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ًة َو  َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَزْواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ
رُوَن   رَْحَمًة إِنَّ في  ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفکَّ

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و 
میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان 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، پاک دامنی و عفاف و نتایج 

متعدد دیگر. 

ازاین رو، اسالم - به عنوان یک مکتب آسمانی - آن را نه تنها کاری محبوب و مقدس 
دانسته، بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است. 

ازدواج از این نظر که عاملی برای نجات از آلودگی، موجبی برای نجات از تنهایی 
بی تعادلی،  ایجاد  سبب  همیشه  آن  از  خودداری  است،  نسل  بقای  برای  سببی  و 
نابهنجاری رفتاری و زمانی هم فساد شخصیت و حتی بیماری جسمی می گردد؛ 
بنابراین، بهترین و باالترین نعمت ها برای هر زن و مرد ازنظر اسالم تشکیل خانواده 

است. 

مقدمه
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در دین مبین اسالم عالوه بر اینکه اصل ازدواج مورد تأکید است به چگونگی آن 
نیز اهمیت فراوان داده شده و در خصوص نحوه مواجهه با آن از طرفی و مالک ها و 

معیارهای انتخاب همسر به عنوان شریک زندگی توصیه های راه گشایی شده است.
ازآنجاکه ماه مبارک رمضان زمینه مساعدی برای ارتباط مؤثر مبلغین گرامی با آحاد 
مردم علی الخصوص جوانان است در این مختصر تالش شده است تا محتوای ده 
جلسه سخنرانی روشمند با چینشی منطقی و علمی و روشی اقناعی برای طرح در 

محافل وعظ و خطابه تهیه گردد.

از خوانندگان گرامی تقاضا می کنیم  برای استفاده بهتر از این نوشته با دقت و 
حوصله نکات زیر را مطالعه فرمایند.

یکم: 
الزم است مبلغین گرامی توجه فرمایند که ترویج و تبلیغ ازدواج می تواند از بهترین 
راه کارهای کاهش آسیب های اجتماعی باشد و مبلغین و خطبا به عنوان بخشی از 
گروه های مرجع، وظیفه ترغیب خانواده ها و جوانان را به امر ازدواج داشته و الزم است 
این توصیه همراه با ارائه بینش بوده و امر ازدواج را با دو قید آسان و پایدار تبلیغ 

نمایند.

دوم: 
مبلغین گرامی الزم است در خصوص وضعیت ازدواج در کشور اطالعات مختصر و 
واقعی داشته باشند که بر این اساس به اختصار آخرین تحلیل آماری سازمان ثبت احوال 

کشور که در اواخر اردیبهشت ماه 1395 ارائه شده است را بازخوانی می کنیم 
سازمان ثبت احوال توضیح می دهد که بخشی از کاهش ازدواج ها در سال های اخیر 

طبیعی و قابل پیش بینی بوده است واز این جهت مشکلی نیست 

روند ثبت ازدواج قبل از سال 1389 روندی افزایشی بوده و هرسال آمار ازدواج، متأثر 
از ساختار سنی جمعیت رو به افزایش بوده و رقم آن به 891 هزار می رسد، اما از آن 
به بعد روند کاهشی شروع می شود که مهم ترین دلیل آن بحث تغییر ساختار سنی 
جمعیت است که متولدین دهه 60 که بیشترین موالید کشور در آن سال ها 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 93، 724 هزار ازدواج ثبت شد. 
اما آنچه در کنار کاهش ازدواج یک تهدید جدی و زمینه ساز برخی از آسیب های 

اجتماعی باشد افزایش سن ازدواج است 

بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور در پایان سال 1394:
است؛  رسیده  زنان 23.5 سال  برای  و  سال  به 28.1  مردان  ازدواج  میانگین سن 
درحالی که در دهه 50 برای مردان 24.1 و برای زنان 19.7 سال بوده است. البته این 
آمار میانگین کل کشوری است و در مورد کالن شهرها فرق می کند. مثاًل در تهران 
میانگین سن ازدواج مردان 31 سال وزنان 27 سال، کرج و شیراز مردان 30 سال وزنان 
26 سال است. حتی در شمال تهران میانگین سن ازدواج مردان 32 سال وزنان 30 
سال و در جنوب تهران در منطقه ری میانگین سن ازدواج برای مردان 28 و برای 

زنان 24 سال است.  

ازدواج  معرض  در  افراد  تعداد  چه  می دهد  نشان  اخیر  سال های  سرشماری های 
هستند. سن متعارف بر اساس آمار بیشترین ازدواج، در یک رده سنی بیان می شود. 
که  می دهد  نشان  ثبت احوال  سازمان  در  اطالعات جمعیتی کشور  پایگاه  آمارهای 
بیشترین ازدواج مردان بین سنین 20 تا 34 سالگی و برای زنان بین 15 تا 29 سالگی 

است.
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11 میلیون و 240 هزار نفر در سنین باال هستند که هنوز ازدواج نکرده اند؛ یعنی این 
افراد در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده اند. ازاین بین 5 میلیون و 

570 هزار مرد و 5 میلیون و 670 هزار زن هستند. 

این افراد به سه گروه تقسیم می شوند که عمده آن ها افرادی هستند که در سنی 
هستند که زمان ازدواج آن ها محسوب می شود  

گروه دیگر، کسانی هستند که از سن متعارف عبور کرده اند و قبل از سن تجرد 
قطعی قرار دارند )سن تجرد قطعی 50 سالگی است(، اما هنوز ازدواج نکرده اند. این 
گروه یک میلیون و 300 هزار نفر هستند که شامل 320 هزار مرد و 980 هزار زن 
می شود؛ یعنی زنان هرگز ازدواج نکرده باالی سن متعارف و قبل از تجرد قطعی، سه 

برابر مردان با این شرایط هستند.

آن هایی که از سن 50 سالگی عبور کرده اند و هرگز ازدواج نکرده اند، 152 هزار نفر 
هستند که شامل 62 هزار مرد و 90 هزار زن است که زنان 1.5 برابر بیشترند.

گروه سوم کسانی هستند که بدون همسر در اثر فوت یا طالق هستند و یک بار 
تجربه ازدواج داشته اند. بدون همسر در اثر فوت 2 میلیون و 652 هزار نفر که مردان 
332 هزار نفر وزنان 2 میلیون و 320 هزار نفر هستند. بدون همسر در اثر طالق نیز 

657 هزار نفر است که 214 هزار مرد و 443 هزار زن هستند. 

  هم چنین آنچه اهمیت پرداختن مبلغین دینی به ترویج ازدواج آسان و پایدار را 
چند برابر می کند توجه به وضعیت طالق در کشوراست  

آمار طالق همواره از دهه 70 به بعد روندی افزایشی داشته است. در اوایل دهه 70 
ساالنه نهایتاً 30 هزار طالق ثبت می شد. از اواسط دهه 80 از مرز 100 هزار عبور کرد 

و آخرین آمار نشان می دهد 163 هزار طالق در سال 1393 ثبت شده است.

در اوایل دهه 70، 6.3 درصد از ازدواج ها به طالق می انجامید. این رقم در اواسط 
دهه 80 از مرز 10 درصد عبور کرد و نهایتاً در آخرین آمار ساالنه در سال 93 به 22.6 
رسید؛ به طوری که می توان گفت از هر 4.5 تا 5 ازدواج یک طالق ثبت می شود که این 
موضوع در کالن شهرها به مراتب متفاوت است؛ به طوری که در تهران، مشهد و کرج 34 
درصد ازدواج ها به طالق ختم می شوند و وجه مشترک این شهرها نیز مهاجرپذیری 
آن هاست. حتی در شهری مانند مشهد باوجود قداستی که دارد، موضوع مهاجرپذیری، 
در آمار طالق تأثیر می گذارد؛ زیرا افراد با شناخت کمتری نسبت به جوامع سنتی تر 

با یکدیگر ازدواج می کنند و پایداری ازدواجشان پایین می آید.
این درصدها حتی در کالن شهرها هم متفاوت است؛ پس نمی توان گفت بحث های 
اقتصادی، عامل اصلی طالق بوده؛ در شمال شهر تهران 57 درصد ازدواج ها به طالق 

می انجامد.

 از دیگر مسائل کلیدی و مهم قابل توجه زمان و فاصله بین ازدواج تا طالق است 
  14 درصد طالق های ساالنه را طالق های سال اول زندگی تشکیل می دهند و 48.5 
درصد برای پنج سال اول زندگی است. به طور میانگین دوام ازدواج در طالق های 
ثبت شده، حدود هشت سال است. روند تغییرات در طول سال های اخیر برای سال 
اول زندگی بین 14 تا 15 درصد بوده است که از دالیل آن می توان به مسائلی مانند 

تاب آوری و طالق توافقی اشاره کرد.
 

 ازآنجایی که بیشترین ازدواج ها برای در سن مردان 25 تا 29 سالگی و برای زنان 
در سن 20 تا 24 سالگی است، طالق های سال اول هم که یک سال پس از زندگی 
مشترک انجام می شود، در همان حدود سنی و تقریباً زیر 30 سال است. طالق های 

پنج سال اول زندگی هم حدود 30 سالگی انجام می شود  
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سوم:
 برای فرآیند مشاوره قبل از ازدواج PMC شیوه ای علمی و دقیق تعریف شده است 
اما ازآنجاکه کتاب زیر به جهت ارائه منبر توسط مبلغین گرامی و آن ها در جلسات 
عمومی و با تنوع شرکت کنندگان مختلف تهیه شده است، پیروی از آن فرآیند یقیناً از 
حوصله مخاطبین خارج بوده و به نوعی کسالت آور 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 اثربخشی آن بیشتر شود
 

چهارم:
در ابتدای هر سخنرانی متن مختصری به عنوان سیر مباحث تقدیم شده است که 

توجه و دقت در آن، برای ارائه بهتر مطالب کمک شایانی است 
از همه خوانندگان گرامی  از خطا و قصور  ندانستن خود  پایان ضمن مبری  در 

استدعا داریم نقطه نظرات خود را به جهت تکمیل مباحث با ما درمیان بگذارند.
  با آرزوی موفقیت همه عزیزان

معاونت پژوهش گروه تبلیغی جهادی حدیث هدایت
 استان چهار محال و بختیاری 
1395/3/3

جلسه اول:چرا ازدواج؟

جلسه اول
چرا ازدواج؟
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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 می شود هم والدین را به اهمیت ازدواج فرزندان آگاه کنیم و هم 
دیدگاه های مناسبی به افراد مجرد برای ازدواج بدهیم ازاین رو دیدگاه دین در اهمیت 
ازدواج بهنگام، آثار و ثمرات ازدواج، پیامدهای عدم دقت و توجه در ازدواج، نکوهش 
تجرد و اهمیت کفویت در انتخاب از مطالبی است که در این جلسه تقدیم می کنیم

درنهایت ازدواج پایدار  ازدواجی معرفی می شود که زوجین برای هم چون لباس 
باشند و بتوانند زمینه رشد و تکامل هم را تأمین کرده و ارضاء نیازهای عاطفی و 

جسمی و. ... همدیگر را فراهم نمایند.

 با این هدف که ان شا اهلل برای مخاطبین عزیز انگیزه ایجاد شود تا در مورد ازدواج 
بیشتر بدانند چگونه ازدواج پایدار می ماند و این ثمرات بران مترتب می شود، موانع 

ازدواج جوانان عزیز چیست و چگونه موانع برطرف می شوند 

زوجیت در تمام موجودات
انسان تا قرن ها گمان مي کرد که مسئله ی زوجیت و وجود جنس نر و ماده فقط 
در مورد بشر و حیوانات و برخي روییدنی ها مثل خرما صادق است، اما کارل لینه 
)1787-1707 م( گیاه شناس معروف سوئدي نظریه ای را مطرح کرد مبني بر وجود نر 
و ماده در بین همه گیاهان در سال 1731 )میالدی( این نظریه مورد استقبال جدی 

دانشمندان قرار گرفت. 1

ذرات  به صورت  انرژي  تراکم  از  ماده  که  کردند  کشف  دیگر  دانشمندان  سپس 
ذرات  این  بین  که  است  یافته  تشکیل  مي شود،  نامیده  اتم  که  ریزي  بي نهایت 
ارتباط هایی وجود دارد پس از گذشت مدتي مسئله ی زوجیت به همه اشیا سرایت 
داده شد؛ چراکه دانشمندان کشف کردند که واحد ساختماني موجودات یعني اتم از 

الکترون ها )با بار منفي( و پروتون ها )با بار مثبت( تشکیل شده است.

ماکس پالنک فیزیکدان نامي قرن بیستم گفت: »هر جسم مادي مرکب است از 
الکترون ها و پروتون ها«. 2

قرآن کریم به عنوان یک معجزه علمی )در زمانی که از البراتوارها و آزمایشگاه ها 
خبری نبود و علم، صنعت و فّناوری امروزی را حتی کسی تصور نمی کرد( زوجیت را 
َمراِت  برای عالم نباتات و فراتر از آن برای همه کائنات اعالم داشت »... َو ِمن ُکِلّ الثَّ

َجَعَل فیها زَوَجیِن إثَنیِن«3 

1 پي ير روسو، تاريخ علوم، ص 354 و 408 به بعد، ترجمه حسن صفاري و نيز گودرز نجفي، مطالب 
شگفت انگيز قرآن، ص 57 و نيز تفسير نمونه، ج 18، ص 377 ـ 378.

2 ماکس پالنک، تصوير جهان در فيزيک جديد، ص 95، ترجمه مرتضي صابر.
3 رعد آيه 3
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در زمانی که بشر در آن زمان نه تنها قادر به کشف آن نبود که حتی توان تصور 
آن را هم نداشت. تا پس از قرن ها در اواسط قرن »18 میالدی« »لینه« دانشمند 
گیاه شناس معروف )سوئدی( این واقعیت را کشف و اعالم داشت که زوجیت یک قانون 

عمومی در گیاهان می باشد4. 
شاعر چه زیبا فرموده که:

به نزد آنکه جانش در تجالّست    
همه عالم صفات حق تعالی است5. 

چگونه یک عده این عظمت را نادیده می گیرند اگر به ذره ذره عالم توجه کنند خدا 
را می بینند.

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 
دل ندارد که نـدارد به خداونـد اقرار 6

تمام  برای  که  است  کرده  ثابت  گیاهان  جهان  برای  را  زوجیت  نه تنها  قرآن  بله 
پدیده ها و مخلوقات در کائنات به اثبات رسانده است.

رُوَن )ذاریات 49(  َو ِمْن ُکلِّ َشيْ ءٍ َخلَْقنا زَوَْجْیِن لََعلَُّکْم تََذکَّ
و  با حکمت  است  پوشانده  وجود  جامه  هستی  تمام  به  که  خالق حکیمی  آن 
قدرت بی نهایتش همه را از نعمت زوجیت )که از اسرار بقا، ثبات و ثمر آفرینی است( 
برخوردار کرده است و بشر را به تذکر و تفکر در این رمز حیرت زا فراخوانده است. 
رُوَن تا دقت کند که این زوجیت که به تعبیر دیگر همان نیروهای مثبت  لََعلَُّکم تََذکَّ

و منفی است، در جهان اثر آفرین خواهد بود.

4 تفسير نمونه، ج 10، ص: 115
5 گلشن راز شبستری

6 مواعظ سعدی قصائد، قصيده 25 در وصف بهار

رَبَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً. 7
ای مالک و مربّی ما، این خلقت و آفرینش را بر باطل به وجود نیاورده ای.8

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

 
حقیقتاً جای فکر دارد باید هزاران بار این آیه را تکرار کرد که رَبَّنا ما َخلَْقَت هذا 

باِطالً.
هیچ چیز در عالم بدون حساب کتاب نیست مخصوصاً خلقت خاص خداوند؛ در 
عظمت این نکته همین بس که خداوند فرموده »و ِمن آیاتِِه اَن َخلََق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم 
َماَواِت َوالْرِْض َوَما بَثَّ فِیِهَما  اَزواًجا .9..« در کنار اینکه فرموده است: َوِمْن آیَاتِِه َخلُْق السَّ
ٍَّة10 . عظمت آسمان ها و زمین کجا که هرروزی گوشه ای از عظمت آن کشف  ِمْن َداب
می شود جز آیات و نشانه های عظمت خدا بیان شده در کنار آن این که خداوند برای 
شما زوج قرار داده تا در کنار او به آرامش و سکونت برسید از آیات الهی دانسته شده 
و این عظمت زوجیت را می رساند. بعضی ها خیلی به مقوله زوجیت و ازدواج سطحی 

نگاه می کنند.

برکات ازدواج
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله می فرمایند:

»َمن تزوََّج َفَقد أحرز نصف دینه، فلیتق اهلل فی النصف الباقی11« 
هرکس ازدواج کند نصف دین خود را به دست آورده پس باید که از خدا بترسد از 

7 آل عمران 191
8 مواعظ سعدی قصائد، قصيده 25 در وصف بهار

9 روم آيه 21
10 شوری 29

11 جامع االخبار، ص 101
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نصف دیگر دینش.

این یکی از آثاری است که برای این امر مقدس بیان شده و خوبان عالم با امید کسب 
این ثمر در مسیر ازدواج قدم گذاشته اند. خانواده شهید حسین زارع کاریزی میگویند: 
حسین ما به قد و قواره اش نمی آمد که درباره ازدواج بگوید؛ اما با صراحت تمام موضوع 

را مطرح کرد!

گفتیم: زود است، بگذار جنگ تمام شود، خودمان آستین باال می زنیم.
گفت: نه پیامبر فرموده اند ازدواج کنید تا ایمانتان کامل شود، من هم برای تکمیل 

ایمان باید ازدواج کنم، باید!
همین ها را گفت که در سن نوزده سالگی زنش دادیم!

و  باشد  ))عفیف  گفت:  باشد؟  چگونه  همسرت  داری  دوست  بگو  حاال  گفتیم: 
باحجاب.(( 12

نعمت های زیادی در دنیا وجود دارد و ما بهره می بریم خداوند تفضل های زیادی به 
مخلوقاتش داشته و دارد با این وجود رسول خدا فرمودند:  َما اْسَتَفاَد اْمرٌُؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة 

َْیَها 13  بَْعَد اْلِْساَلِم أَْفَضَل ِمْن زَوَْجٍة ُمْسلَِمٍة تَُسرُُّه إَِذا نََظَر إِل
از همسری مسلمان  باالتر  بهره ای  و  لّذت  بهره اسالم هیچ  از  بعد  مرد مسلمان 

نخواهد برد که چون بدو نگرد مسرورش سازد.

همسر شهید زین الدین می گوید قبل از مراسم عقد تا مهمان ها بیایند براي مراسم 
نماز  نگویید چرا می خواهید  ...تا  گفتم  مهر خواست.  بودیم.  تنها  اتاق  توي  عقد، 
بخوانید مهر به شما نمی دهم. گفت: خدا به من هم سر داده. می خواهم نماز شکر 

12 قربانگاه عشق، ص 108
13 اصول کافی ج 5 ص 327

بخوانم.14 

واقعاً هم جای شکر دارد وقتی نبی خدا )صل اهلل علیه و آله( می فرماید: بعد از بهره 
اسالم هیچ لّذت و بهره ای باالتر از همسری مسلمان نخواهد بود باید برای این نعمت 

سر به سجده گذاشت ببینید

ازاین رو فقیهان ازدواج را از مستحبات مؤکد برشمرده اند و آن را برای کسی که به 
سبب نگرفتن همسر به گناه بیفتد، واجب دانسته اند.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند: أَْکَثُر أَْهِل الّنارِ الُْعزّاُب15 .
امتناع  ازدواج و تشکیل خانواده  از  آنانی هستند که  قیامت  اهل آتش در  اکثر 

کردند.
روایت واقعاً عجیب است چه سرّی در ازدواج است که انسان را بهشتی می کند 
بیانات عجیبی از ناحیه معصومین به ما رسیده که در عظمت ازدواج و ضرورت آن 
جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند شما ببینند در قرآن می فرماید کسی که از 
دنیا می رود التماس می کند خدایا من را به دنیا برگردان خب برفرض خدا برگرداند 
به نظر شما او چه می کند رسول خدا جواب داده حضرت فرمود: لَْو َخرََج الُْعزّاُب ِمْن 
ِی الدُّْنیا لََتزَوَُّجوا16  اگر آنان که عزب مردند به دنیا برگردند، حتماً ازدواج  َمْوتاُکْم إِل

خواهند کرد.
واقعاً میان نگاه ما به ازدواج و نگاه معصومین تفاوت از زمین تا آسمان است.

14 يادگاران، جلد 5 کتاب شهيد عبداهلل ميثمي، ص 47
15 من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص: 384

16 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 157
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 مرحوم شهید مطهری دراین باره می فرماید:
تشکیل خانواده یعنی یک نوع عالقه مند شدن به سرنوشت دیگران است ... و یکی 
از علل این که در اسالم ازدواج یک امر مقدس و عبادت تلقی شده است همین است... 
ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان 
است... پختگی ای که در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد می شود، در هیچ جای 
دیگر نمی توان به آن رسید؛ و آن را فقط در ازدواج و تشکیل خانواده باید به دست 

آورد17. 

متأهل یک جور دیگر حساب می کرد. می گفت  بچه های  روی  زین الدین  شهید 
»کسی که ازدواج کرده، اجتماعی تر فکر می کند تا آدم مجرد.« بعد از عقد که برگشتم 
جبهه، چنان بغلم کرد و بوسید که تا آن موقع این طور تحویلم نگرفته بود. گفت 

»مبارکه، جهاد اکبر کردی.« 18

بسیاری از رجال دانش و مردان بزرگ و دانشـمندان و علمای اسالمی را، صفحات 
تاریخ نشان می دهد در سایه ازدواج که موجب آرامش و امنیت خاطر آنان گردید به 
مقامات بلند و بزرگی از علم و دانش رسیدند و در علم و تقوا و پاکی و کرامت و 

خدمت و عبادت زبانزد خاص و عام شدند.

در کتاب زندگانی آیت اهلل بروجردی در صفحه 95 می خوانیم: در سال 1314 که 
بیست ودو بهار عمر را پشت سر می گذاشت، پدرش نامه ای به وی نوشت و او را به 
بروجرد احضار کرد، او گمان می کرد پدرش می خواهد او را برای ادامه تحصیل به نجف 

اشرف که بزرگ ترین حوزه علمیه شیعه بود بفرستد، ولی پس از ورود و دیدار

17 مجموعه آثار ج 22 ص 679
18 يادگاران، جلد ده، کتاب شهيد زين الدين، ص 64

 پدر و بستگان، مشاهده می کند که به عکس انتظار وی، مقدمات ازدواج و تأهلش 
را فراهم کرده اند.

از این پیش آمد اندوهگین می شود و چون پدرش متوجه می گردد و علت اندوه 
و تأثّر او را می پرسد می گوید: من با خاطرآسوده و جدیت بسیار سرگرم کسب علم 
بودم، ولی اکنون بیم آن دارم که تأهل میان من و مقصودم حائل گردد و مرا از 

تعقیب مقصود و نیل به هدف بازدارد.

پدر به وی می گوید: فرزند این را بدان که اگر به دستور پدرت رفتار کنی امید است 
که خداوند به تو توفیق دهد تا بتوانی به ترّقیات مهّمی که در نظر داری نائل شوی، 
احتمال این را هم بده که اگر ترتیب اثر به این آرزوی پدر ندهی، با همه جدّیتی که 

در تحصیل داری بجایی نرسی!

گفته پدر تأثیر بسزایی در وی می بخشد و او را از هرگونه تردید بیرون می آورد و 
سرانجام پس از ازدواج و اندکی توقف مجدداً به اصفهان برگشته پنج سال دیگر به 

تحصیل و تدریس علوم فنون مختلفی اهتمام می ورزد.

همسر وفادار و هم کفو او در اصفهان آن چنان وسایل راحت و آرامش و امنیت آن 
مرد بزرگ را فراهم می آورد و به عنوان یاری مهربان، معاونی شفیق، خدمتگزاری متین، 
دلسوزی مهربان، زمینه انواع ترقیات شوهر گران مایه اش را تحقق می دهد، که در آن 
پنج سالی که در اصفهان با آن زن باکرامت می زیست از علوم و فنون متداول بهره ها 
گرفت و چنان بانشاط و پشتکار مشغول تحصیل بوده که بعضی شب ها تا سپیده دم 
سرگرم مطالعه بوده است، همسر عالمه طباطبایی، فقط وسایل آسایش ایشان را 
فراهم کرده، نیم ساعت به نیم ساعت برای ایشان چای می آورده، اما در یک استکان 
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جدید برای ایشان چای می ریخته و همان زمان که چای را می آورده، آن استکان قبلی 
را برمی داشته که دو بار نیاید و برود که حواس آقا پرت شود.

لذا به عالمه طباطبایی )اعلی اهلل مقامه الشریف( گفتند: نصف تفسیر المیزان برای 
همسرت است و با توکار نداریم، چون آن را بخشیدیم و مال ایشان است.19 

پاسخ صحیح به غرایز وجودی انسان باعث کسب آرامش است و این برای تمرکز و 
تمحض علمی الزم است.

هم چنین استعدادهای آدمی برای بروز و تکامل خود نیازمند محیطی امن و آرامند. 
ازدواج برای جوان آرامش و آسایش ایجاد می کند، ازدواج و همسرداری و توجه به امور 

فرزندان عالوه بر آثار مثبت دنیایی، ثمرات عجیب معنوی برای انسان دارد.

نماز شب، تهجد و عبادت و شب زنده داری در مکتب ما سفارش زیادی به آن شده، 
نماز شخص متأهل  امام محّمدباقر علیه السالم می فرمایند: »دو رکعت  بااین وجود 
بهتر از شب زنده داری شخص مجرد است که تمام شب را به نماز ایستاده و روزش را 

به روزه داری بپردازد«. 20

پیامدهای اهمیت ندادن به امر خطیر ازدواج
درهرصورت جامعه میوه و ثمره ی خانه است و وکیل و وزیر و رئیس جمهور و 
کارگزاران یک ملت ریشه در خانه و خانواده دارند و منبع اصلی تربیت و شکل گیری 
آنان خانه و کارگردانان خانه هستند، خانه به مانند یک زمین است، اگر زمین جدای 
از حق و حقیقت باشد کویری نمک زار است که سنبل و گل نخواهد داد و اگر زمین 
متصل به حق و حقیقت باشد، توقع سنبل و گل از آن توقعی معقول و منطقی است.

19 به نقل از آيت اهلل قرهی، خبرگزاری مهر
20 الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص: 327

گرچه امروز مسئله ازدواج آن قدر در میان آداب ورسوم غلط و حتی خرافات پیچیده 
شده که به صورت یک جاده صعب العبور برای جوانان درآمده است خدا به ما توفیق 
دهد در این جلسات درد دل جوانان عزیز و خانواده ها را هم بیان می کنیم این رسوم 
بعضاً مخالف نص صریح بیانات قرآن و اهل بیت ماست ولی این به این معنا نیست 
از عوامل پایدار  انجام شود چراکه یکی  که سرسری و باعجله و بدون دقت ازدواج 
نماندن ازدواج ها عدم دقت در انتخاب و سرسری گرفتن ازدواج است که ضررهای 
جبران ناپذیری را بار می آورد که یکی از آنان طالق است طالق یکی از مشکالت جدی 
جامعه ماست که در صد باالیی از آن برمی گردد به پایین بودن آگاهی در مورد ازدواج 
و نکات موردنیاز در آن که ان شا اهلل در جلسات آینده بیان می کنیم ازدواج عزیزان 

مهم است تا خدایی نکرده به طالق منجر نشود.

در روایات اسالمي، شدیداً از طالق مذمت گردیده و به عنوان مبغوض ترین حالل ها، 
از آن یادشده است، چنانکه در روایتي از پیامبر )ص( مي خوانیم:

َعزَّ َو َجلَّ ِمْن بَْیٍت یُْخرَُب فِي االْسالِم بِالُْفرَْقِة یَْعِني   ِ أَبَْغَض إِلَي اهللَّ َما ِمْن َشيْ ءٍ 
القَ  21 هیچ عملي منفورتر، نزد خداوند متعال از این نیست که اساس خانه اي در  الطَّ

اسالم با جدائي )یعني طالق( ویران گردد.
اعمال ناشایست و منفور زیادی وجود دارد که ما نباید به آن ها نزدیک شویم طالق 

منفورترین معرفی شده است.

باز در حدیث دیگري از رسول اکرم )ص( آمده است که فرمود: تَزَوَُّجوا َو ال تَُطلُِّقوا 
الَق یَْهَتزُّ ِمْنُه الَْعرُْش  22 َفإِنَّ الطَّ

ازدواج کنید و طالق ندهید که طالق عرش خدا را به لرزه درمي آورد.

21 کافي، ج 5، ص 328.
22 مكارم االخالق، ص 197
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ما سریع داریم از این عبارات رد می شویم دوستان عزیز به لرزه افتادن عرش خدا 
اتفاق کوچکی نیست.

چرا چنین نباشد، درحالی که طالق مشکالت زیادي براي خانواده ها وزنان و مردان و 
مخصوصاً فرزندان به وجود مي آورد که آن را عمدتاً در سه قسمت مي توان خالصه کرد:

1 مشکالت عاطفي: بدون شک مرد و زني که سال ها یا ماه ها با یکدیگر زندگي 
کرده اند، سپس از هم جدا مي شوند، ازنظر عاطفي جریحه دار خواهند شد و در ازدواج 
آینده خاطره ازدواج گذشته، دائماً آن ها را نگران مي دارد و حّتي به همسر آینده با یک 
نوع بدبیني و سوءظّن مي نگرد. آثار زیان بار این امربر کسي مخفي نیست و لذا بسیار 

دیده شده که این گونه زنان و مردان براي همیشه از ازدواج چشم مي پوشند.

2 مشکالت اجتماعي: بسیاري از زنان، بعد از طالق، شانس زیادي براي ازدواج مجدد، 
آن هم به طور شایسته و دلخواه ندارند و از این نظر گرفتار خسران شدید مي شوند و 
حتي مردان نیز بعد از طالق دادن همسر خود، شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب 
کمتر خواهد بود، مخصوصاً اگر پاي فرزندي در میان باشد، لذا غالباً ناچار مي شوند 
تن به ازدواجي دردهند که نظر واقع آن ها را تأمین نمي کند و از این نظر تا پایان 

عمر رنج مي برند.

که  است  دیده شده  است( کمتر  مهم تر  این ها  از همه  )که  فرزندان:  3 مشکالت 
نامادري ها همچون مادر، دلسوز و مهربان باشند و بتوانند خأل عاطفي فرزنداني را که 
از آغوش پرمهر مادر بریده شده اند پر کنند، همان گونه که اگر زن سابق، فرزند را با خود 
ببرد، در مورد ناپدري نیز این صادق است، البته هستند زنان و مرداني که نسبت به 
غیر فرزندان خود پرمحبت و وفادارند، ولي مسلم است که تعداد آنها کم است و به 

همین دلیل فرزندان بعد از طالق، گرفتار بزرگترین زیان و خسران مي شوند و شاید 
غالب آن ها سالمت رواني خود را تا آخر عمر از دست مي دهند.

 لزوم رعایت کفویت در انتخاب
مخصوصاً  ازدواج  امر خطیر  در  باید  آسیب ها  این  از  زندگی  ماندن  درامان  برای 

انتخاب دقت کرد زن و شوهر باید هم کفو باشند.

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( روزی باالی منبر رفت و مردم را نسبت به 
ازدواج دخترانشان ترغیب کرد. کسی از حضرت پرسید دخترانمان را به ازدواج چه 

کسی دربیاوریم؟

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

حضرت فرمود: مؤمنان کفو همدیگرند، مؤمنان کفو همدیگرند23. 

این روایت کفویت را در یک بیان کلّی تعریف می کند؛ اما در روایات دیگر تبیین 
بیش تری از کفویت آمده است؛ مثاًل در روایتی رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

می فرماید:
هرگاه کسی که اخالق و دینش را می پسندید، به خواستگاری نزد شما آمد، به او 

زن بدهید که: »اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی پدید آید«24. 

با توّجه به این روایت می توان گفت کفویت به معنای هم سویی در عقاید و اخالق 
است.

23 ابواب مقدمات نكاح وسائل الشيعه
24 تهذيب األحكام، ج 7، ص 396
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نقش ازدواج در عاقبت انسان
اذان  مسجد  مأذنه  باالی  نماز  اوقات  در  جوانی  آمده:  رازی  ابوالفتوح  تفسیر  در 
می گفت، یک روز در حال اذان گفتن به خانه های اطراف مسجد نظر انداخت، نظری 

که اسالم از بابت مصلحت انسان و حفظ وی از فتنه ها حرام کرده است.

ناگهان دیده اش در خانه ای به دختری نیکومنظر و صاحب جمال افتاد، دل به او 
داد، پس از اذان در آن خانه را کوبید، صاحب خانه در را باز کرد، جوان به او گفت اگر 
دختر به شوهر می دهید، من به او مایلم، صاحب خانه گفت ما »آشوری« مذهبیم، 
اگر مذهب ما را انتخاب کنی من از اینکه دخترم را به تو تزویج کنم منعی نمی بینم.

جوان که دل به زیبایی و جمال دوخته بود و از انتخاب هم کفو روی گردانده بود و 
داّلل خود را در ازدواج چشم و شهوت و جمال و زیبایی قرار داده بود، از پذیرش شرط 
پدر دختر استقبال کرد، از اسالم دست برداشت، به شرک روی آورد، به روز عقد دختر 

از باالی پله های خانه با سر به زمین آمد و به هالکت ابدی دچار شد! 25

انسان موجودی است بازندگی اجتماعی لذا باید شخصیتی اجتماعی داشته باشد 
تا بتواند زندگی خوبی در اجتماع داشته باشد شخصیت انسان پس از ازدواج به یک 
شخصیت اجتماعی تبدیل می شود؛ زیرا در پرتو ازدواج وزندگی مشترک خود را شدیداً 
مسئول حفظ همسر و تأمین وسایل زندگی و تربیت فرزندان آینده تلقی می کند 
و تمام هوش، ابتکار و استعدادهای خود را به کار می گیرد؛ به عبارت دیگر، احساس 
مسؤولیت اجتماعی در او شکل می گیرد و بسیاری از شایستگی ها و توانمندی های 

نهفته در درونش را شکوفا می سازد.

بنابراین، می توان ازدواج را مایه رشد و کمال یافتن انسان دانست. درواقع خداوند 

25  نظام خانواده در اسالم ص 229

انسان را به گونه ای آفریده که بدون جنس مخالف ناقص است و با جنس مخالف کامل 
می شود. مرد به زن نیازمند است و زن به مرد. هرکدام از دو جنس ازنظر روحی و 
جسمی به هم وابسته اند و با قرار گرفتن در کنار هم یکدیگر را تکمیل می کنند. 1. 

لذا در آیه شریفه زن و شوهر را لباس هم معرفی کرده است و می فرماید:

26  )زنان( لباس هستند برای شما )مردان( و شما   )ُهنَّ لباس لکم وانتم لباس لهنَّ
)مردان( لباس هستید برای آن ها )زنان((، در جای جای زندگی اش تبلور می یابد.

از همین لباس نکات زیبایی برداشت می شود.

 در تشبیه همسر به لباس، نکات و لطایف بسیاری نهفته است، ازجمله:
* باید لباس در طرح و رنگ و جنس، مناسب انسان باشد، همسر نیز باید هم کفو 

انسان و متناسب بافکر و شخصیت انسان باشد.
* لباس مایه ی زینت و آرامش است، همسر و فرزند نیز مایه ی زینت و آرامش 

خانواده اند.
* لباس عیوب انسان را می پوشاند، هریک از زن و مرد نیز باید عیوب و نارسایی های 

یکدیگر را بپوشانند.
نیز کانون  از خطر سرما و گرما حفظ می کند، وجود همسر  را  انسان  لباس   *

خانواده را از آسیب ها حفظ و آن را گرم وزندگی را از سردی می رهاند.
* لباس حریم انسان است و دوری از لباس، مایه ی رسوایی، دوری از ازدواج و همسر 

نیز سبب انحراف و رسوایی انسان می گردد.
* در هوای سرد لباس ضخیم و در هوای گرم لباس نازک استفاده می شود، هر 
یک از دو همسر نیز باید اخالق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی طرف مقابل 
تنظیم کند؛ اگر مرد عصبانی است، زن بالطافت با او برخورد کند و اگر زن خسته 

26 سوره بقره آيه 187
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است، مرد با او مدارا کند.
* انسان باید لباس خود را از آلودگی حفظ کند، هر یک از دو همسر نیز باید 

دیگری را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید...

محرم ترین چیز برای انسان، لباس او است زن و مرد باید هم راز و محرم یکدیگر 
باشند.

آلوده  را  لباس  نیز  آلوده  آلوده می کند و برعکس بدن  نیز  را  آلوده، بدن  لباس 
می کند زن و مرد توجه داشته باشند که بی ایمانی هرکدام به دیگری سرایت نکند.

لباِس دست و پاگیر، ایجاد مزاحمت می کند توقعات بی جای آن در تجمالت و 
متقاباًل بداخالقی و خشونت مرد در خانه، مزاحم خوش بختی است.

  
هرکس بالباس خود معرفی می شود؛ زن و مرد را به یکدیگر می شناسند؛ 

کار هرکدام در نظر عرف، نمود شخصیت دیگری است.
با توجه به این بیان زیبای الهی در مورد ازدواج و همسر، در جلسات آینده به طور 
مفصل به مسئله ازدواج پایدار و آسان خواهیم پرداخت تا پدر، مادرها، پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها در انتخاب لباس آرامش برای فرزندان خود و چگونگی ازدواج و شروع 
یک زندگی ساده اما پایدار توجه و اهتمام ویژه ای پیدا نمایند و جوانان عزیز که قصد 
تشکیل خانواده دارند، با این مقوله بیشتر آشنا شوند. چراکه تمام جامعه متشکل از 
کانون خانواده است و تمام خوشبختی خانواده ها به انتخاب این لباس و شروع زندگی 

ساده و مستدام بستگی دارد.

