت  فراق در اندازه تامه: فرمود برادرش به یوسف حضرت»
نهادم كهه   نامی هریک و بر آمد دنیا به برایم پسر یازده كه قدر آن: گفت بودی؟!
 بهه  كهه  نمایهد  مهی  منهان : گفهت  او بهه  یوسهف  پهس . یافهت  مهی  اشهتقاق  او از نام

 نیکوكهار  پهدری : گفهت  او بهه  بنیامین داری؟ تمای  فرزندخواهی و همسرگزینی
 را زمین كه آورد بیرون ای ذریه تو از خداوند شاید كن، ازدواج گفت او و دارم
: ق.6463 الراونهدی،  ؛49   ،634: 8ج ،6838 عیاشهی، ) «كننهد  سهنگین  تسبیج به

 .(879   ،886: ق.6464 صدوق، و 684   ،688

 تریهت  خانواده، و تشکی  ازدواج اساسی های فلسفه از یکی كه دهد می نشان متون این
 .است توحیدی نس 

 اخهالق  كسب و زیستن پاكدامن پاكدامنی، حف  برای ای وسیله ازدواج اسالم، نظر از
« باشهی  پاكهدامن  تها  كهن  ازدواج»: فرمودنهد  حارثهه  زیهدبن  بهه  (ص)خهدا  پیامبر است. نیک

اخهالق   خهدا  تا دهید زن را مردان»: فرمودند دیگر سخنی (. در698: 64 ق.،6483 )نوری،
 روایتهی  در. )همهان( « گرداند زیاد را جوانمردی آنان و وسیع را ارزاق ایشان نیکو، را آنان
 حفه   بهرای  ازدواج: »فرمودنهد  كهرد،  نخهواهم  ازدواج دیگهر  ودبه  گفته كه زنی به دیگر،
هر  جوانان، گروه ای»: فرمود (ص)اكرم رسول دیگر، حدیثی در .)همان( «است الزم عفاف
 تهوان  مهی  ازدواج بها  زیهرا  نمایهد؛  اقدام زمینه در این كند، ازدواج تواند می كه شما از یک
 زیرا بگیرد؛ روزه ندارد، را ازدواج واناییت كه كس و هر بازداشت گناه از را و دامن مشم
 .(همان) «كاهد می شهوت از روزه
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 منشهاء  كهه  طهوری  بهه  اسهت،  ای سهازنده  بسهیار  مکتهب  خانه محیط بُعد، این به توجه با
تشهکی    دراثهر  ههم  ناپسهند  و منفی صفات از بسیاری و است خداپسندانه صفات از بسیاری
 شهخص  غریهزی،  نیازهای به معقول پاسخ ندادن و تجرد شود، مون می پیدا خانواده ندادن
 تها  كهه  كسهانی  روایات، برخی در دهد و می قرار رفتاری و اخالقی انحرافات معرض در را
: فرمهود  )ص(اند؛ به عنوان نمونهه، پیهامبر   شده معرفی مردگان بدترین بمانند، مجرد مرو دم
 ق.،6481 همهان،  ؛888: 688ج ق.، 6488 مجلسهی، ) «هستند ها عزب شما مردگان بدترین»
 زمینهة  كهه  كسهانی  بهه  روایهات نیهز   برخهی  . در(7   ،3: 64ج ،6817 حرّ عهاملی،  و 31: 3

 امهام  اسهت؛ مهثالً   شهده  داده وعهده  اخهروی  های پاداش سازند، می فراهم را جوانان ازدواج
 مقهدمات  كهس  ههر  :الْقَِّامَبة   ویمَیَ إگلَییهِ اهللُ یَن ظُرُ مِمَّن كَانَ عَزَباً زَوَّجَ مَن : »فرماید می )ع(صادق
 بهه  قیامهت  روز در خداونهد  كهه  بهود  خواههد  كسانی جزء آورد، فراهم را مجردی ازدواج

