
 باسمه تعالی

 با محوریت  مباحث خانواده طرح صالی مودت

 مقدمه:

 یکی از اهداف تشکیل خانواده، تأمین نیازهای معنوی و عاطفی انسان و در ضمنِ آن کسب آرامش روح و روان فرد است،

یاد  عنوان کانون تربیتخانواده به در این راستا می توان از  جهت دستیابی به این اهداف باید مقدماتی را فراهم کرد. که

 . دبوی انسانی خواهد و تباهی جامعه و فساد آن سبب انحراف ،که صالح آن موجب نیکبختی و سعادت ؛نمود

در صورت اعمال صحیح کارکردها در  اجتماع بشری است. راه تحکیم بنیان خانواده، شناخت های نخست دریکی از گام

 د.شخواهد برداشته شود و در راستای تعالی و سعادت جامعه، گام مهمی خانواده، اهداف مهم تشکیل آن محقق می

و « تحکیم خانواده»، «تشکیل خانواده»در سه محور مورد بحث با استفاده از آیات، روایات و سخنان بزرگان، مطالب 

  شد.با ارائه میقابل « اشی خانوادهها و عوامل فروپآسیب»

کانال معاونت فرهنگی  جلسه در 71 در سه فصل طی، «تشکیل خانواده»به حول و قوه الهی مطالب محور اول یعنی 

و در پیامرسان ایتا به نشانی  https://sapp.ir/jz_m.f.t  نشانی در پیام رسان سروش بهتبلیغی 

https://sapp.ir/jz_mft هر پایان  ازر اولیه اعالم شده بنا بود پس . با توجه به اینکه طبق خباری شدبارگذ به مرور

ده در این شجهت دسترسی بهتر خواهران به همه مطالب ارائه بنابراین برگزار کنیم  نمطالب هر محور، مسابقه آنالی

 .ه استمحور، جزوه پیش رو آماده شد

 

  

https://sapp.ir/jz_m.f.t%20و%20در%20پیامرسان%20ایتا%20به%20نشانی%20؟؟؟؟%20به%20مرور
https://sapp.ir/jz_m.f.t%20و%20در%20پیامرسان%20ایتا%20به%20نشانی%20؟؟؟؟%20به%20مرور


 محور اول: 

 حکمت و ضرورت تشکیل خانوادهفصل اول: 

 فیما لَکانَ مُستَفیضٌ، أثَرٌ وال مُتَّبَعَة، سُنَّةٌ وال ، مُحکَمَةٌ آیَةٌ َرَةِھوَالمُصا المُناکَحَة فِی یَکُن لَم لَو : مالسال علیه الرضا اإلمام

 رِھالدَّ لِنَوائِبِ الوَلَدِ و تَوفیرِ العَدَدِ، و تَکثیرِ الحُقوقِ، وتَشبیكِ القُلوبِ، البَعیدِ، و تَألیفِ تَقریبِ و ، القَریبِ بِرِّ مِن اللّه جَعَلَ

    المُصیبُ. المُوَفَّقُ إلَیهِ ویُسارِعُ ، اللَّبیبُ العاقِلُ دونِهِ فی یَرغَبُ ما ، االُمورِ وحَوادِثِ

  1 ح 313 ص 5 ج : الکافی

صلی اهلل علیه و آله پیامبر از ) شده پیروى سنّتى و خدا(، کتاب )از روشن اى آیه وصلت، و  ازدواج بارهرد اگر: السالم علیه رضا امام

 یکدیگر )به دور افراد ساختن نزدیك و خویشاوند، به کردن برکاتى چون:( نیکى و )آثار گمان بى نبود، فراوان اخبار و وسلم(

 روزگار های سختى (با رویارویى) براى رزندف و تجمعی بر افزودن و حقوق، تنیدن مھدر و ها دل میان بخشیدن الفت و(، 

 انسان و نماید، رغبت کار این به دانا، خردمند که بود کافى د(خو ،تاس داده قرار ازدواج در خداوند که) زمانه هایپیشامد و

 .بشتابد آن به اندیش، درست یافته ره

 

 

 حفظه اهلل رهبریمقام معظم در کالم  ارزش و اهمیت ازدواج

این ازدواجی که خدای متعال، سنت قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا می کند، یکی از نعمت ها و اسرار الهی و یکی از 

پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشری است. می شد که خداوند در قوانین آسمانی، این موضوع را الزم، واجب و حتمی 

ی بروند و با هم ازدواج کنند، اما این کار را نکرده است، بلکه ازدواج را یك و یا مجاز کند و مردم را رها کند تا یکی یک

                                 ارزش قرار داده است؛ یعنی کسی که ازدواج نمی کند، خود را از این ارزش محروم نموده است. 

 است.  "جلوگیری از فساد اخالقی و اجتماعی"یکی از حکمت های تشکیل خانواده، 

 لَم ومَن. لِلفَرجِ وأحصَنُ لِلبَصَرِ، أغَضُّ فَإِنَّهُ ؛ فَلیَتَزَوَّج الباءَةَ مِنکُمُ استَطاعَ مَنِ ، الشَّبابِ مَعشَرَ یا : آله و علیه هلل صلى عنه

 .وِجاءٌ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوم؛ فَعَلَیهِ یَستَطِع

 44441 ح 212 ص 71 ج : العمّال کنزمنبع:

 کردن، ازدواج زیرا کند؛ ازدواج دارد، ازدواج توان که شما از هر یك!جوانان : اى وسلم آله و علیه هلل صلى خدا از پیامبر

 زیرا بگیرد؛ روزه نداشت، (ازدواج) توان و هرکس .دارد مى تر پاك را و دامن پوشانَد مى فرو بیشتر حرام(  نگاه )از را چشم

 . نشانَد مى فرو را شهوت روزه،

 دور ماندن از فساد اخالقی و اجتماعی؛ازدواج سبب 



 آنان )زنان( برای شما لباس هستند و  هُنَّ لِباسُ لکم وانتم لِباسُ لَهُنَّ.  سوره بقره فرموده اند: 7٨1خداوند متعال در آیه

 شما برای آنان لباس هستید.

کند. یك تعبیر حکیمانه ای است که کمال اتصال و وابستگی زن و مرد را مشخص می ،لباس در آیه شریفه تشبیه

شوهر به منزله لباس یکدیگر معرفی شده اند. در این تشبیه خصوصیاتی در لباس و کارکردهای آن  درتشبیه فوق زن و

در برابر سرما و گرما حفظ می است که باید این خصوصیات در رابطه زناشویی متبلور شود. همانگونه که لباس انسان را 

کند، زن و شوهر نیز یکدیگر را از آسیب ها، خطرات جنسی و مفاسد اجتماعی حفظ می کنند. لباس عیوب انسان را می 

پوشاند، زن و شوهر هم عیوب یکدیگر را می پوشانند. و از طرفی، لباس برای انسان زینت است، زن و شوهر هم مایه 

 د.آراستگی و زینت یکدیگرن

دارد، برقراری رابطه ی زناشویی در سایه می آنچه زن و مرد را از فساد اخالقی و گرفتار شدن به منجالب فحشاء باز

ازدواج است. ازدواج بازار روابط نامشروع و زنا را کساد کرده و پیامدهای جنایت آمیز و کینه های حاصل از آن را کم می 

حفظ اخالق انسان و نگهداری او از انحرافات اخالقی و اجتماعی می شود. ازدواج کند. تشکیل خانواده، کمك فراوانی به 

 هم حافظ اخالق فردی و هم حافظ اخالق اجتماعی است.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در حدیث زیر ازدواج را مهمترین عامل یأس و نا امیدی شیطان در فریب انسان معرفی 

ویله، عَصَمَ منی ثلثی دینه. فلیتق اللَّهَ الْعَبْدُ فی الثُّلُثِ  وَّجَ فی حداثه سِنُّهُ الَّا عَجَّ شیطانه: یا ویله یامَا مِنْ شَابٍّ تَزَ کرده اند:

 االخر.

 127، ص2من الیحضره الفقیه، ج

سوم هیچ جوانی نیست که در جوانی اش ازدواج کند مگر آن که شیطان فریاد برآورد: ای وای بر من! ای وای بر من! دو 

 دینش را از )گزند( من نگه داشت. بنابراین بنده باید تنها در یك سوم دیگر )دینش( تقوای خدا پیشه کند.

 اینگونه بیان می کنند:تفسیر نور کتاب  را در آیهاین تفسیر حجت االسالم و المسلمین قرائتی 

 و همسر انتخاب و ازدواج ضرورت و فلسفه برای تشبیه این در است، کرده تشبیه لباس به را شوهر و زن رابطه کریم قرآن

 بشر، نیاز دومین و اکسیژن بشر، نیاز اولین. است بشر نیاز سومین لباس .است نهفته بسیارى لطایف و نکات زندگی

 ترینبیش غذا و اکسیژن از بعد همسر دلیل همین به رود، می بشمار بشر نیاز سومین لباس، چون نیز همسر و غذاست

 .است نیاز

 

 انسان شخصیت و فرهنگ فکر، با متناسب باید نیز همسر باشد، انسان مناسب باید لباس جنس و مدل مالك همسران

 .باشد

 اخالق باید مرد، و زن کند، می حفظ هاآسیب از را خانواده کانون نیز همسر وجود حفظ می کند. خطر از را انسان لباس

 برای یك هر و است طرفه دو یکدیگر به مرد و زن نیاز کنند، تنظیم مقابل طرف روحى نیاز با متناسب را خود رفتار و

 :ر تشبیه همسر به لباس، نکات و لطایف بسیارى نهفته استد .دارند نیاز دیگری به خود نیازهای رفع



شخصیّت جنس مناسب انسان باشد، همسر نیز باید کفو انسان و متناسب با فکر و فرهنگ و لباس باید در طرح و رنگ و

 .انسان باشد

 .اندى زینت و آرامش خانوادهفرزند نیز مایه ى زینت و آرامش است، همسر ولباس مایه

 .هاى یکدیگر را بپوشانندپوشاند، هریك از زن و مرد نیز باید عیوب و نارسایىلباس عیوب انسان را مى

 .رهاندانواده را گرم و زندگى را از سردى مىکند، وجود همسر نیز کانون خلباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى

 .گرددى رسوایى است، دورى از ازدواج و همسر نیز گاهى سبب انحراف و رسوایى انسان مىدورى از لباس، مایه

شود، هر یك از دو همسر نیز باید اخالق و رفتار خود در هواى سرد لباس ضخیم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مى

