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مجموعه سخنرانی روشمند ازدواج آسان و پایدار چرا و چگونه ؟
مولف :معاونت پژوهش گروه تبلیغی حدیث هدایت
حجج اسالم عابدین کاظمی نیا  ،مرتضی کریم زاده ف علی حیدری
با همکاری تشکل ف راگیر تبلیغ گروهی طالب
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مقدمه

ازاینرو ،اسالم  -بهعنوان یک مکتب آسمانی  -آن را نهتنها کاری محبوب و مقدس
دانسته ،بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است.
ازدواج از این نظر که عاملی ب رای نجات از آلودگی ،موجبی ب رای نجات از تنهایی
و سببی ب رای بقای نسل است ،خودداری از آن همیشه سبب ایجاد ب یتعادلی،
نابهنجاری رفتاری و زمانی هم فساد شخصیت و حتی بیماری جسمی م یگردد؛
بناب راین ،بهترین و باالترین نعمتها ب رای هر زن و مرد ازنظر اسالم تشکیل خانواده
است.
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َو م ِْن آيات ِ ِه أَ ْن َخلَقَ ل َ ُک ْم م ِْن أَنْفُسِ ُک ْم أَ ْزواجاً ل ِ َت ْس ُک ُنوا إِل َ ْي ها َو َج َع َل ب َ ْي َن ُک ْم َم َو َّد ًة َو
ون
َر ْح َم ًة إ ِ َّن ف 
ي ذل َِک َلياتٍ ل ِ َق ْو ٍم يَ َت َف َّک ُر َ
ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع ،جامعه و اجتماع است و
می زان اندیشه و تدبر در آن در می زان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه
تأثیر دارد .ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است ازجمله :ارضای غریزه جنسی ،تولید
و بقای نسل ،تکمیل و تکامل انسان ،آرامش و سکون ،پاکدامنی و عفاف و نتایج
متعدد دیگ ر.
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در دین مبین اسالم عالوه بر اینکه اصل ازدواج مورد تأکید است به چگونگی آن
نیز اهمیت ف راوان دادهشده و در خصوص نحوه مواجهه با آن از طرفی و مالکها و
معیارهای انتخاب همسر بهعنوان شریک زندگی توصی ههای راه گشایی شده است.
ازآنجاکه ماه مبارک رمضان زمینه مساعدی ب رای ارتباط مؤثر مبلغین گ رامی با آحاد
مردم عل یالخصوص جوانان است در این مختصر تالش شده است تا محتوای ده
جلسه سخن رانی روشمند با چینشی منطقی و علمی و روشی اقناعی ب رای طرح در
محافل وعظ و خطابه تهیه گردد.
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از خوانندگان گ رامی تقاضا م یکنیم ب رای استفاده بهتر از این نوشته با دقت و
حوصله نکات زیر را مطالعه فرمایند.

بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثب تاحوال کشور در پایان سال :1394
میانگین سن ازدواج مردان به  28.1سال و ب رای زنان  23.5سال رسیده است؛
درحال یکه در دهه  50ب رای مردان  24.1و ب رای زنان  19.7سال بوده است .البته این
آمار میانگین کل کشوری است و در مورد کالنشهرها فرق م یکند .مث ً
ال در ته ران
میانگین سن ازدواج مردان  31سال وزنان  27سال ،کرج و شی راز مردان  30سال وزنان
 26سال است .حتی در شمال ته ران میانگین سن ازدواج مردان  32سال وزنان 30
سال و در جنوب ته ران در منطقه ری میانگین سن ازدواج ب رای مردان  28و ب رای
زنان  24سال است.

یکم:
الزم است مبلغین گ رامی توجه فرمایند که ترویج و تبلیغ ازدواج م یتواند از بهترین
راهکارهای کاهش آسی بهای اجتماعی باشد و مبلغین و خطبا بهعنوان بخشی از
گروههای مرجع ،وظیفه ترغیب خانوادهها و جوانان را به امر ازدواج داشته و الزم است
این توصیه هم راه با ارائه بینش بوده و امر ازدواج را با دو قید آسان و پایدار تبلیغ
نمایند.
دوم:
مبلغین گ رامی الزم است در خصوص وضعیت ازدواج در کشور اطالعات مختصر و
واقعی داشته باشند که بر این اساس بهاختصار آخرین تحلیل آماری سازمان ثب تاحوال
کشور که در اواخر اردیبهشتماه  1395ارائهشده است را بازخوانی م یکنیم
سازمان ثب تاحوال توضیح م یدهد که بخشی از کاهش ازدواجها در سالهای اخیر
طبیعی و قابل پیش بینی بوده است واز این جهت مشکلی نیست

سرشماریهای سالهای اخیر نشان م یدهد چه تعداد اف راد در معرض ازدواج
هستند .سن متعارف بر اساس آمار بیشترین ازدواج ،در یک رده سنی بیان م یشود.
آمارهای پایگاه اطالعات جمعیتی کشور در سازمان ثب تاحوال نشان م یدهد که
بیشترین ازدواج مردان بین سنین  20تا  34سالگی و ب رای زنان بین  15تا  29سالگی
است.
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روند ثبت ازدواج قبل از سال  1389روندی افزایشی بوده و هرسال آمار ازدواج ،متأثر
از ساختار سنی جمعیت رو به افزایش بوده و رقم آن به  891هزار م یرسد ،اما از آن
به بعد روند کاهشی شروع م یشود که مهمترین دلیل آن بحث تغییر ساختار سنی
جمعیت است که متولدین دهه  60که بیشترین موالید کشور در آن سالها بوده،
به سن ازدواج رسیده بودند و حاال در حال عبور از پیک سن ازدواج هستیم و طبق
انتظاری که در اثر تغییر ساختار جمعیتی داشتیم ،شاهد روند کاهش ازدواج هستیم
تا جایی که در سال  724 ،93هزار ازدواج ثبت شد.
اما آنچه در کنار کاهش ازدواج یک تهدید جدی و زمینهساز برخی از آسی بهای
اجتماعی باشد افزایش سن ازدواج است
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آنهایی که از سن  50سالگی عبور کردهاند و هرگز ازدواجنکردهاند 152 ،هزار نفر
هستند که شامل  62هزار مرد و  90هزار زن است که زنان  1.5ب رابر بیشت رند.
گروه سوم کسانی هستند که بدون همسر در اثر فوت یا طالق هستند و یکبار
تج ربه ازدواج داشتهاند .بدون همسر در اثر فوت  2میلیون و  652هزار نفر که مردان
 332هزار نفر وزنان  2میلیون و  320هزار نفر هستند .بدون همسر در اثر طالق نیز
 657هزار نفر است که  214هزار مرد و  443هزار زن هستند.

از دیگر مسائل کلیدی و مهم قابلتوجه زمان و فاصله بین ازدواج تا طالق است
 14درصد طالقهای ساالنه را طالقهای سال اول زندگی تشکیل م یدهند و 48.5
درصد ب رای پنج سال اول زندگی است .بهطور میانگین دوام ازدواج در طالقهای
ثب تشده ،حدود هشت سال است .روند تغیی رات در طول سالهای اخیر ب رای سال
اول زندگی بین  14تا  15درصد بوده است که از دالیل آن م یتوان به مسائلی مانند
تابآوری و طالق توافقی اشاره کرد.

همچنین آنچه اهمیت پرداختن مبلغین دینی به ترویج ازدواج آسان و پایدار را
چند ب رابر م یکند توجه به وضعیت طالق در کشوراست
آمار طالق همواره از دهه  70به بعد روندی افزایشی داشته است .در اوایل دهه 70
ساالنه نهایتاً  30هزار طالق ثبت م یشد .از اواسط دهه  80از مرز  100هزار عبور کرد
و آخرین آمار نشان م یدهد  163هزار طالق در سال  1393ثب تشده است.

ازآنجای یکه بیشترین ازدواجها ب رای در سن مردان  25تا  29سالگی و ب رای زنان
در سن  20تا  24سالگی است ،طالقهای سال اول هم که یک سال پس از زندگی
مشترک انجام م یشود ،در همان حدود سنی و تقریب اً زیر  30سال است .طالقهای
پنج سال اول زندگی هم حدود  30سالگی انجام م یشود

این اف راد به سه گروه تقسیم م یشوند که عمده آنها اف رادی هستند که در سنی
هستند که زمان ازدواج آنها محسوب م یشود
گروه دیگر ،کسانی هستند که از سن متعارف عبور کردهاند و قبل از سن تجرد
قطعی ق رار دارند (سن تجرد قطعی  50سالگی است) ،اما هنوز ازدواجنکردهاند .این
گروه یکمیلیون و  300هزار نفر هستند که شامل  320هزار مرد و  980هزار زن
م یشود؛ یعنی زنان هرگز ازدواجنکرده باالی سن متعارف و قبل از تجرد قطعی ،سه
ب رابر مردان با این ش رایط هستند.
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 11میلیون و  240هزار نفر در سنین باال هستند که هنوز ازدواجنکردهاند؛ یعنی این
اف راد در سن متعارف ازدواج ق رار دارند ،اما هرگز ازدواجنکردهاند .ازاینبین  5میلیون و
 570هزار مرد و  5میلیون و  670هزار زن هستند.

در اوایل دهه  6.3 ،70درصد از ازدواجها به طالق م یانجامید .این رقم در اواسط
دهه  80از مرز  10درصد عبور کرد و نهایتاً در آخرین آمار ساالنه در سال  93به 22.6
رسید؛ بهطوریکه م یتوان گفت از هر  4.5تا  5ازدواج یک طالق ثبت م یشود که این
موضوع در کالنشهرها بهم راتب متفاوت است؛ بهطوریکه در ته ران ،مشهد و کرج 34
درصد ازدواجها به طالق ختم م یشوند و وجه مشترک این شهرها نیز مهاجرپذیری
آنهاست .حتی در شهری مانند مشهد باوجود قداستی که دارد ،موضوع مهاجرپذیری،
در آمار طالق تأثیر م یگذارد؛ زی را اف راد با شناخت کمتری نسبت به جوامع سنت یتر
با یکدیگر ازدواج م یکنند و پایداری ازدواجشان پایین م یآید.
این درصدها حتی در کالنشهرها هم متفاوت است؛ پس نم یتوان گفت بحثهای
اقتصادی ،عامل اصلی طالق بوده؛ در شمال شهر ته ران  57درصد ازدواجها به طالق
م یانجامد.
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سوم:
ب رای فرآیند مشاوره قبل از ازدواج  PMCشیوهای علمی و دقیق تعریفشده است
اما ازآنجاکه کتاب زیر به جهت ارائه منبر توسط مبلغین گ رامی و آنها در جلسات
عمومی و با تنوع شرکتکنندگان مختلف تهی هشده است ،پیروی از آن فرآیند یقیناً از
حوصله مخاطبین خارج بوده و بهنوعی کسالتآور بود .بر همین اساس تالش جدی
شده است تا بخشی از همان مطالب به بیانی آسان و در غالب منبر با تنوع محتوایی
تدوین شود تا اث ربخشی آن بیشتر شود
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جلسه اول:چ را ازدواج؟

جلسهاول
چرا ازدواج؟

معاونت پژوهش گروه تبلیغی جهادی حدیث هدایت
استان چهار محال و بختیاری

1395/3/3
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چهارم:
در ابتدای هر سخن رانی متن مختصری بهعنوان سیر مباحث تقدیم شده است که
توجه و دقت در آن ،ب رای ارائه بهتر مطالب کمک شایانی است
در پایان ضمن مبری ندانستن خود از خطا و قصور از همه خوانندگان گ رامی
استدعا داریم نقطه نظ رات خود را به جهت تکمیل مباحث با ما درمیان بگذارند.
با آرزوی موفقیت همه عزیزان

tarikhema.org

زوجیت در تمام موجودات
انسان تا قرنها گمان م يکرد که مسئلهی زوجيت و وجود جنس نر و ماده فقط
در مورد بشر و حيوانات و برخي روییدن یها مثل خرما صادق است ،اما کارل لينه
( 1707-1787م) گياهشناس معروف سوئدي نظریهای را مطرح کرد مبني بر وجود نر
و ماده در بين همه گياهان در سال ( 1731میالدی) این نظریه مورد استقبال جدی
دانشمندان ق رار گرفت.

1
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موضوع سخن در این جلسه تبیین ضرورت و اهمیت امر خطیر ازدواج از نگاه عقل
و دین است.
در این جلسه تالش م یشود هم والدین را به اهمیت ازدواج فرزندان آگاه کنیم و هم
دیدگاههای مناسبی به اف راد مجرد ب رای ازدواج بدهیم ازاینرو دیدگاه دین در اهمیت
ازدواج بهنگام ،آثار و ثم رات ازدواج ،پیامدهای عدم دقت و توجه در ازدواج ،نکوهش
تجرد و اهمیت کفویت در انتخاب از مطالبی است که در این جلسه تقدیم م یکنیم

ماکس پالنک فيزيکدان نامي قرن بيستم گفت« :هر جسم مادي مرکب است از
2
الکترونها و پروتونها».
قرآن کریم بهعنوان یک معجزه علمی (در زمانی که از الب راتوارها و آزمایشگاهها
خبری نبود و علم ،صنعت و ف ّناوری امروزی را حتی کسی تصور نم یکرد) زوجیت را
ب رای عالم نباتات و ف راتر از آن ب رای همه کائنات اعالم داشت «َ ...و مِن ُک ّ ِل الث ََّم راتِ
3
ین»
ین إث َن ِ
وج ِ
َج َع َل فیها َز َ

درنهایت ازدواج پایدار ازدواجی معرفی م یشود که زوجین ب رای هم چون لباس
باشند و بتوانند زمینه رشد و تکامل هم را تأمین کرده و ارضاء نیازهای عاطفی و
جسمی و ... .همدیگر را ف راهم نمایند.
با این هدف که ان شا اهلل ب رای مخاطبین عزیز انگیزه ایجاد شود تا در مورد ازدواج
بیشتر بدانند چگونه ازدواج پایدار م یماند و این ثم رات ب ران مترتب م یشود ،موانع
ازدواج جوانان عزیز چیست و چگونه موانع برطرف م یشوند

 1پيير روسو ،تاريخ علوم ،ص  354و  408به بعد ،ترجمه حسن صفاري و نيز گودرز نجفي ،مطالب
شگفتانگيز قرآن ،ص  57و نيز تفسير نمونه ،ج  ،18ص  377ـ .378
 2ماکس پالنک ،تصوير جهان در فيزيک جديد ،ص  ،95ترجمه مرتضي صابر.

 3رعد آیه 3
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سپس دانشمندان دیگر کشف کردند که ماده از ت راکم انرژي بهصورت ذرات
ب ينهايت ريزي که اتم ناميده م يشود ،تشکيل يافته است که بین این ذرات
ارتباطهایی وجود دارد پس از گذشت مدتي مسئلهی زوجيت به همه اشيا س رايت
داده شد؛ چ راکه دانشمندان کشف کردند که واحد ساختماني موجودات يعني اتم از
الکترونها (با بار منفي) و پروتونها (با بار مثبت) تشکی لشده است.
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ْت هذا با ِط ً
ال.
َرب َّنا ما َخلَق َ

در زمانی که بشر در آن زمان نهتنها قادر به کشف آن نبود که حتی توان تصور
آن را هم نداشت .تا پس از قرنها در اواسط قرن « 18میالدی» «لینه» دانشمند
گیاهشناس معروف (سوئدی) این واقعیت را کشف و اعالم داشت که زوجیت یک قانون
عمومی در گیاهان م یباشد.4

7

اى مالك و م رب ّى ما ،اين خلقت و آفرينش را بر باطل به وجود نیاوردهای.
اینهمه نقش عجب بر در و ديوار وجود
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

شاعر چه زیبا فرموده که:

8
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به نزد آنكه جانش در تج ّ
الست
همه عالم صفات حق تعالى است.5
چگونه یک عده این عظمت را نادیده م یگی رند اگر به ذرهذره عالم توجه کنند خدا
را م یبینند.
آفرينش همه تنبيه خداوند دل است
6
دل ندارد كه نـدارد به خداونـد اق رار

م ِْن َداب َّ ٍة . 10عظمت آسمانها و زمین کجا که هرروزی گوشهای از عظمت آن کشف

بله قرآن نهتنها زوجیت را ب رای جهان گیاهان ثابت کرده است که ب رای تمام
پدیدهها و مخلوقات در کائنات به اثبات رسانده است.
ون (ذاریات )49
َو م ِْن ُك ِّل شَ ْ
ي ٍء َخلَقْنا َز ْو َج ْي ِن ل َ َعلَّ ُك ْم ت ََذ َّك ُر َ
آن خالق حکیمی که به تمام هستی جامه وجود پوشانده است با حکمت و
قدرت ب ینهایتش همه را از نعمت زوجیت (که از اس رار بقا ،ثبات و ثمر آفرینی است)
تزا ف راخوانده است.
برخوردار کرده است و بشر را به تذکر و تفکر در این رمز حیر 
ون تا دقت کند که این زوجیت که به تعبیر دیگر همان نیروهای مثبت
ل َ َعلَّ ُکم ت ََذ َّک ُر َ
و منفی است ،در جهان اثر آفرین خواهد بود.

برکات ازدواج
رسولاهلل صل یاهلل علیه و آله م یفرمایند:
11
« َمن تز َّو َج َفقَد أحرز نصف دینه ،فلیتق اهلل فی النصف الباقی »
هرکس ازدواج کند نصف دین خود را به دست آورده پس باید که از خدا بترسد از

م یشود جز آیات و نشانههای عظمت خدا بیانشده در کنار آن اینکه خداوند ب رای
شما زوج ق رار داده تا در کنار او به آرامش و سکونت برسید از آیات الهی دانسته شده
و این عظمت زوجیت را م یرساند .بعض یها خیلی به مقوله زوجیت و ازدواج سطحی
نگاه م یکنند.

 7آلعمران 191

 8مواعظ سعدی قصائد ،قصیده  25در وصف بهار

 4تفسير نمونه ،ج ،10ص115 :

 9روم آیه 21

 6مواعظ سعدی قصائد ،قصیده  25در وصف بهار

 11جامع االخبار ،ص 101

 5گلشن راز شبستری

 10شوری 29
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ْت هذا
حقیقتاً جای فکر دارد باید هزاران بار این آیه را تک رار کرد که َرب َّنا ما َخلَق َ
با ِط ً
ال.
هی چچیز در عالم بدون حساب کتاب نیست مخصوصاً خلقت خاص خداوند؛ در
عظمت این نکته همین بس که خداوند فرموده «و مِن آیات ِ ِه اَن َخلَقَ ل َ ُکم مِن اَنفُسِ ُکم
9
ض َو َما ب َ َّث فِي ِه َما
الس َما َواتِ َوال ْْر ِ
اَ ً
زواجا  ».. .در کنار اینکه فرموده استَ :وم ِْن آيَات ِ ِه َخلْقُ َّ
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نصف دیگر دینش.

بخوانم.

اینیکی از آثاری است که ب رای این امر مقدس بیانشده و خوبان عالم با امید کسب
این ثمر در مسیر ازدواج قدم گذاشتهاند .خانواده شهید حسین زارع کاریزی میگویند:
حسین ما به قد و قوارهاش نم یآمد که درباره ازدواج بگوید؛ اما با ص راحت تمام موضوع
را مطرح کرد!

واقعاً هم جای شکر دارد وقتی نبی خدا (صل اهلل علیه و آله) م یفرماید :بعد از بهره
اسالم هيچ ّ
لذت و بهرهاى باالتر از همسرى مسلمان نخواهد بود باید ب رای این نعمت
سر به سجده گذاشت ببینید

14

ازاینرو فقيهان ازدواج را از مستحبات مؤكد برشمردهاند و آن را ب راى كسى كه به
سبب نگرفتن همسر به گناه بيفتد ،واجب دانستهاند.
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اب. 15
رسول خدا صل یاهلل عليه و آله و سلم م یفرمایند :أَ ْكث َُر أَ ْه ِل ال ّنا ِر ال ْ ُع ّز ُ

اكثر اهل آتش در قيامت آنانى هستند كه از ازدواج و تشكيل خانواده امتناع
كردند.
سری در ازدواج است که انسان را بهشتی م یکند
روایت واقعاً عجیب است چه ّ
بیانات عجیبی از ناحیه معصومین به ما رسیده که در عظمت ازدواج و ضرورت آن
جای هیچ شک و شبههای باقی نم یماند شما ببینند در قرآن م یفرماید کسی که از
دنیا می رود التماس م یکند خدایا من را به دنیا برگردان خب برفرض خدا برگرداند
اب م ِْن
به نظر شما او چه م یکند رسول خدا جواب داده حضرت فرمود :ل َ ْو َخ َر َج ال ْ ُع ّز ُ
َم ْوتا ُك ْم إِل ِى ال ُّد ْن يا ل َ َت َز َّو ُج وا 16اگر آنان كه عزب مردند به دنيا برگردند ،حتماً ازدواج
خواهند كرد.
واقعاً میان نگاه ما به ازدواج و نگاه معصومین تفاوت از زمین تا آسمان است.

باحجاب)).
نعمتهای زیادی در دنیا وجود دارد و ما بهره م یبریم خداوند تفضلهای زیادی به
مخلوقاتش داشته و دارد با اینوجود رسول خدا فرمودندَ :ما ْاس َت َفا َد ا ْم ُر ٌؤ ُم ْس ل ٌِم َفائ ِ َد ًة
13
ب َ ْع َد ْالِ ْس َل ِم أَ ْفضَ َل م ِْن َز ْو َج ٍة ُم ْس ل َِم ٍة ت َُس ُّر ُه إ ِ َذا ن ََظ َر إِل َ ْي َها
مرد مسلمان بعد از بهره اسالم هيچ ّ
لذت و بهرهاى باالتر از همسرى مسلمان
12

نخواهد برد كه چون بدو نگرد مسرورش سازد.

همسر شهید زینالدین م یگوید قبل از م راسم عقد تا مهمانها بيايند ب راي م راسم
عقد ،توي اتاق تنها بوديم .مهر خواست .گفتم ...تا نگویید چ را م یخواهید نماز
بخوانید مهر به شما نم یدهم .گفت :خدا به من هم سر داده .م یخواهم نماز شكر

 14يادگاران ،جلد  5كتاب شهيد عبداهلل ميثمي ،ص 47

 12قربانگاه عشق ،ص 108

 15من ال يحضره الفقيه ،ج ،3ص384 :

 13اصول کافی ج  5ص 327

 16مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص157 :
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یزنیم.
گفتیم :زود است ،بگذار جنگ تمام شود ،خودمان آستین باال م 
گفت :نه پیامبر فرمودهاند ازدواج کنید تا ایمانتان کامل شود ،من هم ب رای تکمیل
ایمان باید ازدواج کنم ،باید!
همی نها را گفت که در سن نوزدهسالگی زنش دادیم!
گفتیم :حاال بگو دوست داری همسرت چگونه باشد؟ گفت(( :عفیف باشد و

tarikhema.org

از اين پيش آمد اندوهگين م یشود و چون پدرش متوجه م یگردد و علت اندوه
و تأثّ ر او را م یپرسد م یگوید :من با خاطرآسوده و جديت بسيار سرگرم كسب علم
بودم ،ولى اكنون بيم آن دارم كه تأهل ميان من و مقصودم حائل گردد و م را از
تعقيب مقصود و نيل به هدف بازدارد.

شهید زینالدین روی بچههای متأهل یکجور دیگر حساب م یکرد .م یگفت
«کسی که ازدواجکرده ،اجتماع یتر فکر م یکند تا آدم مجرد ».بعد از عقد که برگشتم
جبهه ،چنان بغلم کرد و بوسید که تا آن موقع اینطور تحویلم نگرفته بود .گفت
18
«مبارکه ،جهاد اکبر کردی».

پدر به وى م یگوید :فرزند اين را بدان كه اگر به دستور پدرت رفتار كنى اميد است
مهم ى كه در نظر دارى نائل شوى،
كه خداوند به تو توفيق دهد تا بتوانى به تر ّق يات ّ
جدي تى كه
احتمال اين را هم بده كه اگر ترتيب اثر به اين آرزوى پدر ندهى ،با همه ّ
در تحصی لداری بجایی نرسى!

بسيارى از رجال دانش و مردان بزرگ و دانشـمندان و علماى اسالمى را ،صفحات
تاريخ نشان م یدهد در سايه ازدواج كه موجب آرامش و امنیت خاطر آنان گرديد به
مقامات بلند و بزرگى از علم و دانش رسيدند و در علم و تقوا و پاکی و ك رامت و
خدمت و عبادت زبانزد خاص و عام شدند.

گفته پدر تأثير بس زایی در وى م یبخشد و او را از هرگونه ترديد بيرون م یآورد و
س رانجام پس از ازدواج و اندكى توقف مجدداً به اصفهان برگشته پنج سال ديگر به
تحصيل و تدريس علوم فنون مختلفی اهتمام م یورزد.
همسر وفادار و همکفو او در اصفهان آنچنان وسایل راحت و آرامش و امنيت آن
مرد بزرگ را ف راهم م یآورد و بهعنوان يارى مه ربان ،معاونى شفيق ،خدمتگزارى متين،
دلسوزى مه ربان ،زمينه انواع ترقيات شوهر گ رانمایهاش را تحقق م یدهد ،كه در آن
پنج سالى كه در اصفهان با آن زن باك رامت م یزیست از علوم و فنون متداول بهرهها
گرفت و چنان بانشاط و پشتكار مشغول تحصيل بوده كه بعضى شبها تا سپیدهدم
سرگرم مطالعه بوده است ،همسر عالمه طباطبایی ،فقط وسایل آسایش ایشان را
ف راهم کرده ،نیم ساعت به نیم ساعت ب رای ایشان چای م یآورده ،اما در یک استکان

در كتاب زندگانى آیتاهلل بروجردى در صفحه  95م یخوانیم :در سال  1314كه
بیس تودو بهار عمر را پشت سر م یگذاشت ،پدرش نامهای به وى نوشت و او را به
بروجرد احضار كرد ،او گمان م یکرد پدرش م یخواهد او را ب راى ادامه تحصيل به نجف
اشرف كه بزرگترین حوزه علميه شيعه بود بفرستد ،ولى پس از ورود و ديدار
 17مجموعه آثار ج  22ص 679

  18یادگاران ،جلد ده ،کتاب شهید زینالدین ،ص 64
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مرحوم شهيد مطهرى دراینباره مىفرمايد:
تشكيل خانواده يعنى يك نوع عالقهمند شدن به س رنوشت ديگ ران است  ...و يكى
از علل اینکه در اسالم ازدواج يك امر مقدس و عبادت تلقى شده است همين است...
ازدواج اولين مرحله خروج از خود طبيعى فردى و توسعه پيدا كردن شخصيت انسان
است ...پختگ یای كه در پرتو ازدواج و تشكيل خانواده ايجاد مىشود ،در هيچ جاى
ديگر نمىتوان به آن رسيد؛ و آن را فقط در ازدواج و تشكيل خانواده بايد به دست
آورد.17

پدر و بستگان ،مشاهده م یکند كه بهعکس انتظار وى ،مقدمات ازدواج و تأهلش
را ف راهم کردهاند.
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جدید ب رای ایشان چای م یریخته و همان زمان که چای را م یآورده ،آن استکان قبلی
را برم یداشته که دو بار نیاید و برود که حواس آقا پرت شود.
لذا به عالمه طباطبایی (اعل یاهللمقامه الشريف) گفتند :نصف تفسیر المی زان ب رای

همسرت است و با توکار نداریم ،چون آن را بخشیدیم و مال ایشان است.
پاسخ صحیح به غ رایز وجودی انسان باعث کسب آرامش است و این ب رای تمرکز و
تمحض علمی الزم است.
19
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همچنین استعدادهای آدمی ب رای بروز و تکامل خود نیازمند محیطی امن و آرامند.
ازدواج ب رای جوان آرامش و آسایش ایجاد م یکند ،ازدواج و همسردارى و توجه به امور
فرزندان عالوه بر آثار مثبت دنیایی ،ثم رات عجيب معنوى ب راى انسان دارد.

در روايات اسالمي ،شدیداً از طالق مذمت گرديده و بهعنوان مبغوض ترین حاللها،
از آن یادشده است ،چنانكه در روايتي از پيامبر (ص) م يخوانيم:
َض إِل َي َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل م ِْن ب َ ْي ٍ
ي ٍء أَبْغ َ
االسال ِم ب ِال ْ ُف ْر َق ِة يَ ْعنِي
َما م ِْن شَ ْ
ت يُ ْخ َر ُب فِي ْ
َّ
الطالقَ  21هيچ عملي منفورتر ،نزد خداوند متعال از اين نيست كه اساس خانهاي در

بزندهداری در مکتب ما سفارش زیادی به آن شده،
نماز شب ،تهجد و عبادت و ش 
محمدباقر علی هالسالم م یفرمایند« :دو رکعت نماز شخص متأهل
بااینوجود امام
ّ
بزندهداری شخص مجرد است که تمام شب را به نماز ایستاده و روزش را
بهتر از ش 

به روزهداری بپردازد».

اسالم با جدائي (يعني طالق) وي ران گردد.
اعمال ناشایست و منفور زیادی وجود دارد که ما نباید به آنها نزدیک شویم طالق
منفورترین معرف یشده است.

20

پیامدهای اهمیت ندادن به امر خطیر ازدواج
درهرصورت جامعه ميوه و ثمره ی خانه است و وكيل و وزير و رئی سجمهور و
كارگزاران يك ملت ريشه در خانه و خانوادهدارند و منبع اصلى ت ربيت و شکلگیری
آنان خانه و كارگردانان خانه هستند ،خانه بهمانند يك زمين است ،اگر زمين جداى
از حق و حقيقت باشد كويرى نمك زار است كه سنبل و گل نخواهد داد و اگر زمين
متصل بهحق و حقيقت باشد ،توقع سنبل و گل از آن توقعى معقول و منطقى است.

باز در حديث ديگري از رسول اكرم (ص) آمده است كه فرمود :تَ َز َّو ُج وا َو ال ت َُطلِّقُوا
22
َفإِ َّن َّ
ش
الطالقَ يَ ْه َت ُّز ِم ْن ُه ال ْ َع ْر ُ
ازدواج كنيد و طالق ندهيد كه طالق عرش خدا را به لرزه درم يآورد.
  21كافي ،ج  ،5ص .328

 19به نقل از آیتاهلل قرهی ،خبرگزاری مهر

 22مكارماالخالق ،ص 197

 20الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،5ص327 :
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گرچه امروز مسئله ازدواج آنقدر در میان آدابورسوم غلط و حتی خ رافات پیچیده
شده که بهصورت یک جاده صعبالعبور ب رای جوانان درآمده است خدا به ما توفیق
دهد در این جلسات درد دل جوانان عزیز و خانوادهها را هم بیان م یکنیم این رسوم
بعضاً مخالف نص صریح بیانات قرآن و اهلبیت ماست ولی این به این معنا نیست
که سرسری و باعجله و بدون دقت ازدواج انجام شود چ راکه یکی از عوامل پایدار
نماندن ازدواجها عدم دقت در انتخاب و سرسری گرفتن ازدواج است که ضررهای
جب رانناپذیری را بار م یآورد که یکی از آنان طالق است طالق یکی از مشکالت جدی
جامعه ماست که در صد باالیی از آن برم یگردد به پایین بودن آگاهی در مورد ازدواج
و نکات موردنیاز در آنکه ان شا اهلل در جلسات آینده بیان م یکنیم ازدواج عزیزان
مهم است تا خدایی نکرده به طالق منجر نشود.
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ما سریع داریم از این عبارات رد م یشویم دوستان عزیز به لرزه افتادن عرش خدا
اتفاق کوچکی نیست.

همين دليل فرزندان بعد از طالق ،گرفتار بزرگترين زيان و خس ران م يشوند و شايد
غالب آنها سالمت رواني خود را تا آخر عمر از دست م يدهند.

چ را چنين نباشد ،درحال یکه طالق مشكالت زيادي ب راي خانوادهها وزنان و مردان و
مخصوصاً فرزندان به وجود م يآورد كه آن را عمدتاً در سه قسمت م يتوان خالصه كرد:

لزوم رعایت کفویت در انتخاب
ب رای درامان ماندن زندگی از این آسی بها باید در امر خطیر ازدواج مخصوصاً
انتخاب دقت کرد زن و شوهر باید همکفو باشند.
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رسول خدا (صل یاهلل علیه و آله و سلم) روزی باالی منبر رفت و مردم را نسبت به
ازدواج دخت رانشان ترغیب کرد .کسی از حضرت پرسید دخت رانمان را به ازدواج چه
کسی دربیاوریم؟
حضرت فرمود :به کفوها.
مردی گفت :کفو چه کسی است؟

 2مشكالت اجتماعي :بسياري از زنان ،بعد از طالق ،شانس زيادي ب راي ازدواج مجدد،
آنهم بهطور شايسته و دلخواه ندارند و از اين نظر گرفتار خس ران شديد م يشوند و
حتي مردان نيز بعد از طالق دادن همسر خود ،شانس ازدواج مطلوبشان بهم راتب
كمتر خواهد بود ،مخصوصاً اگر پاي فرزندي در ميان باشد ،لذا غالب اً ناچار م يشوند
تن به ازدواجي دردهند كه نظر واقع آنها را تأمين نم يكند و از اين نظر تا پايان
عمر رنج م يب رند.

حضرت فرمود :مؤمنان کفو همدیگ رند ،مؤمنان کفو همدیگ رند.23

این روایت کفویت را در یک بیان کلّ ی تعریف م یکند؛ اما در روایات دیگر تبیین
بی شتری از کفویت آمده است؛ مث ً
ال در روایتی رسول خدا (صل یاهلل علیه و آله و سلم)
م یفرماید:
هرگاه کسی که اخالق و دینش را م یپسندید ،به خواستگاری نزد شما آمد ،به او
زن بدهید که« :اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی پدید آید».24

 3مشكالت فرزندان( :كه از همه اینها مهمتر است) كمتر دیدهشده است كه
نامادريها همچون مادر ،دلسوز و مه ربان باشند و بتوانند خأل عاطفي فرزنداني را كه
از آغوش پرمهر مادر بریدهشدهاند پر كنند ،همانگونه كه اگر زن سابق ،فرزند را با خود
ببرد ،در مورد ناپدري نيز اين صادق است ،البته هستند زنان و مرداني كه نسبت به
غير فرزندان خود پرمحبت و وفادارند ،ولي مسلم است که تعداد آنها كم است و به

توجه به این روایت م یتوان گفت کفویت به معنای همسویی در عقاید و اخالق
با ّ
است.
 23ابواب مقدمات نکاح وسائل الشیعه
 24تهذیب األحکام ،ج  ،7ص 396
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 1مشكالت عاطفي :بدون شك مرد و زني كه سالها يا ماهها با يكديگر زندگي
كردهاند ،سپس از هم جدا م يشوند ،ازنظر عاطفي جریحهدار خواهند شد و در ازدواج
آينده خاطره ازدواج گذشته ،دائماً آنها را نگ ران م يدارد و ح ّت ي به همسر آينده با يك
سوءظن م ينگرد .آثار زیانبار اين ام ربر كسي مخفي نيست و لذا بسيار
نوع بدبيني و
ّ
دیدهشده كه اینگونه زنان و مردان ب راي هميشه از ازدواج چشم م يپوشند.

tarikhema.org
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ناگهان دیدهاش در خانهای به دخترى نیکومنظر و صاحبجمال افتاد ،دل به او
داد ،پس از اذان در آن خانه را كوبيد ،صاحبخانه در را باز كرد ،جوان به او گفت اگر
دختر به شوهر م یدهید ،من به او مايلم ،صاحبخانه گفت ما «آشوری» مذهبيم،
اگر مذهب ما را انتخاب كنى من از اينكه دخترم را به تو تزويج كنم منعى نم یبینم.
جوان كه دل به زیبایی و جمال دوخته بود و از انتخاب همکفو روى گردانده بود و
ّ
دلل خود را در ازدواج چشم و شهوت و جمال و زیبایی ق رار داده بود ،از پذيرش شرط

لهن( 26زنان) لباس هستند ب رای شما (مردان) و شما
( ُه َّن لباس لکم وانتم لباس َّ
(مردان) لباس هستید ب رای آنها (زنان)) ،در جایجای زندگ یاش تبلور م ییابد.
از همین لباس نکات زیبایی برداشت م یشود.
در تشبیه همسر به لباس ،نكات و لطایف بسیارى نهفته است ،ازجمله:
* باید لباس در طرح و رنگ و جنس ،مناسب انسان باشد ،همسر نیز باید همكفو
انسان و متناسب بافکر و شخصیت انسان باشد.
* لباس مایهى زینت و آرامش است ،همسر و فرزند نیز مایهى زینت و آرامش
خانوادهاند.
* لباس عیوب انسان را مىپوشاند ،هریك از زن و مرد نیز باید عیوب و نارسایىهاى
یكدیگر را بپوشانند.
* لباس انسان را از خطر سرما و گرما حفظ مىكند ،وجود همسر نیز كانون
خانواده را از آسی بها حفظ و آن را گرم وزندگی را از سردى مىرهاند.
* لباس حریم انسان است و دورى از لباس ،مایهى رسوایى ،دورى از ازدواج و همسر
نیز سبب انح راف و رسوایى انسان مىگردد.
* در هواى سرد لباس ضخیم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مىشود ،هر
یك از دو همسر نیز باید اخالق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحى طرف مقابل
تنظیم كند؛ اگر مرد عصبانى است ،زن بالطافت با او برخورد كند و اگر زن خسته

پدر دختر استقبال كرد ،از اسالم دست برداشت ،به شرك روى آورد ،بهروز عقد دختر
25
از باالی پلههای خانه با سر به زمين آمد و به هالكت ابدى دچار شد!

انسان موجودی است بازندگی اجتماعی لذا باید شخصیتی اجتماعی داشته باشد
تا بتواند زندگی خوبی در اجتماع داشته باشد شخصيت انسان پس از ازدواج به يك
شخصيت اجتماعى تبديل مىشود؛ زي را در پرتو ازدواج وزندگی مشترك خود را شديداً
مسئول حفظ همسر و تأمين وسایل زندگى و ت ربيت فرزندان آينده تلقى مىكند
و تمام هوش ،ابتكار و استعدادهاى خود را به كار مىگيرد؛ بهعبارتدیگر ،احساس
مسؤوليت اجتماعى در او شكل مىگيرد و بسيارى از شايستگىها و توانمندىهاى
نهفته در درونش را شكوفا مىسازد.
بناب راين ،مىتوان ازدواج را مايه رشد و كمال يافتن انسان دانست .درواقع خداوند

 26سوره بقره آیه 187

 25نظام خانواده در اسالم ص 229
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نقش ازدواج در عاقبت انسان
در تفسير ابوالفتوح رازى آمده :جوانى در اوقات نماز باالى مأذنه مسجد اذان
م یگفت ،يك روز در حال اذان گفتن به خانههای اط راف مسجد نظر انداخت ،نظرى
كه اسالم از بابت مصلحت انسان و حفظ وى از فتنهها ح رام كرده است.

انسان را بهگونهای آفريده كه بدون جنس مخالف ناقص است و با جنس مخالف كامل
مىشود .مرد به زن نيازمند است و زن به مرد .هرکدام از دو جنس ازنظر روحى و
جسمى به هم وابستهاند و با ق رار گرفتن در كنار هم يكديگر را تكميل مىكنند.1 .
لذا در آیه شریفه زن و شوهر را لباس هم معرفی کرده است و می فرماید:
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است ،مرد با او مدارا كند.
* انسان باید لباس خود را از آلودگى حفظ كند ،هر یك از دو همسر نیز باید
دیگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید...
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جلسه دوم:اهداف عالی ازدواج!

هرکس بالباس خود معرفی م یشود؛ زن و مرد را به یکدیگر م یشناسند؛
کار هرکدام در نظر عرف ،نمود شخصیت دیگری است.
با توجه به این بیان زیبای الهی در مورد ازدواج و همسر ،در جلسات آینده بهطور
مفصل به مسئله ازدواج پایدار و آسان خواهیم پرداخت تا پدر ،مادرها ،پدربزرگها و
مادربزرگها در انتخاب لباس آرامش ب رای فرزندان خود و چگونگی ازدواج و شروع
یک زندگی ساده اما پایدار توجه و اهتمام ویژهای پیدا نمایند و جوانان عزیز که قصد
تشکیل خانوادهدارند ،با این مقوله بیشتر آشنا شوند .چ راکه تمام جامعه متشکل از
کانون خانواده است و تمام خوشبختی خانوادهها به انتخاب این لباس و شروع زندگی
ساده و مستدام بستگی دارد.

جلسهدوم
اهداف عالی ازدواج
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محرمترین چیز ب رای انسان ،لباس او است زن و مرد باید هم راز و محرم یکدیگر
باشند.
لباس آلوده ،بدن را نیز آلوده م یکند و برعکس بدن آلوده نیز لباس را آلوده
م یکند زن و مرد توجه داشته باشند که ب یایمانی هرکدام به دیگری س رایت نکند.
لباس دست و پاگیر ،ایجاد مزاحمت م یکند توقعات ب یجای آن در تجمالت و
ِ
متقاب ً
ال بداخالقی و خشونت مرد در خانه ،مزاحم خوش بختی است.
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در ادامه مباحث تالش م یشود سطح مترقی و توحیدی نیز ترویج شود که اساس
آن بر مطالب ابتدائی همین جلسه استوار بوده است و م یگوید :اگر نگاه قدسی
و موحدانه حاکم بر زندگی شد و با در نظر گرفتن مؤلفههای پایداری ازدواج ،این
پیوند اللهی بنا گذارده شد آنگاه محبت و مودت بهعنوان آثار قهری این زوجیت ایجاد
م یشوند و اوج این نگاه معنوی بذل و ایثار ب رای همسر است که اثر بزرگ ت ربیتی
یعنی گذشتن از خواستههای نفسانی و رشد و کمال اللهی را به هم راه خواهد داشت.
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عمده هدف ما در تقریر این جلسه اصالح نگرش و شناخت مخاطب به مسئله
ازدواج و همسرگزینی است مهمترین شناختی را که نیازاست به اصالح آن همت
گماریم اهمیت نگاه قدسی به مسئله ازدواج معرفی م یکنیم و پایداری در خانواده
را صرفاً زمانی بیان م یکنیم که زوجین ازدواج را سنتی اللهی و امری قدسی و
کارکردهای آن را ف راتر از مسائل مادی و غریزی بدانند.

