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 :الفرد   حياة   عل   وآثارها   البنغالديش   املجتمع   ف   الزواج   تأخر   عوامل 

 دراسة   حتليلية   ف   ضوء   السنة   النبوية 

Late Marriage in Bangladeshi Society and its Impact on Individual's Life:  

An analytical Study in Light of the Prophetic Sunnah 

Muhiuddin Khandokar Arif Muhammad *  حممد   عارف   خندكار   الدين   حمي 

Mohammed Abullais al-Khayrabadi **  .اخلريآبادي   الليث   أبو   حمّمد   د.   أ 

 ديش،  بنجلة  ف   واملجتمع  الفرد  ف   الزواج  تأخر   آثار  وهي  املعارصة،  االجتامعية  القضايا   من  قضية  البحث  هذا  يتناول  امللخص:

 فإن  بالكلية هجره أو الزواج تأخر  وبسبب األرسة، هذه  لبناء الوحيدة الوسيلة هو  والزواج املجتمع، أركان  من  ركنا    األرسة وتعترب

 هذه  واستخدمت  واملجتمع.  الفرد  مستوى  عل  إشكالية    الظاهرة  هذه  أثارت  وهلذا  وتنترش،  تظهر  قد  كلاملشا   من  كثرية    أنواعا    هناك

  العلامء  أقوال  عل  التعرف  ثم   الزواج،  تأخر  بموضوع  يتعلق  ما   كل  جلمع  استخدامه  تم   حيث  والوصفي؛  االستقرائي  املنهج  الدراسة

 عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإلشكال.  هلذا  العالج  إىل  للوصول  التحلييل  هجواملن  القضية،  هذه  ف   واخلرباء  والباحثني  املعارصين

  أهم   من  إن  ثانيا :  خمتلفة.  مشاكل  إىل  يؤدي  الذي  املتأخر  الزواج  هو   املعارصة  البنغالديش  الّشباب  مشاكل  من  أوال :  أمهها:  من  نتائج،

 أكرب أن كام واالجتامعية، الثقافية والعوامل االقتصادية، شكلةامل هي البنغالديش الشباب لدى الزواج سن تأخر إىل املؤدية العوامل

 هي   الفرد  لدى  الزواج  لتأخر  السلبية  اآلثار  ثالثا :  مناسب.  زوج  عل  احلصول  عدم  الزواج  لتأخر  والفتيات   الّشباب  لدى  العوامل

 . املرء خصوبة  وانحدار العقل، مرض اجلسم، مرض

 . املسلم  املجتمع ؛اإلسالم  ف  الزواج الشباب؛ مشكالت ؛البنغالديش جتمعامل ؛الزواج تأخر   املفتاحية:   الكلامت 

ABSTRACT:  This research deals with a contemporary social issue, late marriage and its effects on 
individuals and Bangladeshi society in general. This phenomenon had raised problems at both 
individual and societal levels. This study adopted inductive and analytical methods. The inductive 
method was used to collect data related to the issue of late marriage and to identify the statements 
of contemporary scholars, researchers, and experts on this issue. Meanwhile, the analytical approach 
was used to explore solutions for the problems raised in this study. This study arrived at several 
findings. Firstly, late marriage is a contemporary problem among Bangladeshi youths which leads to 
various problems. Secondly, some of the important factors leading to delay in marriage among 
Bangladeshi youths are economic problems, cultural factors, and social issues of which the main 
factors contributing to this problem among youths are the lack of suitable and preferable candidates 
Thirdly, the negative effects of late marriage can be seen on an individual’s health whereby it can 
contribute to diseases to one's body, mind, and a decline in one’s fertility. 

Keywords & phrases: Late marriage; Bangladeshi society; Youth issues; Marriage in Islam; Muslim society. 
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 املقدمة 

: احلمد هلل الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد، والذي تفرد بالوحدانية، وجعل الزواج فطرة برشية، فقال اهلل 

ُروَن﴾ ]الذاريات: ُكْم َتَذكَّ ٍء َخَلْقنَا َزْوَجْْيِ َلَعلَّ حممد بن عبد   البرشية، والصالة والسالم عىل معلم  ]49﴿َوِمن ُكلِّ ََشْ

 اهلل، وعىل آله أتم التسليم وأفضل الصالة. 

 أما بعد!

ن َقبْلَِك َوَجَعْلنَا ََلُْم َأْزَواًجا  فإّن الزواج سنة من سنن األنبياء واملرسلْي، قال اهلل   : ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسالً مِّ

ًة﴾ يَّ : »... وأتزوج . كام رغب فيه سيد املرسلْي بفعله، وحث عليه بقوله يف حديث أنس بن مالك ]38]الرعد:  َوُذرِّ

ويف هذا توجيه إىل شباب األمة للمبادرة بالزواج حْي قدرة أحدهم عىل  1«.النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

معرش الشباب! من استطاع الباءة   حتمل املسئولية والقيام باحلياة الزوجية، وقد جاء يف احلديث الرشيف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا

 2فليتزوج؛ فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء«.

قد الحظنا أن قضية تأخر الزواج بْي  وهكذا نرى؛ أن ديننا احلنيف حيث أمته عىل الزواج يف سّن مبكر، ولكن   

مل توجد فقط يف الدول املكتظة بالسكان أو الفقرية، بل حتى يف و  الشباب املسلمْي ظاهرة متزايدة يف العامل اإلسالمي،

وقضية تأخر الزواج ظاهرة لدى املجتمع البنغالدييش يف هذه األيام، حيث كثرٌي من البالغْي من الشباب  3الدول الغنية. 

يبقْي دون زواج، كام كان هناك من ال هيتم بالزواج حتى بلغ سن التأخر، بل منهم   البنغالدشيةوالشابات يف األرياف  

حياته.  هناية  إىل  يتزوج  مل  ا 4من  عىل  تؤثر  القضية  منها  وهذه  النفسية،  الصحة  جانب  من  والشابات  مرض لشباب 

وألجل هذا   5.الرجال يعانون نفسيًا من االنفصال، وخاصة إذا تم رفضهم من قبل الطرف اآلخراالكتئاب، حيث إن  

النبوية؛   السنة  ضوء  يف  إسالمي  جيل  إلعداد  املشكلة  َلذه  إسالمية  حلوالً  موا  يقّد أن  الباحثون  وقد  يود 