ب با نیاز روحى طرف مقابل تنظیم کند؛ اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن خسته را متناس

 .است، مرد با او مدارا کند

 برای سنگین قفل همچون غلط های سنت از برخی گذاشت، کنار را غلط های سنت و گرایی تجمل باید ازدواج امر در

 ازدواج سن رفتن باال و ازدواج کاهش سبب و نموده مشکل را ازدواج مسئله که است شده فرهنگ یك به تبدیل جامعه،

 .گردیده است

 

 موانع تشکیل خانواده فصل دوم: 

 نگرانی از تأمین اقتصاد خانواده .7

، از این همسرداری مختصر در جامعة امروز، با مردان زیادی مواجه خواهیم شد که از ترس مخارج ازدواج و تحقیقبا 

 .وظیفه و مسئولیت دینی و اجتماعی خود، سر باز می زنند

نیست،  ترین مانع ازدواج جوانان مشکل اقتصادی است. البته این موضوع تنها مربوط به دوران فعلیبه نظر برخی، عمده

 اهلل علیه و آله و سلم( و اهل بیت)صلی بلکه در صدر اسالم نیز بسیاری با این مشکل رو به رو بودند، ولی پیامبر اکرم

  .)علیهم السالم( آن را مانع ازدواج ندانستند

 نیز در این زمینه داریم از جمله آنها این احادیث ذیل می باشد: و سلم آله و علیه هلل صلىاحادیث زیادی از پیامبر اکرم 

  212 ص 71 ج : العمّال کنز                              . مِنّا فَلَیسَ العَیلَةِ مَخافَةَ التَّزویجَ تَرَكَ نمَ

  211 ص 71 ج : العمّال کنز                                                    . بِالنِّکاحِ الرِّزقَ اِلتَمِسُوا  

 جا می فرمایند: آله و سلم در دو و علیه هلل صلى خدا پیامبر

 نیست. ما از ، نکند ازدواج شدن فقیر بیم از که رھ

http://zendegirazavi.aqr.ir/Portal/home/?news/648929/653322/
http://zendegirazavi.aqr.ir/Portal/home/?news/648929/653322/


 . بجویید کردن ازدواج با را روزى

سنّت ها و عادات و رسوم ملّی و عده زیادی از جوانان تحصیل کرده، با نشاط و پر توان در جامعه زندگی می کنند که از 

قومی، جای سنت ها و دستورات دینی و اسالمی را گرفته است و روز به روز ما را از فرهنگ اصیل اسالمی دورتر می 

نیست و علل و عوامل دیگری « شرط کافی»برای جلب روزی است، گرچه « شرط الزم»کند. کار، تالش و کوشش انسان، 

و استفاده از توان و انرژی فراوان آنان است. اگر به « زمینه اشتغال»این عوامل، فراهم نمودن  نیز وابسته است. از جمله

جوانان توصیه می کنیم که به کار و تالش بپردازید و از نیروی دوران جوانی استفاده کنید، به متصدیان جامعه نیز باید 

اهم آورند.قرآن کریم به این نکته اهمیت داده و این نگرانی توصیه کنیم که زمینه بهره برداری از این نیروی جوانان را فر

 :را از ذهن زدوده است

 32سوره نور آیه     هِوَأَنْکحُوا األیامَی مِنْکمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمْ وَإِمَائِکمْ إِنْ یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ

همسر دهید، همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست مردان و زنان بی همسر خود را 

را از فقر نجات « زوج های فقیر»در این آیه خداوند وعده داده است که  باشند خداوند از فضل خود بی نیاز می سازد.

توجه کنید و از ازدواج « ی خودفقر و ندار»خواهد داد. در واقع به آنان توصیه نموده است که شما به جای آن که به 

  بیندیشید و به سوی ازدواج حرکت کنید و بدانید که فقر وعده شیطانی است.« فضل و دارایی خداوند»دست بشویید، به 

این آیه وعدة قطعی خداوند برای تأمین هزینه های ضروری ازدواج است. خداوند تأکید می فرماید: تنگ دستان را از 

 ،به بخشش فزون تر و بیشتر از حد .هد داد و تمکن الزم برای ازدواج آنان را تأمین خواهد کردفضل خویش روزی خوا

می گویند که بر اساس لطف است و اعطا کننده، بدون داشتن وظیفه یا استحقاق قبلی طرف مقابل، به او می « فضل»

عادی و استحقاق ما بخششی کند؛  پس قرار نیست در خصوص ازدواج، خداوند بر اساس حساب و کتاب های (2)بخشد.

بلکه لطف او بر اساس فضل و بدون حساب است. واقعیت این است که تأمین هزینه های اصلی و اساسی ازدواج بر 

ریشه در سنت های غلط، اسراف و تقلید از دیگران دارد، حذف شود  است. اگر مخارج غیر ضروری که خداوند عهدة

مانعی برای ازدواج وجود نخواهد داشت. پس شایسته است با مدیریت صحیح بر مخارج ازدواج، راه عمل به این توصیة 

 دینی را هموارتر سازیم.

سوء ظن »از ازدواج خودداری می کنند، به درباره آیه فوق، روایاتی وارد شده است که کسانی را که بدلیل فقر و نداری 

مَن تَرَك التَزویجَ مَخافَةَ الفَقرِ  -قال الصادق ـ علیه السّالم» متهم کرده و آنان را سرزنش نموده اند:« داشتن به خداوند

کسی که از ترس فقر ازدواج نکند،  :ِ أنّ اهللَ عزّوجلّ یقولُ: إن یکونوا فٌقَراءَ یغنِهِم اهللُ مِن فَضله ،بِاهللِ عَزّوجلَّفَقَد أساءَ الظَنَّ 

به خداوند عزوجل گمان بد برده است، زیرا که خداوند می فرماید: اگر فقیر هستند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز 

یاری کردن :  صلی اهلل علیه و آله ـ: حَقٌ عَلَی اهللِ عَونُ مَن نَکحَ التِماسَ العِفافِ عَمّا حَرَّمَ اهللقال رسولُ اهلل ـ  .می کند

 .کسی که برای در امان ماندن از گناه ازدواج کند، بر عهده خداوند است

من خودم توصیه ام این است که ازدواج را آسان بگیرند؛ مهریه مقام معظم رهبری دام ظله العالی در بیانی می فرمایند: 

 ها زیاد نشود؛ جهیزیه ها سنگین نشود؛ در مراسم مهمانی ها، خیلی ریخت و پاش نشود و اسراف آمیز نباشد. 
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حل  اگر عادت کنند که ازدواج ها را ساده، بی پیرایه و بی تشریفات انجام دهند، فکر می کنم که بسیاری از مشکالت

 خواهد شد. 

 فرار از مسئولیت .2

 مسئولیت است. واقعیت این است که یکی دیگر از دالیل مهمی که مانع از ازدواج مردان می شود، فرار از قبول

ولیت محقق نمی شود. با قبول مسئولیت ها و تحمل مشکالت و در شخصیت انسان بدون قبول مسئ رشدی هیچ

مدیریت آنها، گوهر وجود آدمی استخراج می شود و توانایی های بالقوة او، در عمل ظاهر و منجر به کسب موفقیت 

های بیشتر در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می شود. این، مضمون فرمایش زیبای امیرمؤمنان علی 

در دگرگونی حاالت، گوهرهای مردان شناخته می  (3)« فی تقلب االحوال علم جواهر الرجال»السالم( است:  )علیه

، پس شایسته است جوانان به دنبال کسب زمینه ها و آمادگی های الزم برای ازدواج باشد و بزرگان نیز اسباب «شود

 (5).بر پدر، به ازدواج در آوردن آنهاستکنند که از حقوق اساسی فرزندان  ازدواج فرزندان خود را مهیا

 .32: نور -7

 را احسانی و عطیه هر. رود می کار به پسندیده امور در بیشتر که متوسط حد از زائد مقدار. زیادتی و فزونی به فضل -2

 (.343ص، مفردات) گویند می فضل، نباشد الزم معطی بر که

 (.السالم علیهم) پدرانش از، علیه السالم صادق امام پدرش از جعفر محمدبن از. 5حدیث، 373ص، 5ج، کافی -3

 .127حکمت، البالغه نهج -4

، شد بالغ که هنگامی و بیاموزد قرآن و سواد او به، بپسندد او بر نیکو نام: است چیز سه این پدرش بر فرزند حقوق از -5

 (. 7121حدیث، 414ص، 7ج، االخالق مکارم) دهد همسر را او

 برزگ زادگی اهمیت دادن به .3

 رَسولَ إنَّ: السالم علیه الصادق اإلمام سخن گوهر بار امام صادق علیه السالم در این رابطه چنین است که می فرمایند: 

، لِتَتَّضِعَ المِقدادَ ازَوَّجََ إنَّما: قال ثُمَّ.ب المُطَّلِ عَبدِ بنِ الزُّبَیرِ بِنتَ ضُباعَةَ أسوَدٍ بنَ المِقدادَ زَوَّجَ آله و علیه هلل صلى اللّه

 طالِبٍ وأبی اللّه عَبدِ أخا الزُّبَیرُ کانَ، أتقاکُم اللّه عِندَ أکرَمَکُم أنَّ لِتَعلَموا، آله و علیه هلل صلى اللّه بِرَسولِ ولِیَتَأَسَّوا، المَناکِحُ

 ِما.ھواُمِّ ِماھلِأَبی

 در عبدالمطّلب بن زُبَیر دختر ضُباعه، ازدواج به را اَسود بن مقداد آله و علیه هلل صلى خدا پیامبر : السالم علیه صادق امام

)و  بیاید ازدواج ها پایین )سطح( تا آورد در مقداد به همسرى را او آله و علیه پیامبر صلی اهلل"فرمود:  امام سپس آورد،

 گرامى که بدانید تا سرمشق بگیرند وآله وسلم  و علیه هلل صلى خدا پیامبر از )مردم( برود( و بین از طبقاتى وصلت هاى

 بود. ابوطالب آله( و و علیه هلل صلى پیامبر )پدر اللّه عبد تنىِ برادر زُبَیر، . و"شماست تقواترینِ با خدا، نزد شما ترینِ
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 و سرشناس و آزاد زنی با، داشت غالمی ی سابقه که مردی ازدواج که بود این جاهلیت دوران غلط های سنت از یکی

 را داشته بردگی ی سابقه که کسی یا برده ،شده داده طالق همسر با شریف خاندان از و معروف مرد ازدواج همچنین