درهای رحمت آسمانی در چهار وقت گشوده م یشود:
 -1عند نزول المطر ،موقع بارش باران.
 -2و عند نظر الولد فی وجه الوالدین زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش
م ینگرد.
 -3و عند فتح باب الکعبة ،هنگام گشوده شدن در کعبه.
 -و عند النکاح 27.هنگام برپایی م راسم عقد و عروسی.

لذا باید سطح نگاه او را از بهره حداقلی به سطح عالی و معنوی برسانیم بر همین
اساس از رویکرد جنسی ،رویکرد تداوم نسل و رویکرد مشارکت در زندگی بهعنوان سه
دیدگاه عمده و مطرح در ازدواج سخن گفتهشده و با برشمردن نقاط قوت و ضعف
آنها رویکرد دین نسبت به ازدواج در غالب دو مؤلفه سکونت و آرامش و ت ربیت
موردبررسی ق رارگرفته شده است.

پیغمبر خدا م یفرماید م یخواهید درهای رحمت خدا ب رایتان باز شود م یخواهید
خدا خوب تحویلتان بگیرد ،جلب این رحمت در کنار هنگامهی گشوده شدن درب
 27بحاراالنوار ،ج  ،103ص 221
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زوجیت در تمام موجودات
یکی از دعاهای همیشگی ما این است خدایا درهای رحمتت را به روی ما بگشای،
آرزو و دعای قشنگی است باید رفت و در خانه رحمهاهلل للعالمین رو زد و پرسید یا
رسولاهلل چطور درهای رحمت الهی بازم یگردد ،در یک روایت زیبا پیامبر رحمت و
مه ربانی فرمودند:
یفتح ابواب السماء بالرحمة فی اربع مواضع:
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کعبه هنگامهی عقد و عروسی بیانشده ب رای جلب این رحمت بروید ازدواج کنید از
همان ابتدا زمان عقد و عروسی ،عنایتش شامل حالتان م یشود هم م راسم عروسی و
جشن و سرور م یگیرید همه خوشحال م یشوند هم خدا با رحمتش شمارا خوشحال
م یکند از این معامله بهتر س راغ دارید.

ولتر در فرهنگنامه خود چنين آورده است« :ازدواج ،عبارت است از ق راردادى كه
متبرك قلمداد كرده
بين اف راد بشر منعقد مىشود و كليساى كاتوليك ،آن را اقدامى
ّ
است؛ ا ّما بين ق رارداد ،تبرک و قداست ،تفاوت بارزى وجود دارد .ق رارداد ،اقدامى است
حاوى آثار مدنى ،درحال یکه تقديس بهمنزله بركتى است كه كليسا به فرد اعطا

مىكند».
لذا وقتی ازدواج را امری زمینی ،ب یاهمیت و غیر مقدس نشان دادند دیگر انتظار
ثم رات و نتایج عالی از آن نخواهند داشت با نگاه سطحی به آن نگاه خواهند کرد
بهرهای هم که م یب رند سطحی و حداقلی خواهد بود.
30

خداوند عجیب عمل به این سنت حسنه را تحویل گرفته رسول خدا صل یاهلل علیه
و آله در کالم دیگری می م یفرمایدَ :حقٌّ َعلَ ی ّ
ِماس الْعِفافِ َع ّما
الل ِ َع ْو ُن َم ْن ن َ َک َح اِلْت َ
َح َّر َم اللّ  28هر که بهمنظور پاک نگهداشتن خود ازآنچه خداوند ح رام کرده است ازدواج
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ما قصد داریم در این جلسه سطوح بهره بری از ازدواج را بیان کنیم تا درنهایت به
سطح عالی استفاده و بهره از ازدواج و زندگی مشترک برسیم.

و کسی که خدا او را یاری کند دیگر محتاج احدالناسی نخواهد بود این هم مال
کسانی که م یترسند ازدواج کنند.

 .1رویکرد مادی (جنسی)
اولین سطح بهره بری یا به تعبیری هدف از ازدواج رویکرد جنسی است که بنده از
محضر همه عزیزان عذر خواهم که تعبیر را بیان کردم ولی ازآنجای یکه بسیار نیاز
جدی است بیان م یکنم بنده از کلمه دیدگاه مادی ب رای این مسئله استفاده م یکنم.
اع ِم ْن ُك ُم ال ْ َب ا َه َفلْ َي َت َز َّو ْج؛ َفإِن َّ ُه أَ َغ ُّ
ض
پيامبر (ص) مىفرمايد :يَا َم ْعشَ َر الشَّ َب ابِ َ ،م ِن ْاس َت َط َ
31
ج
لِلْ َب َص ِرَ ،و أَ ْح َص ُن لِلْ َف ْر ِ

روایاتی که ازدواج را سنت پیامب ران بیان م یکنند امثال روایت نبوی النکاح سنتی
نکته دقیقی دارند و آن اینکه چيزى كه س ّنت پيامب ران (علیهمالسالم) باشد ،نمىتواند
امرى معمولى ،زمينى و بىاهميت باشد.
ِ
عبادت اف راد متأ ّهل
قطعاً نشانگر قداست آن است و همچنین از روایاتی که ارزش
را نشان م یدهد 29قداست و ارزش الهى خانواده در اسالم را متوجه م یشویم.

اى گروه جوانان! هر كه از شما مىتواند ،ازدواج كند؛ زي را بهترين پوشش ب راى چشم
است و بهترين راه ب راى خويشتندارى.

به اعتقاد صاحبنظ ران ،يكى از عوامل مهم سقوط جايگاه خانواده در غرب ،ف رايند
عمومى دنيوى شدن يا تق ّدس زدایی بوده است.

یعنی انسان نیاز دارد ب رای اینکه خویشتندار باشد راهی را برگزیند و ازدواج بهترین
راه است.

 28نهج الفصاحه ص 488
الر ُج ُل أَ ْح َر َز ن ِْص َف دِي ِن ِه َفلْ َيت َِّق َّ
اللَ فِي الن ِّْص ِ
ف ْالخَ ر مستدرک الوسایل ج  ،14ص  ،154ح
 29إ ِ َذا تَ َز َّو َج َّ
16351

 30اسالم و جامعهشناسى خانواده ،ص .172
 31مکارم االخالق ج 197
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کند ،بر خداست که او را کمک کند.
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اب تَ َز َّو َج فِي َح َداثَ ِة سِ ِّن ِه إ ِ َّل َع َّج
و يا در حديث ديگرى نيز مىفرمايدَ :ما م ِْن شَ ٍّ
ث َ
َي دِي ِنهِ! َفلْ َي ت َِّق اهللَ ال ْ َع ْب ُد فِي ال ُّث ُل ِ
اآلخ ِر
شَ ْي َطان ُ ُه :يَا َويْلَه! َع َص َم ِمنِّي ثُ ُلث ْ
هيچ جوانى نيست كه در دوره جوانى خود ازدواج كند ،مگر آنکه شيطان او فرياد
برآورد كه :ایوای! دو سوم دينش را از [گزند] من حفظ كرد؛ بناب راین ،بنده بايد ب راى

ازدواج به شمار آورد .نگاه جنسى ،ظرفيت محدودى و حداقلی ب راى موفقیت خانواده
دارد و نمىتواند انگيزه بااليى ب راى سازگارى به وجود آورد .با فروكش كردن غريزه
جنسى ،كارايى خود را از دست خواهد داد .با ديدن فرد زيباتر و ّ
جذابتر ،صميميت
به سردى مىگ رايد .لذا اين نگاه نمىتواند توجی هکننده قداست خانواده باشد!

حفظ یکسوم ديگر ،تقواى خدا را در پيش گيرد.
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 .2تداوم نسل است
رسول خدا م یفرمایند «تَنا َک ُح وا تَ ْکث ُِروا َفاِن ّى اُباهى ب ِ ُک ُم االْ َم َم یَ ْو َم الْقیا َم ِة َو ل َ ْو
ِالس قْطِ »؛ 34ازدواج کنید و نسل خود را زیاد کنید که من در روز قیامت به وجود شما
ب ِّ
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بر سایر امتها مباهات م یکنم ،هرچند به کسى که سقط شده باشد
بدنى متفاوت مرد و زن35
علّت دو جنس بودن انسان ،وجود غريزه جنسى و تركيب
ِ
را بايد در تداوم نسل جستجو كرد.
خداوند متعال م یفرماید:
ک ُذ ِّریَّ ًة َط ِّی َب ًة إِن َ
ی م ِْن ل َ ُد ْن َ
ُهنال َِک َدعا َز َک ِریَّا َرب َّ ُه َ
میع ال ُّدعا ِء36؛
قال َر ِّب َه ْب ل 
َّک َس ُ
در آنجا بود که زکریا( ،با مشاهده آنهمه شایستگى در مریم) ،پروردگار خویش را
خواند و عرض کرد :خداوندا! از طرف خود ،فرزند پاکیزهاى (نیز) به من عطا فرما که
تو دعا را م یشنوى! قرآن کریم از استجابت دعای حضرت زکریا ب رای طلب فرزند در
اس َت َج ْب نا ل َ ُه َو َو َه ْب نا ل َ ُه یَ ْح یى» از این آیات فوق
آیه  ۹۰انبیاء اینگونه یاد م یکند « َف ْ
م یتوان برداشت کرد که درخواست فرزند و نسل پاک ،س ّنت و روش انبیاست.

بر همين اساس ،برخی از دانشمندان در تعريف ازدواج گفتهاند« :نكاح ،عبارت از
رابطه حقوقىاى است كه بهوسیله عقد بين مرد و زن حاصل مىگردد و به آنها حق
مىدهد كه تم ّتع مادی (جنسى) از يكديگر بب رند».

33

بااینحال ،سؤال اين است كه :آيا اين مسئله ،همان كاركر ِد اصلی ازدواج يا هدف
اصلى آن است؟
بررسى ديگر متون نشان مىدهد كه نمىتوان اين عنصر را مبنايىترين هدف
العمال ،ج  ،16ص
 32صحيح البخارى ،ج  ،2ص  ،1950ح 4779؛ صحيح مسلم ،ج  ،2ص 1018؛ كنز ّ
 ،272ح .44408
(الجعفريّات ،ص  ،89النوادر ،راوندى ،ص  ،113ح  .)106در اين باره ،نيز ر .ك :بحار األنوار ،ج  ،103ص
 ،221ح 34؛ المعجم األوسط ،ج  ،4ص  ،375ح 4475؛ مسند أبى يعلى ،ج  ،2ص  ،397ح 2037؛ تاريخ
العمال ،ج  ،16ص  ،276ح .44441
بغداد ،ج  ،8ص  ،33ح 4080؛ كنز ّ

 34عوالى الآللى ،ج  ،3ص 286؛ بحاراألنوار ،ج  ،100ص  ،220ح 24
ان َذ َكرا ً َو أُنْثَى إ ِ َّل َم ْن خَ لَ َق ُه ُم َت َناسِ ًل َو  ...چه كسى انسان را به شكل نر و ماده آفريد؟
َ 35م ْن َج َع َل ْالِن َْس َ
آيا جز كسى كه منظورش بقاى نسل بوده است و (...توحيد المفضّ ل ،ص .)68

 33همان ،ص .23

 ۳۸ 36آلعمران
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ظاهر این روایات این است که ازدواج ب رای ارضای نیاز مادی است و این صحیح است
در بعض روایات از رهبانيت بر حذر داشتهاند ،به نوعى ،بر ارضاى مادی تأكيد دارند
ولی بعضی از مؤمنین نسبت به این مسئله غفلت دارند من نم یتوانم در این باب در
این جلسه صحبت کنم ولی جوانانی که ازدواج کردهاند یا در تدارکات ازدواج هستند
حتماً در این زمینه مطالعاتی داشته باشند از متخصصین مشورت بگی رند چ راکه
درصد قابلتوجهی از اختالفات برم یگردد به عدم توانایی در ارضای مادی از ازدواج.

tarikhema.org

بااینحال ،سؤال اين است كه آيا تنها «تداوم نسل» مىتواند هدف اساسى ازدواج
باشد؟ آيا تنها تولّد فرزندان و افزايش شمار انسانها و تدوام نسل بشر مىتواند
توجي هگر تشكيل خانواده باشد؟

حتى الزم نيست كه اين پيمان ،ميان دو نفر باشد؛ بلكه چند نفر نيز مىتوانند با
يكديگر پيمان مشاركت ببندند .ف راتر از آن ،به چه دليل مشاركت در زندگى نياز به
پيمان دارد؟ بدون پيمان نيز مىتوان به اين هدف دس تیافت .همچنين چه دليلى
ب راى تع ّهد و وفادارى دو طرف نسبت به يكديگر و اختصاصى بودن آنان ب راى يكديگر
وجود دارد؟
از همه مهمتر اینکه اگر هدف از ازدواج فقط همکاری و مشارکت باشد ،نگاه به
زندگی همخانه بودن و هم خوابگاهی خواهد بود و دیگر رابطه زناشویی نقشی در
این میان ایفا نخواهد نمود.
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اين موارد نشان مىدهد كه هرچند پديده مشاركت ،در زندگى خانوادگى وجود دارد،
بااینحال ،دليل اصلى تشكيل خانواده نيست و نمىتواند اصل تشكيل خانواده را
توجيه كند و ظرفيت و انگيزه الزم ب راى سازگارى و كاميابى را به وجود آ َو َرد.
ن
 .4ديدگاه دي 
از منظر دین هدف از ازدواج در سه بخش دنبال م یشود اما تمام این موارد یک
هدف غایی را دنبال م یکند و آن رسیدن زوجین به کمال واقعی است .هرکسی در
هر زمینهای اگر بخواهد به کمال حقیقی و باالترین درجات رشد برسد از راه ازدواج و
از طریق این سه هدف م یباشد:

 .3مشاركت در زندگى

برخى با بهرهگيرى از تعريف پ ِرتاليس ،37حقوقدان مشهور ف رانسوى ،هدف اساسى

ازدواج را همكارى و مشاركت زن و شوهر دانستهاند (نظريه اشت راك زندگى).

بر همين اساس ،مرحوم دكتر شايگان در تعريف نكاح مىنويسد :عقدى است كه
به وسیله آن ،مرد و زن به قصد شركت در زندگانى و كمك به يكديگر ،قانوناً با هم
م ّتحد مىشوند.38

ت
 .1مؤلفه سكون 
خداوند متعال مىفرمايد:
َو م ِْن آيات ِ ِه أَ ْن َخلَقَ ل َ ُك ْم م ِْن أَنْفُسِ ُك ْم أَ ْزواجاً ل ِ َت ْس ُك ُنوا إِل َ ْي ها َو َج َع َل ب َ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو
39
ون.
َر ْح َم ًة إ ِ َّن فِي ذل َِك َلياتٍ ل ِ َق ْو ٍم يَ َت َف َّك ُر َ

اين ديدگاه نمىتواند توجي هكننده تشكيل خانواده با مشخصات پي شگفته باشد؛
زي را اگر هدف اساسى ،مشاركت در زندگى باشد ،نيازى به اختالف جنسى نيست و دو
نفر از يك جنس نيز مىتوانند ب راى همكارى و هميارى يكديگر باهم م ّتحد شوند.
Pertalis 37

 39سوره روم ،آيه .21

 38حقوق مدنى خانواده ،ج  ،1ص (26به نقل از :حقوق مدنى ،شايگان ،ج  ،1شمارة  589و .)591
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اين پرسشها و پرسشهايى ازایندست ،نشان مىدهند كه هرچند فلسفه قانون
زوجيت و غريزه جنسى ،تداوم نسل است ،بااینحال ،نمىتواند تبيي نكننده هدف
اصلى تشكيل خانواده باشد .اين ديدگاه نيز ظرفيت اندكى ب راى سازگارى و كاميابى
خانواده دارد؛ چ راکه مركز ثقل ازدواج را توليد فرزند و تداوم نسل بشر دانسته كه
رويكردى اجتماعى است و در آن ،جايى ب راى همس ران وجود ندارد .بر اساس اين
ديدگاه ،همس ران بايد عمرى زحمت بكشند تا انسانهايى به دنيا بيايند و جامعه
تداوم يابد!
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و از نشانههاى او اینکه از [نوع] خودتان همس رانى ب راى شما آفريد تا بدانها
آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد .آرى ،در اين [نعمت] ب راى مردمى كه
مىانديشند ،قطعاً نشانههايى است.

خداوند ،فرزندى را نصيب او كند تا زمين را به ال إله إال اهلل سنگين نمايد؟
در اين حديث ،تصریحشده است كه اهل ايمان ب راى دستيابى به نسل توحيدى
تشكيل خانواده دهند .تداوم نسل ،جزئى از اين ديدگاه است؛ ا ّما محور و اساس آن
نيست .هدف ،ت ربيت و پرورش اف رادى است كه راه تكامل و يكتاپرستى را در پيش
گی رند کما اینکه دعای حضرت یحیی هم این بود که فرمود َ
ی م ِْن
قال َر ِّب َه ْب ل 
ک ُذ ِّریَّ ًة َط ِّی َب ًة إِن َ
ل َ ُد ْن َ
میع ال ُّدعا ِء فقط طلب فرزند نکرد بلکه فرزن طی بوطاهر
َّک َس ُ
مصالح طلب کرد.

پس از گذشت مدت کوتاهی از ازدواج ،چنان عالقه و وابستگی بین زن و شوهر به
وجود م یآید که در بیشتر موارد ،هر یک از آنان ،همسرش را بر خود مقدم م یدارد و
حاضر است خود متحمل رنج و آسیب شود؛ ولی همسرش از رنج و زحمت در امان
باشد

tarikhema.ir

آرامی که داشتیم کشیده شد.

40

 ...حضرت يوسف به ب رادرش فرمود« :تا چه اندازه در ف راق ب رادرت اندوهگين بودى؟».
گفت :آنقدر كه يازده پسر ب رايم به دنيا آمد و بر هر يك نامى را كه از نام او اشتقاق
مىيافت ،نهادم .پس يوسف به او گفت« :چنان مىنمايد كه به همسرگزينى و فرزند
خواهی تمايل دارى؟» .بنيامين به او گفت :پدرى نيكوكار دارم و او گفت ازدواج كن،
آورد كه زمين را ب ه تسبيح ،سنگين كنند .آنچه
ذريهاى بيرون َ
شايد خداوند از تو ّ
حضرت يعقوب (ع) بر آن تكيه مىكند ،مسئله ت ربيت توحيدى ،است نه چيز ديگ ر.
اين متون نشان مىدهد كه يكى از فلسفههاى اساسى ازدواج و تشكيل خانواده،
ت ربيت نسل توحيدى است.

ت فرزند
 .2ت ربي 
یكى از اهداف اصلى ازدواج ،ت ربيت انسانهاى يكتاپرست است .هم خود رشد کند
و به کمال برسد هم تداوم نسل وجود دارد و هم ت ربيت نسل.
پيامبر خدا (ص) مىفرمايد:
ض ب َِل إِل َ َه إ ِ َّل ا ُ
َما يَ ْم َن ُع ال ْ ُم ْؤم َِن أَ ْن يَ َّتخِ َذ أَ ْه ًل ل َ َع َّل ا ُ
هلل يَ ْر ُز ُق ُه ن ََس َم ًة تُ ْثق ُِل ال ْْر َ
هلل .
چه چيزى از مؤمن جلوگيرى مىكند كه ب راى خود زوجهاى بگيرد ،به اميد آنکه
41

 40عروة الوثقی ،ش .47

  41كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص  ،382ح  .4340نيز ر .ك :مكارم األخالق ،ج  ،1ص  ،429ح
1454؛ عوالى الآللى ،ج  ،3ص  ،288ح 35؛ وسائل الشيعة ،ج  ،14ص  ،3ح .3

 42الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،5ص329 :
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بعد از فوت همسر عالمه طباطبایی شاگردان و دوستان پیام تسلیت م یدادند در
پاسخی که مرحوم عالمه ب رای نامه تسلیت یکی از شاگردانش نوشتهاند شدت عالقه
خویش را به همسرشان اب راز داشتهاند و با اینکه چندین بار در این نامه حمد خدا
را بهجای آوردهاند نوشتهاند :با رفتن او ب رای همیشه خط بطالن به زندگانی خوش و

در کتاب شریف اصول کافی به نقل از پيامبر خدا (ص) آمده است كه پيش از
اینکه حضرت يوسف (ع) ،خود را به بنيامين معرفى كند ،گفتگويى ميانشان صورت
ِي أَ َخا ُه َفق َ
َال :يَا أَخِ ي،
وس َف ب ْ َن يَ ْعق َ
گرفته كه در بخشى از آن آمده است :إ ِ َّن يُ ُ
ُوب لَق َ
ال :إ ِ ِن ْاس َت َط ْع َت أ ْنَ
َ
َ
َال :إ ِ َّن أب ِي أ َم َرن ِي َو َق َ
َك ْي َف ْاس َت َط ْع َت أَ ْن تَ َت َز َّو َج الن َِّس ا َء ب َ ْعدِي؟ َفق َ
ون ل َ َ
ك ُذ ِّريَّ ٌة تُ ْثق ُِل ال ْْر َ
ِيح َفا ْف َع ْل.42
ت َُك َ
ض ب ِالت َّْس ب ِ
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به خاطر دین برود ازدواج کند خدا تمام احساسات او را پاسخگو خواهد داد میل به
الر ُج ُل ال ْ َم ْرأَ َة ل َِج َمال ِ َها أَ ْو َمال ِ َها ُوك َِل إِل َى َذل َِك
زیبای یاش را تأمین م یکند «إ ِ َذا تَ َز َّو َج َّ
َو إ ِ َذا تَ َز َّو َج َها لِدِي ِن َها َر َز َق ُه َّ ُ
ال ».47اص ً
ال َو ال ْ َم َ
الل ال ْ َج َم َ
ال نگاهش را عوض م یکند به

همان خانم وقتی نگاه م یکند جز زیبایی نم یبیند چ راکه نگاه همدست خداست .یا
مقلبالقلوب و االبصار.

من ازدواج م یکنم به این انگیزه که تکی هگاه باشم «ال ِّر ُ
ون َعلَ ى النِّساءِ»
جال َق َّوا ُم َ
يكي از مهمترین نتايجي كه در اثر ازدواج حاصل م یشود بيرون رفتن فرد از مدار
فرديت خود و شكسته شدن نسبي اما قابلتوجه حصار نفسانيت انسان است ،ازدواج
توأم با توجه به يك فرد ديگر ـ كه تا ب ه حال غريبه بوده و يا حكم نامحرم داشته
است ـ م یباشد و اين امري است مهم ،چ راکه تابهحال جوان ما بهجز وجود خود و
آمال و آرزوهاي خود فكري ديگر نداشته است ،اما بهواسطه ازدواج ،يك نفر ديگر نيز
در مدار ب رنامهریزی و توجه او ق رار م یگیرد و حاضر است از وجود خود و داشتههای
خود به ديگري نيز عطا كند و بهواسطه محبت و دوستي كه ايجاد م یشود ((من))
وجودي فرد گسترشیافته و از مدار صرف خودبيني خارج م یگردد و تالش ب راي
آسودگي ،رفاه و آسايش يك نفر ديگر حكايت از بزرگ شدن روح فرد م یکند چ راکه
وي ،يك نفر ديگر را تحت لطف ق رار م یدهد و بهواسطه وي يك نفر ديگر زندگي
راحتتری را تج ربه م یکند.
48

« َما َخلَ َق ُه ْم ل َِي ْجل َِب ِم ْن ُه ْم َم ْن َف َع ًة َو َل ل َِي ْد َف َع ب ِ ِه ْم َمضَ َّر ًة ب َ ْل َخلَ َق ُه ْم ل َِي ْن َف َع ُه ْم َو
ِيم ال ْبَدِ»  44این نگاه عالی است که هرکسی این نگاه را پیدا کند مرد
يُوصِ لَ ُه ْم اِل َي نَع ِ
زندگی است.
شخصی آمد خدمت امام حسن تا در مورد ازدواج دخترش مشورت بگیرد حضرت
فرمود به مؤمنین همسر بدهید که اگر او را دوست نداشته باشد به او ظلم نم یکند
« َز ِّو ْج َها م ِْن َر ُج ٍل تَق ٍِّي َفإِن َّ ُه إ ِ ْن أَ َح َّب َها أَ ْك َر َم َها َو إ ِ ْن أَبْغَضَ َها ل َ ْم يَ ْظل ِْم َها 45».بلکه باالتر
به او لطف م یکند .شخصی که با این نگاه به میدان زندگی پا م یگذارد اص ً
ال درگیر
دلش نیست .اص ً
ال به خاطر دلش پا به معرکه جهادی به نام ازدواج نگذاشته او به
دنبال سود بردن نیست او اص ً
ال دنبال سودرسانی ست؛ و تومنی چند میلیارد این
دو نگاه باهم فرق م یکنند.

 46تهذیب االحکام ،ج  ،7ص 399

 )15( 43تغابن

 47کافی ،ج  ،5ص 323

 44علل الشرائع ،ج  ،1ص 9

 48النساء34 :

 45مکارم االخالق ،ص 204
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 .3ت ربیت خود زوجین در باالترین سطح
43
خداوند متعال م یفرماید انما امولكم و اوالدكم فتنه و ّ
الل عـنـده اجـر عـظيم
اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند
و اما بعد ت ربیت ب رای خود شخص که به نظر بنده و البته خیلی از دین شناسان
نگاه عالی و الهی این هست که شما به این انگیزه ازدواج کنی باالترین سطح که تو
در این بستر رشد کنی خداوند فرمود مال و فرزند و اینها را امتحان توست ازدواج
م یکنی که بهطرف مقابل سود برسانی .به او آرامش بدهی .هرکسی این نگاه را پیدا
کند مالئکه دورش م یگردند هرکسی این نگاه را پیدا کند بوی آدمیت از او بر مشام
م یرسد .دیگر اخالقش شده اخالق خدایی که خدا م یفرماید بندهی من تو را خلق
نکردم که سودی ببرم بلکه خلق کردم به تو سود برسانم.

فرمود مردی که به انگیزه زیبایی یا مال و ثروت با زنی ازدواج کند یعنی به انگیزه
سود بری و منفعتطلبی به هی چکدام از اینها نم یرسد« .رسولاهلل ص َم ْن تَ َز َّو َج ا ْم َرأَ ًة
َل يَ َت َز َّو ُج َها إ ِ َّل ل َِج َمال ِ َها ل َ ْم يَ َر فِي َها َما يُحِ ب» 46ولی کسی به انگیزه الهی یعنی فقط

tarikhema.org

پسر آیتاهلل مرعشی م یگوید پدرم سعی م یکرد تا جایی که م یتواند کارهایش
را خودش انجام دهد و با مادرم خیلی مه ربان بود ،به یاد ندارم حتی یکبار هم
نسبت به او تندی کرده باشد .ایشان در کارهای منزل به مادرم کمک م یکرد و وقتی
کسالتی ب رای او پیش م یآمد ،پدرم غذا درست م یکرد و در داخل غذا هم چیزهای
جدیدی م یریخت و م یفرمود« :حکم خدا نیست که از آسمان آمده باشد که مث ً
ال
آبگوشت باید چنین باشد» .یکچیزهایی اضافه م یکرد ،خیلی هم خوشمزه م یشد.

51

چ راکه فرمودُ :ج ِب لَ ِ
ب َم ْن يَ ْن َف ُع َها 52به هرکسی سودرسانی درواقع
وب َعلى ُح ِّ
ت ال ْ ُق ُل ُ
سود بردی دلش را از آن خودت کردی باالخره بعد از دو بار رو ترش کردن دفعه سوم
آن روی خوش را هم خواهی دید .مزد زحمات تو که از خودت گذشتی را خدا نقداً در
این دنیا حساب م یکند .آخرتش هم تو را با شاکرین محشور م یکنند

اص ً
ال من یک خبر به شما بدهم گاهی شما نهایت عدالت را نسبت به همسرت
رعایت م یکنی ولی بااینحال مظلوم واقع م یشوی این محل امتحان توست «رسولاهلل
الس ِفلَ ُة َو أَ ْه ُل َ
(ص) ... :يَا َعل ُِّي ثَ َلثَ ٌة َو إ ِ ْن أَن َْص ْف َت ُه ْم َظلَ ُم َ
ك َو َخاد ُِمك» 50چه کسی
وك َّ
نگاه شمارا به ازدواج خ راب کرده؟ نکنه پای فیلم و سریالهای ای رانی نشستی؟ مرد
متوقع زن متوقع دیگه زندگی نمی شه کرد.

«رسولاهلل (ص) :ا َ َل َو َم ْن َص َب َر َعلَ ى ُخ ُل ِق ا ْم َرأَ ٍة َس ِّي َئ ِة ال ْ ُخ ُل ِق َو ْاح َت َس َب فِي َذل َِك
53
ال ْْج َر أَ ْع َطا ُه َّ ُ
اب الشَّ ا ِك ِرين»
الل ثَ َو َ

چه گلستانی شود زندگ یها اگر زن با این نگاه پا به خانهی داماد بگذارد و آقا به این
انگیزه همسر برگزیند م یخواهم سود برسانم م یخواهم محبت کنم هرچند محبت
نبینم .هنر نکردی وقتی خانمت به تو محبت م یکند تو به او محبت کنی .راست
م یگویی مردش هستی بیا ببینمت وقت یکه خانمت به تو محبت نکرد و تو او را
غرق محبت خودت کردی خانمت ناسپاسی کرد و تو را غرق تشکر کردی.

اگر خانمی به این نگاه بیاید که من م یخواهم آرامش بدهم نه آرامش ببرم اگر
آقایی با این نگاه بیاید که من م یخواهم هرروز دستهگلی از آرامش تقدیم خانمم
کنم ببین چه خواهد شد زندگ یها تمام عالم به ما حسرت خواهند خورد و از روی

 51حجتاالسالم والمسلمین سید محمود مرعشی نجفی پسر ارشد آیت اهلل مرعشی نجفی(ره) که نزدیک
به پنجاه سال از عمر با برکت پدر را درک کرده است ،در گفتوگویی با مرکز اطالع رسانی حوزههای علمیه
بیان داشتندکه تاریخ انتشار 29/9/1391 :می باشذ http://www.hawzah.net
 52اصول کافی ج  15ص 365

 49ثواب االعمال ،ص 198

 53الفقیه ،ج  ،4ص 16

 50مکارم االخالق ،ص 433
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بله به انگیزه که به همسرم محبت کنم آنجا که همسرم به من ب یمهری کرد.
آنجایی که همسرم به من رو ترش کرد لبخند بزنم مالئکه دلت را نورافشانی م یکنند
یزند خانم اش
خدا به مالئکهاش مباهات م یکند ببیند مالئکه من او دارد لبخند م 
یزند این یعنی منش را در راه من ق ربانی کرده شهید شده امام
اخمکرده او لبخند م 
صادق ع م یفرماید گاهی زن و بچه من اینقدر م را اذیت م یکنند که صبر کردن بر
آنها مثل خوردن هندوانه ابوجهل هست چقدر تلخ هست ولی من آن را نوش جان
م یکنم .هرکسی چنین کند به درجه شهدای پای رکاب رسولاهلل (ص) م یرسد .امام
صادق (ع) :إِن ِّي َلَ ْص ب ُِر م ِْن ُغ َلمِي َه َذا َو م ِْن أَ ْهل ِي َعلَ ى َما ُه َو أَ َم ُّر (تلخ تر) م َِن ال ْ َح ْن َظ ِل
إِن َّ ُه َم ْن َص َب َر ن َ
الصائ ِِم الْقَائ ِِم َو َد َر َج َة الشَّ ِه ي ِد الَّذِي َق ْد ضَ َر َب ب َِس ْي ِف ِه
َال ب َِص ْب ِر ِه َد َر َج َة َّ
49
ُق َّدا َم ُم َح َّم ٍد ص

آمدی دیدی خانم غذا درست نکرده به هر دلیلی خودت آستین زدی و شروع
کردی به پختوپز م یدانی با این کارت چقدر دل خانم را به دست می آری.
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زندگی ما فیلمنامهها خواهند نوشت و اص ً
ال رمان زندگی ما به فروش جهانی
م یرسد از همهی دانشگاهها و م راکز مشاوره وقت م یگی رند تا شما راز خوشبختی
زندگی خودت را بیان کنی.
خداوند در ازدواج چاشني يك ارتباط محب تآمیز را با ق رار دادن مودت و رحمت
بين زوجين ق رار داده است ،بناب راین ازدواج يكي از بهترين زمینهها ب راي تمرين
محبت كردن ـ آنهم يك محبت حالل ،طيب و مهمتر از همه واقعي ـ را ف راهم
م یکند و همين تمرين محبت کردنها کمکم انسان را و روحش را بزرگتر و رئوفتر
م یکند.
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خيلي باال نگيريد كه موجب دشمني م یگردد؛ و آنجا که جان به لب برسد م یگوید
مهرم حالل جونم آزاد ،در روایتی دیگر داریم امام صادق علی هالسالم فرمودند :ان من
56
برکة الم راة قلة مهرها از برکات زن کمی مهریه اوست
بارکاهلل به اف رادی که این نگاه را دارند
همسر شهید محمد جهانآرا م یگوید مهریه ما یک جلد کالماهلل مجید بود و
یک سکه طال.
سکه را که بعد از عقد بخشیدم اما آنیک جلد قرآن را محمد بعد از ازدواج خرید
و در صفحه اولش اینطور نوشت(( :امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت
مشترک ما باشد و نه چیز دیگر؛ که همهچیز فناپذیر است جز این کتاب)) .حاال
هرچند وقت یکبار خستگی بر من غلبه م یکند ،این نوشتهها را م یخوانم و آرام

من دیگر نم یگویم در دل چنین خانوادههایی چه بچههای گلی به دنیا خواهند
آمد وقتی بچهای در این گلستان نفس بکشد که مادر و پدر بر سر آرامش و محبت
دادن به یکدیگر رقابت م یکنند و اگر یکطرف هم کم گذاشت او دیگری نم یگوید
جوابهای هوی هست بلکه دو ب رابر محبت م یکند این دختر و پسر در بهترین
بستر ت ربیتی رشد و تعالی خواهند یافت.
این دختر و پسر م یشوند حسنین و زینبین و آن خانم و آقا م یشوند علی و
فاطمه س که وقتی رسول خدا ص پرسیدند علی جان فاطمه را چگونه یافتی حضرت
ال ن ِ ْع َم ال ْ َع ْو ُن َعلَ ى َطا َع ِة َّ
جواب م یدهد َق َ
الل  54بهترین یاور در مسیر بندگی خدا

م یگیرم.

این نگاه امی رالمؤمنین است انگاری دنبال کمککار در راه خدا م یگشتند فاطمه
هم اینگونه بود لذا شب اول ازدواج برگشت فرمود علی جان بیا امشب تا صبح عبادت
کنیم در تمام زندگی یکبار شکایت نکرد بلکه همیشه هم راه بود عل یرغم اینکه

57

 55دعائم االسالم ،ج  ،2ص 221
 - 56من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص 254

 54الفقیه ،ج  ،4ص 16

 57بانوی ماه  ،5ص 14
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امی رالمؤمنین مرتب در مأموریتهای جهادی بود ولی حضرت زه را (س) مانع نشدند.
معلوم است دست گلهای این خانه چه شخصی تهای برجسته ایی خواهند شد
بعضی خیلی سطحی نگاه م یکنند و م یخواهند پایبندی دو طرف به زندگی را با
مهریه سنگین تضمین کنند مهریه سنگین م یتواند ضامنی ب رای خوشبختی دختر
ما باشد؟
در عمل م یبینم خیلی از موارد نهتنها مهریه سنگین ضامن خوشبختی دخترها
نشده بلکه زمینه کدورت و حتی بدبختی دخترها را به وجود آورده و از نظر روانی
موجب به وجود آمدن کدورت م یشود در روایت داریم مهریه سنگین مهر و محبت
َ
ون َع َدا َوةً 55».مهر زنان را
مرد را تبدیل به نفرت م ی
کند«.ل تُغَالُوا فِي ُم ُهو ِر الن َِّس ا ِء َف َت ُك َ
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وقتی دور بر خودمان را نگاه م یکنیم م یبینیم آن چیزی که باعث خوشبختی
و خرسندی م یشود و بقول امروزیها زندگی رمانتیک را به وجود م یآورد مهریه
و وسایل و  ...نیست بلکه داشتن اخالق اسالمی منجمله اهل مدارا بودن ،تواضع
داشتن ،دوری از منیت و ...م یباشد که انسان ب هراحتی م یتواند دختر خودش را در
اختیار همچنین آقایی ق رار بدهد و خاطرجمع باشد که به مشکلی برخورد نکنند و
زندگی خوبی داشته باشند

جلسه سوم:
عنوان بحث :انتخاب آگاهانه!
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انتخاب آگاهانه
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جلسه سوم
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پيامبر اسالم (ص) فرمودندَ :م ِن َّاطلَ َع فِي ب َ ْي ِ
ت َجا ِر ِه َف َن َظ َر إِل َى َع ْو َر ِة َر ُج ٍل أَ ْو شَ ْع ِر
ان َح ّقاً َعلَ ى َّ
ِين َكان ُوا
ا ْم َرأَ ٍة أَ ْو شَ ْ
ِين الَّذ َ
الل ِ أَ ْن يُ ْدخِ لَ ُه ال َّن َار َم َع ال ْ ُم َنافِق َ
ي ٍء م ِْن َج َس ِد َها َك َ
ون َع ْو َراتِ الن َِّس ا ِء فِي ال ُّد ْن َي ا َو َل يَ ْخ ُر ُج م َِن ال ُّد ْن َي ا َحتَّى يَفْضَ َح ُه َّ ُ
اس
الل َو يُ ْبدِي ل ِل َّن ِ
يَ َّت َّب ُع َ
َع ْورتَ ُه فِي ْالخِ ر ِة َو َم ْن َم َ َ
ل َع ْي َن ْي ِه م ِِن ا ْم َرأَ ٍة َح َراماً َحشَ ا ُه َما َّ ُ
ِير
َ
الل يَ ْو َم الْق َِي ا َم ِة ب َِم َس ام َ
َ
58
اس ثُ َّم يُ ْؤ َم ُر ب ِ ِه إِل َى ال َّنا ِر
م ِْن ن َا ٍر َو َحشَ ا ُه َما ن َارا ً َحتَّى يَقْضِ َي ب َ ْي َن ال َّن ِ
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در جلسه سابق به تعریف ازدواج و اهمیت آن اشاره شد و گریزی مختصر به انتخاب
زده شد
ازآنجاکه انتخاب صحیح مهمترین فاکتور اختیاری در پایداری ازدواج محسوب
م یشود در این جلسه تمرکز بحث در انتخاب آگاهانه است .در خالل مباحث اشارهای
به برخی از موانع ازدواج پایدار شده است و مشخصاً از ازدواجهای احساسی بهعنوان
باوری غلط در حوزه همسرگزینی اشارهشده و به ذکر مصادیقی از انتخاب احساسی
اشارهشده است در پایان مالکهای همسرگزینی از نگاه دین را با تقسی مبندی به
مالکهای ضروری و غیرضروری بیان م یکنیم.

اما من امروز م یخواهم روایتی را ب رای شما عزیزان بخوانم که ببینید در یکجا
خداوند متعال آنقدر ب رایش اهمیت دارد که حتی نگاه به نامحرم را هم حالل
م یداند( .البته با ش رایط خودش) مردى خدمت امام ششم رسید و عرض کرد« :اَيَ ْن ُظ ُر
ويجها َف َي ْن ُظ ُر اِلى شَ ْع ِرها َو َمحاسِ نِها؟» آیا جایز است مرد موى
الر ُج ُل اِل َى ال ْ َم ْرأَ ِة يُ ُ
ريد تَ ْز َ
َّ
ْ
س ب ِذل َِك ا ِذا ل َ ْم
سر و زیبای یهای زنى را كه م یخواهد بگيرد ،ببيند؟ فرمودند :ال بَأ َ
يَ ُك ْن ُم َتلَ ِّذذا ً يعنی اگر منظور آگاهى از خصوصيات اوست اشكال ندارد.

اهتمام دین به انتخاب آگاهانه
در دین اسالم به مسئله محرم و نامحرم و نگاه به نامحرم خیلی اهتمام باالیی
دادهشده است .بهطوریکه طبق آیات و روایات خداوند متعال دراینباره با بندگان خود
برخورد غضبناکی م ینماید.