 
1 Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū ʿAbd Allah al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min 
Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, ed. Muhammad Zuhair al-Nasir (Beirut: Dār Ṭawq al-
Najāh, 2001), 5063; Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan 
Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, ed. Naẓar Muḥammad al-Fāriyābī (Riyadh: Dār Ṭaybah, 2006), 
1401. 
2 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, 1400. 
3 Abbas Sabti, ‘ʿUzūf al-Shabāb ʿan al-Zawāj: Asbāb Wa Ḥulūl al-Bāḥith al-Tarbawī al-Ijtimāʿī’, Kenana 
Online, 2021, http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/406949. 
4 Reshmi Pramanik, ‘Bride Refuses to Marry Groom as Baarat Reaches Late to the Venue: Marries 
Someone Else’, Bengali News Nation, 2019, https://eisamay.indiatimes.com/nation/bride-refuses-to-
marry-groom-as-baarat-reaches-late-to the-venue-marries-someone-else/articleshow/72424387.cms. 
5 Ayman Sulayman, ‘Limādhā Qad Takūn Anta al-Sabab Fī Taʾakhur Sinn al-Zawāj Bi al-Nisbat Laka?’, 
Limādhā, 2018, https://www.limaza.com/. 
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ثانيًا: . تضمن البحث ثالثة حماور وتركيبًا.  إفرادًا  الزواج  تأخر  مفهوم  جمتمع  أوالً:  يف  الزواج  تأخر  الشباب   عوامل 

 حياة الفرد.  ثالثًا: آثار تأخر الزواج عىل  .البنغالدييش

وتأيت أمهية البحث يف أنه يوفر حلوالً ملشاكل الشباب البنغالدييش بإحياء منهج السنة لدى املجتمع البنغالدييش   

من خالل وجود برامج عملية حول أمهية الزواج املبكر يف اإلسالم من أجل حتسْي أفكارهم، وتنبيههم عىل خطورة 

والعقيل، وإظهار العوامل التي أدت إىل تأخر الزواج يف املجتمع البنغالدييش، واآلثار تأخر الزواج من اجلانبْي الصحي  

 .املسلم البنغالدييشالشباب ه الدراسة عىل ذسوف تركز هالتي ترتبت عليه. و

 مفهوم تأخر الزواج إفرادًا وتركيبًا    .1

 قبل توضيح النظرة لعوامل تأخر الزواج وآثارها عىل حياة الفرد، أعرض توضيحًا حول تعريف مفهوم تأخر الزواج. 

 تعريف تأخر الزواج إفراداً  1.1

 الزواج يف اللغة: له عدة معان يف اللغة، وهي كام ييل:  

  6هو اقرتان شيئْي، كٌل منهام باآلخر بحيث يصبحان زوجًا بعد أن كان كلٌّ منهام فرًدا منفصالً.  :الزواج -

 7الزواج: مأخوٌذ من الفعل زّوج وزاوج، أي قرن اليشء باليشء، وربط بينهام فأصبحا شيئًا واحدًا.   -

ِعْيٍ   :الزواج  - بُِحوٍر  ْجنَاُهم  ﴿َوَزوَّ تعاىل:  اهلل  قال  امرأُته،  الرجل  وزوُج  بعُلها،  املرأة  وزوُج  ﴾  االقرتان، 

ِذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم﴾قرّناهم هبّن، وقوله تعاىل أيضًا: ﴿اْحرُشُ   [ أي54:]الدخان أي   [22الصافات:]  وا الَّ

 8وقرناءهم.

 9الزوج: البعل، والزوجة، وخالف الفرد، والنمط يطرح عىل اَلودج، واللون من الديباج ونحوه.  -

وأما   البعل،  وكذا  الفرد،  الزوج هو خالف  إن  القول:  يمكن  والزوج  للزواج  اللغوية  املعاين  هذه  خالل  من 

 الزواج فهو االقرتان وربط شيئْي كلٍّ منهام باآلخر. 

يعيش   حيث  االجتامعية،  للمعايري  واالمتثال  باالستمرار،  يتصف  اجتامعٌي  نظام  الزواج  اصطالحًا:  الزواج 

الزوجان حياًة واحدًة يقرها ويقبلها أفراد املجتمع، وترتتب عليه حقوٌق وواجباٌت عىل كال الزوجْي، وهناك معياران  

 
6 Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (Cairo: Dar al-Ma’arif, n.d.), 3:1886. 
7 Sanāʾ al-Khūlī, al-Zawāj Wa al-ʿAlāqāt al-Usariyyah (Beirut: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, 1983), 168. 
8 Ismāʿīl ibn Ḥammād Abū Naṣr al-Fārābī al-Jawharī, al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah Wa Ṣiḥāh al-ʿArabiyyah 
(Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 1987), 1:320. 
9 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, 2:291; Muḥammad ibn Yaʿqūb Majd al-Dīn Abū Ṭāhir al-Fayrūzābādī, al-
Qāmūs al-Muḥīṭ (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 2005), 1:192. 
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تعاقد "وقال ابن عثيمْي رمحه اهلل:     10ريف العالقة الزوجية بْي الرجل واملرأة والتي تؤّدي إىل تكوين هذه العالقة.لتع 

بْي رجٍل وامرأٍة يقصد به استمتاع كٍل منهام باآلخر، وتكوين أرسٍة صاحلٍة وجمتمٍع مسلٍم، ومن هنا نأخذ أنه ال يقصد 

به مع ذلك معنى آخر هو: تكوين األرُس الصاحلة، واملجتمعات السليمة، لكن بعقد النكاح جمرد االستمتاع بل يقصد  

عقد يرد عىل ":  اجلرجاين    وقال  11".قد يغلب أحد القصدين عىل اآلخر العتبارات معينة، بحسب أحوال الشخص

متليك الرقبة، وملك املنفعة داخل متليك منفعة البضع قصًدا. ويف القيد األخري احرتاز عن البيع ونحوه؛ ألن املقصود فيه  

 12".فيه ضمنًا

يمكن القول من خالل هذين التعريفْي أن معنى الزواج يف االصطالح يشري إىل نظاٍم اجتامعيٍّ يقرن بْي رجل  

 وامرأة يف حياٍة واحدٍة بعقد النكاح، ترتتب عليه حقوٌق وواجباٌت عليهام لتكوين األرُس الصاحلة، واملجتمعات السليمة. 

  :تقولمعنى التأخر يف اللغة: هو الذي يؤخر األشياء فيضعها يف مواضعها، وهو ضد املقدم، واألخر ضد القدم.  

 13قدما وتأخر أخرا، والتأخر ضد التقدم، وقد تأخر عنه تأخرا وتأخرة واحدة.  مىض

أما التأخري فهو مأخوٌذ  14تأخر، يتأخر، وتأخر عن غريه، جاء بعده، وهو ضد التقدم، وتأخر: ختلف عن وقته. 

 15من األُُخر بضمتْي، وتأخر، وأخر، تأخرًا بمعنى أجل اليشء، والتأخري ضد التقديم. 

 مفهوم تأخر الزواج تركيبًا   1.2

 مفهوم تأخر الزواج تركيبًا له عدة تعريفات؛ منها: 

وذلك لسبٍب من األسباب مع حاجته  أوالً: بقاء الرجل واملرأة بدون زواٍج بعد ميض السن املناسبة َلام عادًة،  

 16إليه، ورغبته أو امتناعه عنه. 

