
 ۳۶ـ  ۱۷ص ، ۱۳۹۲، تابستان ۱۵سال چهارم، شماره سوم، پياپي    _______________________________    
1  
  
  
  

 هود یل خانواده در اسالم و کیت ازدواج و تشیگاه و اهمیجا یقیتطب یبررس
  
 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهاني / ال بوجاریسه  soheilabojari541@gmail.com  

  azamparcham@gmail.com  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهاناعظم پرچم / 
 26/11/1392ـ پذیرش: 10/7/1392دریافت: 

  چكيده
مـال  که در سـعادت و شـقاوت جامعـه و    کـ  ینقشـ  دلیـل  ي، بهان جامعه بشرکارترین  یاز اصل یکیعنوان  به نهاد خانواده

نظـام   يبـرا  ،هـود یاسالم و  یمیان ابراهیقرار گرفته است. اد یرالهیو غ یاتب الهکم همۀهمواره مورد توجه  ،دارد یانسان
 يهـا  دستور ،گر دارندیدیکل آن با کیط تشیه در حدود و شراک یقائل شده و با وجود اختالفات یعیخانواده تقدس و مقام رف

ـ دو د یدرصدد است بـا رجـوع بـه منـابع اصـل      ،پژوهشاین اند.  ه ارائه نمودهل خانوادکیرامون ازدواج و تشیپ کیمشتر ن ی
ت خانواده را اسـتخراج نمـوده و   یگاه و اهمیجا ،ر معتبر آنیتورات و تفاس، ناات معصومیم و روایرکقرآن  - هودیاسالم و 
    سه قرار دهد.یمورد مقا

ـ داشته و هـر دو د  يا ژهیت ویهود اهمیل خانواده در اسالم و کیازدواج و تش ـ ع در امـر ازدواج تأ ین بـر تسـر  ی  ،د نمـوده کی
ن یقابـل تـأم   چـارچوب خـانواده  ق عقد ازدواج و یرا تنها از طر یجنس يها ازین يوهش قرار داده و ارضاکعزوبت را مورد ن

  دانند. یم

  ن.یتاب مقدس، ازدواج، زوجکخانواده، قرآن،  ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ه کـ  يا گونـه  به ،رود یشمار م در جوامع به یتین واحد تربیگذارتر یرن حال تأثیع ن و دریتر کوچکخانواده 

ـ ااز ،باشـد  یانسـان  يهـا  و رشـد ارزش  ی، اجتمـاع يم فـرد یتواند منشأ تحوالت عظ یم بـاز  ریاز د ،رو نی
از  یه سـعادت و شـقاوت آدمـ   کـ نیهمواره از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجـه بـه ا  

 ن نهـاد یـ بـه ا  یان آسـمان یـ اد همـۀ رد، یگ یت مئنش ين واحد اجتماع بشرینخستعنوان  به ،انون خانوادهک
او توجـه   يو رشـد معنـو   یروانـ  ی،ن سالمت جسـمان یو تأم یرامت انسانکحفظ  يبرا یانونکعنوان  به

  اند.   ی مبذول داشتهخاص
ـارکردي کـه در     نهادترین  ادیان ابراهیمی اسالم و یهود به خانواده، یکی از اصلی هاي اجتماعی و نقـش و ک

ـات و فـرامین       اي گونه اند به سعادت و شقاوت افراد دارد، همواره توجه داشته ـان، آی که در آثار مکتـوب ایـن ادی
ـان،      شود. بی بسیاري در خصوص اهمیت خانواده و جایگاه آن یافت می  تردید رویکـرد کتـب مقـدس ایـن ادی

  ها و تفکرات پیروانشان خواهد داشت. اي در باور کننده نی آنها نقش تعیینترین منبع دی اصلیعنوان  به
ه هسته کند ک یم یمعرف يو معنو ی، حقوقیت مدنیشخص يل از افراد داراکمتش یاسالم خانواده را گروه

ـ رابطه زوج ،ه براساس آنکاست  ياح عقدکدهد و ن یل مکیه آن را ازدواج مشروع زن و مرد تشیاول ت ی
ـ ف و حقـوق جد یوظـا  ين دارایطـرف  ،و مرد برقرار شده و در پـس آن ن زن یب ـ ی شـوند. ارتبـاط    ید م

ـ  یو عاطف ی، اخالقیروابط قانون يآن دارا ياعضا ود یآ ید میاح پدکه نیدر سا يشاوندیخو  گردنـد  یم
  .)19، ص1363،ی(قائم

جملـه  و از شـود  محسـوب مـی   یدینـی مهمـ  ۀ تشکیل خانواده و ازدواج فریض ،هاي آیین یهود اساس آموزهبر
ـانواده تالشـی نمـی    «وظایفی است که بر عهده مرد یهودي گذاشته شده است.  کنـد،   مردي که براي تشـکیل خ

ـان  ـا بـه شـکل آن آفریـده      مانند کسی دانسته شده است که خونی ریخته باشد، یا صورت خدا را که همۀ انس ه
  .)225، ص1385 (آنترمن،» ز اسرائیل رخت بربنددارج بداند و یا باعث شود که حضور خدا ا شوند، بی می

ان را در موضـوع  ین ادیدگاه اید ،هودیاسالم و  ینیاز منابع د يریگ آن است تا با بهره بر ،پژوهش این
نـه  ین زمیـ و افتراق آنان را در ا كنموده و وجوه اشترا یل خانواده بررسکیت ازدواج و تشیگاه و اهمیجا

  د.یاستخراج نما

  ازدواج يشناس مفهوم
 نـوعی از ازدواج را دارا هسـتند.  هریـک   پذیرفتـه شـده اسـت و    يان و مذاهب، ازدواج امریدر تمامی اد

، 12، ج1367، (حرعـاملی » بـراي هـر قـومی نکـاحی اسـت     «اند:  فرموده زمینهن یدر ا گونه که پیامبر همان
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. دارد ن امـر یـ در ا يا یـژه آداب و سـنن و  يا ، هر قوم و جامعهیه به اختالفات فرهنگبا توج اما، )222ص
م دو بـه  یتنظـ « يمعنـا  بـه  ،و در اصطالح علوم» جفت گرفتن«و » جفت شدن« يمعنا در لغت به »ازدواج«

اسـت   »احکـ ن« ةواژ ،نـد ک یه بر ازدواج داللت مک يگریدة واژ .، واژة ازدواج)1337، (دهخدااست » ایاش يدو
ـ یه به وسک یعاطف –یاست حقوق يا رابطه احکتقابل است. ن يادر لغت به معن هک ن زن و مـرد  یله عقد ب

حـق   آنمظهـر بـارز   ه کـ رابطه داشـته باشـند   و  یگر زندگیدیکدهد با  یگردد و به آنها حق م یحاصل م
  است. یتمتع جنس
ـ یـ بر قانون، شرع، عـرف، گفتـار    یاست مبتن يقرار«ازدواج آمده است:  یف اصطالحیدر تعر ن یا آئ

ل کیرا تشـ  ییفرزنـدزا ة و معموالً اساس خـانواد  یجنسۀ جاد رابطیا يمرد، برا یکن با ز یکن یخاص ب
نسـل   يداریـ ازدواج سـبب دوام و پا «آمـده اسـت:    يگـر ید فیدر تعر. )59، ص1377مهر،  (شایان» دهد یم

» باشـد  یم مـ کحـا  یل هسـت کـ اسـت و بـر    نشیقانون نظام آفر نیبشر به آن وصل است. ا ياست و بقا
  .)22تا، ص یب ،يو ملک محمود يگودرزی(عل

نهفته اسـت و آن   ي، در ازدواج هدف واالترییمثل و فرزندزادیرد تولکارکد توجه داشت عالوه بریبا
شـود: ازدواج   ین مـ یف ازدواج چنـ یـ تعر ،رو نیـ ان اسـت. از یاز زوجـ ي هریـک  امل نقائص وجـود کت

آن در یۀ در سـا  یه آدمـ کـ است  یخانوادگ یزندگ برايد متقابل، تعه یکرش یپذ يبرا یرسم يقرارداد
 ،یان الهـ یـ تـب اد کاح را با توجه به کنشود.  یامل مکقرار گرفته و با آن  يا شده ن و شناختهیر معیخط س

د یـ ها را جفـت آفر نآ ،ردکه انسان را خلق ک یرد. خداوند از زمانکتوان از زمان خلقت انسان مشاهده  یم
ا راه یـ ازدواج ة دیـ خ در مواجه بـا پد یبشر در طول تار« ،ن حالی. با اماند یها نسل انسان باقن یج آو از تزو

مثبـت ازدواج، بـه    يردهـا کارکه بـه  توجبدون  یده شده است. گروهیشکط یا به تفریموده و یافراط را پ
ان، راهبـان  یـ است. بودائ یمال انسانک یمناف یدر هر صورت یروابط جنس :وب آن پرداخته و معتقدندکسر

الت یوب تمـا کاز سـر  یبشـر را ناشـ   یروحـ  يها گر عقدهید یاند. گروه ین دسته... از اسا ویلکن و پدرا
انـد.   دانسته یزه جنسید و شرط غریق یب يرا بازگذاشتن راه ارضا یدانسته و تنها راه سالمت روان یجنس