 .شد صحنه وارد غلط رسم این بردن بین از برای خودشان ،وسلم آله و علیه اهلل صلی خدا رسول. پسندیدند نمی هرگز

دواج دختر جَحش و مقداد را به از، زید بن حارثه را به ازدواج زینب: می فرمایند وسلم خدا صلى الله علیه و آله پیامبر

 .اسلام است، المطلّب درآوردم تا بدانند که بزرگ ترین شرافتدختر زُبَیر بن عبد، ضُباعه

یعنى ماجراى دستور دادن رسول خدا صلى الله علیه و آله به ه نقل از زبیدى: زُهرى درباره این ماجرا ]السنن الکبرى ب 

 :[ برایم نقل کرده که آنان )بنى بیاضه( گفتندى را به همسرى به ابوهِند بدهنددختر، بنى بَیاضه که از میان خود

 !؟اى رسول خدا! دختران ما را به همسرى غلامان ما در مى آورى 

 :خداوند عز و جل این آیه را فرو فرستاد، پس

 إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  أُنثى وَ جَعَلْنَکمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْیَأَیهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَکم مِّن ذَکَرٍ وَ 

 سوره حجرات 

ترین  ! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم، و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولى گرامی اى مردم

در آیه مورد بحث مخاطب کل جامعه انسانى است و  ، خداوند دانا و خبیر است.شما نزد خداوند باتقواترین شماست

بیان مى کند، و میزان واقعى ارزش هاى انسانى را در برابر ارزش هاى  ،مهمترین اصلى را که ضامن نظم و ثبات است

 فرینش مردم از یك مرد و زن همان بازگشت نسب انسانها بهمنظور از آ در این آیهمى سازد.  دروغین مشخص کاذب و 

، بنابراین چون همه از ریشه واحدى هستند معنى ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار است  «حوا» و « آدم»

، چرا که حفظ نظم زندگى اجتماعى مردم است کنند، و اگر خداوند براى هر قبیله و طائفه اى ویژگی هائى آفریده براى

ها سبب شناسائى است، و بدون شناسائى افراد، نظم در جامعه انسانى حکمفرما نمى شود، چرا که هر گاه همه این تفاوت

 اسر جامعه انسانى را فرا مى گرفت.یکسان و شبیه یکدیگر و همانند بودند، هرج و مرج عظیمى سر

د از آنکه بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلى یعنى نسب و قبیله را از کار مى اندازد، به هر حال قرآن مجید بع

إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ ) «گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است»  :به سراغ معیار واقعى ارزشى رفته مى افزاید

ه تقوا و پرهیزکارى ازات ظاهرى و مادى کشید، و اصالت و واقعیت را به مسئلم امتی(. به این ترتیب قلم سرخ بر تماأَتْقَاکُمْ

  مقدس او هیچ امتیازى جز تقوا مؤثر نیست. و خداترسى مى دهد، و مى گوید براى تقرب به خدا و نزدیکى به ساحت

ستقر شود، و ممکن است از آنجا که تقوا یك صفت روحانى و باطنى است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان م

)ان اهلل علیم خبیر(.  « خداوند دانا و آگاه است»  :، در آخر آیه مى افزایدصفان کممدعیان بسیار داشته باشد و مت

پرهیزگاران را به خوبى مى شناسد، و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکى و صفاى آنها آگاه است، آنها را بر طبق علم خود 

 .مى دهد مدعیان دروغین را نیز مى شناسد و کیفر مى دهد پاداش گرامى مى دارد و 



بدون شك هر انسانى فطرتا خواهان این است که موجود با ارزش و پر افتخارى باشد، و به  اشاره کرد کهدر ادامه باید 

ها کامال  همین دلیل با تمام وجودش براى کسب ارزش ها تالش مى کند. ولى شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ

 متفاوت است، و گاه ارزش هاى کاذب جاى ارزش هاى راستین را مى گیرد. گروهى ارزش واقعى خویش را در انتساب به

مى دانند، و لذا براى تجلیل مقام قبیله و طائفه خود دائما دست و پا مى کنند، تا از طریق  « قبیله معروف و معتبرى»

به آن بزرگ کنند. مخصوصا در میان اقوام جاهلى افتخار به انساب و قبائل رائج  بزرگ کردن آن خود را به وسیله انتساب

مى شمرد، که  «نژاد واالتر» ترین افتخار موهوم بود، تا آنجا که هر قبیله اى خود را قبیله برتر و هر نژادى خود را

دارد. گروه دیگرى مسئله مال و ثروت و  متأسفانه هنوز رسوبات و بقایاى آن در اعماق روح بسیارى از افراد و اقوام وجود

داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و امثال این امور را نشانه ارزش مى دانند، و دائما براى آن تالش مى کنند، در حالى 

که جمع دیگرى مقامات بلند اجتماعى و سیاسى را، معیار شخصیت مى شمرند. و به همین ترتیب هر گروهى در مسیرى 

رند و به ارزشى دل مى بندند و آنرا معیار مى شمرند. اما از آنجا که این امور همه امورى است متزلزل و برون گام برمى دا

لذا خط بطالن روى همه آنها ذاتى و مادى و زودگذر یك آئین آسمانى همچون اسالم هرگز نمى تواند با آن موافقت کند، 

، حتى براى صوصا تقوا و پرهیزکارى و تعهد و پاکى او مى شمرد، و ارزش واقعى انسان را در صفات ذاتى او مخکشیده

  . ایمان و تقوا و ارزش هاى اخالقى، قرار نگیرد اهمیت قائل نیست ، همچون علم و دانش، اگر در مسیرموضوعات مهمى

 نا آگاهی از دین  .4

برخی به دلیل نا آگاهی از مبانی دینی و برداشت های غلط در خصوص مبحث ازدواج رفتارهایی از آنان سرباز می زند که 

 نمونه ای از آن در حدیث ذیل بیان شده است: 

 ومَا :فَقالَ . مُتَبَتِّلَةٌ أَةٌامرَ إنِّی، اللّه أصلَحَكَ: فَقالَت السالم علیه اللّه عَبدِ أبی عَلى امرَأَةٌ دَخَلَت ر: بشی بن الصمد عبد عن

 فاطِمَةُ لَکانَت فَضالً ذلِكَ کانَ فَلَو اِنصَرِفی، :فَقالَ .الفَضلَ بِذلِكَ ألتَمِسُ :قالَت ؟ ولِمَ :،قالَ أَتزَوَّجُ ال : قالَت؟ عِندَكِ التَّبَتُّلُ

 ل.الفَض إلَى اھیَسبِقُ أحَدٌ لَیسَ إنَّهُ ،مِنكِ بِهِ أحَقَّ السالمیها عل

  3 ح 542 ص 5 ج : الکافی 

 من باد! سالمت به امام گفت: و آمد السالم علیه صادق امام نزد زنى، بشیر آمده است که: بن الصمد عبد از نقل به در کافی

 ؟  گفت کنم. فرمود: چر نمى ازدواج چیست؟ گفت: دنیا ترك از منظورت فرمود: السالم علیه امام هستم. دنیا تارك زنى

 تو، از علیها السالم فاطمه هر آینه، بود، فضیلتى  کار، این در اگر که هستم. فرمود: برگرد فضیلت کسب پى کار، در این با:

 بگیرد. پیشى او بر فضیلت، در که نیست بود. هیچ کس سزاوارتر آن، به

یك امر دنیایی و غیر طبق این حدیث شریف مشخص می شود که فرد به جهت استنباط شخصی خود و اینکه ازدوراج را 

خدایی تلقی نموده است از انجام این فریضه الهی خود را محروم داشته است، غافل از این که دستور به ازدواج خود یك 

 امر الهی است.

 



 ترس از مسئولیت پذیری .5

حیوانات، تمام  انسان، موجودی رها شده نیست تا همانندیکی دیگر از موارد موانع ازدواج، ترس از مسئولیت پذیری است. 

کس پاسخگو نداند؛ بلکه تفاوت انسان با سایر موجودات، افزون بر عقل همتش پر کردن شکم باشد و خود را در برابر هیچ

ها، سعادت دنیا و آخرت را به و خِرد، وظایفی است که توسط آفریننده انسان برای او وضع شده است تا با عمل به آن

 .دست آورد

وند متعال در برابر هر نعمتی، مسئولیتی را بر عهده انسان قرار داده و به میزان مسئولیت نیز از انسان از منظر اسالم خدا

ها را به خوبی بشناسیم و در مقام عمل به وظیفه خود عمل مهم آن است که مسئولیت( 7) بازخواست خواهد نمود،

 .کنیم

از خدا بارزترین نمونه آن است. تقوا، احساس مسئولیت از  حس مسئولیت، گاه در برابر خودِ انسان است که تقوا و ترس

 بیند. دهد و انسان باتقوا، همواره یك پلیس معنوی را در درون جان خود حاضر میدرون را افزایش می

در فرهنگ اسالم، خانواده کانونی مقدس است. ، پرداخت. حس مسئولیت نسبت به خانوادهدر همین راستا باید به ایجاد 

باشند. گرچه خصوص همسران در برابر یکدیگر مسئول و موظف به رعایت آن میاین دین، تمامی اعضای خانواده بهدر 

تك اعضای خانواده نسبت به یکدیگر پرشمار است اما مسئولیت مردان بیش از سایر اعضاء خانواده های تكمسئولیت

ارد با کردار و رفتار خویش، مهرورزی را در خانواده گسترش و او وظیفه د (2). را که مدیریت خانواده با مرد استاست چ

محیط آرامی را برای اعضای خانواده فراهم آورد. رسول خدا  (4) و مهربانی با اعضای خانواده (3) دهد و با خدمت به زن

نمود تا آنجا که یآورد و همیشه مرا به زنان سفارش مبرادرم جبرئیل برایم خبر می» :فرمایدمی صلی اهلل علیه و آله 

 (5.)«گمان کردم که جایز نیست که مرد به همسرش اف بگوید

 نزد اش،خانواده کنار در مرد نشستن»: فرمایدمی اهمیت این مهرورزی تا جایی است که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله 

 (1)«.اعتکاف در این مسجد من است از ترداشتنیدوست متعال، خداوند

دار شود. قرآن کریم به همه خوبی عهدهمرد در خانواده سبب خواهد شد تا مسئولیت هدایت خانواده را نیز بهمهرورزی 

ای کسانی که » (1) کند که: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَه؛مؤمنان خطاب می

 «.داریدهاست نگهها و سنگخود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ایدایمان آورده