ثانيًا: وصول الرجل واملرأة إىل سٍن متقدٍم ومل يتزوجا بعد، ويعني يف مضمونه السن املحددة واملالئمة للزواج 

التأخر عند الشباب التي يفرضها املجتمع ويراها مالئمًة، وكل من جتاوز هذا السن يعترب متأخرًا يف الزواج، ومعيار  

 17سنة. 28سنة، أما اإلناث فتجاوز سن  32جتاوز سن 

 
10 al-Khūlī, al-Zawāj Wa al-ʿAlāqāt al-Usariyyah, 168. 
11 Muḥammad ibn Sāliḥ al-ʿUthaymīn, al-Zawāj Fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah (Riyadh: Dār al-Waṭan, 
1425), 11. 
12 ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983), 1:246. 
13 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, 4:12. 
14 Ibrāhīm Muṣṭafā et al., al-Muʿjam al-Wasīṭ (Istanbul: Dār al-Daʿwah, n.d.), 1:598. 
15 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, 4:12. 
16 al-Sayyid Marwān Mahdī, Taʾakhkhur Sinn al-Zawāj Wa ʿAlaqātuhu Bi Inkhifāḍ Muʿdalāt al-Khuṣūbah 
Fī al-Wasṭ al-Ḥaḍarī (Setif: Ferhat Abbas University, n.d.), 37. 
17 Mahdī, 37. 
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ويمكن أن نستخلص من التعريفْي السابقْي مفهومًا يشري إىل معنى تأخر الزواج، وهو أن كل من جتاوز الوقت  

الزواج فيكون وفقًا   املالئم للزواج والذي يكون شائعًا يف املجتمع فيصح أن يطلق عليه هذا املفهوم، أما معيار سن تأخر

للمعايري االجتامعية والثقافية والدينية والبيئية لكل جمتمٍع. وحْي التأمل يف سن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية؛ نجد أّن 

الزمان  معياًرا للزواج، بل تركت ذلك ملصالح األفراد واملجتمعات، ولظروف  الرشيعة اإلسالمية مل حتدد سنًّا يكون 

هتام، وحيثام كانت املصلحة معتربة فثم رشع اهلل، وحيثام كان الرضر كان النهي والتحريم، بل أجاز مجهور واملكان ومتغريا

 18الفقهاء زواج الصغري أو الصغرية، ولكن العربة بعد بلوغهام. 

يتجىل للباحثْي من خالل املناقشة السابقة أن يشريوا إىل حتديد معنى تأخر الزواج الرجال يف هذه الدراسة؛ وهو  

للمعايري  وفقًا  التحديد  وهذا  الزواج.  عن  سنه  تأخر  ممن  يعترب  فصاعدًا  سنًة  وعرشين  مخسًا  عمره  جتاوز  من  كل  أن 

دييش يف هذا العرص؛ رضورة دعوهتم إىل تبكري الزواج، للوقاية من بعض االجتامعية والثقافية والبيئية يف املجتمع البنغال

 االضطرابات النفسية لكل من الرجل واملرأة سواء يف األرسة أو املجتمع، وذلك ملا له من إجيابيات كإحصاهنم وعفتهم. 

 عوامل تأخر الزواج يف املجتمع البنغالدييش وآثاره عىل حياته  .2

عوامل   استرشاء  من إنَّ  العديد  خلفها  يتوارى  حيث  العوامل،  من  عدٍد  نتاج  البنغالدييش  املجتمع  يف  الزواج  تأخر 

األسباب التي أسهمت يف تفشيها، خصوصًا بْي الشباب والفتيات. وحياول الباحث يف هذا املبحث بيان هذه العوامل.  

 ويمكن تلخيص أهم تلك العوامل فيام يأيت: 

 املشاكل االقتصادية  2.1

املشاكل االقتصادية جزًءا من املشكلة اإلنسانية العامة، نظرًا الرتباطها مع احلاجات اإلنسانية مثل احلاجة للطعام تعترب  

والرشاب وغريها من احلاجات األساسية األخرى التي توثر عىل ديمومة احلياة. ويف الواقع، فإن ظاهرة تأخر الزواج َلا 

 ملسلم، منها غالء املهور، واملغاالة يف حفالت الزفاف.أسباٌب عديدٌة يف املجتمع البنغالدييش ا 

 غالء املهور  2.1.1

يعّد غالء املهور من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج اليوم، وهو مشكلٌة قائمٌة يف املجتمع، ويعاين منه قطاٌع كبرٌي   

ويف الواقع فإن هذه املسألة قد عّّسها الناس عىل أنفسهم، وشددوا فيها تشديدًا مبالغًا فيه، مع وجود   19من الشباب.

النصوص الرشعية التي حتث عىل التسهيل يف هذا اجلانب مراعاًة ألحوال الشباب، ورغبًة يف بناء البيت املسلم بناًء مباركًا 

 
18 Mahdī, 37. 
19 ʿAbd al-Rabb Nawāb al-Dīn Āl Nawāb, Taʾakhkhur Sinn al-Zawāj (Riyadh: Dār al-ʿĀṣimah, 1415), 174. 
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ُه َمُؤوَنًة«.  اهللُِسوَل فَعْن َعائَِشة َريض اهلل عنها َأنَّ رَ  20فيه،  وحتى يعزز القرآن هذا   21ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إِنَّ َأْعَظَم النَِّكاِح َبَرَكًة َأْيَّسُ

ٍء  ۚ  ﴿َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلةً    :اجلانب أشار إىل أن املهر يعترب حقًا من حقوق الزوجة، قال اهلل َفإِن طِبَْن َلُكْم َعن ََشْ

نُْه َنْفًس  ِريئًا﴾  مِّ َكاَن َزْوٍج َوآَتيْتُْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا تعاىل  وقال    ]4النساء:[ا َفُكُلوُه َهنِيئًا مَّ ُم اْستِبَْداَل َزْوٍج مَّ أيضًا: ﴿َوإِْن َأَردتُّ

بِينًا﴾   ۚ   َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه َشيْئًا . فاآلية تدل رصاحًة عىل مرشوعية املهور كام فّّس اإلمام ]20النساء:[َأَتْأُخُذوَنُه هُبْتَاًنا َوإِْثاًم مُّ

﴾ أي وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة وفريضة الزمة. تعاىلالطربي قوله  ﴿نِْحَلًة﴾ أي  22: ﴿َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ

 23عطية وهبة عن طيب نفس.

 ارتفاع تكاليف الزواج وحفالته  2.1.2

أيضًا ارتفاع تكاليف الزواج وحفالته؛ حيث تعترب حفلة الزفاف أهم حدٍث يف حياة العروس ومن أسباب تأخر الزواج  

البنغالدشية، كام أنه جزٌء ال يتجزأ من الثقافة املحلية. ويف الوقت احلارض، يّسف الناس كثريًا يف إعداد حفالت الزفاف، 

ليمة العرس عىل قدر استطاعة البعل، كام جاء يف عمل يف الزواج املهر، ووألّن اإلسالم رشع   24كل ذلك خمالٌف للرشع؛ و

ْيِن ِمْن َشِعرٍي« وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الرمحن  25. النبي ملسو هيلع هللا ىلص فَعْن َصِفيََّة بِنِْت َشيْبََة، َقاَلْت: »َأْومَلَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َبْعِض نَِسائِِه بُِمدَّ

 26بن عوف: »َأْومِلْ َوَلْو بَِشاٍة«.