دهـد و   یجواب مثبت م یجنسة زیو غر ياز فطریهم به ن يا انهیراه معنوان  به ل خانوادهکیه تشک یدرحال
ه مـانع  کـ  ،ان آنیـ ق از طغیـ ن طریرده و از اکآن را مهار  ،مند و ضابطه یقانون يت آن در بستریهم با هدا

). در 73م، ص1939د، یـ (فرو» نـد ک یمـ  يریانسـان اسـت، جلـوگ    يفطـر  ياسـتعدادها  ییوفاکش یاصل
  باره آمده است: نیا

هـا اسـت.    شهین اندیها و ما ب شهین اندیاز تعارض ب یخوبۀ ت است نمونیبه قدرت بشر يه نهادکازدواج 
ـ  يسـم اصـالتاً آزاد  یالینـد و ماتر ک یرون خود طلب میمذهب ناب، تجرد را از ب امـل را اجـازه   ک یجنس

۲۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ـ نهـاد خـانواده    يشوند، به سو یمواجه م یبا مسائل اجرائ یدهد. هر دو آموزش فوق وقت یم حـل   ه راهک
  .)299، ص1374، بگویچ( »آورند یم ياست رو يا انهیم

  ل خانواده  كيازدواج و تش
  در اسالم .الف

جـاد  ین این زوجـ یف متقابل را بیالکاز حقوق و ت يا ه مجموعهکاست  یاجتماع ياح قراردادکدر اسالم ن
 فَجعلَـه  بشَرًا الْماء منَ خَلَقَ الَّذى هو و« د:یفرما یم میرکقرآن که  چنان است. ید الهیید به تأیند و مؤک یم

ک  کاَنَ و صهرًا و نَسبا بـیرًا  رداراى[ را او و آفریـد  بشـرى  آب، از کـه  کسـى  اوسـت  و ؛)54(فرقـان:   قَـد 
ت ازدواج در اسـالم تـا   یـ تواناسـت. اهم  همـواره  تو پروردگار و داد، قرار دامادى و نَسبى]  خویشاوندىِ

  إِلـى  بعضُـکُم   أَفْضى قَد و تَأْخُذُونَه کَیف و« است: ردهکر یتعب» ظیثاق غلیم« عنوان ه از آن بهکاست  ییجا
 کـام  یکـدیگر  از آنکـه  بـا  سـتانید  مـى  را] مهـر [ آن چگونـه  و ؛)21 نساء:( غَلیظًا میثَاقًا منکُم أَخَذْنَ و بعضٍ
  اند؟ گرفته استوار پیمانى شما از آنان و اید، گرفته

د نمـوده و  کیـ ل خانواده تأکیبر ضرورت تش صراحت بهم یرکاز قرآن  يات متعددین در آیعالوه بر ا
نْ  لَکـم  خَلَـقَ  أَنْ ءایاته منْ و«د: یفرما یرا ارتباط زن و مرد دانسته و م يبشر يها ارتباطترین  مانهیصم مـ 

کُما أَنفُساجوکُنُواْ أَزا لِّتَسهإِلَی لَ وعنَکُم جیةً بدوم ۀً ومحفىِ إِنَّ ر کالَ ذَالاتمٍ  یرُونَ  لِّقَـو  و ؛)21(روم:  یتَفَکـَّ
 دوسـتى  میانتـان  و گیرید، آرام ها بدان تا آفرید شما براى همسرانى خودتان]  نوع[ از اینکه او هاى نشانه از
  است. هایى نشانه قطعاً اندیشند مى که مردمى براى]  نعمت[ این در آرى،. نهاد رحمت و

 یعـ یو طب يفطر يار نمودن همسر در انسان، امریش به اختیگرا ی،نید يها با توجه به آموزه ،نیبنابرا
فرزنـدان   میـان در ن سنت حسـنه،  یو ا ل گرفتکنش آدم و حوا شیه از آغاز خلقت انسان با آفرکاست 

  اند. نمودهیت آن را گوشزد وسته اهمیز پین ائمه اطهارشده و  يجار آدم
گونـه   همـان  .نـدارد نیافته و ت یمقبول وت یرسم يل خانواده بدون خواستگارکیتش ی،عت الهیدر شر

در ازدواج «ننـد:  ک ینقـل مـ   ن مسئله توجه شـده اسـت. امـام صـادق    یز به ایه در ازدواج آدم و حوا نک
ز مـن اسـت و آدم   یـ نک را اویـ ز ؛نکـ  يفرمود: او را از من خواستگار خداوند به آدم ،حضرت آدم و حوا

  .)239، ص3، ج1405(صدوق، » کنم یم يرد: پروردگارا من او را از تو خواستگارکعرض 
 يدرخواسـت مـرد از زن بـرا    يمعنـا  شود و به یر میتعب »خطبه«به  ياز خواستگار یدر اصطالح فقه

ه کـ  ردیگ یم اح صورتکغه نیص ياجرا از مراسم عقد و پیش يعمل خواستگار ،است. در اسالم ازدواج
امـل زن  ک ين و آزادیطـرف  یحق ازدواج در اسالم با خواست و تراض رد.یگ ین صورت میبا تعامل زوج
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نـد  یآ ید میپدآنها  ه ازک ین و فرزندانیطرف يبرا یفیبه دنبال آن حقوق و وظاه ک ردیگ یو مرد صورت م
نظـر   از حضرت فاطمه یعلامیرالمؤمنین  يهنگام خواستگار رمکامبر ایپکه  چنان .شود یجاد میا

نـون چنـد نفـر بـه     ک تـا «فرمودنـد:   امیرالمـؤمنین ا شـده و بـه   یـ آن حضرت را در انتخاب همسـر جو 
اش را بـه عالمـت    ام و او چهـره  یـان گذاشـته  در م يو مـن شخصـاً بـا و    انـد  آمده زهرا يخواستگار

  ).67، ص1359، ي(مطهر» را نشان دادت خود یوتش رضاکنون او با سکا .گرداند یمبر یتینارضا
در انتخـاب همسـر در اسـالم اسـت. از نظـر       يو يزن و احترام گذاشتن به رأ يانگر آزادین امر بیا

اسـت   يشـان ضـرور  یازدواج برا ،ننـد ک ه پسر و دختر احساس کاست  یسن مناسب ازدواج زمان ،اسالم
اح حضـور  کـ اقل دو شـاهد در زمـان عقـد ن   الزم است حـد  ،عت اسالمیافتند. طبق شر یگرنه به گناه مو

ل عقـد ازدواج بـه عـروس    یـ مکت يبه نشانه مـودت و بـرا   ،»مهر«مرسوم به  يا هیشوهر هد ؛داشته باشند
از جانـب خداونـد اسـت     يا  هیـ مثابه عط ه قرآن بهیه در انحصار زن و حق او بوده و طبق آین هدیبدهد. ا

ا  هنیا وهفَکلُ نَفْسا منْه شىء عن لَکُم طبنَ فَإِن نحلَۀً نَّصدقَاتهِ اءالنِّس ءاتُواْ و« :دهد یه شوهر به زن مک رِیـم 
 خودشـان  میـل  بـه  اگـر  و بدهیـد  ایشـان  به خاطر طیب روى از اى هدیهعنوان  به را زنان مهرِ و ؛)4(نساء: 
  .بخورید گوارا و حالل را آن واگذاشتند، شما به را آن از چیزى

ننـد،  ک یخود را حفـظ مـ   ین حقوق شخصیاز زوجهریک ، است یاجتماع ياح قراردادکه نکازآنجا
 ،نیگـردد. بنـابرا   یمـ  یشخص مستقل و نه ملحقه شوهر خود تلقـ  یکعنوان  به زن با حفظ حقوق خود

ت و فروش اموال و اسـتفاده از درآمـد خـود برخـوردار     کیامل مالکحق  از ازدواج ازپس  یزن حت« مثالً
» نـد ک یار نمـ یـ شـوهر را اخت  یرده و نام خـانوادگ کخود را حفظ  ینام خانوادگ ،ست. زن پس از ازدواجا

  ).418، ص1359، ي(مطهر
 شود که تلقـی یکسـانی از زنـدگی و اخـالق داشـته و      در اسالم ازدواج میان دو فردي واقع می

جویند. بنابراین، در خلیفه خدا در این تالش مشترك براي تحقق سرنوشت خود مشارکت عنوان  به
صـورت   بـه و  مسلمان نیسـت. تنهـا در مـوارد خاصـی      اسالم معموالً مسلمان مجاز به ازدواج با غیر

تواند با زن یهودي یا مسیحی ازدواج کنـد، بـر ایـن اسـاس کـه مسـیحیان و        استثنا مرد مسلمان می
که زن  حالیدارند. در از زندگیل معتقدند و بنابراین، تا حدودي تلقی مشترکی ب منزَتُیهودیان به کُ

 مسلمان مجاز به ازدواج با مرد مسیحی یا یهودي نیست، مگر اینکه مرد اسـالم را بپـذیرد؛ زیـرا در   
جا دغدغه شارع آن است که ممکن است زن از حقوق و امتیازاتی کـه اسـالم بـراي زنـان قائـل      نای

  است، برخوردار نگردد. 