 58ثواب األعمال و عقاب األعمال ،النص ،ص282 :
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يعنی «هرکس به خانه همسایهاش سرکشی کند و به عورت مردی يا موی سر زنی
يا بخشی از بدن آن را ببيند ،بر خداست که او را هم راه منافقين که دنبال ديدن زنان
نامحرم هستند ،به آتش داخل کند و از دنيا نم یمیرد مگر اينکه خدای متعال او را
رسوا م یکند و در آخرت عيوبش را بر مردم آشکار م یکند؛ و هرکس چشمهایش را
با نگاه به زنان نامحرم پر کند خدای متعال در روز قيامت چشمهای او را با می خهای
آتشين و آتش جهنم پر م یکند تا قضاوتش در بين مردم تمام شود ،آنگاه دستور
م یدهد آن را به آتش بب رند».
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َو فى َخ َب ر َ -و تَقُو ُم َح ّت ى يَ ْن ُظ َر اِل َ ْي ها؟ َ
ِّياب.
قال ن َ َع ْم َو ت َُرقِّقُ ل َ ُه الث َ
 59در خبر ديگرى آمده كه از حضرت سؤال شد ،جايز است زن بايستد تا مرد او را

يعنی احتياط ،اکتفاء کردن در نگاه بهصورت ،دس تها ،موها و زیبای یهای آشکار
است ،هرچند اقوی ،جواز عبور از ظواهر به مچها و بقيه بدن بهجز عورت است.
اینهمه دقت در انتخاب همسر و اجازه شرع به نگاه به نامحرم ب رای ازدواج به خاطر
اهمي ت انتخاب همسر است.
ّ

نظر كند ،فرمود :آرى ،بلكه پوشيدن لباس نازك هم در آنوقت مانعى ندارد.

چ را آموزهای دینی بر اهمیت انتخاب تأکیددارند؟
دقت در انتخاب همسر ،از امور مسلم و مورد تأکید در آموزههای دینی است؛ اما
ب هراستی دلیل اینهمه تأکید چیست؟
 .1جهتدهی به زندگی
انسان تا پیش از ازدواج ،آزاد است؛ اما بهمحض ازدواج محدود م یشود .این
محدودیت ،ناپسند نیست؛ اما انسان باید آگاه باشد که چه نوع محدودیتی را ب رای
خود رقم می زند .شریک زندگی ،در نوع محدودیت انسان ،نقش مهمی ایفا م یکند.

امام خمينی (ره) نيز در تحرير الوسيله م یگوید :کسی که قصد ازدواج با زنی دارد،
با ش رایط زير به وی نگاه کند:
 -1نگاه بهقصد لذت بردن نباشد ،هرچند بداند که قه را لذت ،با آن نگاه ،حاصل
م یشود.
 -2احتمال بدهد که با نگاه کردن ،اطالعات بيشتری به دست م یآورد.
 -3احتمال بدهد که توافق ب رای ازدواج به دست م یآید ،نه اينکه بداند زن حتماً
خواستگاری را رد م یکند.

اما م صادق علی هالسالم مىفرمود:
إِن ََّما ال ْ َم ْرأَ ُة ق َِل َد ٌة َفان ُْظ ْر إِل َى َما تَ َقلَّ ُد ُه زن گردن بند است ،دقّت كن كه چه چيز
را بر گردن خود مىآويزى َق َ
ال َو َس ِم ْع ُت ُه يَق ُ
س لِلْ َم ْرأَ ِة َخ َط ٌر َل ل َِصال َِح ِت ِه َّن َو َل
ُول ل َ ْي َ
ل َِطال َِح ِت ِه َّن و بدان كه ب راى هيچ زنى هم قدر و هم ارزشى نيست ،نه ب راى نيكان آنان و
َ
الذ َه َب َو الْفِضَّ َة ب َ ْل ِه َي َخ ْي ٌر م َِن َّ
س َخ َط ُر َها َّ
ب
الذ َه ِ
نه ب راى بدانشان ،أ َّما َصال َِح ُت ُه َّن َفلَ ْي َ
62
َ
اب َخ ْي ٌر ِم ْن َها
اب َخ َط َر َها ب َ ِل الت َُّر ُ
س الت َُّر ُ
َو الْفِضَّ ِة َو أ َّما َطال َِح ُت ُه َّن َفلَ ْي َ

بعد م یگوید« :واالحوط االقتصار علی وجهها و ک ّف يها و شعرها و محاسنها و ان کان

االقوی جواز التعدی الی المعاصم ،بل و سائر الجسد ما عداالعوره»

و ا ّما با شايستگانشان ،طال و نقره همپايه نيست ،كه زن خوب گ رانبهاتر از طال و
نقره است و با فاسدانشان نيز خاك همانند نيست بلكه خاك ارزشمندتر از آنهاست.

61

 59وسائل الشيعه ابواب مقدمات نكاح ،باب 36

 60ازدواج در اسالم49/

 62معاني األخبار  /ترجمه محمدى ،ج ،1ص332 :

 61تحرير الوسيله ج  2ص 245
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البته این دیدن ش رایط خاص خود را دارد .امثال اين روايات م یخواهد بگويد اگر
كسى زنى را ب راى همسرى انتخاب كرد پس از بررس یهای الزم در رابطه با خانواده
و اخالق و ايمان او ،مانعى ندارد ب راى آگاهى از خصوصيات بدنى او نظير مو ،قيافه،
زیبایی ،قد و قامت ،اندام ،وى را ببيند ،مبادا نقص و عيبى در وجود او باشد ،يا موردى
در او ببيند كه باعث دلسردى ،يا موجب تفرقه شود ،نه اينكه حق دارد خانه به خانه
برود و ناموس اسالم را یکبهیک از نظر بگذراند و س راپاى همه را دقت نمايد تا اگر
60
خواست يكى را از آن ميان انتخاب كند.
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این حدیث به نقش زن در زندگی اشاره دارد و جایگاه مهم و نقش س رنوشتساز
شخصیت زن را در کانون خانواده ،به تصویر م یکشد.
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ازدواج احساسی
هر دختر و پسری الزم است ،قبل از ازدواج و مهمتر از آن قبل از انتخاب همسر
نکاتی را در نظر بگیرد تا خدایناکرده بعدها دچار مشکل نشده و از انتخاب خود
پشیمان شوند.

ِدن
پیامبر صل یاهلل علیه و آله و سلم م یفرمایند« :ت ََخ َّی ُروا ل ِ ُن َط ِف ُکمَ ،فا َِّن النِّسا َء یل َ
63
أَشبا َه ا ِخوان ِ ِه َّن وا َ َخوات ِ ِه َّن»
«ب رای نطفهها (نس لها) ی خود خوب گزینش کنید؛ زی را زنان فرزندانی همانند
ب رادران و خواه ران خود به دنیا م یآورند».

اینکه گفته م یشود انتخاب نباید احساسی باشد یعنی شایسته نیست ما تعقل
و دقت را کنار بگذاریم و غیرعقالنی و صرفاً بر اساس احساسات و هیجانات مثبت یا
منفی تصمیم بگیریم.

جوانان عزیز نباید فقط شروع زندگی را ببینند باید نی منگاهی هم به آینده داشت
به فرزندانی که از این همسر پا م یگیرد مادر فرزند من بناست چه کسی باشد پدر
فرزند من چه شخصیتی دارد این مهم است.

عاقالنه انتخاب کن تا عاشقانه زندگی کنی ،چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه
زندگی م یکنی!
اگر م یخواهید ازدواج احساسی نکنید به نکات زیر اهمیت دهید.
 .1از سر ترحم ،کمک و دستگیری باکسی ازدواج نکنید! دلم به حالش سوخت و
دلم نیامد نه بگویم و اینها را بگذارید کنار چ راکه اگر زندگی آنطور که باید جریان
پیدا کند ،دلشکستگ یها چندین ب رابر م یشود.

همسر شهید حمید ای رانمنش م یگوید خواستگارها آمده و نیامده ،پرسوجو
م یکردم که اهل نماز و روزه هستند یا نه؛ باقی مسائل ب رایم مهم نبود.
حمید هم مثل بقیه؛ اص ً
ال ب رایم مهم نبود که خانه دارد یا نه؛ وضع زندگ یاش
چطور است؛ اینها معیار اصلیم نبود.
 63نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله) ،ص381 :
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 .2تأمین اهداف و کارکردهای ازدواج درگرو انتخاب صحیح
یزنیم که بناست ما را در زندگی به آرامش
در ازدواج ما به انتخابی دست م 
برساند خداوند در قرآن یکی از کارکردهای مهم ازدواج را رسیدن به سکونت و آرامش
بیان کرده است و روشن است که درصد باالیی از عدم آرامش برم یگردد به انتخاب
ناصحیح.

 .2از سر طمع ،تفاخر و پُز دادن و مشهور شدن ،باکسی ازدواج نکنید!
 .3ب رای انتقام ،تسویهحساب ،حالگیری و یا رقابت و کِنف کردن دیگری باکسی
ازدواج نکنید! (متأسفانه زمینه بروز این جنس رفتارهای کودکانه کم نیست)
 .4از سر عجز ،ف رار و یا با تئوری «از این ستون تا اون ستون فرجی است» ازدواج
نکنید! (بلکه ابتدا باتدبیر و اعتمادب هنفس مشکلتان را برطرف کنید)
 .5باعجله انتخاب نکنید عجله در ازدواج كار صحيحى نيست ،انتخاب همسر بايد
با دقت و مشورت و شناخت الزم از او و خانوادهاش صورت بگيرد ،مبادا كه در اين
زمينه خسارتى به طرفين وارد شود و ض ربه روحى و روانى ببار آيد.
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شکر خدا حمید ازنظر دین و ایمان کم نداشت و این خصوصیتش م را به ازدواج
با او دلگرم م یکرد .حمید هم به گفته خودش حجاب و عفت من را دیده بود و به
اعتقادم درباره امام و والیتفقیه و انقالب اطمینان پیداکرده بود ،در تصمیمش ب رای
ازدواج مصممتر شده بود.

نداشت .حداکثر م یتوانستیم روزی پنج سیر گوشت بخریم .من دنب ههای گوشت را
جدا م یکردم و داخل سبدی که از سقف آشپزخانه آویزان کرده بودم ،م یانداختم.
هرچند روز یکبار دنب هها را آب م یکردم و از آن بهعنوان روغن استفاده م یکردم.
هی چوقت هم به عالمه نم یگفتم ما روغن نداریم که ایشان ناراحت شود و از کار و
مطالعه بازبماند .م یخواستم فکرش آزاد باشد .دوستی با ایشان ب رای من درسآموز

64

برکات یک انتخاب درست
خوبان عالم اینگونه به بحث انتخاب همسر بها م یدادند و ثم رات آن را هم در
زندگی م یدیدند.
همسر عالمه طباطبایی در سال  1344در زمان حیات مرحوم عالمه در اثر بیماری
به دیار باقی شتافت .ف راق این همسر فداکار ،عالمه را سخت تحت تأثیر ق رارداد.
در مقام این بانوی بزرگوار همین بس که عالمه درباره او چنین م یگوید :مرگ حق
است .همه باید بمیریم .من ب رای مرگ همسرم گریه نم یکنم .گریه من ب رای صفا
و کدبانوگری و محب تهای خانم است .ما زندگی پرف رازونشیبی داشتهایم .در نجف
اشرف با سخت یهایی مواجه م یشدیم .من از حوائج زندگی و چگونگی اداره آن
ب یاطالع بودم .اداره زندگی به عهده خانم بود .در طول مدت زندگی ما هی چگاه نشد
که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار را نم یکرد ،یا کاری
را ترک کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود .در تمام دوران زندگی ما

هی چگاه به من نگفت چ را فالن عمل را انجام دادی؟ یا چ را ترک کردی؟

معیارهای انتخاب
ب رای انتخاب همسر باید مالکهایی داشته باشیم قاعدتاً مالکها با توجه به می زان
تأکید دین و نقش آنها در تأمین اهداف ازدواج و می زان تأثیر در زندگی مشترک
اولویتبندی خواهند شد در بیانات معصومین نیز این اولویتها بیانشده است.

65

همسر شهید مطهری م یگوید یادم است همسر عالمه که از بستگان ایشان هم
بودند ،ب رای من تعریف م یکردند که ما در تبریز سالی چند من روغن حیوانی مصرف
م یکردیم .به قم که آمدیم در منزل کوچکی ساکن شدیم که امکانات زیادی هم
http://www.motahari.ir/fa/content 66

 64چریک ،ص34

 67پیام زن  -آبان  ،1375شماره 56
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بود.
واقعاً عشق و عالقه این بزرگوار نسبت به همسرشان مثالزدنی بود حتی بعد از
مرگ همسر نیز به عشقش وفادار بود و تا چهار سال هرروز م یرفت کنار مزارش.
بعدازآن چهار سال هم که فرصت کمتری داشت بهطور مرتب دو روز در هفته (روزهای
دوشنبه و پنجشنبه) سرمزار همسرش م یرفت و امکان نداشت این ب رنامه را ترک کند.
به شاگردش هم پولی داده بود تا به کسی بدهد و تا یک سال هر هفته در شبهای
جمعه در حرم حضرت معصومه (س) به نیابت از همسر مرحومش زیارتنامه بخواند.
م یگفت« :بنده خدا باید حقشناس باشد .اگر آدم نتواند حق مردم را ادا کند ،حق
67
خدا را هم نم یتواند ادا کند».
66
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 .1اخالق
حسين بن بشار م یگوید به حضرت موسى بن جعفر نوشتم كه من قوموخویشی
دارم از من (دخترم را) خواستگارى كرده ولى در او بدخويى است ،فرمود :اگر بداخالق
68
است با او ازدواج نكنيد.

و او اهل دوزخ است.

70

 .2دینداری وايمان
در حديثي رسول خدا (ص) مرد مؤمن را همشأن زن مؤمن و مرد مسلمان را همتاي

زن مسلمان قلمداد م يكنند.
در روايت ديگري تأكيد شده كه اگر حضرت علي (ع) نبود ،همتايي در ميان
72
انسانها ب راي ازدواج با حضرت زه را (س) يافت نم يشد.
حتی محبت اولياي الهي نيز جلوهاي از دی نداری همسر به شمار آمده (تحريم)5 :
و بر نقش آن در انعقاد نطفه بنده خداوند تأكيد شده است.
71

بناب راين ،مهرورزي به همسر ،كه برآیند این صفات است ،بهعنوان يكي از شاخ صهاي
مهم همسر مطلوب محسوب شده است.
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ایمان و دی نداری از راه تحکیم مبانی اخالقی فرد بر پایدار ماندن ازدواج تأثیرگذار
است .آقا امام حسن مجتبی م یفرمایند َز ِّو ْج َها م ِْن َر ُج ٍل تَق ٍِّي َفإِن َّ ُه إ ِ ْن أَ َح َّب َها أَ ْك َر َم َها َو
إ ِ ْن أَبْغَضَ َها ل َ ْم يَ ْظل ِْم َها 73.دختر خویش را به ازدواج متدین و پرهیزکار در بیاورید زی را
چنین شخصی اگر دخترتان را دوست بدارد او را اک رام خواهد کرد و چنان چه او را
نپسندد به وی ستم روا نخواهد داشت.
امروزه متأسفانه آنچه بیشتر از هر چیز موردتوجه و اهتمام ق رار م یگیرد دارا بودن
زیبایی و مال است نه دین و ایمان .درحال یکه در روایت داریم که پيامبر خدا صل یاهلل
عليه و آله فرمودند :هر كه با زنى به خاطر زيبايىاش ازدواج كند ،دلخواه خود را در او
نمىبيند و هر كه با زنى به خاطر مال [و ثروت] او ازدواج كند ،خداوند او را به همان

عصر رسول خدا (ص) بود ،بانوي مسلماني زندگي م یکرد ،همواره روزه م یگرفت و
به نماز اهمیت بسيار م یداد ،حتي شب را با عبادت و مناجات به سر م یبرد ،ولي
بداخالق بود و با زبان خود همسايگانش را م یآزرد.
شخصي به محضر رسول خدا (ص) آمد و عرض كرد :فالن بانو همواره روزه م یگیرد
بزندهداری م یکند ،ولي بداخالق است و با نيش زبانش همسايگان را م یآزارد.
وش 
رسول اكرم (ص) فرمود :ال خير فيها ،هي من اهل ال ّنار :در چنين زني خيري نيست

متدي ن!
مال [و ثروت] وا م یگذارد .پس بر شما باد [ازدواج با] زنان
ّ

74

 70داستان دوستان داستان 105

 68مكارم األخالق  /ترجمه ميرباقرى ،ج ،1ص387 :
ض أَ ْص َحاب ِ ِه َع ْن أَب ِي َع ْب ِد َّ
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الُ :قلْ ُت ل َ ُه َما َح ُّد ُح ْس ِن
 69الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص ْ 103 :ب َ ْع ِ
يب َك َل َم َ
اح َ
الْخُ ُل ِق َق َ
ك َو تَلْقَى أَخَ َ
اك بِبِشْ ٍر َح َس ٍن .يكى از اصحاب گويد بامام صادق عليه
ال تُل ُ
ِين َج َن َ
ك َو تُطِ ُ
السالم عرضكردم :اندازه حسن خلق چيست؟ فرمود :اينكه فروتنى كنى و خوش سخن باشى و برادرت را با
ّ
خوشروئى برخورد كنى.

 71اصول كافي ،ج  ،5ص.341

 72من اليحضره الفقيه ،ج ،3ص.393
 73مکارم االخالق ،ص204
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امام صادق (ع) ،حسن خلق را عبارت از فروتني ،نیکوگفتاری و خوشرویی م يدانند.69
همچنين با توجه به تأثير گفتار در روابط همس ران ،بر پرهيز از گزينش اف راد بدزبان
بهعنوان همسر تأكيد شده است .عالوه بر خصوصيات فوق ،كه در مرد و زن مورد
تأكيد ق رارگرفته ،در خصوص ارزشهايي همچون نرمخویی ،سپاسگزاری و پرهيز از
پرخاشگري در زنان عنايت ويژهاي صورت گرفته است.
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اما اینکه برخی تمام هم وغم شان زیبایی و دارایی طرف مقابل است و به دین و
ایمان هیچ کاری ندارند و مالک اولی هشان نیست امری بسیار خط رناک و غیرقابلجب ران
م یباشد.

شیوههای احراز مالکها
 .1مشاهده
اطاعاتی که از طریق روش مشاهده م یتوان کسب کرد ،کمتر م یتوان از روشهای
دیگر به دست آورد زی را مشاهده به اف راد اجازه م یدهد که مستقیماً مورد را ببیند و
واقعیت را بهصورت مستقیم یا ب یواسطه درک کند.
ِـع َ -ف ُس ئ َِل َع ْن َم ْعنى َق ول ِ ِه هذاَ ،ف َج َم َع
س ب َ ْي َن ال ْ َحقِّ َو ال ْبا ِط ِل ا ِ ّال ا َ ْرب َ ُع اَصاب َ
اَما اِن َّ ُه ل َ ْي َ
َقولَ :س ِم ْع ُت َو ال ْ َحقُّ ا َ ْن ت َ
قال :ا َ ل ْبا ِط ُل ا َ ْن ت َ
اَصاب ِ َع ُه َو َوضَ َعها ب َ ْي َن ا ُ ُذن ِ ِه َو َع ْي ِن ِه  -ثُ َّم َ
َقول:
77
َرأَيْ ُت؛
هان! ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست .از آن حضرت درباره معناى
اين فرمايش سؤال شد .امام انگشتان خود را به هم چسباند و آنها را ميان گوش و
چشم خود گذاشت و آنگاه فرمودند :باطل اين است كه بگويى :شنيدم و حق آن است
كه بگويى :ديدم

 3سالمت عقالنی و روانی
ياع
رسو 
حب َتها ضَ ٌ
الح ْمقاءَِّ ،
ل خدا صل یاهلل عليه و آله فرمودند :إيّا ُكم و تَ َز ُّو َج َ
فإن ُص َ
75
و ُول ْ َدها ضِ باع.

پيامبر خدا صل یاهلل عليه و آله :از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد؛ زي را همنشینی با او
تباهى است و فرزندانش كفتار [صفت] هستند.

از حدیث فوق روشن م یشود که آسی بهای عقالنی اهداف آموزشوپرورش فرزند
صالح را به مخاطره م یاندازد ویژگ یهایی مانند قدرت تشخیص ،اتخاذ تصمی مهای
مناسب و بهجا ،استقالل فکری ،قدرت غلبه بر احساسات و هیجانها.

اینکه میگویند :شنیدن کی بود مانند دیدن واقعاً حرف صحیحی است مخصوصاً

سالمت روانی
ناهنجاریهای روانی مثل اضط راب ،افسردگی ،وسواس شدید که سلب آرامش
خانواده را به دنبال دارد لذا باید پس از اح راز حداقل سالمت روانی طرف اقدام به
ازدواج کند.

که بهصورت غیرعلنی در صورت امکان انجام شود و دیگ ران نیز در این امر کمک
کنند.

  76كشف الخفاء :ج  2ص  339ح .2917

 75بحار األنوار :ج  103ص  237ح 35

 77نهج البالغه (صبحی صالح) ص198
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این به معنای ب یتوجهی به زیبایی و دارا بودن حداقل تمول مالی طرف مقابل
نیست ،چه اینکه در ابتدای بحث عرض کردیم که حتی دین مجوز دیدن بدن زن را
ب رای مردی که واقعاً مصمم بر ازدواج با شخص موردنظر م یباشد صادر نموده است
و این بدان معنا است که رضایت مرد از زیبایی زن بسیار اهمیت دارد.

 .4خانوادهها
ِدن أشبا َه
پیامبر خدا صلىاهللعلي ه و آله فرمودند :ت ََخ َّي روا ل ِ ُن َط ِف ُكم؛ َفإِ َّن النِّسا َء يَل َ
76
إخوان ِ ِه َّن َ
[رحِ مها] را برگزينيد؛ چ راکه زنان،
وأخوات ِ ِهن  ب راى نطفههاى خود ،بهترين َ
فرزندانى همانند ب رادران و خواه ران خود به دنيا مىآورند.
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 .2گفتگو
یکی از دوستان شهید یوسف کاله دوز م یگوید بین من و کاله دوز صمیمیت
خاصی وجود داشت .در هر مسئلهای باهم مشورت م یکردیم؛ ازجمله موضوع ازدواج.
وقتی از دخترخاله من در اصفهان خواستگاری كرد ،از طرف آنها مأمور شدم تا
آشنایی نزدیكی با یوسف برق رار و بعد این ازدواج را تأیید یا رد كنم.

نم یدانستیم كه این ازدواج فصلی خواهد بود از حماسه زندگانی آن مظهر مردانگی.78
 .3تحقیق
گفتگو با اف رادی که از شناخت مناسبی در مورد فرد برخوردارند راهی ب رای کشف
صداقت شخص در گفتوگو م یباشد تحقیق باید هم در مورد خود شخص باشد
همخانواده طرف و هم دوستان جوان این کار بهتر است توسط اف رادی که این
ویژگ یها را داشته باشد تج ربه ،صداقت ،امانت ،دلسوزی ،عدم جانبداری.

وقتی خانواده خالهام با گوشهای از سجایای اخالقی کاله دوز آشنا شدند ،موافقت
خود را اعالم كردند و كار به خواستگاری رسمی رسید.

tarikhema.ir
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جالب این بود كه همسر او در همان روز خواستگاری پرسشنامهای جلوی رویش
گذاشته و سؤال كرده بود:
 1ـ آیا شما بنده خدا هستید یابنده شاه؟
 2ـ آیا مقید به اسالم هستید؟
 3ـ اگر مقید به اسالم هستید ،شاه را چگونه م یبینید؟
کاله دوز با دیدن این سئولها در وضعیت دشواری ق رارگرفته بود .این چیزها جزو
مكنونات قلبی و اس رار زندگی او به شمار م یرفت .نم یخواست در گارد او را بهعنوان
یك فرد مذهبی بشناسد .از طرفی خوشحال بود كه س رانجام در زندگی باکسی هم راه
م یشود كه همدل و ه مزبان اوست .پس از یك مكث طوالنی،خطاب به همسرش
گفته بود« :من جواب این چیزها را بهرسم امانت به شما م یگویم».
رازها در میان گذاشته م یشود و بدین ترتیب ازدواج سرمی گیرد .توافق فكری
و اخالقی آنها بهقدری نزدیك به هم بود كه اگر سؤالی در زمان و مكان مجزا از
آنها م یکردیم؛ یك جواب واحد م یشنیدیم؛ بدون هیچ كم و كاستی .آن روزها

 78کتاب هالهای از نور ،ص 13شهید یوسف کالهدوز
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جلسه چهارم :تسهیل در امر ازدواج
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جلسه چهارم

بر این اساس به  6مانع اصلی (با رویکرد مسئولیت والدین) در مسیر ازدواج به
اختصار اشاره می شود.
 .1عدم شناخت اف راد نسبت به تأکیدات مکرر دین به سهل گیری در امر ازدواج
و تبیین چ رایی این سهل گیری
 .2توجه ویژه به نگاه های مادیگ رایانه و ترس از فقر و عدم توکل به حضرت حق
جل شأنه وعظم صفاته
 .3چشم و هم چشمی
 .4تکبر
 .5حفظ دین در پرتو ازدواج به هنگام و تبیین برخی از آسیب های ازدواج دیر
هنگام

تسهیل در امر ازدواج
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از جمله دستورات دین مبین اسالم که م راعات او به طهارت و عفت فردی و
اجتماعی کمک شایانی کرده و راهی بسیار مناسب بجهت کاهش آسیب های فردی
و اجتماعی است ،ضرورت سهل گیری در امر ازدواج است.
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در این جلسه سهل شدن امر ازدواج در گرو تالش های  4گروه حاکمیت ،مردم،
والدین و خود اف راد مجرد در سن ازدواج عنوان شده و تالش می شود به والدین یاد
آوری شود که بر فرض عدم انجام وظایف توسط سایر بخش ها ،از آنها رفع مسئولیت
نخواهد شد و یقینا بخش قابل توجهی از موانع به همت ایشان رفع خواهد شد.
سهل گیری در امر ازدواج

یکی از مهمترین عامل دی نگریزی در جوانان این هست که م یگویند« :دین
سختگیری می کنه؟» خب سختگیری هم زدگی م یآورد.
سؤال آیا واقعاً دین ما دین سختگیری هست؟
الس الم آمد و از حضرتش از اسالم پرسيد .على عليه
مردى نزد امير مؤمنان عليه ّ
الس الم چهل ویژگی ب رای دین بر م یشمردند اولین ویژگی که حضرت م یشمارند
ّ
عبارت است از اینکه دین ،دین سهلی است
حضرت فرمودند :إ ِ َّن َّ
اللَ ت ََب َار َ
ك َو تَ َعال َى شَ َر َع ْالِ ْس َل َم َو َس َّه َل شَ َرائ ِ َع ُه ل َِم ْن َو َر َده 
همانا خداوند اسالم را مقرر داشت و بر آنکس كه به اين دين درآید احكامش را
آسان نمود ،نه اینکه دین را آسان کنیم .نه دین آسان هست.
81

ول َّ
َف َخ َر َج َر ُس ُ
ان َف َو َج َد ُه يُ َصل ِّي
الل ِ ص ُمغْضَ ب اً يَ ْح ِم ُل ن َ ْعلَ ْي ِه َحتَّي َجا َء إِل َي ُعث َْم َ
ول َّ
ين َرأَي َر ُس َ
الل ِ (ص) پيامبر خدا ،نعلین به دست و خشمناك،
ان حِ َ
َفان َْص َر َف ُعث َْم ُ
بيرون شد تا نزد عثمان آمد .او را مشغول نمازخواندن يافت .عثمان با ديدن پيامبر
خدا ،نمازش را سالم داد.

مصادیق زیادی را م یتوان ب رای این مسئله شمرد ازجمله:
اصل بر پاکی است زمانی که شک کردیم این شی خیس آیا رطوبتش ب راثر

نجاست بوده یا غیر آن اصل بر عدم نجاست و پاکی است.
عمرو عاص پسر عابدی داشت هرروز روزه م یگرفت و نماز م یخواند پیامبر فرمود
چ را اینقدر به خودت سخت م یگیری؟ یک روز در میان روزهبگیر ختم قرآن الزم
82

ان ل َ ْم يُ ْرسِ لْنِي َّ ُ
َفق َ
الس ْهلَ ِة
َال ل َ ُه يَا ُعث َْم ُ
ِالر ْه َب ان ِ َّي ِة َو لَك ْ
ِن ب َ َع َثنِي ب ِال ْ َحنِي ِف َّي ِة َّ
الل تَ َعال َي ب َّ
َ
َ
ُ
س أَ ْهل ِي َف َم ْن أَ َح َّب ف ِْط َرت ِي َفلْ َي ْس َت َّن ب ُِس َّنتِي َو م ِْن ُس َّنت َِي
َّ
الس ْم َح ِة أ ُصو ُم َو أ َصل ِّي َو أل ْ ِم ُ
80
ح
ال ِّن َكا 

نیست.
بله در دین سختگیریهایی هم وجود دارد ولی هر جا سختگیری باشد معموالً
ال سهل گیریهایی شده ولی اعتنا نشده مث ً
به خاطر این است که قب ً
ال اگر کسی
83

و به او فرمود« :اى عثمان! خداوند متعال ،م را با رهبانيت نفرستاده؛ بلكه با آيين
مستقيم و ساده و آسانگیر ،فرستاده است .من ،هم نماز مىخوانم ،هم روزه مىگيرم
و هم به همسرم مىرسم .پس هر كه آيين م را دوست دارد ،بايد از س ّنت من پيروى
كند و از س ّنت من است با اهل خانه بودن».

  81كتاب سليم بن قيس الهاللي ،ج ،2ص618 :

 82ر.ک :مکارم شیرازى ،ناصر ،القواعد الفقهیه ،ج ،2ص  ،417قم ،مدرسه امام امیر المؤمنین (ع) ،قم،
چاپ سوم 1411 ،ق؛ مصطفوى ،سید محمد کاظم ،مائة قاعدة فقهیة ،ص  ،156قم ،دفتر انتشارات اسالمى،
چاپ چهارم 1421 ،ق.این قاعده میگوید :هر چیزی تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد ،محکوم به پاکی است؛
به عبارت دیگر؛ هر چیزی که در پاکی آن شک شود ،اصل این است که پاک باشد .البته به این شرط که
وضعیت سابق آن معلوم نبوده و یا اصل موضوعی (مانند اصل عدم تذکیه) در کار نباشد

َ 79ق َ
ون إِلَي ال َّنب ِِّي ص
ان ب ْ ِن َم ْظ ُع ٍ
الَ :جا َءتِ ا ْم َرأَ ُة ُعث َْم َ

ج  ،4ص 198
 83الطبقاتالكبرى ،پیشین ،

  80كافي ،ج ،5ص494
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خانم آقای عثمان بن مظعون آمد محضر رسولاهلل ص
ول َّ
َفقَال َ ْت يَا َر ُس َ
ان يَ ُصو ُم ال َّن َه َار َو يَقُو ُم اللَّ ْي َل
الل ِ إ ِ َّن ُعث َْم َ
گفت :اى پيامبر خدا! عثمان ،كارش اين شده كه روزها را روزه بگيرد و شبها را به
عبادت بگذراند
79
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سختگیری در ازدواج
مقام معظم رهبری م یفرمایند:
ازجمله امـوری کـه در جامعهی مـا در میـان بسـیاری از خانوادهها ،به این ّ
آفت خط رناک تکلف مبتال شـده اسـت ،مسئلهی مهم و س رنوشتساز ازدواج اسـت.
بـه بهانهی انجـام آدابورسوم ،آبروداری ،حفظ حیثی بـر دختـر و پسـر و ...ایـن
شیرینترین حادثهی زندگـی جوانان را به کابوسـی وحشـتناک تبدیـل کردهایم .در
رفـع این معضل خانمانسوز ،همه باید بـه میدان بیایند سنت الهی و آسـمانی را از
قیدوبند زنجیرهای جاهلی نجات بخشـند و این میـدان زندگـی را ب رای خوشـبختی
جوانان هموار سـازند.84

حتی رسول خدا قطعی بودن یاری خدا را اینگونه م یفرمایند
«حقٌّ َعلَ ی ّ
ِماس
رسول خدا صل یاهلل علیه و آله می فرمایدَ :
الل ِ َع ْو ُن َم ْن ن َ َک َح اِلْت َ
الْعِفافِ َع ّما َح َّر َم ّ
الل ُ 86؛ هر که بهمنظور پاک نگهداشتن خود ازآنچه خداوند ح رام
کرده است ازدواج کند ،بر خداست که او را کمک کند».

کسی که نیازهای جنسی خود را از طریق حالل که همانا ازدواج است برآورده کند
و این سبب شود تا در این خصوص ،مرتکب ح رام نشود ،خدای تعالی بر خود الزم
دانسته که او را یاری کند؛
رسول اکرم صل یاهلل علیه و آله در بیان یکی دیگر از فواید ازدواج می فرماید:
َز ِّو ُجوا اَیاما ُکم ،فا َِّن ّ
الل َ یُ ْح سِ ُن ل َ ُه ْم فی ا َ ْخالقِ ِهم َویُ َو ِّس ُع ل َ ُه ْم فِی ا َ ْرزاقِ ِهم َویَزی ُد ُهم فِی

بعضی از جوانان و خانوادهها نگ ران مشکالت اقتصادی هستند با خانوادهها از ترس
مسائل مالی فرزندان در آینده در ازدواج سخت م یگی رند و ش رایط مختلفی ق رار
م یدهند و  ...اگر بنده به شما وعده بدهم که ازدواج کنید و جوانان خود را به ازدواج
هم دربیاورید و شما با مشکل مالی مواجه نخواهید خورد شاید خیلی از شما قبول
نکنید اما اینجا خدا می فرماید که من تأمین م یکنم هزینه زندگی شمارا خدا می
فرماید.
ِحین م ِْن عِبا ِد ُکم َوا ِمائ ِ ُکم ا ِْن
الصال َ
قرآن کریم می فرمایدَ :وانْک ُِح وا االَیامی ِم ْن ُکم َو ّ
85
الل ُ م ِْن فِضْ ل ِ ِه َو ّ
یَ ُکون ُوا ُفق را َء یُ ْغ ِن ِه ُم ّ
لیم.
الل ُ واسِ ٌع َع ٌ

ُم ُر ّوات ِهم؛
شخص متأهل احساس مسئولیت بیشتری کرده و بر فعالیتش م یافزاید .به همین
جهت ،رزق و روزی بیشتری عایدش م یشود ولی بعضاً ترس از فقر نیست بلکه رسم
و رسومات و توقعات غیرمنطقی کار را سخت م یکند
87

کافی است آنهایی که سخت م یگی رند خودشان را جای این جوانان بگذارند وجود
مبارک امی رالمؤمنین (علیه السالم) در روایتی بسیار مهم به این مسئله فوقالعاده
 86نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله) ،ص447:

 84شرح حدیث مقام معظم رهبری ۱۳۸۶/۰۸/۱۶

 87بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،100ص222 :

 85نور ایه 32
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مرتکب عمل غی راخالقی شود حکمش تازیانه است یا اعدام به خاطر اینکه اساساً در
اسالم ب رای رفع این نیاز راههای مشروع پی شبین یشده است .ازدواج حالل را گذاشته
خب از راه حالل باید اقدام م یکرد.

[مردان و زنان] بىهمسرتان و غالمان و كني زان شايسته خود را همسر دهيد؛
اگر تهيدس تاند ،خدا آنان را از فضل خود بىنياز مىكند؛ و خدا بسيار عطاکننده و
داناست.

tarikhema.org

ما خا ُفوا اِالَّ االْ ْس ِتقْصا َء.
نمی ترسند مگر تا آخرین ذره عمل را بهحساب کشیدن.

باارزش که خود را می زان بین خود و دیگ ران ق رار بده بدی نصورت اشاره فرمودهاند:
ک می زاناً فیما ب َ ْی َن َ
ا ِْج َع ْل ن َ ْف َس َ
کَ ،و أَحِ َّب لِغ َْی ِر َ
ک َو ب َ ْی َن َغ ْی ِر َ
ب ل ِ َنفْسِ ِ
کَ ،و
ک ما تُحِ ُّ
88
ا ْک َر ْه ل َ ُه ماتَ ْک َر ُه لَها . ...

بدان ای مرد:
َف َم ِن ْاس َتقْصی َفق َْد اَسا َء.
آنکه در حساب اینگونه سختگیری کند کار بدی انجام داده است

وجود خود را ب رای توجه به واقعیات زندگی و درک بیشتر از مسائل انسانی می زان
بین خود و غیر خود ق رار بده و دوست داشته باش ب رای دیگ ران آنچه را ب رای خود
دوستداری و ک راهت داشته باش ب رای غیر خود ،آنچه را ب رای خود ک راهت داری ...
اسالم عزیز این سختگیریها را خالف انصاف و مر ّوت و جدای از اخالق انسانیت و
امری غیر خدائی و غیرشرعی م یداند.

90
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اسالم به سختگی ران هشدار م یدهد که عواقب این ب رنامه در دنیا و آخرت دامن
شمارا خواهد گرفت.
مردی خدمت حضرت صادق (علیه السالم) از شخصی شکایت کرد ،زمانی نگذشت
که شکایت شده از راه رسید ،امام ششم فرمود :شکایت فالنی از تو ب رای چیست؟
عرضه داشت به من بدهکار است و من ایستادهام تا دینار آخر آن را از او بگیرم،
حضرت صورت ن ِشستن خود را عوض کرد و به خشم آمد و فرمود :تصور کردی تا
دینار آخر را از او بگیری بد نم یشود ،گفتار حق را در قرآن مجید نخواندهای؟

رسولاهلل صل یاهلل علیه و آله و سلم م یفرمایند
اس َط َ
ال َه ُّم ُه َو ل َ ْم يُشْ َف َغ ْي ُظه.
ي ال َّن ِ 
ي أَيْ ِد 
ع ب َ َص َرُه َما فِ 
ن أَت َْب َ
َم ْ
کسی که نگاهش دنبال آنچه دست مردم است ،باشد ،دچار هموغم طوالنی گشته
و نفسش از افسوس و حسرت پ یدرپی بر دنیا بند آید.
91

ون ُسو َء الْحِ سابِ
یَخا ُف َ
م یترسند بدی حساب را.
خیال کردی سوء حساب به معنای ظلم و جور از جانب حق به عبد است!
نه به خدا قسم.
89

الَ :دخَ َل َر ُج ٌل َعلَى أَب ِي َع ْب ِد َّ
ان َق َ
الل ِ ع َفشَ َكا إِل َ ْي ِه َر ُج ًل م ِْن أَ ْص َحاب ِ ِه َفلَ ْم يَلْ َب ْث أَ ْن
َ ِ 90عل ٍِّي َع ْن َح َّما ِد ب ْ ِن ُعث َْم َ
َ
َ
َال ل َ ُه أَبُو َع ْب ِد َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َجا َء ال ْ َمشْ ُك ُّو َفق َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
س أبُو
الل ِ ع َما لِفُل ٍن يَشْ كوك فقَال ل ُه يَشْ كون ِي أن ِّي ْ
اس َتقْضَ ْي ُت ِم ْن ه َحقي قال ف َجل َ
َ
َ
َ
َّ
َع ْب ِد َّ
ُ
َّ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ون
اس َتقْضَ ْي َت َحقك ل ْم تُسِ ْئ أ َرأيْ َت َما َحكى الل َع َّز َو َجل فِي ِكتَابِهِ -يَخاف َ
الل ِ ع ُمغْضَ با ث َّم قال كأن َّك إِذا ْ
ُسو َء الْحِ سابِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
خَ
خَ
ور َعل ْي ِه ْم ل َو الل ِ َما افوا إِل ِال ْس ِتقْضَ ا َء ف َس َّما ُه الل َع َّز َو َجل ُسو َء الحِ َسابِ ف َم ِن
أ ت ََرى أن َّ ُه ْم افوا الل أ ْن يَ ُج َ
َ
َ
اس َتقْضَ ى ب ِ ِه فق َْد أ َسا َء .الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،5ص101 :
ْ

ب أَ ْن
ب أَ ْن ت ُْظلَ َمَ ،و أَ ْحسِ ْن َکما تُحِ ُّ
 88بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،74ص ...203 :ال ت َْظل ِْم َکما ال تُحِ ُّ
اس ما ت َْرضی ل َ ُه ْم ِم ْنکَ
ک ما ت َْس َت ْقب ُِح ُه م ِْن َغ ْی ِر َ
اس َت ْقب ِْح ل ِ َنفْسِ َ
یُ ْح َس َن إِل َ ْی َ
کَ ،و ْار َ
ض م َِن ال ّن ِ
کَ ،و ْ

( 91تفسیر قمی ،ج  ،2ص 66

 89رعد 21
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چشم و ه مچشمی عامل سختگیری
از عادات زشت بعضی از اف راد به قول معروف چشم همچشمی است ،به این معنا
که فرد یا خانواده وضعیت باالی مادی اقوام یا همسایگان یا دیگ ران را مالک ق رار
م یدهد و به دس توپا م یافتد که بهر صورت که شده خود را همط راز آنان ق رار دهد؛
و این خود یکی از عوامل مهم در سختگیری است.

tarikhema.org

واقعیت دردناکی است این اف راد هی چوقت هم به آرامش نم یرسند نهفقط خود
بلکه آرامش را از دیگ ران هم صلب م یکنند.

از ازدواج و تشکیل خانواده پشیمان م یشود.
تکبر عامل سختگیری
یکی دیگر از عوامل مهم در سختگیری در زندگی بر دیگ ران و اط رافیان تکبر
است .خیلی از خانوادهها به خاطر تکبر و خود برتر بینی نسبت به مسائل ازدواج
و زندگی با اط رافیان خود سختگیریهایی م یکنند که موجب اذیت و آزار اط رافیان
م یشود.

