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  مختلف ادیان در ازدواج به نگاهی
 

 2فریبا محمذی  ،1مژده اردالنی

 ايزاى، کزدستاى، سٌٌذج ضْزستاى پزٍرش ٍ آهَسش 8 ًاحیِ دبیز 8

 ايزاى، کزدستاى، سٌٌذج ضْزستاى پزٍرش ٍ آهَسش 8 ًاحیِ آهَسگار 2

 

 چکیذه

احکام ضزعی  تزيي هْنبَط بِ آى در ضوار ًخستیي ٍ احکام هز، ادياى اّویت بسیار سيادی دارد ی ّوِاس آًجا کِ اسدٍاج در 

رٍابط افزاد را در جاهعِ  ٍ کٌذ هیٍضعیت فزدی ٍ اجتواعی اًساى ايفا  در ای کٌٌذُ تعییياسدٍاج ًقص  چزاکِ گیزد هیقزار 

هیل بِ سًاضَيی . ضًَذ هی بٌذی طبقِافزاد بِ هحزم ٍ غیزهحزم ٍ ًیش خَيطاًٍذ ٍ غیزخَيطاًٍذ ، بزايي اساس. کٌذ هیتٌظین 

ّز ، بِ تعبیز ديگز، باضذ هی تَلیذهثل بِ اسدٍاج ٍ هٌذ عالقِطبیعی  صَرت بِسى ٍ هزد اس غزايش اٍلیِ ًَع بطز است ٍ ّز اًساًی 

، حال درعیي، ساسد دائویطزيق بقای فزسًذ  را اسخَيص  پذيز پاياى حیات هَقت ٍ، تَلیذهثلاست کِ اس طزيق  درصذداًساًی 

خَيص  سالهت بِکِ  گًَِ ّواىّز فزد بطز  کِ اييچِ ، بزخَردار است ای ٍيژُی بقای ًسل ًیش بزای ٍی اس اّویت چگًَگ

, سيزا خَاّذ هیسعادت فزسًذ خَد را ًیش ، دًبال سعادت خَيص است فزسًذ خَيص ًیش اّتوام دارد ٍ بِ سالهت بِ، اًذيطذ هی

 تزيي هْناًتخاب ّوسز اس . داًذ ًویِ ٍ سعادت ٍی را اس سعادت خَيص جذا در حقیقت فزسًذ خَد را تذاٍم ٍجَد خَيص داًست

هتعادل ٍ پايذار هاًٌذ ّز اهز هْن ، تطکیل خاًَادُ سالن. فزد را رقن بشًذ آيٌذُ تَاًذ هیسيزا ، تصویوات فزد در سًذگی است

يي هقالِ بِ بزرسی اسدٍاج در ادياى با تَجِ بِ اّویت هَضَع در ا. ًیاسهٌذ است ديگزی بِ تفکز هٌطقی ٍ تالش ٍ کَضص

 . پزداسين هی ای کتابخاًِرٍش  ٍ بِهختلف با استٌاد بِ هقاالت 
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