۲۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  هود  ي .ب

، یابیر همسـر یـ نظ یازدواج است و موضـوعات  رسومدر مورد آداب و  اندکی يرهنمودها يتورات حاو
ح داده شـده اسـت. از منظـر تـورات،     یدر تلمـود توضـ   ییو روابط زناشـو  ازدواجمراسم  ينحوه برگزار
را  یزنـدگ  اهـداف ن یتر شوند تا مقدس یس میگر تقدیکدی يمرد برا است که با آن، زن و یازدواج عمل

  ند.  یدنبال نماگر یکدیبه کمک 
ازدواج اتحاد مردي است با زن خود، از «آمده است:  قاموس کتاب مقدسدر تعریف ازدواج در 

براي خوبی و سعادت طرفین و بقاء و افزایش نوع و جز به علت زنا افتراقی در میان این دو پدیـد  
حکـام مسـلم دینـی    در آیین یهود، ازدواج و تشکیل خـانواده از ا . )605، ص1377(مسترهاکس، » نشود

 613زن گرفتن و تشکیل خانواده یکی از احکام دیـن و اولـین فریضـه از    «شود:  آنان محسوب می
. رضـایت طـرفین و اسـتقالل رأي در    )26، ص12، ج1343(ویل دورانت، » فرامین شریعتی یهودیان بود

 امالًف کـ هـیچ وصـلتی بـدون رضـایت دو طـر     «امر ازدواج، از مسائل مورد توجه دین یهود است: 
توانست عقد  رسید در صورت تمایل می شد. هنگامی که دختر به سن بلوغ می قانونی محسوب نمی

. در یهود سن ازدواج دختر دوازده و نیم سالگی و پسر سـیزده  )64ـ63(همان، ص» ازدواج را لغو کند
هاي پیشین، سن کمتر ترجیح داشـته اسـت، امـا سـن معمـول بـراي ازدواج        سالگی است. در نسل

در یهـود   .)183، ص1382(کهـن،  هجده و حداکثر بیست سال بوده است که نبایـد از ایـن فراتـر رود    
شود، بلکه پیش از  ها بسته می قد ازدواج زن و مرد در آسمانعتنها  نه اعتقاد عمومی بر این است که

چه روز پـیش از بسـته شـدن نطفـه     «شود، چه کسی همسر وي خواهد بود:  تولد طفل مشخص می
دارد؛ این پسر با فالن دختـر ازدواج خواهـد کـرد یـا      ت قول (منادي آسمانی) اعالم میطفل، یک بِ

  .)181ص(همان، » دختر همسر فالن پسر خواهد شد
مرحلـه   یـک ه ابتدا از هم مجزا بوده و بـا گذشـت زمـان بـه     کهود دو مرحله است ین ازدواج در ییآ

اسـت از:   ) نـام دارد کـه عبـارت   Ghiddushin( »قیدوشـن «یا » نیاروس« ،مرحله نخست ؛مبدل شده است
ه «) یا Chupah(»وپاچ«پیمان زن و مرد با یکدیگر در آغاز ازدواج. مرحله دوم،  قُبـ« )Canopy  ه ) اسـت کـ

وپـا)،  چواقع نماد ورود عروس به خانه داماد است. اجراي سنتی مراسم ازدواج در زیر یـک سـایبان (  در
  که ازدواج بیشتر ایجاد یک خانه و کاشانه است تا برقراري یک رابطه. تأکیدي است بر این امر

مرد در امـر ازدواج و   وظایف) حاوي Ketubbah»(کتوبه«پیش از مراسم ازدواج، سندي تحت عنوان 
بـدون   يهـود یشـود. ازدواج زن و مـرد    یم مـ ید به زن بپردازد، تنظـ یه مرد در صورت طالق باک يا نفقه
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، 1385(آنتـرمن،  م گـردد  یتنظـ  يدیـ د سند جدیبا ،مجاز است و در صورت گم شدنرین سند غیم ایتنظ
ود تعلق داشته باشد و قوانین طهـارت  کند براي همیشه به شوهر خ ترتیب، زن تعهد می به این .)229ص

تا نسبت به همسر خود وفادار بـوده،   کند موازین شرع را رعایت کند. شوهر هم تعهد می سایرخانواده و 
از نظر پوشاك، غـذا، روابـط زناشـویی،     يوافزون بر داشتن رفتاري مناسب، در برآورده ساختن نیازهاي 

  درمان و... کوتاهی نکند.  

  هوديخاب همسر در اسالم و انت يها اريمع
  اسالم .الف

موفـق   یزنـدگ  یـک  يزیـ ر هیـ و پا يریگ کلدام در شکه هر ک یمهم و اساس يها اریعت اسالم معیدر شر
ق و بـه دور  یـ عم یو با نگرش يجدصورت  به ح همسر،یانتخاب صح برايخواهد داشت،  یاساس ینقش

  عبارتند از: ها معیاراین مورد توجه قرار گرفته است.  یسطح يها از جاذبه

  مانیا .1
هاي مورد سفارش اسالم در موضوع انتخـاب همسـر    ترین مالك ایمان و تقید به ضوابط شریعت، از مهم

 ایمان ؛ زیراهاي اسالمی، یکی از عوامل مهم خوشبختی در زندگی زناشویی است پایبندي به ارزش است.
زن و مرد  ،افزون بر ایندارد.  می اعمال خالف انسانی بازیک عامل درونی، افراد را از ارتکاب به عنوان  به

فرماید:  قرآن کریم در اهمیت این مسئله می .ترند با ایمان از هر جهت براي تربیت فرزندان صالح، شایسته
»واْ لَا وحتَنک شْرِکَاتالْم تىنَّ  حؤْمی ۀٌ ونَۀٌ لَأَمؤْمن خَیرٌ مشْرِکَۀٍ مم و لَو تْکُمبجأَع واْ  لَـا  و حـینَ  تُنکشْـرِکالْم 

تىنُواْ  حؤْمی و دبنٌ لَعؤْمن خَیرٌ مم شْرِكم و لَو کُمبجأَع لَئکونَ أُوعدی النَّارِ إِلى و واْ اللَّهعدی ۀِ  إِلى  و الْجنـَّ
 ایمـان  تـا  مکنیـد،  ازدواج مشـرك  زنانِ با ؛ و)221(بقره: » یتَذَکَّرُون لَعلَّهم للنَّاسِ ءایاته یبینُ و بِإِذْنه الْمغْفرَةِ
 مردانِ به و. آورد شگفت به را شما او]  زیبایى[هرچند  است، مشرك زنِ از بهتر باایمان کنیزِ قطعاً. بیاورند
 بـه  را شـما هرچنـد   اسـت،  مشـرك  آزاد مرد از بهتر باایمان برده قطعاً. بیاورند ایمان تا مدهید زن مشرك
 و بهشت سوى به] را شما[ خود، فرمان به خدا و خوانند، مى فرا آتش سوى به] را شما[ آنان. آورد شگفت
  .شوند رمتذک که باشد گرداند، مى روشن مردم براى را خود آیات و خواند، مى آمرزش

مـال   يا از بـرا یـ حسـن جمـال    يرا بـرا  یزن یسکهر گاه «ند: یفرما یباره م نیز در این امام صادق
مـال و جمـال را    یتعـال  حق ،و صالح او را بخواهد يدار نید ياز هر دو محروم بماند و اگر برا ،بخواهد

  .)30، ص14، ج1367(حرعاملی،  »ندک یاو م يروز

۲۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

مـذموم شـمرده    يامـر  یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يها زهیانتخاب همسر صرفاً با انگ ی،در فرهنگ اسالم
  دوام آن وجود نخواهد داشت. يبرا ینیرا تضمیز باشد؛ مین یآفرخطر ین ازدواجیچن کش یشده و ب

  تیفو. ک2
و بـا   د نمـوده کیـ تأ ن امریا رشأن بودن زن و مرد است. اسالم ب هم ،موفق ترین عوامل ازدواج از مهم یکی
 و... مطـرح اسـت   ي، اقتصادیاجتماع، ياعتقاد ابعاد گوناگونت در یفوک .از آن یاد کرده است» کفو«واژه 

ت یـ فوکح بر موضـوع  یم با تصریرکخداوند در قرآن . د داردکیتأمان و اعتقاد یله ائتر بر مسیشاسالم ب هک
 مبرَّءونَ أُولَئک للطَّیبات الطَّیبونَ و للطَّیبِینَ الطَّیبات و للْخَبِیثَات الْخَبِیثُونَ و للْخَبِیثینَ الخَبِیثَات«د: یفرما یم

. پلیـد  زنـان  براى پلید مردان و پلیدند، مردان براى پلید زنان ؛)26(نور:  کَرِیم رِزقٌ و مغْفرَةٌ لَهم یقُولُونَ مما
 گوینـد  مـى  ایشـان  دربـاره  آنچـه  از اینـان . پـاك  زنـان  بـراى  پاك مردان و پاکند، مردان براى پاك زنان و