 .(886: 9جق.، 6487 كلینی،) «نگرد می[ رأفت و مهربانی به] ها آن

 ایهن  در ویهژه  بهه  آن، و ضهرورت  است زندگی مراقبت برج و بابرنامه، آگاهانه ازدواج
 أََیوهمَهها  وَ: »)ص(اكهرم  رسهول  .نیسهت  پوشیده دارد، خاصی پیچیدگی بشر زندگی كه دوران

 كهه  جهوانی ههر دِینَهُ: مِنِّی عَصَمَ وَییلَهُ یَا وَییلَهُ یَا شَییطانُهُ عهَجَّ سِهنِّه حَبدَاثبَة  فهگی تَهزَوَّجَ شَابٌّ
 او! بهر  وای او! ربه  وای كه آورد برمی فریاد شیطانش كهند، ازدواج خهود جهوانهی دورة در
 .(44446  : ق.6486 الهندی، متقی) «كرد حفه  مهن گزند از را خود دین

 سهخت  زنهدگی  وگرنهه  كنیم، فدا را خود تمایالت از ای سلسله باید اجتماع و خانه در
 اگر .است تر ضروری و تر الزم خانه محیط در ویژه به گذشت، و فداكاری این. شد خواهد
 در و برنهد  مهی  بسهیار  ثواب كنند، صبر یکدیگر بداخالقی بر خدا رضای برای و شوهر زن
 عَلَهی  صَبَرَتی مَن  بَالَئهِ وَ فِی ثَوَابَ أَیووبَ اللّهُ أَعیطَاهُ الْمَرْأَة  خُل مگ سَویءِ عَلَی مَا مَن : »داریم خبر

 ایهوب  ثواب كند، صبر زنش بداخالقی بر مردی اگر :آسَِّةَ ثَوَابَ أَعیطَاهَا زَویجگهَا خُل مگ سُوءِ
 كنهد،  صبر همسرش بداخالقی بر زنی اگر و دهد می او كشیده به كه بالیی در را )ع(پیغمبر
 .(846: 6836 كلهرودی، حسینی) «كند می عطا را آسیه ثواب او به خداوند
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و  اسهت  شهده  یهاد  )ص(اكهرم  پیهامبر  و برنامهة  سنّت عنوان به خانواده تشکی  از در اسالم
 از رفهتن  بیهرون  و در نتیجهه،  )ص(اكهرم  پیهامبر  سهنّت  بهه  كردن پشت معنای هب آن از دوری
 بنههایی در اسههالم: »فرمایههد مههی )ص(پیههامبر. اسههت آمههده شههمار بههه اسههالم و مرزهههای حههدود
: 688جق.، 6488 مجلسهی، « )اسهت  نشهده  برپها  منّهان  خداونهد  نهزد  در ازدواج از تر محبوب
 ای خانهه  از خهدا بهتهر   نهزد  میهز  ههیچ : »یدفرما می دیگری سخن در )ص(اكرم . رسول(888
 .(61: 88ج ،6817 حرّ عاملی،) «شود آباد ازدواج وسیلة به اسالم در پرتو كه نیست

 اجههتماعی  تکامه   و تعهد جهنسی، غهریزة ارضهای و روانهی آرامهش بر عالوه ازدواج
 شههید . گهردد  مهی  درونهی  نهفتة های توانمندی و استعدادها بروز ساز زمینه و دارد پی در را

 :گوید می ازدواج و اخالقی ارزنده نقش دربارة مطهری

 پیهدا  خانواده تشکی  و ازدواج پرتهو در جهز كه دارد وجهود پویایی و پختگی یک»... 
 پیهدا  شههب  نههماز  در شود و نمی پیدا نَهف س بها جهاد در شود، نمی پیدا مدرسه در شود، نمی
 ههیچ  لهذا  آورد. دسهت  به خانواده تشکی  و ازدواج در باید فقط را كماالت این شود. نمی
 اگهر  دربیایهد،  كام  انسان یک صورت به كاردینال یک كشیش و یک كه شود نمی وقت
 .( 863: 6876 مطهری،) «باشد صادق خودش كاردینالی در واقعاً