مالنص رالدین به نزد دوستش رفت و گفت« :ببین فالنی؛ خیلی دلم به حالت
م یسوزد ».مرد گفت« :ب رای چه؟» مال گفت« :به خاطر اینکه بعد از م ّدتها
جنگودعوا با عیالم امروز رفته بودم بازار و هر چه م یخواست ب رایش خریدم».
دوستش گفت« :خوب این قضایا چه دخلی به من دارد؟»

tarikhema.ir

ب رنم یدارد .به همین دلیل است که م یگویم به تو هم م ربوط است».

92

امیر المومنین در مورد درمان این رذیله اخالقی م یفرمایند:
ن تَ ْن ُظ َر إِل َى َم ْن ُف ِّضلْ َت َعلَ ْي ِه َفإِ َّن َذل َِك م ِْن أَب ْ َوابِ الشُّ ْك ر
َوأَ ْكث ِْر أَ ْ
سعی کن تا م یتوانی به زیردست خودت در نعمتها نگاه کنی ،به کسی که تو بر
او برتری دادهشدهای که این نوع نگاه از ابواب شکر الهی است.

این برخورد ،برخورد شیطانی است پناه برخدا
رسول خدا به ابوذر فرمود:
َ
مات َو فی َقلْ ِب ِه ِمث ُ
وب
یا اَبا َذر َم ْن َ
ْقال َذ َّرة م ِْن ک ِْب ر ل َ ْم یَجِ ْد رائ َِح َة ال ْ َج َّن ِة إ ِ ّال أ ْن یَ ُت َ
َ 95
َق ْب َل ذل ِک
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متأسفانه بعضی از پدران و مادران چنانکه مشاهدهشده در مجالس ق رارداد ازدواج
آنچنان ژستی به خود م یگی رند که انگار شاه مقتدری هستند و فرزند آنان شاهزاده
و باید در امر عقد و عروسی ،همچون فرعون و فرعونیان عمل شود ،پیشنهادهایی
م یدهند و خواستههایی اظهار م یکنند که خانواده مقابل بهتزده شده و فرزندشان

ذرهای کبر باشد ،بوی بهشت را نخواهد
ای ابوذر هر کس بمیرد و در قلبش به وزن ّ
یافت ،مگر اینکه قبل از مردن توبه کند و از لباس کبر و نخوت و بزرگمنشی درآید.
امام صادق (علیه السالم) از پدرانش روایت م یکند ،بین سلمان و مردی دعوا
درگرفت ،آن مرد باحالتی خاص به سلمان گفت :تو کیستی که من با تو رو در رو

 92کتاب «مالنصرالدین زندگی خویشتنیم .مولف :مسعود لعلی انتشارات بهارسبزچاپ چهارم 1390صفحه
 71و72

 94مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،12ص29 :

 93نهج البالغه ،ص 460

 95األمالي (للطوسي) ،النص ،ص538 :
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ّ
مل گفت« :اتفاقاً خیلی هم به تو م ربوط است .آخر وقتی زن تو ببیند که من
ب رای عیالم کفش و لباس خریدهام؛ او هم حسادتش ُگ ــل م یکند و از روی چشم
و همچشمی با تو دعوا راه م یاندازد و تا خواستهاش را برآورده نسازی؛ دست ازسرت

امی رالمؤمنین علی (علیه السالم) فرمودند:
َ
إِیّ َ
لیس . 94
اک َو الْک ِْب َر َفإِن َّ ُه أ ْع َظ ُم ال ُّذن ُوبِ َو اَالْ ُم ال ْ ُع ُی وبِ َو ُه َو حِ لْ َی ُة إِب ْ َ
بر تو باد از اینکه در امور حیات نسبت بهحق و خلق دچار کبر شوی ،به حقیقت
که تکبر از بزرگترین گناهان و پس تترین عیوب است و کبر رنگ و رخساره و خصلت
ابلیس است.
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شوم؟ سلمان گفت :ا ّولم و اول تو نطفه نجس بود ،آخرم و آخر تو مرداری بدبو
در خانه قبر است ،چون قیامت شود و می زانها برپا گردد ،هر کس عملش ثقیل و

همت عالی خود بر محرومیت و ناکام یها
ولی او باالخره با ج ّدیت و پشتکار و ّ
چیره گشت و به مقام عالی علمی رسید تا اینکه به مجلس درس عالمه مجلسی ّ
مل
محمدتقی راه یافت ،چیزی نگذشت که موردتوجه خاص و عنایات مخصوص استاد
عالمهاش واقع شد و بر تمام شاگردان فائق آمد.

سنگین آید کریم و هر کس اعمالش ب یقدر و قیمت و سبک جلوه کند پست است.
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بهطوریکه مؤلف مرآت االحوال م ینویسد :در این هنگام مال صالح که جوانی
دانشمند بود ،در اندیشه ازدواج و انتخاب همسری ب رای خود بود ،عالمه مجلسی
نیز از این مطلب اطالع حاصل کرد ،روزی بعد از درس به وی فرمود :اجازه م یدهی
همسری ب رای شما انتخاب کنم؟ مال صالح س ربهزیر انداخت و پس از لحظهای موافقت
خود را اعالم داشت.

مال محمد صالح مازندرانی که از علمای نامی شیعه است ،تاریخ زندگانی پرحادثهای
دارد .اجمال آن بدین ق رار است :پدر وی به نام ّ
مل احمد مرد بسیار فقیری بود،
بهطوریکه قادر نبود زندگی فرزندش را تأمین کند ،ازاینروی به وی گفت :چون من
از تأمین مخارج تو عاجزم خودت به فکر تأمین زندگی خود باش.

عالمه مجلسی از جا برخاست و به درون خانه خود رفت و دختر دانشمندش آمنه
بیگم را که همه علوم را به سر حد کمال آموخته بود نزد خود طلبید و گفت :دخترم
شوهری ب رایت پیداکردهام که در منتهای فقر و نهایت فضل و صالح و کمال است ولی
این امر موکول به اجازه توست.

محمد صالح هم که جوانی نورس بود به اصفهان آمد و دریکی از مدارس آن شهر به
محصلی به می زان رتبه علمی
تحصیل پرداخت ،مدرسه دارای موقوفهای بود که به هر
ّ
وی چیزی م یدادند و چون محمد صالح تازه شروع به تحصی لکرده بود ،سهمش
ناچیز و ب رای تأمین زندگ یاش کافی نبود.

آن فاضله مقدسه با حجب و حیای مخصوصی گفت :پدر جان فقر عیب مردان
نیست و با این بیان میل باطنی خود را به این وصلت اب راز داشت ،پس در ساعتی
بعد عقد را جاری ساختند و عروس را ب رای داماد مهیا نمودند.

او ازاینجهت سخت در ناراحتی بسر م یبرد تا جایی که شبها هنگام مطالعه از
چ راغ عمومی مدرسه که در گوشهای م یافروختند استفاده م یکرد!

در شب عروسی داماد سعادتمند روی عروس ب یمانند را گشود و پس از مشاهده
جمال ب یمثال وی و حمد قادر ازلی به گوشه ای رفت و مشغول مطالعه شد.

 96لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ،ج ،1ص631 :
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نمونه ازدواج آسان
مرحوم مال محمدتقی مجلسی آن فقیه فرزانه و دانشمند کمنظیر سه پسر
دانشمند و چهار دختر فاضله داشت .دختر اول او آمنه بیگم است که سرگذشت
ازدواجش با همسر دانشمند و بزرگوارش مال صالح مازندرانی سرگذشتی عجیب و
شیرین و واقعهای عرشی و الهی و ملکوتی است:

tarikhema.org

اتفاقاً مسئله بسیار مشکلی پی شآمده بود که حل نم یگردید ،آمنه بیگم این
معنی را باف راست مخصوص به خود درک کرد ،چون فردا داماد ب رای تدریس از خانه
بیرون رفت آمنه بیگم مسئله را با شرح و بسط تمام نوشت و درجایش نهاد ،شب بعد
که مال صالح به نوشته آن بانوی فاضله نگریست ،دید که عقده الینحل به س رانگشت
آن فاضله دانا حل گردیده است ،ازاینرو پیشانی بر خاک نهاد و سجده شکر بجا آورد
و تا صبح مشغول عبادت گردید و بدین گونه مقدمه عروسی تا سه روز طول کشید!

تکب ر پس از گذشت سه روز از ازدواج که مال صالح در
واگذاشت و از همه مهمتر بدون ّ
مقام شکرگزاری بود تصور اینکه آن مرد آن زن را نم یخواهد به او پیشنهاد کرد ،اگر
این همسر الیق تو نیست بگو تا همسر دیگری ب رای تو انتخاب کنم!
این است اخالق اولیاء حق و عاشقان حقیقت و مردان صالح و شایسته و دخت ران
باعفت و ایمان و خانوادههای پاک و پاکیزه.
یزند و رحمت و لطف حق در فضای آن
اینگونه ازدواجها از برکات الهی موج م 
حاکم است.
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خداوند ،نهایت شکر بندگان است.

مال صالح از آن بانوی عالمه دارای شش پسر دانشمند و فقیه و ادیب و سخنور و
دو دختر فاضله شد.
یک دختر وی همسر ابو المعالی کبیر و مادر میر ابوطالب است که این پدر و پسر
هر دو از علمای نامی بودهاند.

97

مالحظه م یکنید اوالً
مجلسی باک رامت تمام وسائل تحصیل علوم عالیه را ب رای
ِ
دختر خود ف راهم آورد تا او به قلّهای از عظمت علمی رسید ،ثانی اً آن دختر باک رامت را
معدنی از عفت و عصمت و حیا و آزرم و مجسمهای از اخالق اسالمی و تواضع و قناعت
بار آورد ،ثالثاً در مسئله ازدواج آن دختر آسانترین راه را انتخاب کرد و بدون چونوچ را
وی را باهم کفوش ازنظر ایمان و اخالق و عمل به قید زوجیت داد ،رابعاً مال صالح
را بهعنوان شوهر به او تحمیل نکرد و در این داستان تکبر نورزید ،بلکه همانطور
که معارف الهیه انسان را هدایت کرده ،انتخاب همسر را به اجازه دختر و رضایت وی

سید محمد بروجردی جد پنجم آیتاهللالعظمی بروجردی که خود نیز نوه دختری
مجلسی اول بوده داماد این میر ابوطالب است و ازاینجا فرزندان وی به خاندان
مجلسی م یپیوندند ،دختر دوم وی همسر سید عبدالکریم طباطبائی جد ششم
آیتاهلل بروجردی و مادر سید محمد طباطبائی است.

 97ریحانه االدب ،محمدعلی مدرس تبریزی ،ج  ،5ص .146
معارف و معاریف ،سید مصطفی حسینی دشتی ،ج  ،6ص639

 98زندگی آیت ّ
الل بروجردی نوشته دوانی ،ص .79
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هنگام یکه عالمه مجلسی مطلع گردید به وی فرمود :اگر این زن مناسب شأن
و باب میل تو نیست بگو تا دیگری را ب رای شما عقد کنم .مال صالح گفت :نه
ازاینجهت نیست ،بلکه فاصله گرفتن من به خاطر ادای شکر الهی است که چنین
نعمتی به من ارزانی فرموده است که هر چه کوشش م یکنم نم یتوانم شکر نعمت
ادا نمایم.
عالمه مجلسی با شنیدن این سخن فرمود :اق رار به عدم قدرت ب رای شکرگزاری

tarikhema.org

حفظ دین ازدواج در جوانی
پیامبر مکرم اسالم صل یاهلل علیه و آله در مورد ازدواج در ایام جوانی چنین فرموده
99
شاب تَ َز َّو َج فِی حِ داثَ ِة سِ ِّن ِه َع َّج شَ ْی طان ُ ُه :یا َویْلَه! َع صِ َم ِم ّن ی دِی َن ُه
است :اَی ُّ َما ٌ
یزند :وای بر من!
شیطان او فریاد م 
هرگاه شخصی در سنین جوانی ازدواج کند،
ِ
دینش را از گزند من حفظ کرد.

روی پشتبام خانهیکی از ب رادرهای بسیجی ،اتاقی بود که آن را مرغدانی کرده بود
ولی به علت بمباران استفاده نم یشد.
کف آن مرغدانی را آب انداختم و با چاقو زمینش را ت راشیدم .حاجی هم یک ملحفه
سفید آورد با پونز زدیم که بشود دو تا اتاق .بعد هم با پولتوجیب یام کمی خرتوپرت
خریدم؛ دو تا بشقاب ،دو تا قاشق ،دو تا کاسه و یک پتو هم از پتوهای سپاه آوردیم.
یادم هست حتی چ راغ خوراکپزی نداشتیم؛ یعنی نتوانستیم بخریم و آن مدت اص ً
ال

غذای پختنی نخوردیم .این شروع زندگی ما بود.
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حاال ما انتظار نداریم جوانها اینطور زندگی را شروع کنند ولی این حرفهای
امروزی را هم باید ترک کرد همسر شهید سید مرتضی آوینی م یگوید:
زمان ما هم همیشه ،رسم و رسوم ازدواج زیاد بود ،ریختوپاش هم که بیداد م یکرد.
ولی ما از همان اول ساده شروع کردیم؛ خریدمان یک بلوز و دامن ب رای من بود و یک
کتوشلوار ب رای مرتضی .چیزی دیگر را الزم نم یدانستیم ،به حرفوحدی ثها و رسم
و رسوم هم کاری نداشتیم ،خودمان ب رای زندگ یمان تصمیم م یگرفتیم.

گناه این دی نگریزی بر عهده کیست مکافات به خطا افتادن جوان بر عهده کیست
فقط خود جوان نه
ِّکاح َو ِع ْن َد ُه مایَ ْن َک ُح ُهَ ،فلَ ْم
رسول اکرم صل یاهلل علیه و آله می فرمایدَ :م ْن بَلَغَ َول َ ُد ُه الن َ
100
یَ ْن َک ْح ُه ثُ َّم ا َ ْح َد َث َح َدثا َفاالِثْ ُم َعلَیه؛
حد ازدواج برسد و او هم بتواند زمینه ازدواجش را ف راهم کند؛
هر کس فرزندش به ّ
ولی او را زن ندهد و فرزندش گرفتار گناه گردد ،گناه فرزند بر عهده اوست.

همی نها بود که زندگ یمان را زیباتر م یکرد.
به همین آسانی
م یتوان پای گذاشت ،جای پای شهدا
زندگ یشان این است
که به هم راه قلم ،م یدود روی خیال آبادم
ازدواجی ست به سبک شهدا

102

گاهی پدر با آنکه م یتواند ب رای پسرش همسر اختیار کند ،بهانه م یآورد که او هنوز
خیلی جوان است و یا باید ادامه تحصیالت بدهد و یا تا وقت یکه ازنظر مالی بهجایی
نرسیده و نتوانسته روی پای خود بایستد،

 101نیمه پنهان ماه ،2ص24

 99نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله) ،ص362 :

 102بانوی ماه  ،2ص12

العمال.45337 :
  100كنز ّ
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دستورات دین اسالم متناسب با خواستههای فطری انسان م یباشد و از طرفی
ازدواج همانطور که گفته شد ،بسیاری از نیازهای درونی انسان را جوابگوست؛
بناب راین ،کسی که همسر اختیار م یکند ،درواقع زمینه مساعدی ب رای پذیرش
دستورات مناسب با فطرت را ف راهم کرده است و بهم راتب راحتتر م یتواند طبق
اوامر دینی عمل کرده کند .ولی اگر با سختگیریها شخص دی نگریز شود.
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جزء سایه خداوند نیست ،در سایه و پناه خدا هستند :رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه
او کتم له س را.
 -1مردی که زمینه ازدواج ب رادر مسلمانش را آماده نماید.
 -2مردی که به ب رادر مسلمانش خدمت کند.

انتخابی زیبا ،م یشود آغازش
بعد مهر است و خرید است و جهاز
که به تلفیق م رام شهدا
م یشود سبزترین فصل شروع
دارم امید که این خاطرهها
ره نمایند من خاکنشین را
به قدمگاه شهیدان و الهی شدگان

 -3کسی که سر ب رادر مسلمانش را بپوشاند.
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همه وظیفهدارند هر کس به ف راخور اختیارات و توان خود دولت باید زمینه اشتغال
جوانان را ف راهم کند نباید جوان ب یکار در کشور باشد اگر دولتمردها کوتاهی کنند
یکی از مشکالت جدی حال حاضر کشور طوالنی بودن مقاطع تحصیلی است بعد
دانشگاه و بعد س ربازی این مسیر طوالنی دست و پای جوان را م یبندند

حضرت فرمود :اى جويب ر! خداوند بهوسیله اسالم ارزش اف راد را تغيير داده ،بسيارى
از اشخاص در دوران جاهليت محترم بودند و اسالم آنان را پايين آورد و بسيارى ،خوار
منزل «زياد بن لبيد انصارى»
و زبون بودند و اسالم منزلت آنها را باال برد .برخيز و به
ِ
برو و از دخترش «ذلفا» خواستگارى كن.

همه پیامدهای دیر شدن ازدواج جوانان یا انص راف جوانان از ازدواج دامن مسئولینی
که م یتوانند کاری بکنند ولی کوتاهی م یکنند را هم خواهد گرفت بلکه بعضاً آنها
مکافاتشان بیشتر و بدتر است
این جدایی گاهی باسیاستهای غلط دولتها ایجاد م یشود
مردم هم وظیفهدارند و همه اقشار و خویشان اقوام اط رافیان وظیفهداریم.
امام کاظم علیه السالم فرمودند :سه دسته در روز قیامت ،روزی که سایه و پناهی

م راسم خواستگارى انجام گرفت و زياد بن لبيد باآنکه وصلت با شخصى مانند
«جويبر» را -كه از تمام مزاياى ما ّدى محروم بود -در شأن خود نمىديد ،به دستور
پيامبر صل یاهلل عليه و آله با اين ازدواج موافقت كرد .کار خیر از این باالتر عمری این
دو زوج با خوشی کنار هم زندگی کردند
رش اللّ يَو َم ال ظ َّ
المسلم،
ِل ّإل ِظلُّ ُهَ :ر ُج ٌل َز َّو َج أخا ُه
 103اإلما ُم
ون ب ِظِ ِّل َع ِ
الكاظم عليه السالم :ثالث ٌة يَس َتظِ لُّ َ
َ
ُ
أخد َم ُه ،أو َكت ََم ل َ ُه سِ ّرا .وسائل الشیعه ،ج  ،20ص  46و الخصال.162 /141 :
أو َ
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تسهیل همگانی
حال که وضع اقتصاد ،اشتغال ،فرهنگ و  ...در جامعه ما بهگونهای موانعی جدی
ب رای ازدواج جوانان ایجاد کرده والدین و اف راد نیز تشدید نکنند و بیایند با تسهیل
این امور  ...درصدی از موانع را برطرف کنند

«ص ّفه» رفت .در آنجا به جوان
رسول اكرم صل یاهلل عليه و آله روزى به ديدن اصحاب ُ
«ج َويْب ِْر» برخورد كرد .به او فرمود :چقدر خوب بود همسرى
بىهمسر و غريبى به نام ُ
انتخاب كرده ،با تشکیل خانواده به اين زندگى انف رادى خاتمه مىدادى تا هم ع ّفت
خود را بهوسیله همسر حفظ كنى و هم او در كار دنيا و آخرت تو را يارى كند .جويبر
گفت :اى رسول خدا! من نه مال و جمال دارم و نه حسب و نسب ،چه كسى به من
زن مىدهد و كدام زن رغبت مىكند كه همسر من شود؟

tarikhema.org

به ازدواج جوانان کمک کنیم زمینه را در حد توان خو .دمان ف راهم کنیم اگر
م یتوانیم واسطه شویم ش رایط را آسان کنیم خیل یها کار خیر را خالصه کردهاند در
ساخت مسجد و حسینیه و اینها خب خوبِ احسنت ولی به کالم حضرت صادق
علیه السالم نیز توجه کنیم که دراینباره می فرماید:
104
کان ِم َّم ْن یَ ْن ُظ ُر ّ
الل ُ َع َّز َو َج َّل اِل َیه یَو َم الْقِیا َم ِة
َم ْن َز َّو َج ا َ ْع َزبا َ

هر که َع َزبی را زن دهد ،ازجمله کسانی است که خداوند عزوجل در روز قیامت به
او نظر م یافکند.
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اگر شخصی متمول است بهوسیله مالش و اگر کسی زبانش نرم است ،به کمک
گفتار شیرین وبیانش و اگر کسی صاحب نفوذ و وجهه در بین مردم است ،بااعتبار و
نفوذش الزم است که در این امر خیر وساطت کند که بهترین شفاعت و واسطهگری
است؛ چون نتیجه آن حفظ دین جوانان و صیانت یافتن آنها از گناه م یباشد.

جلسه پنجم

هر کس تسهیالتی را ب رای ازدواج ب رادر مؤمنش ف راهم آورد؛ مث ً
ال دختر خود را
بهآسانی و بدون سختگیری به ازدواج جوانی دربیاورد و یا اگر وسعش م یرسد ،در
جهت ف راهم شدن مقدمات ازدواج پسر و دختری از بذل مال دریغ نکند و باالخره هر
کاری که از دستش برم یآید ،انجام دهد تا یک ازدواج سالم صورت گیرد ،چنین کسی
اجر و پاداش این احادیث شریفه شامل حالش م یشود و از رحمت الهی برخوردار
خواهد بود.
بعضی مواقع نیاز است بزرگان شهر و روستا و منطقه ائمه جمعه و جماعات
بنشینند و بعضی از رسم و رسومات دس توپا گیر را حذف کنند خب هر چه زودتر
باید اقدام شود عزیزان ما مسئولیم بتوانیم کاری ب رای غنچههای زندگ یمان که جوانان
باشند بتوانیم انجام بدهیم ولی کوتاهی کنیم.

انتخاب خویش قبل از
انتخاب همسر

 104الكافي.2 /331 /5 :
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جلسه پنجم :انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر

tarikhema.org

آمادگ یهایی بهرهمند باشد و در این خصوص مسئله خودشناسی و لزوم هدفگزینی
و هویت یافتگی و استقالل موردبحث ق رار خواهند گرفت
در این مجلس تالش م یشود این نکته تبیین شود که الزمه انتخاب آگاهانه،
خودآگاهی است و الزمه آن هدفمندی و هدفگزینی بر این اساس به معیارهای
یک هدف مطلوب اشارهشده و می زان ارزشمندی هدف را مهمترین محک ارزیابی آن
عنوان کردهایم سپس به لزوم ثبات هیجانی اشارهکرده و استقالل را بهعنوان یکی از
مؤلفههای اساسی هویت یافتگی موردبحث ق راردادیم.
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یقیناً مهمترین دلیل ازدیاد طالق و تعارضهای زوجین و حتی عدم رضایتمندی
زناشویی را باید در انتخاب غیرآگاهانه و غیردقیق جستجو کرد؛ و یکی از الزامات
انتخاب هوشمندانه را یقیناً م یتوان خودآگاهی و خودشناسی دانست.

حضرت موسی علی هالسالم برم یگردد .جمله این بود« :خود را بشناس ».

105

فردی که بناست دس تبهیکی از مهمترین انتخابهای زندگی خود بزند و ب رای
مسیر زندگانی خود همسفر و شریک انتخاب نماید الزم است در خصوص اهداف خود
از زندگی و مسیر قابل سیر خود و همچنین ویژگ یهای خود (نقاط قوت و ضعف)
آگاهی داشته باشد تا شریک زندگ یاش را با توجه به این مسائل انتخاب نماید.

این جمله ،یکی از زیباترین جمالت تاریخ حیات انسان و از عمی قترین جمالتی
است که بشر شنیده است.
امام زینالعابدین (ع) دریکی از مناجات خود در خانه معبود م یفرمایند و اجعلنا
من ّ
الذین عرفوا انفسهم خدایا ما را جزو آنکسانی ق رار بده که خودشان را شناختند.
خودشناسی برکات زیادی دارد.

مطالب این جلسه با این پی شفرض بیان م یشوند که صرف بلوغ و تمکن مالی
ش رایط کافی ب رای ازدواج پایدار نخواهند بود و فردی م یتواند دست به انتخابی
آگاهانه بزند و نهایتاً به اهداف و کارکردهای ازدواج نائل آید که به لحاظ شناختی از

 105خود شناسی ایت اهلل انصاریان ص126
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خودشناسی
دریکی از شهرهای بزرگ کشور یونان ،پیش از ظهور حضرت مسیح علی هالسالم
معبدی بسیار مهم ب رای عبادت مردم ساخته بودند که بر سر در این معبد ،سنگ
بزرگی را نصبکرده بودند .این سنگ را بهگونهای مایل کار گذاشته بودند که هر کس
م یخواهد وارد معبد شود ،سنگ را ببیند .روی این سنگ ،یک جمله نوشته بودند
و همه هدفشان هم این بود که مردم این جمله را ببینند .البته این جمله ،ریشه در
تعلیمات وجود مقدس حضرت حق دارد و تاریخ بیان این جمله هم به ابتدای خلقت
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أین
أین َو إلی َ
أین َوفی َ
علي (ع) در روايتي فرموده استَ :رحِ َم اللّ ا ِ ْم َرا ً َعل َِم مِن َ
خداي رحمت كند كسي را كه بداند از كجا است و در كجا است و بهسوی كجا
است.
به این کالم نورانی دو سؤال ديگر را هم باید اضافه کنیم؛ يعني سؤال از خود كه
من كيستم و سؤال از روش زندگي كه چگونه بايد زندگي موفقی تآمیزی داشته
باشم ،درمجموع به پنج سؤال م یرسیم كه سؤالهای اساسي ،كلي و فلسفي زندگي
انسان هستند ،باید اول خودمان را انتخاب کنیم .من چه کسی هستم کجا هستم
در این دنیا چه م یکنم چه ویژگ یهایی دارم چه ضعفهایی دارم هدف من از زندگی
چیست یعنی زوجین م یتوانند هدفها یا دغدغههای متعددی در زندگی داشته
باشند که شباهتی به یکدیگر نداشته باشند بهطورکلی نگاهشان به زندگی فرق کند
خب این دو به مشکل برم یخورند.

ازجمله عوامل جدی موفقیت انسان در زندگی و رسیدن به اهداف و آرمانها شناخت
خود است اینکه فرد توانای یها و استعدادهای خودش را کشف کند هدف خود را از
زندگی دریابد آن را تقویت یا اصالح کند و در مسیر خاصی حرکت کند.
«اگر بدانی که هستی و چه م یخواهی ،به آن م یرسی».

106
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اوضاعواحوال انتخاب همسر در کشور ما اوضاع چندان خوبی ندارد اگر به آمار طالق
نگاهی کنیم در م ییابیم که آمار طالق اوضاع خوبی ندارد ،چ را نرخ رشد طالق اینقدر
باال رفته است؟ باید در این مورد فکر کرد وقتی ما نوع انتخابها و آمار طالق را بررسی
م یکنیم به این نتیجه م یرسیم که بسیاری از اینها ریشه در انتخاب نادرست دارد.
آیا این جمله درست است که ازدواج یک هندوانهی دربسته است؟ آیا مهارتهایی ب رای
انتخاب ازدواج وجود دارد؟

ضرورت خودآگاهی
شخصی وارد روستایی شد ،دید همه قبرها جلوی د ِر خانههاست و سِ ن مردهها کم
است؛ یکی شش ماه ،یکی یک سال ،یکی سه سال ،یکی ده روز .از شخصی پرسید:

جریان چیست؟ در جواب گفت :ما اینجا مردهها را جلوی خانه دفن م یکنیم که
هرروز وقتی از خانه بیرون م یآییم ،به یاد مرگ و آخرت بیفتیم و از خدا بترسیم و
در روز ،حواسمان جمع باشد و کارهایمان را می زان کنیم و اینکه م یبینی عمرها کم
است ،علتش این است که ما عمر را از روزی حساب م یکنیم که شخص بیدار شود
107
و خودش را بشناسد.

توجه به مهارتهای انتخاب همسر نشان م یدهد که این کار شدنی است م یتوان
به یک شناخت حداکثری رسید.
خب اولین قدم در انتخاب همسر چیست چگونه م یتوان انتخاب موفق و پایداری
داشت؟
اولین نکته در ازدواج ،این نکته خیلی مهم است اینجا را باید خاص گوش کنید.
((انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر است)).

اگر اینطور باشد ،عقیده من این است که ما غالب اً سقطجنین شدهایم و اص ً
ال
عمری نداریم .دعا کنید بیدار شویم و بفهمیم و بمیریم و بفهمیم از کجا آمدهایم و
 106األسفار األربعة355 /8 :
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انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر است
یکی از مهمترین اتفاقات زندگی ما که هی چکسی نیست جز اینکه دغدغهی
موفقیت در آن را دارد امر خطیر ازدواج است ب رای همه مهم است که ازدواجی موفق
و پایدار داشته باشند.

tarikhema.org

«صبغه اهلل و من احسن من اهلل صبغه و نحن له عابدون »
رنگ خدايي! و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است و ما تنها او را عبادت م یکنیم.

الطیبات للطیبین
بعضی فقط دنبال همسر ایده آل خود هستند خب تصور کردن همسر ایده آل
با توجه به آرزوهایتان نسبتاً راحت است .همیشه از خودتان این سوا ل را بپرسید :آیا
من ب رای شخصی که بهعنوان همسر ایده آل خودم تصور کردهام ،همسر ایده آلی
هستم؟ خیلی ساده است باید خودت را بشناسی صفات خوب و بد را .صفات خوب
را تقویت و صفات غلط را اصالح کنیم.

كسي كه چارچوب و نظام ارزشي را در زندگي خود پذيرفته و بدان باور دارد ،در
تصميم ب راي ازدواج و انتخاب همسر ،سردرگم و مردد نخواهد بود چ راکه معيارها و
ضوابط روشن و مشخصي دارد و بر اساس آن عمل م ینماید.
خداوند متعال در قرآن کریم م یفرماید:
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108

کسی که بارنگ خدایی زندگی م یکند با معنویت نفس م یکشد باید همسر
متناسب با خود انتخاب کند رسول خدا (صل یاهلل علیه و آله و سلم) روزی باالی منبر
رفت و مردم را نسبت به ازدواج دخت رانشان ترغیب کرد .کسی از حضرت پرسید
دخت رانمان را به ازدواج چه کسی دربیاوریم؟

هر ت رازویی دو کفه دارد .اگر م یخواهید کفه طرف مقابلتان سنگین باشد ،ابتدا باید
کفه طرف خودتان را سنگین کنید.
خداوند متعال در قرآن کریم م یفرماید:
ُون لِلْ َخ بِيثاتِ َو َّ
بات ل َّ
ِين َو َّ
ون
ال ْ َخ ب ُ
الط ّ ِي ُ
ِين َو ال ْ َخ بِي ث َ
ِيثات لِلْ َخ بِي ث َ
ِلط ّ ِي ب َ
الط ّ ِي ُب َ
111
ل َّ
ِلط ّ ِي باتِ

حضرت فرمود :به کفوها.
مردی گفت :کفو چه کسی است؟

حضرت فرمود :مؤمنان کفو همدیگ رند.
در انتخاب همسر ،گزینش معیارها متناسب با انتخاب خویش است مرحلهی
انتخاب خویش خیلی حساس است؛ یعنی یک نفر هدفش جلب رضایت مردم و یک
نفر هدفش جلب رضایت خداست .معموالً این دو نفر باهم تنش دارند.
109

زنان پليد سزاوار مردان پليدند و مردان پليد سزاوار زنان پليد ،زنان پاك ب راى مردان
پاکاند و مردان پاك ب راى زنان پاك.
 110چریک ،ص34

 108سوره بقره ایه 138

 111سوره نور ایه 26

 109وسائل الشیعه ،ص  ،52ب  ،14ح .6
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در کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت .گاهی وضو بگیر و روبهقبله بنشین و تسبیح
را بردار و صدبار بگو« :من کی هستم».
يكي از مهمترین عوامل تأثیرگذار در رفتارهاي انسان «نگرش ديني» است.

ارزشها ب رای هر طرف مشخص باشد دغدغهها مشخص باشد.
همسر شهید حمید ای رانمنش از معیارهایش م یگوید :خواستگارها آمده و نیامده،
پرسوجو م یکردم که اهل نماز و روزه هستند یا نه؛ باقی مسائل ب رایم مهم نبود.
حمید هم مثل بقیه؛ اص ً
ال ب رایم مهم نبود که خانه دارد یا نه؛ وضع زندگ یاش چطور
است؛ اینها معیار اصلیم نبود .شکر خدا حمید ازنظر دین و ایمان کم نداشت و این
خصوصیتش م را به ازدواج با او دلگرم م یکرد .حمید هم به گفته خودش حجاب و
عفت من را دیده بود و به اعتقادم درباره امام و والیتفقیه و انقالب اطمینان پیداکرده
بود ،در تصمیمش ب رای ازدواج مصممتر شده بود.110
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مفسرین م یگویند ممكن است م راد آيه همسويى فكرى ،عقيدتى ،اخالقى و
بهاصطالح همشأن و همكفو بودن در انتخاب همسر باشد .يعنى هر كس بهطور
طبيعى به س راغ همفكر خود مىرود.
مولوی م یگوید:

ذرهاى كه در همه ارض و سماست
ّ

همس ران پيامب ران و امامان در آغاز كار حتى كافر و ب یایمان هم نبودند و گاه بعد از
نبوت به گم راهى كشيده مىشدند كه مسلماً آنها نيز روابط خود را مانند سابق با
آنها ادامه نمىدادند ،همانگونه كه همسر فرعون در آغاز كه با فرعون ازدواج كرد به
موسى ايمان نياورده بود ،اصوالً موسى هنوز متولد نشده بود ،بعداً كه موسى مبعوث
شد ايمان آورد و چارهاى جز ادامه زندگى توأم با مبارزه نداشت مبارزهاى كه س رانجامش
شهادت اين زن باایمان بود.

جنس خود را همچو كاه و كه رباست 
112
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یا در شعری دیگر مولوی اینگونه م یس راید:
ناريان مر ناريان را جاذبند
113
نوريان مر نوريان را طالبند
طبع اف راد پليد آن است كه به س راغ پليدىها مىروند برعکس اف راد خوب كه به
بات ل َّ
ِين َّ ...
ِين » 114حال اگر
الط ّ ِي ُ
س راغ خوبىها مىروند« .ال ْ َخ ب ُ
ِلط ّ ِي ب َ
ِيثات لِلْ َخ بِي ث َ
طي بات ،حقّ اهل ايمان استَ « .و َّ
بات
الط ّ ِي ُ
کسی پاک بود استفاده از نعمتها و ّ
ِين» چ راکه سالم ماندن نس لهاى پاك ،از ب رنامههاى قرآن استَ « .و َّ
ل َّ
بات
الط ّ ِي ُ
ِلط ّ ِي ب َ
ل َّ
ِين»
ِلط ّ ِي ب َ

او مشاهده کرد که ب رای آب کشیدن از چاه دو دختر منتظ رند تا چوپانان آب گی رند
بعد نوبت اینان شود ،آمد و فرمود :من ب رای شما از چاه آب م یکشم و آنان از هرروز
زودتر آب را به خانه آوردند.
پدر این دو دختر حضرت شعیب علی هالسالم فرمود :چطور امروز زودتر آب آوردید؟
و گوسفندان را آب دادید آنان قصه آن جوان را نقل کردند.

شاید به ذهن عزیزان برسد که حاجآقا بعضی از زنان انبیا و ائمه هم که طیب
نبودند و باعث شهادت ولی خدا شدند پس این چه م یشود جواب م یدهیم 115که

فرمود :نزد آن مرد بروید و او را پیش من آورید تا پاداش کارش را به وی بدهم.
آنان نزد موسی علی هالسالم آمدند و درخواست پدر را گرفتند و موسی علی هالسالم
هم ب یدرنگ به خاطر خستگی و گرسنگی و غریب بودن قبول کرد .دخت ران بهعنوان
راهنما جلو راه م یرفتند و موسی علی هالسالم به دنبال آنان به راه افتاد و نگاه م یکرد

 112مثنوی معنوی مولوی دفتر ششم ،بخش  89حکایت شب دزدان
 113مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم بخش اول سرآغاز
 114سوره نور ایه 26

 115هيچيك از همسران پيامبران و امامان به طور قطع انحراف و آلودگى اخالقی نداشتند و منظور از
خيانت در داستان نوح و لوط جاسوسى كردن به نفع كفار است نه خيانت ناموسى
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اگر شخص طیب باشد خدا هم همسر طیب نصیب او م یکند وقت یکه (موسی
مرد قبطی) را به قتل رسانید ،فرعونیان نقشه کشیدند تا موسی را به قتل برسانند،
موسی علی هالسالم از مصر خارج شد و مدت هشت (یا سه) روز درراه بود تا به دروازه
شهر مدین رسید و سخت یهای بسیار کشید و ب رای رفع خستگی در زیر درختی که
چاهی کنارش بود آرمید.
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از کدام کوچه و راهی م یروند .چون هیکل و بدن آنان را از پشت نمایان بود حیا و
غیرت او را ناگوار آمد و فرمود:

تکلیفش را با چیزهایی که به او احساس خوشبختی یا بدبختی م یدهد یا احساس
موفقیت یا شکست م یدهد مشخص کند و بعد به س راغ فردی برود که او هم
همانطور به زندگی نگاه م یکند؛ یعنی کفو و همتای روحی و اخالقی او.

من از جلو م یروم و شما پشت سر من بیایید ،هرکجا دیدی من اشتباه م یروم راه
را به من نشان دهید (یا سنگریزهای در جلوی پای من بیندازید تا راه را تشخیص
بدهم) زی را ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نم یکنیم.
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چون نزد شعیب علی هالسالم آمد و جریان خود را گفت ،به خاطر پاداش کار و
نیرومندی جسمانی و حیا و پاکی و امین بودن دختر خود را به ازدواج موسی درآورد
موسی علی هالسالم خود را یافته ،صفات اخالقی پسندیده را در خود رشد داده
هدف از زندگی سمتوسوی الهی است لذا خدا هم در این مسیر او را یاری م یکند .116

عبارتها کوتاه بود؛ اما هرکدام یک دنیا حرف داشت ب رای گفتن.

مشخص کردن اهداف در زندگی
َ
قمان
لقمان به پسرش گفت پسرم راه هم که م یروی هدف داشته باش
«قال ل ُ ُ
َمش في َغ ي ِر َأربٍ » 117در یک مسئله جزئی شما
علی هالسالم ِلب ِنهِ :يا ب ُ َن َّي ،ال ت ِ
ب یهدف نباش چه برسد به مسائل کالن و کلی زندگی.

118

هدف انسان را از حیرت در م یآورد
هدف انسان را از حیرت در م یآورد ،هم تکلیف امروزش را م یداند ،هم نتیجه
فردایش را م یبیند .گاهی اوقات چنان سرگردان و حی رانیم که احساس م یکنیم
زمین و زمان بههمپیچیدهاند با خود م یاندیشیم امروز که گذشت و فردا چنین و
چنان م یکنم از این وضعیت خسته شدهام باید کاری کنم .فردا هم م یآید و مردهتر
از دیروز رد م یشود بازم یگوییم فردا نه از شنبه زندگ یام درست خواهد شد شنب هها
و یکشنب هها و روزها م یگذرند و آن فرصت طالیی هرگز نم یرسد و ما غافل از آنیم
که امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم .119

ما در انتخاب همسر دنبال کسی هستیم که نیمهی دیگر و مکمل و هم راه ما در
زندگی باشد .تا زمانی که راه ما مشخص نیست چطور م یتوانیم هم راهمان را انتخاب
کنیم؟ وقتی اهداف زندگی ما که باید افق زندگی را روشن کند ،مشخص نیست ما
چطور م یتوانیم فردی را انتخاب کنیم که همافق ما در زندگی باشد؟ به همین
دلیل قبل از اینکه یک جوان به دنبال انتخاب همسر برود ،باید خودش را انتخاب
کند یعنی تکلیفش را باهدفها ،دغدغهها و حساسی تهای زندگ یاش مشخص کند.

 118ساکنان ملک اعظم ،3ص78

 116صد موضوع پانصد داستان علی اکبر صداقت ،موضوع  35حیا

 119رازهای موفقیت در زندگی ،حجت االسالم عباس پسندیده

 117فيض القدير :ج  1ص  ،162العقد الفريد :ج  3ص .152
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همسر شهید سید علی حسینی از جلسه خواستگاری م یگوید
هنوز آن کاغذ را دارم؛ ش رایطش را خالصه ،رویش نوشته بود و پایینش را امضا کرده
بود .تمام جلسه خصوصی صحبت ما درباره ازدواج ختم شد به همان کاغذ؛ مختصر و
مفید .بعد از باسمهتعالی ،ده تا از نظ راتش را نوشته بود .بعض یهایش اینطور بودند:
داشتن ایمان به خدا و خداجویی؛ مقلد امام بودن و پیروی از رساله ایشان؛ شغل من
پاسدار است؛ مشکالت آینده جنگ؛ مکان زندگی؛ انگیزه ازدواج ،رسیدن به کمال.
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مستکبرین عالم آدم را بازی م یدهند .اص ً
ال درباره هدف فکر نکنید .کافی است آن
لحظه نورانی در دلت جرقه بزند فطرتی که آماده شعلهور شدن هست با یکلحظه
تفکر درباره هدف شعله م یشود.

شاعر حکیمانه سروده
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس
خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس
گر نخواهی کور و نابینا روی از این جهان
چشم دل از خویشتن بازکن کمال این است و بس
ای که پیش از غوره گشتن خواندهای خود را مویز

با صبوری غوره حلوا کن کمال این است و بس

120
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ب رای رسیدن به ثبات در شخصیت که منجر به زندگی پایدار م یشود باید هویت
داشت .مهمترین راه شکلگیری هویت ،هدف داشتن هست .هم هدفهای جزئی و
گذرای زندگی مثل شغل و زندگی و هم هدفهای عال یتر بهانه زندگی

سزاوار است كه تفاخر ،در عالى بودن اهداف باشد.