  .بود خواهد نیکو روزىِ و آمرزش آنان براى برکنارند،
مان و اعتقـاد  یاز ا یعفت ناش یکی: ستا شده ز دانستهیت، شامل دو چیفوک نادر سخنان معصوم

» رسـا یه نـد ع و اًفَیفون عیکن أفو کال«ند: یفرما یم مام صادقا که چنان. یانات زندگکن امیمأت يگریو د
ف باشـد  یـ ه عفکاست  یسکف در ازدواج) یفو (هم ردک؛ )4ابواب مقدمات نکاح، ح ،18، ص3، ج1367(کلینی، 

  .هم داشته باشد یو مال
مثابـه عـاملی    اوالً، اسالم به نژاد به رای؛ زداند ضروري نمی را زوجین در ازدواج ينژادهمسانی  ،اسالم

ن  خَلَقْنَـاکم  إِنَّا النَّاس ایأَیه« :دیگرکند، نه امتیاز و برتري اقوام بر یک براي شناسایی افراد نگاه می ذَکَـرٍ  مـ و 
أُنثى  لْنَاکم وعا جوبشُع ائلَ وفُواْ قَبارتَعإِنَّ ل کمأَکْرَم  اللَّهندع إِنَّ أَتْقَئکُم  ه یم  اللـَّ لـاى ؛)13(حجـرات:  » خَبِیـر  ع 

 یکـدیگر  بـا  تـا  گردانیـدیم  قبیلـه  قبیلـه  و ملـت  ملـت  را شـما  و آفریدیم، زنى و مرد از را شما ما مردم،
 تردیـد،  بـى . شماسـت  پرهیزگارترین خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت در. کنید حاصل متقابل شناسایى
ثانیاً، ازدواج اولیـاي الهـی بـا افـرادي از نژادهـاي دیگـر همچـون ازدواج امـام         . است آگاه داناى خداوند
  . ی استیدلیل روایی چنین پیوندها ،)378 ، ص3 ، جق1403(طبرسی،  یزدگرددختر  شهربانوبا  حسین

 ؛رود یشـمار نمـ   ازدواج به یاصل يها اریاز معاسالم همسانی طبقه اجتماعی زوجین در  ،نیعالوه بر ا
ز سـوي  ، ا)13 :(حجـرات دانـد   رامت افراد در نزد خود میک كرا مالا سو، خداوند در قرآن تقو کاز یرا یز

موقعیـت  تـرین   از نـازل ه کـ نیزانـی  کاولیاي دین با وجود رفعت علمـی و معنـوي بـا    هاي  دیگر، ازدواج
همسـانی  از منظر اسـالم   هکاست بیانگر این  . اینها)388، ص3، جق1403(طبرسی،  اجتماعی برخوردار بودند

  د.رو نمی شمار طبقه اجتماعی، عامل بسیار موثري در موقعیت ازدواج به
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  یشرافت و اصالت خانوادگ .3
رو،  ازایـن د. دهـ  خانواده، نخستین محیط اجتماعی است که کودك را تحت سرپرستی و حضانت قرار می

که از اوضـاع اجتمـاعی خـارج متـأثر     تأثیر دارد و پیش از آن يوها، در رشد و تکامل  بیش از سایر محیط
تـرین   رد، از اساسـی صالت و شرافت خانوادگی زن و ما ،رو نیااز .گیرد گردد، تحت تأثیر خانواده قرار می

  ویژه در جوامع اسالمی است.   هاي ازدواج، به مالك
ثر بـوده و  ؤنـده مـ  یآنسـل   در نیوالـد هـاي اعتقـادي    زمینـه  و یات اخالقیه خصوصکنیبا توجه به ا

اسـالم بـه انتخـاب     ،صـالح اسـت  بسیار مناسبی بـراي پـرورش فرزنـدان     بسترخانواده شایسته و سالم، 
 اکرمکـه پیـامبر   چنـان نـد.  ک یه مـ یتوصـ اي پاك پـرورش یافتـه    در خانواده هک ك،ف و پایعف يهمسر

اس «فرماید:  می سـالح فَانَّ العرِقَ دجرِ الصجوا فی الحبـا   ؛)7909، ح197، ص،1351ري شـهري،   محمـدي (» تَزَو
 د.خانواده خوب و شایسته وصلت کنید؛ زیرا خون اثر دار

دنَ أشـباه إِخْـوانهِنَّ و        «فرماید:  میهمچنین در اهمیت این موضوع  لـی کُم فـإنَّ النّسـاءنُطَف روا لـ تَخَیـ
هایی همانند برادران و خواهران خود بـه دنیـا    هاي خود گزینش کنید؛ زیرا، زنان بچه براي نطفه ؛أخْواتهِنَّ

  .)103(همان، ص» دآورن می

  هودي .ب

از  ه شـده شـخص در انتخـاب همسـر تأمـل نمـوده و      یتوص ،هودیل خانواده در کیت تشیبا توجه به اهم
 يرد و مـرد یـ صورت بگ یاطیاحت یب يه از روک یازدواج: «است گفته شده ،نیزد. عالوه بر ایعجله بپره

رد یـ اگـر زن بگ  ،ش او را فـراهم آورد یل آسایند و وساکن یه استطاعت ندارد مخارج زوجه خود را تأمک
  ).180، ص1382هن، ک» (تح شمرده شده اسیقب ین ازدواجیچن

  مانیا. 1
رود.  یشـمار مـ   هـود بـه  یانتخاب همسر در  يها اریمعترین  از مهم یکی ي،به اصول اعتقاد يبندید و پایتق

هـا در دانـش   تبحـر شـدن آن  ترس بـودن فرزنـدانش و م  خدا ي،هودی یکآرمان ترین  یه عالکنیتوجه به ا
 یـک ه کر کن تفیبا ا ي،هودی یربا غ يهودیبا ازدواج  یان سنتیهودید ین مخالفت شدیتورات است، همچن

نـد تـا نقـش    ک کمک يهودیفرزند  یکتواند به  یاز هر لحاظ مناسب باشد نمهرچند  ي،هودیریهمسر غ
مـان از  یه توجه به اصـل ا کن است یاز ا کیند، حاکفا یت است ایهودیراث یه زنده نگه داشتن مکخود را 

بـه خـاطر ثـروت     یمذمت ازدواج با زن ،نیباشد. عالوه بر ا یهود میدر  ینیگزهمسر يها اریمعترین  مهم

۲۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 یفرزنـدان  ينـد، دارا کازدواج او زن بـا   یـک خـاطر ثـروت    ه بـه کـ  یسـ ک. «است ن مطلبیابیانگر  ي،و
  .)180(همان، ص» ست و ناخلف خواهد شدیناشا

  تیفوک. 2
ت زن و مـرد  یـ فوکمسائل اسـت.   یزن و مرد در برخ یهمسان ،ط ازدواجیشراترین  ن و مهمیاز اول یکی

شـود   یو... م ي، اقتصادیاسی، سی، اجتماعيچون مسائل اعتقادهم گوناگونی يها حوزهشامل در ازدواج 
 يگـر ینسـبت بـه د   ییت بسـزا یـ از اهم یها متفاوت بوده و برخـ هریک از آن تیو اولو يه درجه برترک

شـمار   هود بـه یت در یفوکمظاهر ترین  مان از مهمیزن و مرد در ات یفوکه کنیبرخوردار هستند. با وجود ا
  است. يز در ازدواج ضرورین ينژاد یسان رود، هم یم

ـ کـ بـه نـاظر خـود     میحضرت ابـراه «تاب مقدس آمده است: ک ينژاد یسان یت همدر اهم س یه رئ
ه کـ سـم بخـور   ن قیآسـمان و زمـ   ير ران من بگذار و به خداوند خـدا یرانش بود گفت: دستت را زکنو

 يشـانم بـرو و در آنجـا بـرا    یند. بـه زادگـاهم نـزد خو   کازدواج  ینعانکاز دختران  یکیپسرم با  ينگذار
  .)3ـ2: 24(سفر پیدایش، » نکانتخاب  ياسحاق همسر

یک درجه پایین بیا و «هاي دین یهود هنگام ازدواج است:  توجه به طبقه اجتماعی همسر نیز از توصیه
تر باشد.)؛ زیرا که ازدواج با زنی که مقام اجتمـاعی   (مقام همسرت از مقام خودت پایین آن وقت زن بگیر

  .)182، ص1382(کهن، » باالتري دارد، سبب خواهد شد که زن و بستگانش با نظر تحقیر به شوهر بنگرند

  یشرافت و اصالت خانوادگ .3
هود اسـت  ین یانتخاب همسر در د يها اریگر معیاز د ،نیزوج کیو عفت و پا یتوجه به اصالت خانوادگ

دختـر   دینـه  از بـن حمـور   شـکیم ي د نمـوده اسـت. در خواسـتگار   کیـ ت آن تأیتاب مقدس بر اهمکه ک
بـا   يبا ازدواج و دینهمشهود است. برادران  یدر امر ازدواج به خوب یتوجه به اصالت خانوادگ عقوبی