جلسه دوم:اهداف عالی ازدواج!

جلسه دوم
اهداف عالی ازدواج
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عمده هدف ما در تقریر این جلسه اصالح نگرش و شناخت مخاطب به مسئله 
ازدواج و همسرگزینی است مهم ترین شناختی را که نیازاست  به اصالح آن همت 
گماریم اهمیت نگاه قدسی به مسئله ازدواج معرفی می کنیم و پایداری در خانواده 
و  قدسی  امری  و  اللهی  را سنتی  ازدواج  زوجین  که  می کنیم  بیان  زمانی  را صرفاً 

کارکردهای آن را فراتر از مسائل مادی و غریزی بدانند.

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 به عنوان  سه 
دیدگاه عمده و مطرح  در ازدواج  سخن گفته شده و با برشمردن نقاط قوت و ضعف 
آن ها رویکرد دین نسبت به ازدواج در غالب دو مؤلفه سکونت و آرامش و تربیت 

موردبررسی قرارگرفته شده است.

در ادامه مباحث تالش می شود سطح  مترقی و توحیدی نیز ترویج شود که اساس 
آن  بر مطالب ابتدائی همین جلسه استوار بوده است  و می گوید: اگر نگاه قدسی 
و موحدانه حاکم بر زندگی شد و با در نظر گرفتن  مؤلفه های پایداری ازدواج، این 
پیوند اللهی بنا گذارده شد آنگاه محبت و مودت به عنوان آثار قهری این زوجیت ایجاد 
می شوند و اوج این نگاه معنوی  بذل و ایثار برای همسر است که اثر بزرگ تربیتی 
یعنی گذشتن از خواسته های نفسانی و رشد و کمال اللهی را به همراه خواهد داشت.

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 رحمه اهلل للعالمین رو زد و پرسید یا 
رسول اهلل چطور درهای رحمت الهی بازمی گردد، در یک روایت زیبا پیامبر رحمت و 

مهربانی فرمودند:
یفتح ابواب السماء بالرحمة فی اربع مواضع:

درهای رحمت آسمانی در چهار وقت گشوده می شود:
1- عند نزول المطر، موقع بارش باران.

مادرش  و  پدر  به چهره  فرزند  زمانی که  الوالدین  الولد فی وجه  نظر  عند  و   -2
می نگرد.

3- و عند فتح باب الکعبة، هنگام گشوده شدن در کعبه.
- و عند النکاح.27 هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی. 

پیغمبر خدا می فرماید می خواهید درهای رحمت خدا برایتان باز شود می خواهید 
خدا خوب تحویلتان بگیرد، جلب این رحمت در کنار هنگامه ی گشوده شدن درب 

27 بحاراالنوار، ج 103، ص 221
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کعبه هنگامه ی عقد و عروسی بیان شده برای جلب این رحمت بروید ازدواج کنید از 
همان ابتدا زمان عقد و عروسی، عنایتش شامل حالتان می شود هم مراسم عروسی و 
جشن و سرور می گیرید همه خوشحال می شوند هم خدا با رحمتش شمارا خوشحال 

می کند از این معامله بهتر سراغ دارید.

خداوند عجیب عمل به این سنت حسنه را تحویل گرفته رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله در کالم دیگری می می فرماید: َحقٌّ َعلَی اهلّل ِ َعْوُن َمْن نََکَح اِلِْتماَس الِْعفاِف َعّما 
َحرََّم اهللُّ 28 هر که به منظور پاک نگه داشتن خود ازآنچه خداوند حرام کرده است ازدواج 

کند، بر خداست که او را کمک کند.

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

روایاتی که ازدواج را سنت پیامبران بیان می کنند امثال روایت نبوی النکاح سنتی 
نکته دقیقی دارند و آن اینکه چیزی که سّنت پیامبران )علیهم السالم( باشد، نمی تواند 

امری معمولی، زمینی و بی اهمیت باشد.

 قطعاً نشانگر قداست آن است و همچنین از روایاتی که ارزش عبادِت افراد متأّهل 
را نشان می دهد29  قداست و ارزش الهی خانواده در اسالم را متوجه می شویم.

به اعتقاد صاحب نظران، یکی از عوامل مهم سقوط جایگاه خانواده در غرب، فرایند 
عمومی دنیوی شدن یا تقّدس زدایی بوده است.

28 نهج الفصاحه ص 488
َ فِي النِّْصِف اْلَخر مستدرك الوسايل ج 14، ص 154، ح  ُجُل أَْحَرَز نِْصَف ِديِنِه َفلَْيتَِّق اهللَّ 29 إَِذا تََزوََّج الرَّ

16351

ولتر در فرهنگ نامه خود چنین آورده است: »ازدواج، عبارت است از قراردادی که 
بین افراد بشر منعقد می شود و کلیسای کاتولیک، آن را اقدامی متبرّک قلمداد کرده 
است؛ اّما بین قرارداد، تبرک و قداست، تفاوت بارزی وجود دارد. قرارداد، اقدامی است 
آثار مدنی، درحالی که تقدیس به منزله برکتی است که کلیسا به فرد اعطا  حاوی 

می کند«. 30
لذا وقتی ازدواج را امری زمینی، بی اهمیت و غیر مقدس نشان دادند دیگر انتظار 
ثمرات و نتایج عالی از آن نخواهند داشت با نگاه سطحی به آن نگاه خواهند کرد 

بهره ای هم که می برند سطحی و حداقلی خواهد بود.

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.

1. رویکرد 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 ازآنجایی که بسیار نیاز 
جدی است بیان می کنم بنده از کلمه دیدگاه مادی برای این مسئله استفاده می کنم.

َُّه أََغضُّ  َیَتزَوَّْج؛ َفإِن َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُکُم الَْباَه َفلْ پیامبر )ص( می فرماید: یَا َمْعَشَر الشَّ
لِلَْبَصرِ، َو أَْحَصُن لِلَْفرْجِ  31

ای گروه جوانان! هر که از شما می تواند، ازدواج کند؛ زیرا بهترین پوشش برای چشم 
است و بهترین راه برای خویشتن داری.

یعنی انسان نیاز دارد برای اینکه خویشتن دار باشد راهی را برگزیند و ازدواج بهترین 
راه است.

30 اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص 172.
31 مكارم االخالق ج 197
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و یا در حدیث دیگری نیز می فرماید: َما ِمْن َشابٍّ تَزَوََّج فِي َحَداثَِة ِسنِِّه إاِلَّ َعجَّ 
َیتَِّق اهللَ الَْعْبُد فِي الثُُّلِث الَخِر َشْیَطانُُه: یَا وَیْلَه! َعَصَم ِمنِّي ثُُلَثْي ِدیِنِه! َفلْ

هیچ جوانی نیست که در دوره جوانی خود ازدواج کند، مگر آن که شیطان او فریاد 
برآورد که: ای وای! دو سوم دینش را از ]گزند[ من حفظ کرد؛ بنابراین، بنده باید برای 

حفظ یک سوم دیگر، تقوای خدا را در پیش گیرد.32 

ظاهر این روایات این است که ازدواج برای ارضای نیاز مادی است و این صحیح است 
در بعض روایات از رهبانیت بر حذر داشته اند، به نوعی، بر ارضای مادی تأکید دارند 
ولی بعضی از مؤمنین نسبت به این مسئله غفلت دارند من نمی توانم در این باب در 
این جلسه صحبت کنم ولی جوانانی که ازدواج کرده اند یا در تدارکات ازدواج هستند 
حتماً در این زمینه مطالعاتی داشته باشند از متخصصین مشورت بگیرند چراکه 

درصد قابل توجهی از اختالفات برمی گردد به عدم توانایی در ارضای مادی از ازدواج.

بر همین اساس، برخی از دانشمندان در تعریف ازدواج گفته اند: »نکاح، عبارت از 
رابطه حقوقی ای است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آن ها حق 

می دهد که تمّتع مادی )جنسی( از یکدیگر ببرند«. 33

بااین حال، سؤال این است که: آیا این مسئله، همان کارکرِد اصلی ازدواج یا هدف 
اصلی آن است؟

این عنصر را مبنایی ترین هدف  بررسی دیگر متون نشان می دهد که نمی توان 

32 صحيح البخاری، ج 2، ص 1950، ح 4779؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 1018؛ کنز العّمال، ج 16، ص 
272، ح 44408.

)الجعفريّات، ص 89، النوادر، راوندی، ص 113، ح 106(. در اين باره، نيز ر. ك: بحار األنوار، ج 103، ص 
221، ح 34؛ المعجم األوسط، ج 4، ص 375، ح 4475؛ مسند أبی يعلی، ج 2، ص 397، ح 2037؛ تاريخ 

بغداد، ج 8، ص 33، ح 4080؛ کنز العّمال، ج 16، ص 276، ح 44441.
33 همان، ص 23.

ازدواج به شمار آورد. نگاه جنسی، ظرفیت محدودی و حداقلی برای موفقیت خانواده 
با فروکش کردن غریزه  انگیزه باالیی برای سازگاری به وجود آورد.  دارد و نمی تواند 
جنسی، کارایی خود را از دست خواهد داد. با دیدن فرد زیباتر و جّذاب تر، صمیمیت 

به سردی می گراید. لذا این نگاه نمی تواند توجیه کننده قداست خانواده باشد!

2. تداوم نسل است
لَْو  َو  الْقیاَمِة  یَْوَم  االَْمَم  بُِکُم  اُباهی  َفاِنّی  تَْکِثرُوا  »تَناَکُحوا  رسول خدا می فرمایند 
ْقِط«؛34  ازدواج کنید و نسل خود را زیاد کنید که من در روز قیامت به وجود شما  بِالسِّ

بر سایر امت ها مباهات می کنم، هرچند به کسی که سقط شده باشد
علّت دو جنس بودن انسان، وجود غریزه جنسی و ترکیب بدنِی متفاوت مرد و زن35   

را باید در تداوم نسل جستجو کرد.

خداوند متعال می فرماید: 
ََّک َسمیُع الدُّعاء36ِ؛   َبًة إِن َُّه قاَل رَبِّ َهْب لی  ِمْن لَُدْنَک ُذرِّیًَّة َطیِّ ُهنالَِک َدعا زََکرِیَّا رَب

در آنجا بود که زکریا، )با مشاهده آن همه شایستگی در مریم(، پروردگار خویش را 
خواند و عرض کرد: خداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه ای )نیز( به من عطا فرما که 
تو دعا را می شنوی! قرآن کریم از استجابت دعای حضرت زکریا برای طلب فرزند در 
آیه 90 انبیاء این گونه یاد می کند »َفاْسَتَجْبنا لَُه َو َوَهْبنا لَُه یَْحیی« از این آیات فوق 

می توان برداشت کرد که درخواست فرزند و نسل پاک، سّنت و روش انبیاست.

34 عوالی الآللی، ج 3، ص 286؛ بحاراألنوار، ج 100، ص 220، ح 24
35  َمْن َجَعَل اإْلِنَْساَن َذَکراً َو أُنَْثی إاِلَّ َمْن َخلََقُه ُمَتَناِساًل َو ... چه کسی انسان را به شكل نر و ماده آفريد؟ 

آيا جز کسی که منظورش بقای نسل بوده است و ...)توحيد المفّضل، ص 68(.
36 38 آل عمران
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بااین حال، سؤال این است که آیا تنها »تداوم نسل« می تواند هدف اساسی ازدواج 
می تواند  بشر  نسل  تدوام  و  انسان ها  شمار  افزایش  و  فرزندان  تولّد  تنها  آیا  باشد؟ 

توجیه گر تشکیل خانواده باشد؟

این پرسش ها و پرسش هایی ازاین دست، نشان می دهند که هرچند فلسفه قانون 
زوجیت و غریزه جنسی، تداوم نسل است، بااین حال، نمی تواند تبیین کننده هدف 
اصلی تشکیل خانواده باشد. این دیدگاه نیز ظرفیت اندکی برای سازگاری و کامیابی 
خانواده دارد؛ چراکه مرکز ثقل ازدواج را تولید فرزند و تداوم نسل بشر دانسته که 
این  بر اساس  ندارد.  برای همسران وجود  رویکردی اجتماعی است و در آن، جایی 
دیدگاه، همسران باید عمری زحمت بکشند تا انسان هایی به دنیا بیایند و جامعه 

تداوم یابد!

3. مشارکت در زندگی
برخی با بهره گیری از تعریف پِرتالیس37،  حقوقدان مشهور فرانسوی، هدف اساسی 

ازدواج را همکاری و مشارکت زن و شوهر دانسته اند )نظریه اشتراک زندگی(.

بر همین اساس، مرحوم دکتر شایگان در تعریف نکاح می نویسد: عقدی است که 
به وسیله آن، مرد و زن به قصد شرکت در زندگانی و کمک به یکدیگر، قانوناً با هم 

مّتحد می شوند38. 

این دیدگاه نمی تواند توجیه کننده تشکیل خانواده با مشخصات پیش گفته باشد؛ 
زیرا اگر هدف اساسی، مشارکت در زندگی باشد، نیازی به اختالف جنسی نیست و دو 
نفر از یک جنس نیز می توانند برای همکاری و همیاری یکدیگر باهم مّتحد شوند. 

Pertalis 37
38 حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 26)به نقل از: حقوق مدنی، شايگان، ج 1، شمارة 589 و 591(.

حتی الزم نیست که این پیمان، میان دو نفر باشد؛ بلکه چند نفر نیز می توانند با 
یکدیگر پیمان مشارکت ببندند. فراتر از آن، به چه دلیل مشارکت در زندگی نیاز به 
پیمان دارد؟ بدون پیمان نیز می توان به این هدف دست یافت. همچنین چه دلیلی 
برای تعّهد و وفاداری دو طرف نسبت به یکدیگر و اختصاصی بودن آنان برای یکدیگر 

وجود دارد؟

از همه مهم تر این که اگر هدف از ازدواج فقط همکاری و مشارکت باشد، نگاه به 
زندگی هم خانه بودن و هم خوابگاهی خواهد بود و دیگر رابطه زناشویی نقشی در 

این میان ایفا نخواهد نمود.

این موارد نشان می دهد که هرچند پدیده مشارکت، در زندگی خانوادگی وجود دارد، 
بااین حال، دلیل اصلی تشکیل خانواده نیست و نمی تواند اصل تشکیل خانواده را 

توجیه کند و ظرفیت و انگیزه الزم برای سازگاری و کامیابی را به وجود آَورَد.
4. دیدگاه دین 

از منظر دین هدف از ازدواج در سه بخش دنبال می شود اما تمام این موارد یک 
هدف غایی را دنبال می کند و آن رسیدن زوجین به کمال واقعی است. هرکسی در 
هر زمینه ای اگر بخواهد به کمال حقیقی و باالترین درجات رشد برسد از راه ازدواج و 

از طریق این سه هدف می باشد:

1. مؤلفه سکونت 
خداوند متعال می فرماید:

ًة َو  َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَزْواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ
رُوَن.39  رَْحَمًة إِنَّ فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفکَّ

39 سوره روم، آيه 21.
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بدان ها  تا  آفرید  برای شما  ]نوع [ خودتان همسرانی  از  این که  او  نشانه های  از  و 
آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این ]نعمت [ برای مردمی که 

می اندیشند، قطعاً نشانه هایی است.

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

باشد

بعد از فوت همسر عالمه طباطبایی شاگردان و دوستان پیام تسلیت می دادند در 
پاسخی که مرحوم عالمه برای نامه تسلیت یکی از شاگردانش نوشته اند شدت عالقه 
خویش را به همسرشان ابراز داشته اند و با این که چندین بار در این نامه حمد خدا 
را به جای آورده اند نوشته اند: با رفتن او برای همیشه خط بطالن به زندگانی خوش و 

آرامی که داشتیم کشیده شد. 40

2. تربیت  فرزند
یکی از اهداف اصلی ازدواج، تربیت انسان های یکتاپرست است. هم خود رشد کند 

و به کمال برسد هم تداوم نسل وجود دارد و هم تربیت نسل.

پیامبر خدا )ص( می فرماید:
ِخَذ أَْهاًل لََعلَّ اهللُ یَرْزُُقُه نََسَمًة تُْثِقُل الْرَْض باَِل إِلََه إاِلَّ اهلل41ُ.  َما یَْمَنُع الُْمْؤِمَن أَْن یَتَّ

چه چیزی از مؤمن جلوگیری می کند که برای خود زوجه ای بگیرد، به امید آن که 

40 عروة الوثقی، ش 47.
41 کتاب من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 382، ح 4340. نيز ر. ك: مكارم األخالق، ج 1، ص 429، ح 

1454؛ عوالی الآللی، ج 3، ص 288، ح 35؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 3، ح 3.

خداوند، فرزندی را نصیب او کند تا زمین را به ال إله إال اهلل سنگین نماید؟

در این حدیث، تصریح شده است که اهل ایمان برای دستیابی به نسل توحیدی 
تشکیل خانواده دهند. تداوم نسل، جزئی از این دیدگاه است؛ اّما محور و اساس آن 
نیست. هدف، تربیت و پرورش افرادی است که راه تکامل و یکتاپرستی را در پیش 
گیرند کما اینکه دعای حضرت یحیی هم این بود که فرمود قاَل رَبِّ َهْب لی  ِمْن 
ََّک َسمیُع الدُّعاءِ فقط طلب فرزند نکرد بلکه فرزن طیب وطاهر  َبًة إِن لَُدْنَک ُذرِّیًَّة َطیِّ

مصالح طلب کرد.

در کتاب شریف اصول کافی به نقل از پیامبر خدا )ص( آمده است که پیش از 
این که حضرت یوسف )ع(، خود را به بنیامین معرفی کند، گفتگویی میانشان صورت 
گرفته که در بخشی از آن آمده است: إِنَّ یُوُسَف بَْن یَْعُقوَب لَِقَي أََخاُه َفَقاَل: یَا أَِخي، 
ِي أََمرَنِي َو َقاَل: إِِن اْسَتَطْعَت أَْن  َساَء بَْعِدي؟ َفَقاَل: إِنَّ أَب َکْیَف اْسَتَطْعَت أَْن تََتزَوََّج النِّ

ْسِبیِح َفاْفَعْل42.  تَُکوَن لََک ُذرِّیٌَّة تُْثِقُل الْرَْض بِالتَّ
... حضرت یوسف به برادرش فرمود: »تا چه اندازه در فراق برادرت اندوهگین بودی؟«. 
گفت: آن قدر که یازده پسر برایم به دنیا آمد و بر هر یک نامی را که از نام او اشتقاق 
می یافت، نهادم. پس یوسف به او گفت: »چنان می نماید که به همسرگزینی و فرزند 
خواهی تمایل داری؟«. بنیامین به او گفت: پدری نیکوکار دارم و او گفت ازدواج کن، 
شاید خداوند از تو ذرّیه ای بیرون آورَد که زمین را به  تسبیح، سنگین کنند. آنچه 
حضرت یعقوب )ع( بر آن تکیه می کند، مسئله تربیت توحیدی، است نه چیز دیگر.

این متون نشان می دهد که یکی از فلسفه های اساسی ازدواج و تشکیل خانواده، 
تربیت نسل توحیدی است.

42 الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص: 329
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3. تربیت خود زوجین در باالترین سطح
خداوند متعال می فرماید انما امولکم و اوالدکم فتنه و اهلّل عـنـده اجـر عـظیم43 

اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند
و اما بعد تربیت برای 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 این ها را امتحان توست ازدواج 
می کنی که به طرف مقابل سود برسانی. به او آرامش بدهی. هرکسی این نگاه را پیدا 
کند مالئکه دورش می گردند هرکسی این نگاه را پیدا کند بوی آدمیت از او بر مشام 
می رسد. دیگر اخالقش شده اخالق خدایی که خدا می فرماید بنده ی من تو را خلق 

نکردم که سودی ببرم بلکه خلق کردم به تو سود برسانم.

َو  لَِیْنَفَعُهْم  َخلََقُهْم  بَْل  َمَضرًَّة  بِِهْم  لَِیْدَفَع  اَل  َو  َمْنَفَعًة  ِمْنُهْم  لَِیْجلَِب  َخلََقُهْم  »َما 
یُوِصلَُهْم اِلَي نَِعیِم االْبَِد« 44 این نگاه عالی است که هرکسی این نگاه را پیدا کند مرد 

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 نمی کند

َها أَْکرََمَها َو إِْن أَبَْغَضَها لَْم یَْظلِْمَها.«45  بلکه باالتر  َُّه إِْن أََحبَّ »زَوِّْجَها ِمْن رَُجٍل تَِقيٍّ َفإِن
به او لطف می کند. شخصی که با این نگاه به میدان زندگی پا می گذارد اصاًل درگیر 
دلش نیست. اصاًل به خاطر دلش پا به معرکه جهادی به نام ازدواج نگذاشته او به 
دنبال سود بردن نیست او اصاًل دنبال سودرسانی ست؛ و تومنی چند میلیارد این 

دو نگاه باهم فرق می کنند.

43 )15( تغابن
44 علل الشرائع، ج 1، ص 9
45 مكارم االخالق، ص 204

فرمود مردی که به انگیزه زیبایی یا مال و ثروت با زنی ازدواج کند یعنی به انگیزه 
سود بری و منفعت طلبی به هیچ کدام از این ها نمی رسد. »رسول اهلل ص َمْن تَزَوََّج اْمرَأًَة 
َر فِیَها َما یُِحب«46  ولی کسی به انگیزه الهی یعنی فقط  اَل یََتزَوَُّجَها إاِلَّ لَِجَمالَِها لَْم یَ
به خاطر دین برود ازدواج کند خدا تمام احساسات او را پاسخگو خواهد داد میل به 
زیبایی اش را تأمین می کند »إَِذا تَزَوََّج الرَُّجُل الَْمرْأََة لَِجَمالَِها أَْو َمالَِها وُِکَل إِلَی َذلَِک 
الَْجَماَل َو الَْماَل47.«  اصاًل نگاهش را عوض می کند به   ُ َو إَِذا تَزَوََّجَها لِِدیِنَها رَزََقُه اهللَّ
همان خانم وقتی نگاه می کند جز زیبایی نمی بیند چراکه نگاه هم دست خداست. یا 

مقلب القلوب و االبصار.

اُموَن َعلَی النِّساءِ«48  من ازدواج می کنم به این انگیزه که تکیه گاه باشم »الرِّجاُل َقوَّ
یکي از مهم ترین نتایجي که در اثر ازدواج حاصل می شود بیرون رفتن فرد از مدار 
فردیت خود و شکسته شدن نسبي اما قابل توجه حصار نفسانیت انسان است، ازدواج 
توأم با توجه به یک فرد دیگر ـ که تا به  حال غریبه بوده و یا حکم نامحرم داشته 
است ـ می باشد و این امري است مهم، چراکه تابه حال جوان ما به جز وجود خود و 
آمال و آرزوهاي خود فکري دیگر نداشته است، اما به واسطه ازدواج، یک نفر دیگر نیز 
در مدار برنامه ریزی و توجه او قرار می گیرد و حاضر است از وجود خود و داشته های 
خود به دیگري نیز عطا کند و به واسطه محبت و دوستي که ایجاد می شود ))من(( 
وجودي فرد گسترش یافته و از مدار صرف خودبیني خارج می گردد و تالش براي 
آسودگي، رفاه و آسایش یک نفر دیگر حکایت از بزرگ شدن روح فرد می کند چراکه 
وي، یک نفر دیگر را تحت لطف قرار می دهد و به واسطه وي یک نفر دیگر زندگي 

راحت تری را تجربه می کند.

46 تهذيب االحكام، ج 7، ص 399
47 کافی، ج 5، ص 323

48 النساء: 34
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بله به انگیزه که به همسرم محبت کنم آنجا که همسرم به من بی مهری کرد. 
آنجایی که همسرم به من رو ترش کرد لبخند بزنم مالئکه دلت را نورافشانی می کنند 
خدا به مالئکه اش مباهات می کند ببیند مالئکه من او دارد لبخند می زند خانم اش 
اخم کرده او لبخند می زند این یعنی منش را در راه من قربانی کرده شهید شده امام 
صادق ع می فرماید گاهی زن و بچه من این قدر مرا اذیت می کنند که صبر کردن بر 
آن ها مثل خوردن هندوانه ابوجهل هست چقدر تلخ هست ولی من آن را نوش جان 
می کنم. هرکسی چنین کند به درجه شهدای پای رکاب رسول اهلل )ص( می رسد. امام 
ِّي َلَْصِبُر ِمْن ُغاَلِمي َهَذا َو ِمْن أَْهلِي َعلَی َما ُهَو أََمرُّ )تلخ تر( ِمَن الَْحْنَظِل  صادق )ع(: إِن
ِهیِد الَِّذي َقْد َضرََب بَِسْیِفِه  ائِِم الَْقائِِم َو َدرََجَة الشَّ َُّه َمْن َصَبَر نَاَل بَِصْبرِهِ َدرََجَة الصَّ إِن

ٍد ص 49 اَم ُمَحمَّ ُقدَّ

اصاًل من یک خبر به شما بدهم گاهی شما نهایت عدالت را نسبت به همسرت 
رعایت می کنی ولی بااین حال مظلوم واقع می شوی این محل امتحان توست »رسول اهلل 
ِفلَُة َو أَْهُلَک َو َخاِدُمک «50  چه کسی  )ص(: ... یَا َعلِيُّ ثاََلثٌَة َو إِْن أَنَْصْفَتُهْم َظلَُموَک السَّ
نگاه شمارا به ازدواج خراب کرده؟ نکنه پای فیلم و سریال های ایرانی نشستی؟ مرد 

متوقع زن متوقع دیگه زندگی نمی شه کرد.

چه گلستانی شود زندگی ها اگر زن با این نگاه پا به خانه ی داماد بگذارد و آقا به این 
انگیزه همسر برگزیند می خواهم سود برسانم می خواهم محبت کنم هرچند محبت 
نبینم. هنر نکردی وقتی خانمت به تو محبت می کند تو به او محبت کنی. راست 
می گویی مردش هستی بیا ببینمت وقتی که خانمت به تو محبت نکرد و تو او را 

غرق محبت خودت کردی خانمت ناسپاسی کرد و تو را غرق تشکر کردی.

49 ثواب االعمال، ص 198
50 مكارم االخالق، ص 433

آمدی دیدی خانم غذا درست نکرده به هر دلیلی خودت آستین زدی و شروع 
کردی به پخت وپز می دانی با این کارت چقدر دل خانم را به دست می آری.

پسر آیت اهلل مرعشی می گوید پدرم سعی می کرد تا جایی که می تواند کارهایش 
یاد ندارم حتی یک بار هم  با مادرم خیلی مهربان بود، به  انجام دهد و  را خودش 
نسبت به او تندی کرده باشد. ایشان در کارهای منزل به مادرم کمک می کرد و وقتی 
کسالتی برای او پیش می آمد، پدرم غذا درست می کرد و در داخل غذا هم چیزهای 
جدیدی می ریخت و می فرمود: »حکم خدا نیست که از آسمان آمده باشد که مثاًل 

آبگوشت باید چنین باشد«. یک چیزهایی اضافه می کرد، خیلی هم خوشمزه می شد. 51

چراکه فرمود: ُجِبلَِت الُْقُلوُب َعلی  ُحبِّ َمْن یَْنَفُعَها52  به هرکسی سودرسانی درواقع 
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 می کند. آخرتش هم تو را با شاکرین محشور می کنند

َئِة الُْخُلِق َو اْحَتَسَب فِي َذلَِک  »رسول اهلل )ص(: ااََل َو َمْن َصَبَر َعلَی ُخُلِق اْمرَأَةٍ َسیِّ
اِکرِین « 53 ُ ثََواَب الشَّ الْْجَر أَْعَطاُه اهللَّ

اگر خانمی به این نگاه بیاید که من می خواهم آرامش بدهم نه آرامش ببرم اگر 
آقایی با این نگاه بیاید که من می خواهم هرروز دسته گلی از آرامش تقدیم خانمم 

کنم ببین چه خواهد شد زندگی ها تمام عالم به ما حسرت خواهند خورد و از روی

51 حجت االسالم والمسلمين سيد محمود مرعشی نجفی پسر ارشد آيت اهلل مرعشی نجفی )ره( که نزديک 
به پنجاه سال از عمر با برکت پدر را درك کرده است، در گفت وگويی با مرکز اطالع رسانی حوزه های علميه 

http://www.hawzah.net بيان داشتندکه تاريخ انتشار: 29/9/1391 می باشذ
52 اصول کافی ج 15 ص 365

53 الفقيه، ج 4، ص 16
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به فروش جهانی  ما  زندگی  رمان  اصاًل  و  نوشت  فیلم نامه ها خواهند  ما  زندگی   
می رسد از همه ی دانشگاه ها و مراکز مشاوره وقت می گیرند تا شما راز خوشبختی 

زندگی خودت را بیان کنی.

خداوند در ازدواج چاشني یک ارتباط محبت آمیز را با قرار دادن مودت و رحمت 
تمرین  براي  زمینه ها  بهترین  از  یکي  ازدواج  بنابراین  است،  داده  قرار  زوجین  بین 
محبت کردن ـ آن هم یک محبت حالل، طیب و مهم تر از همه واقعي ـ را فراهم 
می کند و همین تمرین محبت کردن ها کم کم انسان را و روحش را بزرگ تر و رئوف تر 

می کند.

من دیگر نمی گویم در دل چنین خانواده هایی چه بچه های گلی به دنیا خواهند 
آمد وقتی بچه ای در این گلستان نفس بکشد که مادر و پدر بر سر آرامش و محبت 
دادن به یکدیگر رقابت می کنند و اگر یک طرف هم کم گذاشت او دیگری نمی گوید 
جواب های هوی هست بلکه دو برابر محبت می کند این دختر و پسر در بهترین 

بستر تربیتی رشد و تعالی خواهند یافت.

این دختر و پسر می شوند حسنین و زینبین و آن خانم و آقا می شوند علی و 
فاطمه س که وقتی رسول خدا ص پرسیدند علی جان فاطمه را چگونه یافتی حضرت 

54   بهترین یاور در مسیر بندگی خدا جواب می دهد َقاَل نِْعَم الَْعْوُن َعلَی َطاَعِة اهللَّ

 این نگاه امیرالمؤمنین است انگاری دنبال کمک کار در راه خدا می گشتند فاطمه 
هم این گونه بود لذا شب اول ازدواج برگشت فرمود علی جان بیا امشب تا صبح عبادت 
کنیم در تمام زندگی یک بار شکایت نکرد بلکه همیشه همراه بود علی رغم اینکه 

54 الفقيه، ج 4، ص 16

امیرالمؤمنین مرتب در مأموریت های جهادی بود ولی حضرت زهرا )س( مانع نشدند. 
معلوم است دست گل های این خانه چه شخصیت های برجسته ایی خواهند شد

بعضی خیلی سطحی نگاه می کنند و می خواهند پایبندی دو طرف به زندگی را با 
مهریه سنگین تضمین کنند مهریه سنگین می تواند ضامنی برای خوشبختی دختر 

ما باشد؟
در عمل می بینم خیلی از موارد نه تنها 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 می شود در روایت داریم مهریه سنگین مهر و محبت 
َساءِ َفَتُکوَن َعَداَوًة.«55  مهر زنان را  مرد را تبدیل به نفرت می کند.»اَل تَُغالُوا فِي ُمُهورِ النِّ
خیلي باال نگیرید که موجب دشمني می گردد؛ و آنجا که جان به لب برسد می گوید 
مهرم حالل جونم آزاد، در روایتی دیگر داریم امام صادق علیه السالم فرمودند: ان من 

برکة المراة قلة مهرها از برکات زن کمی مهریه اوست 56
بارک اهلل به افرادی که این نگاه را دارند

 همسر شهید محمد جهان آرا می گوید مهریه ما یک جلد کالم اهلل مجید بود و 
یک سکه طال.

سکه را که بعد از عقد بخشیدم اما آن یک جلد قرآن را محمد بعد از ازدواج خرید 
و در صفحه اولش این طور نوشت: ))امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت 
مشترک ما باشد و نه چیز دیگر؛ که همه چیز فناپذیر است جز این کتاب((. حاال 
هرچند وقت یک بار خستگی بر من غلبه می کند، این نوشته ها را می خوانم و آرام 

می گیرم. 57

55 دعائم االسالم، ج 2، ص 221

56 - من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 254

57 بانوی ماه 5، ص 14
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وقتی دور بر خودمان را نگاه می کنیم می بینیم آن چیزی که باعث خوشبختی 
مهریه  به وجود می آورد  را  رمانتیک  زندگی  امروزی ها  بقول  و  و خرسندی می شود 
و وسایل و ... نیست بلکه داشتن اخالق اسالمی من جمله اهل مدارا بودن، تواضع 
داشتن، دوری از منیت و... می باشد که انسان به راحتی می تواند دختر خودش را در 
اختیار همچنین آقایی قرار بدهد و خاطرجمع باشد که به مشکلی برخورد نکنند و 

زندگی خوبی داشته باشند
جلسه سوم:

عنوان بحث: انتخاب آگاهانه!

جلسه سوم
انتخاب آگاهانه
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در جلسه سابق به تعریف ازدواج و اهمیت آن اشاره شد و گریزی مختصر به انتخاب 
زده شد

محسوب  ازدواج  پایداری  در  اختیاری  فاکتور  مهم ترین  صحیح  انتخاب  ازآنجاکه 
می شود در این جلسه  تمرکز بحث در انتخاب آگاهانه است. در خالل مباحث اشاره ای 
به برخی از موانع ازدواج پایدار شده است و مشخصاً  از ازدواج های احساسی به عنوان 
باوری غلط در حوزه همسرگزینی اشاره شده و به ذکر مصادیقی از انتخاب احساسی 
اشاره شده است در پایان مالک های همسرگزینی از نگاه دین را با تقسیم بندی به 

مالک های ضروری و غیرضروری بیان می کنیم.

اهتمام دین به انتخاب آگاهانه
در دین اسالم به مسئله محرم و نامحرم و نگاه به نامحرم خیلی اهتمام باالیی 
داده شده است. به طوری که طبق آیات و روایات خداوند متعال دراین باره با بندگان خود 

برخورد غضبناکی می نماید.

لََع فِي بَْیِت َجارِهِ َفَنَظَر إِلَی َعْورَةِ رَُجٍل أَْو َشْعِر  پیامبر اسالم )ص( فرمودند:  َمِن اطَّ
َِّذیَن َکانُوا  اَر َمَع الُْمَنافِِقیَن ال ِ أَْن یُْدِخلَُه النَّ اْمرَأَةٍ أَْو َشيْ ءٍ ِمْن َجَسِدَها َکاَن َحّقاً َعلَی اهللَّ
اِس  ُ َو یُْبِدي لِلنَّ ی یَْفَضَحُه اهللَّ َساءِ فِي الدُّْنَیا َو اَل یَْخرُُج ِمَن الدُّْنَیا َحتَّ ُعوَن َعْورَاِت النِّ بَّ یَتَّ
ُ یَْوَم الِْقَیاَمِة بَِمَساِمیَر  َعْورَتَُه فِي اْلِخرَةِ َو َمْن َمأَلَ َعْیَنْیِه ِمِن اْمرَأَةٍ َحرَاماً َحَشاُهَما اهللَّ

ار58ِ اِس ثُمَّ یُْؤَمُر بِِه إِلَی النَّ ی یَْقِضَي بَْیَن النَّ ِمْن نَارٍ َو َحَشاُهَما نَاراً َحتَّ

یعنی »هرکس به خانه همسایه اش سرکشی کند و به عورت مردی یا موی سر زنی 
یا بخشی از بدن آن را ببیند، بر خداست که او را همراه منافقین که دنبال دیدن زنان 
نامحرم هستند، به آتش داخل کند و از دنیا نمی میرد مگر اینکه خدای متعال او را 
رسوا می کند و در آخرت عیوبش را بر مردم آشکار می کند؛ و هرکس چشم هایش را 
با نگاه به زنان نامحرم پر کند خدای متعال در روز قیامت چشم های او را با میخ های 
آتشین و آتش جهنم پر می کند تا قضاوتش در بین مردم تمام شود، آنگاه دستور 

می دهد آن را به آتش ببرند.«

اما من امروز می خواهم روایتی را برای شما عزیزان بخوانم که ببینید در یکجا 
حالل  هم  را  نامحرم  به  نگاه  حتی  که  دارد  اهمیت  برایش  آن قدر  متعال  خداوند 
می داند. )البته با شرایط خودش( مردی خدمت امام ششم رسید و عرض کرد: »اَیَْنُظُر 
الرَُّجُل اِلَی الَْمرْأَةِ یُریُد تَزْویَجها َفَیْنُظُر اِلی َشْعرِها َو َمحاِسِنها؟« آیا جایز است مرد موی 
سر و زیبایی های زنی را که می خواهد بگیرد، ببیند؟ فرمودند: ال بَأَْس بِذلَِک اِذا لَْم 

یَُکْن ُمَتلَذِّذاً یعنی  اگر منظور آگاهی از خصوصیات اوست اشکال ندارد.

58  ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 282
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َو فی َخَبر - َو تَُقوُم َحّتی یَْنُظَر اِلَْیها؟ قاَل نََعْم َو تُرَقُِّق لَُه الثِّیاَب. 
59 در خبر دیگری آمده که از حضرت سؤال شد، جایز است زن بایستد تا مرد او را 

نظر کند، فرمود: آری، بلکه پوشیدن لباس نازک هم در آن وقت مانعی ندارد.