وقتي س راغ خالق هستي رفته و هدف او را از خلقت جويا م یشویم در آیات قرآن
تعبيرهاى مختلفى درباره هدف آفرينش انسان م ییابیم که آن باید هدف ما در دنیا
باشد

ما باید در مورد هدف خلقت خودمان ،جدی فکر کنیم .کاربردیترین بحث ب رای
انسان معاصر هدف خلقت است زی را اگر ما هدف را دریابیم طوری زندگی م یکنیم که
به آن برسیم .این ثبات شخصیت است .اگر فرد ثبات شخصیت نداشته باشد و حزب
باد باشد ،درواقع نم یداند در این دنیا چهکاره است و جایش کجاست.
بعضی حاضر نیستند درباره هدف فکر کنند م یگویند بگذار خوش باشیم ،زندگی
م یکنند تا سرگرم باشند .سرشان گرم باشد .مهم نیست چ را؟ و چگونه؟ یک عمر دور
خودشان م یگردند و باز نگاه م یکنند سر جایشان ایستادند.

خداوند متعال مىفرمايد :من جن و انس را نيافريدم جز ب راى اينكه عبادتم كنند.
هدف باید عبادت و بندگی باشد هدف شناخت خدا باشد در کالمی دیگر سطح را
باالتر برده در حدیث قدسی م یفرماید:
غني ال
حي ال أموت ،أجعلك ّ
حي ا ال تموت ،أنا ّ
عبدي أطعني أجعلك مثلي ،أنا ّ
ن.124
غني ا ال تفتقر ،أنا مهما أشاء يكن ،أجعلك مهما تشاء يك 
أفتقر ،أجعلك ّ
123

قرآن م یفرماید :شما فکر کردید ما شما را ب رای بازی آفریدیم
121
ون»
«أَ َف َح سِ ْب ُت ْم أَن َّما َخلَقْنا ُك ْم َع َب ثاً َو أَن َُّك ْم إِل َ ْي نا ال ت ُْر َج ُع َ

 122غرر ،ص798
َّ
ْ
ون .ذاریات56
َ 123و ما خَ لَق ُ
ْس إِل ل َِي ْع ُب ُد ِ
ْت الْجِ َّن َو الِن َ

 120میرزا حبیب ّ
الل خراسانی دیوان اشعار
 121المؤمنون115 :

 124من هدى القرآن ،ج ،9ص478 :
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مه مترین ویژگ یهای اهداف
ویژگی اول :هدف ارزشمند باشد
حضرت امیر فرمودند اگر م یخواهید به هم فخرفروشی کنید سر این مسئله
فخرفروشی کنید که چه کسی هدف عال یتر انتخاب کرده است.
122
يكون الت ُ
لي ال ِه َمم»
نب غي أن
َ
« .يَ َ
َّفاخ ُر ب ِ َع ِّ
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هدف انسان باید این باشد خب جوانی که به این هدف برسد همسری انتخاب
م یکند که او هم به این هدف ایمان داشته باشد همدیگر را در رسیدن به این هدف
یاری کنند
کوه بلندي بود که النه عقابي با چهارتخم ،بر بلنداي آن ق رار داشت.
يک روز زلزلهای کوه را به لرزه درآورد و باعث شد که يکي از تخمها از دامنه کوه
به پايين بلغزد.
برحسب اتفاق آن تخم به مزرعهای رسيد که پر از مرغ و خروس بود.

بعضی مواقع انتخابهای غلط انسان را از اهداف عالی باز م یدارد خب این هدف
عالی زندگی ماست ولی اهداف دیگری هم قاعدتاً داریم مانند شغل و حرفه وضعیت
مالی و چیزهای دیگر این اهداف هم ویژگ یهایی دارند همسر ب رای بعضی نردبان
سعود است و ب رای بعضی دیگر طناب سقوط شاعر زیبا این نکته را اشاره م یکند
گِلی خوشـبـوی در حــمــام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که ُم ـشکــی یاعـبـیــری
که از بـوی دالو یــــز تو مـــسـتــم
بـگـفـتا مـن گِـــلی ناچــــــیز بــودم
ولــیـکن مـــدتی بـا ُگل نـشـــستم
کــمــال هـمـنـشـیـن در من اثرکرد

مرغ و خروسها م یدانستند که ...بايد از اين تخم م راقبت کنند و باالخره هم مرغ
پيري داوطلب شد تا روي آن بنشيند و آن را گرم نگهداری تا جوجه به دنيا بيايد.
يک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بيرون آمد.
جوجه عقاب مانند ساير جوجهها پرورش يافت و طولي نکشيد که جوجه عقاب باور
کرد که چيزي جز يک جوجهخروس نيست .او زندگي و خانوادهاش را دوست داشت
اما چيزي از درون او فرياد م یزد که تو بيش از اين هستي .تا اینکه يک روز که داشت
در مزرعه بازي م یکرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج م یگرفتند و پرواز
م یکردند .عقاب آهي کشيد و گفت :ایکاش من هم م یتوانستم مانند آنها پرواز
کنم .مرغ و خروسها شروع کردند به خنديدن و گفتند :تو خروسي و يک خروس
هرگز نم یتواند پرواز کند؛ اما عقاب همچنان به خانواده واقع یاش که در آسمان پرواز

وگر نه من همان خاکم که هســتم

125

ویژگی دوم
هدف این هست که نه دور از دسترس باشد نه دم دستی.
اگر هدف دور از دسترس باشد آدم از رسیدن ناامید م یشود و اگر دم دست باشد
انگیزهای ب رای حرکت در او به او وجود نم یآید .آقا م یخواهی چهکاره شوی اص ً
ال
 125گلستان سعدی
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باالترین درجه کمال انسان زمینی این است که خدایی شود به صفات خدا برسد
البته ما به دنبال باالترین درجه کمال انسانی هستیم ولی باید به قید انسانی آنهم
توجه کنیم .باالترین درجه کمال انسانی آن است که هر کمالی که خداوند متعال
ّ
دارد و مختص ّ به او نم یباشد را دارا شود.

م یکردند خيره شده بود و در آرزوي پرواز به سر م یبرد؛ اما هر موقع که عقاب از
رؤیایش سخن م یگفت به او م یگفتند که رؤیای تو به حقيقت نم یپیوندد و عقاب
هم کمکم باور کرد .بعد از مدتي او ديگر به پرواز فکر نکرد و مانند يک خروس به
زندگي ادامه داد و بعد از سالها زندگي خروسي ،از دنيا رفت.
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هدفش با وضعیت اآلن سازگار نیست به جوان بسیجی مخلصی گفتند م یخواهی
چهکاره شوی  ...گفت من  ...من مقام معظم رهبری...
سوم
شناسایی درست هدف و اینکه جزئی و شفاف باشد
اشکالی که بسیاری اف راد با آن مواجه هستند این است که بهخوب یهدف را ب رای
خود ترسیم نم یکنند.
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جلسه ششم :آمادگ یهای قبل از ازدواج

مسافرت برود باید بلیتی تهیه کند م یرود ب رای خرید بلیت م یگوید« :ببخشید
بلیت م یخواهم؟» فروشنده به شما م یگوید« :ب رای کجا؟ چه ساعتی؟ زمینی یا
هوایی» وقتی شما این موارد را روشن و شفاف نکردی که بلیت ب رای شما صادر
نم یشود .با جزئیات باید ب رای شما روشن باشد.

جلسه ششم
آمادگی های قبل از ازدواج

جوان قبل از ازدواج باید وضعیت شغل آینده را مشخص گند منبع درآمد خانواده
ال کار نیست یا مث ً
از کجاست خب بعضی از مواقع تکلیف مشخص است ولی فع ً
ال
موقتاً تعطی لشده خب این حرف دیگری است جنم کار باشد هدف مشخص باشد
کافی است
هدف در انسان تولید شورونشاط و ح رارت م یکند .آدم ب یهدف کس لاند ،تنب لاند
و افسرده است
ان شااهلل بتوانیم اهداف عالی در زندگی انتخاب کنیم و به این اهداف نائل شویم.
 126تحف العقول ،ص171
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حضرت به کمیل فرمود :قدم از قدم ب رنم یداری مگر اینکه نیاز داری به معرفت
اج فِي َها إِل َى َم ْع ِر َفة» 126یعنی قبل
و شناخت« .يَا ُك َم ْي ُل َما م ِْن َح َر َك ٍة إ ِ َّل َو أَن َْت ُم ْح َت ٌ
از هر اقدامی نیاز به شناسایی داری .شناسایی جزئی و شفاف مث ً
ال کسی م یخواهد
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در کنار این آمادگ یها كسب مهارتها نیز ازجمله آمادگ یهای الزم ب راي ازدواج
است كه به دست آوردن بخش مهمي از آن پيش از ازدواج کام ً
ال ضروري است و ما
مختص را ً به بیان  3مهارت اشاره م یکنیم:
 .1مهارت ارتباطی
 .2مهارت حل اختالف
 .3مهارت تصمی مگیری و اراده
در پایان به لزوم مشاوره ب رای ازدواج پایدار و آسان م یپردازیم.
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قبل از ورود و اقدام به هر امر مهمی الزم است انسان یک سری آمادگ یهایی را
کسب کند تا بتواند در آن امر به موفقیت برسد مانند سعود به قله ب رای یک ورزشکار
که نیاز به آمادگی قبلی دارد با توجه به اهمیت آن امر آمادگی ب رای آنهم از ضرورت
خاصی برخوردار خواهد بود در این جلسه ما درصدد این هستیم که ب رای مخاطب
ضرورت آمادگی ب رای ازدواج و انتخاب که یکی از مهمترین اتفاقات زندگی م یباشد را
بیان کنیم همچنین یک سری از آمادگ یهای الزم را بیان کنیم ازجمله:
 .1شناخت خود و مسیر زندگی که جلسه قبل مفصل پرداختیم
 .2استقالل از والدین
 .3تعهد و مسئولت پذیری
 .4گذشت و ایثار
 .5توانایی کنترل غضب
 .6امید و توکل

شد و به کما رفت.

وی توسط چند تن از کوهنوردان حاضر در بارگاه تحت احیای قلبی ریوی ق رار
گرفت و تالشهای الزم ب رای گرم کردن وی اقدام نمودند ولی تالشهای ایشان مؤثر
واقع نشد و در ساعت  ۷:۴۵خود را از دست داد و این مرگها خاص کوهنوردی
نیست مرگ ناگهانی ورزشکاران جوان یکی از اتفاقاتی است که باعث تأثر و تأسف
مردم و جامعه پزشکی کشور است در رشته شنا هم ازایندست اتفاقات کم نیست
متخصصین امر پیگیر عوامل این اتفاقات بودهاند خب دلی لهای زیادی ذکرشده
ازجمله یکی از مهمترین عوامل عدم آمادگی ورزشکار بیانشده مسئول پایگاههای
سازمان امداد و نجات دریایی جمعیت هاللاحمر گفت :گرفتگی عضالت ،افت فشار و
 127هیپوترمی :کاهش خطرناک دمای بدن است که معموالً در اثر تماس طوالنی مدت با هوای سرد
ایجاد میشود و به صورت اتفاقی روی داده و در آن دمای پایینتر از دمای طبیعی بدن حاکم میشود.
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آمادگ یها...
اواخر سال گذشته خبری را ما شنیدیم که واقعاً متأثر شدم که یکی از کوهنوردان
ته رانی بهمنماه  ۹۴اقدام به صعود قله دماوند نموده بود به دلیل کاهش دمای
بدن 127و تخلیه انرژی بعد از صعود قله در هنگام برگشت دچار کاهش عالئم حیاتی
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درنهایت افزایش ض ربان قلب در اف راد به دلیل آماده نبودن بدن آنان ازجمله

امام صادق علی هالسالم م یفرمایند:
اج فِي َم ْن ِزل ِ ِه َو ع َِي ال ِ ِه إِل َى ثَ َلثِ خِ َل ٍل يَ َت َكلَّ ُف َها َو إ ِ ْن ل َ ْم يَ ُك ْن فِي َط ْب ِع ِه
إ ِ َّن ال ْ َم ْر َء يَ ْح َت ُ
130
ن
َذل َِك ُم َعاشَ َر ٌة َج ِم ي لَ ٌة َو َس َع ٌة ب ِ َت ْقدِي ٍر َو َغ ْي َر ٌة ب ِ َت َح ُّص 

شایعترین مشكالت اف راد هنگام شنا كردن در استخر و دریا است.
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عدم آمادگی ب رای ورزش خطر جدی دارد سه راب محمودی ج راح و متخصص
ارتوپدی در گفتگو با خب رنگار بهداشت و درمان باشگاه خب رنگاران اظهار داشت:
عدم آمادگی جسمانی ب رای انجام حرکات و فعالی تهای ورزشی ،خطر بسیاری از
آسی بهای م ربوط به ناحیه کمر بهویژه عارضه فتق دیسک کمر را تا حدود دو ب رابر
129
افزایش م یدهد.
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ورزش کوهنوردی هم از این نیاز مب را نیست در تحلیل علت مرگ بسیاری از
کوهنوردان عدم آمادگی جسمی و حتی روحی بیانشده و گفتهاند آمادگی بدنی
کافی ،نخستین شرط الزم ب رای صعود به قلۀ کوه دماوند است .صعود به قله دماوند
ب رای اف رادی که بهطور منظم به کوهپیمایی م یپردازند و دارای آمادگی جسمانی
کافی هستند ،صعود مشکلی نیست .م یشود با آمادگی قلهها را یکی بعد از دیگری
فتح کرد و به مقصود رسید در زندگی و ازدواج هم ما دنبال قله و هدف سعادت و
خوشبختی هستیم باید قبل از حرکت جهت فتح قله آمادگی الزم را کسب کنیم
ازدواج هم بهعنوان مهمترین انتخاب و بزرگترین مسئولیت هر فرد در طول زندگی
نیاز به آمادگ یهایی دارد.

ازآنجاکه ابعاد و زواياي گوناگوني در تشكيل يك زندگي مشترك ،پايدار و موفق
دخالت دارد ،مناسب است آمادگ یهای الزم ب راي ازدواج را در بخشهای مختلفي
موردبررسی ق رار دهيم:
 .1شناخت خود و مسیر زندگی
امام على عليه السالم :نهايت معرفت اين است كه آدمى خود را بشناسد .نهایت
معرفت یعنی حد باالی شناخت این است که انسان خود را م یشناسد حاال اگر کسی
خودش را شناخت که گفتیم باالترین شناختهاست پس م یتواند دیگری را ،زندگی
را و  ...بشناسد چ راکه امير مؤمنان علی هالسالم مي فرمايد« :من عرف نفسه كان لغيره
اعرف» 131هر آنكه خود را شناخت ديگري را بهتر خواهد شناخت .پس شناخت خود

ازدواج امری مقدس و الهی است که بین دو فرد صورت م یگیرد ،ولی همین امر
ب رای اف رادی که آمادگی آن را ندارند ،چندان شایسته و مناسب نیست .آمادگی مناسب
الزمه ازدواج است.

م یتواند در شناخت بهتر شريك و همدم زندگي نيز فرد را ياري رساند.
 130بحاراألنوار ج 75ص235

www.salamatnews.com 128

 131غرر ص 636

 129باشگاه خبرنگاران www.yjc.ir
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همانا شخص در مورد امور منزل و خانواده خود نیازمند سه ویژگی است که حتی
اگر در ذات او نیز وجود نداشته باشد باید آنها را به دوش کش؛ همزیستی و رفتار
زیبا و نیکو ،وسعت بخشیدن هم راه با اندازه نگهداشتن و غیرت محافظت از ناموس.
خب طبیعی است که این خوشرفتاری ،توان مدیریت اقتصادی منزل و غیرتمندی
از ویژگ یهایی است که فرد باید پیش از ازدواج آنها را در خود به وجود آورده باشد تا
با شروع زندگی مشترک بتواند از آثار و فواید آن بهرهمند شود نه آنکه صحنه زندگی
مشترک را میدان آزمون و تج ربه خود ق رار دهد.

tarikhema.org

ون َك ًّل َفا ْف َع ْل» .
«امام صادق (ع) إ ِ ِن ْاس َت َط ْع َت أَ ْن َل تَ ُك َ
جوان باید آموخته باشد س ربار کسی نباشد انتظار اداره زندگی را از این آن نداشته
باشد

کسی که قصد شریک زندگی دارد شریک زندگی را باید بشناسد .شناخت خود
م یتواند مقدمه شناخت یک همسر مناسب زندگی باشد که سبب پایداری در ازدواج
خواهد شد شناخت خود م یتواند در شناخت شریک جوان را یاری کند و با توجه به
این نکتهکه شخص بداند چه اهدافی دارد و چه ویژگ یهایی دارد این امر کمککار
در انتخاب همسر و شریک مناسب زندگی خواهد بود .ما در جلسه قبل به این امر
پرداختیم و این جلسه نیز دراینباره بسنده م یکنیم.

133

مقام معظم رهبری فرمودند :هویّت مستقل ،اولین چیزی است که ما بایستی در
جوان خودمان ،در نوجوان خودمان رشد بدهیم و پرورش بدهیم .134ما در این بخش
مشکالت اساسی داریم.
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استقالل فرزند از والدین و رفقا یک امری است که هم باید پدر و مادرها به آن
توجه داشته باشند و هم خود جوان این امر مشکلی بزرگ در جامعه ما است که
جوانان هنوز به پدر و مادر خود وابستگی دارند در مسائل مالی در تصمی مگیریها
هنوز این جوان شکوفا نشده است .گاه پدر مادر بهجای اینکه مشورت بدهند در کار
او دخالت نم یکند اگر والدین م یخواهند مشورتی بدهند باید به تنهائی باشد واقعاً
مشورت گونه باشد نه تحکم و اجازه باید داد خود او هم تج ربه کسب کند و حتماً
هم نیاز نیست خود والدین نصیحت کنند از کسی که فرزندتان آن را قبول دارد هم
م یتوان استفاده کرد.

عبد
شما با این مقام معنوی در چنین روزیدارید کار م یکنید! حضرت فرمود يا َ
132
زق ِلس َتغن َِي عن مِثل ِك
جت في َط ِ
األعلىَ ،خ َر ُ
لب ال ِّر ِ
ای عبد االعلی! آمده به دنبال روزی تا از مثل تویی ب ینیاز شوم،
اینیک قاعده است .فرمود در مسائل مالی تا م یتوانید مستقل باشید وابسته به
این و آن نباشد بار مسئولیت اقتصادی خود را روی دوش دیگ ران نگذارید.

جوانان بدانند چهبسا که دیگ ران در فرمانها و دستورات خود در خطا و اشتباه
باشند ،یا نسبت به جمال و جالل زندگی و امنیت زن و شوهر نظر سوئی داشته
باشند و چهبسا که مایه دخالت دیگ ران در زندگی زن و شوهر جوان و تازهعروسی
کرده حسادت باشد .اجازه ندهید دیگ ران با حرف زور و نا بهجا در زندگی شما دخالت
کنند زیر بار زور نروید مستقل باشید
 133کافی ج  5ص 79

 132کافی ،ج ،5ص74

 134بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان۱۳/۰۲/۱۳۹۵ ،
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 .2استقالل از والدين
اما از دیگر نیازهای یک جوان خواه دختر باشد و خواه پسر آمادگ یهای نیاز دارد
جهت انجام و به ثمر رسیدن ازدواج موفق یکی از آن موارد استقالل از خانواده است
استقالل از والدین م یباشد شخصی به نام عبد االعلی م یگوید امام صادق (ع) را في
ٍ
الح ِّر
يو ٍم
صايف شدي ِد َ
در یک روز گرم در اط راف مدینه دیدم حضرت بهشدت زحمت م یکشد گفتم
عند اللّ ع ّز و ّ
جل و َق راب َ ُت َ
فدایت شوم حال ُ َ
رسول اللّ صل یاهلل عليه و آله و
ك مِن
ك َ
ِ
أنت تَج َه ُد ل ِنفسِ َ
ِثل هذا اليو ِم؟!
َ
ك في م ِ
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که یک جو زیر بار زور رفتن

هم راه دیگر حاجی که طاقتش به سر آمده بود ،گفت :زود باش طناب را بی انداز
بریم ،حوصله نداریم! دژبان درحال یکه اسلحه را بهطرف آنها نشانه رفته بود ،با لحنی
خشن گفت :بلبل زبونی م یکنی؟ زود بیایید پایین ،دراز بکشید روی زمین و کمی
سینهخیز برید تا به مقررات آشنا شوید.
حاج حسین با فروتنی خاصی که داشت ،به هم راهان خود آهسته گفت :هر کاری
م یگوید انجام دهید.
از خودرو پیاده شدند .در این هنگام دژبان متوجه شد که یکی از آنها؛ یعنی حاج
حسین ،یکدست بیشتر ندارد .به همین دلیل گفت :خیلی خوب تو سینهخیز نرو،
اما ده مرتبه بنشین و پا شو!

135

 .3تعهد و مسئولیت پذیری
از عوامل مهمی كه سبب موفقیت در زندگی زناشویی م یگردد حس تعهد و
مسئولیت پذیری است.
شانزدهساله بود و تازه به جبهه آمده بود .ب رای او پست دژبانی تعیین کرده بودند
و بازرسی عبور و مرور خودروها را بر عهده داشت.

در همین حال مسئول دژبانی که در حال عبور ازآنجا بود ،س راسیمه بهطرف دژبان
دوید و گفت :برو کنار ،بگذار وارد شوند ،مگر نم یدانی ایشان فرمانده لشکر است.
با شنیدن این سخن ،حالت بیم و شرم ساری در چهره دژبان هویدا شد .حاج
حسین بدون آنکه ذرهای ناراحت شود ،با تبسمی حقشناسانه ،دژبان را در آغوش
گرفت و بوسهای بر چهره او زد و گفت اتفاقاً وظیفهاش را خیلی خوب انجام داد و

شهید حاج حسین خ رازی ،فرمانده لشکر ،بهاتفاق دو نفر از مسئوالن درحال یکه
سوار تویوتا بودند ،م یخواستند به موقعیت وارد شوند .بسیجی دژبان که آنها را
نم یشناخت ،گفت :لطفاً کارت شناسایی .حاج حسین گفت :هم راهمان نیست .دژبان

پس از سپاسگزاری از دژبان به دلیل ُح سن انجاموظیفه ،خداحافظی کرد و رفت.

136

 136به نقل از :مجله جانباز ،شهریور 1376

 135ملک الشعرای بهار قطعات قطعه شماره  143در تحمل نکردن زور
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شاعری م یگوید
دورویه زبر نیش مار خفتن
سهپشته روی شاخ مور رفتن
تن روغنزده با زحمت و زور
میان النة زنبور رفتن
به کوه بیستون ب یرهنمایی
شبانه با دو چشم کور رفتن
برهنه زخمهای سخت خوردن
پیاده راههای دور رفتن
میان لرز وتب با جسم پر زخم
زمستان توی آب شور رفتن
به پیش من هزاران بار بهتر

گفت :پس حق ورود ندارید .یکی از هم راهان خواست حاج حسین را معرفی کند،
اما حاجی با اشاره ،او را به سکوت ف راخواند .اص رار کردند ،سودی نداشت .دژبان کارت
شناسایی م یخواست.
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اس َم ْن
در کالم دیگری رسول خدا بدترین مردم را معرفی م یکنند م یفرمایند شَ ُّر ال ّن ِ
ال یَ ْع ُفو َع ِن ال َّزل َّ ِة َو ال یَ ْس ُت ُر ال ْ َع ْو َرةَ 140.بدترین مردم کسی است که از لغزش طرف خود

«س َب ُب االيتِالفِ ال َوفا ُء 137».وفاداري
امی رالمؤمنین -علي عليه السالم مي فرمايدَ :
عامل الفت گرفتن است .در مفهوم عام« ،وفاداري» به معناي انجام تمام و كمال
تمامي شروط و تعهدي است كه بر فرد الزم آمده و آن را پذيرفته است.

گذشت نکند و عیب را نپوشاند .باید یاد بگیریم که در زندگی باید گذشت داشت ب رای
گذشت داشتن باید تمرین کنیم
حضرت هود یکی از پیامب ران الهی است ،همسر بدی داشت ،اما ب رایش دعا م یکرد،
از علت این کار پرسیدند؟ فرمود :خداوند هیچ مؤمنی را نیافرید ،مگر اینکه دشمنی
دارد که او را اذیت م یکند! دشمن من هم همین زن من است ،اگر دشمنم در اختیار
خودم باشد بهتر از این است که من در اختیار دشمنم باشم
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در زندگی مشترک باید بهجای دیدن خود دیگری را ببینی از شخصی نگری باید
به دگر نگری برسیم این امر باعث ایجاد رابطه صمیمی در خانه م یشود .ببینید
رسول خدا ص چقدر زیبا بیان م یکنند

 .4گذشت و ایثار
ازدواج یعنی پذیرش همیشگی فردی که کام ً
ال از شما متفاوت است .روحیات
متفاوتی دارد ،عالیقش فرق م یکند و ش رایط رشد و پرورش متفاوتی دارد؛ بناب راین
اگر فردیتتان خیلی پررنگ است یا عادت ندارید ،سازهای مخالف را بشنوید ،باید قبل
از ازدواج روی این مسئله تأملکنید

پیامبر اکرم صل یاهلل علیه و آله فرمود :أَ َل َو َم ْن َص َب َر َعلَ ى ُخ ُل ِق ا ْم َرأَ ٍة َس ِّي َئ ِة ال ْ ُخ ُل ِق
141
َو ْاح َت َس َب فِي َذل َِك ال ْْج َر أَ ْع َطا ُه َّ ُ
اب الشَّ ا ِك ِرين.
الل ثَ َو َ
هر مردی که اخالق بد همسر خود را به خاطر پاداش آن ،تحمل کند ،خداوند
پاداش شاک ران به او عطا خواهد نمود.
البته این دلیل نم یشود خانمها بداخالقی کنند.

ب ال ْ َع ْف َو  138همانا
رسول حق (صل یاهلل علیه و آله و سلم) فرمود :ا َِّن اللّ َع ُف ٌو یُحِ ُّ
خدا گذشت کننده است و گذشت را دوست دارد؛ و نیز فرمودَ :م ْن ا َ َ
قال ُم ْس ل ِماً َعث َْرتَ ُه
اَ َ
قال اللّ َعث َْرتَ ُه یَ ْو َم الْقِیا َمة ِ139کسـی که از لغـزش مسـلمانی بگـذرد ،خـداوند در

هرکسی از خودش یک سؤال به پرسه و آنهم اینکه وقتی در خانه بداخالق یهای
و عصبانی تها رخ خواهد داد آیا م یتوانم گذشت داشته باشم م یتوانم این عصبانیت
خود را کنترل کنم.

قـیامت از لـغزش او خواهد گذشت .همه ما نیازمند بخشش در روز محشر هستیم
 137غررالحكم ص435

 140غرر الحكم.5735 :

العمال.7005 :
  138كنز ّ

 141األمالي (للصدوق) ،النص ،ص430 :

العمال.7019 :
  139كنز ّ
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اگر فرد متعهد و مسئولی نیستید ،بپذیرید که امروز وقت ازدواج شما نیست.
ب رای سنجش می زان مسئولیت ،بهتر است سؤاالت زیر را از خود بپرسید :چقدر ب رای
موفقیت و خوشبختی خود تالش کردهاید؟ تا به چه حد موفق بودهاید؟ چقدر در
قبال خود و س رنوشتتان احساس تعهد م یکنید؟ به هنگام مواجهه با مشکالت زندگی
چگونه رفتار م یکنید؟ سهم دیگ ران در تصمیمات مهم زندگی شما چقدر است؟
و اگر با ارزیابی پاسخهای خود ،متوجه حس مسئولیت در خود شدید ،م یتوانید
آمادگی خود ب رای ازدواج را اعالم کنید،
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 .5توانایی کنترل غضب
بعضی میگویند من وقتی عصبانی شوم اختیار کارها از دستم خارج م یشود
و دیگر متوجه رفتارهای خود نیستم ،خون جلو چشمم را م یگیرد و ازایندست
حرفها خب عزیزم شما با این اخالق و وضعیت ب رای ازدواج باید تأملکنی
142
امی رالمؤمنین (علی هالسالم) م یفرمایند :الغَضَ ُب شَ ٌّر إن َ
شر
أطع َت ُه َد َّم َر .خشمّ ،
است ،اگر از آن فرمان برى وي ران مىكند.

یزند که
پدر بسیار ناراحت م یشود و غضب م یکند و ض ربهای بهصورت کودک م 
منجر به كر شدن کودک م یشود.
چند روز بعد وقتی پدر به دیدن کودک خود در بیمارستان م یرود کودک به
او م یگوید :پدر جان اگر من بزرگ شدم و کار کردم و پول میز را به تو دادم ،تو
گوشهایم را به من برم یگردانی؟

ِفتاح ُك ِّل
یا در روایتی دیگر از محضر امام صادق عليه السالم م یفرمایند :الغَضَ ُب م ُ
شَ ر 143خشم کلید هر زیانی است.
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درنتیجه یک غضب به خاطر یک مال دنیا منجر به ناشنوا شدن کودک و یتیم

آری خشمگین دچار هر نوع اشتباه م یشود ،به شخصیت طرف مقابل حمله
م یکند ،به اعصاب و قلبش فشار وارد م یآید ،چهرهاش سرخ و خونین رنگ م یگردد،
یزند ،طالق م یدهد ،ض ربه وارد م ینماید ،خسارت به
یزند ،خ راب م یکند ،آتش م 
م 
بار م یآورد و...
علی (علی هالسالم) فرمود:
ون الَ َّن صاحِ َب ها یَ ْن َد ُم َفا ِْن ل َ ْم یَ ْن َد ْم َف ُج ُنون ُ ُه ُم ْس َت ْح َک ٌم .144
اَلْحِ َّد ُة ضَ ْر ٌب م َِن ال ْ ُج ُن ِ
خشم و غضب نوعی از دیوانگی است ،همانا دارنده این حالت ،پشیمان م یشود،
اگر نادم نشد دیوانگی او قوی و محکم است.

شدن و ب یسرپرست شدن یک خانواده م یشود

145

 .6امید و توکل
َ
س َّ ُ
الل ب ِ َكافٍ َع ْب َد ُه :آیا خداوند ب رای
خداوند متعال خود در ق ران کریم می فرماید :أل َ ْی َ
بندهاش کافی نیست؟! (زمر )36
انسان باید در تمامی موارد :ازدواج ،یافتن شغل مناسب و یا همسر دلخواه و
شایسته بر خدا توکل کند و اعتماد کردن بهغی راز خدا را جز پشیمانی سودی ندارد.
ِك ُمج ِريا َّإل اللّ
ِك أن ال تَرى ل ِ ِرزق َ
ك مِن تَ َو ُّكل َ
سب َ
معنای توکل یعنی اینکهَ :ح ُ

در خانوادهای که وضع مالی مناسبی نداشتند ،پدر یک «میز» م یخرد که آن را
خیلی دوست داشته است .روزی پسرش وارد اتاق م یشود و کاری م یکند که منجر
به شکسته شدن میز م یشود.

ُس بحانَه.

 142غرر الحكم.1220 :

146

 145تحرير المواعظ العددية؛ صفحه  256و نصايح؛ صفحه 130

 143الكافي :ج  2ص  303ح .3

 146غرر الحكم.4895 :

 144نهج البالغة :الحكمة .255
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پدر تا این را م یشنود از بغض نم یتواند جلوی گریه خویش را بگیرد و از بیمارستان
خارج م یشود.
روز بعد هم خودکشی م یکند.
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آقا امیر المومنین می فرماید :در تو ّكل كردنت همين بس كه هی چکس جز خدا
را جريان بخش روزى خود ندانى.

گلستان شد که:
اهیم  148و ما گفتیم :ای آتش! سرد و سالم
نار ُکونی ب َرداً و َسالماً َعلی اِب ر َ
َو ُقلنا یا ُ
بر اب راهیم باش؛ و آنچنان آتش سرد شد که :لَو لَم یَقُل َسالماً َلَهلَ َک ُه ب َر ُدها 149.اگر
خدای متعال به آتش نم یفرمود بر اب راهیم سالم باش و تنها م یفرمود سرد باش ،جان
اب راهیم از سرما به خطر م یافتاد.
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حـال مـن مـــــ یبـیـنـد و مــــ یدانـد او

باید ما خدا را باور داشته باشیم .امید و توکل به خدا را از دست ندهیم .چ راکه اگر
خدا را در تمام امور دیدم دیگر روی پای خودمان م یایستیم و فقط به خدا توکل
م یکنیم
 .7مهارتها
در کنار این آمادگ یها كسب مهارتها نیز ازجمله آمادگ یهای الزم ب راي ازدواج
است كه به دست آوردن بخش مهمي از آن پيش از ازدواج کام ً
ال ضروري است مهارت
یعنی هنر مدیریت اتفاقات ،اختالفات ،حل مسائل و مشکالت احتمالی زندگی و ایجاد
روابطی مطلوب البته به اين نكته واقف هستيم كه تحقق كامل اين مهارتها با مرور
زمان و كسب تج ربيات در خالل زندگي ميسر م یگردد اما درعی نحال بايد توجه
داشت كه حدنصابی از اين موارد قبل از آغاز زندگي مشترك بايد در فرد حاصل گردد
که بهاجمال برخی از این موارد را بیان م یکنم
 -1مهارتهای ارتباطي
در خوب گوش دادن ،خوب حرف زدن و خوب تجزی ه و تحلیل كردن صحب تهای
ديگ ران نهفته است .به همين دليل ب راي ايجاد ارتباط مؤثر و مفيد بايد راهکار و الگوي

147

و س رانجام ،ب رای اینکه کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد آتشبر او

 148انبیاء ایه 69

 149و قال الطبرسي قال أبو العالية لو لم يقل سبحانه َو َسالماً لكانت تؤذيه من شدة بردها و لكان بردها
ِيم لكان بردها باقيا إلى األبد
أشد عليه من حرها و لو لم يقل َعلى إِبْراه َ

 147عالمه نراقی ،مثنوی طاقدیس ،ص .309
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توکل حضرت اب راهیم مثالزدنی است اب راهیم گفت:
همی نقدر که از حال من آگاه است کافی است.
چـون رهــا از منجنیق آمـــــــد خلیل
آمـــــــــد از دربــــــار عـــزت جـبـ رئــیـل
گـفـت « َه ـل ل َ َ
حاج ٌه یا ُمج َت بی»
ک َ
ُ
َ
ـبـریـل ال»
ِــنــک یـا َج
گــفــت «أ ّم ــا م
مــن نــدارم حاجتــی از هـیــچ کس
با یکــی کار من افتاده اســــــت و بس
گـفـت بـا او جـبـ رئـیـل ای پـادشـــاه
پس ز هر کس با شــــدت حاجت بخواه
گفت اینجا هســـــت نامحرم مقــال
عـلـمه بـالـحال حســـــبی بالســــؤال
گــر ســــ زاوار مــن آمـــــد سوخـتن
لـــب ز دفع او بـــبـــایــــــــد دوخــتــن
مـ یتـوانـد آتــشـــم گـلــشــن کـنـد
شــــــعله ها را شــــــاخ نســترون کند
من نمـ یخواهـم جز آنچـه خواهد او
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مؤثر آن را نيز در نظر بگيريم.
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 -2مهارتهای حل اختالف
بروز اختالف و تفاوت بين اف راد ،امري کام ً
ال عادي و طبيعي است؛ اما مهمتر از آن،
اين است كه اف راد بايد نسبت به حل اين اختالفات ،اش راف داشته و بتوانند اختالف
يا سوء تفاهمات خود با ديگ ران را بهگونهای منطقي و مسالمتآمیز حل كنند
گوش دادن فعال به سخنآنهمسر ،سعي در درك و پذيرش احساسات او و استفاده
از راهكارهاي كاهش تکانهها و ناراحت یها (شوخي و مزاح ،عوض كردن موضوع بحث،
قدم زدن و تفريح و )...م یتواند در حل اختالف مؤثر باشد و دختر و پسر آماده ازدواج
در به كار بردن اين روشها توانمند باشند.

لزوم مشاوره در ازدواج
کسب این آگاه یها و مهارتها در بسیاری از موارد توسط خود اف راد ممکن نیست
یا ناقص انجام م یشود حتی در بعضی از جوانان به خطا م یافتد و واقعیت را درک
نم یکنند لذا الزم با متخصص امر مشورت کرد.
شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارندهاش نیکو نگهداشت

یراه گفتن كشيده بود.
یکی از رزمندهها نقل م یکند که كار به توهين و بد و ب 
حاجي خون سرد نشسته بود و بحث م یکرد .ديگر نم یتوانستم تحملکنم .نی مخیز
شدم كه وراميني دستم را كشيد و مجبورم كرد بنشينم .خودمان بوديم توي چادر و
حاجي كه توي خودش بود .داشتم فكر م یکردم اآلن است كه دستور اخ راج آنها را از
لشكر بدهد .بلند شد و از چادر رفت بيرون .دو ركعت نماز خواند .آمد كنارمان نشست
و كارهاي لشكر را پيش كشيد .مثلاینکه هيچ اتفاقي نيفتاده بود.

150

 -4مهارت تصمی مگیری و اراده
تصمی مگیری و به دنبال آن داشتن ارادهای مصمم ،نياز به مهارت دارد .انسانها
به صورتهای مختلفي تصمی مگیری م یکنند؛ به تعبیری م یتوان گفت  3نوع
تصمی مگیری داریم

وگ رنه صد قدح نفتاده بشکست
در روایتی امام صادق علی هالسالماز ابى بصیر پرسید :یکى از شما م یخواهد ازدواج
نماید چه م یکند؟
گفت نم یدانم .امام فرمود چون به این کار تصمیم گرفت دو رکعت نماز گزارد و
خدا را حمد کند و دستان خويش به آسمان بلند كند و بگوید :ثُ َّم يَق ُ
ُول اللَّ ُه َّم إِن ِّي
151

 151دوبیتی های بابا طاهر دوبیتی 9

 150يادگاران ،جلد  2كتاب شهيد محمد ابراهيم همت ،ص 82
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 -1برخی در تصمی مگیری کام ً
ال مستقل عمل م یکنند و هی چگونه مشورت و
همفکری با دیگ ران ندارند.
 -2برخی دیگر تصمی مگیری آنها کام ً
ال مطیعانه است و از خود هیچ اراده و عزمی
ندارند؛ سبك تصمی مگیری مطيعانه ،م یتواند صدمه زيادي به موضوع تصميم و يا
بهعنوان مثال ،به ازدواج فرد ،وارد كند .در تصمی مگیری مطيعانه ،ديگ ران ب راي شخص
تصميم م یگی رند بدون آنکه فرد ،نقشي در اين تصمی مگیری داشته باشند .نمونه
اين تصمی مگیری را م یتوان در ازدواجهای سنتي مشاهده كرد.
 -3در میان این دو طيف ،اف رادی هم هستند که به دنبال مشورت با اف راد آگاه
و امین تصمی مگیری م ینمایند و سالمترین سبك تصمی مگیری را م یتوآنهمين
قسم برشمرد.
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يد أَ ْن أَتَ َز َّو َج َف َقد ِّْر ل ِي م َِن الن َِّس ا ِء أَ َع َّف ُه َّن َف ْرجاً َو أَ ْح َف َظ ُه َّن ل ِي فِي نَفْسِ َها َو فِي َمال ِي
أُ ِر ُ
َو أَ ْو َس َع ُه َّن ِر ْزقاً َو أَ ْع َظ َم ُه َّن ب َ َر َك ًة َو َقد ِّْر ل ِي َولَداً َط ِّي ب اً ت َْج َع ُل ُه َخلَفاً َصال ِحاً فِي َح َي ات ِي َو
ب َ ْع َد َم َمات ِي...
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جلسه هفت :شناخت شریک

خداوندا من قصد ازدواج دارم ،زیباترین و خوشخوترین و عفی فترین زنان را نصیب
من کن که مال من و ناموس خود را بهتر حفظ کند و رزق و برکت او از همه وسی عتر
ت و مرگ من یادگارى صالح باشند به من عنایت
باشد و از او فرزندى پاک که در حیا 
کن
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جلسه هفتم
شناخت شریک
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سزای زندگي است و جواني كه در آستانه ازدواج ق رار دارد
ازدواج از وقايع استر 
بهطور طبيعي سطحي از نگ راني و اضط راب را تج ربه م یکند؛ نفس دعا و نيايش
دررسیدن به آرامش و كاهش اضط راب او مؤثر خواهد بود و م یتواند زمینهساز انديشه
و تصميم راحتتر و مناسبتر باشد.

tarikhema.org
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همهی انسانها از جهت خلقت ،اصل تکلیف ،اراده و اختیار ،ثواب و عقاب باهم
مساوی هستند و تفاوت خاصی ندارند ولی با توجه به نقشی که هریک از زن و مرد در
این عالم بر عهدهدارند خداوند ویژگ یهای خاصی را به این دو جنس عنایت فرموده تا
وظیفه خود را پیداکرده به نحو احسن به انجام برسانند ب رای پایدار ماندن یک ازدواج
الزم است زوجین قبل از ازدواج از ویژگ یهای خاص این دو جنس اطالعات الزم را
کسب کنند تا بتوانند به نیازهای هم پاسخ صحیح بدهد از تنشها جلوگیری شود و
عمری زندگی پایدار هم راه با رضایتمندی داشته باشند لذا ما در این جلسه به چند
مورد از ویژگ یهای عمده زن و مرد اشاره م یکنیم ازجمله :
 .1جزئ ینگری در خانمها و کل ینگری در آقایان
 .2توجه بهظاهر یا حس زیبای یشناختی در زن
اقتدارطلبی در مرد و احساسگ رایی در زن (ضمناً قاعدهی مهمی جهت
.3
پایدار ماندن ازدواج هم ذیل این مورداشاره م یکنیم)
 .4تفاوت در ارتباط کالمی
 .5عمقی بودن نگاه مرد و سطحی بودن زن

و هرگاه ترسو باشد از هر چيزى كه ممكن است به آبرو و عفت او صدمه بزند
مىترسد (و از آن فاصله مىگيرد).
البته آنچه را امام (عليه السالم) در اين كالم نورانى بيان فرموده بهصورت مطلق و
ف راگير نيست ،بهبیاندیگر منظور امام (عليه السالم) اين نيست كه در همهجا متكبر،
يا ترسو و يا بخيل باشد ،بلكه منظور مواردى است كه در صورت نداشتن اين صفات
یزند وگ رنه زنان نبايد به بستگان ،محرمان و دوستان زن
به عفت يا امانت او لطمه م 
خود تكبر ورزند يا از همهچیز حتى سايه خود بترسند يا در بخشش از اموال خود
بخل به خرج دهند.
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 154به قول مرحوم مغنیه :بخل زنانه ،کرم و بخشش او نسبت به خانواده اش می باشد استاد ما می فرمود
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ان شا اهلل جوانان عزیز ما با آگاهی پیدا کردن نسبت به این نکات ازدواج و زندگی
پایدار ،شیرین و لذت بخشی داشته باشند.
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صال
يار خِ ِ
امی رالمؤمنین على عليه السالم در کالم خردمندانهای م یفرمایند خِ ُ
جال بهترين خصلتهای زنان ،بدترين خصلتهاى مردان است
صال ال ِّر ِ
النِّسا ِء شِ ر ُار خِ ِ
یعنی خصلتهایی وجود دارد که اگر خانم آن خصلت را داشته باشد م یشود بهترین
خصلت و اگر آقا داشته باشد م یشود بدترین خصلت و اما خصلتهایی که ب رای
الب ُ
خل؛ غرور ،ترسويى و
الج ُ
خانم بهترین است چیست حضرت فرمود ال َّزه ُو و ُ
بن و ُ
ِ
الم رأ ُة َمز ُه َّو ًة لَم ت َُم ِّك ْن مِن ن َفسِ ها ،زي را زن هرگاه مغرور باشد خودش
بخل فإذا
كانت َ
را در اختيار [نامحرم] نمىگذارد .و إذا كانت بَخي لَ ًة َحف َِظت مالَها و َ
مال بَعل ِها ،هرگاه
ي ٍء
بخيل باشد مال خود و شوهرش را نگه مىدارد و إذا كانت َج بان َ ًة َف ِر َقت مِن ُك ِّل شَ 
يَع ِر ُ
ض لَها. 153
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شهید مطهری این تفاوت را از نگاه ارسطو اینگونه بیان م یکنند:
نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت به عهده هر يك
از آنها گذاشته و حقوقى كه ب راى آنها خواسته ،در قسمتهای زيادى باهم تفاوت
دارد .به عقيده ارسطو فضايل اخالقى زن و مرد نيز در بسيارى از قسمتها متفاوت
است :يك خلقوخوی مىتواند ب راى مرد فضيلت شمرده شود و ب راى زن فضيلت
نباشد .برعكس ،يك خلقوخوی ديگر ممكن است ب راى زن فضيلت باشد و ب راى مرد
فضيلت شمرده نشود .