ـ  دینهشکیم، را یز ؛دندیمخالفت ورزبن شکیم حمور و اصـالت   یسـتگ یعصـمت سـاخته بـود و شا    یرا ب
 شـکیم ه کـ نیخـاطر ا  بـه  دینـه ند: برادران ک یباره نقل م نیتاب مقدس در اکدند. ید یرا در او نم یخانوادگ

 یـک م خـواهر خـود را بـه    یتـوان  یو پدرش گفتند: ما نم شکیمرنگ به یرده بود به نکخواهرشان را رسوا 
  .)14ـ13: 34(سفر پیدایش، » ما خواهد شد ییه رسواین مایم اینشده بده ختنه

انتخـاب   يهمسـر  يرا بـرا  يه وکـ  ،رفقـه ف یهنگام انتخاب همسر در توص ن اسحاقیعالوه بر ا
  .)16: 24(همان، » او را نشناخته بود يره بود و مردکمنظر و باویکار نیآن دختر بس«د: یگو یم ،رده بودک



   ۲۷بررسي تطبيقي جايگاه و اهميت ازدواج و تشكيل خانواده در اسالم و يهود 

 ینیگزهمسـر  يهـا  اریمعترین  مهمعنوان  به یو اصالت خانوادگ یدامنکانگر توجه به پایمطالب فوق ب
  هود است.ین یدر د

  و حسن جمال ییبایز .4
ه شـواهد و قـرائن آن در اسـفار    کـ جمال اسـت   ییویکهود نیانتخاب همسر در  یاصل يها اریاز مع یکی

حضـرت  ش یدایـ در سـفر پ  شـود.  یافـت مـ  یتاب مقدس کاء، موجود در یتب انبک يها فهیخمسه و صح
آن «نـد.  ک یاد مـ یـ شاخصه برجسـته او  عنوان  به يو ییبایاز ز بتوئیلدختر  رفقهدرباره انتخاب  اسحاق

  .)16: 34(همان، » او را نشناخته بود يره بود و مردکومنظر و بایکار نیدختر بس
ره بـودن و عـدم   کن سخن عالوه بـر اشـاره بـه حسـن جمـال بـر بـا       یدر اشود،  یه مشاهده مک چنان

در  یاخالقـ  يهـا  بـه ارزش  ینـ یاز توجه بزرگـان د  کین حایه اکد شده کیتوسط مردان تأ رفقهت شناخ
ند: البـان را  ک یتاب مقدس نقل مک عقوبین درباره انتخاب همسر توسط یانتخاب همسر است. همچن

 راحیـل امـا  ف بـود،  یضـع  لیـه بـود چشـمان    راحیـل تر کوچکـ و اسـم   لیـه ه نام بزرگتـر  کدو دختر بود 
هفـت   راحیـل ت کوچکدختر  يبود و گفت: برا راحیلعقوب عاشق یمنظر بود و  صورت و خوش خوب

  .)17ـ16: 29(همان، » نمک یسال تو را خدمت م

  هوديت خانواده در اسالم و يگاه و اهميجا
 يردهـا کارکه با وجود تحوالت فراوان در اهـداف و  کاست  يه جوامع بشریاول يها از نظام یکیخانواده 

ت و آرامـش  یـ ه امنکـ بشر اسـت   یو روان يماد يازهاین نیتأم ينظام براترین  مانده و مناسب خود ثابت
ـ افـراد، پـرورش نسـل جد    یعاطف يازهایردن نکاعضا، برآورده  یروان ردن فرزنـدان را  کـ  ید و اجتمـاع ی

کیل آن تشـ روان خود را بـر  یآن توجه و همواره پ يات خانواده و بقایهود به حید. اسالم و ینما یفراهم م
  م.یپرداز یور مکان مذین مهم در ادین ایه به تببکاند  سفارش نموده

  اسالم .الف

هـاى غیراسـالمى، بسـیار     مکاتـب و دیـدگاه   از یبرخـ بعدي  تک خالف نگاهبر ،نگرش اسالم به خانواده
دهنـد، غافـل    دینى، خانواده را از زاویه خاصى مورد توجه قرار مى هاى غیر نحله .جانبه است عمیق و همه
در تمـامى   هکـ  نهادهـاى اجتمـاعى  ترین  یکى از بنیادىعنوان  به ،جوانب گوناگون خانواده به از اینکه باید

امـل انسـان اسـت و در    کازدواج عامـل ت  ،، توجه شود. از نظر اسالمهاى زندگى بشر حضور دارد عرصه

۲۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

نـه  یابند و زمی یخود دست م یواقعگاه یده و به جایاز زن و مرد به استقالل رسي، هریک ن امریه چنیسا
ه کـ  ،افتن عبـادات و... یـ ، ارزش یافتن زندگیبه وحدت، ارزش  یابیچون دست ییها ش ارزشیدایپ يبرا
  شود.   ینون مطرح نبوده است، فراهم مکتا

 ميركت خانواده در قرآن يگاه و اهميجا

  ه عبارتند از:   کند ک یاد می ین مختلفیم از خانواده تحت عناویرکقرآن 
ه یـ و ماخداونـد  هـاي   از نشانه يا نشانهعنوان  به خانواده (زن و شوهر) در قرآن :از از آیات خدا اي هآی .1

نْ  لَکـم  خَلَقَ أَنْ ءایاته منْ و: «شمرده شده است یآرامش روح مـ  کُم ا  أَنفُسـ اجـوکُنُواْ  أَز ا  لِّتَسـ هـإِلَی و 
رُون  لِّقَومٍ الَیات ذَالک فىِ إِنَّ رحمۀً و مودةً بینَکُم جعلَ  از اینکـه  او هـاى  نشـانه  از و ؛)21(روم: » یتَفَکـَّ

 آرى،. نهـاد  رحمت و دوستى میانتان و گیرید، آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان]  نوع[
  است. هایى نشانه قطعاً اندیشند مى که مردمى براى]  نعمت[ این در

مایه است و در بین آنها همبستگی ربراساس دیدگاه اسالمی، آفرینش زن و مرد از یک خمی . پیوند محکم:2
میثاقی غلـیظ (پیمـان محکـم) در    صورت  به و پیوندي وجود دارد که در سایه ازدواج این همبستگی

نکُم  أَخَذْنَ و بعضٍ  إِلى بعضُکُم  أَفْضى قَد و تَأْخُذُونَه کَیف و«آید:  می یثَاقًـا  مـیظًـا  م؛ و)21(نسـاء:  » غَل 
  اند؟ گرفته استوار پیمانى شما از آنان و اید، گرفته کام یکدیگر از آنکه با ستانید مى را] مهر[ آن چگونه

گمـان   دهنـد و  یتن به ازدواج نم ،افراد از ترس فقر یبرخ . نجات از فقر و برخورداري از فضل خداوند:4
 فرمایـد:  مـی ه خداوند در قرآن ک یحالشود. در یم یها در زندگی آنامکموجب نا ينند فقر و نادارک یم

نْکُم   الْأَیامى أَنْکحوا و« :سازد یاز مین یخداوند شما را از فضل خود ب ،دیر باشید و اگر فقینکازدواج  مـ 
حینَ والنْ الصم کُمبادع و کُمکُونُوا إِنْ إِمائی فُقَراء هِمغْنی نْ اللَّهم هفَضْل و اللَّه عواس  لـیم؛)32(نـور:  » ع 

 را آنـان  خداونـد  دسـتند،  تنگ اگر. دهید همسر را کارتان درست کنیزان و غالمان و خود، همسران بى
  ).32نور:( داناست گشایشگر خدا و کرد، خواهد نیاز بى خویش فضل از

یامِ  لَیلَۀَ لَکُم أُحلَّ« :اد شده استیگر یدیکلباس عنوان  به بقره از زن و مرد ةدر سور . لباس یکدیگر:5 الصـ 
 بـا  همخـوابگى  روزه، هـاى  شب در ؛)187(بقره: » لَّهنَّ... لباس أَنتُم و لَّکُم لباس هنَّ نسائکُم  إِلى الرَّفَثُ
  .هستید لباسى آنان براى شما و هستند لباسى شما براى آنان. است گردیده حالل شما بر زنانتان

  د:  یفرما یم ،ف دانستهیلط يا یه را استعارهن آیا ،یئامه طباطباعلّ
 جمله دو این و پوشاند مى را آدمى بدن که اى جامه یعنى باشد، مى معروفش معناى همان لباس کلمه ظاهر

 فجور و فسق دنبال به رفتن از را خود دیگر طرف شوهر و زن ازهریک  اینکه براى است، استعاره قبیل از
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 سـاتر  زن و اسـت،  زن ساتر و لباس مرد حقیقت در پس کند، مى جلوگیرى افراد بین در آن دادن اشاعه و
  ).65ص ،2 ج ،ق1417، یئطباطبا( است مرد

م در یرکـ جاد و گسترش نسـل اسـت. قـرآن    یا ،خانواده يها ردکارترین ک از مهم یکی عامل تکثیر نسل: .6
نَ  و أَزواجا أَنفُسکُم منْ لَکم جعلَ الْأَرضِ و السماوات فَاطرُ«باره فرموده است:  نیا امِ  مـ ا  الْأَنْعـ اجـوأَز 