البته این دیدن شرایط خاص خود را دارد. امثال این روایات می خواهد بگوید اگر 
کسی زنی را برای همسری انتخاب کرد پس از بررسی های الزم در رابطه با خانواده 
و اخالق و ایمان او، مانعی ندارد برای آگاهی از خصوصیات بدنی او نظیر مو، قیافه، 
زیبایی، قد و قامت، اندام، وی را ببیند، مبادا نقص و عیبی در وجود او باشد، یا موردی 
در او ببیند که باعث دلسردی، یا موجب تفرقه شود، نه اینکه حق دارد خانه به خانه 
برود و ناموس اسالم را یک به یک از نظر بگذراند و سراپای همه را دقت نماید تا اگر 

خواست یکی را از آن میان انتخاب کند. 60

امام خمینی )ره( نیز در تحریر الوسیله می گوید:  کسی که قصد ازدواج با زنی دارد، 
با شرایط زیر به وی نگاه کند:

1- نگاه به قصد لذت بردن نباشد، هرچند بداند که قهرا لذت، با آن نگاه، حاصل 
می شود.

2-  احتمال بدهد که با نگاه کردن، اطالعات بیشتری به دست می آورد.
3-  احتمال بدهد که توافق برای ازدواج به دست می آید، نه اینکه بداند زن حتماً 

خواستگاری را رد می کند.

بعد می گوید: »واالحوط االقتصار علی وجهها و کّفیها و شعرها و محاسنها و ان کان 
االقوی جواز التعدی الی المعاصم، بل و سائر الجسد ما عداالعوره« 61

59 وسائل الشيعه ابواب مقدمات نكاح، باب 36
60  ازدواج در اسالم/49

61 تحرير الوسيله ج 2 ص 245

یعنی احتیاط، اکتفاء کردن در نگاه به صورت، دست ها، موها و زیبایی های آشکار 
است.  به جز عورت  بدن  بقیه  و  به مچ ها  از ظواهر  عبور  اقوی، جواز  است، هرچند 
این همه دقت در انتخاب همسر و اجازه شرع به نگاه به نامحرم برای ازدواج به خاطر 

اهمّیت انتخاب همسر است.

چرا آموزهای دینی بر اهمیت انتخاب تأکیددارند؟
دقت در انتخاب همسر، از امور مسلم و مورد تأکید در آموزه های دینی است؛ اما 

به راستی دلیل این همه تأکید چیست؟

1. جهت دهی به زندگی
این  می شود.  محدود  ازدواج  به محض  اما  است؛  آزاد  ازدواج،  از  پیش  تا  انسان 
محدودیت، ناپسند نیست؛ اما انسان باید آگاه باشد که چه نوع محدودیتی را برای 

خود رقم میزند. شریک زندگی، در نوع محدودیت انسان، نقش مهمی ایفا می کند.

امام  صادق علیه السالم می فرمود:
ََّما الَْمرْأَُة قاَِلَدٌة َفانُْظْر إِلَی َما تََقلَُّدُه زن گردن بند است، دّقت کن که چه چیز  إِن
را بر گردن خود می آویزی َقاَل َو َسِمْعُتُه یَُقوُل لَْیَس لِلَْمرْأَةِ َخَطٌر اَل لَِصالَِحِتِهنَّ َو اَل 
لَِطالَِحِتِهنَّ و بدان که برای هیچ زنی هم قدر و هم ارزشی نیست، نه برای نیکان آنان و 
َهِب  َة بَْل ِهَي َخْیٌر ِمَن الذَّ َهَب َو الِْفضَّ ا َصالَِحُتُهنَّ َفلَْیَس َخَطرَُها الذَّ نه برای بدانشان، أَمَّ

رَاُب َخْیٌر ِمْنَها62  رَاُب َخَطرََها بَِل التُّ ا َطالَِحُتُهنَّ َفلَْیَس التُّ ِة َو أَمَّ َو الِْفضَّ

 و اّما با شایستگانشان، طال و نقره همپایه نیست، که زن خوب گران بهاتر از طال و 
نقره است و با فاسدانشان نیز خاک همانند نیست بلکه خاک ارزشمندتر از آن هاست.

62 معاني األخبار / ترجمه محمدی، ج 1، ص: 332
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این حدیث به نقش زن در زندگی اشاره دارد و جایگاه مهم و نقش سرنوشت ساز 
شخصیت زن را در کانون خانواده، به تصویر می کشد.

2. تأمین اهداف و کارکردهای ازدواج درگرو انتخاب صحیح
آرامش  به  زندگی  در  را  ما  بناست  که  می زنیم  انتخابی دست  به  ما  ازدواج  در 
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 برمی گردد به انتخاب 

ناصحیح.

ازدواج احساسی
هر دختر و پسری الزم است، قبل از ازدواج و مهم تر از آن قبل از انتخاب همسر 
نکاتی را در نظر بگیرد تا خدای ناکرده بعدها دچار مشکل نشده و از انتخاب خود 

پشیمان شوند.

اینکه گفته می شود 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.

عاقالنه انتخاب کن تا عاشقانه زندگی کنی، چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه 
زندگی می کنی!

اگر می خواهید ازدواج احساسی نکنید به نکات زیر اهمیت دهید.
1. از سر ترحم، کمک و دستگیری باکسی ازدواج نکنید! دلم به حالش سوخت و 
دلم نیامد نه بگویم و این ها را بگذارید کنار چراکه اگر زندگی آن طور که باید جریان 

پیدا کند، دل شکستگی ها چندین برابر می شود.

2. از سر طمع، تفاخر و پُز دادن و مشهور شدن، باکسی ازدواج نکنید!
3. برای انتقام، تسویه حساب، حال گیری و یا رقابت و ِکنف کردن دیگری باکسی 

ازدواج نکنید! )متأسفانه زمینه بروز این جنس رفتارهای کودکانه کم نیست(
4. از سر عجز، فرار و یا با تئوری »از این ستون تا اون ستون فرجی است« ازدواج 

نکنید! )بلکه ابتدا باتدبیر و اعتمادبه نفس مشکلتان را برطرف کنید(
5. باعجله انتخاب نکنید عجله در ازدواج کار صحیحی نیست، انتخاب همسر باید 
با دقت و مشورت و شناخت الزم از او و خانواده اش صورت بگیرد، مبادا که در این 

زمینه خسارتی به طرفین وارد شود و ضربه روحی و روانی ببار آید.

رُوا لُِنَطِفُکم، َفاِنَّ النِّساَء یلِدَن  پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند: »تََخیَّ
63 » أَشباَه اِخوانِِهنَّ واََخواتِِهنَّ

»برای نطفه ها )نسل ها( ی خود خوب گزینش کنید؛ زیرا زنان فرزندانی همانند 
برادران و خواهران خود به دنیا می آورند.«

جوانان عزیز نباید فقط شروع زندگی را ببینند باید نیم نگاهی هم به آینده داشت 
به فرزندانی که از این همسر پا می گیرد مادر فرزند من بناست چه کسی باشد پدر 

فرزند من چه شخصیتی دارد این مهم است.

پرس وجو  نیامده،  و  آمده  می گوید خواستگارها  ایران منش  همسر شهید حمید 
می کردم که اهل نماز و روزه هستند یا نه؛ باقی مسائل برایم مهم نبود.

حمید هم مثل بقیه؛ اصاًل برایم مهم نبود که خانه دارد یا نه؛ وضع زندگی اش 
چطور است؛ این ها معیار اصلیم نبود.

63 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله(، ص: 381
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شکر خدا حمید ازنظر دین و ایمان کم نداشت و این خصوصیتش مرا به ازدواج 
با او دلگرم می کرد. حمید هم به گفته خودش حجاب و عفت من را دیده بود و به 
اعتقادم درباره امام و والیت فقیه و انقالب اطمینان پیداکرده بود، در تصمیمش برای 

ازدواج مصمم تر شده بود. 64

برکات یک انتخاب درست
خوبان عالم این گونه به بحث انتخاب همسر بها می دادند و ثمرات آن را هم در 

زندگی می دیدند. 

همسر عالمه طباطبایی در سال 1344 در زمان حیات مرحوم عالمه در اثر بیماری 
به دیار باقی شتافت. فراق این همسر فداکار، عالمه را سخت تحت تأثیر قرارداد. 
در مقام این بانوی بزرگوار همین بس که عالمه درباره او چنین می گوید: مرگ حق 
است. همه باید بمیریم. من برای مرگ همسرم گریه نمی کنم. گریه من برای صفا 
و کدبانوگری و محبت های خانم است. ما زندگی پرفرازونشیبی داشته ایم. در نجف 
آن  اداره  چگونگی  و  زندگی  حوائج  از  من  می شدیم.  مواجه  با سختی هایی  اشرف 
بی اطالع بودم. اداره زندگی به عهده خانم بود. در طول مدت زندگی ما هیچ گاه نشد 
که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار را نمی کرد، یا کاری 
را ترک کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود. در تمام دوران زندگی ما 

هیچ گاه به من نگفت چرا فالن عمل را انجام دادی؟ یا چرا ترک کردی؟ 65

همسر شهید مطهری می گوید یادم است همسر عالمه که از بستگان ایشان هم 
بودند، برای من تعریف می کردند که ما در تبریز سالی چند من روغن حیوانی مصرف 
می کردیم. به قم که آمدیم در منزل کوچکی ساکن شدیم که امکانات زیادی هم 

64 چريک، ص34
http://www.motahari.ir/fa/content 65

نداشت. حداکثر می توانستیم روزی پنج سیر گوشت بخریم. من دنبه های گوشت را 
جدا می کردم و داخل سبدی که از سقف آشپزخانه آویزان کرده بودم، می انداختم. 
هرچند روز یک بار دنبه ها را آب می کردم و از آن به عنوان روغن استفاده می کردم. 
هیچ وقت هم به عالمه نمی گفتم ما روغن نداریم که ایشان ناراحت شود و از کار و 
مطالعه بازبماند. می خواستم فکرش آزاد باشد. دوستی با ایشان برای من درس آموز 

بود.66
واقعاً عشق و عالقه این بزرگوار نسبت به همسرشان مثال زدنی بود حتی بعد از 
مرگ همسر نیز به عشقش وفادار بود و تا چهار سال هرروز می رفت کنار مزارش. 
بعدازآن چهار سال هم که فرصت کمتری داشت به طور مرتب دو روز در هفته )روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه( سرمزار همسرش می رفت و امکان نداشت این برنامه را ترک کند. 
به شاگردش هم پولی داده بود تا به کسی بدهد و تا یک سال هر هفته در شب های 
جمعه در حرم حضرت معصومه )س( به نیابت از همسر مرحومش زیارت نامه بخواند. 
می گفت: »بنده خدا باید حق شناس باشد. اگر آدم نتواند حق مردم را ادا کند، حق 

خدا را هم نمی تواند ادا کند«.67 

معیارهای انتخاب
برای انتخاب همسر باید مالک هایی داشته باشیم قاعدتاً مالک ها با توجه به میزان 
تأکید دین و نقش آن ها در تأمین اهداف ازدواج و میزان تأثیر در زندگی مشترک 

اولویت بندی خواهند شد در بیانات معصومین نیز این اولویت ها بیان شده است.

http://www.motahari.ir/fa/content 66
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1. اخالق
حسین بن بشار می گوید به حضرت موسی بن جعفر نوشتم که من قوم وخویشی 
دارم از من )دخترم را( خواستگاری کرده ولی در او بدخویی است، فرمود: اگر بداخالق 

است با او ازدواج نکنید.68 

بنابر این، مهرورزي به همسر، که برآیند این صفات است، به عنوان یکي از شاخص هاي 
مهم همسر مطلوب محسوب شده است.

امام صادق )ع(، حسن خلق را عبارت از فروتني، نیکوگفتاری و خوش رویی مي دانند69. 
 همچنین با توجه به تأثیر گفتار در روابط همسران، بر پرهیز از گزینش افراد بدزبان 
به عنوان همسر تأکید شده است. عالوه بر خصوصیات فوق، که در مرد و زن مورد 
تأکید قرارگرفته، در خصوص ارزش هایي همچون نرم خویی، سپاس گزاری و پرهیز از 

پرخاشگري در زنان عنایت ویژه اي صورت گرفته است.

عصر رسول خدا )ص( بود، بانوي مسلماني زندگي می کرد، همواره روزه می گرفت و 
به نماز اهمیت بسیار می داد، حتي شب را با عبادت و مناجات به سر می برد، ولي 

بداخالق بود و با زبان خود همسایگانش را می آزرد.
شخصي به محضر رسول خدا )ص( آمد و عرض کرد: فالن بانو همواره روزه می گیرد 

و شب زنده داری می کند، ولي بداخالق است و با نیش زبانش همسایگان را می آزارد.
رسول اکرم )ص( فرمود: ال خیر فیها، هي من اهل الّنار: در چنین زني خیري نیست

68  مكارم األخالق / ترجمه ميرباقری، ج 1، ص: 387
ِ ع َقاَل: ُقلُْت لَُه َما َحدُّ ُحْسِن  69 الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 103 ْ بَْعِض أَْصَحابِِه َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ

الُْخُلِق َقاَل تُلِيُن َجَناَحَک َو تُِطيُب َکاَلَمَک َو تَلَْقی أََخاَك بِِبْشٍر َحَسٍن.  يكی از اصحاب گويد بامام صادق عليه 
الّسالم عرضكردم: اندازه حسن خلق چيست؟ فرمود: اينكه فروتنی کنی و خوش سخن باشی و برادرت را با 

خوشروئی برخورد کنی.

 و او اهل دوزخ است. 70

2. دین داری و ایمان
در حدیثي رسول خدا )ص( مرد مؤمن را هم شأن زن مؤمن و مرد مسلمان را همتاي 

زن مسلمان قلمداد مي کنند. 71
میان  نبود، همتایي در  )ع(  اگر حضرت علي  تأکید شده که  روایت دیگري  در 

انسان ها براي ازدواج با حضرت زهرا )س( یافت نمي شد.72 
حتی محبت اولیاي الهي نیز جلوه اي از دین داری همسر به شمار آمده )تحریم: 5( 

و بر نقش آن در انعقاد نطفه بنده خداوند تأکید شده است.

ایمان و دین داری از راه تحکیم مبانی اخالقی فرد بر پایدار ماندن ازدواج تأثیرگذار 
َها أَْکرََمَها َو  َُّه إِْن أََحبَّ است. آقا امام حسن مجتبی می فرمایند زَوِّْجَها ِمْن رَُجٍل تَِقيٍّ َفإِن
إِْن أَبَْغَضَها لَْم یَْظلِْمَها.73  دختر خویش را به ازدواج متدین و پرهیزکار در بیاورید زیرا 
چنین شخصی اگر دخترتان را دوست بدارد او را اکرام خواهد کرد و چنان چه او را 

نپسندد به وی ستم روا نخواهد داشت.
امروزه متأسفانه آنچه بیشتر از هر چیز موردتوجه و اهتمام قرار می گیرد دارا بودن 
زیبایی و مال است نه دین و ایمان. درحالی که در روایت داریم که پیامبر خدا صلی اهلل 
علیه و آله فرمودند: هر که با زنی به خاطر زیبایی اش ازدواج کند، دلخواه خود را در او 
نمی بیند و هر که با زنی به خاطر مال ]و ثروت [ او ازدواج کند، خداوند او را به همان 

مال ]و ثروت [ وا  می گذارد. پس بر شما باد ]ازدواج با[ زنان متدّین!74 

70 داستان دوستان داستان 105
71 اصول کافي، ج 5، ص341.

72 من اليحضره الفقيه، ج3، ص393.
73 مكارم االخالق، ص204

74 سنن ابن ماجة: ج 1 ص 597 ح 1859
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 این به معنای بی توجهی 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 
برای مردی که واقعاً مصمم بر ازدواج با شخص موردنظر می باشد صادر نموده است 

و این بدان معنا است که رضایت مرد از زیبایی زن بسیار اهمیت دارد.

اما اینکه برخی تمام هم وغم شان زیبایی و دارایی طرف مقابل است و به دین و 
ایمان هیچ کاری ندارند و مالک اولیه شان نیست امری بسیار خطرناک و غیرقابل جبران 

می باشد.

3 سالمت عقالنی و روانی
رسول  خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: إیّاُکم و تَزَوَُّج الَحْمقاءِ، فإنَّ ُصحَبَتها َضیاٌع 

و ُولَْدها ِضباع . 75
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله: از ازدواج با زن احمق بپرهیزید؛ زیرا هم نشینی با او 

تباهی است و فرزندانش کفتار ]صفت [ هستند.

از حدیث فوق روشن می شود که آسیب های عقالنی اهداف آموزش وپرورش فرزند 
صالح را به مخاطره می اندازد ویژگی هایی مانند قدرت تشخیص، اتخاذ تصمیم های 

مناسب و به جا، استقالل فکری، قدرت غلبه بر احساسات و هیجان ها.

سالمت روانی
آرامش  سلب  که  شدید  وسواس  افسردگی،  اضطراب،  مثل  روانی  ناهنجاری های 
خانواده را به دنبال دارد لذا باید پس از احراز حداقل سالمت روانی طرف اقدام به 

ازدواج کند.

75 بحار األنوار: ج 103 ص 237 ح  35

4. خانواده ها
روا لُِنَطِفُکم؛ َفإِنَّ النِّساَء یَلِدَن أشباَه  پیامبر خدا صلی اهلل  علیه  و آله فرمودند: تََخیَّ
إخوانِِهنَّ وأَخواتِِهن76   برای نطفه های خود، بهترین ]رَِحم ها[ را برگزینید؛ چراکه زنان، 

فرزندانی همانند برادران و خواهران خود به دنیا می آورند.

شیوه های احراز مالک ها
1. مشاهده

اطاعاتی که از طریق روش مشاهده می توان کسب کرد، کمتر می توان از روش های 
دیگر به دست آورد زیرا مشاهده به افراد اجازه می دهد که مستقیماً مورد را ببیند و 

واقعیت را به صورت مستقیم یا بی واسطه درک کند.
َُّه لَْیَس بَْیَن الَْحقِّ َو الْباِطِل ااِلّ اَرْبَُع اَصابِـَع - َفُسِئَل َعْن َمْعنی َقولِِه هذا، َفَجَمَع  اَما اِن
اَصابَِعُه َو وََضَعها بَْیَن اُُذنِِه َو َعْیِنِه - ثُمَّ قاَل: اَ لْباِطُل اَْن تَقوَل: َسِمْعُت َو الَْحقُّ اَْن تَقوَل: 

رَأَیُْت؛ 77
هان! میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. از آن حضرت درباره معنای 
این فرمایش سؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و آن ها را میان گوش و 
چشم خود گذاشت و آنگاه فرمودند: باطل این است که بگویی: شنیدم و حق آن است 

که بگویی: دیدم

این که میگویند: شنیدن کی بود مانند دیدن واقعاً حرف صحیحی است مخصوصاً 
که به صورت غیرعلنی در صورت امکان انجام شود و دیگران نیز در این امر کمک 

کنند.

76 کشف الخفاء: ج 2 ص 339 ح 2917.
77 نهج البالغه )صبحی صالح( ص198
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2. گفتگو
یکی از دوستان شهید یوسف کاله دوز می گوید بین من و کاله دوز صمیمیت 
خاصی وجود داشت. در هر مسئله ای باهم مشورت می کردیم؛ ازجمله موضوع ازدواج. 
تا  مأمور شدم  از طرف آن ها  اصفهان خواستگاری کرد،  از دخترخاله من در  وقتی 

آشنایی نزدیکی با یوسف برقرار و بعد این ازدواج را تأیید یا رد کنم.

وقتی خانواده خاله ام با گوشه ای از سجایای اخالقی کاله دوز آشنا شدند، موافقت 
خود را اعالم کردند و کار به خواستگاری رسمی رسید.

جالب این بود که همسر او در همان روز خواستگاری پرسشنامه ای جلوی رویش 
گذاشته و سؤال کرده بود:

1 ـ آیا شما بنده خدا هستید یابنده شاه؟
2 ـ آیا مقید به اسالم هستید؟

3 ـ اگر مقید به اسالم هستید، شاه را چگونه می بینید؟

کاله دوز با دیدن این سئول ها در وضعیت دشواری قرارگرفته بود. این چیزها جزو 
مکنونات قلبی و اسرار زندگی او به شمار می رفت. نمی خواست در گارد او را به عنوان 
یک فرد مذهبی بشناسد. از طرفی خوشحال بود که سرانجام در زندگی باکسی همراه 
می شود که همدل و هم زبان اوست. پس از یک مکث طوالنی، خطاب به همسرش 

گفته بود: »من جواب این چیزها را به رسم امانت به شما می گویم.«

رازها در میان گذاشته می شود و بدین ترتیب ازدواج سرمی گیرد. توافق فکری 
و اخالقی آن ها به قدری نزدیک به هم بود که اگر سؤالی در زمان و مکان مجزا از 
آن ها می کردیم؛ یک جواب واحد می شنیدیم؛ بدون هیچ کم و کاستی. آن روزها 

نمی دانستیم که این ازدواج فصلی خواهد بود از حماسه زندگانی آن مظهر مردانگی78. 

3. تحقیق
گفتگو با افرادی که از شناخت مناسبی در مورد فرد برخوردارند راهی برای کشف 
صداقت شخص در گفت وگو می باشد تحقیق باید هم در مورد خود شخص باشد 
این  که  افرادی  توسط  است  بهتر  کار  این  جوان  دوستان  هم  و  طرف  هم خانواده 

ویژگی ها را داشته باشد تجربه، صداقت، امانت، دلسوزی، عدم جانب داری.

78 کتاب هاله ای از نور، ص13 شهيد يوسف کالهدوز
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و  فردی  و عفت  به طهارت  او  مراعات  اسالم که  مبین  از جمله دستورات دین 
اجتماعی کمک شایانی کرده و راهی بسیار مناسب بجهت کاهش آسیب های فردی 

و اجتماعی است، ضرورت سهل گیری در امر ازدواج است.

بر این اساس به 6 مانع اصلی )با رویکرد مسئولیت والدین( در مسیر ازدواج به 
اختصار اشاره می شود.

1.  عدم شناخت افراد نسبت به تأکیدات مکرر دین به سهل گیری در امر ازدواج 
و تبیین چرایی این سهل گیری

2.  توجه ویژه به نگاه های مادیگرایانه و ترس از فقر و عدم توکل به حضرت حق 
جل شأنه  وعظم صفاته

3.  چشم و هم چشمی
4.  تکبر 

5.  حفظ دین در پرتو ازدواج به هنگام و تبیین برخی از آسیب های ازدواج دیر 
هنگام

جلسه چهارم
تسهیل در امر ازدواج
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در این جلسه سهل شدن امر ازدواج در گرو   تالش های 4 گروه  حاکمیت، مردم، 
والدین و خود افراد 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 
 خانم آقای عثمان بن مظعون آمد محضر رسول اهلل ص 79  

َهاَر َو یَُقوُم اللَّْیَل ِ إِنَّ ُعْثَماَن یَُصوُم النَّ َفَقالَْت یَا رَُسوَل اهللَّ
گفت: ای پیامبر خدا! عثمان، کارش این شده که روزها را روزه بگیرد و شب ها را به 

عبادت بگذراند

یَُصلِّي  َفوََجَدُه  ُعْثَماَن  إِلَي  ي َجاَء  ْیِه َحتَّ نَْعلَ یَْحِمُل  ُمْغَضباً  ِ ص  َفَخرََج رَُسوُل اهللَّ  
ِ )ص( پیامبر خدا، نعلین  به دست و خشمناک،  َفانَْصرََف ُعْثَماُن ِحیَن رَأَي رَُسوَل اهللَّ
بیرون شد تا نزد عثمان آمد. او را مشغول نمازخواندن یافت. عثمان با دیدن پیامبر 

خدا، نمازش را سالم داد.

ْهلَِة  ِة السَّ ِة َو لَِکْن بََعَثِني بِالَْحِنیِفیَّ ُ تََعالَي بِالرَّْهَبانِیَّ رِْسلِْني اهللَّ  َفَقاَل لَُه یَا ُعْثَماُن لَْم یُ
ِتَي  ْمَحِة أَُصوُم َو أَُصلِّي َو أَلِْمُس أَْهلِي َفَمْن أََحبَّ فِْطرَتِي َفلَْیْسَتنَّ بُِسنَِّتي َو ِمْن ُسنَّ السَّ

النَِّکاح  80
و به او فرمود: »ای عثمان! خداوند متعال، مرا با رهبانیت نفرستاده؛ بلکه با آیین 
مستقیم و ساده و آسان گیر، فرستاده است. من، هم نماز می خوانم، هم روزه می گیرم 
و هم به همسرم می رسم. پس هر که آیین مرا دوست دارد، باید از سّنت من پیروی 

کند و از سّنت من است با اهل خانه بودن«.
79 َقاَل: َجاَءِت اْمَرأَُة ُعْثَماَن بِْن َمْظُعوٍن إِلَي النَِّبيِّ ص

80 کافي، ج5، ص494

این هست که می گویند: »دین  عامل دین گریزی در جوانان  از مهم ترین  یکی 
سخت گیری می کنه؟« خب سخت گیری هم زدگی می آورد. 

سؤال آیا واقعاً دین ما دین سخت گیری هست؟
مردی نزد امیر مؤمنان علیه الّسالم آمد و از حضرتش از اسالم پرسید. علی علیه 
الّسالم چهل ویژگی برای دین بر می شمردند اولین ویژگی که حضرت می شمارند 

عبارت است از این که دین، دین سهلی است

َل َشرَائَِعُه لَِمْن َورََده81   َ تََبارََک َو تََعالَی َشرََع اْلِْساَلَم َو َسهَّ  حضرت فرمودند: إِنَّ اهللَّ
همانا خداوند اسالم را مقرر داشت و بر آن کس که به این دین درآید احکامش را 

آسان نمود، نه اینکه دین را آسان کنیم. نه دین آسان هست. 

مصادیق زیادی را می توان برای این مسئله شمرد ازجمله:
براثر  آیا رطوبتش  این شی خیس  زمانی که شک کردیم  است  پاکی  بر  اصل   

نجاست بوده یا غیر آن اصل بر عدم نجاست و پاکی است.82 
عمرو عاص پسر عابدی داشت هرروز روزه می گرفت و نماز می خواند پیامبر فرمود 
چرا این قدر به خودت سخت می گیری؟ یک روز در میان روزه بگیر ختم قرآن الزم 

نیست.83
بله در دین سخت گیری هایی هم وجود دارد ولی هر جا سخت گیری باشد معموالً 
به خاطر این است که  قباًل سهل گیری هایی شده ولی اعتنا نشده مثاًل اگر کسی 

81 کتاب سليم بن قيس الهاللي، ج 2، ص: 618
82 ر.ك: مكارم شيرازی، ناصر، القواعد الفقهيه، ج  2، ص 417، قم، مدرسه امام امير المؤمنين )ع(، قم، 
چاپ سوم، 1411 ق؛ مصطفوی، سيد محمد کاظم، مائة قاعدة فقهية، ص 156، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

چاپ چهارم، 1421 ق.اين قاعده می گويد: هر چيزی تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد، محكوم به پاکی است؛ 
به عبارت ديگر؛ هر چيزی که در پاکی آن شک شود، اصل اين است که پاك باشد. البته به اين شرط که 

وضعيت سابق آن معلوم نبوده و يا اصل موضوعی )مانند اصل عدم تذکيه( در کار نباشد
83 الطبقات  الكبری، پيشين، ج  4، ص 198
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مرتکب عمل غیراخالقی شود  حکمش تازیانه است  یا اعدام به خاطر این که اساساً در 
اسالم برای رفع این نیاز راه های مشروع پیش بینی شده است. ازدواج حالل را گذاشته 

خب از راه حالل باید اقدام می کرد.

سخت گیری در ازدواج
مقام معظم رهبری می فرمایند:

 ازجمله امـوری کـه در جامعه ی مـا در میـان بسـیاری از خانواده ها، به این ّ 
آفت خطرناک تکلف مبتال شـده اسـت، مسئله ی مهم و سرنوشت ساز ازدواج اسـت. 
بـه بهانه ی انجـام آداب ورسوم، آبروداری، حفظ حیثی بـر دختـر و پسـر و... ایـن 
شیرین ترین حادثه ی زندگـی جوانان را به کابوسـی وحشـتناک تبدیـل کرده ایم. در 
رفـع این معضل خانمان سوز، همه باید بـه میدان بیایند سنت الهی و آسـمانی را از 
قیدوبند زنجیرهای جاهلی نجات بخشـند و این میـدان زندگـی را برای خوشـبختی 

جوانان هموار سـازند84. 

بعضی از جوانان و خانواده ها نگران مشکالت اقتصادی هستند با خانواده ها از ترس 
قرار  ازدواج سخت می گیرند و شرایط مختلفی  آینده در  مسائل مالی فرزندان در 
می دهند 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 می کنم هزینه زندگی شمارا خدا می 

فرماید. 
قرآن کریم می فرماید: َوانِْکُحوا االَیامی ِمْنُکم َوالّصالِحیَن ِمْن ِعباِدُکم َواِمائُِکم اِْن 

یَُکونُوا ُفقراَء یُْغِنِهُم اهلّل ُ ِمْن فِْضلِِه َواهلّل ُ واِسٌع َعلیٌم.85  

84 شرح حديث مقام معظم رهبری 1386/08/16
85 نور  ايه 32

را همسر دهید؛  و کنیزان شایسته خود  و غالمان  بی همسرتان  زنان [  و  ]مردان 
اگر تهیدست اند، خدا آنان را از فضل خود بی نیاز می کند؛ و خدا بسیار عطاکننده و 

داناست.

حتی رسول خدا قطعی بودن یاری خدا را این گونه می فرمایند
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: »َحقٌّ َعلَی اهلّل ِ َعْوُن َمْن نََکَح اِلِْتماَس 
الِْعفاِف َعّما َحرََّم اهلّل 86ُ ؛ هر که به منظور پاک نگه داشتن خود ازآنچه خداوند حرام 

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 حرام نشود، خدای تعالی بر خود الزم 

دانسته که او را یاری کند؛ 

ازدواج می فرماید:  از فواید  بیان یکی دیگر  آله در  اکرم صلی اهلل علیه و  رسول 
ُع لَُهْم فِی اَرْزاقِِهم وَیَزیُدُهم فِی  زَوُِّجوا اَیاماُکم، فاِنَّ اهلّل َ یُْحِسُن لَُهْم فی اَْخالقِِهم وَیَُوسِّ

ُمرُّواتِهم؛ 87
شخص متأهل احساس مسئولیت بیشتری کرده و بر فعالیتش می افزاید. به همین 
جهت، رزق و روزی بیشتری عایدش می شود ولی بعضاً ترس از فقر نیست بلکه رسم 

و رسومات و توقعات غیرمنطقی کار را سخت می کند 

کافی است آنهایی که سخت می گیرند خودشان را جای این جوانان بگذارند وجود 
مبارک امیرالمؤمنین )علیه السالم( در روایتی بسیار مهم به این مسئله فوق العاده 

86 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله(، ص:447
87 بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 100، ص: 222
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باارزش که خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده بدین صورت اشاره فرموده اند:
اِْجَعْل نَْفَسَک میزاناً فیما بَْیَنَک َو بَْیَن َغْیرَِک، َو أَِحبَّ لَِغْیرَِک ما تُِحبُّ لَِنْفِسِک، َو 

اْکرَْه لَُه ماتَْکرَُه لَها ... .88 

وجود خود را برای توجه به واقعیات زندگی و درک بیشتر از مسائل انسانی میزان 
بین خود و غیر خود قرار بده و دوست داشته باش برای دیگران آنچه را برای خود 

دوستداری و کراهت داشته باش برای غیر خود، آنچه را برای خود کراهت داری ...
اسالم عزیز این سختگیری ها را خالف انصاف و مرّوت و جدای از اخالق انسانیت و 

امری غیر خدائی و غیرشرعی می داند.

اسالم به سختگیران هشدار می دهد که عواقب این برنامه 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 برای چیست؟ 
عرضه داشت به من بدهکار است و من ایستاده ام تا دینار آخر آن را از او بگیرم، 
حضرت صورت نِشستن خود را عوض کرد و به خشم آمد و فرمود: تصور کردی تا 

دینار آخر را از او بگیری بد نمی شود، گفتار حق را در قرآن مجید نخوانده ای؟

یَخاُفوَن ُسوَء الِْحساِب89 
می ترسند بدی حساب را.

خیال کردی سوء حساب به معنای ظلم و جور از جانب حق به عبد است!
نه به خدا قسم.

88 بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 74، ص: 203... ال تَْظلِْم َکما ال تُِحبُّ أَْن تُْظلََم، َو أَْحِسْن َکما تُِحبُّ أَْن 
يُْحَسَن إِلَْيَک، َو اْسَتْقِبْح لَِنْفِسَک ما تَْسَتْقِبُحُه ِمْن َغْيِرَك، َو اْرَض ِمَن الّناِس ما تَْرضی لَُهْم ِمْنَک

89 رعد 21

ما خاُفوا ااِلَّ االْْسِتْقصاَء.
نمی ترسند مگر تا آخرین ذره عمل را به حساب کشیدن.

بدان ای مرد:
َفَمِن اْسَتْقصی َفَقْد اَساَء.90 

آنکه در حساب این گونه سخت گیری کند کار بدی انجام داده است

چشم و هم چشمی عامل سخت گیری
از عادات زشت بعضی از افراد به قول معروف چشم هم چشمی است، به این معنا 
که فرد یا خانواده وضعیت باالی مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را مالک قرار 
می دهد و به دست وپا می افتد که بهر صورت که شده خود را هم طراز آنان قرار دهد؛ 

و این خود یکی از عوامل مهم در سخت گیری است.

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند 
ُه َو لَْم یُْشَف َغْیُظه .91  َمنْ  أَتَْبعَ  بََصرَهُ  َما فِي  أَیِْدي  النَّاِس  َطاَل َهمُّ

کسی که نگاهش دنبال آنچه دست مردم است، باشد، دچار هم وغم طوالنی گشته 
و نفسش از افسوس و حسرت پی درپی بر دنیا بند آید.

ِ ع َفَشَكا إِلَْيِه َرُجاًل ِمْن أَْصَحابِِه َفلَْم يَلَْبْث أَْن  اِد بِْن ُعْثَماَن َقاَل: َدَخَل َرُجٌل َعلَی أَبِي َعْبِد اهللَّ 90 ِ َعلِيٍّ َعْن َحمَّ
ِّي اْسَتْقَضْيُت ِمْنه  َحقِّي َقاَل َفَجلََس أَبُو  ِ ع َما لُِفاَلٍن يَْشُكوَك َفَقاَل لَُه يَْشُكونِي أَن َجاَء الَْمْشُكوُّ َفَقاَل لَُه أَبُو َعْبِد اهللَّ
ُ َعزَّ َو َجلَّ فِي ِکَتابِِه- يَخاُفوَن  ََّک إَِذا اْسَتْقَضْيَت َحقََّک لَْم تُِسْئ أَ َرأَيَْت َما َحَكی اهللَّ ِ ع ُمْغَضباً ثُمَّ َقاَل َکأَن َعْبِد اهللَّ

ُسوَء الِْحسابِ 
ُ َعزَّ َو َجلَّ ُسوَء الِْحَساِب َفَمِن  اُه اهللَّ ِ َما َخاُفوا إاِلَّ ااِلْسِتْقَضاَء َفَسمَّ َ أَْن يَُجوَر َعلَْيِهْم اَل َو اهللَّ َُّهْم َخاُفوا اهللَّ  أَ تََری أَن

اْسَتْقَضی بِِه َفَقْد أََساَء.  الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص: 101

91 )تفسير قمی، ج 2، ص 66
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واقعیت دردناکی است این افراد هیچ وقت هم به آرامش نمی رسند نه فقط خود 
بلکه آرامش را از دیگران هم صلب می کنند. 

به حالت  نزد دوستش رفت و گفت: »ببین فالنی؛ خیلی دلم  به  مالنصرالدین 
مّدت ها  از  بعد  این که  خاطر  »به  گفت:  مال  چه؟«  »برای  گفت:  مرد  می سوزد.« 
خریدم.«  برایش  می خواست  چه  هر  و  بازار  بودم  رفته  امروز  عیالم  با  جنگ ودعوا 

دوستش گفت: »خوب این قضایا چه دخلی به من دارد؟«

ماّل گفت: »اتفاقاً خیلی هم به تو مربوط است. آخر وقتی زن تو ببیند که من 
برای عیالم کفش و لباس خریده ام؛ او هم حسادتش ُگــل می کند و از روی چشم 
و هم چشمی با تو دعوا راه می اندازد و تا خواسته اش را برآورده نسازی؛ دست ازسرت 

برنمی دارد. به همین دلیل است که می گویم به تو هم مربوط است.«92
  

امیر المومنین در مورد درمان این رذیله اخالقی می فرمایند:
ْکر93  ْیِه َفإِنَّ َذلَِک ِمْن أَبَْواِب الشُّ لَْت َعلَ وَأَْکِثْر أَنْ  تَْنُظَر إِلَی  َمْن ُفضِّ

سعی کن تا می توانی به زیردست خودت در نعمت ها نگاه کنی، به کسی که تو بر 
او برتری داده شده ای که این نوع نگاه از ابواب شکر الهی است.

متأسفانه بعضی از پدران و مادران چنانکه مشاهده شده در مجالس قرارداد ازدواج 
آن چنان ژستی به خود می گیرند که انگار شاه مقتدری هستند و فرزند آنان شاهزاده 
و باید در امر عقد و عروسی، همچون فرعون و فرعونیان عمل شود، پیشنهادهایی 
می دهند و خواسته هایی اظهار می کنند که خانواده مقابل بهت زده شده و فرزندشان 

92 کتاب »مالنصرالدين زندگی خويشتنيم. مولف: مسعود لعلی انتشارات بهارسبزچاپ چهارم1390 صفحه 
71 و72

93 نهج البالغه، ص 460

از ازدواج و تشکیل خانواده پشیمان می شود.
         

