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عبادت هفتاد قسم دارد كه برترين آن طلب مال حالل است.   «حضرت محمد(ص)»

ــيار طبيعى در عالم خلقت  زوجيت يك پديده بس
ــاس  ــت و بر طبق فرموده خداوند در قرآن، اس اس
ــوره  ــز بر زوجيت قرار دارد. (س آفرينش جهان ني
ــن در قرآن بر زوجيت  ذاريات، آيه 49) و همچني
گياهان نيز جداگانه تاكيد شده است. (سوره رعد، 
ــد كه اين آيه ها به ضرورت  آيه 3) و به نظر مى رس
زوجيت و لزوم آن در جهان آفرينش داللت دارد و 
نشان مى دهد كه اگر زوجيت نباشد جهان خلقت 

نيز كامل نخواهد بود.
دو نقش عمده زوجيت در حيات اجتماعى انسان، 
ــت. زيرا زن و  ــات و تكامل اين موجود اس ادامه حي
مرد به تنهايى قادر به ادامه حيات نبوده و با ازدواج، 
ــد موجب تداوم  ــل كرده و با زاد و ول يكديگر را كام
ــن جهت پديده  ــوند و از اي حيات اجتماعى مى ش
«ازدواج» يك ضرورت اجتماعى به حساب مى آيد. 
اما از نظر دينى ارتباط زن و مرد در حدى است كه 
ــت. زيرا خداوند آن  جداسازى ميان آنها محال اس
ــوره نساء، آيه  دو را از يك جنس مكمل آفريد. (س
1) و اين آيه همچنين (با وجود تاكيد بر تفاوت ها و 
تمايزات) گوياى برابرى زن و مرد در پيشگاه خداوند 
است. با توجه به آيات ذكر شده مى توان به اين نتيجه 
رسيد كه زوجيت يك امر بسيار ضرورى در زندگى 
انسان است و همين عامل مهم منجر به پديد آمدن 
«ازدواج» شده و به حيات اجتماعى معنى و مفهوم 

مى بخشد.
ــى ازدواج، اما خداوند در  با وجود ضرورت اجتماع
قرآن مهم ترين فلسفه آن را «سكونت» يا «آرامشى» 
مى خواند كه منجر به «دوستى» و «مهربانى» بين 

زن و مرد شود:
ــما آفريد تا بدان ها   از خودتان همسرانى براى ش
آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. (سوره 
ــاس مهم ترين مالك و  ــه 21) و بر اين اس روم، آي
ــب در زندگى،  معيار براى يافتن يك جفت مناس
رسيدن به فردى است كه حضور او در زندگى انسان 
ــود و اين  موجب «آرامش» هر دو– زن و مرد- ش
ــك ازدواج و يا عدم  مهم ترين عامل براى تداوم ي
آن و در نتيجه مهم ترين مالك نيز هست. خداوند 
ــت آن كس كه شما را از  همچنين مى فرمايد: اوس
نفس واحدى آفريد و جفت وى را از آن پديد آورد 

تا بدان آرام گيرد. (سوره اعراف، آيه 189)
ــه هر يك داراى صفات  ازدواج و پيوند زن و مرد ك
و خصوصيات مختلف و مخصوص به خود هستند 
باعث مى شود كه روند تكاملى خلقت و ادامه حيات 
ــت، تحقق يافته و  ــداف آفرينش اس كه يكى از اه
زندگى انسان نيز با شور و نشاط ادامه يابد و اين بعد 
از رسيدن به مرحله عبوديت و ترس از خدا، بهترين 
توشه است. پيامبر مى فرمايد: «انسان مومن، بعد از 
تقوا، بهره اى بهتر از همسر شايسته نبرده است.» 

(ميزان الحكمه، ج 5، ص 2269)
ــيدن به اين هدف زمانى امكان دارد كه انسان  رس
بتواند همسر شايسته خود را بيابد و اين سخت ترين 
مرحله يك ازدواج و ايجاد پيوند مشترك است كه 
امروزه كمتر مورد توجه قرار گرفته و در نهايت همين 
ــتر ازدواج ها به شكست  ــود بيش عامل باعث مى ش
انجامد. يافتن همسر شايسته (بر خالف تصور رايج) 
با نحوه همسريابى و آشنايى اوليه ارتباطى نداشته و 

به پنج عامل مهم زير بستگى دارد:
ــايل  ــدف از ازدواج: درك صحيح از ازدواج و مس ه
مربوط به آن موجب مى شود تا انسان هدفمندانه گام 
در اين مسير بگذارد و اين زمانى امكان دارد كه فرد 
به بلوغ عقلى، فكرى، روحى و جسمى رسيده باشد.

ــرگزينى: بلوغ موجب  ــا و معيارهاى همس مالك ه
مى شود كه انسان بتواند مالك ها و معيارهاى مورد 
نظر خود را براى يافتن جفت مناسب مشخص كند.

توجه به تناسب و سنخيت: «هم كفويت» يا تناسب 
زوجين عامل اساسى تداوم ازدواج در عصر حاضر است 

كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار مى گيرد.
قدرت انطباق: توجه به تفاوت ها و درك آن اهميت 
ــاد روابط بوده و  ــن قدم اول در ايج زيادى دارد و اي
قدم بعدى تالش براى كنار آمدن با همسر است، در 
حالى كه متاسفانه در شرايط فعلى «شبيه سازى» 
يا «همانندسازى» افراد، هدفى است كه خواسته و 
ــده و تداوم حيات را با مشكل  يا ناخواسته دنبال ش

مواجه مى سازد.
نقش پذيرى: تعريف زندگى و مشخص بودن نقش 

هر يك از افراد عامل بسيار حياتى است.
ــى  ــك ضرورت بوده و پيوند مقدس در كل ازدواج ي
ــيدن افراد به  ــت كه هدف نهايى در آن نيز رس اس
ــايش روحى و روانى است و اين زمانى  آرامش و آس
امكان دارد كه انسان عاقالنه زندگى كرده و عاقالنه 
ازدواج كند و بداند كه فقط يك ازدواج خوب، خيلى 

خوبه!
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با وجود ضرورت 
اجتماعى ازدواج، 

اما خداوند در قرآن 
مهم ترين فلسفه 
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