كام أن هناك أيضًا عادات وتقاليد متعارٌف عليها بْي املجتمع البنغالدييش حول تكاليف الزواج، منها احتفاالت  

البنغالية   باللغة  عنها  يقال  التي  هولود"الزفاف  اجلانبْي،  28"،البوفات"و   27"غاي  قبل  من  تقدم  التي  اَلدايا  وكذلك 

 
20 Qurrotul Ain Fatah Yasin, ‘Ẓāhirat Taʾakhkhur al-Zawāj Fī al-Mujtamaʿ al-Mālīzī al-Muslim Wa 
ʿIlājuhā: Dirāsah Taḥlīliyyah Fī Dawʾ al-Sunnah al-Nabawiyyah’ (International Islamic University 
Malaysia, 2010), 32. 
21 Muḥammad ibn ʿAbd Allāh Ibn al-Bayyiʿ Abū ʿAbd Allāh al-Ḥākim, al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn 
(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), 2:194 (2732) ط مسلم  .قال الحاكم:  هذا  حديث صحيح عىل شر
22 Muḥammad Abū Jaʿfar Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān Fī Taʾwīl Āy al-Qurʾān (Beirut: Muʾassasah 
al-Risālah, 2000), 7:553. 
23  Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī, al-Tafsīr al-Munīr Fī al-ʿAqīdah Wa al-Sharīʿah Wa al-Manhaj 
(Damascus: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 1997), 4:223. 
24 Āl Nawāb, Taʾakhkhur Sinn al-Zawāj, 178. 
25 al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, hadith no. 5172. 
26 al-Bukhārī, hadith no. 5167; Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, hadith no. 1427. 
أحد  املهرجاانت  التقليدية  العديدة  لألمة  البنغالية.  إنه   يف  األساس  حفل  زواج  حيتفل  به  كل  من  العروس  والعريس.  أهم  شيء  ابللون  األصفر  على  اجللد  هو  الكركم   27
 اخلام. وهبذه املناسبة، يتم إرسال هدااي  متنوعة من حفلة العريس أو العروس إىل الطرف اآلخر. 
بعد  يوم  أو  يومني  من  مراسم  الزواج،  يقام  العريس  مراسم  البوفات  أو  وليمة.  يشارك  من  جانب  اجلروس  كضيف  مع  جمموعة  من  أصدقائهم  املقربني  وأقارهبم.  على   28
 الرغم من أن حفلة العريس، فإن هذا احلزب يسمى أيًضا حفلة البوفات 



 
 
 
 
 

111  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, No. 2, 2021 
 

 

ت األخرى، وَلذا كان من الواجب عدم اتباع مثل هذه العادات دائاًم، ومالبس العروسْي، إضافًة إىل العديد من العادا

 29لكن النظر فيام يوافق منها الكتاب والسنة، مع حماولة تعريف املجتمع به، والعمل به قدر املستطاع.

 املشاكل االجتامعية   2.2

العرص مشكلة البطالة، ومشكلة الدوطة؛  من أهم املشكالت االجتامعية املنترشة بْي أوساط املجتمع البنغالدييش يف هذا  

 وتفصيلهام عىل النحو التايل:

 البطالة  2.2.1

أصبحت البطالة مشكلًة من املشاكل االجتامعية التي انترشت بْي أوساط املجتمع البنغالدييش، بل صارت من أعظم  

جوانب احلياة االجتامعية الصعوبات التي تؤثر عىل مناحي حياهتم، حيث اكتشفت الدراسة أن مشكلة البطالة تؤثر عىل  

يف بنغالديش من عدة حماور، منها: خيتار بعض الشباب البنغالديشيْي طريق االنتحار هروبًا من مشاكل احلياة مع فقدان  

املال والعمل، إضافًة إىل أن بعض العاطلْي عن العمل يواجهون مشاكل نفسيًة بسبب اإلحباط والفشل نتيجة ما يعانونه 

ما يتبع ذلك من مشاكل داخل احلياة األرسية، ومن أخطر هذه املشكالت تأخر الزواج، وارتفاع معدل من البطالة، مع 

 30االنتحار، واستمرار املشاكل العائلية والشخصية؛ وهذه املصائب تتضاعف يومًا بعد يوم. 

 
( اإلحصائية تشري إىل معدل البطالة 1شكل رقم )  

لــ  ووفًقا  البنغالدييش،  املجتمع  أفراد  بْي  الزواج  تأخر  إىل  حتاًم  مؤّديٌة  البطالة  أّن  إىل  بوضوح  اجلدول  يشري 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) بنغالديش، ومن ألف عاطٍل يف  وثالثون  مليونان وستامئة  ، هناك 

 
29 Rezwan, ‘Bangladesh: ʿUrsun Bāhiẓ’, Global Voices, 2008, https://ar.globalvoices.org/2008/07/17/887/. 
30 ‘Social Work Practice in Solving Social Issues’, Bangladesh Open University, accessed 9 December 2018, 
https://www.ebookbou.edu.bd/. 
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والعاطل ال يستطيع احلصول عىل املال واألجرة  هؤالء مليون وأربعامئة ألف رجٍل، ومليون ومائتان وثالثون ألف امرأة،

ريمة، وهذا يعني أّن البطالة حتى يكون قادرًا عىل اإلنفاق عىل أرسته، باعتبار أن املال عنرٌص مهمٌّ لبناء حياة األرسة الك

 سبٌب من أسباب تأخر الزواج، بل هو من أعظم أسبابه عىل اإلطالق.

 قضية الدوطة  2.2.2

قبل أن نبدأ احلديث عن الدوطة من املفرتض أن نقوم بتعريفها لغًة واصطالحًا حتى تكون الصورة أمام القارئ  

 واضحًة وجليًة، وهي كام يأيت: 

القرن   العربية حتى  الكتب  تظهر يف  مل  العربية، حيث  اللغة  الدوطة دخيلًة عىل  كلمة  تعترب  وطة:  الدَّ مصطلح 

املايض، وربام يعود هذا لعدم وجود هذه العادة بينهم، ويعتقد أن أول من استخدم هذا املصطلح هو الشيخ حممد عبده  

 31بعض نصارى دولة مرص.م وذلك لإلجابة عىل سؤاٍل رفع إليه من قبل ۱۸۹۹سنة 

وطة يف اللغة: بّْي الباحث عبد الرحيم أن:   دوطة: بالضم، املال الذي تدفعه العروس إىل عروسها )مط(.  "الدَّ

 32".باإلنكليزية dowryبالفرنسية، و dotبالالتينية املتوسطة؛ ومنه  dotariumمن  doteإيطايل 

االصطالح:   يف  وطة  يف  الدَّ جاء  األول:  احلديث التعريف  واإلسالمي  العريب  الفكر  مصطلحات  موسوعة 

وطة:   33".وهي ما يبذله الوالدون لتزويج بناهتم"واملعارص: الدَّ

مال تدفعه املرأة للزوج كاملهر عند  "التعريف الثاين: مفهوم الدوطة يف اَلند عند صاحب الفقه امليّس هي:  

 34".املرياثاملسلمْي، وإذا ماتت الزوجة تعترب تركة تقسم قسمة 

نخلص من التعريفْي السابقْي، أن معنى الدوطة يف االصطالح يفيد استخدام مهر املرأة من قبل اآلخرين، إما  

 والدهيا )أي يستخدمون مهرها لتزوجيها( أو ما طالب زوجها من مهرها ليدفع له. 