تکبر عامل سخت گیری
یکی دیگر از عوامل مهم در سخت گیری در زندگی بر دیگران  و اطرافیان تکبر 
است. خیلی از خانواده ها به خاطر تکبر و خود برتر بینی نسبت به مسائل ازدواج 
و زندگی با اطرافیان خود سخت گیری هایی می کنند که موجب اذیت و آزار اطرافیان 

می شود.

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( فرمودند: 
َیُة إِبْلیَس 94 .  نُوِب َو ااَلُْم الُْعُیوِب َو ُهَو ِحلْ َُّه أَْعَظُم الذُّ إِیّاَک َو الِْکْبَر َفإِن

بر تو باد از اینکه در امور حیات نسبت به حق و خلق دچار کبر شوی، به حقیقت 
که تکبر از بزرگ ترین گناهان و پست ترین عیوب است و کبر رنگ و رخساره و خصلت 

ابلیس است.

این برخورد، برخورد شیطانی است پناه برخدا
 رسول خدا به ابوذر فرمود:

ِة إاِلّ أَْن یَُتوَب  ِبِه ِمْثقاُل َذرَّة ِمْن ِکْبر لَْم یَِجْد رائَِحَة الَْجنَّ یا اَباَذر َمْن ماَت َو فی َقلْ
َقْبَل ذلَِک 95

ای ابوذر هر کس بمیرد و در قلبش به وزن ذرّه ای کبر باشد، بوی بهشت را نخواهد 
یافت، مگر اینکه قبل از مردن توبه کند و از لباس کبر و نخوت و بزرگ منشی درآید.

دعوا  مردی  و  سلمان  بین  می کند،  روایت  پدرانش  از  السالم(  )علیه  امام صادق 
درگرفت، آن مرد باحالتی خاص به سلمان گفت: تو کیستی که من با تو رو در رو 

94 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، ص: 29
95 األمالي )للطوسي(، النص، ص: 538
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شوم؟ سلمان گفت: اّولم و اول تو نطفه نجس بود، آخرم و آخر تو مرداری بدبو 
در خانه قبر است، چون قیامت شود و میزان ها برپا گردد، هر کس عملش ثقیل و 
سنگین آید کریم و هر کس اعمالش بی قدر و قیمت و سبک جلوه کند پست است.96 

نمونه ازدواج آسان
پسر  سه  کم نظیر  دانشمند  و  فرزانه  فقیه  آن  مجلسی  محمدتقی  مال  مرحوم 
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 واقعه ای عرشی و الهی و ملکوتی است:

مال محمد صالح مازندرانی که از علمای نامی شیعه است، تاریخ زندگانی پرحادثه ای 
بود،  نام ماّل احمد مرد بسیار فقیری  به  قرار است: پدر وی  بدین  دارد. اجمال آن 
به طوری که قادر نبود زندگی فرزندش را تأمین کند، ازاین روی به وی گفت: چون من 

از تأمین مخارج تو عاجزم خودت به فکر تأمین زندگی خود باش.

محمد صالح هم که جوانی نورس بود به اصفهان آمد و دریکی از مدارس آن شهر به 
تحصیل پرداخت، مدرسه دارای موقوفه ای بود که به هر محّصلی به میزان رتبه علمی 
وی چیزی می دادند و چون محمد صالح تازه شروع به تحصیل کرده بود، سهمش 

ناچیز و برای تأمین زندگی اش کافی نبود.

او ازاین جهت سخت در ناراحتی بسر می برد تا جایی که شب ها هنگام مطالعه از 
چراغ عمومی مدرسه که در گوشه ای می افروختند استفاده می کرد!

96 لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقيه، ج 1، ص: 631

ولی او باالخره با جّدیت و پشتکار و هّمت عالی خود بر محرومیت و ناکامی ها 
چیره گشت و به مقام عالی علمی رسید تا اینکه به مجلس درس عالمه مجلسی ماّل 
محمدتقی راه یافت، چیزی نگذشت که موردتوجه خاص و عنایات مخصوص استاد 

عالمه اش واقع شد و بر تمام شاگردان فائق آمد.

جوانی  که  صالح  مال  هنگام  این  در  می نویسد:  االحوال  مرآت  مؤلف  به طوری که 
دانشمند بود، در اندیشه ازدواج و انتخاب همسری برای خود بود، عالمه مجلسی 
نیز از این مطلب اطالع حاصل کرد، روزی بعد از درس به وی فرمود: اجازه می دهی 
همسری برای شما انتخاب کنم؟ مال صالح سربه زیر انداخت و پس از لحظه ای موافقت 

خود را اعالم داشت.

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 برایت پیداکرده ام که در منتهای فقر و نهایت فضل و صالح و کمال است ولی 

این امر موکول به اجازه توست.

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 ابراز داشت، پس در ساعتی 

بعد عقد را جاری ساختند و عروس را برای داماد مهیا نمودند.

در شب عروسی داماد سعادتمند روی عروس بی مانند را گشود و پس از مشاهده 
جمال بی مثال وی و حمد قادر ازلی به گوشه ای رفت و مشغول مطالعه شد.
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اتفاقاً مسئله بسیار مشکلی پیش آمده بود که حل نمی گردید، آمنه بیگم این 
معنی را بافراست مخصوص به خود درک کرد، چون فردا داماد برای 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 سرانگشت 
آن فاضله دانا حل گردیده است، ازاین رو 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!

هنگامی که عالمه مجلسی مطلع گردید به وی فرمود: اگر این زن مناسب شأن 
نه  برای شما  عقد کنم. مال صالح گفت:  را  تا دیگری  بگو  تو نیست  باب میل  و 
ازاین جهت نیست، بلکه فاصله گرفتن من به خاطر ادای شکر الهی است که چنین 
نعمتی به من ارزانی فرموده است که هر چه کوشش می کنم نمی توانم شکر نعمت 

ادا نمایم.
اقرار به عدم قدرت برای شکرگزاری  عالمه مجلسی با شنیدن این سخن فرمود: 

خداوند، نهایت شکر بندگان است. 97

مالحظه می کنید اوالً مجلسِی باکرامت تمام وسائل تحصیل علوم عالیه را برای 
دختر خود فراهم آورد تا او به قلّه ای از عظمت علمی رسید، ثانیاً آن دختر باکرامت را 
معدنی از عفت و عصمت و حیا و آزرم و مجسمه ای از اخالق اسالمی و تواضع و قناعت 
بار آورد، ثالثاً در مسئله ازدواج آن دختر آسان ترین راه را انتخاب کرد و بدون چون وچرا 
وی را باهم کفوش ازنظر ایمان و اخالق و عمل به قید زوجیت داد، رابعاً مال صالح 
را به عنوان شوهر به او تحمیل نکرد و در این داستان تکبر نورزید، بلکه همان طور 
که معارف الهیه انسان را هدایت کرده، انتخاب همسر را به اجازه دختر و رضایت وی 

97 ريحانه االدب، محمدعلی مدرس تبريزی، ج 5، ص 146.
معارف و معاريف، سيد مصطفی حسينی دشتی، ج 6، ص639

واگذاشت و از همه مهم تر بدون تکّبر پس از گذشت سه روز از ازدواج که مال صالح در 
مقام شکرگزاری بود تصور اینکه آن مرد آن زن را نمی خواهد به او پیشنهاد کرد، اگر 

این همسر الیق تو نیست بگو تا همسر دیگری برای تو انتخاب کنم!
این است اخالق اولیاء حق و عاشقان حقیقت و مردان صالح و شایسته و دختران 

باعفت و ایمان و خانواده های پاک و پاکیزه.

این گونه ازدواج ها از برکات الهی موج می زند و رحمت و لطف حق در فضای آن 
حاکم 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 بوده اند.

سید محمد بروجردی جد پنجم آیت اهلل العظمی بروجردی که خود نیز نوه دختری 
خاندان  به  وی  فرزندان  ازاینجا  و  است  ابوطالب  میر  این  داماد  بوده  اول  مجلسی 
مجلسی می پیوندند، دختر دوم وی همسر سید عبدالکریم طباطبائی جد ششم 

آیت اهلل بروجردی و مادر سید محمد طباطبائی است. 98

98 زندگی آيت اهلّل بروجردی نوشته دوانی، ص 79.
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حفظ دین ازدواج در جوانی
پیامبر مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله در مورد ازدواج در ایام جوانی چنین فرموده 
است: اَیَُّما شاٌب تَزَوََّج فِی ِحداثَِة ِسنِِّه َعجَّ َشْیطانُُه: یا وَیْلَه! َعِصَم ِمّنی ِدیَنُه 99  
هرگاه شخصی در سنین جوانی ازدواج کند، شیطاِن او فریاد می زند: وای بر من! 

دینش را از گزند من حفظ کرد.

دستورات دین اسالم متناسب با خواسته های فطری انسان می باشد و از طرفی 
جوابگوست؛  را  انسان  درونی  نیازهای  از  بسیاری  شد،  گفته  که  همان طور  ازدواج 
پذیرش  برای  مساعدی  زمینه  درواقع  می کند،  اختیار  همسر  که  کسی  بنابراین، 
دستورات مناسب با فطرت را فراهم کرده است و به مراتب راحت تر می تواند طبق 

اوامر دینی عمل کرده کند. ولی اگر با سخت گیری ها شخص دین گریز شود.

گناه این دین گریزی بر عهده کیست مکافات به خطا افتادن جوان بر عهده کیست 
فقط خود جوان نه 

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: َمْن بَلََغ وَلَُدُه النِّکاَح وَِعْنَدُه مایَْنَکُحُه، َفلَْم 
یَْنَکْحُه ثُمَّ اَْحَدَث َحَدثا َفاالِثُْم َعلَیه؛100 

 هر کس فرزندش به حّد ازدواج برسد و او هم بتواند زمینه ازدواجش را فراهم کند؛ 
ولی او را زن ندهد و فرزندش گرفتار گناه گردد، گناه فرزند بر عهده اوست.

گاهی پدر با آنکه می تواند برای پسرش همسر اختیار کند، بهانه می آورد که او هنوز 
خیلی جوان است و یا باید ادامه تحصیالت بدهد و یا تا وقتی که ازنظر مالی به جایی 

نرسیده و نتوانسته روی پای خود بایستد، 

99 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله(، ص: 362
100 کنز العّمال: 45337.

 روی پشت بام خانه یکی از برادرهای بسیجی، اتاقی بود که آن را مرغدانی کرده بود 
ولی به علت بمباران استفاده نمی شد.

کف آن مرغدانی را آب انداختم و با چاقو زمینش را تراشیدم. حاجی هم یک ملحفه 
سفید آورد با پونز زدیم که بشود دو تا اتاق. بعد هم با پول توجیبی ام کمی خرت وپرت 
خریدم؛ دو تا بشقاب، دو تا قاشق، دو تا کاسه و یک پتو هم از پتوهای سپاه آوردیم. 
یادم هست حتی چراغ خوراک پزی نداشتیم؛ یعنی نتوانستیم بخریم و آن مدت اصاًل 

غذای پختنی نخوردیم. این شروع زندگی ما بود. 101

این حرف های  ولی  را شروع کنند  زندگی  این طور  نداریم جوان ها  انتظار  ما  حاال 
امروزی را هم باید ترک کرد همسر شهید سید مرتضی آوینی می گوید:

زمان ما هم همیشه، رسم و رسوم ازدواج زیاد بود، ریخت وپاش هم که بیداد می کرد. 
ولی ما از همان اول ساده شروع کردیم؛ خریدمان یک بلوز و دامن برای من بود و یک 
کت وشلوار برای مرتضی. چیزی دیگر را الزم نمی دانستیم، به حرف وحدیث ها و رسم 

و رسوم هم کاری نداشتیم، خودمان برای زندگی مان تصمیم می گرفتیم.

همین ها بود که زندگی مان را زیباتر می کرد.102
به همین آسانی

می توان پای گذاشت، جای پای شهدا
زندگی شان این است

که به همراه قلم، می دود روی خیال آبادم
ازدواجی ست به سبک شهدا

101 نيمه پنهان ماه2، ص24
102 بانوی ماه 2، ص12
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انتخابی زیبا، می شود آغازش
بعد مهر است و خرید است و جهاز

که به تلفیق مرام شهدا
می شود سبزترین فصل شروع

دارم امید که این خاطره ها
ره نمایند من خاک نشین را

به قدمگاه شهیدان و الهی شدگان

تسهیل همگانی
حال که وضع اقتصاد، اشتغال، فرهنگ و ... در جامعه ما  به گونه ای موانعی جدی 
برای ازدواج جوانان ایجاد کرده والدین و افراد نیز تشدید نکنند و بیایند با تسهیل 

این امور ... درصدی از موانع را برطرف کنند 

همه وظیفه دارند هر کس به فراخور اختیارات و توان خود  دولت باید زمینه اشتغال 
جوانان را فراهم کند نباید جوان بی کار در کشور باشد اگر دولت مردها کوتاهی کنند 
یکی از مشکالت جدی حال حاضر کشور طوالنی بودن مقاطع تحصیلی است بعد 

دانشگاه و بعد سربازی این مسیر طوالنی دست و پای جوان را می بندند 

همه پیامدهای دیر شدن ازدواج جوانان یا انصراف جوانان از ازدواج دامن مسئولینی 
که می توانند کاری بکنند ولی کوتاهی می کنند را هم خواهد گرفت بلکه بعضاً آن ها 

مکافاتشان بیشتر و بدتر است 
این جدایی گاهی باسیاست های غلط دولت ها ایجاد می شود 

مردم هم وظیفه دارند و همه اقشار و خویشان اقوام اطرافیان وظیفه داریم. 
امام کاظم علیه السالم فرمودند: سه دسته در روز قیامت، روزی که سایه و پناهی 

جزء سایه خداوند نیست، در سایه و پناه خدا هستند: رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه 
او کتم له سرا.

1- مردی که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نماید.
2- مردی که به برادر مسلمانش خدمت کند.

 3- کسی که سر برادر مسلمانش را بپوشاند.103 

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله روزی به دیدن اصحاب »ُصّفه« رفت. در آنجا به جوان 
بی همسر و غریبی به نام »ُجَویِْبرْ« برخورد کرد. به او فرمود: چقدر خوب بود همسری 
انتخاب کرده، با تشکیل خانواده به این زندگی انفرادی خاتمه می دادی تا هم عّفت 
خود را به وسیله همسر حفظ کنی و هم او در کار دنیا و آخرت تو را یاری کند. جویبر 
گفت: ای رسول خدا! من نه مال و جمال دارم و نه حسب و نسب، چه کسی به من 

زن می دهد و کدام زن رغبت می کند که همسر من شود؟

حضرت فرمود: ای جویبر! خداوند به وسیله اسالم ارزش افراد را تغییر داده، بسیاری 
از اشخاص در دوران جاهلیت محترم بودند و اسالم آنان را پایین آورد و بسیاری، خوار 
و زبون بودند و اسالم منزلت آن ها را باال برد. برخیز و به منزِل »زیاد بن لبید انصاری« 

برو و از دخترش »ذلفا« خواستگاری کن.

با شخصی مانند  باآنکه وصلت  لبید  انجام گرفت و زیاد بن  مراسم خواستگاری 
»جویبر« را- که از تمام مزایای ماّدی محروم بود- در شأن خود نمی دید، به دستور 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله با این ازدواج موافقت کرد. کار خیر از این باالتر عمری این 

دو زوج با خوشی کنار هم زندگی کردند 

103 اإلماُم الكاظُم عليه السالم: ثالثٌة يَسَتِظلُّوَن بِِظلِّ َعرِش اهللِّ يَوَم ال ِظلَّ إاّل ِظلُُّه: َرُجٌل َزوََّج أخاُه المسلَم، 
أو أخَدَمُه، أو َکَتَم لَُه ِسّرا. وسائل الشيعه، ج 20، ص 46 و الخصال: 141/ 162.
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به ازدواج جوانان کمک کنیم زمینه را در حد توان خو. دمان فراهم کنیم اگر 
می توانیم واسطه شویم شرایط را آسان کنیم خیلی ها کار خیر را خالصه کرده اند در 
ساخت مسجد و حسینیه و این ها خب خوِب احسنت ولی به کالم حضرت صادق 

علیه السالم نیز توجه کنیم که دراین باره می فرماید: 
ْن یَْنُظُر اهلّل ُ َعزَّوََجلَّ اِلَیه یَوَم الِْقیاَمِة 104 َمْن زَوََّج اَْعزَبا کاَن ِممَّ

هر که َعزَبی را زن دهد، ازجمله کسانی است که خداوند عزوجل در روز قیامت به 
او نظر می افکند.

اگر شخصی متمول است به وسیله 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 واسطه گری 

است؛ چون نتیجه آن حفظ دین جوانان و صیانت یافتن آن ها از گناه می باشد.

هر کس تسهیالتی را برای ازدواج برادر مؤمنش فراهم آورد؛ مثاًل دختر خود را 
به آسانی و بدون سختگیری به ازدواج جوانی دربیاورد و یا اگر وسعش می رسد، در 
جهت فراهم شدن مقدمات ازدواج پسر و دختری از بذل مال دریغ نکند و باالخره هر 
کاری که از دستش برمی آید، انجام دهد تا یک ازدواج سالم صورت گیرد، چنین کسی 
اجر و پاداش این احادیث شریفه شامل حالش می شود و از رحمت الهی برخوردار 

خواهد بود.
جماعات  و  جمعه  ائمه  منطقه  و  روستا  و  شهر  بزرگان  است  نیاز  مواقع  بعضی 
بنشینند و بعضی از رسم و رسومات دست وپا گیر را حذف کنند خب هر چه زودتر 
باید اقدام شود عزیزان ما مسئولیم بتوانیم کاری برای غنچه های زندگی مان که جوانان 

باشند بتوانیم انجام بدهیم ولی کوتاهی کنیم.

104 الكافي: 5/ 331/ 2.

جلسه پنجم: انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر

جلسه پنجم
 انتخاب خویش قبل از

انتخاب همسر
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 یقیناً مهم ترین دلیل ازدیاد طالق و تعارض های زوجین و حتی عدم رضایتمندی  
زناشویی را باید در انتخاب غیرآگاهانه و غیردقیق جستجو کرد؛ و یکی از الزامات 

انتخاب هوشمندانه را یقیناً می توان خودآگاهی و خودشناسی دانست.

فردی که بناست دست به یکی از  مهم ترین انتخاب های  زندگی خود بزند و برای 
مسیر زندگانی خود همسفر و شریک انتخاب نماید الزم است در خصوص اهداف خود 
از زندگی و مسیر قابل سیر خود و همچنین ویژگی های خود )نقاط قوت و ضعف( 

آگاهی داشته باشد تا شریک زندگی اش را با توجه به این مسائل انتخاب نماید.

مطالب این جلسه با این پیش فرض  بیان می شوند که صرف بلوغ و تمکن مالی 
انتخابی  به  می تواند دست  فردی  و  بود  نخواهند  پایدار  ازدواج  برای  کافی  شرایط 
آگاهانه بزند و نهایتاً به اهداف و کارکردهای ازدواج نائل آید که به لحاظ شناختی از 

آمادگی هایی بهره مند باشد و در این خصوص مسئله خودشناسی و لزوم هدف گزینی 
و هویت یافتگی و استقالل  موردبحث قرار خواهند گرفت 

آگاهانه،  انتخاب  تبیین شود که الزمه  نکته  این  این مجلس تالش می شود  در 
معیارهای  به  اساس  این  بر  و هدف گزینی  هدفمندی  آن  و الزمه  است  خودآگاهی 
یک هدف مطلوب اشاره شده  و  میزان ارزشمندی هدف را مهم ترین محک ارزیابی آن 
عنوان کرده ایم سپس به لزوم ثبات هیجانی اشاره کرده و استقالل را به عنوان یکی از 

مؤلفه های اساسی هویت یافتگی موردبحث قراردادیم.

خودشناسی 
دریکی از شهرهای بزرگ کشور یونان، پیش از ظهور حضرت مسیح علیه السالم 
معبدی بسیار مهم برای عبادت مردم ساخته بودند که بر سر در این معبد، سنگ 
بزرگی را نصب کرده بودند. این سنگ را به گونه ای مایل کار گذاشته بودند که هر کس 
می خواهد 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 

حضرت موسی علیه السالم برمی گردد. جمله این بود: »خود را بشناس «.105

 این جمله، یکی از زیباترین جمالت تاریخ حیات انسان و از عمیق ترین جمالتی 
است که بشر شنیده است.

امام زین العابدین )ع( دریکی از مناجات خود در خانه معبود می فرمایند و اجعلنا 
من الّذین عرفوا انفسهم  خدایا ما را جزو آن کسانی قرار بده که خودشان را شناختند. 

خودشناسی برکات زیادی دارد.

105 خود شناسی ايت اهلل انصاريان ص126
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ازجمله عوامل جدی موفقیت انسان در زندگی و رسیدن به اهداف و آرمان ها شناخت 
خود است این که فرد توانایی ها 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 می خواهی، به آن می رسی.«

انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر است
دغدغه ی  اینکه  جز  نیست  هیچ کسی  که  ما  زندگی  اتفاقات  مهم ترین  از  یکی 
موفقیت در آن را دارد امر خطیر ازدواج است برای همه مهم است که ازدواجی موفق 

و پایدار داشته باشند.

اوضاع واحوال انتخاب همسر در کشور ما اوضاع چندان خوبی ندارد اگر به آمار طالق 
نگاهی کنیم در می یابیم که آمار طالق اوضاع خوبی ندارد، چرا نرخ رشد طالق این قدر 
باال رفته است؟ باید در این مورد فکر کرد وقتی ما نوع انتخاب ها و آمار طالق را بررسی 
می کنیم به این نتیجه می رسیم که بسیاری از این ها ریشه در انتخاب نادرست دارد. 
آیا این جمله درست است که ازدواج یک هندوانه ی دربسته است؟ آیا مهارت هایی برای 

انتخاب ازدواج وجود دارد؟ 

توجه به مهارت های انتخاب همسر نشان می دهد که این کار شدنی است می توان 
به یک شناخت حداکثری رسید.

خب اولین قدم در انتخاب همسر چیست چگونه می توان 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.((

علي )ع( در روایتي فرموده است: رَِحَم اهللُّ اِْمرَاً َعلَِم ِمن أیَن َوفی أیَن َو إلی أیَن106 
خداي رحمت کند کسي را که بداند از کجا است و در کجا است و به سوی کجا 

است.
به این کالم نورانی دو سؤال دیگر را هم باید اضافه کنیم؛ یعني سؤال از خود که 
باید زندگي موفقیت آمیزی داشته  از روش زندگي که چگونه  من کیستم و سؤال 
باشم، درمجموع به پنج سؤال می رسیم که سؤال های اساسي، کلي و فلسفي زندگي 
انسان هستند، باید اول خودمان را انتخاب کنیم. من چه کسی هستم کجا هستم 
در این دنیا چه می کنم چه ویژگی هایی دارم چه ضعف هایی دارم هدف من از زندگی 
یا دغدغه های متعددی در زندگی داشته  چیست یعنی زوجین می توانند هدف ها 
باشند که شباهتی به یکدیگر نداشته باشند به طورکلی نگاهشان به زندگی فرق کند 

خب این دو به مشکل برمی خورند.

ضرورت خودآگاهی
شخصی وارد روستایی شد، دید همه قبرها جلوی دِر خانه هاست و ِسن مرده ها کم 
است؛ یکی شش ماه، یکی یک سال، یکی سه سال، یکی ده روز. از شخصی پرسید: 
جریان چیست؟ در جواب گفت: ما اینجا مرده ها را جلوی خانه دفن می کنیم که 
هرروز وقتی از خانه بیرون می آییم، به یاد مرگ و آخرت بیفتیم و از خدا بترسیم و 
در روز، حواسمان جمع باشد و کارهایمان را میزان کنیم و این که می بینی عمرها کم 
است، علتش این است که ما عمر را از روزی حساب می کنیم که شخص بیدار شود 

و خودش را بشناسد.107 

اگر این طور باشد، عقیده من این است که ما غالباً سقط جنین شده ایم و اصاًل 
عمری نداریم. دعا کنید بیدار شویم و بفهمیم و بمیریم و بفهمیم از کجا آمده ایم و 

106 األسفار األربعة: 8/ 355
107 درس اخالق آيت اهلل مجتهدی
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در کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. گاهی وضو بگیر و روبه قبله بنشین و تسبیح 
را بردار و صدبار بگو: »من کی هستم«.

یکي از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در رفتارهاي انسان »نگرش دیني« است.

کسي که چارچوب و نظام ارزشي را در زندگي خود پذیرفته و بدان باور دارد، در 
تصمیم براي ازدواج و انتخاب همسر، سردرگم و مردد نخواهد بود چراکه معیارها و 

ضوابط روشن و مشخصي دارد و بر اساس آن عمل می نماید.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
»صبغه اهلل و من احسن من اهلل صبغه و نحن له عابدون « 108

رنگ خدایي! و چه رنگي از رنگ خدایي بهتر است و ما تنها او را عبادت می کنیم.

باید همسر  نفس می کشد  معنویت  با  زندگی می کند  بارنگ خدایی  که  کسی 
متناسب با خود انتخاب کند رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( روزی باالی منبر 
رفت و مردم را نسبت به ازدواج دخترانشان ترغیب کرد. کسی از حضرت پرسید 

دخترانمان را به ازدواج چه کسی دربیاوریم؟

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

حضرت فرمود: مؤمنان کفو همدیگرند.109 
مرحله ی  است  خویش  انتخاب  با  متناسب  معیارها  گزینش  همسر،  انتخاب  در 
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. 
108 سوره بقره ايه  138

109 وسائل الشيعه، ص 52، ب 14، ح 6.

ارزش ها برای هر طرف مشخص باشد دغدغه ها مشخص باشد.
همسر شهید حمید ایران منش از معیارهایش می گوید: خواستگارها آمده و نیامده، 
پرس وجو می کردم که اهل نماز و روزه هستند یا نه؛ باقی مسائل برایم مهم نبود. 
حمید هم مثل بقیه؛ اصاًل برایم مهم نبود که خانه دارد یا نه؛ وضع زندگی اش چطور 
است؛ این ها معیار اصلیم نبود. شکر خدا حمید ازنظر دین و ایمان کم نداشت و این 
خصوصیتش مرا به ازدواج با او دلگرم می کرد. حمید هم به گفته خودش حجاب و 
عفت من را دیده بود و به اعتقادم درباره امام و والیت فقیه و انقالب اطمینان پیداکرده 

بود، در تصمیمش برای ازدواج مصمم تر شده بود110. 

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 برای شخصی که به عنوان همسر ایده آل خودم تصور کرده ام، 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.

هر ترازویی دو کفه دارد. اگر می خواهید کفه طرف مقابلتان سنگین باشد، ابتدا باید 
کفه طرف خودتان را سنگین کنید.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
ُبوَن  ِیّ الَطّ َو  ِبیَن  ِیّ لِلَطّ باُت  ِیّ الَطّ َو  لِلَْخِبیثاِت  الَْخِبیُثوَن  َو  لِلَْخِبیِثیَن  الَْخِبیثاُت 

باِت111  ِیّ لِلَطّ
زنان پلید سزاوار مردان پلیدند و مردان پلید سزاوار زنان پلید، زنان پاک برای مردان 

پاک اند و مردان پاک برای زنان پاک.
110 چريک، ص34

111 سوره نور ايه 26
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و  اخالقی  عقیدتی،  فکری،  همسویی  آیه  مراد  است  ممکن  می گویند  مفسرین 
به اصطالح هم شأن و هم کفو بودن در انتخاب همسر باشد. یعنی هر کس به طور 

طبیعی به سراغ همفکر خود می رود.

مولوی می گوید:
ذرّه ای که در همه ارض و سماست

جنس خود را همچو کاه و کهرباست112  

یا در شعری دیگر مولوی این گونه می سراید:
ناریان مر ناریان را جاذبند

نوریان مر نوریان را طالبند113
 

طبع افراد پلید آن است که به سراغ پلیدی ها می روند برعکس افراد خوب که به 
ِبیَن114 « حال اگر  ِیّ لِلَطّ باُت  ِیّ الَطّ  ... لِلَْخِبیِثیَن  سراغ خوبی ها می روند. »الَْخِبیثاُت 
باُت  ِیّ الَطّ ایمان است. »َو  اهل  از نعمت ها و طّیبات، حّق  استفاده  بود  کسی پاک 
باُت  ِیّ ِبیَن« چراکه سالم ماندن نسل های پاک، از برنامه های قرآن است. »َو الَطّ ِیّ لِلَطّ

ِبیَن« ِیّ لِلَطّ

شاید به ذهن عزیزان برسد که حاج آقا بعضی از زنان انبیا و ائمه هم که طیب 
نبودند و باعث شهادت ولی خدا شدند پس این چه می شود جواب می دهیم115  که 

112 مثنوی معنوی مولوی دفتر ششم، بخش 89 حكايت شب دزدان
113 مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم  بخش اول سرآغاز

114 سوره نور ايه 26
115  هيچيک از همسران پيامبران و امامان به طور قطع انحراف و آلودگی اخالقی نداشتند و منظور از 

خيانت در داستان نوح و لوط جاسوسی کردن به نفع کفار است نه خيانت ناموسی

همسران پیامبران و امامان در آغاز کار حتی کافر و بی ایمان هم نبودند و گاه بعد از 
نبوت به گمراهی کشیده می شدند که مسلماً آن ها نیز روابط خود را مانند سابق با 
آن ها ادامه نمی دادند، همان گونه که همسر فرعون در آغاز که با فرعون ازدواج کرد به 
موسی ایمان نیاورده بود، اصوالً موسی هنوز متولد نشده بود، بعداً که موسی مبعوث 
شد ایمان آورد و چاره ای جز ادامه زندگی توأم با مبارزه نداشت مبارزه ای که سرانجامش 

شهادت این زن باایمان بود.

اگر شخص طیب باشد خدا هم همسر طیب نصیب او می کند وقتی که )موسی 
مرد قبطی( را به قتل رسانید، فرعونیان نقشه کشیدند تا موسی را به قتل برسانند، 
موسی علیه السالم از مصر خارج شد و مدت هشت )یا سه( روز درراه بود تا به دروازه 
شهر مدین رسید و سختی های بسیار کشید و برای رفع خستگی در زیر درختی که 

چاهی کنارش بود آرمید. 

او مشاهده کرد که برای آب کشیدن از چاه دو دختر منتظرند تا چوپانان آب گیرند 
بعد نوبت اینان شود، آمد و فرمود: من برای شما از چاه آب می کشم و آنان از هرروز 

زودتر آب را به خانه آوردند. 

پدر این دو دختر حضرت شعیب علیه السالم فرمود: چطور امروز زودتر آب آوردید؟ 
و گوسفندان را آب دادید آنان قصه آن جوان را نقل کردند. 

فرمود: نزد آن مرد بروید و او را پیش من آورید تا پاداش کارش را به وی بدهم.
آنان نزد موسی علیه السالم آمدند و درخواست پدر را گرفتند و موسی علیه السالم 
هم بی درنگ به خاطر خستگی و گرسنگی و غریب بودن قبول کرد. دختران به عنوان 
راهنما جلو راه می رفتند و موسی علیه السالم به دنبال آنان به راه افتاد و نگاه می کرد 
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از کدام کوچه و راهی می روند. چون هیکل و بدن آنان را از پشت نمایان بود حیا و 
غیرت او را ناگوار آمد و فرمود: 

من از جلو می روم و شما پشت سر من بیایید، هرکجا دیدی من اشتباه می روم راه 
را به من نشان دهید )یا سنگ ریزه ای در جلوی پای من بیندازید تا راه را تشخیص 

بدهم( زیرا ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نمی کنیم. 

چون نزد شعیب علیه السالم 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 علیه السالم خود را یافته، صفات اخالقی پسندیده را در خود رشد داده 
هدف از زندگی سمت وسوی الهی است لذا خدا هم در این مسیر او را یاری می کند 116.

مشخص کردن اهداف در زندگی
لقمان به پسرش گفت پسرم راه هم که می روی هدف داشته باش »قاَل لُقماُن 
مسئله جزئی شما  یک  117در   » أرٍَب  َغیِر  في  تَمِش  ال   ، بَُنيَّ یا  اِلبِنِه:  علیه السالم 

بی هدف نباش چه برسد به مسائل کالن و کلی زندگی.

ما در انتخاب همسر دنبال کسی هستیم که نیمه ی دیگر و مکمل و همراه ما در 
زندگی باشد. تا زمانی که راه ما مشخص نیست چطور می توانیم همراهمان را انتخاب 
کنیم؟ وقتی اهداف زندگی ما که باید افق زندگی را روشن کند، مشخص نیست ما 
انتخاب کنیم که هم افق ما در زندگی باشد؟ به همین  چطور می توانیم فردی را 
دلیل قبل از اینکه یک جوان  به دنبال انتخاب همسر برود، باید خودش را انتخاب 
کند یعنی تکلیفش را باهدف ها، دغدغه ها و حساسیت های زندگی اش مشخص کند. 

116 صد موضوع پانصد داستان  علی اکبر صداقت، موضوع 35 حيا
117 فيض القدير: ج 1 ص 162، العقد الفريد: ج 3 ص 152.

تکلیفش را با چیزهایی که به او احساس خوشبختی یا بدبختی می دهد یا احساس 
هم  او  که  برود  فردی  سراغ  به  بعد  و  کند  می دهد مشخص  یا شکست  موفقیت 

همان طور به زندگی نگاه می کند؛ یعنی کفو و همتای روحی و اخالقی او.

همسر شهید سید علی حسینی از جلسه خواستگاری می گوید
 هنوز آن کاغذ را دارم؛ شرایطش 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 باسمه تعالی، ده تا از نظراتش را نوشته بود. بعضی هایش این طور بودند: 
داشتن ایمان به خدا و خداجویی؛ مقلد امام بودن و پیروی از رساله ایشان؛ شغل من 
ازدواج، رسیدن به کمال.  انگیزه  پاسدار است؛ مشکالت آینده جنگ؛ مکان زندگی؛ 

عبارت ها کوتاه بود؛ اما هرکدام یک دنیا حرف داشت برای گفتن. 118

هدف انسان را از حیرت در می آورد
هدف انسان را از حیرت در می آورد، هم تکلیف امروزش را می داند، هم نتیجه 
فردایش را می بیند. گاهی اوقات چنان سرگردان و حیرانیم که احساس می کنیم 
زمین و زمان به هم پیچیده اند با خود می اندیشیم امروز که گذشت و فردا چنین و 
چنان می کنم از این وضعیت خسته شده ام باید کاری کنم. فردا هم می آید و مرده تر 
از دیروز رد می شود بازمی گوییم فردا نه از شنبه زندگی ام درست خواهد شد شنبه ها 
و یک شنبه ها و روزها می گذرند و آن فرصت طالیی هرگز نمی رسد و ما غافل از آنیم 

که امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم  119.

118 ساکنان ملک اعظم3، ص78
119 رازهای موفقيت در زندگی، حجت االسالم عباس پسنديده
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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 خوانده ای خود را مویز
با صبوری غوره حلوا کن کمال این است و بس120 

برای رسیدن به ثبات در شخصیت که منجر به زندگی پایدار می شود باید هویت 
داشت. مهم ترین راه شکل گیری هویت، هدف داشتن هست. هم هدف های جزئی و 

گذرای زندگی مثل شغل و زندگی و هم هدف های عالی تر بهانه زندگی

ما باید در مورد هدف خلقت خودمان، جدی فکر کنیم. کاربردی ترین بحث برای 
انسان معاصر هدف خلقت است زیرا اگر ما هدف را دریابیم طوری زندگی می کنیم که 
به  آن برسیم. این ثبات شخصیت است. اگر فرد ثبات شخصیت نداشته باشد و حزب 

باد باشد، درواقع نمی داند در این دنیا چه کاره است و جایش کجاست.
بعضی حاضر نیستند درباره هدف فکر کنند می گویند بگذار خوش باشیم، زندگی 
می کنند تا سرگرم باشند. سرشان گرم باشد. مهم نیست چرا؟ و چگونه؟ یک عمر دور 

خودشان می گردند و باز نگاه می کنند سر جایشان ایستادند.

قرآن می فرماید: شما فکر کردید ما شما را برای بازی آفریدیم 
َُّکْم إِلَْینا ال تُرَْجُعوَن«121   َّما َخلَْقناُکْم َعَبثاً َو أَن »أَ َفَحِسْبُتْم أَن

120 ميرزا حبيب اهلّل خراسانی ديوان اشعار
121 المؤمنون: 115

مستکبرین عالم آدم را بازی می دهند. اصاًل درباره هدف فکر نکنید. کافی است آن 
لحظه نورانی در دلت جرقه بزند فطرتی که آماده شعله ور شدن هست با یک لحظه 

تفکر درباره هدف شعله می شود.

مهم ترین ویژگی های اهداف
ویژگی اول: هدف ارزشمند باشد

حضرت امیر فرمودند اگر می خواهید به هم فخرفروشی کنید سر این مسئله 
فخرفروشی کنید که چه کسی هدف عالی تر انتخاب کرده است.

. »یَنَبغي أن یکوَن التَّفاُخُر بَِعليِّ الِهَمم « 122
سزاوار است که تفاخر، در عالی بودن اهداف باشد.

 وقتي سراغ خالق هستي رفته و هدف او را از خلقت جویا می شویم در آیات قرآن 
تعبیرهای مختلفی درباره هدف آفرینش انسان می یابیم که آن باید هدف ما در دنیا 

باشد

خداوند متعال می فرماید: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند.123  
هدف باید عبادت و بندگی باشد هدف شناخت خدا باشد در کالمی دیگر سطح را 

باالتر برده در حدیث قدسی می فرماید:
عبدي أطعني أجعلک مثلي، أنا حّي ال أموت، أجعلک حّیا ال تموت، أنا غنّي ال 

أفتقر، أجعلک غنّیا ال تفتقر، أنا مهما أشاء یکن، أجعلک مهما تشاء یکن 124. 