سوی ناخواه به ها را به حال خود رها کنید خواهدارید( اشاره به این است که اگر آن)نگه« قوا»در این آیه شریفه تعبیر به 

 .وزخ حفظ کنیدها را از سقوط در آتش دروند، شما هستید که باید آنآتش دوزخ پیش می

شود که خوبی استفاده می معروف و نهی از منکر سفارش بسیاری نموده است اما از آیه فوق به به گرچه اسالم بر امر

تواند در تعلیم و تربیت تری دارد و موظف است تا آنجا که میانسان در مقابل همسر و فرزندان خویش مسئولیت سنگین

 .ها بسنده کندها دعوت نماید، نه اینکه تنها به تغذیه جسم آنباز دارد و به نیکی ها را از گناهها بکوشد، آنآن



هر یك از » :فرمایدمیچنانکه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  ،مادر نیز در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد

شود. زن نیز ها از او بازخواست میرباره آنای[ سرپرست است، ... مرد، سرپرستِ خانواده خویش است و دگونهشما که ]به

 (٨)«.ها از او سؤال خواهد شدسرپرست خانه شوهر خود و فرزندان اوست و درباره آن

ك مشتر سیدن به جایی که آخرین راه زندگیبسیاری از جوانان دلیل عدم ازدواج شان را ترس از مشکالت بعد از آن و ر

شان را عدم مسئولیت پذیری و قبول  یشتر والدین دالیل ازدواج نکردن فرزندانبیان می کنند اما ب شان طالق باشد،

را بتوان به نوع تربیت والدین نسبت داد؛ از آنجایی که  دلیلششاید  نکردن بار مشکالت یك زندگی مشترك می دانند.

بل می کنند تا جوانان طی دهه های اخیر تربیت ها طوری صورت گرفته است که والدین تمام سختی های زندگی را تق

ناخودآگاه از پذیرش مسئولیت شانه خالی می کنند و روحیه و توانایی مبازره با  ،دختران و پسران در رفاه کامل باشند،

 مشکالت در آنها کاهش پیدا کرده است.

برنامه و اهداف خود را در زندگی آینده در نظر صورت گیرد. پس ابتدا  برنامه ریزیها برای پذیرش مسئولیتبنابراین باید 

های او را در زندگی دارید؟ چه برنامه و راهکاری برای بگیرید. آیا شما آمادگی الزم برای پذیرفتن فرد دیگر و مسئولیت

تامین مسائل مالی و برطرف کردن سایر نیازهای طرف مقابل در زندگی خود دارید؟ شما و همسرتان در آینده چه 

هایی را باید به عهده بگیرید؟ با یافتن پاسخی برای سواالتی مانند سواالت باال شما تصوری از آینده خود بعد از ئولیتمس

های های خود با طرف مقابلتان و همچنین آگاه شدن از برنامهازدواج خواهید داشت و با صحبت در مورد اهداف و برنامه

 .های آن کنار بیاییدو ترس از مسئولیتتر با مسئله ازدواج توانید راحتاو می

 .772جامع األخبار، ص  .[7] 

 .34نساء:  .[2]

 .743جامع األخبار، ص  .[3]

 .3٨، ص 2، ج1أخبارالرضاعیون .[4]

 .252، ص 74مستدرك الوسائل، ج .[5]

 .722، ص 2مجموعة ورام، ج .[1]

 .1تحریم: .[1]

 .1ص  ،7مجموعة ورام، ورام بن أبی فراس، ج.]٨[

 

 

 



 تغییر شاخص ها و معیارهای انتخاب همسر .1

ها ها وکله اهلل الیه، و من تزوج: من تزوج امراة لمالنقل شده است که صلی اهلل علیه و آله و سلمر روایتی از پیامبر اکرم د

 او خداوند کند، ازدواج مالش خاطر به زنی با که هر» ها جمع اهلل له ذلكها لدینتزوجها ما یکره، و من ها رای فیلجمال

کند، و هر که با او به خاطر جمال و زیبائی اش ازدواج نماید، در او چیزی را که خوشایند او را به مال وی واگذار می

)وسائل  «کند.ین مزایا را برای او جمع مینیست، خواهد دید، و هر که با وی به خاطر دینش ازدواج کند، خداوند تمامی ا

 (37ص. ، 74الشیعه، ج. 

بیشتر از همسری که تقوای کمتری دارد،  تقوا همسر با .ایمان و تقوا معرفی شده است ،در اسالم شرط اول انتخاب همسر

 علیهم السالم  می تواند اعتماد و آرامش را تامین کند. بنابراین پرهیزگاری شرط اول ازدواج از نگاه ائمه و معصومین

ندگی مشترك پایبند باشد. یچ ضمانتی وجود ندارد که به رعایت حقوق همسر و زاست. کسی که پایبند به دین نباشد ه

: وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخالق و می فرمایند دیگری حدیثدر ( پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم

)نهج الفصاحه،  خواهد کرد.دین اش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پر 

 (241ح

 

 و ازدواج معیارهای برخی است شده موجب اقتصادی مشکالت وجود امروزه که کرد انکار را واقعیت این توان البته نمی

حقیقت این است  .شود اخالقی های ارزش جایگزین اقتصادی های شاخصه و کند تغییر افراد بعضی برای همسر انتخاب

 و متمول شخصی با ازدواج دنبال به بیشتر، تالش و سعی جای به اقتصادی مشکالت از رهایی برای جوانان از بعضی که

  .هستند مناسب اقتصادی وضعیت دارای

 موقعیت و جایگاه تحصیالت، دارای یا ثروتمند همسری با چنانچه»: که جوانان بین در نادرست باور این شیوع واقع در

 فقر اقتصادی، فقر جمله از گذشته زندگی در موجود تلخ های واقعیت تمام روی توانم می کنم، ازدواج مناسب اجتماعی

 شرایط در جدید تحولی و بکشم رنگ پر خطی مناسب اجتماعی جایگاه و موقعیت نداشتن والدین، سوادی بی و فرهنگی

 و شود گرفته نادیده ازدواج از قبل طرفین، شخصیتی و اخالقی معیارهای است شده ، موجب«کنم ایجاد ام زندگی فعلی

 فرد، یك با کردن ازدواج باشید داشته خاطر به دهد. اختصاص خود به را نخست اولویت ها آن اقتصادی و مالی وضعیت

 از فقط و قلبی  عاطفه و احساس بدون همچنین و بودن کفو هم و همسر انتخاب اساسی معیارهای گرفتن نظر در بدون

 در که نکاتی به توجه اما است محض اشتباه و نیست عقالنی قطع طور به پول، خاطر به صرفا و گرایانه مادی نگاه روی

 حائز اهمیت است.در امر ازدواج خصوصا در انتخاب همسر  آید، می ادامه

 بنابراین می تواندر مقابل عوامل باال به دو معیار ذیل اشاره نمود

 برای رفاهی امکانات و مستقل مسکونی خانه باال، مدل خودروی دارای خواستگار اگر: باشد ساخته خودفرد باید الف( 

 دست به در اندازه چه تا فرد این خود»: که این آن و دارد وجود همواره مهم سوال یك اما است مشترك زندگی شروع

خود  مالی استقالل و حالل رزق تالش، نتیجه است کرده کسب آنچه تمام آیا است؟ داشته نقش امکاناتی چنین آوردن



 دیگری به که ثروتی و مال نکنید فراموش ؟«اند آورده فراهم او برای اش خانواده را الزم سرمایه تمام که این یا اوست

 با بلکه آن حفظ برای تنها نه دقیقی ریزی برنامه یا و باشد نگرفته صورت آن کسب برای تالشی یا باشد، داشته تعلق

 از حاضر حال در چه اگر جوانان از بسیاری طرفی از .رفت خواهد کف از باشد، نداشته وجود سرمایه آن به افزودن هدف

 ای آینده توان می ها آن دقیق بررسی با که مندند بهره هایی قابلیت از اما نیستند برخوردار مساعدی کامال مالی شرایط

 . کرد بینی پیش شان برای پیشرفت از سرشار

 است امری زندگی امور بیشتر در «استقالل» از برخورداری که نیست پوشیده کسی بر: مالی استقالل دادن به اهمیتب( 

 اطرافیان های مداخله ایجاد زمینه و است کننده تخریب همواره وابستگی و بخشد می واال جایگاهی و ارزش انسان به که

 و عواقب با و نیست مستثنی قاعده این از نیز اش خانواده به همسر اقتصادی و «مالی وابستگی». آورد می فراهم را

 .اندازد می مخاطره به هم را او همسر بلکه شود می وابسته فرد خود گیر دامن تنها نه که است همراه پیامدهایی

 

زمینه جهت  ایجاد: از است عبارت همسر خانواده به اقتصادی وابستگی و مالی استقالل نداشتن پیامدهای ترین مهم

 احساس تجربه ،... و کردن خرید پول، کردن خرج نحوه جمله از زوجین خصوصی و شخصی امور در خانواده دخالت

 که خانواده از دیگری عضو کردن تحسین با مواقع بیشتر در که خانواده های گذاشتن منت و ها سرزنش از ناشی حقارت

 نفس به اعتماد تدریجی شدن ضعیف مرزها، شدن شکسته ،می باشد همراه است مادر و پدر از مستقل مالی لحاظ به

 مبادا که این از ناشی دائمی استرس خانواده، مداخالت واسطه به وشوهر زن میان تشنج و تنش میزان رفتن باال زوج،

 غیرمنطقی و نابجا انتظارات و توقعات بروز برای ای زمینه ایجاد کند، قطع ما از را خود مالی حمایت دلیلی هر به خانواده

 نبود پیامدهای از همه و همه... و ندارد وجود ها آن مقابل در گفتن نه توان زیادی موارد در که زوج از همسر خانواده

 به را فرزندشان از مالی حمایت ادامه خانواده که است شده دیده نیز مواردی در. است اش خانواده از همسر مالی استقالل

 !دانند می منوط همسرش از او جدایی

 آداب ازدواج و تشکیل خانوادهفصل سوم: 

انسان در سراسر زندگی با انتخاب هایی روبه رو می شود و بایسته است که مالك ها و معیارهایی برای گزینش هر 

موضوع در دست داشته باشد؛ مانند انتخاب شغل، رشته تحصیلی، مسکن و ... فرد براساس منافع و شرایط و امکانات 

و آنگاه گزینش می کند، یکی از موضوعات و مسائل مهم زندگی ازدواج است که نیازمند  موجود، معیارهایی را تعریف