ي حقوق األفراد واملجتمعات، فكام حْي التأمل يف ديننا احلنيف؛ نجد أّن اإلسالم جاء بنظاٍم كامٍل شامٍل يراع

ال مكان للدوطة يف اإلسالم نظرًا ملخالفته فطرة اإلنسان   إنهأنه كرم الرجل، فهو أيضًا كرم املرأة، وَلذا يمكن القول  

 
31 Muhammad Nurunnabi, ‘al-Dawṭah Fī Bangladesh Bayna Ḥukm al-Sharʿ Wa al-Taqālīd al-Ijtimāʿiyyah: 
Dirāsah Taḥlīliyyah Taqwīmiyyah’ (International Islamic University Malaysia, 2016). 
32 Vaniyambadi Abdur Rahim, Muʿjam al-Dakhīl Fī al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Ḥadīthah Wa Lahajātihā 
(Damascus: Dār al-Qalam, 2011), 107. 
33 Rafīq al-Muʿjam, Mawsūʿat Muṣṭalaḥāt al-Fikr al-ʿArabī Wa al-Islāmī al-Ḥadīth Wa al-Muʿāṣir (Beirut: 
Maktabah Lubnān Nāshirūn, 2002), 2:480. 
34 ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, al-Fiqh al-Muyassar (Riyadh: Madār al-Waṭan, 2012), 11:39. 
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ْمنَا َبنِي آَدَم﴾    :̣إىل هذا فقال  املسلم التي حتيي فيه روح األنفة والكرامة، وقد أشار اهلل   .  [70اإلرساء:]﴿َوَلَقْد َكرَّ

 إال أنه يف احلقيقة قد انترش بْي أفراد املجتمع البنغالدييش، مع رداءته.

وإذا نظرنا إىل واقع املجتمع البنغالدييش اليوم، نجد أن الدوطة قد انترشت فيه انتشارًا واسعًا، كام أشار إىل ذلك  

وطة اآلن ثقافة اجتامعيًة يف األستاذ أنور حسْي من   جامعة داكا من أن القيم اإلنسانية آخذٌة يف التدهور، وأصبحت الدَّ

وطة، ويف هذه احلالة، يمكن لنظام التعليم ووسائل  املجتمع البنغالدييش، من ذلك عىل الناس أن يكونوا واعْي ملنع الدَّ

عىل وأّكد  الرذيلة.  الثقافة  هذه  ملنع  الناس  توعية  املشكلة  اإلعالم  هذه  وجود  بنغالديش"  يف  النساء   "جلنة 

((Bangladesh Women's Council  وطة، ووقعت 2016امرأة يف عام  183حيث ُقتلت حالة  362م بسبب الدَّ

ُقتلت   الرقم األلف، حيث  أما يف عام    1151تعذيب، ويف السنوات اخلمس املاضية، جتاوز هذا  فقد 2016امرأة.  م 

  35امرأة بسبب الدوطة. 18م انتحرت 2015عام نسوة، ويف  9انتحرت 

 آثار تأخر الزواج عىل الفرد   .3

 مرض اجلسم  3.1

هناك العديد من املقاالت والرسائل العلمية التي تتعلق بآثار تأخر الزواج عىل الصحة، وقد أشارت بعضها إىل إصابة  

Kvikstad Anne )  ذوقد ذكر األستا 36العزاب والعوانس بالسمنة املفرطة وغريها من املشكالت األخرى. العديد من  

Vatten J Lars and)  :"  املتزوجْي بّسطان الربوستات، وإصابة النساء غري املتزوجات احتامل إصابة الرجال غري

 ".ببعض أنواع الّسطان مثل رسطان الثدي، ورسطان عنق الرحم كبري

إال أنه بعد الزواج تتغري اَلرمونات يف  وليس بخاٍف، أّن تأخر الزواج حيدث آثارًا متنوعًة عىل صحة اجلسم،

جسم اإلنسان نتيجًة للتغريات املتعددة عىل مستوى اَلرمونات األنثوية، وما يتبع ذلك من محٍل ووالدٍة ورضاعٍة وفرتة 

( يف بعض األبحاث العملية إىل أّن الزواج يبعد  Vatten J Lars and Kvikstad Anne)وقد أشار الطبيب   37النفاس. 

أّن  38س عن احلياة غري الصحية مثل التدخْي، واخلمر، وسوء العادات، وغريها.النا أيضًا  واكتشف األطبّاء واخلرباء 

 
35  Muslim Zahan, ‘নারীরা য ৌতুকের শিোর হকেনই’, Prothomalo, 2017, 
https://www.prothomalo.com/life. 
36  Sarah Womack, ‘Death Can Come Early for Toxic Bachelors’, The Telegraph, 10 August 2006, 
https://www.telegraph.co.uk/news/1526017/Death-can-come-early-for-toxic-bachelors.html; Anne 
Kvikstad and Lars J Vatten, ‘Cancer Risk and Prognosis in Norway: Comparing Women in Their First 
Marriage with Women Who Have Never Married’, Journal of Epidemiology and Community Health 50, no. 
7 (1996): 51–55, https://doi.org/10.1136/jech.50.1.51. 
37  Ghufrān al-Jalakh, ‘Taghayyur al-Hurmūnāt Baʿda al-Zawāj’, WebTeb, 2020, 
https://www.webteb.com/articles/25438 _تغي  -الهرمونات-بعد-الزواج. 
38  Glenn T. Stanton, ‘The Health Benefits of Marriage’, Focus on the Family, 2012, 
https://www.focusonthefamily.com/marriage/the-health-benefits-of-marriage/. 
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الظهر،  وآالم  كالصداع،  األمراض  بعض  من  والفتيات  الشباب  معظم  حيث حيمي  جسديًا  املرء  حياة  الزواج حيسُن 

الشباب والعوانس من الفتيات قد يتعرضون إىل بعض األمراض التي وَلذا، فإّن العّزاب من  39والضغط، وما إىل ذلك. 

ومرض القلب، والّسطان بأنواعه املتعددة،  40ال ُيصاب هبا املتزوجون، ومنها مثالً: مرض األنيميا، والدوايل يف الساقْي، 

 هلل أعلم. وا 41وتعد هذه األمراض من األسباب املؤدية إىل املوت كام ذكر ذلك الباحثون يف ستوكهومل. 