122 غرر، ص798
123 َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اإْلِنَْس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن. ذاريات56

124  من هدی القرآن، ج 9، ص: 478
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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 آن هم 
توّجه کنیم. باالترین درجه کمال انسانی آن است که هر کمالی که خداوند متعال 

دارد و مختص ّ به او نمی باشد را دارا شود.

 هدف انسان باید این باشد خب جوانی که به این هدف برسد همسری انتخاب 
می کند 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 قرار داشت.

یک روز زلزله ای کوه را به لرزه درآورد و باعث شد که یکي از تخم ها از دامنه کوه 
به پایین بلغزد.

برحسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود.

مرغ و خروس ها می دانستند که ...باید از این تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغ 
پیري داوطلب شد تا روي آن بنشیند و آن را گرم نگهداری تا جوجه به دنیا بیاید.

یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.

جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولي نکشید که جوجه عقاب باور 
کرد که چیزي جز یک جوجه خروس نیست. او زندگي و خانواده اش را دوست داشت 
اما چیزي از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستي. تا این که یک روز که داشت 
در مزرعه بازي می کرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز 
می کردند. عقاب آهي کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آن ها پرواز 
کنم. مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسي و یک خروس 
هرگز نمی تواند پرواز کند؛ اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز 

می کردند خیره شده بود و در آرزوي پرواز به سر می برد؛ اما هر موقع که عقاب از 
رؤیایش سخن می گفت به او می گفتند که رؤیای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب 
هم کم کم باور کرد. بعد از مدتي او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به 

زندگي ادامه داد و بعد از سال ها زندگي خروسي، از دنیا رفت.

بعضی مواقع انتخاب های غلط انسان را از اهداف عالی باز می دارد خب این هدف 
عالی زندگی ماست ولی اهداف دیگری هم قاعدتاً داریم مانند شغل و حرفه وضعیت 
مالی و چیزهای دیگر این اهداف هم ویژگی هایی دارند همسر برای بعضی نردبان 

سعود است و برای بعضی دیگر طناب سقوط شاعر زیبا این نکته را اشاره می کند

ِگلی خوشـبـوی در حــمــام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که ُمـشکــی یاعـبـیــری
که از بـوی دالو یــــز تو مـــسـتــم

بـگـفـتا مـن ِگـــلی ناچــــــیز بــودم
ولــیـکن مـــدتی بـا ُگل نـشـــستم 
کــمــال هـمـنـشـیـن در من اثرکرد

وگر نه من همان خاکم که هســتم125 

ویژگی دوم
 هدف این هست که نه دور از دسترس باشد نه دم دستی.

 اگر هدف دور از دسترس باشد آدم از رسیدن ناامید می شود و اگر دم دست باشد 
انگیزه ای برای حرکت در او به او وجود نمی آید. آقا می خواهی چه کاره شوی اصاًل 

125 گلستان سعدی
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هدفش با وضعیت الن سازگار نیست به جوان بسیجی مخلصی گفتند می خواهی 
چه کاره شوی ... گفت من ... من مقام معظم رهبری...

سوم
شناسایی درست هدف و اینکه جزئی و شفاف باشد

اشکالی که بسیاری افراد با آن مواجه هستند این است که به خوبی هدف را برای 
خود ترسیم نمی کنند.

حضرت به کمیل فرمود: قدم از قدم برنمی داری مگر اینکه نیاز داری به معرفت 
و شناخت. »یَا ُکَمْیُل َما ِمْن َحرََکٍة إاِلَّ َو أَنَْت ُمْحَتاٌج فِیَها إِلَی َمْعرَِفة«126  یعنی قبل 
از هر اقدامی نیاز به شناسایی داری. شناسایی جزئی و شفاف مثاًل کسی می خواهد 
مسافرت برود باید بلیتی تهیه کند می رود برای خرید بلیت می گوید: »ببخشید 
بلیت می خواهم؟« فروشنده به شما می گوید: »برای کجا؟ چه ساعتی؟ زمینی یا 
برای شما صادر  بلیت  را روشن و شفاف نکردی که  این موارد  هوایی« وقتی شما 

نمی شود. با جزئیات باید برای شما روشن باشد.

جوان قبل از ازدواج باید وضعیت شغل آینده را مشخص گند منبع درآمد خانواده 
از کجاست خب بعضی از مواقع تکلیف مشخص است ولی فعاًل کار نیست یا مثاًل 
موقتاً تعطیل شده خب این حرف دیگری است جنم کار باشد هدف مشخص باشد 

کافی است
هدف در انسان تولید شورونشاط و حرارت می کند. آدم بی هدف کسل اند، تنبل اند 

و افسرده است
ان شااهلل بتوانیم اهداف عالی در زندگی انتخاب کنیم و به این اهداف نائل شویم.

126 تحف العقول، ص171 

جلسه ششم: آمادگی های قبل از ازدواج 

جلسه ششم
آمادگی های قبل از ازدواج
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قبل از ورود و اقدام به هر امر مهمی الزم است انسان یک سری آمادگی هایی را 
کسب کند تا بتواند در آن امر به موفقیت برسد مانند سعود به قله برای یک ورزشکار 
که نیاز به آمادگی قبلی دارد با توجه به اهمیت آن امر آمادگی برای آن هم از ضرورت 
خاصی برخوردار خواهد بود در این جلسه ما درصدد این هستیم که برای مخاطب 
ضرورت آمادگی برای ازدواج و انتخاب که یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی می باشد را 

بیان کنیم هم چنین یک سری از آمادگی های الزم را بیان کنیم ازجمله:
1. شناخت خود و مسیر زندگی که جلسه قبل مفصل پرداختیم

2. استقالل از والدین
3. تعهد و مسئولت  پذیری

4. گذشت و ایثار
5. توانایی کنترل غضب

6. امید و توکل

در کنار این آمادگی ها کسب مهارت ها نیز ازجمله آمادگی های الزم براي ازدواج 
است که به دست آوردن بخش مهمي از آن پیش از ازدواج کاماًل ضروري است و ما 

مختصراً به بیان 3 مهارت اشاره می کنیم:
1. مهارت ارتباطی

2. مهارت حل اختالف
3. مهارت تصمیم گیری و اراده 

در پایان به لزوم مشاوره برای ازدواج پایدار و آسان می پردازیم.

آمادگی ها...
اواخر سال گذشته خبری را ما شنیدیم که واقعاً متأثر شدم که یکی از کوهنوردان 
تهرانی بهمن ماه 94 اقدام به صعود قله دماوند نموده بود به دلیل کاهش دمای 
بدن127  و تخلیه انرژی بعد از صعود قله در هنگام برگشت دچار کاهش عالئم حیاتی 

شد و به کما رفت.

وی توسط چند تن از کوهنوردان حاضر در بارگاه تحت احیای قلبی ریوی قرار 
گرفت و تالش های الزم برای گرم کردن وی اقدام نمودند ولی تالش های ایشان مؤثر 
این مرگ ها خاص کوهنوردی  و  از دست داد  را  واقع نشد و در ساعت 7:45 خود 
نیست  مرگ ناگهانی ورزشکاران جوان  یکی از اتفاقاتی است که باعث تأثر و تأسف 
مردم و جامعه پزشکی کشور است در رشته شنا هم ازاین دست اتفاقات کم نیست 
اتفاقات بوده اند خب دلیل های زیادی ذکرشده  این  امر پیگیر عوامل  متخصصین 
ازجمله یکی از مهم ترین عوامل عدم آمادگی ورزشکار بیان شده مسئول پایگاه های 
سازمان امداد و نجات دریایی جمعیت هالل احمر گفت: گرفتگی عضالت، افت فشار و 

127 هيپوترمی: کاهش خطرناك دمای بدن است که معموالً در اثر تماس طوالنی مدت با هوای سرد 
ايجاد می شود و به صورت اتفاقی روی داده و در آن دمای پايين تر از دمای طبيعی بدن حاکم می شود.
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ازجمله  آنان  بدن  نبودن  آماده  دلیل  به  افراد  در  قلب  ضربان  افزایش  درنهایت 
شایع ترین مشکالت افراد هنگام شنا کردن در استخر و دریا است.128  

و متخصص  برای ورزش خطر جدی دارد سهراب محمودی جراح  آمادگی  عدم 
ارتوپدی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: 

عدم آمادگی جسمانی برای انجام حرکات و فعالیت های ورزشی، خطر بسیاری از 
آسیب های مربوط به ناحیه کمر به ویژه عارضه فتق دیسک کمر را تا حدود دو برابر 

افزایش می دهد. 129

از  بسیاری  تحلیل علت مرگ  نیست در  مبرا  نیاز  این  از  ورزش کوهنوردی هم 
کوهنوردان عدم آمادگی جسمی و حتی روحی بیان شده و گفته اند آمادگی بدنی 
کافی، نخستین شرط الزم برای صعود به قلة کوه دماوند است. صعود به قله دماوند 
برای افرادی که به طور منظم به کوه پیمایی می پردازند و دارای آمادگی جسمانی 
کافی هستند، صعود مشکلی نیست. می شود با آمادگی قله ها 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 به عنوان مهم ترین انتخاب و بزرگ ترین مسئولیت هر فرد در طول زندگی 

نیاز به آمادگی هایی دارد. 

ازدواج امری مقدس و الهی است که بین دو فرد صورت می گیرد، ولی همین امر 
برای افرادی که آمادگی آن را ندارند، چندان شایسته و مناسب نیست. آمادگی مناسب 

الزمه ازدواج است. 

www.salamatnews.com 128
www.yjc.ir 129 باشگاه خبرنگاران

امام صادق علیه السالم می فرمایند:
إِنَّ الَْمرَْء یَْحَتاُج فِي َمْنزِلِِه َو ِعَیالِِه إِلَی ثاََلِث ِخاَلٍل یََتَکلَُّفَها َو إِْن لَْم یَُکْن فِي َطْبِعِه 

ن 130   َذلَِک ُمَعاَشرٌَة َجِمیلٌَة َو َسَعٌة بَِتْقِدیٍر َو َغْیرٌَة بَِتَحصُّ
همانا شخص در مورد امور منزل و خانواده خود نیازمند سه ویژگی است که حتی 
اگر در ذات او نیز وجود نداشته باشد باید آن ها را به دوش کش؛ هم زیستی و رفتار 

زیبا و نیکو، وسعت بخشیدن همراه با اندازه نگه داشتن و غیرت محافظت از ناموس.
خب طبیعی است که این خوش رفتاری، توان مدیریت اقتصادی منزل و غیرتمندی 
از ویژگی هایی است که فرد باید پیش از ازدواج آن ها را در خود به وجود آورده باشد تا 
با شروع زندگی مشترک بتواند از آثار و فواید آن بهره مند شود نه آنکه صحنه زندگی 

مشترک را میدان آزمون و تجربه خود قرار دهد.   

ازآنجاکه ابعاد و زوایاي گوناگوني در تشکیل یک زندگي مشترک، پایدار و موفق 
دخالت دارد، مناسب است آمادگی های الزم براي ازدواج را در بخش های مختلفي 

موردبررسی قرار دهیم:

1. شناخت خود و مسیر زندگی 
امام علی علیه السالم: نهایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد.  نهایت 
معرفت یعنی حد باالی شناخت این است که انسان خود را می شناسد حاال اگر کسی 
خودش را شناخت که گفتیم باالترین شناخت هاست پس می تواند دیگری را، زندگی 
را و ... بشناسد چراکه امیر مؤمنان علیه السالم  مي فرماید: »من عرف نفسه کان لغیره 
اعرف«131 هر آنکه خود را شناخت دیگري را بهتر خواهد شناخت. پس شناخت خود 

می تواند در شناخت بهتر شریک و همدم زندگي نیز فرد را یاري رساند. 

130 بحاراألنوار ج75 ص235
131 غرر ص 636
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کسی که قصد شریک زندگی دارد شریک زندگی را باید بشناسد.  شناخت خود 
می تواند  مقدمه شناخت یک همسر مناسب زندگی باشد که سبب پایداری در ازدواج 
خواهد شد شناخت خود می تواند در شناخت شریک جوان را  یاری کند و با توجه به 
این نکته  که شخص بداند چه اهدافی دارد و چه ویژگی هایی دارد این امر کمک کار 
در انتخاب همسر و شریک مناسب زندگی خواهد بود. ما در جلسه قبل به این امر 

پرداختیم و این جلسه نیز دراین باره بسنده می کنیم. 

2. استقالل از والدین 
اما از دیگر نیازهای یک جوان خواه دختر باشد و خواه پسر آمادگی های نیاز دارد 
جهت انجام و به ثمر رسیدن ازدواج موفق یکی از آن موارد استقالل از خانواده است 
استقالل از والدین می باشد شخصی به نام عبد االعلی می گوید امام صادق )ع( را في 

یوٍم صایٍف شدیِد الَحرِّ 
در یک روز گرم در اطراف مدینه  دیدم حضرت به شدت زحمت می کشد گفتم 
فدایت شوم حالَُک عنَد اهللِّ عّز و جّل و َقرابَُتَک ِمن رسوِل اهللِّ صلی اهلل علیه و آله و 

أنَت تَجَهُد لِنفِسَک في ِمثِل هذا الیومِ؟! 

شما با این مقام معنوی در چنین روزی دارید کار می کنید! حضرت فرمود یا عبَد 
العلی، َخرَجُت في َطلِب الرِّزِق ِلسَتغِنَي عن ِمثلِک  132

ای عبد االعلی! آمده به دنبال روزی تا از مثل تویی بی نیاز شوم، 
این یک قاعده است. فرمود در مسائل مالی تا می توانید مستقل باشید وابسته به 

این و آن نباشد بار مسئولیت اقتصادی خود را روی دوش دیگران نگذارید.

132 کافی، ج5، ص74

»امام صادق )ع( إِِن اْسَتَطْعَت أَْن اَل تَُکوَن َکالًّ َفاْفَعْل. «133
جوان باید آموخته باشد سربار کسی نباشد انتظار اداره زندگی را از این آن نداشته 

باشد 

مقام معظم رهبری فرمودند: هویّت مستقل، اولین چیزی است که ما بایستی در 
جوان خودمان، در نوجوان خودمان رشد بدهیم و پرورش بدهیم134.  ما در این بخش 

مشکالت اساسی داریم.

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 تصمیم گیری ها 
هنوز این جوان شکوفا نشده است. گاه پدر مادر به جای این که مشورت بدهند در کار 
او دخالت نمی کند اگر والدین می خواهند مشورتی بدهند باید به تنهائی باشد واقعاً 
مشورت گونه باشد نه تحکم و اجازه باید داد خود او هم تجربه کسب کند و حتماً 
هم نیاز نیست خود والدین نصیحت کنند از کسی که فرزندتان آن را قبول دارد هم 

می توان استفاده کرد. 

جوانان بدانند چه بسا که دیگران در فرمان ها 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 چه بسا که مایه دخالت دیگران در زندگی زن و شوهر جوان و تازه عروسی 
کرده حسادت باشد. اجازه ندهید دیگران با حرف زور و نا به جا در زندگی شما دخالت 

کنند زیر بار زور نروید مستقل باشید 

133 کافی ج 5 ص 79
134 بيانات در ديدار معلمان و فرهنگيان، 13/02/1395
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شاعری می گوید 
دورویه زبر نیش مار خفتن

سه پشته روی شاخ مور رفتن
تن روغن زده با زحمت و زور

میان النة زنبور رفتن
به کوه بیستون بی ره نمایی

شبانه با دو چشم کور رفتن
برهنه زخم های سخت خوردن

پیاده راه های دور رفتن
میان لرز وتب با جسم پر زخم

زمستان توی آب شور رفتن
به پیش من هزاران بار بهتر

که یک جو زیر بار زور رفتن 135

3. تعهد و مسئولیت پذیری
از عوامل مهمی که سبب موفقیت در زندگی زناشویی می گردد حس تعهد و 

مسئولیت پذیری است. 
شانزده ساله بود و تازه به جبهه آمده بود. برای او پست دژبانی تعیین کرده بودند 

و بازرسی عبور و مرور خودروها را بر عهده داشت.

شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر، به اتفاق دو نفر از مسئوالن درحالی که 
سوار تویوتا بودند، می خواستند به موقعیت وارد شوند. بسیجی دژبان که آن ها را 
نمی شناخت، گفت: لطفاً کارت شناسایی. حاج حسین گفت: همراهمان نیست. دژبان 

135 ملک الشعرای بهار قطعات قطعه شماره 143 در تحمل نكردن زور

گفت: پس حق ورود ندارید. یکی از همراهان خواست حاج حسین را معرفی کند، 
اما حاجی با اشاره، او را به سکوت فراخواند. اصرار کردند، سودی نداشت. دژبان کارت 

شناسایی می خواست.

همراه دیگر حاجی که طاقتش به سر آمده بود، گفت: زود باش طناب را بی انداز 
بریم، حوصله نداریم! دژبان درحالی که اسلحه را به طرف آن ها نشانه رفته بود، با لحنی 
خشن گفت: بلبل زبونی می کنی؟ زود بیایید پایین، دراز بکشید روی زمین و کمی 

سینه خیز برید تا به مقررات آشنا شوید.

حاج حسین با فروتنی خاصی که داشت، به همراهان خود آهسته گفت: هر کاری 
می گوید انجام دهید.

از خودرو پیاده شدند. در این هنگام دژبان متوجه شد که یکی از آن ها؛ یعنی حاج 
حسین، یکدست بیشتر ندارد. به همین دلیل گفت: خیلی خوب تو سینه خیز نرو، 

اما ده مرتبه بنشین و پا شو!

در همین حال مسئول دژبانی که در حال عبور ازآنجا بود، سراسیمه به طرف دژبان 
دوید و گفت: برو کنار، بگذار وارد شوند، مگر نمی دانی ایشان فرمانده لشکر است. 

بیم و شرم ساری در چهره دژبان هویدا شد. حاج  این سخن، حالت  با شنیدن 
حسین بدون آن که ذره ای ناراحت شود، با تبسمی حق شناسانه، دژبان را در آغوش 
گرفت و بوسه ای بر چهره او زد و گفت اتفاقاً وظیفه اش را خیلی خوب انجام داد و 
پس از سپاس گزاری از دژبان به دلیل ُحسن انجام وظیفه، خداحافظی کرد و رفت.136 

136 به نقل از: مجله جانباز، شهريور 1376
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 امیرالمؤمنین- علي علیه السالم مي فرماید: »َسَبُب االیِتالِف الَوفاُء.«137 وفاداري 
عامل الفت گرفتن است. در مفهوم عام، »وفاداري« به معناي انجام تمام و کمال 

تمامي شروط و تعهدي است که بر فرد الزم آمده و آن را پذیرفته است. 

اگر فرد متعهد و مسئولی نیستید، بپذیرید که امروز وقت ازدواج شما نیست. 
برای سنجش میزان مسئولیت، بهتر است سؤاالت زیر را از خود بپرسید: چقدر برای 
موفقیت و خوشبختی خود تالش کرده اید؟ تا به چه  حد موفق بوده اید؟ چقدر در 
قبال خود و سرنوشتتان احساس تعهد می کنید؟ به هنگام مواجهه با مشکالت زندگی 
چگونه رفتار می کنید؟ سهم دیگران در تصمیمات مهم زندگی شما چقدر است؟ 
و اگر با ارزیابی پاسخ های خود، متوجه حس مسئولیت در خود شدید، می توانید 

آمادگی خود برای ازدواج را اعالم کنید،

4. گذشت و ایثار
روحیات  است.  متفاوت  از شما  کاماًل  فردی که  پذیرش همیشگی  یعنی  ازدواج 
متفاوتی دارد، عالیقش فرق می کند و شرایط رشد و پرورش متفاوتی دارد؛ بنابراین 
اگر فردیتتان خیلی پررنگ است یا عادت ندارید، سازهای مخالف را بشنوید، باید قبل 

از ازدواج روی این مسئله تأمل کنید 

رسول حق )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: اِنَّ اهللَّ َعُفٌو یُِحبُّ الَْعْفَو 138 همانا 
خدا گذشت کننده است و گذشت را دوست دارد؛ و نیز فرمود: َمْن اَقاَل ُمْسلِماً َعْثرَتَُه 
اَقاَل اهللُّ َعْثرَتَُه یَْوَم الِْقیاَمة139ِ  کسـی که از لغـزش مسـلمانی بگـذرد، خـداوند در 
قـیامت از لـغزش او خواهد گذشت. همه ما نیازمند بخشش در روز محشر هستیم  

137 غررالحكم ص435
138 کنز العّمال: 7005.
139 کنز العّمال: 7019.

در کالم دیگری رسول خدا بدترین مردم را معرفی می کنند می فرمایند َشرُّ الّناِس َمْن 
َِّة َو ال یَْسُتُر الَْعْورََة.140  بدترین مردم کسی است که از لغزش طرف خود  ال یَْعُفو َعِن الزَّل
گذشت نکند و عیب را نپوشاند. باید یاد بگیریم که در زندگی باید گذشت داشت برای 

گذشت داشتن باید تمرین کنیم 

حضرت هود یکی از پیامبران الهی است، همسر بدی داشت، اما برایش دعا می کرد، 
از علت این کار پرسیدند؟ فرمود: خداوند هیچ مؤمنی را نیافرید، مگر اینکه دشمنی 
دارد که او را اذیت می کند! دشمن من هم همین زن من است، اگر دشمنم در اختیار 

خودم باشد بهتر از این است که من در اختیار دشمنم باشم 

در زندگی مشترک باید به جای دیدن خود دیگری را ببینی از شخصی نگری باید 
به دگر نگری برسیم  این امر باعث ایجاد رابطه صمیمی در خانه می شود. ببینید 

رسول خدا ص چقدر زیبا بیان می کنند 

َئِة الُْخُلِق  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: أاََل َو َمْن َصَبَر َعلَی ُخُلِق اْمرَأَةٍ َسیِّ
اِکرِین . 141 ُ ثََواَب الشَّ َو اْحَتَسَب فِي َذلَِک الْْجَر أَْعَطاُه اهللَّ

هر مردی که اخالق بد همسر خود را به خاطر پاداش آن، تحمل کند، خداوند 
پاداش شاکران به او عطا خواهد نمود.

البته این دلیل نمی شود خانم ها بداخالقی کنند. 

هرکسی از خودش یک سؤال به پرسه و آن هم این که  وقتی در خانه  بداخالقی های 
و عصبانیت ها رخ خواهد داد آیا می توانم گذشت داشته باشم می توانم این عصبانیت 

خود را کنترل کنم.  
140 غرر الحكم: 5735.

141 األمالي )للصدوق(، النص، ص: 430
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5. توانایی کنترل غضب 
از دستم خارج می شود  بعضی میگویند من وقتی عصبانی شوم  اختیار کارها 
و دیگر متوجه رفتارهای خود نیستم، خون جلو چشمم را می گیرد و ازاین دست 

حرف ها خب عزیزم شما با این اخالق و وضعیت برای  ازدواج باید تأمل کنی
رَ.142  خشم، شّر  امیرالمؤمنین )علیه السالم(  می فرمایند: الَغَضُب َشرٌّ إن أَطعَتُه َدمَّ

است، اگر از آن فرمان بری ویران می کند.

یا در روایتی  دیگر از محضر امام صادق علیه السالم می فرمایند: الَغَضُب ِمفتاُح ُکلِّ 
َشر143   خشم کلید هر زیانی است.

مقابل حمله  به شخصیت طرف  می شود،  اشتباه  نوع  هر  دچار  آری خشمگین 
می کند، به اعصاب و قلبش فشار وارد می آید، چهره اش سرخ و خونین رنگ می گردد، 
می زند، خراب می کند، آتش می زند، طالق می دهد، ضربه وارد می نماید، خسارت به 

بار می آورد و...
علی )علیه السالم( فرمود:

اَلِْحدَُّة َضرٌْب ِمَن الُْجُنوِن الَنَّ صاِحَبها یَْنَدُم َفاِْن لَْم یَْنَدْم َفُجُنونُُه ُمْسَتْحَکٌم 144.
خشم و غضب نوعی از دیوانگی است، همانا دارنده این حالت، پشیمان می شود، 

اگر نادم نشد دیوانگی او قوی و محکم است.

در خانواده ای که وضع مالی مناسبی نداشتند، پدر یک »میز« می خرد که آن را 
خیلی دوست داشته است. روزی پسرش وارد اتاق می شود و کاری می کند که منجر 

به شکسته شدن میز می شود.
142 غرر الحكم: 1220.

143 الكافي: ج 2 ص 303 ح 3.
144 نهج البالغة: الحكمة 255.

پدر بسیار ناراحت می شود و غضب می کند و ضربه ای به صورت کودک می زند که 
منجر به کر شدن کودک می شود.

بیمارستان می رود کودک به  چند روز بعد وقتی پدر به دیدن کودک خود در 
او می گوید: پدر جان اگر من بزرگ شدم و کار کردم و پول میز را به تو دادم، تو 

گوش هایم را به من برمی گردانی؟

پدر تا این را می شنود از بغض نمی تواند جلوی گریه خویش را بگیرد و از بیمارستان 
خارج می شود.

روز بعد هم خودکشی می کند.

درنتیجه یک غضب به خاطر یک مال دنیا منجر به ناشنوا شدن کودک و یتیم 
شدن و بی سرپرست شدن یک خانواده می شود145

6. امید و توکل
ُ بَِکاٍف َعْبَدُه: آیا خداوند برای  خداوند متعال خود در قران کریم می فرماید:  أَلَْیَس اهللَّ

بنده اش کافی نیست؟! )زمر 36(

و  دلخواه  یا همسر  و  مناسب  یافتن شغل  ازدواج،  موارد:  تمامی  در  باید  انسان 
شایسته بر خدا توکل کند و اعتماد کردن به غیراز خدا را جز پشیمانی سودی ندارد. 
لِرِزقَِک ُمجرِیا إالَّ اهللَّ  تَری  لَِک أن ال  تَوَکُّ معنای توکل یعنی این که: َحسُبَک ِمن 

ُسبحانَه . 146

145 تحرير المواعظ العددية؛ صفحه  256 و نصايح؛ صفحه 130
146 غرر الحكم: 4895.
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آقا امیر المومنین می فرماید: در توّکل کردنت همین بس که هیچ کس جز خدا 
را جریان بخش روزی خود ندانی.

توکل حضرت ابراهیم مثال زدنی است ابراهیم گفت: 
همین قدر که از حال من آگاه است کافی است.

چـون رهــا از منجنیق آمـــــــد خلیل
 آمـــــــــد از دربــــــار عـــزت جـبـرئــیـل

گـفـت »َهـل لََک حاَجٌه یا ُمجَتبی« 
گــفــت »أّمــا ِمــنــَک یـا َجـبـریـُل ال«

مــن نــدارم حاجتــی از هـیــچ کس
 با یکــی کار من افتاده اســــــت و بس
گـفـت بـا او جـبـرئـیـل ای پـادشـــاه 

پس ز هر کس با شــــدت حاجت بخواه
گفت اینجا هســـــت نامحرم مقــال

عـلـمه بـالـحال حســـــبی بالســــؤال
گــر ســــزاوار مــن آمـــــد سوخـتن

لـــب ز دفع او بـــبـــایــــــــد دوخــتــن
مـی تـوانـد آتــشـــم گـلــشــن کـنـد

شــــــعله ها را شــــــاخ نســترون کند
من نمـی خواهـم جز آنچـه خواهد او

حـال مـن مـــــی بـیـنـد و مــــی دانـد او 147

و سرانجام، برای این که کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد آتش بر او 

147 عالمه نراقی، مثنوی طاقديس، ص 309.

گلستان شد که:
َو ُقلنا یا ناُر ُکونی بَرداً و َسالماً َعلی اِبراهیَم 148 و ما گفتیم: ای آتش! سرد و سالم 
بر ابراهیم باش؛ و آن چنان آتش سرد شد که: لَو لَم یَُقل َسالماً َلَهلََکُه بَرُدها.149  اگر 
خدای متعال به آتش نمی فرمود بر ابراهیم سالم باش و تنها می فرمود سرد باش، جان 

ابراهیم از سرما به خطر می افتاد.

باید ما خدا را باور داشته باشیم. امید و توکل به خدا را از دست ندهیم. چراکه اگر 
خدا را در تمام امور دیدم دیگر روی پای خودمان می ایستیم و فقط به خدا توکل 

می کنیم 

7. مهارت ها 
در کنار این آمادگی ها کسب مهارت ها نیز ازجمله آمادگی های الزم براي ازدواج 
است که به دست آوردن بخش مهمي از آن پیش از ازدواج کاماًل ضروري است مهارت 
یعنی هنر مدیریت اتفاقات، اختالفات، حل مسائل و مشکالت احتمالی زندگی و ایجاد 
روابطی مطلوب  البته به این نکته واقف هستیم که تحقق کامل این مهارت ها با مرور 
زمان و کسب تجربیات در خالل زندگي میسر می گردد اما درعین حال باید توجه 
داشت که حدنصابی از این موارد قبل از آغاز زندگي مشترک باید در فرد حاصل گردد 

که به اجمال برخی از این موارد را بیان می کنم 

1- مهارت های ارتباطي
در خوب گوش دادن، خوب حرف زدن و خوب تجزیه  و تحلیل کردن صحبت های 
دیگران نهفته است. به همین دلیل براي ایجاد ارتباط مؤثر و مفید باید راه کار و الگوي 

148 انبياء ايه 69
149 و قال الطبرسي قال أبو العالية لو لم يقل سبحانه َو َسالماً لكانت تؤذيه من شدة بردها و لكان بردها 

أشد عليه من حرها و لو لم يقل َعلی  إِبْراِهيَم لكان بردها باقيا إلی األبد
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مؤثر آن را نیز در نظر بگیریم.

 2- مهارت های حل اختالف 
بروز اختالف و تفاوت بین افراد، امري کاماًل عادي و طبیعي است؛ اما مهم تر از آن، 
این است که افراد باید نسبت به حل این اختالفات، اشراف داشته و بتوانند اختالف 
به گونه ای  منطقي و مسالمت آمیز حل کنند  را  با دیگران  تفاهمات خود  یا سوء 
گوش دادن فعال به سخنآن همسر، سعي در درک و پذیرش احساسات او و استفاده 
از راهکارهاي کاهش تکانه ها و ناراحتی ها )شوخي و مزاح، عوض کردن موضوع بحث، 
قدم زدن و تفریح و...( می تواند در حل اختالف مؤثر باشد و دختر و پسر آماده ازدواج 

در به کار بردن این روش ها توانمند باشند.

یکی از رزمنده ها نقل می کند که کار به توهین و بد و بی راه گفتن کشیده بود. 
حاجي خون سرد نشسته بود و بحث می کرد. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. نیم خیز 
شدم که ورامیني دستم را کشید و مجبورم کرد بنشینم. خودمان بودیم توي چادر و 
حاجي که توي خودش بود. داشتم فکر می کردم الن است که دستور اخراج آن ها را از 
لشکر بدهد. بلند شد و از چادر رفت بیرون. دو رکعت نماز خواند. آمد کنارمان نشست 

و کارهاي لشکر را پیش کشید. مثل اینکه هیچ اتفاقي نیفتاده بود. 150

4- مهارت تصمیم گیری و اراده  
تصمیم گیری و به دنبال آن داشتن اراده ای مصمم، نیاز به مهارت دارد. انسان ها 
نوع   3 گفت  می توان  تعبیری  به  می کنند؛  تصمیم گیری  مختلفي  صورت های  به 

تصمیم گیری داریم 

150 يادگاران، جلد 2 کتاب شهيد محمد ابراهيم همت، ص 82

1- برخی در تصمیم گیری کاماًل مستقل عمل می کنند و هیچ گونه مشورت و 
همفکری با دیگران ندارند.

2- برخی دیگر تصمیم گیری آن ها کاماًل مطیعانه است و از خود هیچ اراده و عزمی 
ندارند؛ سبک تصمیم گیری مطیعانه، می تواند صدمه زیادي به موضوع تصمیم و یا 
به عنوان مثال، به ازدواج فرد، وارد کند. در تصمیم گیری مطیعانه، دیگران براي شخص 
تصمیم می گیرند بدون آن که فرد، نقشي در این تصمیم گیری داشته باشند. نمونه 

این تصمیم گیری را می توان در ازدواج های سنتي مشاهده کرد.
 3- در میان این دو طیف، افرادی هم هستند که به دنبال مشورت با افراد آگاه 
و امین تصمیم گیری می نمایند و سالم ترین سبک تصمیم گیری را می توآن همین 

قسم برشمرد.  

لزوم مشاوره در ازدواج
کسب این آگاهی ها و مهارت ها در بسیاری از موارد توسط خود افراد ممکن نیست 
یا ناقص انجام می شود حتی در بعضی از جوانان به خطا  می افتد و واقعیت را درک 

نمی کنند لذا الزم با متخصص امر مشورت کرد.
شب تاریک و سنگستان و مو مست

قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت

وگرنه صد قدح نفتاده بشکست 151
در روایتی امام صادق علیه السالم  از ابی بصیر پرسید: یکی از شما می خواهد ازدواج 

نماید چه می کند؟
 گفت نمی دانم. امام فرمود چون به این کار تصمیم گرفت دو رکعت نماز گزارد و 
ِّي  خدا را حمد کند و دستان خویش به آسمان بلند کند و بگوید: ثُمَّ یَُقوُل اللَُّهمَّ إِن

151 دوبيتی های بابا طاهر دوبيتی 9
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ُهنَّ َفرْجاً َو أَْحَفَظُهنَّ لِي فِي نَْفِسَها َو فِي َمالِي  َساءِ أََعفَّ ْر لِي ِمَن النِّ أُرِیُد أَْن أَتَزَوََّج َفَقدِّ
باً تَْجَعُلُه َخلَفاً َصالِحاً فِي َحَیاتِي َو  ْر لِي وَلَداً َطیِّ َو أَْوَسَعُهنَّ رِزْقاً َو أَْعَظَمُهنَّ بَرََکًة َو َقدِّ

بَْعَد َمَماتِي...152  

خداوندا من قصد ازدواج دارم، زیباترین و خوشخوترین و عفیف ترین زنان را نصیب 
من کن که مال من و ناموس خود را بهتر حفظ کند و رزق و برکت او از همه وسیع تر 
باشد و از او فرزندی پاک که در حیات  و مرگ من یادگاری صالح باشند به من عنایت 

کن

از وقایع استرس زای زندگي است و جواني که در آستانه ازدواج قرار دارد  ازدواج 
به طور طبیعي سطحي از نگراني و اضطراب را تجربه می کند؛ نفس دعا و نیایش 
دررسیدن به آرامش و کاهش اضطراب او مؤثر  خواهد بود و می تواند زمینه ساز اندیشه 

و تصمیم راحت تر و مناسب تر باشد.  

152 مكارم االخالق، ص205 و المقنع ص 302

جلسه هفت:  شناخت شریک

جلسه هفتم
شناخت شریک
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همه ی انسان ها 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 عهده دارند خداوند ویژگی های خاصی را به این دو جنس عنایت فرموده تا 
وظیفه خود را پیداکرده به نحو احسن به انجام برسانند برای پایدار ماندن یک ازدواج 
الزم است زوجین قبل از ازدواج از ویژگی های خاص این دو جنس اطالعات الزم را 
کسب کنند تا بتوانند به نیازهای هم پاسخ صحیح بدهد از تنش ها جلوگیری شود و 
عمری زندگی پایدار همراه با رضایت مندی داشته باشند لذا ما در این جلسه به چند 

مورد از ویژگی های عمده زن و مرد اشاره می کنیم ازجمله :
1. جزئی نگری در خانم ها و کلی نگری در آقایان
2. توجه به ظاهر یا حس زیبایی شناختی در زن

اقتدارطلبی در مرد و احساس گرایی در زن )ضمناً قاعده ی مهمی جهت   .3
پایدار ماندن ازدواج هم ذیل این مورداشاره می کنیم(

4. تفاوت در ارتباط کالمی
5. عمقی بودن نگاه مرد و سطحی بودن زن

ان شا اهلل جوانان عزیز ما با آگاهی پیدا کردن نسبت به این نکات ازدواج و زندگی 
پایدار، شیرین و لذت بخشی داشته باشند.

امیرالمؤمنین  علی علیه السالم در کالم خردمندانه ای می فرمایند ِخیاُر ِخصاِل 
النِّساءِ ِشراُر ِخصاِل الرِّجاِل بهترین خصلت های زنان، بدترین خصلت های مردان است 
یعنی خصلت هایی وجود دارد که اگر خانم آن خصلت را داشته باشد می شود بهترین 
خصلت و اگر آقا داشته باشد می شود بدترین خصلت و اما خصلت هایی که برای 
خانم بهترین است چیست حضرت فرمود الزَّهُو و الُجبُن و الُبخُل؛ غرور، ترسویی و 
ْن ِمن نَفِسها، زیرا زن هرگاه مغرور باشد خودش  بخل فإذا کانِت الَمرأُة َمزُهوًَّة لَم تَُمکِّ
را در اختیار ]نامحرم[ نمی گذارد. و إذا کانت بَخیلًَة َحِفَظت مالَها و ماَل بَعلِها، هرگاه 
بخیل باشد مال خود و شوهرش را نگه می دارد و إذا کانت َجبانًَة َفرَِقت ِمن ُکلِّ َشي ٍء 

یَعرُِض لَها153 . 

و هرگاه ترسو باشد از هر چیزی که ممکن است به آبرو و عفت او صدمه بزند 
می ترسد )و از آن فاصله می گیرد(.