در تمام مواردی که در قرآن خطاب (یا أیّها ال ّناس ) 158واردشده است زن و مرد
باهم و بهطور یکسان مورد خطاب هستند .در مواردی نیز که خطاب بهصورت (یا أیّها
الّذین آمنوا ) آمده است ،اگرچه ضمیر در آمنوا ازنظر ادبی مذکر است ولی زن و مرد
مؤمن را بهطور یکسان شامل م یشود.
هردو مختار هستند
َ
ُ
خداوند متعال می فرمایدَ « :م ْن َع م َ
ي َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن َفلَ ُن ْح ي َِي َّن ُه
ِل صال ِحاً م ِْن َذ َک ٍر أ ْو أن ْث 
ون  »159یعنی هر که از مرد و
َح يا ًة َط ِّي َب ًة َو ل َ َن ْج ِزيَ َّن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم ب َِأ ْح َس ِن ما کان ُوا يَ ْع َم ُل َ
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جنس زن و مرد باهم تفاوت جدی دارند البته شباهتهایی هم به این دو وجود
دارد که تساوی و ارزش یکسان آنها نشان م یدهد.
ازجمله اینکه زن و مرد در اصل خلقت و آفرینش مساویاند.

هردو مختار هستند و صاحب اراده هردو مکلف به دستورات دین هستند و
برخوردار از اجر و پاداش.
ن و مرد در اصل ذات و گوهر انسانى خويش
این نگاه دین است به نوع انسان .ز 
داراى هويتى مـشترك هـستند ،امـا ازنظر جنس زن بودن یا مرد بودن در بعد
روانى ،جسمى و جنسى با يكديگر تفاوتهاى بسيارى دارن د و این متناسب با نقش
آنها در زندگی است مقام معظم رهبری م یفرمایند خدای متعال طبیعت زن را
ظریف ق رار داده است .بعضی از انگشتها خیلی درشت و ُگنده هستند و ب رای کندن

تساوی در اصل آفرینش
ي
اس إِن َّا َخلَقْنا ُک ْم م ِْن َذ َک ٍر َو أُن ْث 
خداوند متعال در قرآن کریم م یفرماید« :يا أَي ُّ َها ال َّن ُ
156
الل ِ أَتْقا ُک ْم إ ِ َّن َّ
عار ُفوا إ ِ َّن أَ ْک َر َم ُک ْم ِع ْن َد َّ
بير»
اللَ َع ٌ
َو َج َعلْنا ُک ْم شُ ُع وباً َو َق بائ َِل ل ِ َت َ
ليم َخ ٌ
ای کسانی که ایمان آوردهاید ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را قبیله
قبیله ق راردادیم تا یکدیگر را بشناسید ،بهدرستی که گ رام یترین شما نزد خدا با
تقواترین شماست.

وج ُه ْم َو
الصائ ِماتِ َو الْحاف َ
الصائ َ
عین َو الْخاشِ عاتِ َو ال ْ ُمت ََصد َ
الصاب ِراتِ َو الْخاشِ َ
ِظین ُف ُر َ
ِمین َو َّ
ِّقین َو ال ْ ُمت ََصدِّقاتِ َو َّ
َّ
ِرین َّ
الذاكِراتِ أَعَدَّ َّ ُ
الْحافِظاتِ َو َّ
اللَ َكثیرا ً َو َّ
الل ل َ ُه ْم َم ْغف َِر ًة َو أَ ْجرا ً َعظیماً»(احزاب».)35/
الذاك َ
همانا خداوند برای مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان مومن ،مردان و زنان مطیع امر الهی ،مردان و زنان
راستگو ،مردان و زنان شکیبا ،مردان و زنان متواضع ،مردان و زنان انفاقگر ،مردان و زنان روزه دار ،مردان و زنان
مسلط بر امیال جنسی و مردان و زنانی که پیوسته مشغول به اذکار الهی هستند  ،برای همه اینها آمرزش و
پاداشی واال و ارزشمند آماده فرموده است.

آیات زیادی از قرآن تساوی زن و مرد را در این بعد بیان م یکند و ارزش و برتری از

این جهت قائل نیستند.
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 158بقره  21و  ، 168نساء  1و  170و  174اعراف  158یونس  23و  57و  104و  108حج  1و  5و .....

 157در موارد دیگر نیز به طور یکسان زن و مرد مورد خطاب قرار گرفته اند .خداوند می فرماید« :إ ِ َّن
ِرین َو
الصاب َ
الصاد َ
ِنین َو ال ْ ُم ْؤمِناتِ َو الْقان َ
ِمین َو ال ْ ُم ْسل ِماتِ َو ال ْ ُم ْؤم َ
ال ْ ُم ْسل َ
الصادِقاتِ َو َّ
ِقین َو َّ
ِتین َو الْقان ِتاتِ َو َّ

 159نحل97/
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زن عمل صالح بجا آورد درصورت یکه باایمان باشند ،آنان در بهشت داخل م یشوند و
ازآنجا رزق ب یحساب و نعمت ب یشمار برخوردار گردند.
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یک سنگ از زمین خیلی خوباند ،ا ّما اگر بخواهند یک جواهر خیلی ریز را لمس
کنند ،معلوم نیست بتوانند بردارند.
ا ّما بعضی از انگشتها ظریف و باریکاند ،آن سنگ را نم یتوانند بردارند اما آن
خرده جواهر و خرده طال را م یتوانند از روی زمین جمع کنند .زن و مرد اینطورند.
هرکدام یک مسئولیتی دارند .نم یشود هم گفت کدامیک مسئولیتش سنگی نتر

است .مسئولیت هر دو سنگین است .هر دو الزم است.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ویژگ یها ﻭ تفاوتها ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻲ
ﻛﻪ درصدد ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ نقش همدیگر را درک کنند و هم ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
تفاوتهای زن و مرد
در وجود یک زن چه م یگذرد؟ در سیستم روانی یک مرد چه م یگذرد؟ اگر ق رار
باشد ما برحسب دریافتها و گ رایشهای خودمان این زندگی مشترک را قضاوت کنیم
وجود تعارض و تنش قطعی است.
یکی از علتهای اصلی ستیزهها و کشمکشهای دائمی ،عذابآور و جانفرسا بین
زن و شوهرها ،این است که مردان ،زنان را با ویژگ یهای خود ارزیابی م یکنند وزنان،
مردان را با مقیاس خود م یسنجند .سنجش مایعات با متر و منسوجات با لیتر،
همانقدر صحیح است که مردان وزنان ،خصوصیات خود را با یکدیگر مقایسه کرده
و به سنجش و ارزیابی هم بپردازند .در تاریکی جهل نسبت به شخصیت زن و مرد
هرکدام با تصور خود وارد زندگی م یشود و این زندگی م یشود سرشار از اختالف.
نقل م یکنند فيلي را به شهري كه مردمش اص ً
ال فيل نديده بودند بردند ،و محل

اختالف از گفتشان بیرون شدی

 160بیانات مقام معظم رهبری در خطبهی عقد مورخهی 1381/6/6
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آن را در خانه تاريكي ق راردادند ،مردم آن شهر كه نم یدانستند فيل چگونه است،
یکیک به آن خانه تاريك رفته و پس از دست كشيدن به بدن فيل ،از خانه بيرون
آمده و اظهارنظر م یکردند .مولوی این داستان را به شعر درآورده است:
پیل اندر خانهی تاریک بود
عرضه را آورده بودنش هنود
از ب رای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت هم یشد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش کف م یبسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست
همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن م یکرد هر جا م یشنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هر کس اگر شمعی بدی
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اگر دستشان یک شمع بود اینطور قضاوت نم یکردند.
لذا هر کس با تصور خود نسبت به جنس زن یا مرد برخورد م یکند قضاوت
م یکند نتیجهگیری م یکند لذا به نتیجه نم یرسد
م یخواهیم بدانیم خانمها و آقایان چه ویژگ یهای خاصی دارند
ن و كلىنـگرى از ويژگـىهاى مـردان است
جزئىنگرى از ويژگىهاى زنا 

مشغول یک کارکردی هستند .اگر این اعضا بخواهند به کارکردهایشان برسند باید
مستقر بر پایهای باشند که آن پایه در بدن اسکلت است.
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ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻇﺮﻳﻒ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،کل یتر ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻫﺎ
نم یشوند ،درحال یکه زنها ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺎئﻝ ﻭ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﻳﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ،ﻣﻮﺟﺐ م یشود ﺯﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺮﺩ درباره ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ب یدقت ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﺩﻱ
ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺭﻳﺰﺑﻴﻦ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ پی شپاافتاده ﻭ
کماهمیت ،ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ
البته بعضی از مواقع نیاز است مرد جزئی نگر بشود و زحمات همسر یا نکات خاص
را توجه کند از آن طرف زن هم کلی نگر شود تا از قضاوت های نابه جا و دلخوری ها
جلوگیری شود.

عاطفه و احساس ،هرچند از ویژگ یهای مشترک زن و مرد است ،اما نیرومندی آن
در زن به حدی است که او را بهکلی از مرد متمایز م یسازد و سرچشمهی بسیاری از
ویژگ یهای فرعی او م یشود.
زن در بسیاری از موارد ،مسائل را از دریچهی عاطفی م ینگرد و بیشتر ،احساس و
عاطفه ،نقش تعیی نکنندهای در زندگی درونی او دارد .زنان به مهر و محبت و توجه از
هلل علي ه و آله مىفرمايد« :مردى كه به
سوى همسرشان نيازمندند پيامبر اكرم صلىا 
ش مىگويد :دوسـتت دارم ،بـدانيد اين سـخن هرگز از قلب همسرش خارج
همسر 

توجه به ظاهر یا حس زیبایی شناختی در زن
آراسته بودن یکی از خصوصیات انسانهای مؤمن است امام ب رای زن و مرد متفاوت
است شهید مطهری می فرماید زن طبعاً به زینت و زیور و جمال و آرایش و مدهای

نمىشود».

163

مختلف عالقه زیادی دارد برخالف مرد.

162

ن نياز را برآورده
ت عاطفى ،اي 
مردان باي د با اب راز مـحبت و عـشق و بهکارگیری جمال 
سازند و بدانند كه تنها دوست داشتن كافى نيست ،بلكه بايد آن را اب راز كنند .با عمل
خود محبت را نشان دهد

اقتدارطلبی در مرد و احساسگرایی در زن
در بدن انسان اعضا و احشایی وجود دارد مثل قلب و ریه و کلیه و کبد که هرکدام

 163اصول كافى ،ج  ،5ص .569

 162مطهری ،نظام حقوقو زن در اسالم ،ج ،76ص 100
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طبق این مثال جایگاه مرد داری یک آثار و نتایجی است محبت ،معیشت و
خدماتی دارد که کارکردهای مرد را شامل م یشود .اگر انتظار داریم این کارکردها
درست عرضه شود باید م راقب پایهای باشیم که درروان مرد نقش بنیانی و اسکلتی
دارد .آن پایه این است خداوند مرد را بر پایهی اقتدار آفرید .پس مهمترین ویژگی
مرد اقتدارطلبی است از طرفی اولین و مهمترین تفاوت زنان و مردان ،به عواطف
و احساسات قوی زنان م ربوط است .محور اصلی روحیات زن که او را از مرد متمایز
م یکند ،عاطفه و احساسات است.
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زندگی استاد شهید مرتضی مطهری باهمسر گ رام یشان اینگونه بود .همسر ایشان

ت و توج ه دين اسالم به
حس محترم و محبوب واقعشدن در طبيعت زنان اس 
 ّ
ت است.
ن نياز شديد زن به محب 
ن ب راى برآورد ه ساخت 
محبت نسبت ب ه زنا 
اخالق األنبيا ِء َصلَّ ى َّ ُ
ب
حضرت عـلى عـلي هالسالم مىفرمايد« :مِن
ِ
الل َعلَي ِهم ُح ُّ

م یگوید:
در مدت  ۲۶سالی که با ایشان زندگی کردم ،همیشه با یک حالت تواضع و آرامش
با من رفتار م یکردند ،با صدای متین و چهره خندان ،محب تهایی که م یکردند،
م را در انجام کارهای منزل رغبت و شوق عجیبی م یبخشید... .رنج و ناراحتی م را
نم یتوانستند تحمل کنند .یادم هست یکبار ب رای دیدن دخترم به اصفهان رفته
بودم و بعد از چند روزی با یکی از دوستانم به ته ران برگشتم .نزدیک یهای سحر
بود که به خانه رسیدم .وقتی وارد خانه شدم ،دیدم همه بچهها خواب هستند ،ولی
آقا بیدار است .چای حاضر کرده بودند ،میوه و شیرینی چیده بودند و منتظر من
بودند .دوستم از دیدن این منظره بسیار تعجب کرد و گفت :همه روحانیون اینقدر
خوب هستند! بعد از سالم و علیک ،وقتی آقا دیدند ،بچهها هنوز خوابند .با تأثر به
من گفتند :م یترسم یکوقت من نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشد که به
استقبالتان بیاید.
164

النِّساء» .
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قاعده مهم و کليدي در پایدار ماندن ازدواج
آقايان م راقب باشند که در طول زندگي مشترک ،دل همسرشان را نشکنند و زنها
نيز م راقب باشند اقتدار و غرور مرد را نشکنند .مرد بايد به همسرش محبت کند و
دل او را نشکند و زن هم بايد به همسرش احت رام بگذارد و غرور او را نشکند .وقتي
يک مرد با همسرش دعوا م يکند ،غالب اً به اين خاطر است که زن ،غرور او را شکسته
است ،هرچند اگر مرد اين را ص راحتاً به زبان نياورد و اگر يک زن با شوهرش دعوا
م يکند غالب اً به اين خاطر است که مرد ،دل زن را شکسته است و درجایی که بايد به
او محبت م يکرده ،اين کار را انجام نداده است.

اگر مردان درك بيشترى نسبت بـه نـيازهاى زنان داشـته باشند وزنان احساس
كنن د بهت ر درك شدهاند ،به همان اندازه بيشتر پذي راى مردان هستند.
سره در مورد نحوه برخورد حضرت امام (ره) با
همسر بزرگوار امام خمینی قدس ّ
ایشان م یگوید:
حضرت امام به من خیلی احت رام م یگذاشتند و خیلی اهمیت م یدادند ...در
هنگام ناهار یا شام غذا را شروع نم یکردند؛ به بچهها هم م یگفتند :صبر کنید
تا خانم بیایند  ...امام [کارهای خانه] جارو کردن و ظرف شستن و حتی شستن
روسری بچه خودمان را هم وظیفه من نم یدانستند و اگر به جهت نیاز گاهی به این

 164پایگاه اطالع رسانی حوزه ،گفتگو با همسر شهید مطهری به نقل از سرگذشت های ویژه ،ج،2
ص108-111

 165وسائل الشیعه  ،ج  ،14ص .9
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دوست داشتن زنان از اخالق انبيا است
ن ب ه همدردى ديده
د ر سيره عملى حضرت على علي هالسالم نيز درك نياز زنا 
ت با اب راز ناراحتى از سختىهايى كه همسرش در زندگى متحمل
مىشود .حضر 
ش پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله
مىشود ،به او پيشـنهاد مـىكند تا با پد ر بزرگوار 
ن مىكن د و
ت زه را عليه السالم ني ز چني 
صحبت كند و تقاضاى خدمتكار كند .حضر 
پيامبر صلىاهللعليهوآله خود به دخت گ رامىاش تسبيحاتى تعليم مىدهد كه به
«تسبيحات حضرت زه را عليها السالم» معروف اسـت .ابـ راز همدردى حضرت على
علي هالسالم تحمل بسيارى از سختىها را ب راى فاطم ه عليهاالسالم آسان نمود.
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کارها دست م یزدم ،ناراحت م یشدند و آن را بهحساب نوعی اجحاف نسبت به من

آفرید زن را نازک و لطیف تا بر پایه مرد باشد آقایی که این اقتدار را به سمت سلطه و
خداینکرده ظلم برده باعث شده زن از این نمای مرد بی زار و ف راری باشد.

م یگذاشتند...
از سوى ديگـ ر ،اگـر زن به مرد اعتماد كند و او را مدير و مسئول زندگى مشترك
بداند ،مرد انرژى مىگير د و بی شازپیش به م راقبت از همسر خود مىپردازد .پس
ن نيازها دوسويه است.
ن اي 
ن تأمي 
ارتباط ميا 
نباید زن و مرد دعوای مدیریت زندگی را باهم داشته باشند
166

بعضی از آقایان اعت راض م یکنند که خب خداوند مگر نفرموده ال ِّر ُ
ون َعلَ ی
جال َق ّوا ُم َ
النِّسا ِء  ... 168بله مقام عظمای والیت در تبیین این نکته م یفرمایند ولی شما آیا
یس ْت ب َق ْه ِرمان َ ٍة
روایت امی رالمؤمنین را هم دیدهاید .حضرت فرمودند المرأ ُة َریحان ٌة و ل َ َ
پاس
169حاال شما ببینید ،اگر مردی با یک ُگلی با خشونت و ب یاعتنایی رفتار کند و ِ
ُگل بودن او را ندارد ،چقدر ظالم و بد است .مثل زیادهروی کردن ،زیادهخواهی کردن
مردها از زنها ،تو ّقعات ب یجا و زیادی.
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یس ْت ب َق ْه ِرمانَةٍ» قهرمان ،یعنی همین کارپرداز امروز زندگی  ...این
«المرأ ُة َریحان ٌة و ل َ َ
زن ،کارپرداز شما نیست که همهی کارهای زندگیتان را روی دوش او بگذارید و بعد
هم از او مؤاخذه کنید .نه! اینیک ُگلی است در دست شما  ...حتی اگر دانشمند یا
170
سیاستمدار باشد ،در بحث معاشرت خانوادگی ،او ُگل است.
لذا نباید مرد از نقش خود سوءاستفاده کند و نه آن را خالف عدالت بداند قوام
هممعنا دارد مقام معظم رهبری دربیان و تبیین این قوام هم فرمایشی دارند که
بحث را روشن م یکند م یفرمایند:

البته بعضی از آقایان زور گوئی را بااقتدار اشتباه م یگی رند مرد نباید از موقعیت
خود سوءاستفاده کند
استفاده نا ب هجای مرد از اقتدار
یکی از مهمترین مشکالتی که بعضاً خانوادهها با آن مواجه هستند استفاده غیر
صحیح و نا به جای مرد از اقتدار است اقتدار را با سلطه گری و زور گوئی اشتباه
م یگی رند درحال یکه خداوند با ق رار دادن این اقتدار در مرد قصد سلطهگر شدن او
را نداشت م یخواست مرد ستونپایه و تکیه باشد ب رای زندگی .خداوند مرد را محکم

دین ما مرد را قوام و زن را ریحان م یداند .این نه جسارت به زن است نه جسارت به
مرد .نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه ،درست دیدن
طبیعت آنهاست .ت رازوی آنها هم اتفاقاً ب رابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا
 168نساء34/

 166پایگاه اطالع رسانی حوزه تاریخ انتشار 1388/3/13

 169کافی(ط-االسالمیه) ج  ، 5ص  ، 510ح  - 3من ال یحضره الفقیه ج  ، 3ص  ، 556ح 4911

 167نهج الفصاحه/روايت2177

 170خطبهی عقد مورخهی 1379/6/28
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رسول خدا (ص) فرمودهاند:
«هر يک از انسانها ب راي خودشان رياستي دارند ،مرد رئيس اهلبیت خويش است
الر ُج ُل َس ِّي ُد أَ ْهل ِ ِه َو ال ْ َم ْرأَ ُة
و زن رئيس خانه خويش است؛ ُك ُّل ن َ َف ٍ
س م ِْن بَنِي آ َد َم َس ِّي ُد َف َّ
167
َس ِّي َد ُة ب َ ْي ِت َها»
الزمهی مدیریت اقتدار است مادر مدیریت عاطفی منزل را بر عهده دارد که با همین
پست مهم غالب اً شوهر را هم مدیریت م یکند رياست کلي خانواده با مرد است اما
آقايان در بسياري از امور خانه ،اجازه بدهند که خانمها اظهارنظر کنند.
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و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفه م یگذاریم و این جنس
مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن و تکی هگاه بودن ب رای زن را هم در کفهی
دیگر ت رازو م یگذاریم ،این دو کفه باهم ب رابر م یشود .نه آن بر این ترجیح دارد و نه

این بر آن اولویتی خواهد داشت.

171
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تفاوت در ارتباط کالمی
یکی دیگر از ویژگ یهای جنس زن مرد تفاوت در ارتباط کالمی است مردها در
ارتباط فقط به پیام حرف توجه دارند ولی زنها هم به پیام و هم به ف راپیام و
مفهومهای یک حرف هم توجه م یکنند مرد م یگوید خانم چ را خانه بههمریخته
است زن برداشت م یکند که تو من را تنبل خطاب م یکنی از صبح تا شب اینجا
زحمت بکشم ولی تو  ...اگر آقا در ادامه م یگفت بچهها امروز اذیت کردهاند و اجازه
ندادند شما مرتب کنی برداشت غلط نم یشد یا در تعامالت زن با خانواده شوهر در
بسیاری از موارد این سوءبرداشتها اتفاق م یافتد.

سکوت مرد اثر عمقی نگری و حرف زدن زن اثر سطح ینگری
بزرگترین اثر عمقی نگری سکوتِ  .رحالی که سطحی نگری در زن میل شدید به
گفتگو درست می کند .زن حرف نزنه می میره از خورد و خوراک و نفس ب راش واجب
تر؛ اما خانوم دقت کنن اگر آقایون حرف نمی زنند مال این نیست که شمارا دوست
ندارند .درک نم یکنند .نمی توانند حرف زدن سطحی می خواهد ...همه ی حرفایی
یزنند اوالً دیدیم جمله نه کلمه می گویند باشه ،نه ببینم ،بعد ،اصال،
که آقایان م 
حاال که چی .جمله نمی گه یا همه ی حرفایی که آقایون تو محاوره هاشون می زنند
به اون بحثای سیاسی اجتماعی و مباحثه هاشون نگاه نکنید همه ی حرفایی که
می زندد  ۵جمله بیشتر نیست .سالم خوبین خانواده چطورن کار و بارا چطوره چه
خبر؟ تموم شد...

عمقی بودن مرد و سطحی بودن زن
اما آخرین ویژگی خداوند وقتی عالم رو ط راحی م یکرد از جمع عمق بهعالوهی
سطح آفرید .اینکه شما هی چچیزی رو در هستی نم یبینید که این دو در کنار هم
نباشند .خورشید که عضوی از عالم هستی است ،عمقش گداختههای مذاب آتش
است و سطح آن نور و ح رارت ف راگرفته است .گل سطحش عطر و رنگ و جلوه ست.
عمقش خاک و کود و ریشه است .بدن شما عمقش احشا و معده و عروقی هست که
سطح آن پوست ف راگرفته است.
خداوند عالم نگاه عمقی را داد به خانمها و سطح ینگری را عنایت کرد به آقایان
ِ
دانگ؟
در خرید خانه آقا به چه مشخصاتی از این خانه نگاه م یکند؟ ملکیت؟ ۶

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ(ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ.
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ت راکم چقد ِر؟ تجاری می خوره؟ چند سال ساخته؟ تأسیسات آن چه م یباشد؟ خانم
به چه چیزی نگاه م یکند؟ آشپزخانهاش باز و دلگشا هست؟ کمد و کابینت تازه رنگ
خورده؟ یک شاخهی گل رو بدید دس تزن احساس عشق و شور و محبت م یکند.
لذا گاهی به تون شکایت م یکند م یگوید آیا شده است یکبار شاخهی گل به یاری
ب رای من؟ آقا می گه تو خانه صدمیلیونی نشسته می گه یک شاخه گل! عمق رومی
بینه ...خداوند متعال متناسب با وظیفهای که باید در زندگی ایفا کنند ویژگ یهایی
داده خانم مدیر منزل خودش سطحی بینی او زندگی را جذاب و متنوع م یکند
مردمدیرخانواده است عمقی نگر بودن او باعث م یشود دقیق م عمیق به بعضی از
مسائل نگاه کند تا هرچه به صالح خانواده است اتفاق بیفتد

tarikhema.org

tarikhema.ir

معموالً در همهی اعصار مردم در زندگی خود با یک سری خ رافات رایج یا عقاید
و تفک رات غیرمنطقی مواجه بودهاند که گاه در همان زمان به باطل بودن آنها آگاه
شدهاند و گاه در زمانهای بعد ازمیانرفتهاند امر خطیر تشکیل خانواده نیز از این
تفک رات مب را نیست و این تفک رات در ازدواج هم دخیل هستند حال گاهی این
تفک رات غیرمنطقی مانع ازدواج آسان م یشوند و گاهی شخص با بهرهگیری از آن
تفک رات اقدام به انتخاب و ازدواج م یکند که این اقدام احتمال عدم پایداری ازدواج را
باال م یبرد ما در این جلسه مختص را ً به بیان هردو نوع م یپردازیم.

جلسه هشتم
باورهای غیرمنطقی

دسته اول مانع ازدواج م یباشند ازجمله:
 .1همسر من باید فردی کامل باشد
 .2وقتی پیشرفت شخص یام تمام شد ازدواج م یکنم
 .3هی چکس در حد من و خانواده من نیست
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جلسه  :8باورهای غیرمنطقی

tarikhema.org

دسته دوم در شروع ازدواج مطرح م یشوند:
 .1شناخت بهوسیله ارتباط قبل از ازدواج
 .2تمرکز بر خانواده یا عدم آن
 .3ازدواج همه مشکالت را حل م یکند
 .4عشق نشانه صحت انتخاب است
 .5مهریه سنگین باعث قوام زندگی م یشود
 .6با ازدواج به آزادی و استقالل م یرسیم
 .7اگر ازدواج نکنم سنم باال م یرود
 .8انتخاب بايد آسان باشد

نظریهپردازی درباره تخت بودن زمین از دوران باستان و توسط اقوام گوناگون و
بهخصوص یونانیان آغاز شد و تا سالهای طوالنی بسیاری از مردم نیز بر این باور
بودند ...وقتی در قایقی در میان دریا ق رار م یگرفتند سطح آبهای اط راف خود را
که فاصله خیلی زیاد از آنها نداشت مسطح م یدیدند و آسمان را بهصورت کاسه
وارونهای م یدیدند که روی آبها را پوشانده است اگر دانشمندی هم ادعای گرد بودن
172
زمین را مطرح م یکرد بهشدت برخورد م یکردند و او تا حد مرگ پیش م یبردند.

tarikhema.ir

این مواردی که خدمت شما شمردیم یک سری از باورهای غلط در مسیر ازدواج
است ان شا اهلل شما عزیزان بتوانید در جهت حذف یا اصالح اینگونه باورها کوشا
باشید.

ازاینگونه مثالها م یشود به بلندی تاریخ عنوان کرد
خاطر آن عقاید باطل گذشته خودشان را سرزنش م یکردند
173

باورهای ناصحیح
در خصوص زمین و شکل هندسه آن مدتها در بین مردم و حتی دانشمندان
اختالف بوده است پیش از آنکه یونانیان نظریه کروی بودن زمین را مطرح کنند ،اکثر
مردم عوام معتقد بودند که زمین مسطح است .تقریب اً نظریه تخت بودن و کروی
نبودن زمین قطعی انگاشته م یشد مث ً
ال هندوها معتقد بودند که زمین مسطح بر
شانه چهار فیل ق رار دارد که بهنوبه خود بر پشت چهار الکپشت شناور در اقیانوسی
بیک ران ،ایستادهاند .مصریان باستان ،زمین را ربالنوع م یپنداشتند که به پهلو دراز
کشیده و الهه نات بر روی آن خمیده است.

که بعدها مردم بعضاً به

در صدر اسالم نیز اینگونه عقاید باطل و تفک رات غلط هر از چند گاهی ظهور
م یکرد پیامبر خدا صل یاهلل علیه و آله فرزندی داشت که نامش اب راهیم بود پیامبر
بهشدت به اب راهیم عالقه مند بود ولی اب راهیم در  18ماهگی بیمار شد و از دنیا رفت
پیامبر در مرگ او بهشدت غصهدار شد پیامبر خدا به علی علیه السالم دستور داد
بدن اب راهیم را غسل دهد و کفن کند .اب راهیم در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
 roshd.ir 172شبکه ملی مدارس .ویکی پدیا

 173مثال در طول تاریخ درخصوص بیماری های روانی عقاید عجیب و گاهی بسیار خشن و سخت
وجودداشته است.
یماریهای روانی در همه مقاطع تاریخ به نوعی مورد توجه بوده است .در دوران باستان بیماریهای روانی را به
«ارواح ،جن و شیطان» نسبت میدادند و برای بیرون راندن آنها از جادوگر استفاده میکردند.
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معموالً در همه زمانها اف راد و مردم بر اساس یافتههای علمی یا خ رافات رایج یا
سنتها و  ...با یک سلسله عقاید و تفک رات غیرمنطقی مواجه بودهاند که گاه در
همان زمان به باطل بودن آنها آگاه شدهاند و گاه در زمانهای بعد ازمیانرفتهاند و
گاهی هم تا مدتها در بین مردم بوده و هنوز هم طرفدارانی دارند

tarikhema.org

در تواریخ آمده است :در آن روز که اب راهیم از دنیا رفتخورشید گرفت و مردم
مدینه گفتند :خورشید به خاطر مرگ اب راهیم گرفته است!

رهبر معظم انقالب در دیدار افطاری دانشجویان در سال  1393ضمن گلهمندی از
نگاه ب یتفاوت به ازدواج جوانان و تبعات آن فرمودند« :بعضى از تصورات و س ّنتهاى
غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اینها دس توپا گیر است ،مانع از رواج ازدواج
176
جوانها است .این سنتها را باید عم ً
ال نقض کرد».

رسول خدا (ص) ب راى رفع این اشتباه و مبارزه با این موهومات و خ رافات به منبر
اس آن ُك ُس َ
ان
س َو الْق ََم ِر آيَ َت ِ
وف الشَّ ْم ِ
رفت و مردم را مخاطب ساخته فرمود :أَي ُّ َها ال َّن ُ
م ِْن آيَاتِ َّ
ان ل َِم ْوتِ أَ َح ٍد َو َل ل َِح َي ات ِ ِه َفإِ َذا ان ْ َك َس َفا
ان ل َ ُه َل يَ ْن َك سِ َف ِ
ان ب َِأ ْم ِر ِه ُمطِ ي َع ِ
الل ِ يَ ْج ِريَ ِ
174
أَ ْو أَ َح ُد ُه َما َصلُّوا ...

این عقاید گاهی بهطورکلی مانع ازدواج هستند و گاهی مانع نیست بلکه در شروع
ازدواج مطرح م یشود و مانع ازدواج صحیح و پایدار م یشود.

tarikhema.ir

عقاید غیرمنطقی ازدواج
عقاید مانع ازدواج
گاهی این تفک رات باطل سد بزرگی در مسیر اصل ازدواج و سپس نحوه انتخاب و
ازدواج هستند یعنی وجود این عقاید باعث تأخیر در ازدواج م یشود ازجمله این عقاید
به موارد ذیل م یتوان اشاره کرد

در جوامع امروزی ما هم عل یرغم پیشرفتهای چشمگیر و  ...اما متأسفانه خ رافه و
عقاید باطل و غلط ف راواناند عقایدی که بعضاً غلط بودن را نم یدانند یا نم یخواهند
بفهمند این مسئله منحصر به کشور و فرهنگ ما هم نیست و تقریباهمهگیری
وسیعی دارد تا جایی که روانشناسان مطرح دنیای غرب مثل آلبرت الیس تألیفات
متعددی در خصوص باورهای غیرمنطقی دارد ما در اینجا قصد تأیید یا رد ایشان را
نداریم اما درمجموع باید پذیرفت که این عقاید غلط در همهجا وجود دارد.

 .1همسر من باید فردی کامل باشد
در حديث آمد كه ّ
خلق مجيد
خلق عالم را سه گونه آفريد
يك گروه را جمله عقل و علم و جود.
آن فرشته است و نداند جز سجود.
نيست اندر عنصرش حرص و هوا.

متأسفانه مسئله ازدواج مثل سایر حوزههای اجتماعی با عقاید غلط و باورهای
غیرمنطقی 175متفاوت و گستردهای مواجه است و متأسفانه آثار مخ ربی را به هم راه

نور مطلق زنده از عشق خدا.

داشته است.

 174زندگانى حضرت محمد (ص) ،نویسنده :رسولى محالتى و المحاسن ،ج ،2ص314 :

177

 176بیانات در دیدار دانشجویان  -در بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان 5341
 177مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى ،ج ،23ص112 :

 175من جمله :عاقالنه فكر كنيد ،راحتتر زندگي كنيد و چگونه منطقي زندگي كنيم
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اى مردم همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانههاى قدرت حقتعالی هستند که
تحت اراده و فرمان او هستند و ب راى مرگ و حیات کسى نمىگی رند و هر زمان دیدید
آن دو یا یکى از آنها گرفت نماز بگزارید.

tarikhema.org

ب یعیب و نقص فرشته است نه انسان و همسر من و شما هیچ فردی صد درصد
کامل نیست و تمام ما این را م یدانیم .ب رای ازدواج ،همه ما تمام معیارهای خوب
را ب رای همسرمان م یخواهیم اعم از مادیات ،معنویات ،خانواده ،تحصیالت و ...اما
همانطور که ما کامل نیستیم نباید از همسر آیندهمان هم انتظار داشته باشیم
کامل باشد .پس باید در معیارهای خود اهم و فی االهم کنیم و از بعضی معیارها
چشمپوشی کنیم به معیارهای ضروری اکتفا کنیم.

زين دوگانه تا كدامين برد نرد

179
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این اف راد بعضاً دنبال به کمال رسیدن خود هم نیستند حال در همه ابعاد مادی
یا معنوی ولی دنبال کامل هستند وقتی ما خاط رات بعضی خوبان رو نگاه م یکنیم
م یبینیم خودشان اول دنبال کامل شدن بودند دغدغه اولیه آنها خودسازی بود.
شهید حسن باقری س رباز که بود ،دو ماه صب حها تا ظهر آب نم یخورد .نماز
نخوانده هم نم یخوابید .م یخواست یادش نرود که دو ماه پیش یکشب نمازش

 .2وقتی پیشرفت شخص یام تمام شد ازدواج م یکنم
رسول اکرم صل یاهلل علیه و آله می فرمایدَ :ز ِّو ُج وا اَیاما ُکم ،فا َِّن ّ
الل َ یُ ْح سِ ُن ل َ ُه ْم فی
180
ا َ ْخالقِ ِهم َویُ َو ِّس ُع ل َ ُه ْم فِی ا َ ْرزاقِ ِهم َویَزی ُد ُهم فِی ُم ُر ّوات ِهم؛

قضا شده بود.

178

بی همس ران را همسر دهید ،زی را خداوند اخالق آنها را در پرتو ازدواج ،نیک گرداند
و بر روزی و معاش آنها وسعت بخشد و بر مروت و ارزشهای عالی انسانی آنها
م یافزاید.

در ادامه شعری که در باال خواندم شاعر گروه دوم و سوم را معرفی م یکند
يك گروه ديگر از دانش تهى.
همچو حيوان از علف در ف ربهى.

به فرموده حضرت ازدواج باعث پیشرفت هم در عرصه مادی و هم در عرصه معنوی
است البته هم راه با تالش و توکل و البته صب ر.

گروه سوم انسان است هم م یتواند رشد کند دغدغه رسیدن به کمال داشته باشد
فرشتهخو شود هم به رنگ چهارپا درآید.
وان سوم هست آدمي زاد و بش ر.
از فرشته نيمى و نيمى ز خ ر.
تا كدامين غالب آيد درنبرد.

حتی در مسیر معنوی و الهی ....زنى به امام باقر علیه السالم عرض کرد :من
متب ّتله هستم .حضرت فرمودند :مقصود تو چیست؟ گفت :هرگز نم یخواهم ازدواج
 179مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى ،ج ،23ص112 :

  178یادگاران ،جلد چهار ،کتاب حسن باقری ،ص 8

 180بحار األنوار (ط  -بيروت) ج ،100ص222 :
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لذا اگر هم دنبال کمال در انتخاب هستیم باید اول دغدغه کمال خود را داشته
باشیم نه اینکه خودمان کامل باشیم اين اعتقاد نيز محدودکننده و غیرمنطقی است
ازآنجهت كه هی چکس كامل نيست و احساس كامل بودن بهعنوان يك همسر را
نخواهد داشت .این راه یک روز و دو روز نیست آمادگي ب راي ازدواج ضروری است
شکی نیست ولی این به معنای کمال و ب ینقص شدن نیست این تفکر شايد
اشخاصي را ب راي تصمی مگیری درباره ازدواج دچار اضط راب كند.
ولی حداقل دغدغه داشته باشیم و در مسیر رسیدن به کمال حرکت کنیم

tarikhema.org

نیز همیشه خود را بهتر از همسر خود م یپندارند .زندگی با این اف راد واقعاً سخت
است.

کنم .حضرت فرمودند :ب راى چه؟ گفت :م یخواهم بافضیلت باشم .حضرت فرمودند:
کان ذل َِک َفضْ ً
ال لَکان َْت فا ِط َم ُة ا َ َحقُّ ب ِ ِه ِم ْن ِ
س ا َ َح ٌد یَ ْس ِب قُها اِل َى
«اِن َْص ِرفى َفلَ ْو َ
ک اِن َّ ُه ل َ ْی َ
181
الفَضْ ِل»؛
از این فکر صرفنظر کن که اگر در این کار فضیلتى بود ،حضرت فاطمه علیهاالسالم
از تو به آن سزاوارتر بود .هی چکس نم یتواند در فضیلت از ایشان پیشى بگیرد.
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یعنى اگر ترک ازدواج کار خوبى بود ،حضرت زه را علیها السالم که بهترین زن
عالماند ،ازدواج نم یکردند .همه پیامب ران و امامان علیهمالسالم ازدواج کردند .فقط
یک پیغمبر همسر نداشت ،آنهم حضرت عیسى علیه السالم بود که بنا بر مصالحى
ازدواج نکرد .و ّال در دین ما از ترک ازدواج شدیداً نهى شده است .پیامبر صل یاهلل علیه
اب»؛ 182شرورترین مردگان شما کسانى هستند که
و آله فرمودند« :شِ ر ُار َم ْوتا ُک ُم ال ُع ّز ُ
بدون همس رند.