ممارسة   يف  اإلفراط  مع  الربوستاتا  بّسطان  اإلصابة  احتامل  يزداد  قد  الزواج  قبل  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 

العالقات اجلنسية، أما النساء فقد تؤدي مثل هذه العالقات إىل اإلصابة بّسطان عنق الرحم، مع ازدياد حدوث األورام  

اخلبيثة، وكذلك ظهور رسط اجللدية  احتاملية اإلصابة القتامينية  تزيد من  النساء  البدانة عند  أن  تبْي  الثدي، حيث  ان 

 42بّسطان الثدي، ورسطان الغشاء املبطن للرحم.

ويعترب نظام املناعة يف جسم املتزوجات أقوى من العوانس، وَلذا فإّن هذه األمراض التي تصيب العوانس  

ذلك. وهذا    الدريّف وغريلرحم، ورسطان الدماغ، ورسطان  تكون إمكانية معاجلتها ضئيلًة، كّسطان الثدي ورسطان ا

املتزوجات  بقاء حياة  الفارق يف مدة  لنا  يظهر  ييل  وفيام  كبري،  فإّن احتامل معاجلتهن من الّسطان  املتزوجات  بخالف 

 43والعوانس بعد معاناهتن من الّسطان. 

 
39  Robert H. Shmerling, ‘The Health Advantages of Marriage’, Harvard Health Blog, 2016, 
https://www.health.harvard.edu/blog/the-health-advantages-of-marriage-2016113010667. 
40  Zaynab Rizq, ‘al-Āthār al-Salbiyyah Li-Taʾakhkhur Sinn al-Zawāj’, Liwāʾ al-Sharīʿah, 2009, 
/http://www.shareah.com/index.php?record/view/action/view/id/1323. 
41 Kvikstad and Vatten, ‘Cancer Risk and Prognosis in Norway: Comparing Women in Their First 
Marriage with Women Who Have Never Married’. 
42 Bi-er, ‘Awjuh al-Irtibāṭ Bayna al-Qiyam al-Islāmiyyah Wa al-Iṣābah Bi al-Saraṭān’, Muntadayāt Star 
Times, 2008, https://www.startimes.com/?t=9262947. 
43 Kvikstad and Vatten, ‘Cancer Risk and Prognosis in Norway: Comparing Women in Their First 
Marriage with Women Who Have Never Married’. 
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 املتزوجات والعوانس(: اإلحصائية تشري إىل بقاء املدة احليات 2الشكل )

   44يشري اجلدول إىل أّن املتزوجات باستطاعتهم البقاء عىل قيد احلياة ملدٍة أطول من العوانس. 

أقل   %6.1تقريرًا عن خطر املوت، حيث يتعرض املتزوج خلطر املوت بقدر    وقد أظهرت جامعة الوارويك

بقد   املوت  فتتعرض خلطر  املتزوجة  املتزوج، وأما  املتزوجة  %2.9من غري  أّن  45. أقل من غري  وكشفت دراسٌة حديثٌة 

أن الشخص الذي ال يقدم عىل   أكثر  العزوبة تعد أشد خطرًا عىل العازب من التدخْي، مشريًة إىل  خطوة الزواج هو 

بحوايل   للوفاة  عرضًة  أقل  هم  املتزوجْي  الرجال  أّن  كام  املدخن،  من  والوفاة  لألمراض  بغري   %9عرضًة  مقارنة 

 46املتزوجْي. 

 مرض العقل )السيكولوجية(  3.2

له تأثريًا  ذكرنا سابقًا أّن تأخر الزواج يؤثر عىل اجلسد، وبحسب بعض الدراسات العلمية من دوٍل وجامعاٍت شتى فإن 

أيضًا عىل صحة العقل والسيكولوجيا، حيث تشري العديد من الدراسات أن الرجال املتزوجْي يتمتعون بصحٍة أفضل 

بعد.  يتزوجوا  مل  الذين  الرجال  الرجل،   47من  أسباب االحتفاظ بحيوية  الزواج سبٌب من  أّن  إىل  أيضًا  وجتدر اإلشارة 

ضالت القلب، وتنشيط الدورة الدموية، وأيضًا استنشاق املزيد من األكسجْي والوقاية من رسطان الربوستاتا، وتقوية ع

 
44 Kvikstad and Vatten. 
45 Kvikstad and Vatten. 
46  ‘al-ʿUzūbiyyah Ashadd Khaṭaran Min al-Tadkhīn Wa Tusabbib al-Wafāh al-Mubakkirah’, 
Akhbaar24.com, 2017, https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/335596. 
47 Zahrāʾ Majdī, ‘ʿIlmiyyan.. al-Zawāj Mufīd Li al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah Wa al-Rajul al-Rābiḥ al-Akbar’, 
www.aljazeera.net, 2019, https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2019/12/9/- علميا-الزواج-مفيد-للصحة
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الذي يستفيد منه اجلسم، فتعطيه مزيدًا من الطاقة واحليوية، وتقوية فروة الرأس، مع إفراز اجلسم َلرمون األسرتوجْي 

 48يوية اجللد والبرشة. والربوجسرتون اللذين يساعدان عىل مقاومة الشيخوخة، وزيادة اخلصوبة، واحلفاظ عىل ح

ومن نافلة القول: أّن مراكز البحوث االجتامعية النفسية أعلنت أّن تأخر الزواج يؤّدي إىل الضغط النفيس  

م أن املتزوجْي 2018عام   فقد أثبت الباحثون لدى جامعة هارفارد 49والقلق واالكتئاب والتوتر لدى الشباب والفتيات. 

ري املتزوجْي، حيث يساعد الزواج عىل زيادة مناعة اجلسم ومقاومة األمراض يعدون أفضل صحًة عن غريهم من غ

وقد أصدرت منظمة الصحة العاملية تقريرًا بأّن املتزوجْي يعيشون يف رسوٍر وسعادٍة وحاٍل أفضل  50اجلسدية والعقلية.

    51من غري املتزوجْي. 

أما األبحاث النفسية احلديثة فقد أوضحت أن األزواج يمرون بمشاكل نفسيٍة بمعدٍل أقل من األشخاص  

عرضةً  يكونون  املتزوجْي  غري  األشخاص  ألن  املتزوجْي،  والقلق   غري  االكتئاب  من  عاليٍة  بمستوياٍت  لإلصابة 

إنتاج هرمون  تأثر  بسبب  كله  والسلوك االنتحاري، ذلك  التوافق  املزاج ومشكالت  وتقلبات  النفسية  واالضطرابات 

تقريٌر صادٌر من منظّمة الصحية العاملية أّن مرض  وقد أشار 52الكورتيزول املسؤول عن الضغوط خالل املواقف الصعبة. 