البته آنچه را امام )علیه السالم( در این کالم نورانی بیان فرموده به صورت مطلق و 
فراگیر نیست، به بیان دیگر منظور امام )علیه السالم( این نیست که در همه جا متکبر، 
یا ترسو و یا بخیل باشد، بلکه منظور مواردی است که در صورت نداشتن این صفات 
به عفت یا امانت او لطمه می زند وگرنه زنان نباید به بستگان، محرمان و دوستان زن 
خود تکبر ورزند یا از همه چیز حتی سایه خود بترسند یا در بخشش از اموال خود 

بخل به خرج دهند.154  

153 نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 509
154 به قول مرحوم مغنيه: بخل زنانه، کرم و بخشش او نسبت به خانواده اش می باشد استاد ما می فرمود 
زن بی چيز می تواند شوهرش را با دارائی خود ياری کند به او گفتم چگونه فاقد چيزی دهنده ان خواهد شد؟ 
فرمود صبوری می کند و با فزون خواهی بر او سخت نمی گيرد و کم را حفظ می کند و سرسختانه ان را نگه 
می دارد.  اسالمی، اخالق وجنسيت در حديث، خصال النساء، نقل از مغنيه فی ظالل نهج البالغه ج6 ص 293
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شهید مطهری این تفاوت را از نگاه ارسطو این گونه بیان می کنند: 
نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت به عهده هر یک 
از آن ها گذاشته و حقوقی که برای آن ها خواسته، در قسمت های زیادی باهم تفاوت 
دارد. به عقیده ارسطو فضایل اخالقی زن و مرد نیز در بسیاری از قسمت ها متفاوت 
است: یک خلق وخوی می تواند برای مرد فضیلت شمرده شود و برای زن فضیلت 
نباشد. برعکس، یک خلق وخوی دیگر ممکن است برای زن فضیلت باشد و برای مرد 

فضیلت شمرده نشود . 155

جنس زن و مرد باهم تفاوت جدی دارند البته شباهت هایی هم به این دو وجود 
دارد که تساوی و ارزش یکسان آن ها نشان می دهد.

ازجمله اینکه زن و مرد در اصل خلقت و آفرینش  مساوی اند. 

تساوی در اصل آفرینش
َّا َخلَْقناُکْم ِمْن ذََکٍر َو أُنْثي   اُس إِن خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »یا أَیَُّها النَّ
َ َعلیٌم َخبیرٌ«156  ِ أَتْقاُکْم إِنَّ اهللَّ َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعارَُفوا إِنَّ أَْکرََمُکْم ِعْنَد اهللَّ

   ای کسانی که ایمان آورده اید ما شما را از مرد و زنی آفریدیم  و شما را قبیله 
قبیله قراردادیم  تا یکدیگر را بشناسید، به درستی که گرامی ترین شما  نزد خدا با 

تقواترین شماست.

آیات زیادی از قرآن تساوی زن و مرد را در این بعد بیان می کند و ارزش و برتری از 
این جهت قائل نیستند. 157 

155 مجموعه آثاراستادشهيدمطهری، ج 19، ص: 177 يا مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن در اسالم، ص 
.170-172

156 حجرات/13
157 در موارد ديگر نيز به طور يكسان زن و مرد مورد خطاب قرار گرفته اند.  خداوند می فرمايد: »إِنَّ 

ابِريَن َو  اِدقاِت َو الصَّ اِدقيَن َو الصَّ الُْمْسلِميَن َو الُْمْسلِماِت َو الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتيَن َو الْقانِتاِت َو الصَّ

  در تمام مواردی که در قرآن خطاب )یا أیّها الّناس158 ( واردشده است  زن و مرد 
باهم و به طور یکسان مورد خطاب هستند. در مواردی نیز که خطاب به صورت )یا أیّها 
الّذین آمنوا ( آمده است، اگرچه ضمیر در آمنوا ازنظر ادبی مذکر است ولی زن و مرد 

مؤمن را به طور یکسان شامل می شود.  

  هردو مختار هستند 
ُه  خداوند متعال می فرماید: »َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن ذََکٍر أَْو أُنْثي  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَینَّ
ُهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسِن ما کانُوا یَْعَمُلوَن  159« یعنی هر که از مرد و  َبًة َو لََنْجزِیَنَّ َحیاًة َطیِّ
زن عمل صالح بجا آورد درصورتی که باایمان باشند، آنان در بهشت داخل می شوند و 

ازآنجا رزق بی حساب و نعمت بی شمار برخوردار گردند.

به دستورات دین هستند و  اراده  هردو مکلف  هردو مختار هستند و صاحب 
برخوردار از اجر و پاداش.   

این نگاه دین است به نوع انسان.  زن  و مرد در اصل ذات و گوهر انسانی خویش  
دارای  هویتی مـشترک هـستند، امـا ازنظر جنس زن بودن یا مرد بودن در بعد 
روانی، جسمی و جنسی با یکدیگر تفاوت های بسیاری  دارند  و این متناسب با نقش 
آن ها در زندگی است مقام معظم رهبری می فرمایند خدای متعال طبیعت زن را 
ظریف قرار داده است. بعضی از انگشت ها خیلی درشت و ُگنده هستند و برای کندن 

ائِماِت َو الْحافِظيَن ُفُروَجُهْم َو  ائِميَن َو الصَّ قاِت َو الصَّ قيَن َو الُْمَتَصدِّ ابِراِت َو الْخاِشعيَن َو الْخاِشعاِت َو الُْمَتَصدِّ الصَّ
ُ لَُهْم َمْغِفَرًة َو أَْجراً َعظيماً«)احزاب/35(.«  اِکراِت أََعدَّ اهللَّ َ َکثيراً َو الذَّ اِکريَن اهللَّ الْحافِظاِت َو الذَّ

 همانا خداوند برای مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مومن، مردان و زنان مطيع امر الهی، مردان و زنان 
راستگو، مردان و زنان شكيبا، مردان و زنان متواضع، مردان و زنان انفاقگر، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان 

مسلط بر اميال جنسی و مردان و زنانی که پيوسته مشغول به اذکار الهی هستند ، برای همه اين ها آمرزش و 
پاداشی واال و ارزشمند آماده فرموده است.

158 بقره 21 و 168 ، نساء 1 و 170 و 174 اعراف 158 يونس 23 و 57 و 104 و 108 حج 1 و 5 و .....
159 نحل/97
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یک سنگ از زمین خیلی خوب اند، اّما اگر بخواهند یک جواهر خیلی ریز را لمس 
کنند، معلوم نیست بتوانند بردارند.

اّما بعضی از انگشت ها ظریف و باریک اند، آن سنگ را نمی توانند بردارند اما آن 
خرده جواهر و خرده طال را می توانند از روی زمین جمع کنند. زن و مرد این طورند. 
هرکدام یک مسئولیتی دارند. نمی شود هم گفت کدام یک مسئولیتش سنگین تر 

است. مسئولیت هر دو سنگین است. هر دو الزم است. 160

شناخت خصوصیات جنس مخالف، آگاهي از این ویژگی ها و تفاوت ها براي کسي 
که درصدد ازدواج برآمده الزم است تا بتواند نقش همدیگر را درک کنند و هم در 

مواجهه و تعامل با همسر خود رفتار مناسب را داشته باشد.

تفاوت های زن و مرد
در وجود  یک زن چه می گذرد؟ در  سیستم روانی یک مرد چه می گذرد؟ اگر قرار 
باشد ما برحسب دریافت ها و گرایش های خودمان این زندگی مشترک را قضاوت کنیم 

وجود تعارض و تنش  قطعی است.
یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش های دائمی، عذاب آور و جان فرسا بین 
زن و شوهرها، این است که مردان، زنان را با ویژگی های خود ارزیابی می کنند وزنان، 
مردان را با مقیاس خود می سنجند. سنجش مایعات با متر و منسوجات با لیتر، 
همان قدر 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 می شود و این زندگی می شود سرشار از اختالف. 
نقل می کنند فیلي را به شهري که مردمش اصاًل فیل ندیده بودند بردند، و محل 

160 بيانات  مقام معظم رهبری در خطبه ی عقد مورخه ی 1381/6/6

آن را در خانه تاریکي قراردادند، مردم آن شهر که نمی دانستند فیل چگونه است، 
یک یک به آن خانه تاریک رفته و پس از دست کشیدن به بدن فیل، از خانه بیرون 

آمده و اظهارنظر می کردند. مولوی این داستان را به شعر درآورده است:
پیل اندر خانه ی تاریک بود

عرضه را آورده بودنش هنود
از برای دیدنش مردم بسی

اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود

اندر آن تاریکیش کف می بسود
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 می کرد هر جا می شنید

از نظرگه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هر کس اگر شمعی بدی

اختالف از گفتشان بیرون شدی 161

161 مثنوی معنوی ، مولوی دفتر سوم بخش 49اختالف کردن در چگونگی و شكل پيل
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اگر دستشان یک شمع بود این طور قضاوت نمی کردند.
لذا هر کس با تصور خود نسبت به جنس  زن یا مرد  برخورد می کند قضاوت 

می کند نتیجه گیری می کند لذا به نتیجه نمی رسد 
می خواهیم بدانیم خانم ها و آقایان چه ویژگی های خاصی دارند

جزئی نگری از ویژگی های  زنان  و کلی نـگری از ویژگـی های مـردان است 

ظریف  نکات  و  جزئیات  وارد  معمواًل  مردها  است  کلی تر  مسائل،  به  مردان  نگاه 
ارتباطات و دیگر موارد،  به عمق مسائل و اجزا ریز در  نمی شوند، درحالی که زن ها 
توجه زیادي دارند. معمواًل این خصوصیات زن و مرد، موجب می شود زن تصور کند 
مرد درباره بسیاري از مسائل بی دقت و بدون توجه است و مرد نیز همسرش را فردي 
حساس و ریزبین بداند که همیشه ذهن خود را براي موارد و مسائل پیش پاافتاده و 

کم اهمیت، درگیر 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.

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

مختلف عالقه زیادی دارد برخالف مرد.162

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

162 مطهری ،نظام حقوقو زن در اسالم ،ج 76،ص 100

مشغول یک کارکردی هستند. اگر این اعضا بخواهند به کارکردهایشان برسند باید 
مستقر بر پایه ای باشند که آن پایه در بدن اسکلت است. 

و  معیشت  محبت،  است  نتایجی  و  آثار  یک  داری  مرد  جایگاه  مثال  این  طبق 
انتظار داریم این کارکردها  خدماتی دارد که کارکردهای مرد را شامل می شود. اگر 
درست عرضه شود باید مراقب پایه ای باشیم که درروان مرد نقش بنیانی و اسکلتی 
دارد. آن پایه این است خداوند مرد را بر پایه ی اقتدار آفرید. پس مهم ترین ویژگی 
اولین و مهم ترین تفاوت زنان و مردان، به عواطف  از طرفی  اقتدارطلبی است  مرد 
و احساسات قوی زنان مربوط است. محور اصلی روحیات زن که او را از مرد متمایز 

می کند، عاطفه و احساسات است.

عاطفه و احساس، هرچند از ویژگی های مشترک زن و مرد است، اما نیرومندی آن 
در زن به حدی است که او را به کلی از مرد متمایز می سازد و سرچشمه ی بسیاری از 

ویژگی های فرعی او می شود.
زن در بسیاری از موارد، مسائل را از دریچه ی عاطفی می نگرد و بیشتر، احساس و 
عاطفه، نقش تعیین کننده ای در زندگی درونی او دارد. زنان به مهر و محبت و توجه از 
سوی همسرشان نیازمندند پیامبر اکرم صلی اهلل  علیه  و  آله می فرماید: »مردی که به  
همسرش  می گوید: دوسـتت دارم، بـدانید این سـخن هرگز از قلب همسرش خارج 

نمی شود.«163  

مردان باید  با  ابراز  مـحبت و عـشق و به کارگیری جمالت  عاطفی ، این  نیاز را برآورده 
سازند و بدانند که تنها دوست داشتن کافی نیست، بلکه باید آن را ابراز کنند. با عمل 

خود محبت را نشان دهد

163  اصول کافی، ج 5، ص 569.
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زندگی استاد شهید مرتضی مطهری باهمسر گرامی شان این گونه بود. همسر ایشان 
می گوید:164

در مدت 26 سالی که با ایشان زندگی کردم، همیشه با یک حالت تواضع و آرامش 
با من رفتار می کردند، با صدای متین و چهره خندان، محبت هایی که می کردند، 
مرا در انجام کارهای منزل رغبت و شوق عجیبی می بخشید. ...رنج و ناراحتی مرا 
نمی توانستند تحمل کنند. یادم هست یک بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته 
بودم و بعد از چند روزی با یکی از دوستانم به تهران برگشتم. نزدیکی های سحر 
بود که به خانه رسیدم. وقتی وارد خانه شدم، دیدم همه بچه ها 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 این قدر 
خوب هستند! بعد از سالم و علیک، وقتی آقا دیدند، بچه ها هنوز خوابند. با تأثر به 
من گفتند: می ترسم یک وقت من نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشد که به 

استقبالتان بیاید. 

قاعده مهم و کلیدي در پایدار ماندن ازدواج 
 آقایان مراقب باشند که در طول زندگي مشترک، دل همسرشان را نشکنند و زن ها 
نیز مراقب باشند اقتدار و غرور مرد را نشکنند. مرد باید به همسرش محبت کند و 
دل او را نشکند و زن هم باید به همسرش احترام بگذارد و غرور او را نشکند. وقتي 
یک مرد با همسرش  دعوا مي کند، غالباً به این خاطر است که زن، غرور او را شکسته 
است، هرچند اگر مرد این را صراحتاً به زبان نیاورد و اگر یک زن با شوهرش دعوا 
مي کند غالباً به این خاطر است که مرد، دل زن را شکسته است و درجایی که باید به 

او محبت مي کرده، این کار را انجام نداده است.

164 پايگاه اطالع رسانی حوزه، گفتگو با همسر شهيد مطهری به نقل از سرگذشت های ويژه، ج2، 
ص108-111

  حّس محترم و محبوب واقع شدن در طبیعت زنان است  و توجه  دین اسالم به 
محبت نسبت به  زنان  برای برآورده  ساختن  نیاز  شدید زن به محبت  است. 

ُ َعلَیِهم ُحبُّ  حضرت عـلی عـلیه السالم می فرماید: »ِمن اخالِق النبیاءِ َصلَّی اهللَّ
النِّساء. «165 

دوست داشتن زنان از اخالق انبیا است 
در  سیره  عملی حضرت علی علیه السالم نیز درک  نیاز  زنان  به  همدردی  دیده 
زندگی متحمل  از سختی هایی که همسرش در  ناراحتی  ابراز  با   می شود. حضرت  
می شود، به او پیشـنهاد مـی کند تا با  پدر  بزرگوارش  پیامبر اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله 
صحبت کند و تقاضای خدمتکار کند . حضرت  زهرا  علیه السالم نیز  چنین  می کند  و 
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله خود به دخت گرامی اش تسبیحاتی تعلیم می دهد که به 
»تسبیحات حضرت زهرا علیها السالم« معروف اسـت. ابـراز همدردی حضرت علی 

علیه السالم تحمل بسیاری از سختی ها را برای فاطمه  علیهاالسالم آسان نمود.

اگر مردان درک بیشتری نسبت بـه نـیازهای زنان داشـته باشند وزنان احساس  
کنند  بهتر  درک شده اند، به همان اندازه بیشتر پذیرای مردان هستند. 

همسر بزرگوار امام خمینی قدس سرّه در مورد نحوه برخورد حضرت امام )ره( با 
ایشان می گوید:

امام به من خیلی احترام می گذاشتند و خیلی اهمیت می دادند... در  حضرت 
هنگام ناهار یا شام  غذا را شروع نمی کردند؛ به بچه ها هم می گفتند: صبر کنید 
... امام ]کارهای خانه[ جارو کردن و ظرف شستن و حتی شستن  تا خانم بیایند 
روسری بچه خودمان را هم وظیفه من نمی دانستند و اگر به جهت نیاز گاهی به این 

165 وسائل الشيعه ، ج 14، ص 9.
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کارها دست می زدم، ناراحت می شدند و آن را به حساب نوعی اجحاف نسبت به من 
می گذاشتند...166 

از  سوی  دیگـر ، اگـر زن به مرد اعتماد کند و او را مدیر و مسئول زندگی مشترک 
بداند، مرد انرژی  می گیرد  و بیش ازپیش به مراقبت از همسر خود می پردازد. پس 

ارتباط میان  تأمین  این  نیازها دوسویه است.
نباید زن و مرد  دعوای مدیریت  زندگی را باهم داشته باشند 

رسول خدا )ص( فرموده اند: 
»هر یک از انسان ها براي خودشان ریاستي دارند، مرد رئیس اهل بیت خویش است 
ُد أَْهلِِه َو الَْمرْأَُة  ُد َفالرَُّجُل َسیِّ و زن رئیس خانه خویش است؛ ُکلُّ نََفٍس ِمْن بَِني آَدَم َسیِّ

َسیَِّدُة بَْیِتَها«167  
الزمه ی مدیریت اقتدار است مادر مدیریت عاطفی منزل را بر عهده دارد که با همین 
پست مهم غالباً شوهر را هم مدیریت می کند ریاست کلي خانواده با مرد است اما 

آقایان در بسیاري از امور خانه، اجازه بدهند که خانم ها اظهارنظر کنند.

البته بعضی از آقایان زور گوئی را بااقتدار اشتباه می گیرند مرد نباید از موقعیت 
خود سوءاستفاده کند 

 
استفاده نا به جای مرد از اقتدار

یکی از مهم ترین مشکالتی که بعضاً خانواده ها با آن مواجه هستند استفاده غیر 
صحیح و نا به جای مرد از اقتدار است اقتدار را با سلطه گری و زور گوئی اشتباه 
می گیرند درحالی که خداوند با قرار دادن این اقتدار در مرد قصد سلطه گر شدن او 
را نداشت  می خواست مرد ستون پایه و تکیه باشد برای زندگی. خداوند مرد را محکم 

166 پايگاه اطالع رسانی حوزه تاريخ انتشار 1388/3/13
167 نهج الفصاحه/روايت2177

آفرید زن را نازک و لطیف تا بر پایه مرد باشد  آقایی که این اقتدار را به سمت سلطه و 
خدای نکرده ظلم برده  باعث شده زن از این نمای مرد بیزار و فراری باشد.

بعضی از آقایان اعتراض می کنند که خب خداوند مگر نفرموده الرِّجاُل َقّواُموَن َعلَی 
النِّساءِ 168   ... بله مقام عظمای والیت در تبیین این نکته می فرمایند ولی شما آیا 
روایت امیرالمؤمنین را هم دیده اید. حضرت فرمودند المرأُة رَیحانٌة و لَیَسْت بَقْهرِمانٍَة   
169حاال شما ببینید، اگر مردی با یک ُگلی با خشونت و بی اعتنایی رفتار کند و پاِس 

ُگل بودن او را ندارد، چقدر ظالم و بد است. مثل زیاده روی کردن، زیاده خواهی کردن 
مردها از زن ها، توّقعات بی جا و زیادی.

»المرأُة رَیحانٌة و لَیَسْت بَقْهرِمانٍَة« قهرمان، یعنی همین کارپرداز امروز زندگی ... این 
زن، کارپرداز شما نیست که همه ی کارهای زندگیتان را روی دوش او بگذارید و بعد 
هم از او مؤاخذه کنید. نه! این یک ُگلی است در دست شما ... حتی اگر دانشمند یا 

سیاستمدار باشد، در بحث معاشرت خانوادگی، او ُگل است.170 

لذا نباید مرد از نقش خود سوءاستفاده کند و نه آن را خالف عدالت بداند قوام 
هم معنا دارد مقام معظم رهبری دربیان و تبیین این قوام هم فرمایشی دارند که 

بحث را روشن می کند می فرمایند: 

دین ما مرد را قوام و زن را ریحان می داند. 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 آن هاست. ترازوی آن ها هم اتفاقاً برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا 

168 نساء/34
169 کافی)ط-االسالميه( ج 5 ، ص 510 ، ح 3 - من ال يحضره الفقيه ج 3 ، ص 556 ، ح 4911

170 خطبه ی عقد مورخه ی 1379/6/28
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و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفه می گذاریم و این جنس 
مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را هم در کفه ی 
دیگر ترازو می گذاریم، این دو کفه باهم برابر می شود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه 

این بر آن اولویتی خواهد داشت.171

تفاوت در ارتباط کالمی 
یکی دیگر از ویژگی های جنس زن مرد تفاوت در ارتباط کالمی است مردها در 
و  فراپیام  به  هم  و  پیام  به  هم  زن ها  ولی  دارند  توجه  حرف  پیام  به  فقط  ارتباط 
مفهوم های یک حرف هم توجه می کنند مرد می گوید خانم چرا خانه به هم ریخته 
است زن برداشت می کند که تو من را تنبل خطاب می کنی از صبح تا شب اینجا 
زحمت بکشم ولی تو ... اگر آقا در ادامه می گفت بچه ها امروز اذیت کرده اند و اجازه 
ندادند شما مرتب کنی برداشت غلط نمی شد یا در تعامالت زن با خانواده شوهر در 

بسیاری از موارد این سوءبرداشت ها اتفاق می افتد.

عمقی بودن مرد و سطحی بودن زن
اما آخرین ویژگی خداوند وقتی عالم رو طراحی می کرد از جمع عمق به عالوه ی 
سطح آفرید. این که شما هیچ چیزی رو در هستی نمی بینید که این دو در کنار هم 
نباشند. خورشید که عضوی از عالم هستی است،  عمقش گداخته های مذاب آتش 
است و سطح آن نور و حرارت فراگرفته 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 فراگرفته است.
خداوند عالم نگاه عمقی را داد به خانم ها و سطحی نگری را عنایت کرد به آقایان 
در خرید خانه  آقا به چه مشخصاتی از این خانه نگاه می کند؟ ملکیت؟ 6 دانِگ؟ 

171 خطبه ی عقد مورخه ی 1378/12/22

تراکم چقدرِ؟ تجاری می خوره؟ چند سال ساخته؟ تأسیسات آن چه می باشد؟ خانم 
به چه چیزی نگاه می کند؟ آشپزخانه اش باز و دلگشا هست؟ کمد و کابینت تازه رنگ 
خورده؟ یک شاخه ی گل رو بدید دست زن احساس عشق و شور و محبت می کند. 
لذا گاهی به تون شکایت می کند می گوید آیا شده است یک بار شاخه ی گل به یاری 
برای من؟ آقا می گه تو خانه صدمیلیونی نشسته می گه یک شاخه گل! عمق رومی 
بینه... خداوند متعال متناسب با وظیفه ای که باید در زندگی ایفا کنند ویژگی هایی 
داده خانم مدیر منزل خودش سطحی بینی او زندگی را جذاب و متنوع می کند 
مردمدیرخانواده است عمقی نگر بودن او باعث می شود دقیق م عمیق به بعضی از 

مسائل نگاه کند تا هرچه به صالح خانواده است اتفاق بیفتد 

سکوت مرد اثر عمقی نگری و حرف زدن زن اثر سطحی نگری
بزرگ ترین اثر عمقی نگری سکوِت. رحالی که سطحی نگری در زن میل شدید به 
گفتگو درست می کند. زن حرف نزنه می میره از خورد و خوراک و نفس براش واجب 
تر؛ اما خانوم دقت کنن اگر آقایون حرف نمی زنند مال این نیست که شمارا دوست 
ندارند. درک نمی کنند. نمی توانند حرف زدن سطحی می خواهد... همه ی حرفایی 
که آقایان می زنند اوالً دیدیم جمله نه کلمه می گویند باشه، نه ببینم، بعد، اصال، 
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 5 جمله بیشتر نیست. سالم خوبین خانواده چطورن کار و بارا چطوره چه 

خبر؟ تموم شد...

البته تفاوتهاي بین دو جنس مرد و زن منحصر به موارد یاد شده نیست اما آنچه 
دانستن آن براي جوان آماده به ازدواج ضروري است آگاهي  )هر چند نسبي و ابتدایي  ( 

نسبت به این تفاوتها و اتخاذ رفتار متناسب با روحیه و طبیعت طرف مقابل است.
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جلسه 8: باورهای غیرمنطقی
معموالً در همه ی اعصار مردم در زندگی خود با یک سری خرافات رایج یا عقاید 
و تفکرات غیرمنطقی مواجه بوده اند که گاه در همان زمان به باطل بودن آن ها آگاه 
شده اند و گاه در زمانه ای بعد ازمیان رفته اند امر خطیر تشکیل خانواده نیز از این 
این  گاهی  ازدواج هم دخیل هستند حال  در  تفکرات  این  و  نیست  مبرا  تفکرات 
تفکرات غیرمنطقی مانع ازدواج  آسان می شوند و گاهی شخص با بهره گیری از آن 
تفکرات اقدام به انتخاب و ازدواج می کند که این اقدام احتمال عدم پایداری ازدواج را 

باال می برد ما در این جلسه مختصراً به بیان هردو نوع می پردازیم.

دسته اول مانع ازدواج می باشند ازجمله:
1. همسر من باید فردی کامل باشد

2. وقتی پیشرفت شخصی ام تمام شد ازدواج می کنم
3. هیچ کس در حد من و خانواده من نیست

جلسه هشتم
باورهای غیرمنطقی
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دسته دوم در شروع ازدواج مطرح می شوند:
1. شناخت به وسیله ارتباط قبل از ازدواج

2. تمرکز بر خانواده یا عدم آن
3. ازدواج همه مشکالت را حل می کند

4. عشق نشانه صحت انتخاب است
5. مهریه سنگین باعث قوام زندگی می شود

6. با ازدواج به آزادی و استقالل  می رسیم
7. اگر ازدواج نکنم سنم باال می رود 

8. انتخاب باید آسان باشد

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 این گونه باورها کوشا 

باشید.

باورهای ناصحیح 
در خصوص زمین و شکل هندسه آن مدت ها 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. تقریباً نظریه تخت بودن  و کروی 
نبودن زمین قطعی انگاشته می شد مثاًل هندوها معتقد بودند که زمین مسطح بر 
شانه چهار فیل قرار دارد که به نوبه خود بر پشت چهار الک پشت شناور در اقیانوسی 
بیکران، ایستاده اند. مصریان باستان، زمین را رب النوع می پنداشتند که به پهلو دراز 

کشیده و الهه نات بر روی آن خمیده است.

نظریه پردازی درباره تخت بودن زمین از دوران باستان و توسط اقوام گوناگون و 
به خصوص یونانیان آغاز شد و تا سال های طوالنی بسیاری از مردم نیز بر این باور 
بودند... وقتی در قایقی در میان دریا قرار می گرفتند سطح آب های اطراف خود را 
که فاصله خیلی زیاد از آن ها نداشت مسطح می دیدند و آسمان را به صورت کاسه 
وارونه ای می دیدند که روی آب ها را پوشانده است اگر دانشمندی هم ادعای گرد بودن 
زمین را مطرح می کرد به شدت برخورد می کردند و او تا حد مرگ پیش می بردند.172 

معموالً در همه زمان ها افراد و مردم بر اساس یافته های علمی یا خرافات رایج یا 
سنت ها و ... با یک سلسله عقاید و تفکرات غیرمنطقی مواجه بوده اند که گاه در 
همان زمان به باطل بودن آن ها آگاه شده اند و گاه در زمانه ای بعد ازمیان رفته اند و 

گاهی هم تا مدت ها در بین مردم بوده و هنوز هم طرفدارانی دارند 

ازاین گونه مثال ها می شود به بلندی تاریخ عنوان کرد173  که بعدها مردم بعضاً به 
خاطر آن عقاید باطل گذشته خودشان را سرزنش می کردند 

در صدر اسالم نیز این گونه عقاید باطل و تفکرات غلط هر از چند گاهی ظهور 
می کرد پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرزندی داشت که نامش  ابراهیم بود پیامبر 
به شدت به ابراهیم عالقه مند بود ولی ابراهیم در 18 ماهگی بیمار شد و از دنیا رفت 
پیامبر در مرگ او به شدت غصه دار شد پیامبر خدا به علی علیه السالم دستور داد 
بدن ابراهیم را غسل دهد و کفن کند. ابراهیم در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

roshd.ir  172  شبكه ملی مدارس. ويكی پديا
173 مثال در طول تاريخ درخصوص بيماری های روانی عقايد عجيب و گاهی بسيار خشن و سخت 

وجودداشته است.
يماريهای روانی در همه مقاطع تاريخ به نوعی مورد توجه بوده است. در دوران باستان بيماريهای روانی را به 

»ارواح، جن و شيطان« نسبت می دادند و برای بيرون راندن آنها از جادوگر استفاده می کردند.
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در تواریخ آمده است: در آن روز که ابراهیم از دنیا رفت  خورشید گرفت و مردم 
مدینه گفتند: خورشید به خاطر مرگ ابراهیم گرفته است!  

رسول خدا )ص( برای رفع این اشتباه و مبارزه با این موهومات و خرافات به منبر 
ْمِس َو الَْقَمِر آیََتاِن  رفت و مردم را مخاطب ساخته فرمود: أَیَُّها النَّاُس آن ُکُسوَف الشَّ
ِ یَْجرِیَاِن بِأَْمرِهِ ُمِطیَعاِن لَُه اَل یَْنَکِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد َو اَل لَِحَیاتِِه َفإَِذا انَْکَسَفا  ِمْن آیَاِت اهللَّ

أَْو أََحُدُهَما َصلُّوا ... 174
ای مردم همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های قدرت حق تعالی هستند که 
تحت اراده و فرمان او هستند و برای مرگ و حیات کسی نمی گیرند و هر زمان دیدید 

آن دو یا یکی از آن ها گرفت نماز بگزارید. 

در جوامع امروزی ما هم علی رغم پیشرفت های چشمگیر و ... اما متأسفانه خرافه و 
عقاید باطل و غلط فراوان اند عقایدی که بعضاً غلط بودن را نمی دانند یا نمی خواهند 
بفهمند  این مسئله منحصر به کشور و فرهنگ ما هم نیست و تقریباهمه گیری 
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 همه جا وجود دارد. 

متأسفانه مسئله ازدواج مثل سایر حوزه های  اجتماعی با عقاید غلط و باورهای 
غیرمنطقی175 متفاوت و گسترده ای مواجه است و متأسفانه آثار مخربی را به همراه 

داشته است. 

174 زندگانی حضرت محمد )ص(، نويسنده: رسولی محالتی  و   المحاسن، ج 2، ص: 314
175 من جمله: عاقالنه فكر کنيد، راحت تر زندگي کنيد و چگونه منطقي زندگي کنيم

رهبر معظم انقالب در دیدار افطاری دانشجویان در سال 1393 ضمن گله مندی از 
نگاه بی تفاوت به ازدواج جوانان و تبعات آن فرمودند: »بعضی از تصورات و سّنت های 
ازدواج  از رواج  مانع  این ها دست وپا گیر است،  ازدواج وجود دارد که  غلط در مورد 

جوان ها است. این سنت ها را باید عماًل نقض کرد.«176 

این عقاید گاهی به طورکلی مانع ازدواج هستند و گاهی مانع نیست بلکه در  شروع 
ازدواج مطرح می شود و مانع ازدواج صحیح و پایدار می شود.

عقاید غیرمنطقی ازدواج
عقاید مانع ازدواج

گاهی این تفکرات باطل سد بزرگی در مسیر اصل ازدواج و سپس نحوه انتخاب و 
ازدواج هستند یعنی وجود این عقاید باعث تأخیر در ازدواج می شود ازجمله این عقاید 

به موارد ذیل می توان اشاره کرد 

1. همسر من باید فردی کامل باشد 
 در حدیث آمد که خاّلق مجید

خلق عالم را سه گونه آفرید
یک گروه را جمله عقل و علم و جود.

آن فرشته است و نداند جز سجود.
نیست اندر عنصرش حرص و هوا.

نور مطلق زنده از عشق خدا. 177

176 بيانات در ديدار دانشجويان - در بيست و پنجمين روز ماه مبارك رمضان 5341
177 مجموعه آثاراستادشهيدمطهری، ج 23، ص: 112
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بی عیب و نقص فرشته است نه انسان و همسر من و شما هیچ فردی صد درصد 
کامل نیست و تمام ما این را می دانیم. برای ازدواج، همه ما تمام معیارهای خوب 
را برای همسرمان می خواهیم اعم از مادیات، معنویات، خانواده، تحصیالت و... اما 
همان طور که ما کامل نیستیم نباید از همسر آینده مان هم انتظار داشته باشیم 
کامل باشد. پس باید در معیارهای خود اهم و فی االهم کنیم و از بعضی معیارها 

چشم پوشی کنیم به معیارهای ضروری اکتفا کنیم. 

این افراد بعضاً دنبال به کمال رسیدن خود هم نیستند حال در همه ابعاد مادی 
یا معنوی ولی دنبال کامل هستند  وقتی ما خاطرات بعضی خوبان رو نگاه می کنیم 

می بینیم خودشان اول دنبال کامل شدن بودند دغدغه اولیه آن ها خودسازی بود.
نماز  نمی خورد.  آب  تا ظهر  ماه صبح ها  دو  بود،  که  سرباز  باقری  شهید حسن 
نخوانده هم نمی خوابید. می خواست یادش نرود که دو ماه پیش یک شب نمازش 

قضا شده بود.178  

در ادامه شعری که در باال خواندم شاعر گروه دوم و سوم را معرفی می کند 
یک گروه دیگر از دانش تهی.

همچو حیوان از علف در فربهی.

گروه سوم انسان است هم می تواند رشد کند دغدغه رسیدن به کمال داشته باشد 
فرشته خو شود هم به رنگ چهارپا درآید.

وان سوم هست آدمیزاد و بشر.
از فرشته نیمی و نیمی ز خر.

تا کدامین غالب آید درنبرد.

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

زین دوگانه تا کدامین برد نرد179 

لذا اگر هم دنبال کمال در انتخاب هستیم باید اول دغدغه کمال خود را داشته 
باشیم نه اینکه خودمان کامل باشیم این اعتقاد نیز محدودکننده و غیرمنطقی است 
ازآن جهت که هیچ کس کامل نیست و احساس کامل بودن به عنوان یک همسر را 
نخواهد داشت. این راه یک روز و دو روز نیست  آمادگي براي ازدواج ضروری است 
تفکر  شاید  این  نیست  بی نقص شدن  و  معنای کمال  به  این  ولی  نیست  شکی 

اشخاصي را براي تصمیم گیری درباره ازدواج دچار اضطراب کند.
ولی حداقل دغدغه داشته باشیم و در مسیر رسیدن به کمال حرکت کنیم 

2. وقتی پیشرفت شخصی ام تمام شد ازدواج می کنم
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: زَوُِّجوا اَیاماُکم، فاِنَّ اهلّل َ یُْحِسُن لَُهْم فی 

ُع لَُهْم فِی اَرْزاقِِهم وَیَزیُدُهم فِی ُمرُّواتِهم؛ 180 اَْخالقِِهم وَیَُوسِّ
بی همسران را همسر دهید، زیرا خداوند اخالق آن ها را در پرتو ازدواج، نیک گرداند 
و بر روزی و معاش آن ها وسعت بخشد و بر مروت و ارزش های عالی انسانی آن ها 

می افزاید.

به فرموده حضرت ازدواج باعث پیشرفت هم در عرصه مادی و هم در عرصه معنوی 
است البته همراه با تالش و توکل و البته صبر.

السالم عرض کرد: من  باقر علیه  امام  به  ....زنی  الهی  حتی در مسیر معنوی و 
متبّتله هستم. حضرت فرمودند: مقصود تو چیست؟ گفت: هرگز نمی خواهم ازدواج 

179 مجموعه آثاراستادشهيدمطهری، ج 23، ص: 112
180 بحار األنوار )ط - بيروت( ج 100، ص: 222
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کنم. حضرت فرمودند: برای چه؟ گفت: می خواهم بافضیلت باشم. حضرت فرمودند: 
َُّه لَْیَس اََحٌد یَْسِبُقها اِلَی  »اِنَْصرِفی َفلَْو کاَن ذلَِک َفْضاًل لَکانَْت فاِطَمُة اََحقُّ بِِه ِمْنِک اِن

الَفْضِل«؛181 
از این فکر صرف نظر کن که اگر در این کار فضیلتی بود، حضرت فاطمه علیهاالسالم 

از تو به آن سزاوارتر بود. هیچ کس نمی تواند در فضیلت از ایشان پیشی بگیرد.
 

یعنی اگر ترک ازدواج کار خوبی بود، حضرت زهرا علیها السالم که بهترین زن 
عالم اند، ازدواج نمی کردند. همه پیامبران و امامان علیهم السالم ازدواج کردند. فقط 
یک پیغمبر همسر نداشت، آن هم حضرت عیسی علیه السالم بود که بنا بر مصالحی 
ازدواج نکرد. و ااّل در دین ما از ترک ازدواج شدیداً نهی شده است. پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله فرمودند: »ِشراُر َمْوتا ُکُم الُعزّاُب«؛182  شرورترین مردگان شما کسانی هستند که 

بدون همسرند.

3. هیچ کس در حد من و خانواده من نیست
ِر َصِدیٌق183 ؛ برای متکبر دوستی وجود  لِلُْمَتَکبِّ علی علیه السالم فرمود: »لَْیَس 
ندارد.« چون همیشه خود را باالتر می بیند نه تنها دوستی باقی نمی ماند، بلکه مردم 
ُر184   اِس الُْمَتَکبِّ از او متنفر می شوند چراکه  امام صادق علیه السالم فرمود: »أَْمَقُت النَّ

؛ منفورترین و مبغوض ترین مردم، متکبر است.« 

خودخواهی و خودبزرگ بینی بعضی افراد هم در هنگام انتخاب و هم بعد از ازدواج 
مایه دردسر آن ها است، چراکه در هنگام انتخاب کمتر کسی را می پسندند و بعدازآن 

181 الكافی، ج 5، ص 509؛ بحاراألنوار، ج 100، ص 219، ح 13.
182 المقنعه، ص 497، بحاراألنوار، ج 100، ص 220، ح 19

183 غرر الحكم درر الكلم ص 557
184 من ال يحضره الفقيه ج4 ص 395

نیز همیشه خود را بهتر از همسر خود می پندارند. زندگی با این افراد واقعاً سخت 
است.