ؤُکُمذْری یهف سلَی هثْلکَم شى ء و وه یعمیر السصاسـت  زمـین  و ها آسمان پدیدآورنده ؛)11(شوري: » الْب .
 را شـما  وسـیله  بـدین ]. داد قـرار [ ماده و نر] نیز[ ها دام از و داد، قرار هایى جفت شما براى خودتان از

  .بینا شنواى اوست و نیست او مانند چیزى. گرداند مى بسیار
ورهنَّ  ءاتُوهنَّ و أَهلهِنَّ بِإِذْنِ فَانکحوهنَّ «... . دژي در مقابل زندگی سراسر فسق و فجور:7 أُجـ  رُوفعبِـالْم 

نَاتصغَیرْ مح اتحافسم لَا و ذَاتتَّخانٍ مبـه  شـان  خـانواده  اجـازه  بـا  را آنـان  پس ...؛)25(نساء: » أَخْد 
 باشـند  پاکـدامن ]  آنکه شرط به[ بدهید آنان به پسندیده طور به را مهرشان و درآورید] خود[ همسرىِ

  نباشند. پنهانى گیران دوست و زناکار، نه
دانسته و فرموده اسـت:   یامبران آسمانیت پاز سنل خانواده را کیخداوند متعال تش ت پیامبران الهی:سن . 8

»و لْنَا لَقَدسلًا أَرسن رم کلقَب لْنَـا  وعـ  ج لها  م اجـوأَز ۀً  و یـنیـز [ تـو  از پـیش  قطعـاً  و ؛)38(رعـد:   »ذُر [
 اذن بـه  جـز  کـه  نرسد را پیامبرى هیچ و. دادیم قرار فرزندانى و زنان آنان براى و فرستادیم، رسوالنى

  .است کتابى زمانى هر براى. بیاورد اى معجزه خدا

  اتيت خانواده در روايگاه و اهميجا
ن یـ ت ایـ اهمدر سـخنان خـود در    ،ل آنکید بر تشـ کیضمن بزرگداشت مقام خانواده و تأ ینیان دیشوایپ

  ه عبارتند از:  کاند  کردهاستفاده  یگوناگون ریمقدس از تعاب يبنا
ـ پ تـرین بنـا نـزد خداونـد:     . محبوب1 هـیچ بنـایى در اسـالم نـزد خداونـد      « فرمـوده اسـت:   رمکامبرای

  .)531، ص2ج ،ق1408نورى، ( »تر و عزیزتر از ازدواج نیست داشتنى دوست
 دوسـت مـى   اسـت  یعروسـ ه در آن کـ ى را ا خانه خداوند«د: یفرما یم رمکامبر ایپ . محبوب خداوند:2

  .)54 ، ص6 ج ،1403 (کلینى، »دارد میدشمن  رد،یگ یصورت مه در آن طالق کاى را  دارد، و خانه
مـرد   ين بـرا یـ دتر از ایـ از نعمـت اسـالم برتـر و مف    پـس  يا دهیچ فایه« باالترین نعمت پس از اسالم: .3

نـد مسـرور و شـاداب گـردد و     کوقت بـه او نگـاه    ه هرکداشته باشد  يه او همسرکست یمسلمان ن
ه از نزدش برود حافظ جـان خـود و مـال    ک ید، و هر وقتیه به او دستور بدهد اطاعت نماک یهنگام

  .)389، ص3ج  ،1367حر عاملى،( »همسرش باشد

۳۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 افتـه اسـت  ینش را بـاز  یـ از د یمـ ینـد ن کس ازدواج کهر « اند: فرموده رسول خدا :کننده دین . کامل4
  .)219 ص، 103 ج ،ق1404 مجلسی،( »ندکت یرا رعا یاله يگر تقوایم دینسبت به ن

در چهـار مـورد گشـوده     یرحمت الهـ  يدرها«فرمودند:   کرمامبر ایپ :درهاي رحمت الهی ایندهگش. 5
درب  ییبازگشـا  ،نـد کپدر و مادر خـود نگـاه   صورت  به ه فرزندکگاه  شود، هنگام آمدن باران، آن یم

  .)221، ص100جهمان، ( »خانه خدا و هنگام ازدواج
بـر   یه حتـ کـ در اسـالم برخـوردار اسـت     یگاهینظام خانواده از چنان جا . عامل ارزش یافتن عبادات:6

ه کـ  یسـ کعـت نمـاز   کدو ر :وارد شـده اسـت   زمینـه ن یدر ا .گذارد یر میتأث یعبادت و بندگ ارزش
امـام  کـه  چنان ه شـب و روز نمـاز بخوانـد.   کـ است  يعبادت فرد مجردل خانواده داده برتر از کیتش

صـوم  ی لـه و یقـوم ل یب اعـزَ  لٍجن رج افضل موزَتَم لٌجهما ریلّصی عتانِکالرِ«فرموده است:  صادق
  .)329، ص 5، ج 1367(کلینی،  »نهاره

  هود  ي .ب

 ییتـا جـا   ،شود یمهم محسوب م ینیدۀ ضیفر یکل خانواده و ازدواج کیتش ي،هودی يها اساس آموزهبر
بفروشد و با پـول  را سفر تورات  یکانسان مجاز است «هود گفته شده: یضه ازدواج در یت فریه در اهمک

ل تـورات (علـم و   یتحصـ  يه انسان مجاز اسـت بـرا  ک يطور ازدواج خود را فراهم سازد، همانۀ نیآن هز
  .)180 ص، 1382 هن،ک(» ندکز به فروش تورات مبادرت یدانش) ن
ه ذات قدوس تـا  کن است یده بر ایرا عقیز ؛د شده استکیار تأیع در ازدواج بسیهود بر تسرین یدر د

 كانسان، ذات قـدوس متبـار   یست سالگیتا سن ب« کشد یانسان انتظار ازدواج او را م یست سالگیسن ب
ن یخداونـد او را نفـر   ،ردکست گذشت و ازدواج نیه سن او از بک یند. وقتکه او ازدواج کشد ک یانتظار م

  .(همان)» ندک ش بادیها د: استخوانیگو یند و مک یم
نـد،  کن یش او را تـأم یله آسـا یمخارج همسر خود و وسـ  ،ه استطاعت نداردک ين ازدواج مردیهمچن

  مذموم شمرده شده است.
  توان مشاهده نمود: یتاب مقدس مکر از یات زیل خانواده را در آکیت ازدواج و تشیاهم

ولی هنوز از آن استفاده نکرده باشد اگر هست به خانه ساخته،  اي در اینجا کسی هست که به تازگی خانه آیا
) آیا 5: 20برگردد چون ممکن است در این جنگ کشته شود و کس دیگري از آن استفاده کند (سفرتثنیه، 

اگـر هسـت بـه خانـه     اي از آن نخورده باشد  کسی هست به تازگی تاکستانی غرس کرده ولی هنوز میوه
). آیـا  6: 20بازگردد، چون ممکن است در این جنگ کشته شود و کس دیگري از میوه آن بخورد (همان، 

کسی به تازگی دختري را نامزد کرده است، اگر هست به خانه خود باز گردد و با همسرش ازدواج کنـد؛  
  ). 7: 20ي بگیرد (همان، چون ممکن است در این جنگ کشته شود و شخص دیگري زن او را به همسر
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  .)180، ص 1382هن، (کگاه زن بگیرد  اي براي خود بسازد، سپس تاکستانی غرس کند و آن شخص نخست باید خانه
 یبخـش اساسـ  عنوان  به تنها نه ،رو نیرود. ازا یشمار م به ینید يها تیانون فعالک ،تیهودیخانواده در 

هـا بـر    مطرح است و تمام جشن ینید کظهور مناس يبرا یط مقدماتیمحعنوان  به هکبل ی،ات اجتماعیح
  خانواده است.  ییغذا يها د شبات بر محور وعدهیع ،نمونهعنوان  به .ردیگ یل مکمحور آن ش

اد شده اسـت  ین مختلف از آن یت است و تحت عناویار حائز اهمیبس ،هودین یگاه خانواده در دیجا
  ه عبارتند از:ک
ه خداونـد بـه   کاست  ین فرمانیب مقدس ازدواج نخستاتکدر به آدم ابوالبشر:  ین الهین فرامیاز نخست .1

شـان را  یرد و اکـ او انسان را زن و مرد خلق « :شود یمال انسان مکساز  نهیآدم ابوالبشر داده است و زم
ا و یـ ان دریـ د بـر ماه یـ ابید بـر آن تسـلط   ین را پـر سـاز  ید، زمـ یاد شویبارور و ز«ت داده فرمود: کبر

  .)28 :1ش،پیدای (سفر» دینک ییوانات فرمانروایپرندگان آسمان و همه ح
م یه تعـال یـ اسـت. بـر پا   یامل شدن و اوج رشد انسـان ک يمعنا ت، ازدواج بهیهودیدر انسان: ة نندک املک .2