 :نویسد می زمهینه این در شیرازی مکارم اهلل آیت

 و شهود  می اجتماعی شخصیت یک به تبدی  انسان شخصیت ازدواج، از بعد»
 فرزنهدان  زنهدگی  وسهای   تهأمین  و خانواده آبروی و همسر حف  مسئول را خود
 از و گیهرد  مهی  كهار  به را خود استعداد و ابتکار تمام دلی ، همین به. بیند می آینده
 نائه   بیشهتری  بالنهدگی  بهه  و بهرد  می را استفاده كمهال خود وجودی های ظرفیت

 .(419: 64ج ،6818 دیگران، و شیرازی ممکار) «شود می

. هسهتند  نیهز  یکهدیگر  زینهت  بلکه یکدیگرند، بخش آرام و مرد زن تنها نه ،قرآن ازنظر
 ههم  و شما هستند شما لباس ها زن لَّهُنَّ: لِبَاسٌ وَأَنتُمْ لَّکُمْ لِبَاسٌ هُنَّ: فرماید می قرآن كریم

 زن اینکهه  یکی»: دارد معنی سه شریفه آیة ینا در . لباس(637 البقره/) ها هستید زن لباس
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 زینهت  لبهاس  منانچهه  اسهت؛  زن زینهت  و مرد اوست زینت لباس منانچه است؛ مرد زینت
 :فرمایهد  مهی  اسهت و  كهرده  لباس بر زینت اطالق كه است قرآن هم آن شاهد. اوست برای
یُحِـبُّ  الَ إِنَّـهُ  تُسْـرِفُواْ  وَالَ اشْـرَبُواْ وَ وکُلُـواْ  مَسْـجِدٍ  کُـلِّ  عِنـدَ  زِینَـتَکُمْ  خُذُواْ آدَمَ بَنِی یَا 

 اسهراف  و بیاشهامید  بخوریهد،  نمهوده،  تهزیین  را خود عبادت هنگام آدم، بنی ای الْمُسْرِفِینَ:
 در خواهیهد  مهی  وقتهی  ؛ یعنهی (86 األعهراف/ ) نهدارد  را دوسهت  مسهرفان  خهدا  كه نکنید
 بروید و یها بهه   جمعه نماز خواهید می وقتی. بنوشید را زیبای خود های بروید، لباس اجتماع
 «زینهت » اطهالق  «لبهاس » بهر  اینجها  در لذا. بروید و متزیّن كنید نظافت بروید، جماعت نماز
و  شهما  زینهت  هها  زن كه شود می منین لَّهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنتُمْ لَّکُمْ لِبَاسٌ هُنَّ معنای و است شده
 .هایید آن زینت شما

 شهود  مهی  سبب و مرد باشد نداشته انحراف مرد كه شود می سبب زن اینکه دیگر معنای
 آن. یکدیگرنهد  سهاتر  و مهرد  زن كهه  اسهت  ایهن  سهوم  معنای. باشد نداشته انحراف زن كه

 نهدارد،  شهوهر  كهه  زنهی  و آن نهدارد  عورت ستر كه است این همانند ندارد، زن كه مردی
 زینهت  و زن مهرد »: فرمایهد  مهی  شریفه آیة این باألخره ندارد. عورت ستر كه است آن نظیر

 .(638ه638: 6ج ،6831 مظاهری،) «كنیم مراعات را زینت این و باید یکدیگرند

 ارضهای  و امنیهت  آرامهش،  بها  همهراه  فضایی ایجاد با مستقیم، توجه از گذشته خانواده
. دارد بهازمی  روی كهج  بهه  گرایش از را آنان غیر مستقیم همسران، عاطفی و جنسی نیازهای
 افراد ازدواج كه دریافت اروپایی كشور مند در خودكشی پدیدة بررسی در یمدورك امی 
 را خهود  فرزنهد  بی متأه گ افراد از كمتر فرزند صاحب افراد نیز و دارد بازمی خودكشی از را
 همبسهتگی  نظریهة  ههای خهود،   آمهارگیری  و هها  دیهده  پایهة  بهر  دوركهیم . رسهانند  می قت  به