مرد بالداری بالباس پاکیزه خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله آمد و نزدیک 
حضرت نشست، سپس مرد تنگدستی با جامه های چرکین وارد شد و پهلوی مرد مال 
دار نشست، مال دار جامه هایش را از زیر پای او بکشید. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
به او فرمود: ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ گفت نه فرمود: ترسیدی از دارائی 
تو چیزی به او رسد؟ گفت: نه فرمود: ترسیدی لباست چرک شود؟ گفت: نه. فرمود: 
پس چرا ترا بر این کار واداشت؟ گفت: یا رسول اهلل! من همدمی )شیطانی دارم( که هر 
کار زشتی را در نظرم زینت دهد و هر کار خوبی را زشت نمایش دهد، من نصف مالم 
را به او می دهم، پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به آن مرد نا دارا فرمود: تو می پذیری؟ 
گفت: نه: مرد مال دار گفت: چرا؟ گفت: زیرا می ترسم در دل من درآید آنچه در دل 

تو درآمده )که تکبر و توهین فقرا باشد(. .185

با نقاط قوت و ضعف. بعضی ها دارای نقاط مثبت  انسان هایی هستیم  تمام ما 
بیشتری هستند و بعضی ها نقاط منفی بیشتری دارند. تا وقتی خود را از همه برتر 
بدانیم هیچ گاه پیشرفت نخواهیم برای همین افراد متکبر باید از موضعشان پایین 
بیایند و باور کنند آن ها نیز نقاط منفی دارند کافی است نگاهی در آینه بیندازند یا 
به رفتار خود با دیگران دقت کنند اگر انسان تکبر را درمان نکند دست زمانه او را 

به زیر می کشد

ِ ص  ِ ع َقاَل: َجاَء َرُجٌل ُموِسٌر إِلَی َرُسوِل اهللَّ 185 الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 262 َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
ِ ص »3« َفَجاَء َرُجٌل ُمْعِسٌر َدِرُن الثَّْوِب َفَجلََس إِلَی َجْنِب الُْموِسِر َفَقَبَض الُْموِسُر  نَِقيُّ الثَّْوِب َفَجلََس إِلَی َرُسوِل اهللَّ
َک ِمْن َفْقِرهِ َشيْ ٌء َقاَل اَل َقاَل َفِخْفَت أَْن يُِصيَبُه ِمْن  ِ ص أَ ِخْفت  أَْن يََمسَّ ثَِيابَُه ِمْن تَْحِت َفِخَذيِْه َفَقاَل لَُه َرُسوُل اهللَّ

ِ إِنَّ لِي  َخ ثَِيابََک َقاَل اَل َقاَل َفَما َحَملََک َعلَی َما َصَنْعَت َفَقاَل يَا َرُسوَل اهللَّ ِغَناَك َشيْ ٌء َقاَل اَل َقاَل َفِخْفَت أَْن يَُوسِّ
ِ ص لِلُْمْعِسِر أَ تَْقَبُل َقاَل  َقِريناً يَُزيُِّن لِي ُکلَّ َقِبيٍح َو يَُقبُِّح لِي ُکلَّ َحَسٍن  َو َقْد َجَعلُْت لَُه نِْصَف َمالِي َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

ُجُل َو لَِم َقاَل أََخاُف أَْن يَْدُخلَِني َما َدَخلََک. اَل َفَقاَل لَُه الرَّ
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مگسی چندین بار روی صورت منصور دوانیقی نشست. منصور نتوانست او را از 
خود دفع کند ناراحت شد و از امام صادق علیه السالم پرسید: خداوند چرا مگس 
ِ ِلَيِّ  را آفریده است؟ حضرت فرمود: برای این که متکبران را ذلیل کند؛ یَا أَبَا َعْبِد اهللَّ
بَاب  محضر امام صادق علیه السالم عرضه داشت چرا خداوند  ُ تََعالَی الذُّ َشيْ ءٍ َخلََق اهللَّ
ارِیَن186.    پشه را خلق کرده است آقا امام صادق علیه السالم فرمودند: َقاَل لُِیِذلَّ بِِه الَْجبَّ

برای این که به واسطه اش ستمگران را خوار و ذلیل کند.

تفکرات غیرمنطقی در شروع ازدواج
ممکن است فردی به دلیل یک تفکر اشتباه سال ها مجرد و تنها بماند و هیچ وقت 
نیز متوجه اشتباه خود نشود تا اینجا ما این اعتقادات  افراد را بیان کردیم   بالعکس 
که  دهد  ازدواجی  به  تن  غیرمنطقی  عقیده  یک  دلیل  به  شخصی  است  ممکن 
خوشبختی را از خود دور و دورتر کند. با بررسی این دالیل غیرمنطقی راه را برای 
تصمیم گیری شما که بر سر دوراهی مانده اید واضح تر می کنیم تا راحت تر تصمیم 

بگیرید.

1. شناخت به وسیله ارتباط قبل از ازدواج
این عقیده چنین است: اگر من و همسر آینده ام قبل از ازدواج باهم دوست باشیم، 

شانس و خوشبختی مان را افزایش خواهیم داد چراکه همدیگر را خواهیم شناخت.
وابستگی هایی که بین دختر و پسر ایجاد می شود، مانع گزیش صحیح و دقیق 
برای شریک آینده زندگی می شود و ازآنجاکه دختر یا پسر به فردی خاص وابسته 
شده، تمام نیکی ها، خوبی ها، زیبایی ها را در فرد موردعالقه خود می بیند و دیگر 
توان مشاهده عیوب احتمالی طرف مقابل را ندارند؛ زیرا از روی عالقه و از پشت عینک 

َُّه َعْنُه ثُمَّ َوَقَع  ِ ع َو َقْد َوَقَع َعلَی الَْمْنُصوِر ُذبَاٌب َفَذب 186 َصاِحِب الَْمْنُصوِر َقاَل: َقاَل الَْمْنُصوُر يَْوماً أِلَبِي َعْبِد اهللَّ
بَاَب َقاَل لُِيِذلَّ بِِه الَْجبَّارِيَن. ُ تََعالَی الذُّ ِ أِلَيِّ َشيْ ءٍ َخلََق اهللَّ َُّه َعْنُه َفَقاَل يَا أَبَا َعْبِد اهللَّ َُّه َعْنُه ثُمَّ َوَقَع َعلَْيِه َفَذب َعلَْيِه َفَذب

وابستگی، به طرف مقابل نگاه می کند؟ نه با نگاه نقادانه و بررسی کننده ای که تمام 
نقاط ضعف و قوت او را در ترازوی حقیقت بین، مورد دقت و مشاهده قرار دهد.

باشد،  صحیح   انتخاب  در  گیر  دست وپا  آن که  از  بیش  پسر،  و  دختر  روابط 
تهدیدکننده نهاد خانواده در جامعه به شمار می آید.

آخرین  طبق  می گوید:  پنسیلوانیا  ایالت  دانشگاه  استاد  کوهان  کاترین  دکتر 
تحقیقات، افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشته اند؛ بعد از ازدواج، در حل 

مشکالت خود عاجزند؛ زیرا که نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند.187 
ان شا اهلل در جلسات آینده مفصل به آسیب های این دوستی ها خواهیم پرداخت.

 
تمرکز بر خانواده یا عدم آن

این باور غلط به دو شکل مطرح هست
1. میگویند تو می خواهی با خودش ازدواج کنی خانواده مهم نیست

 ِ اُس إِیَّاُکْم َو َخْضرَاَء الدَِّمِن قِیَل یَا رَُسوَل اهللَّ رسول خدا )ص( می فرماید: ََقاَل أَیَُّها النَّ
ْوءِ. 188 َو َما َخْضرَاُء الدَِّمِن َقاَل الَْمرْأَُة الَْحْسَناُء فِي َمْنِبِت السَّ

»ای مردم از گیاهانی که بر مزبله ها می روید اجتناب نمایید، گفته شد: یا رسول 
اهلّل مقصود شما از گیاه و سبزی که بر مزبله می روید چیست؟ زن زیبایی که در 

خانواده پست و فرومایه پرورش می یابد.«

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

فرماید: 

187 روزنامه جمهوری: ش 6571، ص 5
188 الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص: 332
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ِِّه َو الَِّذي َخُبَث ال یَْخرُُج إاِلَّ نَِکدا؛189  سرزمین  ُب یَْخرُُج نَباتُُه بِإِْذِن رَب یِّ  َو الَْبلَُد الطَّ
پاکیزه )و شیرین( گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین های بدطینت )و 

شوره زار( جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید.

بنابراین باید در انتخاب همسر بسیار دقت کرد و از خانواده دارای کرامت و شرافت 
و اصالت همسر را برگزید چراکه این کشت زار در ثمر و میوه زندگی که فرزند باشد 

تأثیر خواهد گذاشت.
 

الِعرَْق  فإِنَّ  ولََدک،  تََضُع  نِصاٍب  أَيِّ  پیامبر اسالم فرمودند: »»انُظر في  هم چنین 
اس«190؛ بنگر که فرزند خود را در چه مکانی قرار می دهی زیرا رگ و ریشه در  َدسَّ

فرزند اثر می گذارد.«

2. میگویند مهم پدر و مادرش هستند در فالن خانه بزرگ شده پدرش مادرش فالن 
اشخاص متدین و متشخص هستند پس حتماً جوان سالم و مطلوبی باید باش و 
در مورد خود جوان تحقیق نمی کنند درصورتی که نوح نبی هم فرزندی کافر داشت 

یعقوب نبی یک فرزندش یوسف بود د دیگری یوسف کش 

2. ازدواج همه مشکالت را حل می کند
 گاهی خانواده ها برای سربه راه شدن و مسئولیت پذیر شدن فرزندشان، او را به ازدواج 
ترغیب می کنند درصورتی که ازدواج خود مسئولیت مضاعفی بر دوش افراد است و 
اگر فردی نتواند از پس مسئولیت های دوران مجردی خود بربیاید به سختی می تواند 

از پس مشکالت و مسئولیت های زندگی مشترک بربیاید. پس فکر نکنید ازدواج

189 سورة األعراف: 58
190 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله(، ص: 266

 مشکالت را حل می کند. اگر مشکلی در هر زمینه ای دارید سعی کنید قبل از 
ازدواج آن را حل کنید تا مشکالت خود را وارد یک زندگی جدید نکنید

3. عشق نشانه صحت انتخاب است
امیرالمؤمنین علی ع می فرماید:  »حّب الّشي ء یعمي و یصّم«.191 

، دوست داشتن چیزی )آن هم ناآگاهانه و از سر هیجان و احساسات( انسان را کور 
و کر می کند .

عشق و محبت افراطی مانع شناخت دقیق می شود عاشق فقط خوبی می بیند 
حتی بدی ها را هم خوبی می بیند 

عالوه بر این عشق الزمه زندگی زناشویی است اما برای آن کافی نیست و اگر شما 
فقط به خاطر این که عاشق فردی هستید با او ازدواج کنید همان قدر اشتباه است که 
فقط به خاطر پول یا ظاهر باکسی ازدواج کنید، چراکه تمام این ها جزئی از زندگی اند 

و نه کل آن. در زندگی مالک های دیگری را هم باید زوجین داشته باشند 

از طرفی عشق در زندگی مشترک با عشق در دوران مجردی از همه لحاظ متفاوت 
است وقتی وارد زندگی مشترک می شوید به همفکری و همدلی احتیاج دارید، به 
کسی که شما را درک کند و به شما آن طور که می خواهید توجه کند و احترام بگذارد 
و هزاران چیز دیگر که تنها با عشق میسر نیست و به برگ خریدهای دیگری نیز 
احتیاج دارد. غم عشقی ازدست رفته، ممکن است چند روز یا نهایتاً چند هفته طول 
بکشد و به یک خاطره تبدیل شود اما یک زندگی شکست خورده تا سال ها شما را 

آزار خواهد داد.

191 بحار 77/ 165- از کتاب »عوالی اللّئالی«- الحياة / ترجمه احمد آرام، ج 1، ص: 299
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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

 
4. مهریه سنگین باعث قوام زندگی می شود

مسئله مهریه در اسالم مسئله بسیار مهم، ظریف، دقیق و قابل توجه است، اصل 
مهریه پسندیده است اما اسالم بر مهریه های سبک اصرار دارد و از مهریه های سنگین 

متنفر است
 

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( می فرمایند:
أَْفَضُل نِساءِ أُمَّتی أَْصَبُحُهنَّ وَْجهاً َو أََقلُُّهنَّ َمْهراً  .192 

برترین زنان امت من زنی است که زیبایش بیشتر و صداقش کمتر باشد.

مهریه زیاد خوشبختی نمی آورد بلکه بعضاً عامل ناراحتی ها و دلخوری های اول 
ازدواج و بعد نگرانی مرد و تهدیدهای خانمان سوز زن می شود 

امیرالمؤمنین )علیه السالم( می فرماید:
ال تُغالُوا بُِمُهورِ النِّساءِ َفَتُکوَن َعداَوًة193  

مهرها را زیاد نگیرید که مایه دشمنی است.

از اثرات سوء دیگر مهریه سنگین این است که مجلس خواستگاری به مجلس 
چانه زدن برای باال یا پایین آوردن مهریه، مبدل می شود که این عمل در شآن یک 
دختر نیست و ارج و ارزشش ضایع می شود؛ زیرا در این حالت، با زن به صورت یک 
کاال برخورد می شود و این درست برخالف تصور آن خانواده ای است که می پندارد با 

192 بحار األنوار: 103/ 237/ 25.
193 مكارم األخالق: ج 1 ص 506 ح 1753

سنگین گرفتن مهریه، ارزش و اعتبار دخترش را باالبرده و او را در بین دیگران سربلند 
کرده است.

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود:
َّما ِهَی ُسْقَیا اهللِّ ُسْبحانَُه.194   ال تُغالُوا بُِمُهورِ النِّساءِ َفإِن

مهرها را سنگین نگیرید، مهر و محبت را باید خداوند مهربان فراهم آورد، پول و 
مال عشق و محبت نمی آورد.

همسر شهید محمد جهان آرا می گوید مهریه ما یک جلد کالم اهلل مجید بود و یک 
سکه طال.

سکه را که بعد از عقد بخشیدم اما آن یک جلد قرآن را محمد بعد از ازدواج خرید 
و در صفحه اولش این طور نوشت: ))امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت 
مشترک ما باشد و نه چیز دیگر؛ که همه چیز فناپذیر است جز این کتاب((. حاال 
هرچند وقت یک بار خستگی بر من غلبه می کند، این نوشته ها را می خوانم و آرام 

می گیرم.195 

حضرت باقر )علیه السالم( فرمود: زنی خدمت رسول حق آمد و عرضه داشت مرا 
شوهر دهید، حضرت فرمود: کدام یک از شما حاضران او را به زنی قبول می کند.

مردی برخاست و گفت: من، فرمود: بابت مهرش چه می دهی؟ گفت: چیزی ندارم، 
فرمود: بدون صداق نمی شود، باز حضرت پیشنهاد خود را تکرار کرد و کسی غیرازآن 
مرد پاسخ نگفت تا مرتبه سوم به داوطلب فرمود: چیزی از قرآن می دانی؟ عرضه 
داشت: آری. فرمود: این زن را در برابر تعلیم هر مقدار از قرآن که می دانی به همسری 

194 بحار األنوار: ج 103 ص 353 ح 34
195 بانوی ماه 5، ص14
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تو درآوردم.196 

دختران باکرامت باید متوجه باشند اگر هم کفوی 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.

رسول حق در ازدواج دختر بزرگوارش که سیده زنان تمام جهان است با علی )علیه 
السالم( مهر و صداق را مختصر و اندک قرارداد تا برای تمام امت سرمشق و اسوه باشد، 
چه زشت است که خانواده ها در مسائل ازدواج بخصوص مسئله مهر از پیامبر عزیز 

خود پیروی نکنند.

تَْیِسیَر  الَْمرْأَةِ  یُْمِن  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله دراین باره می فرماید: آن ِمْن 
ِخْطَبِتها وَتَْیِسیَر ِصداقِها و...؛ 197

از میمنت ]و خجستگی[ زن این است که راحت خواستگاری شود و کابینش )مهریه 
اش( سبک.

 
خواستگاری آسان و راحت یعنی اینکه مسائلی مانند پرداخت شیربها، مهریه های 
سنگین، خرید سنگین، هزینه های چشم وهم چشمی، برگزاری مراسم پرخرج، قراردادن 
شرایط دشوار و اموری ازاین دست مطرح نشود تا یک زن بامیمنت و مبارکی وارد منزل 

همسرش شود و زندگی توأم بامحبت و آسایش فکری و روحی را آغاز نمایند.

196 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )و المستطرفات(، ج 2، ص: 579
197 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل عليه و آله(، ص: 342

5. با ازدواج به آزادی و استقالل  می رسیم
درست است که شما با ازدواج، مستقل تر از زمانی خواهید شد که در خانه پدری 
زندگی می کردید اما در زندگی مشترک شما به یک استقالل دو نفِر باهمسرتان 
نمی توانید  و  کنید  تصمیم گیری  باهمسرتان  باید  زمینه ها  همه  در  که  می رسید 
به تنهایی تصمیم بگیرید و باید راجع به تصمیمات و اعمال خود در برابر همسرتان 
پاسخگو باشید. پس به امید آزادی مطلق ازدواج نکنید چراکه ازدواج هم قیدوبندهای 
خود را دارد. پدر و مادر هرچقدر سخت گیر باشند از یک ازدواج ناموفق و همسری که 
برای شما مناسب نیست بهتر است، پس به جای ازدواج از سر ناچاری، به فکر راه حلی 

برای حل مشکالت با والدینتان باشید 
 

6. اگر ازدواج نکنم سنم باال می رود 
سن ازدواج یک دغدغه همیشگی برای کسانی که می خواستند ازدواج کنند بوده 
است هر وقت که شرایط ازدواج کردن را داشتید و شخص مناسبی برای ازدواج پیدا 
کردید معطل نشوید و اگر سنتان داشت باال می رفت نترسید و تن به ازدواجی از 
سر اجبار ندهید. همیشه به یاد داشته باشید که ازدواج ناموفق بسیار دردناک تر از 

تنهایی است. 

7. انتخاب باید آسان باشد
این عقیده که انتخاب یک همسر باید ساده باشد و این انتخاب حامل یک شانس 
و یا اتفاق است. بنابراین فرد شاید تصور کند که براي انتخاب همسر به جاي عمل 

کردن باید در انتظار یک اتفاق بماند.

عالوه بر حکم عقل و منطق، روایاتی که در آن معیارهای انتخاب همسر ذکرشده 
انسان در سرنوشت خویش است. پیشوایان دین به ما  دلیل محکمی بر دخالت 
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توصیه کرده اند که در انتخاب همسر نهایت دقت را مبذول کرده و چشم بسته ازدواج 
نکنیم، چراکه ازدواج یک موضوع حیاتی است و برای هر کس به طور طبیعی در طول 
زندگی اش فقط یک بار اتفاق می افتد، نباید با تنبلی و سرسری گرفتن آینده به خطر 
بیفتد واقعاً از این آدم های تنبل تو جامعه زیاد شده شاعر زیبا حال این افراد را گفته

تنبلي می گفت با سوز و گداز
 اي خدا! یک دم بیا با من بساز!

مي نشینم در کنار پنجره
تو مهیا کن کمي نان و کره

مي کشم من زحمت نان و کره
مي کنم شکرت ز بیخ حنجره

خالصه خدایا من حال ندارم تو خودت درستش کن شعر طوالنِی ادامه دارد این 
جناب تنبل دست سمت آسمان از خدا پول می خواست  و خانه و غذای لذیذ و از 

این موارد  تا اینکه ناگهان
سقف خانه بر سرش آوار شد

روز روشن پیش چشمش تا رشد
گفت تنبل  اي خدا! شکرت، چرا

سقف را یکجا فرستادي مرا؟!
می فرستادی تو چیز بهتري
من به قربان تو که زیباتری
می روم تا خانه ای پیدا کنم

هر چه تنبل هست را رسوا کنم 

این مواردی که خدمت شما شمردیم یک سری از باورهای غلط در مسیر ازدواج 
بود ان شا اهلل که بتوانیم جاده ی ازدواج جوانان عزیزمان را از این سنگالخ ها پاک کنیم 

ان شا اهلل.
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جلسه 9: قاعده طالیی برای پایداری ازدواج

در جلسات گذشته به بیانات مختلفی در خصوص ترغیب به ازدواج با لحاظ دو 
قید پایداری و آسانی تالش شده است مالک های انتخاب را عرض کرده ایم در این 
جلسه که تقریباً به پایان  مباحث نزدیک می شویم الزم است از منظر دیگری به 

مسئله بنگریم و کمی بینش توحیدی و نگاه رشد یافته تری را القاء نماییم

انتخاب صحیح همسر و شروعی  از  مابعد  این مشکل که مخاطب  باهدف حل 
مورد رضایت دین با مشکالت و اختالفاتی ولو مختصر بر خواهد خورد این بحث راه 

برون رفت از آن مشکالت است لذا از باب مقدمه عرض می کنیم:

یقیناً زندگی عالم دنیا با سختی ها و گرفتاری هایی همراه است و الزم است ما راه 
برون رفت از آن ها را بیاموزیم و واقعیت آن است که این راه برون رفت به معنای ندیدن 
سختی ها یا تالش برای حذف آن ها نیست بلکه باید رنج را پذیرفت و با او کنار آمد. 

اگر مخاطب ما رنج و سختی را یک واقعیت غیرقابل انکار دانسته و فلسفه آن ها 
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 رنج ها را کاهش دهد 
در حوزه ازدواج با دو فن تحمل و دیدن خوبی ها می توان به این مهم نائل آمد

جلسه نهم
 قائده طالیی برای
پایداری ازدواج
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دنیا دارای قواعدی اجتناب ناپذیر 
یکی از کسانی که از اطرافیان شاه معدوم بود و همان ایامی که  شاه فرار کرده بود 
)یعنی دی ماه 57( هر 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 خاطراتش 

برنامه روزانه اش ازاین قرار بود:

ساعت  دو  بعد  کشتی،  عرشه  روی  مفصل  صبحانه  صبحگاهی،  ورزش  از  بعد 
ماهیگیری، بعدش شنا در استخری که در داخل کشتی تعبیه شده بود، بعد وقت 
ناهار آن هم  چه ناهاری نگو و نپرس، بعدازآن ظهر کمی استراحت، قبل از غروب 
هرروز بک نوع ورزش تفریحی مثل بیلیارد و تنیس و شطرنج، با رفیق هایش  تا شب 
می شد و وقت شام، بعد از شام هم بک فیلم سینمایی به همراه دسر بعد از شام 
داخل کشتی سالن سینما وجود داشت )و در آخر خواب( زمستان ها  داخل کشتی 

می خوابید و تابستان ها روی عرشه کشتی می خوابید 
این خالصه ی برنامه ی روزانه ی این بنده خدا بود 

فکر می کنید آدمی که این همه بساط خوشی براش فراهم بوده حالل و حرام 
آخرش تو در ان کتاب خاطرات در موردش جی نوشته بودند؟ ... از شدت افسردگی 

مرد! 

کسی که آرشیو فیلم سینمایی تو کشتیش پره از فیلم های کمدی و جنگی و 
اکشن و غیره.

تو کشتی آن هم  با خدم و هشم و... از افسردگی بمیرِ؟! بله پول داشت ولی از 
افسردگی مرد. 

را  زمینه  این  در  کتاب های  کافی  عالم   در  پیدا می شوند  زیاد  افراد  ازاین دست 
مطالعه مختصری بکنید یا حتی تو اینترنت جستجوی محدودی داشته باشید بیش 
از آن چیزی که فکرش را بکنید آدم های ثروتمند با این وضعیت وجود دارند چرا؟ 

چراکه این وضعیت مبتال می شوند.

ظاهراً تو دنیا خبرهایی هست قواعدی است مشکالتی که همه ی آن ها با پول و 
ثروت حل نمی شود باید قواعد دنیا را شناخت بحث ما پیرامون ازدواج پایدار، آسان 
و ماندگار بود بحثی که در این جلسه خدمت عزیزان هستم برای پایدار ماندن یک 
ازدواج  ضروری است خیلی مهم است اگر این بحث را خوب ان شا اهلل درک کنیم و با 
آن ارتباط برقرار کنیم خیلی از مشکالت زندگی قابل حل است شاید خیلی از اتفاقاتی 

که ما آن ها را مشکالت حل نشدنی فرض می کردیم به راحتی حل شود.

خداوند متعال درجاهای مختلفی از قرآن بیان می دارد که این سنت من ثابت است 
و قابل تبدیل نیست در سوره فتح آیه 23 خداوند متعال می فرماید: 

ِ تَْبدیاًل )فتح 23( ِة اهللَّ ِ الَّتي  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبُل َو لَْن تَِجَد لُِسنَّ َة اهللَّ ُسنَّ
خدا روشی ثابت و قطعی مقرّر کرده است که از پیش ]بر پیروزی مؤمنان و شکست 

کافران [ جاری بوده است و هرگز برای روش خدا تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 

زندگی قواعدی دارد واقعیت هایی دارد بعضی از واقعیات زندگی هست که هیچ کسی 
به ما نمی گوید نه پدر و مادر و نه آموزش و پروش و ما تازه وقتی در زندگی به این 
واقعیات می رسیم با آن ها آشنا می شویم. بعد نمی دانیم در این موقعیت چه باید کرد.

 حضرت امیر در اول نامه سی ویک نهج البالغه راستش را می گوید واقعیت زندگی 
را می فرماید: پسرم به آرزوهایت نمی رسی 
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َی الَْمْولُوِد الُْمَؤمِِّل َما اَل یُْدرِک198    اِل
اصاًل دنیا برای این آفریده نشده که تو به آرزوهایت برسی فریب این دنیا را نخور 

خیلی دل خوش نکن 

امیر المومنین علی )علیه السالم( در این سخن فصیح و بلیغ خود، در بیان اوصاف 
دنیا ده جمله ذکر فرموده است.

در نخستین جمله می فرماید: »من چگونه توصیف کنم سرایی را که آغاز آن 
سختی و مشّقت است« 

َما أَِصُف ِمْن َدار أَوَّلَُها َعَناٌء در دّومین جمله می افزاید: »و پایانش نیستی و فناست«  
َو آِخرَُها َفَناٌء199 

»َعناء« به معنای رنج و مشّقت است و از همین رو به اسیر »عانی« می گویند: 
چراکه در رنج و مشّقت است.

یک نگاهِ اجمالی، به سراسر زندگی انسان در این جهان نشان می دهد که همه 
آن آمیخته با رنج و مشّقت است، سرآغاز آن که والدت انسان است، نه تنها درد و رنج 
عظیمی برای مادر دارد، بلکه برای خود او رنج آورتر است، چراکه از محیط بسته ای به 
محیط بازی که بسیار با آن متفاوت است، وارد می شود در آغاز کودکی چنان ضعیف 
از خود دور کند، دوران شیرخوارگی  را  نمی تواند پشه ای  نه تنها  است که  ناتوان  و 
با تمام مشکالتش پشت سر می گذارد و با درد و رنج از شیری که شیره جان  را، 
زندگی  در  تجربه ای  هیچ  درحالی که  می افتد  راه  به  کم کم  و  بود، جدا می شود  او 
ندارد و خطرات عظیمی از هر سو، زندگی او را تهدید می کند، کم کم بر سر عقل 
می آید و هوش او کامل می شود و تازه دردسرهای او آغاز می گردد، چراکه از حجم 

198 تحف العقول، النص، ص: 68
199 نهج البالغه )صبحی صالح( خطبه 82 ص 106

مشکالت زندگی و گرفتاری ها و محرومیت ها باخبر می شود، با چه زحمتی در میان 
جمعی که به همه چیز چسبیده اند، جای پایی برای خود باز می کند و خانه و النه و 
همسری - با هزاران مشکل - برای خود برمی گزیند: مشکالتی که تا پایان عمر همراه 
اوست. دوران پیری که نیروها از کف می رود و انواع ضعف ها و بیماری ها، در چشم 
و گوش و دست وپا و قلب و عروق و استخوانش ظاهر می شود، مشکالت مضاعفی 
برای او می آفریند. آری سرای دنیا سرایی است که با درد و رنج آغاز می شود و با انواع 

گرفتاری ها ادامه می یابد!

حّتی مرفه ترین زندگی ها، از انواع درد و رنج ها خالی نیست و به هرحال، هرکسی 
به نوعی گرفتار است.

آری، این طبیعت زندگی دنیاست که با درد و رنج آغاز می شود و ادامه می یابد 
و کسی که غیرازآن، بطلبد درواقع می خواهد طبیعت جهان را دگرگون ساز دو این 

ممکن نیست.

برای پذیرش رنج به فهیم چرا رنج؟
نمی شود رنج را از زندگی دنیا حذف کرد باید رنج را پذیرفت برای پذیرش رنج باید 
بفهمیم چرا رنج در زندگی ما طراحی شده است. فلسفه این رنج ها چیست؟ ما از روزی 
که در باشگاه دنیا ثبت نام کردیم مربی ما، برای پروش روحمان برای هرکسی تمرینی 
مربی مان  تمرین های  زیر  از  نباید  رنج هست.  تمرین ها  این  عمومی  نام  داده  قرار 
دربرویم... نباید از دست رنج ها فرار کرد مردانه رنج ها را با تفکر و تدبر بپذیریم و این 
واقعیت را به روحمان تزریق کنیم. سختی ها را برای انسان به عنوان یک نقطه سازنده 
دانسته و انسان در سختی آب دیده تر می شود. طالی 24 عیار، 24 نمی شود مگر آن 
آتش هایی که به ظاهر بسیار سخت است، بر آن وارد شود و تا طال این آتش ها را لمس 
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نکند و از  داالن آن آتشکده ها نگذرد، طال نمی شود. یا شمشیر تا آن پتک های آتشین 
آهنگر را نخورد، شمشیر تیز و برنده نخواهد شد. تمام قصه صنعت همین است و 
محصول تا از خط تولید بیرون می آید از همان آغاز تا انجام، سختی بسیار دیده تا 

ارزشمند شده است.

مادرزن حاج سید هاشم یکی از زنان نیرومند، پرخاشگر و تندخو بود و بسیار سید 
هاشم را اذیت می کرد. 

وی روزی به خدمت عالمه قاضی می ر
سد و می گوید: 

آزار زبانی و کارهای مادرزنم بی حد شده است و صبر من نیز تمام؛ می خواهم 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. 

به دست زنت  تو  تربیت  کن!  پیشه  صبر  و  برو  نداری!  راه طالق  هرگز  فرمودند: 
می باشد.

یک شب  اینکه  تا  می نمودم؛  عمل  استاد  دستور  طبق  بنده  و  گذشت  جریان 
لب  گرما  از شدت  مادرزنم  آمدم؛  منزل  به  تشنه  و  و گرسنه  تابستانی که خسته 

حوضچه نشسته و بر روی پاهایش آب می ریخت. 

را دیدم، داخل  این وضعیت  تا  بنده هم  و فحش شروع شد.  ناسزا  ورود من،  با 
اتاق نرفتم و از راه پله ها به سوی بام حرکت نمودم. ولی او دست بردار نبود صدایش 

همین طور بلند و بلندتر می شد؛
حتی همسایه ها نیز می شنیدند. 

تا اینکه صبرم تمام شد. کالم استادم در مقابل دیدگانم بود. بی آنکه جوابی بدهم، 
به پایین آمده از خانه خارج شدم. 

در کوچه و خیابان بدون هدف و ناراحت می گشتم؛ ناگهان حالتی نورانی پیش آمد 
و دری بر رویم باز شد؛ دیدم من دوتاشده ام یکی سید هاشمی که مورد ناسزا و فحش 
واقع شده و دیگری من که بسیار عالی و مجرد هستم و نه ناسزا به او گفته شده و نه 

به او می رسد. 

این اولین تجردی بود که در کربال برایم پیدا شد؛ و این در برایم باز نشد مگر 
به خاطر تحمل و صبر و اطاعت از استاد که اگر نبود، آن غمناکی ها و پریشانی ها 

همچنان بود.200 

تفکر درباره فلسفه رنج ها، آرامش بخش تر از هر آرام بخشی است؛ و راه نجات از 
افسردگی هاست. 

مربی ما یعنی خدا دو نوع تمرین برای پرورش روح ما می دهد یکی تقدیر دیگری 
تکلیف ما در معرض انواع رنج ها یا تمرین ها و  تقدیرها هستیم قرآن می فرماید: 
»گاهی شما را با ترس تمرین می دهیم و امتحان  می کنیم گاهی با گرسنگی و گاهی 
َُّکْم  بخشی از اموالت یا فرزندت یا خودت باالخره این ها تمرین های روح ماست؛ َو لََنْبُلَون
ابِریَن201«   ِر الصَّ َمراِت َو بَشِّ بَِشيْ ءٍ ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن الْْمواِل َو الْنُْفِس َو الثَّ
و کسی در این تمرین ها و مسابقات برنده می شود که صبر کند صبر کند صبر یعنی 

مدال افتخار مسابقه قهرمانی پروش اندام روح. 
200 ماخذ: کتاب ناگفته های عارفان ج 2 و کتاب روح مجرد

201 البقرة: 155
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شیخ مفید می گوید: شخصی در برابر امام سجاد )ع( ایستاد و سخنانی درشت و 
ناشایست به او گفت، حضرت سجاد علیه السالم پاسخی نگفت؛ اما پس از رفتن او به 
هم نشینانش فرمود: شنیدید این شخص چه گفت، من دوست دارم همراه من باشید 
تا پاسخ مرا هم بشنوید، گفتند: می آییم؛ ولی دوست داشتیم همین جا شما پاسخ 

می گفتید و اجازه می دادید تا ما نیز تا جواب او را می دادیم.

آنگاه حضرت کفش هایش را پوشید و به راه افتاد و این آیه را می خواند: »والکاظمین 
الغیظ...202 «؛ یعنی فرو برندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم و خداوند نیکوکاران 

را دوست دارد.

امام  گفت.  نخواهد  تندی  سخن  که  دانستیم  امام  رفتار  این  از  می گوید:  راوی 
زین العابدین علیه السالم تا در خانه شخص آمد و او را ندا داد و فرمود: بگویید علی 
بن الحسین است. آن شخص درحالی که شک نداشت علی بن الحسین برای تالفی 
آمده است، شرارت جویانه بیرون پرید. حضرت سجاد علیه السالم تا او را دید فرمود: 
برادرم چند لحظه قبل نزد من آمدی و چنان و چنین گفتی، حال اگر آنچه گفتی در 
من هست، خدا مرا ببخشد و اگر در من نیست، خدا تو را ببخشد. او پیشانی حضرت 

را بوسید و گفت: آری سخنانی گفتم که خود شایسته ی آن بودم.203

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست
گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست204 

202 سوره آل عمران آيه 134
203 منبع: االرشاد. ص257

204 گنجور »سعدی« ديوان اشعار غزليات غزل 48

نگاه حضرت به عالم دنیا نگاه دیگری است عزت را در دستان خدا می بیند این 
گفت وگوها این آمدوشدها این عزت و ذلت های ظاهری در همه ی این ها خدا را باید 
دید خدا ناظر است حساب کتاب دست اوست بعضی مواقع این رنج های سطحی گنج 

است اگر خوب آن ها را تحویل بگیریم 

جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش 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
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم205 

حضرت آقا در دیدار جانبازان عزیز فرمودند: وقتی جانباز صبر می کند، وقتی پای 
خدا حساب می کند، وقتی یک جوان نیرومنِد زیبای برخوردار از محّسنات طبیعی، 
با کوری یا از دست دادن پا، دست، کبد، سالمتی و محروم از بسیاری از خیراتی 
که انسان براثر سالمت جسمانی از آن ها برخوردار می شود، در میان سایر مردم راه 
می رود، اما شاکر است، اما احساس سرافرازی و سربلندی می کند که درراه خدا کاری 

کرده؛ این قیمت و ارزشش از شهدای ما کمتر نیست.206  

زیبا فرمودند شاکر است احساس سربلندی می کند او از رنج چه بهره ای می برد
جاده  زیبایی  حیث  از  هم  باشید  رفته  یا  باشید  دیده  را  چالوس  جاده  شاید 
فوق العاده زیبایی است و هم جاده ای پر از پیچ وخم های خطرناک می باشد زندگی 

هم همین گونه است. 
205 حافظ غزل شماره 354

206 1379/08/11 بيانات در ديدار پاسداران، جانبازان، دانشجويان و دانش آموزان
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زندگی هم دارای زیبایی ها و سختی هایی است اما باید با شناخت مشکالت را کم 
کرد

کسی بخواهد از زیبایی های جاده چالوس استفاده کند ولی با مشکلی در مسیر  
بر خود نکند نمی شود 

تحمل یکی از تمرین های روح در زندگی 
امام حسین علیه السالم می فرمایند: روزی امیر مؤمنان که درودهای خداوند بر او باد 
با یارانش نشسته بود و آن ها را برای جنگ، بسیج می کرد که پیرمردی، درحالی که رنج  
و خستگی سفر در چهره اش نمایان بود، بر او وارد شد و گفت: امیر مؤمنان کجاست؟

ایشان را به او نشان دادند. پیرمرد بر او سالم کرد و آنگاه گفت: ای امیر مؤمنان، 
من از منطقه شام آمده ام. پیری سالخورده ام که درباره تو فضایل بی شماری شنیده ام 
و گمان می کنم به زودی ترور خواهی شد. پس ازآنچه خداوند به تو آموخته است، مرا 
چیزی بیاموز. امام علیه السالم فرمود: باشد، ای پیرمرد! ... خداوند عّده ای را آفرید و 
از سِر لطف، دنیا را بر آنان تنگ کرد و ایشان را به زهد و بی رغبتی به دنیا و حطام 
دنیوی ترغیب فرمود و آنان، به سرای سالمت )بهشت( که خدا بدان فرایشان خوانده 
بود، رغبت کردند و بر سختی معیشت، صبر کردند و نامالیمات را تحّمل نمودند و 
به کرامت و پاداشی که نزد خداوند است، شوق ورزیدند. برای جلب خشنودی خداوند، 

فداکاری کردند و عاقبت زندگی شان، شهادت شد. والسالم!207 

بیان  زندگی  نامالیمات  تحمل  برای  حضرت  که  است  وصفی  غیرقابل  اجر  این 
فرمودند حضرت اصل زندگی  و رسیدن به غایت را درگرو  تحمل رنج دانسته اند 

207 کتاب من ال يحضره الفقيه: ج 4 ص 381 ح 5833

ْیلٍَة بِأَْحاَلِمَها تَْنَسلِخ208   امیرالمؤمنین می فرمایند: َفَصْبراً َعلَی ُدْنَیا تَُمرُّ بأَِلَْوائَِها َکلَ
 در برابر دنیایی که گرفتاری آن، مانند خواب های پریشان شب می گذرد شکیبا 

باش.