ل نـاقص  کاز شـ  ،ییوند زناشویستند و با ازدواج و پیامل نک ییها انسان زن و مرد بدون همسرهود، ی
ت داد و از همـان آغـاز   کـ هـا را بر او انسان را مرد و زن فرموده، آن« :شوند یل میامل تبدک يبه وجود

  .)2: 5(سفر پیدایش، » خلقت نامشان را آدم نهاد
» زنـم « ام را وسه گفته است: هرگز زوجـه ی یرب«و » خانه انسان زوجه اوست«همسر انسان خانه انسان:  .3

  .)180 ، ص1382 (کهن،» ام خوانده» ام خانه«ه همواره او را کبل ،ام یدهننام
ه زن و مرد با ازدواج پدر و مادر خـود  کن است یت اعتقاد بر ایهودیدر  :شدن زن و مرد یکیاتحاد و  .4

ن مـرد،  یبنـابرا « :شوند یوجود مستقل م یکا یافته گویوند با همسر خود اتحاد ینند و با پک یم كرا تر
  .)24 :2 ،پیدایش( »باشند جودو یکتا  ونددیپ یم رده و به همسرشک كپدر و مادر را تر

  هوديدگاه اسالم و يد ج از اهداف ازدوا
  الف. اسالم

و بـه تعبیـري مطلوبیـت ذاتـی         تواند هدف قرار بگیرد در اسالم افزون بر اینکه ازدواج به خودي خود می
  . برخی از آنها عبارتند از:گرفته است قرار توجهبراي رسیدن به اهدافی خاص مورد امري است که دارد، 

ـ ا .ل خـانواده اسـت  کیاهداف ازدواج، تشترین  یاز اساس یکی :تشکیل خانواده. 1 ن یـ گر ان هـدف، بیـان  ی
د یـ حفظ نوع بشر و تول ،یروان یروح يهاازیازدواج مانند پاسخ به ن يها زهیانگ ه تمام علل وکاست 

ن شـود.  یبه نـام خـانواده تـأم    یانونکشده و در قالب  فیتعر ید در چارچوبیو... با كنسل سالم و پا

۳۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

انون کـ ن یل اکیبه تش هک یشود. ازدواج یم يزیر یه با ازدواج پکانون محبت، عاطفه است کخانواده 
 یامـا ازدواجـ   .ح باشـد یازدواج صح یک یو حقوق یدگاه عرفید از دینشود، شا یمهر و محبت منته

بـدون   کش یب .ازها شودین یمثل و برآوردن برخدیه تولب منجر هرچند ،ستیمطلوب و مورد پسند ن
 بـراي مثـال،  شود.  یناقص فراهم مصورت  به ایو  ستین نکممگر یاهداف دتحقق ن هدف، یاتحقق 

  .دیآ یدست م به ازدواج مانیپ قین مودت و محبت تنها از طریتأم
2 .ها توجه ندارد، بلکه بـه   اسالم تنها به نیازهاي جسمی انسان :ت نسبت به همسر و فرزندانمحبت و مود

. یکی از این نیازها، نیاز به محبت و مهربانی است .ها نیز توجه داردآننیازهاي روحی، روانی و معنوي 
تأمین محبت و مهربانی همسران و کند.  خانواده میموکول به ازدواج و تشکیل این نیاز را اسالم تأمین 
نیز از جملۀ اهداف » مودت و محبت«شود.  یدر فضاي خانواده فراهم م تنهابت به یکدیگر فرزندان نس

نْ  لَکـم  خَلَقَ أَنْ ءایاته منْ و« د.گیرن ازدواج هستند که در قالب روابط خانوادگی قرار می مـ  کُم أَنفُسـ 
رُون  لِّقَـومٍ  الَیات ذَالک فىِ إِنَّ رحمۀً و مودةً بینَکُم جعلَ و إِلَیها لِّتَسکُنُواْ أَزواجا  از ؛  و)21(روم: » یتَفَکـَّ
 و دوستى میانتان و گیرید، آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان]  نوع[ از اینکه او هاى نشانه

 .)21(روم:است  هایى نشانه قطعاً اندیشند مى که مردمى براى]  نعمت[ این در آرى،. نهاد رحمت
 يازهـا یه افـزون بـر ن  کـ رسـد   یمـ  يا بـه مرحلـه   ،ات خودیدر مراحل مختلف ح یآدم . آرامش روانی:3

 یه حتـ کـ است  يا گونه از بهین نیند. ایب یازمند ارتباط با جنس مخالف می، خود را نیو جنس یجسم
با جـنس مخـالف    یمبود ارتباطکباز هم احساس  یشود و آدم یهم برطرف نم یاز جنسین يبا ارضا

ز و آرام و قـرار را از دل انسـان   کـ ه تمرکـ شـود   ید مـ یقدر شد مواقع، آن یاز، در برخین نیرا دارد. ا
جملـه  ازدواج است. اسـالم از  ، آرامش بخشديقرار ین بیتواند به ا یه مک ید. تنها عاملینما یسلب م

 يهـا  ات و نشـانه یـ آۀ آن را از جملن یو تأم کند یم یمعرف یاز درونین نیاهداف ازدواج را پاسخ به ا
نْ  لَکم خَلَقَ أَنْ ءایاته منْ و«شمارد:  یخداوند م مـ  کُم ا  أَنفُسـ اجـوکُنُواْ  أَز ا  لِّتَسـ هـاز و ؛)21(روم: ...» إِلَی 

  گیرید. آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان]  نوع[ از اینکه او هاى نشانه
ـان    فطرت: . پاسخ به نداي4 ـا   تعالیم اسالمی مطابق با طبیعت بشري است. همه نیازهاي جسـمی و روانـی انس ه

را مورد توجه قرار داده است. یکی از این نیازها، نیاز جنسی است که خداوند بـراي رسـیدن بـه آرامـش و     
وابـط جنسـی   بقاي نسل بشر در وجود آدمی قرار داده است. در بسیاري از آیات قرآن کریم نکاتی درباره ر

ـالیف        با معادل در مواردي بیان شده است. معصومان زن و شوهر ـا تک ـاداش روابـط جنسـی ب ـازي پ س
    دینی چون جهاد و... درصدد ایجاد نگرش مثبت دینی نسبت به این رفتار زن و شوهر بودند.
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کنـد، بلکـه آن را    ه نمـی عملی پست نگاعنوان  به به ازدواجتنها  نه ها، مقرر کردن ازدواج براي انساناسالم با 
ـاي جنسـی معرفـی و      را و ازدواج کند عملی مقدس و شایستۀ ثواب تلقی می مسیر صحیح پاسخ بـه نیازه

ـانون بخشـد و از    بدانضابطه دور ساخته و  کند تا آدمی را از پرتگاه رفتارهاي جنسی بی ترویج می نظم و ق
  امعۀ بشري ارزانی نماید.رهگذر قانونمندسازي رفتارهاي جنسی، عفت و حیا را به ج

د یـ و سـالم تول  كپـا  ینسلاز آن ، یشرع يدر پرتو عقده کاست  یازدواج تنها راه :پرورش نسل پاك. 5
ن هـدف،  یـ دن بـه ا یرسـ  بـراي اسـالم   .شود یان میازدواج ب یاساسن هدف جزء اهداف یلذا ا ،شود
را ن یزوجـ و...  یحاالت روحـ ه، یط تغذیشرا یحت و ردیگ یازدواج در نظر م يرا برا یط خاصیشرا

ه یگـر توصـ  یثــر د مؤعوامـل   یامور و اجتناب از بــرخ  یت برخیبه رعا و از نظر دور نداشته است
خـوار و   اسـالم از ازدواج بـا فـرد شـراب     بـراي نمونـه  . )68ــ 50 ، ص14 ج ،1367(حرعـاملی،  د ینما یم
رخ)59ـ53 ص ،همان(د کن یم یخرد و احمق نه مکاخالق، دب ه شـده  یتوصـ  یاسـالم متـون  از  ی. در ـب

ـ ا بیانگر ها هین توصیا .)57 ، صهمان(د یدار نشو ها بچه، از آندیردکن افراد ازدواج یه اگر با اکاست  ن ی
  ت.نظر اسالم قرارگرفته اسمورد كط حداقل به منظور تولد نسل سالم و پاین شرایه اک است

است که شخصیت انسـان   یو عاطف یتکامل روان یزدواج نوع. تکمیل و تکامل شخصیت آدمی: ا6
پیوسته در جهـت جبـران    دلیلبه همین  ،کامل نیست یتنهای زیرا هیچ انسانى به ؛کند یرا کامل م

در سایه  ،مشترك یفرد در کانون یک زندگ با قرار گرفتن کند. می نقص و کمبود خویش تالش
اسـتقالل   ،کنـد  ییت مـ ولئبیشتر احساس مس، انس و الفت و محبت و روابط نزدیک و صمیمانه

ار و تـالش خـود در خـانواده    کسـب و کـ   آثارکند و از  یدار م خویش را هدف یزندگ ،یابد یم
  . )110، ص1363(قائمی،  گیرد بنیاد خویش بهره مىنو