دقت و توجه بیشتری است؛ زیرا به تمام زندگی دنیوی و اخروی او ارتباط دارد و نسل آینده نیز از آن متأثر می باشد. با 

 .رست و منطقی ازدواج را بشناسیمتوجه به اهمیت موضوع و پیامدهای آن ضروری است تا مالك ها و معیارهای د

مالك های مهمی را برای این مسئله بیان کرده است که در این نوشتار به  علیهم السالم قرآن کریم و روایات معصومان

 :چند نمونه می پردازیم

تشرکه انظر این تضع نفسك و من »درباره اهمیت توجه به مالك های انتخاب همسر فرمودند:  علیه السالم امام صادق

فی مالك و تطلعه علی دینك و سرك؛ خوب دقت کن که خودت را در کجا می نهی و چه کسی را در مالت شریك می 

 «.گردانی و بر دین و اسرارت آگاه می سازی



 وإن،  اھأکرَمَ اھأحَبَّ إن فَإِنَّهُ،  تَقِیٍّ رَجُلٍ مِن اھزَوِّج: ابنَ تزویجِ فی یَستَشیرُهُ إلَیهِ جاءَ لِرَجُلٍ  السالم علیه الحسن اإلمام

  السالم علیه امام با دخترش دادن شوهر درباره و آمد ایشان نزد که مردى به  -السالم علیه حسن امام .اھیَظلِم لَم اھأبغَضَ

 اگر و دارد مى اش گرامى، باشد داشته دوست را تو دختر اگر زیرا؛  درآور تقوا با مردى همسرى به را او -کرد مشورت

  األحکام ذیبته عن نقالً 7534 ح 441 ص 7 ج:  األخالق مکارم .کند نمى ستم او به،  باشد نداشته دوستش

انما المرائة قالده فانظر ماتتقلد؛ زن به منزله گردنبندی است که به گردن می افکنی، سپس مراقب باش »و نیز فرمودند: 

 «.که چه چیزی را به گردن می افکنی

 :برخی مباحث آداب ازدواج می پردازیم در اینجا به بررسی

 انگیزه درست -7

است . اولین موضوع قابل  "آداب ازدواج و تشکیل خانواده"یکی دیگر از مباحثی که در تحکیم خانواده مطرح است:     

 یُردِیَهُنَّ أن حُسنُهُنَّ فَعَسى ؛ لِحُسنِهِِِنَّ النِّساءَ تَزَوَّجُوا ال : آله و علیه هلل صلى عنهاست:  "انگیزه درست"طرح در این زمینه 

آله وسلم  و علیه هلل صلى خدا پیامبر عَلَى الدّینِ . تَزَوَّجوُهُنَّ ولکِن ، تُطغِیََهُنَّ أن أموالُُهُنَّ فَعَسى لِأَموالِهِنَّ؛ تَزَوَّجوُهُنَّ وال ،

ثروتشان  و مال براى افکنَد. تباهی به را زیبایى، آنها بسا چه نکنید؛ زیرا ازدواج شان زیبایى خاطر به زنان، می فرمایند: با

 اإلسالم دعائم . کنید ازدواج آنها با دین براى دارد؛ بلکه وا سرکشى به را آنان ثروتشان که بسا ازدواج نکنید؛ چه آنان با هم

  174 ح 725 ص 2 ج :

 

 موارد معیار ها و انگیزه های درست در اسالم:از جمله 

 خدا و دینداریایمان به الف( 

کنند، بلکه دینداری را به وسیله دینداری افراد فقط به انجام واجبات مثل نماز و روزه و... نیست چرا که به اینها عادت می

و رعایت حقوق  امانتداری و وفای به عهد و اجتناب از مال حرام و درستکاری و تقید به امر به معروف و نهی از منکر

توان تشخیص داد. راه تشخیص دینداری افراد، معاشرت و معامله با آنهاست، چون م و تعدی، میدیگران و اجتناب از ظل

گیرد و تقید افراد را به انسان با نزدیك شدن به آنها و معاشرت با آنها احیانا پایبند بودن در معامالتی که صورت می

ها و تعهدات خویش نسبت و دینی باشند و به وعده های الهیزوجین باید پایبند به ارزش مسائل دینی متوجه خواهد شد.

 .به همدیگر عمل نمایند

سوال کرد جوانی به خواستگاری دخترم آمده است، نظر شما چیست؟ امام در  علیه السالم م باقرای از امامردی در نامه

 .او زن بده پاسخ به او نوشت: جوانی که به خواستگاری دخترت آمده، اگر اخالق و ایمان او مورد رضایت است به

دنیایش د، خداوند همه فرمود: کسی که به خاطر دین و ایمان زنی با او ازدواج کن صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

  (5)میزان الحکمه، جکند. را برای او فراهم می



شود د: اگر مردی با زنی برای جمال یا مالش ازدواج کند به همین امر واگذار میاینفرمنیز می  علیه السالم امام صادق

 (74)وسائل الشیعه، ج گرداند.ولی اگر برای دینداری بودن با او ازدواج کند خدا مال و جمال را نیز نصیبش می

 کفو هم بودن همسرانب( 

علیهم  کفو در لغت به معنای شبیه و مانند است، بین دختر و پسر باید سنخیت باشد، در قرآن و روایات ائمه معصومین

در مورد تناسب بین زوجین سفارش زیادی شده است. به طوری که مهمترین تناسب و سنخیتی که بین دختر و  السالم

فرمود: دختر دانا و با معرفت جز با جوان با معرفت و شایسته  علیه السالم پسر باید لحاظ شود دینداری است. امام صادق

 (744)بحاراالنوار، ج  کند.زندگی نمی

 عاقل بودنج( 

چون اداره زندگی به دست انسان خردمند در جهت  ،آیدآل به حساب میل از مهمترین شرایط یك همسر ایدهعق

تواند کانون خانواده را گرم و با صفا کند. همسر پیمودن راه سعادت بسیار مهم است. همسر با تعقل و متفکر و مدیر، می

دهد تا بتواند به ریزی دقیقی انجام میانات موجود شوهرش برنامهکند و از امکاش را بر پایه تعقل استوار میعاقل زندگی

فرمایند: از ازدواج با شخص وری را در امورات مربوطه پیاده کند. پس بزرگان در توصیه مکرر خویش می نحو احسن بهره

  شود.نادان بپرهیزید که ازدواج با جاهل مایه اندوه بال و فرزندش بدبخت و متأثر از آن می

 اصالت در شرافت خانوادگید( 

ای که دارای شخصیت اخالقی ها است. خانوادهشرافت و اصالت خانوادگی افراد در اخالق، عفت، وفای به عهد و دیانت آن

توانند همسر صالح و اند میهای اصیل پرورش پیدا کردهو روحی و معنوی باالیی هستند و افرادی که در دامن خانواده

 .توانند موفق شوندهمدیگر باشند و در تربیت فرزندانشان می ای برایشایسته

 سالمت روان( ه

تر است و به وظایف شرعی و اخالقی خود بهتر عمل همسر سالم و با سالمت روان در اداره خانه و فرزندانش موفق

های جسمی و روحی با معاجله قابل درمان هستند و این در مسائل خانوادگی مشکلی را به کند. البته بعضی از بیماریمی

اش ممکن است در انجام وظایف همسری غیر قابل درمان باشد های روحی آورد ولی اگر شخص دارای بیماریبار نمی

 .بماندناتوان 

 عفت و پاکدامنی( و

پاکدامنی و عفت، در تحکیم خانواده و سالمتی نسل و تقویت بعد روحانی و معنوی و طهارت قلب و روح نقش به سزایی 

 .فرمود: جز با زن پاکدامن ازدواج مکن علیه السالمدارد. امام رضا

 دعا کردن( ز



 ازدواج مسلما یکی از مهمترین دغدغه های جوانان می باشد و در جامعه امروز این امر مهم با دشواری های عدیده ای رو

 همسر میتوانم آیا که فکر این هم باز به روست اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی و اجتماعی ایم مقوله را نادیده بگیریم 

غول میدارد و بسیاری دنبال ذکر و یا مش خود به را عزیز جوانان آمد خواهد پیش چه اجازدو از بعد یا و کنم؟ پیدا خوبی

دعایی هستند که بوسیله آن هم مشکل ازدواجشان حل شود و هم اینکه خود را آرام کنند و یقین بخشند به خیریّت 

ائمه اطهار علیهم  .استعانت بطلبدبدون شك انسان باید در امور مهم زندگی مانند ازدواج از خداوند متعال  .نامرشا

سفارش برای یافتن همسری مؤمن و شایسته  نماز السالم نیز در احادیث و روایات مختلف، جوانان را به خواندن دعا و

  .کرده اند

 الصَّالةِ مِنَ فَرَغَ فَإِذا ، یس وسورَةِ الکِتابِ بِفاتِحَةِ وَلیَقرَأ رَکعَتَینِ فَلیُصَلِّ التَّزویجَ مِنکُمُ أرادَ مَن : السالم علیه علیّ قال

 ، شَکَرَت أحسَنتُ إن ، غَیورا قَنوعا شَکورا وَلودا وَدودا صالِحَةً زَوجَةً ارزُقنی مَّهاللّ : وَلیَقُل ، عَلَیهِ وَلیُثنِ وجَلَّ اللّه عَزَّ فَلیَحمَدِ

 یهاعَلَ دَخَلتُ وإن ، حَفِظتْهامِن عِند خَرَجتُ وإن ، ذَکَّرَت نَسیتُ وإن ، أعانَت اللّه تَعالى ذَکَرتُ وإن ، غَفَرَت أسَأتُ وإن

 ذلِكَ لی هب وَاإلِکرامِ الجَاللِ ذا یا ، أرضَتنی غَضِبتُ وإن ، قَسَمی  أبَرَّت یهاعَلَ أقسَمتُ وإن ، أطاعَتنیهاأمَرتُ وإن ، سُرَّت

 .سَأَلَ ما اللّه أعطاهُ ذلِكَ فَعَلَ مَنی. ل قَسَمتَ ما إلّا أجِدُ أسأَلُكَ وال فَإِنَّما

 و حمد سوره و بگذارد نماز رکعت دو ( نخست ) ، کند ازدواج خواست که شما هر یك از می فرمایند: السالم علیه على امام

 همسرى مرا ! خدایا بار : بگوید و آورد جا به را جل و عز ثناى خداوند ، یافت فراغت نماز از که گاه آن و بخواند را یس