باید این معارف گران قدر را انسان هرروز و شب به خودش تذکر بدهد زندگی قاعده 
دارد چراکه در زندگی مشکل وجود دارد سختی، نامالیمات، اختالف نظرها باید ساخت  

دوستان عزیز حتی دوقلوها هم در عالیق و سالیق شبیه هم نیستند اختالف نظر 
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 
می کند اختالف نظرها اختالف سلیقه ها راه پایدار ماندن ازدواج این است که باالخره از 
بعضی از نظرات کوتاه بیاییم هردو طرف چه خانم و چه آقا اختالف سر یک مسئله 
جزئی را یک مشکل و اختالف بزرگ نبینیم صبر کنیم تحمل کنیم فکر کنیم تا 
برطرف به شه فرض کنید گنجشکی وارد ساختمانی شده است برای رهایی دائم 
خود را به این طرف و آن طرف می زند و تالش برای نجات می کند. همین عمل موجب 
می شود که زمین گیر شده و در اثر اصابت به جاهای مختلف، گیج بزند. درصورتی که 
اگر این گنجشک به جای این کار و به جای آن که گمان کند راه فراری نیست، به آرامی 
گوشه ای بنشیند و اطراف را نگاه کند، قطعاً پنجره ای بازخواهد یافت که از آن فرار 
کند. انسان نیز همین طور است. وقتی مشکالت به او هجوم آورند باید بنشیند و فکر 
کند، فکر کردن برای همین از 70 سال عبادت بهتر است؛ اما معموالً وقتی اختالفی 
پیدا می شود، انسان دست و پای خود را گم می کند و با احساسات و بدون منطق و 

عجوالنه تصمیم می گیرد 

208 امالی )صدوق( ص 622 - بحاراألنوار )ط-بيروت( ج40، ص348، ح29
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جنگجویي از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به 
دشت کنار صومعه برو. سنگي آنجاست. به سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا 

باید این کار را بکنم. سنگ پاسخ نمی دهد.

استاد گفت: خوب پس با شمشیرت به آن حمله کن. شاگرد پاسخ داد: این کار 
را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند؛ و اگر با دست هایم به آن حمله کنم، انگشتانم 
زخمي می شوند و هیچ اثري روي سنگ نمی گذارند. من این را نپرسیدم. پرسیدم 
بهترین شمشیرزن کیست؟ استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن به آن سنگ می ماند، 
بی آنکه شمشیرش را از غالف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر 
او غلبه کند! در دنیا باید در برابر مشکالت شمشیرزن باشیم ولی بعضی مواقع غلبه 
با غالف شمشیر است و تحمل و صبر. در زندگی بعضی مواقع بگذار و بگذر ... شهریار 

چه زیبا سروده 

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را
که هر عضوی به درآید به جایش دیده می گرید

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز
که سایه از سر هیزم شکن هم برنمی دارد209 

دیدن خوبی ها تمرین دوم
پدرم  کنیم  درست  غذا  ما  نمی گذاشت  مادرم  می گوید  دوز  کاله  همسر شهید 
نسبت به غذا حساس بود؛ اگر خراب می شد، ناراحت می شد. تا قبل از عروسی برنج 
درست نکرده بودم. شب اولی که تنها شدیم، آمد خانه و گفت »ما هیچ مراسمی 
نگرفتیم. بچه ها می خواند بیان دیدن. می تونی شام درست کنی؟« کته ام شفته شده 

209 شعری از شهريار

بود. همان را آورد، گذاشت جلوی دوست هاش. گفت: خانم من آشپزش حرف ندارد، 
فقط برنج این دفعه ای خوب نبوده وا رفته. 210

ببینید بازهم می گوید برنج خوب نبوده اصاًل این بدی که نتیجه آن در ظاهر ضایع 
شدن پیش رفقاست را نمی بیند در زندگی باید به خوبی ها توجه خاص شود فقط 
نیمه خالی لیوان را نبینیم بنشینیم و خوبی ها را بنویسیم هم مرد خانه و هم خانم، 

آن موقع بدی ها بین آن ها گم می شوند.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود بخشی از خانم ها که تعدادشان هم کم 
نیست در جهنم اند به خاطر اینکه در زندگی لحظه عصبانیت به آقایشان گفتند: من 

از تو خیری ندیدم

ِ َو َکْیَف َذلَِک  َساءِ َفَقالَِت الَْحواَْلُء یَا رَُسوَل اهللَّ اِر ِمْن َحَطِب َسِعیِر النِّ »یَا َحواَْلُء أَْکَثُر النَّ
ََّها إَِذا َغِضَبْت َعلَی زَوِْجَها َساَعًة تَُقوُل َما رَأَیُْت ِمْنَک َخْیراً َقط«211   َقاَل ِلَن

ای حوالء! بیش تر آتش دوزخ از هیزم آتش افروز زنان است. حوالء پرسید: ای پیامبر 
خدا! و این چگونه باشد؟ فرمود: زیرا هنگامی که ساعتی شوهرش بر او خشم گرفت و 

غضبناک شد، می گوید: من هرگز از تو خیری ندیدم.

البته خانم ها هم بعضی مواقع در اثر اینکه احساساتشان جریحه دار شده این حرف 
را می زنند که آقایان خیلی جدی نگیرند 

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 خواستگاری اش گفت مهریه ی من مسلمان 

شدن توست. 
210 يادگاران، جلد سه، کتاب شهيد مهدی باکری، ص 11

211 مستدرك الوسائل، ج14، ص244
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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 آن ها مدتی از آن استفاده کنند و وقتی صاحبش آن را پس بگیرد، آن ها 
گریه می کنند ایشان چگونه مردمی هستند؟ ابو طلحه گفت این ها بی انصاف اند بلکه 
دیوانه اند ام سلیم گفت ابو طلحه مواظب باش تا جزو دیوانگان قرار نگیری فرزندت 
از دنیا رفته خدا به تو صبر دهد. آماده دفن کردن فرزندت باش. ابو طلحه خدمت 
پیامبر ص رسید و ماجرا را شرح داد بعد خداوند به عبداهلل ده فرزند داد که همه 

قاری شدند.212 

رنج ها را به آغوش می کشد چه روح باعظمتی این خانم پیداکرده. خوبی های مشکل 
را می بیند این خانم قاعده دنیا را فهمیده 

را کشید چه  بالها  علیها  همه  زینب کبری سالم اهلل  بود  رنج  تحمل  اوج  کربال 
عظمتی روح زینب کبری پیدا کرد که متکبران در مقابل عظمت زینب کبری سر 

تعظیم فرود می آوردند.  
   

212 صحابه پيامبر اعظم، ج3، ص148

جلسه دهم: تهدیدات پایدار ماندن ازدواج

جلسه دهم
 تهدیدات

پایدار ماندن ازدواج
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وقتی با نگاه دقیقی به اطراف خود توجه می کنیم درمی یابیم که هر چیزی آفتی 
دارد هر نهال نوپایی آسیب ها  آفت هایی سالمت آن را تهدید می کنند برای حفظ 
سالمت آن باید آفت را شناخت و آن را برطرف کرد ازدواج هم به عنوان یک نهال نو 
پا قطعاً آسیب هایی سالمت و شکوفایی آن را تهدید می کنند در این جلسه پایانی 
درصدد هستیم آفات و تهدیدات پایدار ماندن ازدواج را بیان کنیم این آفت ها گاهی 
قبل از ازدواج رخ می دهد و گاهی بعد از ازدواج که هر دو قسم را مختصراً عرض 

می کنیم 

دسته اول آسیب های قبل از ازدواج
1.. عدم توجه به رضایت خانواده ها در انتخاب همسر

2.  روابط نامشروع قبل از ازدواج )به ازدواج منجر بشود و یا نشود که در حالت دوم 
پیامدهایی شخص را تهدید می کنند ازجمله 1. ضعیف شدن اعتمادبه نفس جنس 
مقابل2. مقایسه دوست سابق با همسر3. تنوع طلبی4. سوءاستفاده و باج خواهی از او(

دسته دوم آسیب های بعد از ازدواج
1.  توقعات غیرمنطقی  
2.  عدم مدیریت محبت

قطعاً آسیب های بیشتری در این عرصه وجود دارد ولی ما در حد یک جلسه و 
فرصت مختصر 4 مورد 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.

تهدیدات پایدار ماندن ازدواج 
    آب سیاه،  آب مروارید، آستیگماتیسم، افتادگی پلک، برآمدگی پلک، انحراف 
چشم، انقباضات پلک ها و ...این ها تعداد محدودی از بیماری ها چشم شمرده می شوند 
بعضی از متخصصین امر برای چشم که جزئی کوچک از ساختمان باعظمت چشم 
بیماری شمرده اند213   آفات چشم آن قدر زیاد است که در جهان  است حدود 50 
کنونی یک طبیب نمی تواند در همه مشکالت چشم متخّصص شود بلکه چشم 

متخّصص های مختلفی دارد 

نه فقط چشم بلکه تمام موجودات عالَم آسیب پذیرند  نمی توان چیزی پیدا کرد که 
بی آفت باشد. به عنوان نمونه بدن خود ما انسان ها چقدر آسیب پذیر و پرآفت است. 
انواع و اقسام بیماری ها که از مرز هزاران نوع بیماری می گذرد، همواره سالمت انسان 
را تهدید می کند. بدین جهت رشته های مختلف پزشکی برای مداوای آن ها به وجود 
آمده است، حّتی روح انسان نیز چنین است نباتات، حیوانات، جامعه انسانی و خالصه 

همه چیز آفت دارد تهدید دارد خطراتی آن را تهدید می کنند.

213 ويكی پديا، دانشنامه  آزاد
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امیرالمؤمنین علی علیه السالم  می فرمایند لُِکلِّ َشْیء آَفٌة 214  هر چیزی آفتی دارد 
در هر کار مراقب آفت ها باشید.

امیر  بیان شده  زیادی  موارد  نگاه می کنیم  وقتی  اخالقی هم  مباحث   حتی در 
المومنین می فرمایند: 

آَفُة الَْورَِع قِلَُّة الِْقناَعِة؛ آفت مهّم تقوا )و نقطه آسیب پذیری آن( قانع نبودن در زندگی 
است.215  

آَفُة الّدیِن الَْهوی؛ هوای نفس آفت دین است.216 

ازدواج وتشکیل خانواده یک نهال نوپاست به عنوان یکی از اتفاقات مهم این دنیای 
خاکی از این قاعده مستثنا نیست نهال ازدواج هم آفاتی دارد که سالمت آن را تهدید 

می کنند باید شناخته شوند تا دوام و پایداری ازدواج ها متزلزل نشود انشا اهلل.
تهدید  پایدار  ازدواج  یک  برای  چیزهایی  است چه  این  ما  عرض  جلسه  این  در 
محسوب می شود چه اتفاقاتی پایه ازدواج را متزلزل می کند این بحث خیلی مهم و 
حیاتی است که زوجین حتی قبل از ازدواج بدانند بعد از ازدواج آسیب قوام ازدواج 
و زندگی آن ها به چیست4 مورد از آفت هایی که ممکن است دامن گیر نهال نو پای 

ازدواج شود را بیان می کنیم انشا اهلل زندگی جوانان عزیز از آفت ها ایمن شود 

1. عدم توجه به رضایت خانواده ها در انتخاب همسر
َُّک أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ إِیَّاُه َو بِالْوالَِدْیِن  خداوند متعال در قرآن کریم  می فرماید: َو َقضی  رَب
ا یَْبُلَغنَّ ِعْنَدَک الِْکَبَر أََحُدُهما أَْو ِکالُهما َفال تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال تَْنَهرُْهما َو ُقْل  إِْحساناً إِمَّ

214 غرر الحكم: 7303
215 ميزان الحكمة، باب 97، حديث 537، )ج 1، ص 111(.
216 ميزان الحكمة، باب 97، حديث 513، )ج 1، ص 110(.

لَُهما َقواْلً َکریماً... 217 
و خدای تو حکم فرموده که هیچ کس را جز او نپرستید و به پدر و مادر نیکی 
کنید اگر هر دو یا یکی از آن ها به پیری برسند )که موجب رنج و زحمت باشند( زنهار 
کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنان مرسان و با ایشان با احترام 

و بزرگوارانه سخن بگو.

گرچه هستی ما از خداست، ولی سبب زندگی و وجود ما، پدر و مادر است و ما 
شاخه ای از وجود این دو عزیزیم و میوه ای از بوستان محبت و تربیت و مهر و عاطفه 

بی نظیر پدر و مادریم 
امیرالمؤمنین علی )ع( می فرمایند  بر الوالدین اکبر فریضة.218 
بزرگ ترین و مهم ترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

هر چه از حرمت پدر و مادر و اهمیت اطاعت و محبت به آن ها بگوییم کم گفته ایم 
چگونه بعضی حرمت این گوهرهای زندگی خود را حفظ نمی کنند.

زکریا بن ابراهیم می گوید مسیحی بودم و در مسیحیت متعصب، مسلمان شدم 
و خوشحال بودم، به مکه رفتم، خدمت حضرت صادق )علیه السالم( رسیدم فرمود 
اگر پرسشی داری، بپرس. عرض کردم: خانواده ام مسیحی هستند، تنها مسلمان آن 
خانواده منم، مادرم کور شده، من به ناچار با آنان زندگی می کنم، زیرا پدر و مادرم 
جز من کسی را ندارند، دوست دارند با آن ها هم غذا شوم و از ظرف آنان آب بخورم، 
فرمودند پدر و مادرت گوشت خوک می خورند گفتم نه با خوک تماسی دارند؟ گفتم: 
نه. فرمود: از آن خانه بیرون نرو. از پدر و مادرت جدا مشو، به مادرت خدمت کن، 
کارهایش را انجام بده، او را به حمام و دست شوئی ببر، لباس هایش را عوض کن، لقمه 

217 سوره اسراء: 23.
218 ميزان الحكمة، ج 10، ص 709
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به دهانش بگذار!

وقتی به کوفه برگشتم تمام دستورات حضرت را نسبت به مادر عمل کردم، به 
من گفت حقیقت را به من بگو آیا مسلمان شده ای؟ گفتم: آری و این همه خدمت و 
محبت به دستور امام زمانم فرزند رسول اهلل حضرت صادق )علیه السالم( است، مادرم 
گفت: او خود پیامبر است. گفتم: نه او امام ششم و زاده رسول حق است، گفت: نه این 
کارهایی که در حق من انجام می دهی دستور انبیاء خداست، درهرصورت من کورم، 
در عین کوری می فهمم که دین تو از دین من بهتر است، من را هم به دین خودت 
راه نمائی کن، مادرم را به عرصه گاه مسلمانی آوردم. نماز ظهرش را با من خواند، وقت 
مغرب به من گفت باز نماز بخوان تا با تو بخوانم، زیرا من از برنامه ظهر لذت بردم، 
نماز مغرب را با من خواند و پس از نماز از دنیا رفت، یادم آمد که حضرت فرمود اگر 
مادرت از دنیا برود خودت دفنش کن، شیعیان را اول صبح خبر کردم، گفتند به 
کشیش بگو، گفتم مسلمان شده بود، به من کمک کردند تا کارهایش انجام گرفت219 

بله این ارزش و ثمر محبت به پدر و مادر است 
جوانان عزیز نظر والدین و رضایت آن ها را در ازدواج جدی بگیرید هر مادر و پدری 
دوست دارد برای پسرش دختری شایسته ازنظر ایمان، اخالق و زیبایی و برای 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 قابل توجهی دارد 

عدم رضایت خانواده ها در زندگی تأثیرات جدی دارد عدم توجه ها، تحقیرها، طرد 
کردن ها و عدم حمایت مالی و احساسی از عوارض آن است 

219 نظام حقوق زن در اسالم   حسين انصاريان

البته این نکته خیلی مهم است که ازدواج، شخصی ترین موضوع در زندگی است؛ 
بنابراین والدین باید حق انتخاب را به جوانان بدهند. 

منظور بنده این نیست که بر اساس مالک های والدین، همسر را انتخاب کنیم 
و ازدواج کنیم، خیر.  این اشتباه است. چون شما می خواهید ازدواج کنید و جوان 
هستید و مالک برای ازدواج دارید و شما می خواهید با دخترخانم زندگی کنید نه 

پدر و مادرتان. 

به دخترخانم میگوییم این آقا را دوست داشتید؟ می گوید: خیر. می گوییم: پس 
چرا قبول کردی؟ می گوید: به خاطر اشک های مادرم، آه پدرم، قهر پدر. این خیلی 
خطرناک است. به مادرهای عزیز میگویم: چرا اشک می ریزید؟ او به خاطر اشک های 

شما می گوید: بله. ولی اشک های شما بعداً جان سوزتر خواهد بود.

این کاماًل الزم و ضروری اس . به مادرها و پدرها بزرگوار خطاب می کنم بدون دلی 
، برای علل کم اهمیت یا بی اهمیت برای ازدواج جوان با شخص خاص اسرار نکنید یا 

با ازدواج او مخالفت نکنی . 

جوان ها برای کاهش مخالفت ها چه کنند؟
مادر  و  پدر  مواقع  از  بعضی  مادر مهم است حال  و  پدر  قبول که رضایت  خب 

غیرمنطقی برخورد می کنند چگونه رضایت آن ها را جلب کنیم
اگر امکان صحبت با والدین وجود دارد، با آن ها مشورت کنند. با لجبازی  کاری 
پیش نمی رود. نظرات منطقی آن ها 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. 

دیده ها با شنیده ها متفاوت است. 
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درصورتی که فرزندان می دانند بزرگ تری در فامیل وجود دارد که به والدین نزدیک 
است و پدر و مادر به نظراتش اهمیت می دهند، می توانند ازنظر مشورتی او کمک 

بگیرید. در غیر این صورت توصیه می شود نزد مشاور بروند.

2. روابط نامشروع قبل از ازدواج
دومین آفت برای پایدار ماندن ازدواج روابط نامشروع قبل از ازدواج است 

ابو بصیر در کوفه معلم قرآن بود می گوید من به زنی قرآن می آموختم یک روز با 
او شوخی کردم وقتی خدمت حضرت باقر رسیدم مرا سرزنش کرده فرمود َمِن ارْتََکَب 
ْیُت وَْجِهي َحَیاًء َو تُْبُت-  ُ بِهِ- أَيَّ َشيْ ءٍ ُقلَْت لِلَْمرْأَةِ- َفَغطَّ نَْب فِي الَْخاَلءِ لَْم یَْعَبأِ اهللَّ الذَّ

َفَقاَل أَبُو َجْعَفٍر )علیه السالم( اَل تَُعد.220  

هر کس در خلوت مرتکب گناهی شود خدا به او توجهی نخواهد داشت به آن زن 
چه گفتی؟

من از خجالت صورتم را پوشیدم و توبه نمودم حضرت باقر فرمود دیگر چنین 
کاری نکن.

خب ابو بصیر معلم آن خانم بود و فقط یک شوخی کرد این طور مورد سرزنش 
حضرت قرار گرفت تا آنجا که حضرت فرمود خدا به او توجهی ندارد و وای به حال 
کسی که از چشم خدا بیفتد حال دوستی و رفاقت های امروزی دیگر بماند بعضی 

فکر می کنند کسی که نمی داند کسی نمی فهمد و ازاین دست حرف ها 

ُ َعَملَُکْم َو رَُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن َو  خداوند متعال می فرمایند:   َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسَیرَی اهللَّ
ُئُکْم بِما ُکْنُتْم تَْعَمُلوَن.221   هاَدِة َفُیَنبِّ َسُترَدُّوَن إِلی  عالِِم الَْغْیِب َو الشَّ

220 بحار األنوار، ج 46، ص: 247.
221 )توبه / آيه 105(.

بگو: »عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می بینند! و به زودی، 
به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می شوید و شما را به آنچه عمل می کردید، 

خبر می دهد!«

ُ َعَملَُکْم َو  یکي از راویان از امام صادق )ع( تفسیر آیه شریفه  َ ُقِل اْعَمُلوا َفَسَیرَی اهللَّ
ُة«222  یعني مؤمنین امامان  رَُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن را سؤال کرد، حضرت فرمود:»ُهُم الْئِمَّ
معصوم سالم اهلل علیهم اجمعین هستند. عالمه طباطبایي در تفسیر شریف المیزان 

می فرمایند:  
هر عملي که انسان انجام می دهد، از خیر یا شر، خدا و رسول و مؤمنان )که امامان 
را مشاهده  یا عمل شر  اند( حقیقت عمل خیر  اجمعین  علیهم  معصوم سالم اهلل 

می کند.223

   در توقیعي مبارک از حضرت مهدي )ع( آمده است: فإنّا یحیط علمنا بآنبائکم و 
ال یعزب عّنآ شي من أخبارکم و معرفتنا بالزلل الذي اصابکم 224

به اخبار شما علم داریم. هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. از لغزش و 
کاستی های عمل کرد شما آگاه هستیم. چیزي بر ما پوشیده نمی ماند.

امام خمیني با الهام و استناد به این گونه روایات نوشته است: ببینید که تحت 
مراقبت هستید. نامه اعمال ما می رود. پیش امام زمان )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( 
و سایر  و شما  از من  نکند که خدای نخواسته  روایات.  به حسب  هفته ای دو دفعه 

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

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

224 مجلسي محمد باقر، بحاراالنوار، لبنان، بيروت، انتشارات دار االحياء، سال 1403 ه ق، ج53، باب 31، 
توقيع7، ص 175.
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دوستان، امام زمان ناراضي شود.225  

بنابراین، معلوم می شود که حضرت مهدي موعود )عج( به عنوان آخرین خلیفه الهي 
روي زمین از راه های مختلف نظیر عرضه نامه اعمال و یا احاطه علمي و علم محیط 
اش، بر عمل کرد مردم نظارت دارد و به اذن الهي می داند که چه کسي چه کاری 

انجام می دهد.
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم 

شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم 

لذا در دین به شدت با این دوستی ها مخالفت شده چراکه غیر از حرمت این کارها 
ضررهای زیادی متوجه جوان ها می شود که به زندگی آینده آن ها آسیب میزند 

این دوستی ها قبل از ازدواج گاهی منجر به ازدواج می شوند و گاهی منجر به ازدواج 
نمی شوند ما در این بحث آسیب های دوستی ها را در هر دو حالت خدمت شما بیان 

می کنیم 

برفرض منجر به ازدواج بشود
پس از مدتی، جّو بدبینی و سوءظن آن دو نسبت به هم فضای زندگی شان را، 

جهنمی خواهد ساخت و هر دو در آن خواهند سوخت.

پسر با خود می گوید: دختری که به راحتی با من رابطه نامطلوب و نامشروع برقرار 
کرد از اعتقاد و ایمان قوی برخوردار نیست؛ بنابراین 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 

225 امام خميني، صحيفه امام، قم، انتشارات نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام، سال 1383 ه ش، ج8، 
ص 391.

ازدواج با من، با دیگری ارتباط برقرار نکند؟ دختر نیز همین تصور را نسبت به پسر 
خواهد داشت وقتی دو طرف با سوءظن به هم نگاه کنند کوچک ترین اتفاق مشکوک 
را فاجعه ی بزرگی می بینند و اختالف ها و تهمت زدن ها شروع می شود با چه نگاهی 

به همسر نگاه کردن خیلی مهم است 

هیزم شکنی بود یکی از روزها صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدیدشده.
شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد برای همین تمام روز او را زیر نظر 

گرفت.

متوجه شد همسایه اش در دزدی مهارت دارد مثل یک دزد راه می رود مثل دزدی 
که می خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ می کند.

آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد لباسش را عوض 
کند و نزد قاضی برود.

اما همین که وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد.
زنش آن را جابه جا کرده بود.

مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر نظر گرفت: و دریافت که او مثل یک 
آدم شریف راه می رود حرف می زند و رفتار می کند.

خب چرا دفعه قبل او را آدم خوبی نمی دید چون با سوءظن به او نگاه می کرد 
البته عزیزان مواظب باشید در زندگی هیچ زمینه ایجاد سوءظن را  فراهم نکنیم یعنی 
کاری نکنیم حرفی نزنیم که همسر به شما سوءظن پیدا کند مواظب باشید هیچ وقت 
به همسر خود سوءظن نداشته باشید واقعاً مخرب است ولو یک روزی زمانی خطایی 

مرتکب شده 
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سخت است سوءظن دختر و پسری که باهم دوست بوده اند از بین برود.
عشق هایی کز پی رنگی بود               عشق نبود عاقبت ننگی بود226 

اگرمنجر به ازدواج نشود 
تجربه نشان داده است که قریب به اتفاق این نوع دوستی ها به ازدواج ختم نمی شود. 
از  باشد،  ارتباط داشته  با چند دختر  ازدواج ممکن است  از  همان جوانی که قبل 

مادرش می خواهد که برای او دختر پاک و مؤمن انتخاب کند... 

برای  زودگذر،  لحظاتی  در  بی شرم، جز  زنان  به صراحت می گوید:  دورانت«  »ویل 
مردان جّذاب نیستند ... مردان جوان به دنبال چشماِن پر از حیا می باشند و بدون 
آنکه بدانند، حس می کنند که این خوددارِی ظریفانه )حیا و عفاف( از یک لطف و 

رّقت عالی خبر می دهد. 227 

وقتی از جوانی سؤال می کنیم چرا با همان دختری که با او دوست بودی ازدواج 
نمی کنی؟ می گوید: او به درد دوستی می خورد ولی به درد ازدواج نه ازدواج شوخی بردار 
نیست، یا من به او اعتماد ندارم! البته گفتم منکر این نیستم که درصدی خیلی کمی 

از این دوستی ها به ازدواج ختم  شود و در کنار هم احساس خوشی  کنند 
کند  شروع  شاد  و  پرانرژی  را  زندگی  یک  نمی تواند  این شخص  وضعیت  این  با 
اضطراب و دلهره برمال شدن دوستی های قبل ازدواج او در زندگی تأثیر سو می گذارد.

ضعیف شدن اعتمادبه نفس جنس مقابل
اعتماد چنین شخصی از جنس مقابل سلب می شود زن می گوید مردها همه مثل 
هم هستند  خدا می داند این چه کرده و چه می کند مرد هم به همین نحو اعتماد 

226 مثنوی معنوی مولوی، دفتر اول بخش 9
227 لذات فلسفه، 129

زن به شوهر به خاطر بی وفایی های که درنتیجه آن ارتباط دیده، سلب خواهد شد و 
در زندگی آینده نمی تواند متعادل باشد. 

این مسئله در سطح کالن نیز، به حس اعتماد اجتماعی نیز آسیب می رساند. در 
جامعه ای که روابط پنهان دختران و پسران گسترده باشد، برای کسی که می خواهد 
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؟

مقایسه دوست سابق با همسر 
یکی از آفات که مکرر دیده شده، این افراد تصویری از همسر ایدئال پیدا می کنند. 

به ویژه هنگامی که با چندین نفر ارتباط پیدا می کنند.

این ها ویژگی های مثبت دوست پسر یا دوست دخترهای خود را می گیرند و تصّوری 
به صورت ناخودآگاه انجام  از همسر آینده می پرورانند. این تصویرسازی ذهنی غالباً 
می شود و خود شخص نیز ممکن است نداند که دلیل تنش های مکرر با همسرش 

همین تصویرسازی و رؤیا و توقعات حاصل از آن است. 

تنوع طلبی
آقای دکتر گلزاری ریاست مشاوره دانشجویی دانشگاه ها در دانشگاه علم و صنعت 
تعریف می کرد: 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 دوست دختر داشته اید؟ گفت: بله چند 

تا!
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گفتم: اگر این مطلب را اول گفته بودید، این همه مشاوره طوالنی نمی شد و علت 
اختالف پنهان نمی ماند. پرسید چطور؟

گفتم: علت اختالف همین است که شما با آن دوستی ها، دچار بیماری تنوع طلبی 
شده اید؛ و حاال بعد از مدت کوتاه شش ماهه از این خانم که هیچ اشکالی هم ندارد، 

سیرشده اید. با این حرف از شرم سربه زیر انداخت.

یکی از عوامل جدی اختالفات و مقدمه جدایی تنوع طلبی شخص است عوامل 
مختلفی در این امر دخیل هستند که یکی از موارد تاوَن روابط قبل از ازدواج است 
بله بعضی قائل اند که انسان ذاتاً تا درصدی تنوع طلب است ولی اگر به تنوع طلبی 

میدان داده شود رشد می کند و دیگر قابل کنترل نیست 

سوءاستفاده و باج خواهی
پیامد دیگر دوستی های خیابانی سوءاستفاده و باج خواهی است احتمال آن هم زیاد 
است  یکی از موارد تلخی که بنده از آن مطلع شدم، در مورد دختر نگون بختی بود 
که از روی سادگی نامه ها و عکس هایی به دوست پسر خود داده بود. آن پسر حاضر 
به ازدواج با این دخترخانم نبود و اجازه ازدواج به کس دیگر را هم نمی داد! درنهایت 
دختر به خواستگار دیگری جواب مثبت داد. ولی آن به ظاهر دوست خیانت پیشه، 
نامه ها و عکس های آن خانم را سر سفره عقد تحویل داماد داد و آنچه نباید می شد 

اتفاق افتاد.

ازاین دست مشکالت زیاد است و اینجا جای بیان خیلی از آن موارد نیست حتی 
از ناحیه دختران هم دیده شده که این تهدیدات صورت می گیرد عکس های دوران 
دوستی خود با فالن پسر را بعد از ازدواج در اختیار همسر آقا می گذارد و می شود 

آنچه نباید بشود 

3. توقعات غیرمنطقی  
این گونه آدم ها همیشه بوده اند  از آفت ها توقعات بیش ازحد است  سومین مورد 
حتی درآیات قرآن مشاهده می شود که مخالفان از پیامبر نیز توقعات نا به جا داشته 

و به آزار و اذیت می پرداختند 

ْیَنا ِکَسًفا أَْو  َماَء َکَما زََعْمَت َعلَ بعضی می گفتند اگر پیغمبر هستی »أَْو تُْسِقَط السَّ
ِ َو الَْملَئَکِة َقِبیالً؛  آسمان را به پایین بی انداز و خدا و فرشتگان را در کنار  تَأْتیِ  بِاهللَّ

ما احضار کن.« 

انتظارات بی مورد و غیرمنطقی از عوامل مخرب رابطه زناشویی هستند. این توقعات 
درزمینه هادی مختلف است توقع حضور بیش ازحد شوهر در منزل به نحوی که با 
شغل و کارهای دیگر او تداخل دارد توقع ترک خانواده همسر و قطع ارتباط با آن ها 
توقع هزینه کردن مخارج باال برای کارهای غیرضروری و صدها توقع ناِب جای دیگر 

وجود دارد.

امام علی علیه السالم:  علیه السالم: آَفُة الَمعاِش سوُء التَّدبیرِ.228   
آفت زندگی، سوء تدبیر است.

اگر توقعات بهاداده شوند حد توقف هم ندارند امیر المومنین )ع( فرمودند: ))اگر 
حد کفایت بی نیازت سازد، کمترین چیز دنیا بی نیازت سازد؛ و اگر حد کفایت نیازت 

را برطرف ننماید، هیچ چیز دنیا بی نیازت نسازد((.229 

228 غرر الحكم: ح 3965
229 تحف العقول، ص378
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اما چه کنیم؟
1. چیزهایی از همسرتان بخواهید که واقع بینانه باشند. 

2.  برای چیزی که نمی توانید داشته باشید افسوس نخورید. 
3. همسرتان را با همسر و زندگی دیگران مقایسه نکنید 

 هشام بن سالم گوید: از امام صادق علیه الّسالم شنیدم که به حمران بن اعین 
فرمودند:

یَا ُحْمرَاُن انُْظْر إِلَی َمْن ُهَو ُدونََک فِی الَْمْقُدرَةِ َو اَل تَْنُظْر إِلَی َمْن ُهَو َفْوَقَک فِی 
َِّک َعزَّ َو  الَْمْقُدرَةِ َفإِنَّ َذلَِک أَْقَنُع لََک بَِما ُقِسَم لََک َو أَْحرَی أَْن تَْسَتوِْجَب الزِّیَاَدَة ِمْن رَب

َجلَّ 230
از شما کمتر  آن ها  توانائی  و  تو هستند  از  تر  پائین  که  به کسانی  ای حمران 
می باشد توجه کنید و به باالتر از خود هرگز توجه نداشته باشید، اگر چنان کنی به 
آنچه در دست داری قناعت خواهی کرد. در این صورت شایستگی زیادت از سوی 

خداوند، پیدا خواهی کرد. 
4- زوجین 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 می کنم بحثی است بسیار 

مهم و کلیدی و آن عدم مدیریت محبت است 

4- عدم مدیریت محبت 
ِمِن  تََعالَی   ِ اهللَّ إِلَی  أََحبُّ  ِعَیالِِه  ِعْنَد  الَْمرْءِ  ُجُلوُس  می فرماید:  )ص(  اکرم  پیامبر 
اْعِتَکاٍف فِی َمْسِجِدی َهَذا اینکه یک مردی کنار همسر خود بنشیند و صحبت کند، 
در نزد خداوند از اعتکاف آن مرد در کنار خانة کعبه بهتر است و ثوابش باالتر است؛231   

230 ترجمه اإليمان و الكفر بحار االنوار، ج 1، ص529؛ مكارم اخالق و رستگاری، ص499
231 )مجموعة وّرام/ج2/ص122(

ولی زیادی آن بد است، با این که در روایات فراوانی واردشده است هر چه ایمان بنده 
شدیدتر شود محبت به همسرش هم زیادتر می شود 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 علیه السالم می فرمایند: َشرُّ الباءِ َمن َدعاُه الِبرُّ إلَی الِفراِط، وَشرُّ الَبناِء 

َمن َدعاُه التَّقصیُر إلَی الُعقوق 232  

بدترین پدران، آن پدری است که محّبت، او را به زیاده روی بکشاند و بدترین فرزندان، 
آن فرزندی است که کوتاهی کردن ]در برابر پدر[، او را به نافرمانی بکشاند.

چراکه خداوند متعال در قران می فرماید والذین امنوا اشد حبا هلل یعنی کسانی 
که ایمان آورده اند شدیدترین محبتشان به خداوند متعال است، جز محبت خداوند و 

اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم هر چیز دیگری حدی دارد 

جای نگرانی 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 اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم بیشتر است دیگر جای نگرانی نیست و زندگی شاد و 
با آرامشی را سپری می کنند. محبت بین زن و شوهر اگر زیاد باشد انتظارات زیادی را 

درست می کند و کوچک ترین اختالفی باعث کینه ورزی و اختالف می شود 

خانم ها گاهی خیلی تقاضا دارند مرد تکیه گاهشان باِش ببخشید خدا پس کجاست 
باید بعضی وقتی بریم در خانه خدا درد و دل کنیم انتظار بیش ازحد از محبت زدگی 
می آورد بله اگر ایمان مرد باال بره حب خدا تو دلش بیاد به همسرش هم محبت 
خواهد کرد بعضاً زن اسرار دارد در دل مرد فقط جای او باشد مادر و خانواده اش را هم 
رها کند  خب این انتظار غیرمنطقی زدگی می آورد زوجین باید بدانند در عین اینکه 

232 تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 320، الجوهرة: ص 52.
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خانواده بسیار ارزشمند است ولی همه چیز 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 پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در اندرزش به ابن مسعود: ای پسر مسعود

إیّاَک أن تََدَع طاَعَة اهللِّ وتَقِصَد َمعِصَیَتُه َشَفَقًة َعلی أهلَِک، ِلَنَّ اهللَّ تَعالی یَقوُل: یَأَیَُّها 
َُّکْم َو اْخَشْواْ یَْوًما اَل یَْجزِی َوالٌِد َعن وَلَِدِه َو اَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِه  اُس اتَُّقواْ رَب النَّ

َشْیئا  233
مبادا دلسوزی برای خانواده ات، باعث شود که طاعت خدا را وانهی و نافرمانی اش 
را در پیش گیری! زیرا خداوند متعال می فرماید: »ای مردم! از پروردگارتان پروا بدارید 
و بترسید از روزی که هیچ پدری، به کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزندی نیز به کار 

پدرش نخواهد آمد«.

ان شا اهلل خانواده وسیله ای باشد که ما در مسیر اصلی که مملو کردن قلب و دل 
از محبت خداست سرفراز باشیم ان شا اهلل.

233 مكارم األخالق: ج 2 ص 349 ح 2660 عن عبد اهلّل بن مسعود
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