  53شاٍب وشابٍة. 800000مليون شخٍص، يموت منهم كل عاٍم ما يقارب  300كتئاب يؤثر عىل أكثر من اال 

%( من العوائل    87.8)  البنغالدييشوأما فيام يتعلق بالوضع االجتامعي واالقتصادي فإن غالبية الطالب  

( عازبْي  كانوا  العينة  أمخاس  أربعة  املتوسطة  الطبقة  و  80.5ذات   ، كانو%14.6(  سجائر، %  مدخني   ا 

%( مع 57.3بدنيٍة كل يوٍم، وغالبية العينة من األشخاص الذين ينامون بشكٍل طبيعٍي ) % يامرسون متارين44.6و  

ساعاٍت يوميًا، وقد تم تقييم مستويات االكتئاب والقلق والتوتر باستخدام    5-2% منهم اإلنرتنت ملدة 47.6استخدام  

عيٍة فرديٍة، حيث تشري الدرجات األعىل إىل مستويات أعىل من االكتئاب والقلق الدرجات امللخصة لثالثة مقاييس فر

 
48 Muḥammad ʿImrān, ‘Fawāʾid Mudhishah Li al-Zawāj ʿalā al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah Wa al-Badaniyyah’, 
Majallah Hayatouki, 2018, http://hayatouki.com/getting-toknow-men/content/244730210. 
49 Muslimah, ‘al-Āthār al-Salbiyyah al-Nātijah ʿan Mushkilah Taʾakhkhur al-Zawāj’, www.alwat.com, 
2009, http://www.alwat.org/vb/showthread.php?t=3340. 
50 ʿImrān, ‘Fawāʾid Mudhishah Li al-Zawāj ʿalā al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah Wa al-Badaniyyah’. 
51 ‘al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah: Taʿzīz Istijābatinā’, accessed 1 August 2021, https://www.who.int/ar/news-
room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response. 
52 ʿImrān, ‘Fawāʾid Mudhishah Li al-Zawāj ʿalā al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah Wa al-Badaniyyah’. 
53  ‘al-Iktiʾāb’, accessed 16 August 2021, https://www.who.int/ar/news-room/fact-
sheets/detail/depression. 
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% يعانون 58.1إىل شديٍد للغايٍة، و  % من املشاركْي يعانون من اكتئاٍب متوسٍط  52.2والتوتر، وأظهرت النتائج أن  

  54شديٍد للغاية. إىل % يعانون من إجهاٍد متوسٍط 24.9إىل شديٍد للغايٍة، و من قلٍق متوسٍط 

 انحدار خصوبة املرء   3.3

معّدل اخلصوبة خيتلف حسب العمر والنوع اخلاص، وهو النسبة بْي جمموع عدد املواليد ألمهات يف أعامٍر معينٍة إىل عدد  

باختالف اإلناث يف كل فئٍة عمريٍة، وعادة ما تكون هذه الفئة مكونًة من مخس سنواٍت، وذلك ألن عدد املواليد خيتلف  

 55. أعامر األمهات بدرجٍة كبريةٍ 

الثاين: ) املعنى  املقدرة عىل اإلنجاب.  املعنى األول: )فسيولوجي(: وهي  معنيان:  (:  اديموجرافيوللخصوبة 

اخلصوبة تعني املستوى الفعيل لإلنجاب يف جمتمٍع سكايٍن ما، والذي يعرب عنه باملواليد األحياء، وهذا املعنى هو حمور 

   56اهتامم الديموغرافيْي بصفٍة عامٍة كام أنه حمور اهتامم هذ املبحث. 

   57سنٍة. 49إىل  15واخلصوبة تقاس بعدد األوالد الذين أنجبوا يف مدة إخصاب املرأة ما بْي 

النساء احتامل احلمل،   التي تعطي  وترتبط اخلصوبة بكٍل من الرجال والنساء، حيث لدهيم الدورة اَلرمونية 

سنٍة، والرجل فيام  24إىل  20ل ليخرجوا أنشط وأنضج احليوان املنوي، فخصوبة املرأة تكون يف ذروهتا بْي سن والرجا

 58بعد العرشين وقبل األربعْي. 

وتشري الدراسات إىل أن أفضل أوقات احلمل من وجهة النظر البيولوجية، تبدأ اخلصوبة يف فرتة املراهقة عند  

 59لعدة سنواٍت عادًة، حيث تتميز فرتة العرشينات بخصوبٍة عاليٍة عند الذكور كام اإلناث.سن البلوغ، ثم ترتفع بثباٍت  

 
54 Mohammed A Mamun, Md Sharif Hossain, and Mark D Griffiths, ‘Mental Health Problems and 
Associated Predictors Among Bangladeshi Students’, n.d., https://doi.org/10.1007/s11469-019-00144-8. 
55 Fuḍayl ʿAbd al-Karīm, ‘Taṭawwur al-Khuṣūbah Fī Ẓill al-Taghayyurāt al-Sūsiyū-Iqtiṣādiyyah: Dirāsat 
Ḥālat Baladiyyat Relizane’ (Université Oran1, 2012), 53. 
56  Aḥmad Salāmah, ‘al-Taḥlīl al-Fannī Li al-ʿAwāmil al-Muʾaththirah ʿalā al-Khuṣūbah: Dirāsah 
Taṭbīqiyyah ʿalā Muḥāfaẓah Dumyāṭ’ (Port Said University, 2011), 4. 
57 Muḥammad ibn Ḥasan ʿAddār, ‘al-Khuṣūbah Tatarājaʿ Ladā al-Marʾah Maʿa Taqaddum al-ʿUmr Wa 
Takūn Fī Dhirwatihā Mā Bayna 20 - 24 ʿāman Wa al-Rijāl Yamurrūn Bi Fatrat Inkhifāḍ’, Jarīdah al-
Riyādh, 2007, https://www.alriyadh.com/267896. 
58 Sherman J. Silber, ‘Male Fertility - How It’s Affected by Age’, Seminars in Reproductive Endocrinology 
9, no. 3 (1991), https://www.infertile.com/infertility-news/scientific-article-dr-silbers-findings-effects-
age-male-fertility/. 
59  Ḥamzah Jabbār, ‘Mā Huwa Afḍal Sinn Li al-Injāb?’, Ana Uṣaddiq al-ʿIlm, 2020, 
https://www.ibelieveinsci.com/?p=82733. 
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كام أّن هناك رابطًا بْي نقص اخلصوبة عند الرجال وزيادة الوزن، ومع ذلك فإّن تأخر الزواج ينقص احتامل محل الزوجة، 

 60سة والثالثْي قد يسقط جنْي زوجته أثناء احلمل.وأيضًا اكتشف العلامء يف أبحاثهم أّن الرجل الذي يتزوج بعد اخلام

وهناك العديد من عوامل اخلطر التي تنطوي عىل العقم عند اإلنسان، فعىل سبيل املثال: العمر، والتدخْي،   

  واستهالك الكحول، والسمنة وزيادة الوزن، وجتدر اإلشارة إىل أن عوامل اخلطر املحتملة يف بنغالديش هي الفقر، وسوء 

أنحاء العامل من مشاكل   20ويمكن أن يعاين حوايل   61التغذية، وفقر الدم، والتأخر يف الزواج. % من الرجال يف مجيع 

   62اخلصوبة، مع ارتفاع مستوى العقم عند الذكور. 