 ! فرما روزى دامنْ پاك و قانع و گزار سپاس و زایا و و مهربان نیك

 ( را خدا ) اگر . نماید کمك کردم، یاد را بزرگ خداى اگر . ببخشاید کردم، اگر بدى . کند گزارى سپاس کردم، نیکى اگر 

 اگر . شود خوشحال شدم، او وارد بر هرگاه . کند حفظ را خودش کردم، ترك را خانه هرگاه کند. یادآورى ، کردم فراموش

 خشم به بپذیرد. هرگاه دادم،  سوگندش هرگاه . کند فرمانبردارى من نکند( از یا بکند را کار فالن )که ، دادم دستورش

 سازد. مرا خشنود آمدم،

 مگر ، آورم نمى دست به و کنم مى درخواست تو از من که ببخش، من به را زنى چنین بزرگواری! و شکوه خداوندگار اى

 : األنوار بحار . فرماید مى عطا او به کرده، درخواست که را آنچه خداوند، کند، چنین ر کسه اى. کرده من قسمت تو آنچه

 7٨ ح 21٨ ص 743 ج

هم باید در مورد مردان باشد و هم درباره زنان، چنین نیست که تنها زنان باید این صفات  یی که مطرح می شودمالك ها

 :شوند یو ویژگی ها و مالك ها را دارا باشند و مردان از آن مستثن

 ایمان و دینداری( ح

کرده است. قرآن کریم در همین زمینه می متون دینی ما، اولین و مهم ترین مالك در انتخاب همسر را دینداری معرفی 

وال تنکحوا المشرکات حتی یومن والمه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم و ال تنکحو المشرکین حتی یومنوا »فرماید: 

و لعبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبکم اولئك یدعون الی النار واللّه یدعو الی الجنه؛ با زنان مشرك تا زمانی که ایمان 

 اورده اند ازدواج نکنید،نی

https://namnak.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.p27654
https://namnak.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.p27654


اگر چه بخاطر مال یا جمال و مقام )موقعیت(، شما را به شگفتی آورند و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك و بت 

پرست تا ایمان نیاورده اند در نیاورید اگر چه )مال و زیبایی و موقعیت( آنان شما را به شگفتی آورد )زیرا( آنها شما را به 

 «.می کنند و خداوند شما را دعوت به بهشت و آمرزش می نماید سوی آتش دعوت

اگر مرد با زنی برای جمال یا مال ازدواج کند به همین امر واگذار می شود ولی اگر »می فرماید:  علیه السالم امام صادق

 «.برای دیندار بودن او ازدواج کند خدا مال و جمال را نیز نصیبش می گرداند

هر کس با زنی برای مالش ازدواج کند خدا او را به همین امر »می فرماید:  ی اهلل علیه و آله و سلمصل و نیز رسول خدا

واگذار می نماید و هر کس که برای جمالش ازدواج کند به چیزی می رسد که از آن کراهت دارد و هر کسی که برای 

 «.دینداری ازدواج کند خداوند هر سه را برایش جمع می کند

آیه و روایات بخوبی استفاده می شود کسانی که درصدد انتخاب همسر هستند باید ایمان و دینداری را به عنوان از این 

شرط اصلی و ضروری محسوب بدارند و برای یافتن آن کمال سعی و جدیت را به عمل آورند. والدین پسر و دختر نیز باید 

ت و تقید به ضوابط و مقررات شریعت را شرط اساسی بدانند و در انتخاب همسر برای فرزندان خود موضوع ایمان و دیان

 .دریافتن چنین فردی به پسر و دخترشان کمك نمایند

 عقل و هوشط( 

بعد از دینداری، عقل و زیرکی از مهم ترین معیار و مالك یك همسر خوب محسوب می شود، اداره و تداوم و پیمودن راه 

ست اگر دو همسر با هم تفاهم داشته باشند و موقعیت یکدیگر و شرایط و راست و حل مشکالت زندگی کار آسانی نی

امکانات زندگی را خوب درك کنند، می توانند زندگی را بر پایه صحیحی استوار سازند و به انجام وظیفه مشغول باشند و 

مسر عاقل امکانات به کانون خانواده صفا و محبت و گرمی دهند و با عقل و درایت مشکالت را حل و فصل کنند. ه

خانواده و شرایط و اوضاع زندگی را خوب درك می کند، توقعات بیجا و بلندپروازی ندارد تا همسرش را در فشار قرار 

دهد. اکثرا اختالفات خانوادگی و کشمکش های زندگی معلول جهالت و نادانی زن و شوهر، یا یکی از آنها می باشد؛ 

می توانند همسرداری کنند و وسیله آسایش و خوشی همدیگر را فراهم سازند و از زوجین هر چه عاقل تر باشند بهتر 

اختالفات و مشکالت بکاهند. همسر عاقل، گذشت و بردباری دارد و با بهانه های کوچك و جزئی زندگی را متالشی نمی 

 .سازد

وش فهم و باهوش، غالبا زیرك می شوند، به عالوه، عقل و هوش زن و شوهر در فرزندان نیز تأثیر دارد، فرزندان خانواده خ

و برعکس حماقت و نادانی پدر و مادر نیز در فرزند تأثیر دارد، همسر باهوش و عاقل بهتر می تواند نسبت به تعلیم و 

تربیت فرزندانش انجام وظیفه نماید. باری عقل و درایت یکی از معیارها و مالك های مهم و بسیار با ارزش محسوب می 

 .به هنگام گزینش همسر باید کامالً مورد توجه قرار بگیردشود که 

ایاکم و تزویج الحمقاء فان صحبتها بالء و ولدها ضیاع؛ با انسان احمق و نافهم ازدواج »می فرماید:  علیه السالم امام علی

لی اهلل علیه و آله و ص همچنین رسول خدا« نکنید زیرا معاشرت با او بالیی است عظیم و فرزندانش نیز ضایع خواهند شد.



یا علی ال فقر اشد من الجهل و ال مال اعود من العقل؛ یا علی! هیچ فقری بدتر »فرمودند:  علیه السالم به حضرت علی سلم

 «.از نادانی و جهالت نیست و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست

خوبی ه از این روایات ب« و راهنمای مؤمن است. العقل دلیل المؤمن؛ عقل دلیل»می فرماید: علیه السالم  و نیز امام صادق

استفاده می شود که عقل و هوش از بزرگترین معیارها و مالك هایی است که در انتخاب همسر باید مورد توجه دختر و 

 .پسر باشد

 اخالق نیك( ی

 روایات معصومان سومین معیار و مالك در انتخاب همسر اخالق حسنه است و این مطلب را می توان از قرآن کریم و

 .«فانکحوا ما طاب لکم من النساء؛ با زنان پاك ازدواج کنید»خوبی استفاده کرد. قرآن کریم می فرماید: ه ب علیهم السالم

اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه اال تفعلوه تکن »می فرماید:  صلی اهلل علیه و آله و سلم همچنین رسول خدا

کبیر؛ اگر کسی به عنوان خواستگاری به نزد شما آمد که خلق و دینش را می پسندید با او ازدواج فتنه فی االرض و فساد 

 .«کنید و اگر به این دستور عمل نکنید. فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد

ظلمها؛ دخترت را به ازدواج زوجها من رجل تقی فانه ان احبها اکرمها و ان ابغضها لم ی»و نیر در روایات دیگر می فرماید: 

انسان متقی و پرهیزکار در آور، زیرا اگر دخترت را دوست داشته باشد او را اکرام و احترام می کند و اگر نسبت به او 

 .«بغض داشته باشد به او ظلم نمی کند

استگاری کرده است اما نوشتم، یکی از خویشاوندان از دخترم خو علیه السالم به امام رضا»حسین بشار واسطی می گوید: 

 «.اگر بد اخالق است دختر به او نده»فرمود:  علیه السالم بد اخالق است امام

زن و شوهر یك عمر در کنار هم اند و ارتباط کالمی و غیر کالمی فراوانی با هم دارند. بدین روی اخالق حسنه و خوش 

ن آن زندگی بی روح و خسته کننده خواهد بود. رفتاری و نیك گفتاری در همه زندگی ها بسیار ضروری است و بدو

زندگی با زن و مردی دارای کماالت و زیبایی، اما بد اخالق و بد رفتار و تندخو، رنج آور خواهد بود و انسان هر روز آرزوی 

ارج مرگ می کند. زیرا دیدن حاالت و رفتار و مشاهده گفتارهای تند و خشن او از تحمل هر انسان صبور و شکیبایی خ

است بنابراین شرط اساس زندگی سالم، صمیمی، با نشاط و با صفا، داشتن همسری خوش اخالق و عفیف و نیك گفتار 

 .است

 یعفت و پاکدامن( ك

از جمله مالك های بسیار مهم و ضروری در انتخاب همسر، عفت و پاکدامنی است. اگر به قرآن کریم و روایات معصومان 

فهمیم که آنان به عفت و پاکدامنی تأکید فراوان می کردند. قرآن شریف در همین زمینه می مراجعه کنیم بخوبی می 

الزانی الینکح اال زانیه او مشرکه و الزانیه ال ینکحها اال زان او مشرك و حرم ذلك علی المؤمنین؛ مرد زناکار جز »فرماید: 

زناکار یا مشرك، به ازدواج خود در نمی آورد، و این کار بر  با زن زناکار یا مشرك ازدواج نمی کند، و زن زناکار را جز مرد

 «.مؤمنان حرام شده است



وقتی اراده کنم که خیر دنیا و آخرت را برای یك مسلمان جمع کنم قلبی خاشع »بنا بر روایت خداوند متعال می فرماید: 

که از نگاه کردن به وی شادمان شود، و آن زن و زبانی ذاکر و تنی صابر بر بال به او عطا می کند و همسری به او می دهم 

 «.در غیاب شوهر از نفس خودش و مال شوهرش نگهداری کند

 .کفو بودن در این است که عفیف باشد و از امکانات اقتصادی نیز برخوردار باشد»می فرماید:  علیه السالم امام صادق

ن در سرنوشت و تربیت بهتر و برتر کودکان فرموده است: درباره پاکی درونی و منش زنا علیه السالم همچنین امام صادق

 «.طوبی لمن کانت امه عفیفه؛ خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن باشد»

در فرهنگ دینی و سفارش پیشوایان معصوم که اینقدر به پاکی و عفت مردان و زنان تأکید شده است برای آن است که 

و توجه به دستورات شرعی نداشته باشند، در اخالق و روش کودك اثر نامطلوبی  اگر پدر و مادر بد رفتار و ناپاك باشد

 .برجای خواهد گذاشت و اغلب کودکان و بخصوص دختران قدم جای قدم مادران می گذارند

 شرافت خانوادگی( ل

زمینه قرآن  پنجمین مالك در انتخاب همسر اصالت و شرافت خانوادگی است که باید مورد توجه قرار بگیرد در همین

الذی خبث الیخرج ال نکدا؛ سرزمین پاکیزه )و شیرین( گیاهش به  والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و»کریم می فرماید: 

همچنین «. فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین های بد طینت )و شوره زار( جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید

ای مردم از گیاهانی که بر مزبله ها می روید اجتناب نمایید، گفته »می فرماید:  آله و سلمصلی اهلل علیه و  رسول خدا

شد: یا رسول اللّه مقصود شما از گیاه و سبزی که بر مزبله می روید چیست؟ زن زیبایی که در خانواده پست و فرومایه 

 «.پرورش می یابد

انواده دارای کرامت و شرافت و اصالت همسر را برگزید. در غیر این بنابراین باید در انتخاب همسر بسیار دقت کرد و از خ

صورت آثار منفی رشد و تربیت خانوادگی در آینده زندگی مشترك و نسل آینده تأثیر زیادی برجای خواهد گذاشت. 