تو درآمده (كه تكبر و توهين فق را باشد). .
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 .3هی چکس در حد من و خانواده من نیست
س لِلْ ُم َت َک ِّب ِر َص ِدیقٌ ؛ ب رای متکبر دوستی وجود
علی علیه السالم فرمود« :ل َ ْی َ
ندارد ».چون همیشه خود را باالتر م یبیند نهتنها دوستی باقی نم یماند ،بلکه مردم
َ 184
اس ال ْ ُم َتک ِّب ُر
از او متنفر م یشوند چ راکه امام صادق علیه السالم فرمود« :أَ ْمق ُ
َت ال َّن ِ
؛ منفورترین و مبغوض ترین مردم ،متکبر است».

تمام ما انسانهایی هستیم با نقاط قوت و ضعف .بعض یها دارای نقاط مثبت
بیشتری هستند و بعض یها نقاط منفی بیشتری دارند .تا وقتی خود را از همه برتر
بدانیم هی چگاه پیشرفت نخواهیم ب رای همین اف راد متکبر باید از موضعشان پایین
بیایند و باور کنند آنها نیز نقاط منفی دارند کافی است نگاهی در آینه بیندازند یا
به رفتار خود با دیگ ران دقت کنند اگر انسان تکبر را درمان نکند دست زمانه او را
به زیر م یکشد

183

خودخواهی و خودبزرگبینی بعضی اف راد هم در هنگام انتخاب و هم بعد از ازدواج
مایه دردسر آنها است ،چ راکه در هنگام انتخاب کمتر کسی را م یپسندند و بعدازآن

ول َّ
 185الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2صَ 262 :ع ْن أَب ِي َع ْب ِد َّ
الل ِ ع َق َ
الل ِ ص
الَ :جا َء َر ُج ٌل ُموسِ ٌر إِلَى َر ُس ِ
ول َّ
ب ال ْ ُموسِ ِر َفق ََب َ
ض ال ْ ُموسِ ُر
س إِلَى َج ْن ِ
س إِلَى َر ُس ِ
الل ِ ص «َ »3ف َجا َء َر ُج ٌل ُم ْعسِ ٌر َد ِر ُن ال َّث ْوبِ َف َجلَ َ
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َال يَا َر ُس َ
ك َعلَى َما َص َن ْع َت َفق َ
ال َف َما َح َملَ َ
ال َل َق َ
ك َق َ
ْت أَ ْن يُ َو ِّسخَ ث َِياب َ َ
ال َل َق َ
ي ٌء َق َ
ِغ َن َ
الل ِ إ ِ َّن ل ِي
اك شَ ْ
ال َفخِ ف َ
ول َّ
الل ِ ص لِلْ ُم ْعسِ ِر أَ تَق َْب ُل َق َ
َال َر ُس ُ
ِيح َو يُ َق ِّب ُح ل ِي ُك َّل َح َس ٍن َو َق ْد َج َعلْ ُت ل َ ُه ن ِْص َف َمال ِي َفق َ
ال
َق ِريناً يُ َزي ِّ ُن ل ِي ُك َّل َقب ٍ
اف أَ ْن يَ ْدخُ لَنِي َما َدخَ لَ َ
الر ُج ُل َو ل َِم َق َ
َل َفق َ
ال أَخَ ُ
ك.
َال ل َ ُه َّ
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 182المقنعه ،ص  ،497بحاراألنوار ،ج  ،100ص  ،220ح 19
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مرد بالداری بالباس پاكيزه خدمت رسول خدا صل یاهلل عليه و آله آمد و نزديك
حضرت نشست ،سپس مرد تنگدستى با جامههاى چركين وارد شد و پهلوى مرد مال
دار نشست ،مال دار جامههايش را از زير پاى او بكشيد .رسول خدا صل یاهلل عليه و آله
به او فرمود :ترسيدى چيزى از فقر او به تو بچسبد؟ گفت نه فرمود :ترسيدى از دارائى
تو چيزى به او رسد؟ گفت :نه فرمود :ترسيدى لباست چرك شود؟ گفت :نه .فرمود:
پس چ را ت را بر اين كار واداشت؟ گفت :يا رسولاهلل! من همدمى (شيطانى دارم) كه هر
كار زشتى را در نظرم زينت دهد و هر كار خوبى را زشت نمايش دهد ،من نصف مالم
را به او م یدهم ،پيغمبر صل یاهلل عليه و آله به آن مرد نا دارا فرمود :تو م یپذیری؟
گفت :نه :مرد مال دار گفت :چ را؟ گفت :زي را م یترسم در دل من درآيد آنچه در دل
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مگسى چندين بار روى صورت منصور دوانيقى نشست .منصور نتوانست او را از
خود دفع كند ناراحت شد و از امام صادق عليه السالم پرسيد :خداوند چ را مگس
را آفريده است؟ حضرت فرمود :ب راى اینکه متكب ران را ذليل كند؛ يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
الل ِ ِلَ ِّي
ي ٍء َخلَقَ َّ ُ
الل تَ َعال َى ال ُّذبَاب محضر امام صادق علیه السالم عرضه داشت چ را خداوند
شَ ْ
186
پشه را خلق کرده است آقا امام صادق علیه السالم فرمودندَ :ق َ
ين .
ال ل ُِي ذ َِّل ب ِ ِه ال ْ َج َّب ا ِر َ

وابستگی ،بهطرف مقابل نگاه م یکند؟ نه با نگاه نقادانه و بررس یکنندهای که تمام
نقاط ضعف و قوت او را در ت رازوی حقیقتبین ،مورد دقت و مشاهده ق رار دهد.
روابط دختر و پسر ،بیش از آنکه دس توپا گیر در انتخاب صحیح باشد،
تهدیدکننده نهاد خانواده در جامعه به شمار م یآید.
دکتر کاترین کوهان استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا م یگوید :طبق آخرین
تحقیقات ،اف رادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشتهاند؛ بعد از ازدواج ،در حل

ب راى اینکه به واسطهاش ستمگ ران را خوار و ذليل كند.

تمرکز بر خانواده یا عدم آن
این باور غلط به دو شکل مطرح هست
 .1میگویند تو م یخواهی با خودش ازدواج کنی خانواده مهم نیست
ول َّ
اس إِيَّا ُك ْم َو َخضْ َرا َء الد َِّم ِن ق َ
ِيل يَا َر ُس َ
رسول خدا (ص) می فرمایدَ َ :ق َ
الل ِ
ال أَي ُّ َها ال َّن ُ
188
َو َما َخضْ َرا ُء الد َِّم ِن َق َ
ال ال ْ َم ْرأَ ُة ال ْ َح ْس َنا ُء فِي َم ْن ب ِ
الس ْوءِ.
ِت َّ
«ای مردم از گیاهانی که بر مزبله ها م یروید اجتناب نمایید ،گفته شد :یا رسول
ّ
الل مقصود شما از گیاه و سبزی که بر مزبله م یروید چیست؟ زن زیبایی که در

 .1شناخت ب هوسیله ارتباط قبل از ازدواج
اين عقيده چنين است :اگر من و همسر آیندهام قبل از ازدواج باهم دوست باشیم،
شانس و خوشبخت یمان را افزایشخواهیم داد چ راکه همدیگر را خواهیم شناخت.
وابستگ یهایی که بین دختر و پسر ایجاد م یشود ،مانع گزیش صحیح و دقیق

خانواده پست و فرومایه پرورش م ییابد».

در غیر این صورت آثار منفی رشد و ت ربیت خانوادگی در آینده زندگی مشترک
و نسل آینده تأثیر زیادی برجای خواهد گذاشت .خداوند حکیم در قرآن کریم می
فرماید:

ب رای شریک آینده زندگی م یشود و ازآنجاکه دختر یا پسر به فردی خاص وابسته
شده ،تمام نیک یها ،خوب یها ،زیبای یها را در فرد موردعالقه خود م یبیند و دیگر
توان مشاهده عیوب احتمالی طرف مقابل را ندارند؛ زی را از روی عالقه و از پشت عینک
ور يَ ْوماً ِلَب ِي َع ْب ِد َّ
الَ :ق َ
ب ال ْ َم ْن ُصو ِر َق َ
اب َف َذب َّ ُه َع ْن ُه ثُ َّم َو َق َع
َ 186صاحِ ِ
الل ِ ع َو َق ْد َو َق َع َعلَى ال ْ َم ْن ُصو ِر ُذب َ ٌ
ال ال ْ َم ْن ُص ُ
َال يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
ي ٍء خَ لَقَ َّ ُ
اب َق َ
َعلَ ْي ِه َف َذب َّ ُه َع ْن ُه ثُ َّم َو َق َع َعلَ ْي ِه َف َذب َّ ُه َع ْن ُه َفق َ
ين.
الل ِ ِلَ ِّي شَ ْ
ال ل ُِيذ َِّل ب ِ ِه ال ْ َج َّبا ِر َ
الل تَ َعالَى ال ُّذب َ َ

 187روزنامه جمهوری :ش  ،6571ص 5
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تفکرات غیرمنطقی در شروع ازدواج
ممکن است فردی به دلیل یک تفکر اشتباه سالها مجرد و تنها بماند و هی چوقت
نیز متوجه اشتباه خود نشود تا اینجا ما این اعتقادات اف راد را بیان کردیم بالعکس
ممکن است شخصی به دلیل یک عقیده غیرمنطقی تن به ازدواجی دهد که
خوشبختی را از خود دور و دورتر کند .با بررسی این دالیل غیرمنطقی راه را ب رای
تصمی مگیری شما که بر سر دوراهی ماندهاید واضحتر م یکنیم تا راحتتر تصمیم
بگی رید.

مشکالت خود عاجزند؛ زی را که نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند.
ان شا اهلل در جلسات آینده مفصل به آسی بهای این دوست یها خواهیم پرداخت.
187
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َو ال ْ َب لَ ُد َّ
الط ِّي ُب يَ ْخ ُر ُج ن َباتُ ُه بِإِ ْذ ِن َرب ِّ ِه َو الَّذِي َخ ُب َث ال يَ ْخ ُر ُج إ ِ َّل نَكِدا؛
پاکیزه (و شیرین) گیاهش بهفرمان پروردگار م یروید ،اما سرزمی نهای بدطینت (و
شورهزار) جز گیاه ناچیز و ب یارزش از آن نم یروید.
189

سرزمین

مشکالت را حل م یکند .اگر مشکلی در هر زمینهای دارید سعی کنید قبل از
ازدواج آن را حل کنید تا مشکالت خود را وارد یک زندگی جدید نکنید
 .3عشق نشانه صحت انتخاب است

ُ
همچنین پیامبر اسالم فرمودند:
««انظ ر في أَ ِّي نِصابٍ تَضَ ُع ول َ َدك ،فإِ َّن الع ِْرقَ
َد َّس اس»190؛ بنگر که فرزند خود را در چه مکانی ق رار م یدهی زی را رگ و ریشه در

عشق و محبت اف راطی مانع شناخت دقیق م یشود عاشق فقط خوبی م یبیند
حتی بدیها را هم خوبی م یبیند

فرزند اثر م یگذارد».

عالوه بر این عشق الزمه زندگی زناشویی است اما ب رای آن کافی نیست و اگر شما
فقط به خاطر اینکه عاشق فردی هستید با او ازدواج کنید همانقدر اشتباه است که
فقط به خاطر پول یا ظاهر باکسی ازدواج کنید ،چ راکه تمام اینها جزئی از زندگ یاند
و نه کل آن .در زندگی مالکهای دیگری را هم باید زوجین داشته باشند

 .2میگویند مهم پدر و مادرش هستند در فالن خانه بزرگشده پدرش مادرش فالن
اشخاص متدین و متشخص هستند پس حتماً جوان سالم و مطلوبی باید باش و
در مورد خود جوان تحقیق نم یکنند درصورت یکه نوح نبی هم فرزندی کافر داشت
یعقوب نبی یک فرزندش یوسف بود د دیگری یوسف کش

از طرفی عشق در زندگی مشترک با عشق در دوران مجردی از همه لحاظ متفاوت
است وقتی وارد زندگی مشترک م یشوید به همفکری و همدلی احتیاج دارید ،به
کسی که شما را درک کند و به شما آنطور که م یخواهید توجه کند و احت رام بگذارد
و هزاران چیز دیگر که تنها با عشق میسر نیست و به برگ خریدهای دیگری نیز
احتیاج دارد .غم عشقی ازدس ترفته ،ممکن است چند روز یا نهایتاً چند هفته طول
بکشد و به یک خاطره تبدیل شود اما یک زندگی شکس تخورده تا سالها شما را
آزار خواهد داد.

 .2ازدواج همه مشکالت را حل م یکند
گاهی خانوادهها ب رای س رب هراه شدن و مسئولی تپذیر شدن فرزندشان ،او را به ازدواج
ترغیب م یکنند درصورت یکه ازدواج خود مسئولیت مضاعفی بر دوش اف راد است و
اگر فردی نتواند از پس مسئولی تهای دوران مجردی خود ب ربیاید بهسختی م یتواند
از پس مشکالت و مسئولی تهای زندگی مشترک ب ربیاید .پس فکر نکنید ازدواج
 189سورة األعراف58 :
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بناب راین باید در انتخاب همسر بسیار دقت کرد و از خانواده دارای ک رامت و ش رافت
و اصالت همسر را برگزید چ راکه این کشت زار در ثمر و میوه زندگی که فرزند باشد
تأثیر خواهد گذاشت.

يصم».
امی رالمؤمنین علی ع می فرماید:
ّ
«حب الشّ يء يعمي و ّ
 ،دوست داشتن چیزی (آنهم ناآگاهانه و از سر هیجان و احساسات) انسان را کور
و کر م یکند .
191
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باید اول عاقالنه انتخاب کرد بعد عمری عاشقانه زندگی کرد البته اینکه باید همسر
قبل از ازدواج به دل انسان باشد به تعبیر مردمی به دل بنشیند غیر از عشق است

سنگین گرفتن مهریه ،ارزش و اعتبار دخترش را باالبرده و او را در بین دیگ ران س ربلند
کرده است.

 .4مهریه سنگین باعث قوام زندگی م یشود
مسئله مهریه در اسالم مسئله بسیار مهم ،ظریف ،دقیق و قابلتوجه است ،اصل
مهریه پسندیده است اما اسالم بر مهریههای سبک اص رار دارد و از مهریههای سنگین
متنفر است

رسول خدا (صل یاهلل علیه وآله وسلم) فرمود:
ال تُغالُوا ب ُِم ُهو ِر النِّسا ِء َفإِن َّما ِه َی ُسق َْی ا اللّ ُس ْب حان َ ُه.
مهرها را سنگین نگیرید ،مهر و محبت را باید خداوند مه ربان ف راهم آورد ،پول و
مال عشق و محبت نم یآورد.
194
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برترین زنان امت من زنی است که زیبایش بیشتر و صداقش کمتر باشد.

مهریه زیاد خوشبختی نم یآورد بلکه بعضاً عامل ناراحت یها و دلخوریهای اول
ازدواج و بعد نگ رانی مرد و تهدیدهای خانمانسوز زن م یشود
امی رالمؤمنین (علیه السالم) می فرماید:
193
ون َعدا َو ًة
ال تُغالُوا ب ُِم ُهو ِر النِّسا ِء َف َت ُک َ

حضرت باقر (علیه السالم) فرمود :زنی خدمت رسول حق آمد و عرضه داشت م را
شوهر دهید ،حضرت فرمود :کدامیک از شما حاض ران او را به زنی قبول م یکند.
مردی برخاست و گفت :من ،فرمود :بابت مهرش چه م یدهی؟ گفت :چیزی ندارم،
فرمود :بدون صداق نم یشود ،باز حضرت پیشنهاد خود را تک رار کرد و کسی غی رازآن
مرد پاسخ نگفت تا مرتبه سوم به داوطلب فرمود :چیزی از قرآن م یدانی؟ عرضه
داشت :آری .فرمود :این زن را در ب رابر تعلیم هر مقدار از قرآن که م یدانی به همسری

مهرها را زیاد نگیرید که مایه دشمنی است.
از اث رات سوء دیگر مهریه سنگین این است که مجلس خواستگاری به مجلس
چانه زدن ب رای باال یا پایین آوردن مهریه ،مبدل م یشود که این عمل در شآنیک
دختر نیست و ارج و ارزشش ضایع م یشود؛ زی را در این حالت ،با زن به صورت یک
کاال برخورد م یشود و این درست برخالف تصور آن خانوادهای است که م یپندارد با

 194بحار األنوار :ج  103ص  353ح 34

 192بحار األنوار.25 /237 /103 :

 195بانوی ماه  ،5ص14

 193مكارم األخالق :ج  1ص  506ح 1753
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رسول خدا (صل یاهلل علیه وآله وسلم) م یفرمایند:
ً 192
أَ ْفضَ ُل ن ِسا ِء أُ َّمتی أَ ْص َب ُح ُه َّن َو ْجهاً َو أَ َقلُّ ُه َّن َم ْه را .

همسر شهید محمد جهانآرا م یگوید مهریه ما یک جلد کالماهلل مجید بود و یک
سکه طال.
سکه را که بعد از عقد بخشیدم اما آنیک جلد قرآن را محمد بعد از ازدواج خرید
و در صفحه اولش اینطور نوشت(( :امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت
مشترک ما باشد و نه چیز دیگر؛ که همهچیز فناپذیر است جز این کتاب)) .حاال
هرچند وقت یکبار خستگی بر من غلبه م یکند ،این نوشتهها را م یخوانم و آرام
195
م یگیرم.
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تو درآوردم.

196

دخت ران باک رامت باید متوجه باشند اگر همکفوی به خواستگاری آنان آمد و خانواده
در مسئله ازدواج و بخصوص صداق و مهر سختگیری کرد ،باکمال ادب و وقار این
وضعیت را مدیریت کنند و با سفارش والدین به سهل گیری در این امور جزئی تالش
کنند تا از طریق بیان معارف حقه امر ازدواج را تسهیل نمایند.
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رسول حق در ازدواج دختر بزرگوارش که سیده زنان تمام جهان است با علی (علیه
السالم) مهر و صداق را مختصر و اندک ق رارداد تا ب رای تمام امت سرمشق و اسوه باشد،
چه زشت است که خانوادهها در مسائل ازدواج بخصوص مسئله مهر از پیامبر عزیز
خود پیروی نکنند.
َ
یر
رسول خدا صل یاهلل علیه و آله دراینباره می فرماید :آن م ِْن یُ ْم ِن ال ْ َم ْرأ ِة ت َْی سِ َ
197
یر صِ داقِها و...؛
خِ ْط َب تِها َوت َْی سِ َ
از میمنت [و خجستگی] زن این است که راحت خواستگاری شود و کابینش (مهریه
اش) سبک.

 .6اگر ازدواج نکنم سنم باال م یرود
سن ازدواج یک دغدغه همیشگی ب رای کسانی که م یخواستند ازدواج کنند بوده
است هر وقت که ش رایط ازدواج کردن را داشتید و شخص مناسبی ب رای ازدواج پیدا
کردید معطل نشوید و اگر سنتان داشت باال م یرفت نترسید و تن به ازدواجی از
سر اجبار ندهید .همیشه به یاد داشته باشید که ازدواج ناموفق بسیار دردناکتر از
تنهایی است.

خواستگاری آسان و راحت یعنی اینکه مسائلی مانند پرداخت شی ربها ،مهریههای
سنگین ،خرید سنگین ،هزینههای چشموهمچشمی ،برگزاری م راسم پرخرج ،ق راردادن
ش رایط دشوار و اموری ازایندست مطرح نشود تا یک زن بامیمنت و مبارکی وارد منزل
همسرش شود و زندگی توأم بامحبت و آسایش فکری و روحی را آغاز نمایند.

 .7انتخاب بايد آسان باشد
اين عقيده كه انتخاب يك همسر بايد ساده باشد و اين انتخاب حامل يك شانس
و يا اتفاق است .بناب راين فرد شايد تصور كند كه ب راي انتخاب همسر به جاي عمل
كردن بايد در انتظار يك اتفاق بماند.
عالوه بر حكم عقل و منطق ،روایاتی كه در آن معیارهای انتخاب همسر ذکرشده
دلیل محكمی بر دخالت انسان در س رنوشت خویش است .پیشوایان دین به ما

 196السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ،ج ،2ص579 :

 197نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله) ،ص342 :
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 .5با ازدواج به آزادی و استقالل م یرسیم
درست است که شما با ازدواج ،مستقلتر از زمانی خواهید شد که در خانه پدری
زندگی م یکردید اما در زندگی مشترک شما به یک استقالل دو نف ِر باهمسرتان
م یرسید که در همه زمینهها باید باهمسرتان تصمی مگیری کنید و نم یتوانید
بهتنهایی تصمیم بگیرید و باید راجع به تصمیمات و اعمال خود در ب رابر همسرتان
پاسخگو باشید .پس به امید آزادی مطلق ازدواج نکنید چ راکه ازدواج هم قیدوبندهای
خود را دارد .پدر و مادر هرچقدر سختگیر باشند از یک ازدواج ناموفق و همسری که
ب رای شما مناسب نیست بهتر است ،پس به جای ازدواج از سر ناچاری ،به فکر راهحلی
ب رای حل مشکالت با والدینتان باشید
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این مواردی که خدمت شما شمردیم یک سری از باورهای غلط در مسیر ازدواج
بود ان شا اهلل که بتوانیم جادهی ازدواج جوانان عزیزمان را از این سنگالخها پاککنیم
ان شا اهلل.
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توصیه کردهاند كه در انتخاب همسر نهایت دقت را مبذول کرده و چشمبسته ازدواج
نكنیم ،چ راکه ازدواج یك موضوع حیاتی است و ب رای هر كس بهطور طبیعی در طول
زندگ یاش فقط یکبار اتفاق م یافتد ،نباید با تنبلی و سرسری گرفتن آینده به خطر
بیفتد واقعاً از این آدمهای تنبل تو جامعه زیاد شده شاعر زیبا حال این اف راد را گفته
تنبلي م یگفت با سوز و گداز
اي خدا! يك دم بيا با من بساز!
مي نشينم در كنار پنجره
تو مهيا كن كمي نان و كره
مي كشم من زحمت نان و كره
مي كنم شكرت ز بيخ حنجره
طوالنی ادامه دارد این
خالصه خدایا من حالندارم تو خودت درستش کن شعر
ِ
جناب تنبل دست سمت آسمان از خدا پول م یخواست و خانه و غذای لذیذ و از
این موارد تا اینکه ناگهان
سقف خانهبر سرش آوار شد
روز روشن پيش چشمش تا رشد
گفت تنبل اي خدا! شكرت ،چ را
سقف را يكجا فرستادي م را؟!
م یفرستادی تو چیز بهتري
من به ق ربان تو كه زیباتری
م یروم تا خانهای پيدا كنم
هر چه تنبل هست را رسوا كنم
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جلسه  :9قاعده طالیی ب رای پایداری ازدواج
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جلسه نهم

باهدف حل این مشکل که مخاطب مابعد از انتخاب صحیح همسر و شروعی
مورد رضایت دین با مشکالت و اختالفاتی ولو مختصر بر خواهد خورد این بحث راه
برونرفت از آن مشکالت است لذا از باب مقدمه عرض م یکنیم:

قائده طالیی برای
پایداری ازدواج

یقیناً زندگی عالم دنیا با سخت یها و گرفتاریهایی هم راه است و الزم است ما راه
برونرفت از آنها را بیاموزیم و واقعیت آن است که این راه برونرفت به معنای ندیدن
سخت یها یا تالش ب رای حذف آنها نیست بلکه باید رنج را پذیرفت و با او کنار آمد.
اگر مخاطب ما رنج و سختی را یک واقعیت غیرقابلانکار دانسته و فلسفه آنها
رشد خود بداند تنها راه او آن است که با بهره از چند توصیه دینی تالش کند نگاه
خود را به رنج تغییر داده و در پناه این نگرش جدید از رنج ،رنج نکشد و حتی بتواند
بعضی از رنجها را کاهش دهد
در حوزه ازدواج با دو فن تحمل و دیدن خوب یها م یتوان به این مهم نائل آمد
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در جلسات گذشته به بیانات مختلفی در خصوص ترغیب به ازدواج با لحاظ دو
قید پایداری و آسانی تالش شده است مالکهای انتخاب را عرض کردهایم در این
جلسه که تقریب اً به پایان مباحث نزدیک م یشویم الزم است از منظر دیگری به
مسئله بنگریم و کمی بینش توحیدی و نگاه رشد یافته تری را القاء نماییم

tarikhema.org

دنیا دارای قواعدی اجتنابناپذیر
یکی از کسانی که از اط رافیان شاه معدوم بود و همان ایامی که شاه ف رار کرده بود
(یعنی دیماه  )57هر چه که ثروت داشت جمع کرده بود و از مملکت رفت رفته
بود اروپا یک کشتی خریده بود و مشغول سیر در دریا شده بود .در کتاب خاط راتش
ب رنامه روزانهاش ازاینق رار بود:

ازایندست اف راد زیاد پیدا م یشوند در عالم کافی کتابهای در این زمینه را
مطالعه مختصری بکنید یا حتی تو اینت رنت جستجوی محدودی داشته باشید بیش
از آن چیزی که فکرش را بکنید آدمهای ثروتمند با این وضعیت وجود دارند چ را؟
چ راکه این وضعیت مبتال م یشوند.
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بعد از ورزش صبحگاهی ،صبحانه مفصل روی عرشه کشتی ،بعد دو ساعت
ماهیگیری ،بعدش شنا در استخری که در داخل کشتی تعبی هشده بود ،بعد وقت
ناهار آنهم چه ناهاری نگو و نپرس ،بعدازآن ظهر کمی است راحت ،قبل از غروب
هرروز بک نوع ورزش تفریحی مثل بیلیارد و تنیس و شط رنج ،با رفی قهایش تا شب
م یشد و وقت شام ،بعد از شام هم بک فیلم سینمایی به هم راه دسر بعد از شام
داخل کشتی سالن سینما وجود داشت (و در آخر خواب) زمستانها داخل کشتی
م یخوابید و تابستانها روی عرشه کشتی م یخوابید
این خالصهی ب رنامهی روزانهی این بنده خدا بود

خداوند متعال درجاهای مختلفی از قرآن بیان م یدارد که این سنت من ثابت است
و قابلتبدیل نیست در سوره فتح آیه  23خداوند متعال می فرماید:
ي َق ْد َخلَ ْت م ِْن َق ْب ُل َو ل َ ْن تَجِ َد ل ُِس َّن ِة َّ
ُس َّن َة َّ
الل ِ ت َْبدي ً
ال (فتح )23
الل ِ الَّت 
مقرر كرده است كه از پيش [بر پيروزى مؤمنان و شكست
خدا روشى ثابت و قطعى ّ
كاف ران] جارى بوده است و هرگز ب راى روش خدا تغيير و تبديلى نخواهى يافت.

فکر م یکنید آدمی که اینهمه بساط خوشی ب راش ف راهم بوده حالل و ح رام
آخرش تو در ان کتاب خاط رات در موردش جی نوشته بودند؟  ...از شدت افسردگی
مرد!

زندگی قواعدی دارد واقعی تهایی دارد بعضی از واقعیات زندگی هست که هی چکسی
به ما نم یگوید نه پدر و مادر و نه آموزش و پروش و ما تازه وقتی در زندگی به این
واقعیات م یرسیم با آنها آشنا م یشویم .بعد نم یدانیم در این موقعیت چه باید کرد.

کسی که آرشیو فیلم سینمایی تو کشتیش پره از فیلمهای کمدی و جنگی و
اکشن و غیره.
تو کشتی آنهم با خدم و هشم و ...از افسردگی بمی ِر؟! بله پول داشت ولی از
افسردگی مرد.

حضرت امیر در اول نامه س یویک نهجالبالغه راستش را م یگوید واقعیت زندگی
را می فرماید :پسرم به آرزوهایت نم یرسی
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ظاه را ً تو دنیا خبرهایی هست قواعدی است مشکالتی که همهی آنها با پول و
ثروت حل نم یشود باید قواعد دنیا را شناخت بحث ما پی رامون ازدواج پایدار ،آسان
و ماندگار بود بحثی که در این جلسه خدمت عزیزان هستم ب رای پایدار ماندن یک
ازدواج ضروری است خیلی مهم است اگر این بحث را خوب ان شا اهلل درک کنیم و با
آن ارتباط برق رار کنیم خیلی از مشکالت زندگی قابل حل است شاید خیلی از اتفاقاتی
که ما آنها را مشکالت حل نشدنی فرض م یکردیم ب هراحتی حل شود.
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اِل َى ال ْ َم ْولُو ِد ال ْ ُم َؤ ِّم ِل َما َل يُ ْد ِرك 
اص ً
ال دنیا ب رای این آفریده نشده که تو به آرزوهایت برسی فریب این دنیا را نخور
خیلی دلخوش نکن

مشکالت زندگى و گرفتاریها و محرومی تها باخبر م یشود ،با چه زحمتى در میان
جمعى که به همهچیز چسبیدهاند ،جاى پایى ب راى خود باز م یکند و خانه و النه و
همسرى  -با هزاران مشکل  -ب راى خود برم یگزیند :مشکالتى که تا پایان عمر هم راه
اوست .دوران پیرى که نیروها از کف م یرود و انواع ضعفها و بیماریها ،در چشم
و گوش و دس توپا و قلب و عروق و استخوانش ظاهر م یشود ،مشکالت مضاعفى
ب راى او م یآفریند .آرى س راى دنیا س رایى است که با درد و رنج آغاز م یشود و با انواع
گرفتاریها ادامه م ییابد!

198

امیر المومنین علی (علیه السالم) در این سخن فصیح و بلیغ خود ،در بیان اوصاف
دنیا ده جمله ذکر فرموده است.
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ح ّت ى مرفهترین زندگ یها ،از انواع درد و رنجها خالى نیست و بههرحال ،هرکسی
بهنوعی گرفتار است.
آرى ،این طبیعت زندگى دنیاست که با درد و رنج آغاز م یشود و ادامه م ییابد
و کسى که غی رازآن ،بطلبد درواقع م یخواهد طبیعت جهان را دگرگون ساز دو این
ممکن نیست.

یک نگا ِه اجمالى ،به س راسر زندگى انسان در این جهان نشان م یدهد که همه
آن آمیخته با رنج و مشقّت است ،سرآغاز آنکه والدت انسان است ،نهتنها درد و رنج
عظیمى ب راى مادر دارد ،بلکه ب راى خود او رنجآورتر است ،چ راکه از محیط بستهای به
محیط بازى که بسیار با آن متفاوت است ،وارد م یشود در آغاز کودکى چنان ضعیف
و ناتوان است که نهتنها نم یتواند پشهای را از خود دور کند ،دوران شیرخوارگى
را ،با تمام مشکالتش پشت سر م یگذارد و با درد و رنج از شیرى که شیره جان
او بود ،جدا م یشود و کمکم به راه م یافتد درحال یکه هیچ تج ربهای در زندگى
ندارد و خط رات عظیمى از هر سو ،زندگى او را تهدید م یکند ،کمکم بر سر عقل
م یآید و هوش او کامل م یشود و تازه دردسرهاى او آغاز م یگردد ،چ راکه از حجم

برای پذیرش رنج به فهیم چرا رنج؟
نم یشود رنج را از زندگی دنیا حذف کرد باید رنج را پذیرفت ب رای پذیرش رنج باید
بفهمیم چ را رنج در زندگی ما ط راح یشده است .فلسفه این رنجها چیست؟ ما از روزی
که در باشگاه دنیا ثب تنام کردیم م ربی ما ،ب رای پروش روحمان ب رای هرکسی تمرینی
ق رار داده نام عمومی این تمرینها رنج هست .نباید از زیر تمرینهای م رب یمان
دربرویم ...نباید از دست رنجها ف رار کرد مردانه رنجها را با تفکر و تدبر بپذیریم و این
واقعیت را به روحمان تزریق کنیم .سخت یها را ب رای انسان بهعنوان یک نقطه سازنده
دانسته و انسان در سختی آبدیدهتر م یشود .طالی  24عیار 24 ،نم یشود مگر آن
آتشهایی که بهظاهر بسیار سخت است ،بر آن وارد شود و تا طال این آتشها را لمس

 198تحف العقول ،النص ،ص68 :
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در نخستین جمله مى فرماید« :من چگونه توصیف کنم س رایى را که آغاز آن
سختى و مشقّت است»
َما أَصِ ُف م ِْن َدار أَ َّول ُ َها َع َنا ٌء در د ّومین جمله م یافزاید« :و پایانش نیستى و فناست»
َ 199
َو آخِ ُر َها ف َنا ٌء
« َعناء» به معناى رنج و مشقّت است و از همین رو به اسیر «عانى» م یگویند:
چ راکه در رنج و مشقّت است.

tarikhema.org
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مادرزن حاج سید هاشم یکی از زنان نیرومند ،پرخاشگر و تندخو بود و بسیار سید
هاشم را اذیت م یکرد.
وی روزی به خدمت عالمه قاضی م یر
سد و م یگوید:
آزار زبانی و کارهای مادرزنم ب یحد شده است و صبر من نیز تمام؛ م یخواهم که
اجازه بدهید ،زنم را طالق دهم.
ایشان فرمودند :آیا همسرت را دوست داری؟
گفتم :بله.
فرمودند :زنت نیز تو را دوست دارد؟
گفتم :آری.
تزنت
فرمودند :هرگز راه طالق نداری! برو و صبر پیشه کن! ت ربیت تو به دس 
م یباشد.

در کوچه و خیابان بدون هدف و ناراحت م یگشتم؛ ناگهان حالتی نورانی پیش آمد
و دری بر رویم باز شد؛ دیدم من دوتاشدهام یکی سید هاشمی که مورد ناسزا و فحش
واقعشده و دیگری من که بسیار عالی و مجرد هستم و نه ناسزا به او گفتهشده و نه
به او م یرسد.
این اولین تجردی بود که در ک ربال ب رایم پیدا شد؛ و این در ب رایم باز نشد مگر
به خاطر تحمل و صبر و اطاعت از استاد که اگر نبود ،آن غمناک یها و پریشان یها
همچنان بود.

200

تفکر درباره فلسفه رنجها ،آرامشبخشتر از هر آرام بخشی است؛ و راه نجات از
افسردگ یهاست.
م ربی ما یعنی خدا دو نوع تمرین ب رای پرورش روح ما م یدهد یکی تقدیر دیگری
تکلیف ما در معرض انواع رنجها یا تمرینها و تقدیرها هستیم قرآن می فرماید:
«گاهی شما را با ترس تمرین م یدهیم و امتحان م یکنیم گاهی با گرسنگی و گاهی
بخشی از اموالت یا فرزندت یا خودت باالخره اینها تمرینهای روح ماست؛ َو ل َ َن ْب ُل َون َُّك ْم
ِرين»201
ب ِشَ ْ
ْص م َِن ال ْ ْم ِ
وال َو ال ْن ْ ُف ِ
ي ٍء م َِن ال ْ َخ ْوفِ َو ال ْ ُج و ِع َو نَق ٍ
الصاب َ
س َو الث ََّم راتِ َو بَشِّ ِر َّ

جریان گذشت و بنده طبق دستور استاد عمل م ینمودم؛ تا اینکه یکشب
تابستانی که خسته و گرسنه و تشنه به منزل آمدم؛ مادرزنم از شدت گرما لب
حوضچه نشسته و بر روی پاهایش آب م یریخت.

و کسی در این تمرینها و مسابقات ب رنده م یشود که صبر کند صبر کند صبر یعنی
مدال افتخار مسابقه قهرمانی پروش اندام روح.

با ورود من ،ناسزا و فحش شروع شد .بنده هم تا این وضعیت را دیدم ،داخل
اتاق نرفتم و از راهپلهها بهسوی بام حرکت نمودم .ولی او دس تبردار نبود صدایش

 200ماخذ :کتاب ناگفته های عارفان ج  2و کتاب روح مجرد
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نکند و از داالن آن آتشکدهها نگذرد ،طال نم یشود .یا شمشیر تا آن پتکهای آتشین
آهنگر را نخورد ،شمشیر تیز و ب رنده نخواهد شد .تمام قصه صنعت همین است و
محصول تا از خط تولید بیرون م یآید از همان آغاز تا انجام ،سختی بسیار دیده تا
ارزشمند شده است.

همی نطور بلند و بلندتر م یشد؛
حتی همسایهها نیز م یشنیدند.
تا اینکه صبرم تمام شد .کالم استادم در مقابل دیدگانم بود .ب یآنکه جوابی بدهم،
به پایین آمده از خانه خارج شدم.

tarikhema.org

شیخ مفید م یگوید :شخصی در ب رابر امام سجاد (ع) ایستاد و سخنانی درشت و
ناشایست به او گفت ،حضرت سجاد علیه السالم پاسخی نگفت؛ اما پس از رفتن او به
همنشینانش فرمود :شنیدید این شخص چه گفت ،من دوست دارم هم راه من باشید
تا پاسخ م را هم بشنوید ،گفتند :م یآییم؛ ولی دوست داشتیم همی نجا شما پاسخ
م یگفتید و اجازه م یدادید تا ما نیز تا جواب او را م یدادیم.

نگاه حضرت به عالم دنیا نگاه دیگری است عزت را در دستان خدا م یبیند این
گفتوگوها این آمدوشدها این عزت و ذلتهای ظاهری در همهی اینها خدا را باید
دید خدا ناظر است حسابکتاب دست اوست بعضی مواقع این رنجهای سطحی گنج
است اگر خوب آنها را تحویل بگیریم

آنگاه حضرت کفشهایش را پوشید و به راه افتاد و این آیه را م یخواند« :والکاظمین
الغیظ» 202...؛ یعنی فرو ب رندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم و خداوند نیکوکاران

را دوست دارد.
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ح رامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

راوی م یگوید :از این رفتار امام دانستیم که سخن تندی نخواهد گفت .امام
زینالعابدین علیه السالم تا در خانه شخص آمد و او را ندا داد و فرمود :بگویید علی
بن الحسین است .آن شخص درحال یکه شک نداشت علی بن الحسین ب رای تالفی
آمده است ،ش رارت جویانه بیرون پرید .حضرت سجاد علیه السالم تا او را دید فرمود:
ب رادرم چند لحظه قبل نزد من آمدی و چنان و چنین گفتی ،حال اگر آنچه گفتی در
من هست ،خدا م را ببخشد و اگر در من نیست ،خدا تو را ببخشد .او پیشانی حضرت

205

حضرت آقا در دیدار جانبازان عزیز فرمودند :وقتی جانباز صبر م یکند ،وقتی پای
محس نات طبیعی،
خدا حساب م یکند ،وقتی یک جوان نیرومن ِد زیبای برخوردار از
ّ
با کوری یا از دست دادن پا ،دست ،کبد ،سالمتی و محروم از بسیاری از خی راتی
که انسان ب راثر سالمت جسمانی از آنها برخوردار م یشود ،در میان سایر مردم راه
م یرود ،اما شاکر است ،اما احساس س راف رازی و س ربلندی م یکند که درراه خدا کاری

را بوسید و گفت :آری سخنانی گفتم که خود شایستهی آن بودم.

203

کرده؛ این قیمت و ارزشش از شهدای ما کمتر نیست.

206

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
چاره عشق احتمال ،شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست
204
گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست

زیبا فرمودند شاکر است احساس س ربلندی م یکند او از رنج چه بهرهای م یبرد
شاید جاده چالوس را دیده باشید یا رفته باشید هم از حیث زیبایی جاده
فوقالعاده زیبایی است و هم جادهای پر از پی چوخمهای خط رناک م یباشد زندگی
هم همی نگونه است.

 202سوره آل عمران آیه 134

 205حافظ غزل شماره 354

 203منبع :االرشاد .ص257

 1379/08/11 206بیانات در دیدار پاسداران ،جانبازان ،دانشجویان و دانشآموزان
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جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد
که کرد افسون و نی رنگش ملول از جان شیرینم
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی
که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست
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امی رالمؤمنین م یفرمایندَ :ف َص ْب را ً َعلَ ى ُد ْن َي ا ت َُم ُّر ب َ ْ
ِل َوائ ِ َها َكلَ ْي لَ ٍة ب َِأ ْح َل ِم َها تَ ْن َس ل ِخ208
در ب رابر دنيايى كه گرفتارى آن ،مانند خوابهای پريشان شب م یگذرد شكيبا
باش.