 آنهان  خودكشهی  عامه   را اشهخاص  اجتمهاعی  نهدهای پیو ضعف و كرد مطر  را اجتماعی
 را انسهان  پهذیری  مسئولیت حس ازدواج، از حاص  روانی آرامش كه است روشن. دانست
 را او نشهاط  و شور و بخشد می شکیبایی او به زندگی های دشواری برابر در سازد، می بارور
 زنهدگی،  نتیجهة  زا كهه  كنهد  مهی  احساس ازدواج در فرد. دهد می افزایش هایش فعالیت در
 شهور  احسهاس  این. شوند می مند بهره كسانش عزیزترین هم و خودش هم او، تالش و كار
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 فهردی  او از عامه   همهین  و شهود  نمهی  شهکوفا  خهانواده  بهدون  یها  و مجرد فرد در نشاط، و
 دلیه   به شخصی منین. شود می تسلیم آسانی به مشکالت برابر در كه سازد می مسئولیت بی

 بهه  خود های ناكامی و ها شکست جبران برای اگر روانی، و عاطفی مطمئن اهپناهگ نداشتن
 و 66هه 63: 6868 ر.ک؛ بسهتان، ) آورد مهی  پنهاه  خودكشهی  به گرایش نیابد، جنایت و جرم

 .(73: 6866 آخوند، آشتیانی و

 گیری نتیجه

 تأكید مورد است، پیامبران سنّت و دینی امری اینکه از جدا ازدواج و ضرورت اهمیت
 بهه  تهاكنون  خهانواده  نهاد شده باعث فطری و عقلی اقتضای این و است جمعی خِرَد و عق 
 ههای  آمهوزه  تحلیه   وصف، این با. برنتابد را رغیب های جایگزین و دهد ادامه خود حیات
 .است اهمیت حائز مختلف ابعاد در خانواده تشکی  ضرورت و اهمیت بیان در قرآنی

 كهه  اسهت  ابعادی تربیت و اخالق و شناسی روان شناسی، هجامع حوزة سه مقاله، این در
 آیهات  این. نمود اثبات را خانواده و تشکی  ازدواج ضرورت الهی آیات اساس بر توان می

 خهانواده  گهرو  در و است محتاج خانواده تشکی  و ازدواج به همواره انسان كه آنند بیانگر
 .بزند رقم را خود سعادت تواند می

 شهده  شهناخته  هایی جمعیت صورت به را افراد و شود می اجتماعی یاییپو باعث ازدواج
 پیونهدهای  از ای مجموعهه  خانواده، در كومک های جمعیت این دهد. می قرار هم كنار در

 منهافع  اساس آنان را بر و كنند می حمایت را یکدیگر كه دهد می شک  را ای قبیله و فامیلی
 نظم و پویایی باعث یافته، نظام اجتماع در شاوندانخوی و قبای  این دهد. می پیوند مشترک
 كهه  ای جامعهه  برخالف كند، می جلوگیری اجتماعی گسیختگی   از و شد خواهد اجتماعی

 تماشها  بهه  را اجتمهاعی  مهرو  باید صورت، این در. شود تهی خانواده تشکی  و ازدواج از
 .نشست
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 از و كنههد مههی فههراهم را رادافهه روانههی آرامههش زمینههة ازدواج نیههز روانشههناختی بُعههد در
 و اضههطراب اسههترس، پریشههانی، تنهههایی، احسههاس مسههئولیتی، بههی حیرانههی، سههرگردانی،
 ایجهاد  و خهانواده  گیری شک  گرو در ارزشمندی احساس این دهد. می نجات ها افسردگی
 .است آن در عاطفی پیوندهای