انی قرار می وانظر فی ای نصاب تضع ولدك فان العرق دساس؛ بنگر که فرزند خود را در چه مک»پیامبر اسالم فرمودند: 

الصالح، فان العرق دساس؛ با خانواده  تزوجوا فی الحجر»و نیز فرمودند: « .دهی زیرا رگ و ریشه در فرزند اثر می گذارد

 .«ای خوب و شایسته وصلت کنید زیرا خون اثر دارد

 

  



 نتیجه گیری

رین مالك ها در آیات و قرآن باید برای گزینش همسر مالك ها و معیارهای منطقی و درستی در دست داشته باشیم بهت

بیان شده است توجه به آنها زمینه ساز ازدواجی سالم و هدفمند است این مالك  علیهم السالم کریم در روایات معصومان

از سوی خالق هستی و رسولی الهی و اولیاء الهی بیان شده است. آنان با اسرار هستی آشنایند و بهترین راهنمایان زندگی 

انست که برخورداری از هر کدام از این مالك ها نسبی است و وجود تمام مالك ها در یك فرد تقریبا محال هستند باید د

 .به نظر می رسد

  نکردن، با آمدن خواستگار هم شأندرنگ  -7

 وایتی از امام صادق علیه السالم در این زمینه وارد شده است که می فرمایند:ر

و أنه خطب الناس و حثّهم علی التعجیل فی  علیه هلل صلى اللّه رَسولِ عَن لَهُ حَدیثٍ فی  السالم علیه الصادق اإلمام عن

 یا : فَقالَ . األَکفاءَ : فَقالَ ؟ نُزَوِّجُ فَمَن ، اللّه رَسولَ یا : فَقالَ رَجُلٌ إلَیهِ فَقامَ :-تزویج بناتهم  وعدم تاخیرهن، الی ان قال 

 علیه صادق امام از نقل به .بَعضٍ أکفاءُ ُمھبَعضُ المُؤمِنونَ ، بَعضٍ أکفاءُ ُمھبَعضُ المُؤمِنونَ: فَقالَ ؟ األَکفاءُ ومَنِ اللّه، رَسولَ

 در تعجیل به را آنان و کرد سخنرانى مردم براى حضرت آن که آله و علیه هلل صلى خدا پیامبر از حدیثى در : السالم

 به ! خدا پیامبر اى : گفت و برخاست مردى ، پس . ... نمود تشویق کار این نیفکندن تأخیر به و ردادن دختران شانھشو

ستند؟ ھ کسانى چه مسنگھ اشخاص ! خدا پیامبر اى : . گفت مسنگھ اشخاص به یم؟ فرمود: ھد رھشو کسانى چه

 2 ح 331 ص 5 جی کاف. یکدیگرند مسنگھ ، مؤمنان . یکدیگرند مسنگھ ، فرمود: مؤمنان

 از تعیین مهریه سنگین پرهیز -2

آله وسلم: در  و علیه هلل صلى خدا پیامبر .سُبحانَهُ اللّه سُقیَا ِیَھ فَإِنَّما ، النِّساءِ ورِھبِمُ تُغالوا ال :آله و علیه هلل صلى اللّه رسول

  34 ح 353 ص 743 ج : األنوار بحار  اند. سبحان خداوند باران واقع، در زنان، که چرا نکنید؛ روى زیاده زنان، مهریه هاى

 که است کرده تشبیه "باران "به را زنان است؛ زیرا بلیغ به کار رفته تشبیه ذکر شده، حدیث در جایگاه مهریه در اسالم:

 صورت آنان جانب از زحمتى و رنج و تالش که آن بدون ، باراند مى را آن ،بخواهد که بندگانش از کدام بر هر خداوند

 به رشید فرزندانى که زنى و مالش و آبرو حافظ و مند و عالقه فرمانبردار و سازگار زن باشد، بهرهخوش  که پس هر گیرد.

 پیامبر دیگر، عبارت به است. عکس نباشد، بر اگر خوش بهره و گردد مى او نصیب باشد، سودمند وجودش و دنیا بیاورد

 زندگى شوهر، از به او محبّت و عشق و زن، بودن سازگارکه:  می فرماید اعالم مردم به خواهد مى آله و علیه هلل صلى

بلکه زن  می دهند؛ قرار سنگین را شان مهریه که نیست خاطر این  به آنان، بودنِ شوهران دلخواه به خانواده، و و مشترك

 و مهر با شوهرشان به نسبت و سازگارند امّا است، اندك شان مهریه که زنانى بسا چه .است روزى و قسمت و همانند بهره

 پس،. باالست و سنگین شان مهریه ، هرچند است اندك آنان محبّت و عشق که زنانی هستند ، عکس بر و اند، محبت

 در و مانَد، مى از آن محروم  یکى و می رسد یکى به که کرده تشبیه خدا باران به را زنان وسلم آله و علیه هلل صلى پیامبر

 (7بارد.) نمى سرزمینى در و بارد مى سرزمینى



 فلسفه ی مهریه

گیرند و پیوند زناشوئی  آید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئی بطور یکسان بهره می اکنون این سؤال پیش می

پیوندی است بر اساس منافع متقابل طرفین، با این حال چه دلیلی دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی به عنوان مهر به زن 

این موضوع به شخصیت زن لطمه نمی زند؟ و شکل خرید و فروش به ازدواج نمی دهد؟ روی همین جهت  آیا بپردازد؟

ها برای غرب زده ها  کنند، مخصوصا معمول نبودن مهر در میان غربی است که بعضی به شدت با مساله مهر مخالفت می

 .را به مخاطره می افکند ونمی افزاید بلکه وضع ا زند، در حالی که نه تنها حذف مهر به شخصیت زن به این فکر دامن می

برند ولی نمی توان انکار کرد که  توضیح اینکه درست است که مرد و زن هر دو از زندگی زناشوئی بطور یکسان سود می

در  استعداد خاص بدنی معموال: مرد طبق زن متحمل خسارت بیشتری خواهد شد. زیرا اوال در صورت جدایی زن و مرد،

خواهند به هنگام سخن گفتن این حقیقت روشن را انکار کنند  تماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد، و هر چند بعضی میاج

اما وضع زندگی اجتماعی بشر که با چشم می بینیم حتی در جوامع اروپایی که زنان به اصطالح از آزادی کامل 

. بعالوه مردان برای انتخاب همسر مجدد دست مردان استبیشتر در ، دهد که ابتکار عمل پر در آمد برخوردارند نشان می

امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه مخصوصا باگذشت قسمتی از عمر آنها، و از دست رفتن سرمایه ی جوانی و زیبایی، 

را که شود که امکانات و سرمایه ای  روشن می ،ن جهاتی. با توجه به ابرای انتخاب همسر جدید کمتر است امکاناتشان

دهد و در حقیقت مهر چیزی است به عنوان  دهد، بیش از امکاناتی است که مرد از دست می زن با ازدواج از دست می

به شکل ترمزی در برابر  مساله مهر معموال و از طرفیمین زندگی آینده ی اأجبران خسارت برای زن و وسیله ای برای ت

. درست است که مهر از نظر قوانین اسالم با برقرار شدن پیوند شود سبت به جدایی و طالق محسوب مینتمایالت مرد 

به صورت بدهی بر ذمه ی مرد  ولی چون معموال ،حق مطالبه ی آن را دارد گیرد و زن فورا ازدواج به ذمه مرد تعلق می

ز هم پاشیدن قوق او و اشود، و هم پشتوانه ای برای حفظ ح ماند، هم اندوخته ای برای آینده ی زن محسوب می می

 .شوئی )البته این موضوع استثنایی دارد ولی آنچه ذکر شد در غالب موارد صادق است(پیمان زنا

پنداشته اند ارتباط به قوانین اسالم ندارد، زیرا « بهای زن»رده اند و آن را یك نوع عضی برای مهر تفسیر غلطی کباگر   

ندارد و بهترین دلیل آن همان صیغه ی عقد ازدواج است که در آن  در اسالم مهر به هیچ وجه جنبه ی بها و قیمت کاال

ته فرسما مرد و زن به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمده اند، و مهر یك چیز اضافی و در حاشیه قرار گر

و فروش و  است، به همین دلیل اگر در صیغه ی عقد اسمی از مهر نبرند، عقد باطل نیست، در حالی که در خرید

معامالت، اسمی از قیمت برده نشود مسلما باطل خواهد بود، )البته باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده 

نشود شوهر موظف است که در صورت آمیزش جنسی، مهرالمثل یعنی مهری همانند زنان که هم طراز او هستند 

مهر جنبه جبران خسارت و پشتوانه برای احترام به حقوق زن دارد، نه بپردازد( از آنچه ذکر شد نتیجه می گیریم که 

 (2د. )قیمت و بها و شاید تعبیر به نحله به معنای عطیه در آیه اشاره به این قسمت دار

در کتاب نظام حقوق زن در اسالم در مورد فلسفه مهر آمده ای به عقیده ما پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای  

 .یکدیگر بکار رفته استبه در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها  است که



یکدیگر یك جور نیست، قانون خلقت مجال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و  به نوع احساسات زن و مرد نسبت

ابل نیرومندی بدنی به همین وسیله ضعف زن در مق . نیازمندی و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است