زندگی هم دارای زیبای یها و سخت یهایی است اما باید با شناخت مشکالت را کم
کرد
کسی بخواهد از زیبای یهای جاده چالوس استفاده کند ولی با مشکلی در مسیر
بر خود نکند نم یشود

باید این معارف گ رانقدر را انسان هرروز و شب به خودش تذکر بدهد زندگی قاعده
دارد چ راکه در زندگی مشکل وجود دارد سختی ،نامالیمات ،اختالفنظرها باید ساخت

tarikhema.ir

دوستان عزیز حتی دوقلوها هم در عالیق و سالیق شبیه هم نیستند اختالفنظر
وجود دارد فکر نکنیم با معیار و مالک و آمادگی همسر انتخاب کنیم دیگر هیچ
مشکلی هیچ اختالفی نخواهیم داشت خدا بعضی مواقع با همسر انسان را امتحان
م یکند اختالفنظرها اختالفسلیقهها راه پایدار ماندن ازدواج این است که باالخره از

ايشان را به او نشان دادند .پيرمرد بر او سالم كرد و آنگاه گفت :اى امير مؤمنان،
من از منطقه شام آمدهام .پيرى سالخوردهام كه درباره تو فضايل بىشمارى شنيدهام
و گمان مىكنم بهزودی ترور خواهى شد .پس ازآنچه خداوند به تو آموخته است ،م را
چيزى بياموز .امام علي هالسالم فرمود :باشد ،اى پيرمرد!  ...خداوند ع ّدهاى را آفريد و
از س ِر لطف ،دنيا را بر آنان تنگ كرد و ايشان را به زهد و بىرغبتى به دنيا و حطام
دنيوى ترغيب فرمود و آنان ،به س راى سالمت (بهشت) كه خدا بدان ف رايشان خوانده
تحمل نمودند و
بود ،رغبت كردند و بر سختى معيشت ،صبر كردند و ناماليمات را ّ
به ك رامت و پاداشى كه نزد خداوند است ،شوق ورزيدند .ب راى جلب خشنودى خداوند،

بعضی از نظ رات کوتاه بیاییم هردو طرف چه خانم و چه آقا اختالف سر یک مسئله
جزئی را یک مشکل و اختالف بزرگ نبینیم صبر کنیم تحملکنیم فکر کنیم تا
برطرف به شه فرض کنید گنجشکی وارد ساختمانی شده است ب رای رهایی دائم
یزند و تالش ب رای نجات م یکند .همین عمل موجب
خود را به اینطرف و آنطرف م 
م یشود که زمی نگیر شده و در اثر اصابت بهجاهای مختلف ،گیج بزند .درصورت یکه
اگر این گنجشک به جای این کار و به جای آنکه گمان کند راه ف راری نیست ،بهآرامی
گوشهای بنشیند و اط راف را نگاه کند ،قطعاً پنجرهای بازخواهد یافت که از آن ف رار
کند .انسان نیز همی نطور است .وقتی مشکالت به او هجومآورند باید بنشیند و فکر
کند ،فکر کردن ب رای همین از  70سال عبادت بهتر است؛ اما معموالً وقتی اختالفی
پیدا م یشود ،انسان دست و پای خود را گم م یکند و با احساسات و بدون منطق و
عجوالنه تصمیم م یگیرد

فداكارى كردند و عاقبت زندگىشان ،شهادت شد .والسالم!

207

این اجر غیرقابل وصفی است که حضرت ب رای تحمل نامالیمات زندگی بیان
فرمودند حضرت اصل زندگی و رسیدن بهغایت را درگرو تحمل رنج دانستهاند

 208امالی (صدوق) ص  - 622بحاراألنوار (ط-بیروت) ج ،40ص ،348ح29
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تحمل یکی از تمرینهای روح در زندگی
امام حسين علي هالسالم م یفرمایند :روزى امير مؤمنان كه درودهاى خداوند بر او باد
ج
با يارانش نشسته بود و آنها را ب راى جنگ ،بسیج مىكرد كه پيرمردى ،درحال یکه رن 
و خستگى سفر در چهرهاش نمايان بود ،بر او وارد شد و گفت :امير مؤمنان كجاست؟

tarikhema.org

جنگجويي از استادش پرسيد :بهترين شمشيرزن کيست؟ استادش پاسخ داد :به
دشت کنار صومعه برو .سنگي آنجاست .به سنگ توهين کن .شاگرد گفت :اما چ را
بايد اين کار را بکنم .سنگ پاسخ نم یدهد.

بود .همان را آورد ،گذاشت جلوی دوست هاش .گفت :خانم من آشپزش حرف ندارد،
فقط ب رنج این دفعهای خوب نبوده وا رفته.

210

ببینید بازهم م یگوید ب رنج خوب نبوده اص ً
ال این بدی که نتیجه آن در ظاهر ضایع
شدن پیش رفقاست را نم یبیند در زندگی باید به خوب یها توجه خاص شود فقط
نیمهخالی لیوان را نبینیم بنشینیم و خوب یها را بنویسیم هم مرد خانه و هم خانم،
آن موقع بدیها بین آنها گم م یشوند.

tarikhema.ir

پیامبر اکرم صل یاهلل علیه و آله فرمود بخشی از خانمها که تعدادشان هم کم
نیست در جهنماند به خاطر اینکه در زندگی لحظه عصبانیت به آقایشان گفتند :من
از تو خیری ندیدم
ول َّ
ت ال ْ َح ْو َل ُء يَا َر ُس َ
ب َسعِي ِر الن َِّس ا ِء َفقَال َ ِ
الل ِ َو َك ْي َف َذل َِك
«يَا َح ْو َل ُء أَ ْكث َُر ال َّنا ِر م ِْن َح َط ِ
211
ُول َما َرأَيْ ُت ِم ْن َ
ال ِلَن َّ َها إ ِ َذا َغضِ َب ْت َعلَ ى َز ْوجِ َها َسا َع ًة تَق ُ
َق َ
ك َخ ْي را ً َقط»

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را
که هر عضوی به درآید بهجایش دیده م یگرید
گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز

ای حوالء! بی شتر آتش دوزخ از هیزم آتشافروز زنان است .حوالء پرسید :ای پیامبر
خدا! و این چگونه باشد؟ فرمود :زی را هنگام یکه ساعتی شوهرش بر او خشم گرفت و
غضبناک شد ،م یگوید :من هرگز از تو خیری ندیدم.

که سایه از سر هیزمشکن هم ب رنم یدارد

209

دیدن خوب یها تمرین دوم
همسر شهید کاله دوز م یگوید مادرم نم یگذاشت ما غذا درست کنیم پدرم
نسبت به غذا حساس بود؛ اگر خ راب م یشد ،ناراحت م یشد .تا قبل از عروسی ب رنج
درست نکرده بودم .شب اولی که تنها شدیم ،آمد خانه و گفت «ما هیچ م راسمی
نگرفتیم .بچهها م یخواند بیان دیدن .می تونی شام درست کنی؟» کتهام شفته شده

البته خانمها هم بعضی مواقع در اثر اینکه احساساتشان جریحهدار شده این حرف
یزنند که آقایان خیلی جدی نگی رند
را م 
ببارید یک خانم قوی و قدرتمند به شما معرفی کنم .خانم به نام ام سلمه در صدر
اسالم بود وقتی آقای ابو طلحه آمد به خواستگاریاش گفت مهریهی من مسلمان
شدن توست.
  210یادگاران ،جلد سه ،کتاب شهید مهدی باکری ،ص 11

 209شعری از شهریار

 211مستدرک الوسائل ،ج ،14ص244
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استاد گفت :خوب پس با شمشيرت به آن حمله کن .شاگرد پاسخ داد :اين کار
را هم نم یکنم .شمشيرم م یشکند؛ و اگر با دس تهایم به آن حمله کنم ،انگشتانم
زخمي م یشوند و هيچ اثري روي سنگ نم یگذارند .من اين را نپرسيدم .پرسیدم
بهترين شمشيرزن کيست؟ استاد پاسخ داد :بهترين شمشيرزن به آن سنگ م یماند،
ب یآنکه شمشيرش را از غالف بيرون بکشد ،نشان م یدهد که هی چکس نم یتواند بر
او غلبه کند! در دنیا باید در ب رابر مشکالت شمشیرزن باشیم ولی بعضی مواقع غلبه
با غالف شمشیر است و تحمل و صب ر .در زندگی بعضی مواقع بگذار و بگذر  ...شهریار
چه زیبا سروده

tarikhema.org

این خانم فرزندش از دنیا رفت شب که به خانه آمد همسرش را مطلع نکرد تا شام
خوردند نزدیک صبح به شوهرش گفت اگر کسی به بعضی از همسایگانش چیزی
امانت بدهد و آنها مدتی از آن استفاده کنند و وقتی صاحبش آن را پس بگیرد ،آنها
گریه م یکنند ایشان چگونه مردمی هستند؟ ابو طلحه گفت اینها ب یانصافاند بلکه
دیوانهاند ام سلیم گفت ابو طلحه مواظب باش تا جزو دیوانگان ق رار نگیری فرزندت
از دنیا رفته خدا به تو صبر دهد .آماده دفن کردن فرزندت باش .ابو طلحه خدمت
پیامبر ص رسید و ماج را را شرح داد بعد خداوند به عبداهلل ده فرزند داد که همه

جلسه دهم :تهدیدات پایدار ماندن ازدواج

قاری شدند.

212
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جلسه دهم

ک ربال اوج تحمل رنج بود زینب کبری سالماهلل علیها همه بالها را کشید چه
عظمتی روح زینب کبری پیدا کرد که متکب ران در مقابل عظمت زینب کبری سر
تعظیم فرود م یآوردند.

تهدیدات
پایدار ماندن ازدواج

 212صحابه پیامبر اعظم ،ج ،3ص148
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رنجها را به آغوش م یکشد چه روح باعظمتی این خانم پیداکرده .خوب یهای مشکل
را م یبیند این خانم قاعده دنیا را فهمیده

tarikhema.org

دسته دوم آسی بهای بعد از ازدواج
 .1توقعات غیرمنطقی
 .2عدم مدیریت محبت
قطعاً آسی بهای بیشتری در این عرصه وجود دارد ولی ما در حد یک جلسه و
فرصت مختصر  4مورد عمده را بیان کردیم ان شا اهلل بتوانیم با آگاهی نسبت به این
تهدیدات ازدواج ،زندگی جوانان را از آفت واکسینه کنیم ان شا اهلل.

tarikhema.ir

وقتی با نگاه دقیقی به اط راف خود توجه م یکنیم درم ییابیم که هر چیزی آفتی
دارد هر نهال نوپایی آسی بها آفتهایی سالمت آن را تهدید م یکنند ب رای حفظ
سالمت آن باید آفت را شناخت و آن را برطرف کرد ازدواج هم بهعنوان یک نهال نو
پا قطعاً آسی بهایی سالمت و شکوفایی آن را تهدید م یکنند در این جلسه پایانی
درصدد هستیم آفات و تهدیدات پایدار ماندن ازدواج را بیان کنیم این آفتها گاهی
قبل از ازدواج رخ م یدهد و گاهی بعد از ازدواج که هر دو قسم را مختص را ً عرض
م یکنیم

متخصص شود بلکه چشم
کنونی یک طبیب نم یتواند در همه مشکالت چشم
ّ
متخصصهای مختلفی دارد
ّ
نهفقط چشم بلکه تمام موجودات عالَم آسی بپذی رند نم یتوان چیزی پیدا کرد که
بی آفت باشد .بهعنوان نمونه بدن خود ما انسانها چقدر آسی بپذیر و پرآفت است.
انواع و اقسام بیماریها که از مرز هزاران نوع بیماری م یگذرد ،همواره سالمت انسان
را تهدید م یکند .بدی نجهت رشتههای مختلف پزشکی ب رای مداوای آنها به وجود
آمده است ،ح ّت ی روح انسان نیز چنین است نباتات ،حیوانات ،جامعه انسانی و خالصه
همهچیز آفت دارد تهدید دارد خط راتی آن را تهدید م یکنند.

دسته اول آسی بهای قبل از ازدواج
 ..1عدم توجه به رضایت خانوادهها در انتخاب همسر
 .2روابط نامشروع قبل از ازدواج (به ازدواج منجر بشود و یا نشود که در حالت دوم
پیامدهایی شخص را تهدید م یکنند ازجمله  .1ضعیف شدن اعتمادب هنفس جنس
مقابل .2مقایسه دوست سابق با همسر .3تنوعطلبی .4سوءاستفاده و باجخواهی از او)
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تهدیدات پایدار ماندن ازدواج
آبسیاه ،آبمروارید ،آستیگماتیسم ،افتادگی پلک ،برآمدگی پلک ،انح راف
چشم ،انقباضات پلکها و ...اینها تعداد محدودی از بیماریها چشم شمرده م یشوند
بعضی از متخصصین امر ب رای چشم که جزئی کوچک از ساختمان باعظمت چشم
است حدود  50بیماری شمردهاند 213آفات چشم آنقدر زیاد است که در جهان
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امی رالمؤمنین علی علی هالسالم م یفرمایند ل ُِک ِّل شَ ْىء آ َف ٌة
در هر کار م راقب آفتها باشید.

214

ل َ ُهما َق ْوالً َک ریماً...
و خدای تو حکم فرموده که هی چکس را جز او نپرستید و به پدر و مادر نیکی
کنید اگر هر دو یا یکی از آنها به پیری برسند (که موجب رنج و زحمت باشند) زنهار
کلمهای که رنجیدهخاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنان مرسان و با ایشان با احت رام
و بزرگوارانه سخن بگو.

هر چیزی آفتی دارد

217

حتی در مباحث اخالقی هم وقتی نگاه م یکنیم موارد زیادی بیانشده امیر
المومنین م یفرمایند:
مهم تقوا (و نقطه آسي بپذيرى آن) قانع نبودن در زندگى
آ َف ُة ال ْ َو َر ِع قِلَّ ُة الْقِنا َعةِ؛ آفت ّ
است.
216
ين ال ْ َه وى؛ هواى نفس آفت دين است.
آ َف ُة ال ّد ِ
215
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امی رالمؤمنین علی (ع) م یفرمایند بر الوالدین اکبر فریضة.
بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

ازدواج وتشکیل خانواده یک نهال نوپاست بهعنوان یکی از اتفاقات مهم این دنیای
خاکی از این قاعده مستثنا نیست نهال ازدواج هم آفاتی دارد که سالمت آن را تهدید
م یکنند باید شناخته شوند تا دوام و پایداری ازدواجها متزلزل نشود انشا اهلل.
در این جلسه عرض ما این است چه چیزهایی ب رای یک ازدواج پایدار تهدید
محسوب م یشود چه اتفاقاتی پایه ازدواج را متزلزل م یکند این بحث خیلی مهم و
حیاتی است که زوجین حتی قبل از ازدواج بدانند بعد از ازدواج آسیب قوام ازدواج
و زندگی آنها به چیست 4مورد از آفتهایی که ممکن است دامنگیر نهال نو پای
ازدواج شود را بیان م یکنیم انشا اهلل زندگی جوانان عزیز از آفتها ایمن شود

218

هر چه از حرمت پدر و مادر و اهمیت اطاعت و محبت به آنها بگوییم کم گفتهایم
چگونه بعضی حرمت این گوهرهای زندگی خود را حفظ نم یکنند.
زكريا بن اب راهيم م یگوید مسيحى بودم و در مسيحيت متعصب ،مسلمان شدم
و خوشحال بودم ،به مكه رفتم ،خدمت حضرت صادق (عليه السالم) رسيدم فرمود
اگر پرسشى دارى ،بپرس .عرض كردم :خانوادهام مسيحى هستند ،تنها مسلمان آن
خانواده منم ،مادرم كور شده ،من بهناچار با آنان زندگى م یکنم ،زي را پدر و مادرم
جز من كسى را ندارند ،دوست دارند با آنها همغذا شوم و از ظرف آنان آب بخورم،
فرمودند پدر و مادرت گوشت خوك م یخورند گفتم نه با خوك تماسى دارند؟ گفتم:
نه .فرمود :از آن خانه بيرون نرو .از پدر و مادرت جدا مشو ،به مادرت خدمت كن،
كارهايش را انجام بده ،او را به حمام و دس تشوئی ببر ،لباسهایش را عوض كن ،لقمه

 .1عدم توجه به رضایت خانوادهها در انتخاب همسر
ی َرب ُّ َ
ک أَالَّ تَ ْع ُب ُدوا إِالَّ إِیَّا ُه َو ب ِالْوال ِ َد ْی ِن
خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایدَ :و َقض 
َن ِع ْن َد َ
ک الْک َِب َر أَ َح ُد ُهما أَ ْو کِال ُه ما َفال تَق ُْل ل َ ُهما أُ ٍّف َو ال تَ ْن َه ْر ُهما َو ُق ْل
إ ِ ْح ساناً إ ِ َّما یَ ْب ُلغ َّ
 214غرر الحكم7303 :
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گرچه هستی ما از خداست ،ولی سبب زندگی و وجود ما ،پدر و مادر است و ما
شاخهای از وجود این دو عزیزیم و میوهای از بوستان محبت و ت ربیت و مهر و عاطفه
ب ینظیر پدر و مادریم

tarikhema.org

به دهانش بگذار!

البته این نکته خیلی مهم است که ازدواج ،شخص یترین موضوع در زندگی است؛
بناب راین والدین باید حق انتخاب را به جوانان بدهند.
منظور بنده این نیست که بر اساس مالکهای والدین ،همسر را انتخاب کنیم
و ازدواج کنیم ،خی ر .این اشتباه است .چون شما م یخواهید ازدواج کنید و جوان
هستید و مالک ب رای ازدواج دارید و شما م یخواهید با دخترخانم زندگی کنید نه
پدر و مادرتان.
به دخترخانم میگوییم این آقا را دوست داشتید؟ م یگوید :خی ر .م یگوییم :پس
چ را قبول کردی؟ م یگوید :به خاطر اشکهای مادرم ،آه پدرم ،قهر پدر .این خیلی
خط رناک است .به مادرهای عزیز میگویم :چ را اشک م یریزید؟ او به خاطر اشکهای
شما م یگوید :بله .ولی اشکهای شما بعداً جانسوزتر خواهد بود.

كشيش بگو ،گفتم مسلمان شده بود ،به من كمك كردند تا كارهايش انجام گرفت

219

این کام ً
ال الزم و ضروری اس  .به مادرها و پدرها بزرگوار خطاب م یکنم بدون دلی
 ،ب رای علل کماهمیت یا ب یاهمیت ب رای ازدواج جوان با شخص خاص اس رار نکنید یا
با ازدواج او مخالفت نکنی .

بله این ارزش و ثمر محبت به پدر و مادر است
جوانان عزیز نظر والدین و رضایت آنها را در ازدواج جدی بگیرید هر مادر و پدری
دوست دارد ب رای پسرش دختری شایسته ازنظر ایمان ،اخالق و زیبایی و ب رای دخترش
که میوه دل اوست همسری شایسته انتخاب کند کسب این رضایت عالوه بر بعد
اخالقی و دینی و شرعی در زندگی زوجین هم تأثیر قابلتوجهی دارد

جوانها برای کاهش مخالفتها چه کنند؟
خب قبول که رضایت پدر و مادر مهم است حال بعضی از مواقع پدر و مادر
غیرمنطقی برخورد م یکنند چگونه رضایت آنها را جلب کنیم
اگر امکان صحبت با والدین وجود دارد ،با آنها مشورت کنند .با لجبازی کاری
پیش نم یرود .نظ رات منطقی آنها را بپذیرید و با دقت فکر کنید بهتر است درباره
شخص موردنظر به والدین اطالعاتی دهند و آنان را تشویق کنند که فرد را ببینند.
دیدهها با شنیدهها متفاوت است.

عدم رضایت خانوادهها در زندگی تأثی رات جدی دارد عدم توجهها ،تحقیرها ،طرد
کردنها و عدمحمایت مالی و احساسی از عوارض آن است

 219نظام حقوق زن در اسالم حسین انصاریان
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وقتى به كوفه برگشتم تمام دستورات حضرت را نسبت به مادر عمل كردم ،به
من گفت حقيقت را به من بگو آيا مسلمان شدهای؟ گفتم :آرى و اینهمه خدمت و
محبت به دستور امام زمانم فرزند رسولاهلل حضرت صادق (عليه السالم) است ،مادرم
گفت :او خود پيامبر است .گفتم :نه او امام ششم و زاده رسول حق است ،گفت :نه اين
کارهایی كه در حق من انجام م یدهی دستور انبياء خداست ،درهرصورت من كورم،
در عين كورى م یفهمم كه دين تو از دين من بهتر است ،من را هم به دين خودت
راه نمائی كن ،مادرم را به عرصه گاه مسلمانى آوردم .نماز ظهرش را با من خواند ،وقت
مغرب به من گفت باز نماز بخوان تا با تو بخوانم ،زي را من از ب رنامه ظهر لذت بردم،
نماز مغرب را با من خواند و پس از نماز از دنيا رفت ،يادم آمد كه حضرت فرمود اگر
مادرت از دنيا برود خودت دفنش كن ،شيعيان را اول صبح خبر كردم ،گفتند به

tarikhema.org
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 .2روابط نامشروع قبل از ازدواج
دومین آفت ب رای پایدار ماندن ازدواج روابط نامشروع قبل از ازدواج است
ابو بصیر در کوفه معلم قرآن بود م یگوید من به زنى قرآن مىآموختم يك روز با
او شوخى كردم وقتى خدمت حضرت باقر رسيدم م را سرزنش كرده فرمود َم ِن ْارتَ َك َب
الذن َْب فِي ال ْ َخ َل ِء ل َ ْم يَ ْع َب أِ َّ ُ
َّ
ي ٍء ُقلْ َت لِلْ َم ْرأَةَِ -فغ ََّط ْي ُت َو ْج ِه ي َح َي ا ًء َو ت ُْب ُت-
الل بِهِ -أَ َّي شَ ْ
220
َفق َ
َال أَبُو َج ْع َف ٍر (عليه السالم) َل تَ ُعد.

يكي از راويان از امام صادق (ع) تفسير آيه شريفه َ ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َي َرى َّ ُ
الل َع َملَ ُك ْم َو
ون را سؤال كرد ،حضرت فرمودُ «:ه ُم ال ْئ ِ َّم ُة» 222يعني مؤمنین امامان
َر ُسول ُ ُه َو ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ

معصوم سالماهلل عليهم اجمعين هستند .عالمه طباطبايي در تفسیر شریف المی زان
م یفرمایند:
هر عملي كه انسان انجام م یدهد ،از خير يا شر ،خدا و رسول و مؤمنان (كه امامان
معصوم سالماهلل عليهم اجمعين اند) حقيقت عمل خير يا عمل شر را مشاهده
223
م یکند.

هر كس در خلوت مرتكب گناهى شود خدا به او توجهى نخواهد داشت به آن زن
چه گفتى؟
من از خجالت صورتم را پوشيدم و توبه نمودم حضرت باقر فرمود ديگر چنين
كارى نكن.

در توقيعي مبارك از حضرت مهدي (ع) آمده است :فإن ّا يحيط علمنا بآنبائكم و
224
ال يعزب ع ّنآ شي من أخباركم و معرفتنا بالزلل الذي اصابكم
به اخبار شما علمداریم .هی چچیزی از اخبار شما بر ما پوشيده نيست .از لغزش و
کاست یهای عمل كرد شما آگاه هستيم .چيزي بر ما پوشيده نم یماند.
امام خميني با الهام و استناد به اینگونه روايات نوشته است :ببينيد كه تحت
م راقبت هستيد .نامه اعمال ما م یرود .پيش امام زمان (عجل اهلل تعالي فرجه الشريف)
هفتهای دو دفعه بهحسب روايات .نكند كه خداینخواسته از من و شما و ساير

خب ابو بصیر معلم آن خانم بود و فقط یک شوخی کرد اینطور مورد سرزنش
حضرت ق رار گرفت تا آنجا که حضرت فرمود خدا به او توجهی ندارد و وای به حال
کسی که از چشم خدا بیفتد حال دوستی و رفاقتهای امروزی دیگر بماند بعضی
فکر م یکنند کسی که نم یداند کسی نم یفهمد و ازایندست حرفها

 222مجلسي محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهران ،انتشارات اسالميه ،چاپ
مكرر ،ج ،23ص .353

خداوند متعال م یفرمایندَ :و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َي َرى َّ ُ
ون َو
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسول ُ ُه َو ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
221
ون.
ون إِلى عال ِِم الْغ َْي ِ
ب َو الشَّ ها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ب ِما ُك ْن ُت ْم تَ ْع َم ُل َ
َس ُت َر ُّد َ

 223طباطبايي محمد حسين ،تفسير الميزان ،ترجمه موسوي همداني محمد باقر ،قم ،انتشارات اسالمي،
سال  1374ه ش ،چاپ پنجم ،ج  ،9ص .398

 220بحار األنوار ،ج ،46ص.247 :

 224مجلسي محمد باقر ،بحاراالنوار ،لبنان ،بيروت ،انتشارات دار االحياء ،سال  1403ه ق ،ج ،53باب ،31
توقيع ،7ص .175

( 221توبه  /آیه .)105
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درصورت یکه فرزندان م یدانند بزرگتری در فامیل وجود دارد که به والدین نزدیک
است و پدر و مادر به نظ راتش اهمیت م یدهند ،م یتوانند ازنظر مشورتی او کمک
بگیرید .در غیر این صورت توصیه م یشود نزد مشاور بروند.

بگو« :عمل كنيد! خداوند و فرستاده او و مؤمنان ،اعمال شما را مىبينند! و بهزودی،
بهسوی داناى نهان و آشكار ،بازگردانده مىشويد و شما را به آنچه عمل مىكرديد،
خبر مىدهد!»

tarikhema.org

ازدواج با من ،با دیگری ارتباط برق رار نکند؟ دختر نیز همین تصور را نسبت به پسر
خواهد داشت وقتی دو طرف با سوءظن به هم نگاه کنند کوچکترین اتفاق مشکوک
را فاجعهی بزرگی م یبینند و اختالفها و تهمت زدنها شروع م یشود با چه نگاهی
به همسر نگاه کردن خیلی مهم است

دوستان ،امام زمان ناراضي شود.

225
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هیزمشکنی بود یکی از روزها صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدیدشده.
شک کرد که همسایهاش آن را دزدیده باشد ب رای همین تمامروز او را زیر نظر
گرفت.

لذا در دین بهشدت با این دوست یها مخالفت شده چ راکه غیر از حرمت این کارها
ضررهای زیادی متوجه جوانها م یشود که به زندگی آینده آنها آسیب می زند

متوجه شد همسایهاش در دزدی مهارت دارد مثل یک دزد راه م یرود مثل دزدی
که م یخواهد چیزی را پنهان کند پچپچ م یکند.

این دوست یها قبل از ازدواج گاهی منجر به ازدواج م یشوند و گاهی منجر به ازدواج
نم یشوند ما در این بحث آسی بهای دوست یها را در هر دو حالت خدمت شما بیان
م یکنیم

آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض
کند و نزد قاضی برود.
اما همی نکه وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد.
زنش آن را جابهجا کرده بود.
مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت :و دریافت که او مثل یک
یزند و رفتار م یکند.
آدم شریف راه م یرود حرف م 

برفرض منجر به ازدواج بشود
پس از مدتی ،ج ّو بدبینی و سوءظن آن دو نسبت به هم فضای زندگ یشان را،
جهنمی خواهد ساخت و هر دو در آن خواهند سوخت.

خب چ را دفعه قبل او را آدم خوبی نم یدید چون با سوءظن به او نگاه م یکرد
البته عزیزان مواظب باشید در زندگی هیچ زمینه ایجاد سوءظن را ف راهم نکنیم یعنی
کاری نکنیم حرفی نزنیم که همسر به شما سوءظن پیدا کند مواظب باشید هی چوقت
به همسر خود سوءظن نداشته باشید واقعاً مخرب است ولو یک روزی زمانی خطایی
مرتکب شده

پسر با خود م یگوید :دختری که ب هراحتی با من رابطه نامطلوب و نامشروع برق رار
کرد از اعتقاد و ایمان قوی برخوردار نیست؛ بناب راین از کجا معلوم که پیش از ارتباط
با من ،با فرد دیگری هم طرح دوستی نریخته باشد؛ و از کجا که در آینده و پس از
 225امام خميني ،صحيفه امام ،قم ،انتشارات نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام ،سال  1383ه ش ،ج،8
ص .391
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بناب راین ،معلوم م یشود كه حضرت مهدي موعود (عج) بهعنوان آخرين خليفه الهي
روي زمين از راههای مختلف نظير عرضه نامه اعمال و يا احاطه علمي و علم محيط
اش ،بر عمل كرد مردم نظارت دارد و به اذن الهي م یداند كه چه كسي چهکاری
انجام م یدهد.
یکچشم زدن غافل از آن ماه نباشیم
شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

tarikhema.org

سخت است سوءظن دختر و پسری که باهم دوست بودهاند از بین برود.
عشقهایی کز پی رنگی بود

زن به شوهر به خاطر ب یوفای یهای که درنتیجه آن ارتباط دیده ،سلب خواهد شد و
در زندگی آینده نم یتواند متعادل باشد.

عشق نبود عاقبت ننگی بود

226
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«ویل دورانت» بهص راحت م یگوید :زنان ب یشرم ،جز در لحظاتی زودگذر ،ب رای
مردان ّ
چشمان پر از حیا م یباشند و بدون
جذاب نیستند  ...مردان جوان به دنبال
ِ
آنکه بدانند ،حس م یکنند که این خودداریِ ظریفانه (حیا و عفاف) از یک لطف و
227
ر ّقت عالی خبر م یدهد.

مقایسه دوست سابق با همسر
یکی از آفات که مکرر دیدهشده ،این اف راد تصویری از همسر ایدئال پیدا م یکنند.
بهویژه هنگام یکه با چندین نفر ارتباط پیدا م یکنند.
اینها ویژگ یهای مثبت دوستپسر یا دوستدخترهای خود را م یگی رند و تص ّوری
از همسر آینده م یپرورانند .این تصویرسازی ذهنی غالب اً بهصورت ناخودآگاه انجام
م یشود و خود شخص نیز ممکن است نداند که دلیل تنشهای مکرر با همسرش
همین تصویرسازی و رؤیا و توقعات حاصل از آن است.

وقتی از جوانی سؤال م یکنیم چ را با همان دختری که با او دوست بودی ازدواج
نم یکنی؟ م یگوید :او به درد دوستی م یخورد ولی به درد ازدواج نه ازدواج شوخ یبردار
نیست ،یا من به او اعتماد ندارم! البته گفتم منکر این نیستم که درصدی خیلی کمی
از این دوست یها به ازدواج ختمشود و در کنار هم احساس خوشیکنند
با این وضعیت این شخص نم یتواند یک زندگی را پ رانرژی و شاد شروع کند
اضط راب و دلهره برمال شدن دوست یهای قبل ازدواج او در زندگی تأثیر سو م یگذارد.

تنوعطلبی
آقای دکتر گلزاری ریاست مشاوره دانشجویی دانشگاهها در دانشگاه علم و صنعت
تعریف م یکرد :روزی یک زوج دانشجو که مدت کوتاهی (حدود شش ماه) از ازدواجشان
نگذشته بود ،نزد من آمدند .چند جلسه مشاوره شد و به نتیجه نرسیدیم .در جلسه
آخر از پسر پرسیدم شما در دوران دانشجویی دوستدختر داشتهاید؟ گفت :بله چند
تا!

ضعیف شدن اعتمادب هنفس جنس مقابل
اعتماد چنین شخصی از جنس مقابل سلب م یشود زن م یگوید مردها همه مثل
هم هستند خدا م یداند این چه کرده و چه م یکند مرد هم به همین نحو اعتماد
 226مثنوی معنوی مولوی ،دفتر اول بخش 9
 227لذات فلسفه129 ،
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اگرمنجر به ازدواج نشود
تج ربه نشان داده است که قریب بهاتفاق این نوعدوست یها به ازدواج ختم نم یشود.
همان جوانی که قبل از ازدواج ممکن است با چند دختر ارتباط داشته باشد ،از
مادرش م یخواهد که ب رای او دختر پاک و مؤمن انتخاب کند...

این مسئله در سطح کالن نیز ،به حس اعتماد اجتماعی نیز آسیب م یرساند .در
جامعهای که روابط پنهان دخت ران و پس ران گسترده باشد ،ب رای کسی که م یخواهد
ازدواج نماید و با دختر پاک زندگی مشترک را آغاز کند ،همیشه این دغدغه را در وجود
دارد که آیا این دختر با شخص دیگر پیش از او رابطه نداشته است؟
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 .3توقعات غیرمنطقی
سومین مورد از آفتها توقعات بی شازحد است اینگونه آدمها همیشه بودهاند
حتی درآیات قرآن مشاهده م یشود که مخالفان از پیامبر نیز توقعات نا بهجا داشته
و به آزار و اذیت م یپرداختند

گفتم :اگر این مطلب را اول گفته بودید ،اینهمه مشاوره طوالنی نم یشد و علت
اختالف پنهان نم یماند .پرسید چطور؟
گفتم :علت اختالف همین است که شما با آن دوست یها ،دچار بیماری تنوعطلبی
شدهاید؛ و حاال بعد از مدت کوتاه ششماهه از این خانم که هیچ اشکالی هم ندارد،
سیرشدهاید .با این حرف از شرم س ربهزیر انداخت.

بعضی م یگفتند اگر پیغمبر هستی «أَ ْو ت ُْس ق َ
الس َما َء َك َما َز َع ْم َت َعلَ ْی َنا ك َِس ًفا أَ ْو
ِط َّ
تى ب َّ
ِالل ِ َو ال ْ َملَئ َك ِة َق بِی ً
ال؛ آسمان را به پایین بی انداز و خدا و فرشتگان را در کنار
ت َْأ ِ
ما احضار کن».
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انتظارات ب یمورد و غیرمنطقی از عوامل مخرب رابطه زناشویی هستند .این توقعات
درزمینه هادی مختلف است توقع حضور بی شازحد شوهر در منزل بهنحویکه با
شغل و کارهای دیگر او تداخل دارد توقع ترک خانواده همسر و قطع ارتباط با آنها
توقع هزینه کردن مخارج باال ب رای کارهای غیرضروری و صدها توقع نابِ جای دیگر
وجود دارد.

سوءاستفاده و باجخواهی
پیامد دیگر دوست یهای خیابانی سوءاستفاده و باجخواهی است احتمال آنهم زیاد
است یکی از موارد تلخی که بنده از آن مطلع شدم ،در مورد دختر نگونبختی بود
که از روی سادگی نامهها و عک سهایی به دوستپسر خود داده بود .آن پسر حاضر
به ازدواج با این دخترخانم نبود و اجازه ازدواج به کس دیگر را هم نم یداد! درنهایت
دختر به خواستگار دیگری جواب مثبت داد .ولی آن بهظاهر دوست خیانتپیشه،
نامهها و عک سهای آن خانم را سر سفره عقد تحویل داماد داد و آنچه نباید م یشد
اتفاق افتاد.

عاش سو ُء التَّدبي ِر.
الم ِ
امام على عليه السالم :عليه السالم :آ َف ُة َ
آفت زندگى ،سوء تدبير است.
اگر توقعات بهاداده شوند حد توقف هم ندارند امیر المومنین (ع) فرمودند(( :اگر
حد کفایت ب ینیازت سازد ،کمترین چیز دنیا ب ینیازت سازد؛ و اگر حد کفایت نیازت
229
را برطرف ننماید ،هی چچیز دنیا ب ینیازت نسازد)).
228

ازایندست مشکالت زیاد است و اینجا جای بیان خیلی از آن موارد نیست حتی
از ناحیه دخت ران هم دیدهشده که این تهدیدات صورت م یگیرد عک سهای دوران
دوستی خود با فالن پسر را بعد از ازدواج در اختیار همسر آقا م یگذارد و م یشود
آنچه نباید بشود

 228غرر الحكم :ح 3965

 229تحف العقول ،ص378
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یکی از عوامل جدی اختالفات و مقدمه جدایی تنوعطلبی شخص است عوامل
مختلفی در این امر دخیل هستند که یکی از موارد تا َون روابط قبل از ازدواج است
بله بعضی قائلاند که انسان ذاتاً تا درصدی تنوعطلب است ولی اگر به تنوعطلبی
میدان داده شود رشد م یکند و دیگر قابلکنترل نیست

tarikhema.org

محب ت ،او را به زيادهروى بكشاند و بدترين فرزندان،
بدترين پدران ،آن پدرى است كه ّ
آن فرزندى است كه كوتاهى كردن [در ب رابر پدر] ،او را به نافرمانى بكشاند.
چ راکه خداوند متعال در ق ران می فرماید والذین امنوا اشد حبا هلل یعنی کسانی
که ایمان آوردهاند شدیدترین محبتشان به خداوند متعال است ،جز محبت خداوند و
اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسالم هر چیز دیگری حدی دارد
جای نگ رانی در زندگی مشترک این است که ندانیم محبت همسر به خداوند متعال
بیشتر است یا به زوجش؟ اگر بفهمیم محبت همسرمان به خداوند متعال و اهلبیت
عصمت و طهارت علیهمالسالم بیشتر است دیگر جای نگ رانی نیست و زندگی شاد و
با آرامشی را سپری م یکنند .محبت بین زن و شوهر اگر زیاد باشد انتظارات زیادی را
درست م یکند و کوچکترین اختالفی باعث کینهورزی و اختالف م یشود

 -4عدم مدیریت محبت
ب إِل َى َّ
الل ِ تَ َعال َى م ِِن
وس ال ْ َم ْر ِء ِع ْن َد ع َِی ال ِ ِه أَ َح ُّ
پیامبر اکرم (ص) م یفرمایدُ :ج ُل ُ
ا ْع ِت َکافٍ فِی َم ْس جِ دِی َه َذا اینکه یک مردی کنار همسر خود بنشیند و صحبت کند،

باش ببخشید خدا پس کجاست
خانمها گاهی خیلی تقاضا دارند مرد تکی هگاهشان ِ
باید بعضی وقتی بریم در خانه خدا درد و دل کنیم انتظار بی شازحد از محبت زدگی
م یآورد بله اگر ایمان مرد باال بره حب خدا تو دلش بیاد به همسرش هم محبت
خواهد کرد بعضاً زن اس رار دارد در دل مرد فقط جای او باشد مادر و خانوادهاش را هم
رها کند خب این انتظار غیرمنطقی زدگی م یآورد زوجین باید بدانند در عین اینکه

در نزد خداوند از اعتکاف آن مرد در کنار خانۀ کعبه بهتر است و ثوابش باالتر است؛

231

 230ترجمه اإلیمان و الكفر بحار االنوار ،ج ،1ص529؛ مكارم اخالق و رستگارى ،ص499

 232تاريخ اليعقوبي :ج  2ص  ،320الجوهرة :ص .52
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( 231مجموعۀ ّ
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اما چه کنیم؟
 .1چیزهایی از همسرتان بخواهید که واقعبینانه باشند.
 .2ب رای چیزی که نم یتوانید داشته باشید افسوس نخورید.
 .3همسرتان را با همسر و زندگی دیگ ران مقایسه نکنید
الس الم شنیدم كه به حم ران بن اعین
هشام بن سالم گوید :از امام صادق علیه ّ
فرمودند:
َك فِی ال ْ َم ْق ُد َر ِة َو َل تَ ْن ُظ ْر إِل َى َم ْن ُه َو َف ْو َق َ
یَا ُح ْم َر ُان ان ُْظ ْر إِل َى َم ْن ُه َو ُدون َ
ك فِی
ك َو أَ ْح َرى أَ ْن ت َْس َت ْوجِ َب ال ِّزیَا َد َة م ِْن َرب ِّ َ
ك ب َِما ُق سِ َم ل َ َ
ال ْ َم ْق ُد َر ِة َفإِ َّن َذل َِك أَ ْق َن ُع ل َ َ
ك َع َّز َو
َّ 230
َجل
اى حم ران به كسانى كه پائین تر از تو هستند و توانائى آنها از شما كمتر
مىباشد توجه كنید و به باالتر از خود هرگز توجه نداشته باشید ،اگر چنان كنى به
آنچه در دست دارى قناعت خواهى كرد .در این صورت شایستگى زیادت از سوی
خداوند ،پیدا خواهى كرد.
 -4زوجین مکلف هستند وظایف و حقوقی که نسبت به هم دارند برآورده کنند
نه توقعات را.
و اما آخرین موردی که بنده در این بحث از آفات بیان م یکنم بحثی است بسیار
مهم و کلیدی و آن عدم مدیریت محبت است

ولی زیادی آن بد است ،با اینکه در روایات ف راوانی واردشده است هر چه ایمان بنده
شدیدتر شود محبت به همسرش هم زیادتر م یشود ولی محبت زیادی ضرر دارد و
غلط است ،محبت پدر و مادر به فرزند خوب است ولی زیادی آن ضرر دارد و غلط
است امام باقر علی هالسالم م یفرمایند :شَ ُّر اآلبا ِء َمن َدعا ُه ال ِب ُّر إل َى اإلِف راطِ  ،وشَ ُّر األَبنا ِء
232
ق
َّقصير إل َى ال ُع قو 
َمن َدعا ُه الت
ُ
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خانواده بسیار ارزشمند است ولی همهچیز خانواده و زن و شوهر نیست در دنیا ما
وظایف دیگری هم داریم ابتدائی بنده خدا هستیم بعد همسر فالنی ما آخرتی هم
داریم که پيامبر خدا صل یاهلل عليه و آله در اندرزش به ابن مسعود :اى پسر مسعود
ِكِ ،لَ َّن اللّ تَعالى يَ ُ
اك أن تَ َد َع طا َع َة اللّ وتَقصِ َد َمعصِ َي َت ُه شَ َف َق ًة َعلى أهل َ
إيّ َ
قول :يَ َأي ُّ َها
اس اتَّقُوا ْ َرب َّ ُك ْم َو ْاخشَ ْوا ْ يَ ْو ًما َل يَ ْج ِزى َوال ٌِد َعن َول َ ِد ِه َو َل َم ْولُو ٌد ُه َو َجا ٍز َعن َوال ِ ِد ِه
ال َّن ُ
233
شَ ْي ئا
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ان شا اهلل خانواده وسیلهای باشد که ما در مسیر اصلی که مملو کردن قلب و دل
از محبت خداست سرف راز باشیم ان شا اهلل.

 233مكارم األخالق :ج  2ص  349ح  2660عن عبد ّ
الل بن مسعود
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مبادا دلسوزى ب راى خانوادهات ،باعث شود كه طاعت خدا را وانهى و نافرمانىاش
را در پي شگيرى! زي را خداوند متعال مىفرمايد« :اى مردم! از پروردگارتان پروا بداريد
و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى ،به كار فرزندش نمىآيد و هيچ فرزندى نيز به كار
پدرش نخواهد آمد».