سكان األرسة الوطنية حول املرأة يف بنغالديش قد انحدرت تدرجييًا يف كل سنةٍ (: اإلحصائيات َليئة 3اجلدول رقم )  

تشري اإلحصائيات إىل تقليل سكان أهل بنغالديش بوجٍه عاٍم، ومع ذلك يشري إىل نسبة انحدار خصوبة املرأة،  

اليونيسف منّظمة  من  التقارير  بعض  تظهر  أخري  ناحيٍة   United Nations International Children’sمن 

Fund Emergency  63م.2018عن معدل اخلصوبة يف بنغالديش عام  

 
60  Lamyāʾ Yusrī, ‘Kayfa Yuʾaththir al-ʿUmr ʿalā al-Khuṣūbah ʿinda al-Rijāl?’, Masrawy.com, 2019, 
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/grooming/details/2019/7/3/1595061/ -كيف-يؤثر-العمر-عىل

 .-الخصوبة-عند-الرجل
61  Sala Uddin and Rashed Wahed, Imam Ibne Uddin, Sahab Haque, Anwarul Nejum, ‘Current 
Consequence and Research of Human Infertility in Bangladesh’, Imedpub J 3, no. 1 (2018): 1–8, 
https://doi.org/10.21767/2476-2008.100029. 
62 M. A. Bashed et al., ‘Male Infertility in Bangladesh: What Serve Better-Pharmacological Help or 
Awareness Programme?’, International Journal of Pharmacology 8, no. 8 (2012): 687–94, 
https://doi.org/10.3923/IJP.2012.687.694. 
63  Aaron O’Neill, ‘Fertility Rate in Bangladesh 2018’, Statista, 2021, 
https://www.statista.com/statistics/438186/fertility-rate-in-bangladesh/. 

Year Population 

Yearly % 

Change 

Yearly 

Change Fertility Rate 

2020 164,689,383 1.01 % 1,643,222 2.05 

2019 163,046,161 1.03 % 1,669,453 2.18 

2018 161,376,708 1.06 % 1,691,284 2.18 

2017 159,685,424 1.08 % 1,708,271 2.18 

2016 157,977,153 1.10 % 1,720,877 2.18 

2015 156,256,276 1.15 % 1,736,169 2.21 
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 مما سبق يتبْي:

أن تأخري الزواج يؤثر عىل اجلسد والعقل، كام كشف العلامء واخلرباء واألطباء بعض التقارير واألبحاث  .أ

التي تشري إىل ذلك، مع إبرازهم خلطورة هذا األمر عىل حياة العزاب واملصابْي، خصوصًا أّن هذه املشكلة 

 ذلك. تزداد بْي الشباب والفتيات يف املجتمع البنغالدييش، كام أرشنا إىل 

أقل عرضًة لإلصابة   .ب أن املتزوجْي  إن دراسًة حديثًة أجراها علامء من جامعة كييل الربيطانية كشفت عن 

 64مقارنًة بغريهم من العزاب.  %40بأمراض القلب أو املوت بنسبة 

وكشف البحث أنه باملقارنة مع األشخاص الذين تزوجوا، فإن أولئك الذين مل يتزوجوا قط، أو املطلقْي  .ت

بنسبة  أو   عرضًة  أكثر  كانوا  األرامل    %42األرامل  أن  كام  الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض  لإلصابة 

، وفقًا للدراسة التي نرشت يف جملة %16والعزاب كانوا أكثر عرضًة لإلصابة بالسكتات الدماغية بنسبة  

"Heart"    مقارنًة بأولئك الذين مل يتزوجوا    %42أما املصابون منهم بنوبٍة قلبيٍة فمن املرجح أن يموتوا بنسبة

  اماس م  ستوك،  رويال  مستشفى  يف  القلب  أمراض  ومستشار  كييل   جامعة   يف   القلب  طبقط، وقال أستاذ  

ميالً  : أن املرىض أكثرميالً لطلب املساعدة الطبية، وأضاف قائالً  أّن الزواج جيعل الناس أكثر"،    ماماس

لاللتزام باألدوية إذا كانوا متزوجْي، وهذا مرتبٌط بالدعم واملشاركة الزوجية لتذكريهم باحلاجة إىل أخذ 

 65"األدوية.

 اخلامتة 

 ، توصلنا من خالل هذا البحث إىل عدة منها:حتتوي هذه اخلامتة عىل نتائج والتوصيات. فأما النتائج

السابق والدراسات التحليلية املرتبطة بسن الزواج فقد متكنا من الوصول إىل اختالف  من خالل العرض   .1

 الرجال والنساء يف سن تأخر الزواج.

 إن من مشاكل الّشباب املعارصة هو الزواج املتأخر الذي يؤدي إىل مشاكل خمتلفة. .2

  تأخر سن الزواج.  إن دور املشكلة االقتصادية يف تأخر سن الزواج من أهم العوامل املؤدية إىل .3

 إن العوامل الثقافية سبب من أسباب تأخر الزواج وَلا دور مهمٌّ يف املجتمع البنغالدييش. .4

 لتأخر الزواج عدم احلصول عىل زوج مناسب. أكرب العوامل لدى الّشباب والفتيات .5

 
64  Fādiyah Sandāsinī, ‘al-ʿUzūbah Tukhfī Khaṭaran Mumītan’, RT Online (Arabic), 2018, 
https://arabic.rt.com/health/951369-خطرا-مميتا-  

 ./العزوبية-تخف 
65 Sandāsinī. 
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 خصوبة املرء.اآلثار السلبية لتأخر الزواج لدى الفرد هي مرض اجلسم، مرض العقل، وانحدار  .6

 التوصيات: ومن 

 توعية املجتمع البنغالدييش حول خطورة ظاهرة تأخر الزواج عىل األجيال القادمة.  .1

 إقامة الندوات واملؤمترات حول قضية ظاهرة تأخر الزواج لتوعية األمة بخطرها. .2

مع   .3 يتناسب  بام  ونفقاته  الزواج  إجراءات  وتسهيل  املهور،  يف  املغاالة  تكاليف ختفيف  وتبسيط  الظروف، 

 الزواج.

تشجيع الّشباب والفتيات عىل الزواج املبكر، وعدم التّّسع يف اختيار الزوج والزوجة، واجتناب الرشوط   .4

 اخليالية فيه. 

 ينبغي أن يساعد األفراد عىل معاجلة مشكلة تأخر الزواج. .5

يف كل شؤون احلياة، فإهنا فيها معاجلة   ينبغي عىل املسلم أن يعود إىل السنة النبوية، وتنفيذ أحاديث الرسول   .6

 وبيان كامل لكل مشكلة. 
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