 (3. )تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگاری می کرده است

 711 ص : النبویّة (  برگرفته از کتاب المجازات7

امیرالمؤمنین، مطبوعاتی ، قم، مدرسه ی االمام 3آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج ( 2
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 انتخاب اوقات عقد: -3

 آله وسلم می فرمایند: روز و علیه هلل صلى خدا پیامبر .ونِکاح خِطبَةٍ یَومُ الجُمُعَةِ آله: یَومُ و علیه هلل صلى اللّه قال رسول

 25 ح 213 ص 743 ج : األنوار بحار  است. کردن ازدواج و خواستگارى روز جمعه،

 ولیمه دادن در عروسی: -4

 ، التَّزویجُ فَالعُرسُ ، رِکازٍ أو وِکازٍ أو عِذارٍ أو خُرسٍ أو عُرسٍ فی : خَمسٍ فی إلّا وَلیمَةَ ال : آله و علیه هلل صلى اللّه قال رسول

 علیه هلل صلى خدا پیامبر . مَکَّةَ مِن یَقدَمُ الرُّجَلُ وَالرِّکازُ ، الدّارَ یَشتَرِی الرَّجُلُ ،وَالوِکازُ الخِتانُ وَالعَذرُ ، بِالوَلَدِ النِّفاسُ وَالخُرسُ

 ازدواج : هنگام رسعُرِکاز.  و خُرس، عِذار، وِکاز عُرس، در : است مورد پنج تنهادر کردن(،  )مهمانى دادن ولیمه : آله و

 مکّه.    از بازگشت موقع: رِکاز ؛ خانه خرید زمان وِکاز: ؛ کردن ختنه عِذار: هنگام ؛ فرزند تولّد زمان: خُرس ؛ است

  33 ح 215 ص 743 ج : األنوار بحار 

 مراسم عروسی در اسالم

 اسالم نیز این مراسم در ببینند. را مراسم عروسی فرزندان خود و آن است که زنده باشند مادر و پدر آرزوهای هر یکی از

 .به عنوان ولیمه زفاف آمده است و دارد وجود

 .کنید برگزار مساجد در را آنها و انجام دهید آشکار را این ازدواج )ها( :پیامبراسالم می فرمایند

آن هم به شرطی که طرفین امکان مادی  ازدواج اسالمی ولیمه دادن امری مستحب می باشد براین اساس در :ولیمه الف(

ازدواج  در خود ذکرکرده و سنن انبیا ازدواج از در دادن ولیمه را صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبراسالم باشند.داشته 

 به خصوص فقیران را و ها آن همه گروه ولیمه توصیه شده در مورد در اطعام می نمود. گروهی را مراعات و خویش آن را

هنگام  و روز در سفارش شده که ولیمه را نیز و نهی شده است. نیستند،بدین سان ولیمه ای که درآن فقیران  راهی باشد،

 .بحث شده است دفعات ولیمه نیز روایات اسالمی حتی از در بدهند. ظهر



 دوم احسان و دعوت روز به حق است و عروسی( )در اوّل دعوت روز :می فرمایند صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبراسالم

 .شهرت طلبی سوم خودنمایی و دعوت روز نیکی است و

دارای  و جوان است، ازدواج دو امرر آشنایان د ولیمه درحقیقت نوعی مشارکت اقوام و: فایده های ولیمه عروسی و آثار

 :از آنان عبارتند فوایدی است که برخی از و آثار

 (.است فوق العاده مؤثر پاکی، شهرت نسل به طهارت و در ؛ )این امرازدواج زوجین امر شهادت مردم در آگاهی و (7

 ؛جامعه اساسی به عنوان اعضای فعّال و قبول آنها به جامعه اسالمی و ورود پذیرفتن زوجین در (2

 ز؛نشاط انگی بسیار ویك مجلس شادمانی دسته جمعی مشروع  شرکت در (3

 .جوانان به امرمقدّس ازدواج وتشکیل خانواده تشویق دیگر (4

 ؛بعضی خانواده ها در بیش ریشه دار اختالفات کم و برخوردها، ها،رفع بعضی ناراحتی حل و (5

و رفع  مبارکشان تداوم پیوند جهت زوج جوان راه دو ابتدای در فقرا محرومین و خصوصاً دعای خیرهمه،کسب  (1

 ؛زوج جوان زندگی دو از گرفتاری ها و بالها

 .خانواده جدیدتشکیل حل مشکالت کمك به  (1

 مشکالت ولیمه عروسی آفت و

 ولیمه دادن و شده است، تأکید آن سفارش و پسندیده ی اسالمی که بر و سنّت های نیکو گفته شد یکی ازهمانطور که 

چنانچه برای کسی چنین امری  اگر و ولیمه امری مستحب می باشد فایده های آن نیز بیان شد. واطعام دیگران است 

 .آن برداشته می شود استحباب از دیگر، ید،تهیه نما سختی آن را قرض و خواست که با و نبود مقدور

بلکه  مساکین نیست، و اطعام به فقرا نه تنها می گردد، که اصوالًبه صورت جشن برگزار متأسّفانه امروزه ولیمه دادن ها امّا

فقیری هم  اگر و نیازی به این غذاها ندارند و متمکّن هستند افرادی متموّل و که غالباً می گیرند دعوت قرار کسانی مورد

صلی اهلل اسالم  باره پیامبراین در چون فامیل بوده به مراسم ولیمه فراخوانده شده است. به صورت ناچاری و شاید باشد،

مستمندان  از و اطعام می کنند آن ثروتمندان را در ولیمه ای است ولیمه ی عروسی، بد» :می فرمایندعلیه و آله و سلم 

 «.جلوگیری می نمایند

 جشن های پرخرج و و عروسی ها اشاره به بعضی از صلی اهلل علیه و آله و سلم توجه داشت که پیامبراسالم البتّه باید

 .هم چشمی صورت می گیرند رقابت چشم و تجمّالتی می نمایندکه فقط به خاطر

 هوسها، و انواع هوا پرستی،تجمّل  با شادی آفرین، ارزش و با و که این مراسم مفید زمانی شروع می شود ولی مشکل از

 داد. معکوس خواهد اقسام گناهان آلوده شودکه نتیجه ای کامالً انواع و و تبذیرها، اسراف و باریها، و بی بند ولخرجی ها،

زحمت برای  بلکه شبی پر است، داماد عروس و مادر و مصیبتی برای پدر نه تنها خانواده های تجمّل گرا، جشن ولیمه در

 به رخ کشیدن لباس های گرانقیمت و و خودآرایی، ی تجمّل و شب مسابقه یا چه این که روز ان است،شدگتمام دعوت 

این مراسم آماده می  برای نمایش ثروت در را خود قبل، ماه ها و هفته ها از زنان، بسیاری از جواهرات رنگارنگ است.

 میدان مسابقه، که در آنجا از و سفارش می دهند. اشکال گوناگون جواهرات مختلف با و لباس های مدل جدید و کنند



همین  چه بسا متحمّل شوند، طاقت فرسایی را و کدام هزینه ی زیاد هر باید عقب نیفتد، رقبا از هرکس تالش می کند

نکرده  این زمینه ولخرجی الزم را در که چرا شروع شود نق زدنها و شوهرانشان گردد و ل باعث اختالفاتی میان آنهائمسا

 !میان جمع نرود یشان دروآبر و رقیبان عقب نمانند، از تا اند،

فقط هزینه های  آن مجلس نیست و در تقوا پاکی و و خدا یاد اصالً و معصیت است، گناه و از ًچنین محیطی که پر قطعا

 مفهومی ندارد، و معنادر آن  خوشبختی زوج  به خشم می آورد، را فاسدی که خداو  ها انواع آلودگی همراه با کمرشکن،

چنین ازدواجی  و باقی می ماند سالیان دراز زوج جوان تا روح دو آن در سوء آثار و بخشید خواهد را اثرات شوم خود و

 .بود خوشبختی نخواهد قرین سعادت و

 یا مرد اختالط زن وجمله  از می شود، جشن های عروسی پیدا و این گونه ولیمه دادن ها در دیگری که اساساً موارد

ضعف  ناشی از گناهی بزرگ و امثال آن نیز چای و دادن شیرینی و مداوم بین نامحرم به عنوان گرفتن و الاقل برخورد

 و جامعه ی اسالمی مسلمانان و بر ننگی آشکار پسران است و مردان و بی غیرتی در دختران و زنان و عفت در و حیا

 .گردد اماکن خصوصی برگزار خانه و در یا و سالن های عمومی باشد و تاالر م درکه این گونه مراس فرقی نمی کند

 اما رفع بالو...است، و نمودن فقیر سیر مبارکی عروسی و استحباب آن برای برکت دادن و دادن ولیمه و قرار صورت، به هر

تبذیرهای  بلکه اسراف و برآورده نمی شود، این مقاصد جشنها امروزی هیچکدام از ولیمه و بعضی از به نظرمی رسدکه در

 پیرو را که خود ما می ماند. تحیّر و ارقام آن به تعجّب می افتد و شنیدن آمار که انسان از حسابی می شود و بی حد

 :می فرماید و نهی می کند تبذیر اسراف و از را ما است آیینی می دانیم که کتاب مقدّس آن قرآن مجید

 (37)اعراف / «دوست ندارد. مسرفان را ولی اسراف نکنیدکه خداوند بیاشامید، و بخورید الهی()ازنعمتهای  و» 

 :درگاه الهی معرفی می فرماید رانده شدگان از شیطان و برادر تبذیرکنندگان را صراحت تمام، با جای دیگر در و

 (21)اسراء/ «ناسپاس بود. بسیار پروردگارش، برابر شیطان در و برادران شیطانند؛ که تبذیرکنند گان، چرا»

جوانان  و جامعه مطرح می سازد در موهومی را سیره ی غلط و سنّت و روش، جشن گرفتن به این سبك و ولیمه دادن و

تن به این سنّت مؤکّده رسول گرامی  و تشکیل خانواده شانه خالی می کنند مسئولیت ازدواج و بار که توان زیر دیگر

 که باید معتقدند دختر، خود یا که خانواده ی عروس، می بیند پسر زیرا نمی دهند، و آله و سلم صلی اهلل علیه اسالم

معصیت  ل گناه وئمسا همراه با خدای ناکرده، چنان و پذیرایی چنین و با ستاره، چند فالن تاالر در جشن عروسی را

دامن زدن به  این انصراف همان و و ازدواج می گذرد خیر از گناه می ترسد، از و دارد، خبر جیب خود که از او گرفت و

 .همان فساد ل فتنه وئمسا