 از آنکهه  ضهمن  توانهد  مهی  و اسهت  گهذار  تهأثیر  عنصهری  نیز اخالق و تربیت در ازدواج
 اخالقهی  سهالمت  حهاف   جلهوگیری نمایهد،   اجتمهاعی  و فردی اخالق انحرافات از بسیاری
 حهوزة  در افراد برای كه ای مراقبه احساس. شود می زندگی نیز مختلف های عرصه در افراد

 شهود،  مهی  اخالقهی  ههای  ناهنجهاری  از بسهیاری  بهروز  و ظهور مانع گیرد، می شک  خانواده
 حراسهت  و حفه   بهه  وادار را انسان گرفته شک  پیوندهای و خانوادگی انسجام آنکه ضمن
 .كند می خانواده دیگر اعضای و از خود اخالقی

 و اسهت  خهانواده  تشکی  و ازدواج ارزشمندی برای استدالل سه عمده كاركرد سه این
 در هها  اسهتدالل  این. اند برشمرده غیراخالقی امری را ازدواج كه كسانی برای است پاسخی
 دانشهمندان  و شناسهان  روان شناسان، جامعه از بسیاری و است شده متجلی قرآن كریم آیات
 بگیهریم،  فهرض  اگهر  را ازدواج از تههی  جامعة شاید. اند فشرده پای آن محتوای بر اخالقی
 ایهن  كهه  امهری  بهرد؛  پی ازدواج بودن اخالقی بر قرآن های استدالل قوّت به توان می بیشتر
 .است نموده مرور و بررسی را نآ حدودی تا مقاله

 مآخذ منابع و

 «.ازدواج به مثابهه اقهدامی اخالقهی؛ پاسهخ بهه سهه اسهتدالل       (. »6868. )اسالمی، سید حسن
 81ه6صص .88ش .فصلنامه اخالق

 منظهر  از آن كاركردههای  و ازدواج اههداف » (.6866) .آخونهد سهکینه   و مهدیهه  آشتیانی،
 .38ه 99صص .68 ش .9س .(طهورا) اجتماعی علوم .«اسالم
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 األحادیـث  فـی  ةالعزیزیٍة اللئـالی  عوالی (.ق.6489. )ینالدّ زین محمدبن جمهور، ابی ابن

 للنشر. الشهداء سید دار :قم .8ج .عراقی مجتبی تحقیم .الدینیة
 ترجمهة  .8 ج .الفقیةٍة الیحضـره  مـن  ق.(.6484علهی. )  محمهدبن  قمی )صدوق(، بابویه ابن

 صدوق. نشر تهران: غفاری. اكبر علی
 .الثقافة دار قم: .6چ .األمالی ق.(.6464هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . )

 ةسسؤم. تهران: 6چ  .همسری شکوه و ازدواج شناسی روان .الف (.6836. )غالمعلی افروز،
 .تهران دانشگاه انتشارات

 هـای  ارزش و فرهنـگ  بستر در ازدواج شناختی روان مبانی .ب (.6836. )غالمعلی افروز،

 تهران. دانشگاه انتشارات ؤسسةم :تهران .1 چ .اسالمی
 قهم:  .8چ .اسالمی منابع به نگاهی با خانواده شناسی جامعه (.6868. )حسین ،(نجفی) بستان

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
 الحدیث. دار نشر و ماپ سازمان :قم .4چ .زناشویی رضایت (.6868) .عباس پسندیده،
 فرهنگهی  نشهر  مركهز تهران:  .جمال و جالل ةآیین در زن (.6876. )عهبداهلل ملی،آ جوادی

 رجاء.
 اسالمیه. :تهران .88و 64 ج .الشیعه وسائل (.6817) .حسن حرعاملی، محمدبن

 آسهتان  مشههد:  .7 ج. )ع( األئمة أحکام إلی األمةٍهدایة (.ق.6468) ههههههههههههههههههههههههههههه .