و در برخـورد   گشتهمند  یگر بهرهدیک يها رهنمودها یتحما ،ها یقزن و مرد از تشو، ییزناشو یدر زندگ
ند. اسـالم تنهـا بـه    یجو ش استمداد مىیهمسر خو يها يارکاز تعاون و هم یزندگ التکبا مسائل و مش

ازدواج، مسـلمانان   یان اهـداف عـال  ینار بکه در کپردازد، بل یرش ازدواج نمیان اهداف مثبت و مورد پذیب
ت و منزلـت  یدن به موقعی، رسیی، خودنمایسب مال و ثروت، فخرفروشکه به منظور ک ییها را از ازدواج

  .کند یوهش مکرد، سخت نیپذ یانجام م یجنسة زیغر يو صرفاً ارضا يویو دن یاجتماع
آل ازدواج  دهیـ ان اهـداف ا یـ ند و تنهـا بـه ب  ک یبه ازدواج نگاه نم یجابیاسالم تنها با نظر ا ی،لکطور  به

سـلمانان  و بـه م  کنـد  یز ممانعـت مـ  یـ دن به اهداف ناپسـند ن یه از ازدواج به قصد رسکد، بلینما یتفا نمکا
ن یتـأم  ین اهدافیچند و اگر هم یرس ینم هاآند، به ینکدهد اگر به منظور اهداف مطرود ازدواج  یهشدار م

  ود.خواهند ب يستند و موجب گرفتارین نیآفر شوند، سعادت

۳۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  هود  ي .ب
جـاد آن منظـور   یاز ا ییل خانواده، اهداف واالکیرامون ازدواج و تشیفراوان پ يها هیهود ضمن توصین ید

  ه عبارتند از:کداشته است 
 ینـ یه از فـرائض د کـ ل خانواده است کیهود تشیاهداف ازدواج در ترین  یاز اصل یکی . تشکیل خانواده:1

ه فرزنـدانش خـداترس و   کآن است  يهودی یکن آرمان یتر یرود و چون عال یشمار م ز بهیان نیهودی
 يهـود یجـوان   یـک شـود   یمـ  موجباعتقاد به اصل توارث  رو، ازاین .باشند در دانش تورات متبحر

  .)182 ، ص1382(کهن، ند کدانشمند ازدواج  یتیل داشته باشد با دختر شخصیداً تمایشد
ن شـده اسـت.   یه در متون مقدس هنجارکمثل است دیازدواج زن و مرد، تول از اهداف یکی مثل: د. تولی2

 يهـا  را زنـان و مـردان بـا فرزنـددار شـدن ارزش     یـ رسد؛ ز یمال نمکم و بدون فرزند به یخانواده عق
و  ي، دلسـوز یاجتمـاع  يشـتر، بردبـار  یانعطـاف ب شدن با دهند. پدر و مادر  یخود را بسط م یاخالق

 کمـ کز یـ ن اوصاف بـه سـالمت جامعـه ن   یه اک. ضمن آنهمراه است ياقتصاد ينگر ندهینجابت و آ
 ،هـود ین یـ ماننـد د  یانیـ اد ،رو نیااز ند.ک یا میتمند و پوز قدریرا نوامع ر نسل سالم، جیثکت د.رسان یم
 یبه فرمان الهـ  یو پاسخ ردیازدواج قرار گ اززن و مرد  ی، هدف ارزشیعین هدف طبیوشند تا اک یم

د و بـر  یـ ابید، بر آن تسـلط  ین را پر سازید، زمیاد شویبارور و ز« :ش نسل باشدید و افزایبر تول یمبن
 و امـا شـما  «و یـا   )28: 1(سـفرپیدایش،  » دیـ نک ییوانات فرمانروایآسمان و همه حا، پرندگان یان دریماه

  .)7: 9ش، (سفر پیدای» دین را پر سازید و زمینکد یاد تولیفرزندان ز
را بـه مقـامی    اند تا آنها ها تدوین شده قوانین الهی براي خوشبختی و سعادت انسان . پرورش نسل پاك:3

هاي حیـوانی برسـانند و احسـاس کننـد کـه زنـدگی زیباسـت و ارزش         ها و زشتی تر از پلیدي عالی
اننـد وظیفـه   زیستن دارد. در راه چنین هدفی، محیط خانواده باید با پاکی قرین باشد، تا مرد و زن بتو

مثل و تربیـت فرزنـدان را در راه خداونـد و در راه خـدمت بـه همنوعـان بـه        مهم خود؛ یعنی، تولید
چون سعادت کودکان هر خانواده، به پـاکی و نیکـی افکـار و اعمـال پـدر و       خوبی به انجام برسانند،

اسـت   كپـا  لهـود پـرورش نسـ   ین یـ از اهـداف مهـم ازدواج در د   یـک  ،رو نیازا .دارد یگمادر بست
 ).215، ص1385(آنترمن، 

انسان موجودي اجتماعی اسـت و براسـاس غرایـزي کـه در وجـود او نهـاده        . ارضاي نیازهاي غریزي:4
مایل به برقراري ارتباط بـا دیگـر همنوعـان خـود و در مقیاسـی کـوچکتر خواسـتار برقـراري          شده،

پیوندي بسیار نزدیکتر با فردي به نام همسر و داشتن روابط زناشویی است. تورات نیز مانند بسـیاري  



   ۳۵بررسي تطبيقي جايگاه و اهميت ازدواج و تشكيل خانواده در اسالم و يهود 

ایـن   یاصـول ریـزي   دیگر از دستورهاي خود، این خواسته را جهت بخشیده و سعی دارد تا با برنامـه 
هـم  تا به این وسـیله انسـان    ،خواسته را از حالت غریزي و معمولی خارج کرده، به آن تقدس بخشد

ها و غرایز خود را ارضا کند و هم به سبب اجراي فرمان خداونـد، سـزاوار و در خـور     بتواند خواسته
  ).220(همان، ص پاداش باشد

و مـرد  و زن اسـت   یامل شدن و اوج رشـد انسـان  ک يمعنا هود، ازدواج بهیم یه تعالیپا بر . تکامل انسان:5
شـوند   یل مـ یامـل تبـد  ک يل ناقص به وجودکستند و با ازدواج از شیامل نک ییها بدون همسر انسان

  ).213، ص1383ن سالتز، ی(اشتا

  گيري جهينت
ـان  . ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم و یهود از تقدس و جایگاه رفیعی برخـوردار اسـت. در سـیره و بزر   1 گ

 و کتب مقدس هر دو دین، رهنمودهاي فراوانی پیرامون ازدواج و تشکیل خانواده وارد شده است.  
 يازهـا ین يارضاو  ردهکوهش کعزوبت را به شدت ن ،ع در امر ازدواجید بر تسرکیهود با  تأیاسالم و  .2

 دانند. ین میقابل تأم چارچوب خانوادهق عقد ازدواج و یاز طررا تنها  یجنس
ه کـ بل ،ل خـانواده شـمرده نشـده   کیازدواج و تشـ  يبـرا  یمـانع تنها  نه ي،در اسالم ترس از فقر و نادار .3

هـود ازدواج  ین یـ در د ،هکـ  یشود. درحال یمحسوب م یل الهیاز فضا يبرخوردار يبرا یازدواج عامل
 ،نیبرابه شدت مذموم شمرده شـده اسـت. بنـا    ،ن رفاه خانواده خود را نداردیه استطاعت تأمک يمرد

  ات از امور مورد توجه است.یهود در امر ازدواج مادین یدر د :توان گفت یم
ن یـ ه اکـ هـود در امـر ازدواج اسـت    یات اسـالم و  کگر مشـتر یاز د ،ازدواج در حضور شاهد يبرگزار .4

ارا و کآشـ صـورت   بـه  دیه باکازدواج قائل هستند  ين براین دو دیه اکاست  یتیاهماز  کیمسئله حا
  برگزار شود.   یگران، نه پنهانید در حضور

ـاق    . یکی از اساسی5 ـار نظـر دارنـد، همسـر    ترین مسائل خانواده که اسالم و یهـود بـر آن اتف ـاي   گزینی و معی ه
ـایز کـه اسـالم    ـا نگرشـی عمیـق و بـه دور از      صـورت   بـه  انتخاب همسر است، با این وجه تم جـدي و ب

رغـم تأکیـدات فـراوان بـه ایـن       ه در آیـین یهـود علـی   ک نگرد، درحالی هاي سطحی به این مسئله می جاذبه
موضوع، گاهی با دیده تسامح نگریسته شده و محوریت انتخاب همسر به جنس مذکر داده شـده و بیشـتر   

ـالی  مالك اصلی ازدواج تأکید میعنوان  به بر جمال و نیکویی سیماي زنان تـرین   کـه اسـالم مهـم    کند. درح
ـان   معیار ـاي اخالقـی دانسـته و خصوصـیات جسـمی و       داري، ارزش و دیـن  هاي انتخاب همسـر را ایم ه

  داند. اقتصادي و اجتماعی، در درجه دوم اولویت قرار داشته و یا اساساً معیاري براي انتخاب همسر نمی
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