 البحهو   مجمهع  ،المقدسبة  الرضبویة  آستانة اسالمی، های ژوهشپ بنیاد) رضوی قدس

 (.اإلسالمّة
 ةسسه مؤ :تهران .تربیتی و اخالقی های کاوش (.6836. )سادات كلهرودی، معصومه حسینی

 آیه. انتشاراتی فرهنگی
 نشهر  مركهز قهم:   .68 چ .زنـدگی  هـای  مهارت (.6836. )حسینی پورمژده  و حسین خنیفر،

 .(خواهران علمیه های وزهح مدیریت مركز) هاجر
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 .یهزدی  عرفانیهان  غالمرضها  تحقیهم  .نبیـاء األ قصـص  ق.(.6463. )اهللهیة بن الراوندی، سعید
 .آستان قدس رضوی: مشهد

 .الحّدریة مطیعة نجف: .خباراأل جامع (.تا بی) .محمد محمدبن شعیری،
ة حهوز  سهین مدر ةجامعه  :قهم  .61 ج .المیـزان  تفسیر (.6874) .محمدحسینسید  ،طباطبائی

 .علمیة قم
 .كرمهی  علهی  نگهارش  و تحقیم ،7 ج .البیان مجمع تفسیر (.6838. )حسن بن فض  طبرسی،
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران .6چ 

 .الرضی الشریف منشورات :قم .6 ج .خالقاأل مکارم (.6868) هههههههههههههههههههههههههه .
 اهلل آیت حضرت رهنمودهای از ای گزیده) عشق مْلع (.6834. )محمدجواد اكبری، علی

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر :تهران .9 چ .(جوان های زوج به ای خامنه
 .محالتهی  رسهولی  هاشهم  تحقیهم  .8 ج .العیاشـی  تفسیر (.6838. )مسعود محمدبن. عیاشی،

 .العلمّة المکتیةتهران: 

 دب.األ كوثر :قم .8 ج .ثارواآل الحکم ةومدین البحار سفینة (.تا بیعباس. ) قمی،
 .آخونهدی  محمهد  غفهاری و  اكبر علی تحقیم .الکافی (.ق.6487یعقوب. ) محمدبن كلینی،
 .اإلسالمّة الکتب دار :تهران .4 چ .9 ج
 .مادر اترانتشا تهران:. ازدواج و جوانان (.6836. )اصغر نیا، كیهان
 6،8،7 ج .فعـال واأل قـوال األ سنن فی کنزالعمال ق.(.6486حسام. ) بن علی الهندی،  متقی
 .ةالرسال ؤسسةم :بیروت .بکری تحقیم .61و

 حیهاء إ دار :بیروت .688و  44،688 ،68،88 ج .نواربحاراأل (.ق.6488. )محمدباقر مجلسی،
 .العربی ترا 
. 3 ج .الفقیـه  یحضـره  ال مـن  شـرح  فـی  المتقـین  روضة (.ق.6487. )محمدتقی مجلسی،

 .پور كوشان اسالمی فرهنگی ؤسسةم :قم .4 چ .كرمانی موسوی تحقیم حسین
 سبز. زیتون انتشارات :تهران .6 چ .ازدواج فرایند و اسالم (.6868. )آرمین محمودی،
 صدرا. :تهران .اسالم در تربیت و تعلیم (.6876. )مرتضی مطهری،
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 اخالق. نشر :قم .68 چ .6 ج .خانه در اخالق (.6831حسین. ) ظاهری،م
ــیر (.6818) .ندیگههرا و ناصههر شههیرازی، مکههارم ــه تفس  ماپخانههة :قههم. 61و  64 ج .نمون

 امیرالمؤمنین.
 .64 ج .المسـائل  مسـتنبط  و الوسـائل  مسـتدرک  ق.(.6483تقی. )محمهد  بهن  حسین نوری،

 .)ع(البیت آل ةمؤسس :قم .)ع(البیت آل ةمؤسس تحقیم
Mooller,dan. (2003)."an argument against marriage" philosoph. vol.78. the 

royal: institute of philosophy. 


