
1









 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
در اسالم، بنیادی که نزدد خزدا ا    »فرمود: رسول خدا

 1«.تر باشد وجود ندارد ا دواج محبوب
ترین خشتی است که در جهت بنای  اصلیگدینی همسر

شود. اگر بزه جایازاه    مبارک یک  ندگی مشترک نهاده می
رفت و تعالی و یا انحطاط و سقوط یزک   خانواده در پیش

خشزت ششزرار    ایزن جامعه بیندیشیم، اهمیزت بنزا نهزاد     
 خواهد شد.

به راستی چرا در جامعۀ ما این اندا ه ا دواج سخت 
انزا  وتتزی بزه ا دواج فرزر     است؟ چرا بسزیاری ا  جو 

بیننزد کزه نشزانۀ نزدد       کنند، ش  را سنگ بدرگی می می
شود که بزا   تر می است؟ پاسخ به این پرسش وتتی  مهم

                                                
 .383، ص3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 1
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با توجه به طرح بحث سبک  ندگی اسالمی ا  سزوی  
مقام معظم رهبری و تأکید همیشای ایشا  نسبت به مسألۀ 
ا دواج شسا ، سا ما  اوتاف و امور خیریه نید  بر ش  شزد  

بخش ا  کتاب نیمۀ دیارم را با اندکی تلخزی  بزه   این تا 
 صورت گسترده در اختیار شما مردم عدید ترار دهد. 

 مسیر نورانی ترش  و اهل بیت پیمود امید است با 
سزالمت، اسزتحرام و    تزرین مزا  ۀ بنای خزانواده در جامعز  

دینی جامع معنویت بوده و جوانا  ما با تمسّک به معارف 
 نی موفّق و پیرو  باشند.در امر خطیر همسرگدی

 معاونت فرهنای سا ما  اوتاف و امور خیریه
 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه
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 درآمد

شسا  انجام بایرد تا هزر کسزی    ،در این که باید ا دواج
تزی ا دواج  که  ما  ا دواجش فرا رسیده بتواند بزه راح 

مزا  ۀ باید دید چزرا در جامعز   تردیدی نیست. حالکند، 
شده و میاناین سنّ ا دواج هم  دشوارا دواج این اندا ه 
 باال رفته است؟ 

تزرین مسزائلی    ا دواج شسا  یرزی ا  اصزلی  ۀ دغدغ
است که باید در تمام اتشزار تأییرگزرار جامعزه وجزود     

مسائلی نیست که با اتدام یک  ا  مسئلهداشته باشد. این 
د. بزاال رفزتن سزنّ    انپوشز عمزل  ۀ بر ش  جام تشر بتوا 

ا دواج هم چیدی نیست که بتوا  با تعارف ا  ش  عبور 
مزا  ۀ چیدی است که همز  هناامبه  کرد. فرهنگ ا دواجِ

 باید در ایجاد ش  تدم برداریم.

وان خود، هر اسالم اصرار دارد بر این که این پدیده در اَ
ه زودتر، از آغاز احساس نیاز انجام گیررد  ایرن هرز از    چ

اختصاصات اسالم است، هرر چره زودترر ب.ترر  زود کره      
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گوییز یعنی از همان وقتی کره دخترر و پسرر احسراس      می
کنند به داشتن همسر؛ هر چه این کار زودتر انجام  نیاز می

بگیرد، ب.تر است  علّت چیست؟ علّت این است کره اوً   
راتی که در امر ازدواج وجود دارد، در وقت برکات و خی

خود و زودتر از این که زمان بگذرد و عمر تلف بشرود،  
هرای   برای انسان حاصل خواهد شد  ثانیرا  جلروی یایران   

مَن تَزَوَّجَ اَحرَزَ نِصفَ »فرماید:  گیرد؛ لذا می جنسی را می
شودکه نصف ت.دیدی  یبق این روایت معلوم می 1« دینِهِ

هرای   بیند، از یرر  یایران   دین خود میۀ دربار که انسان
 2جنسی است که خیلی رقز باًیی است 

مزا در  دارد،  مسزئله ای که این  ت ویبهبه جهت اهمی
ما ۀ عواملی که امرو ه در جامعترین  اصلیبه این کتاب 

سختی انجزام بایزرد،   موجب شده تا ا دواج جوانا  به 
 یم.ا هاشاره کرد

جامۀ عمل پوشاند  به معارف امید است به  ودی با 
جوانا  ما در اولین فرصتی  نورانی ترش  و اهل بیت

                                                
کسی که ا دواج کند، نصف دینش را احرا  کرده »فرمود:  . رسول خدا1

 .321، ص5، جالکافی«. است
. تا چند سال 13، صمطلع عشق؛ 12/1/1381. بیانات مقام معظّم رهبری، 2

های مختلف خطبۀ عقد  پیش، مقام معظّم رهبری در طول سال به مناسبت
حاوی بیانات ایشا  در این « مطلع عشق»خواندند.  برخی ا  جوانا  را می

جلسات است که به همّت حجت االسالم محمّد جواد علی اکبری 
 کنیم.   توصیه میگردشوری شده است. مطالعۀ این کتاب را به همۀ جوانا
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 های رو به افزایش . طالق1

اتتصادی خالصزه  ۀ نباید موانع ا دواج دائم را تنها در مقول
کنند اگر بتوا  مشرل اتتصادی را بزا   کرد. برخی گما  می

شزود.   ا دواج حزل مزی  ۀ مسئل، نمودبرطرف وام و اشتغال 
حاال که ما این بحث را شروا کردیم خوب است، خیلزی  

 ای به این بحث بپردا یم. ریشه
های  یادی است که  یری ا  موانع اصلی ا دواج، طالق

 هشدار باال رفته است. ۀ ما متأسّفانه در اندا ۀ در جامع

بر اساس جدیدترین آمار و ایالعات معاونت آمار و 
 88یالق در سال ۀ واقع ،کشور فورماتیک ثبت احوال کلّان

پس از   درصد رشد یافته است 45سال گذشته  01نسبت به 
که مدیر سازمان جوانان استان ت.ران چندی پیش اعالم  آن

 درصد 3/4ت.ران در امسال نخستۀ ماه شش درکرد که 
 10 سابقه بی رشد یک در یالق و داشتیز ازدواج کاهش
رئیس سازمان ثبت احوال استان  است  یافته افزایش درصد

 

 

 موانع تسهیل در امر ازدواج
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ازدواج در سال گذشته یک ۀ که واقع ت.ران با بیان این
درصد رشد پیدا کرده، گفته است: این در حالی است که 

 درصد رشد داشته است  01ت یالق یی این مدّۀ پدید

بر اساس آمار و ایالعات سازمان ثبت احوال کشور، در 
 ثبت به کشورّ یالق در کلۀ ر واقعهزا 43، 0338سال 

 افزایش واقعه هزار 001 به 88 سال در آمار این که رسیده
  است یافته

تا  11یالق در مردان  ، میانگین سن0338ّچنین در سال  هز
سال بوده که در سال گذشته به  01تا  04سال و در زنان  15
سال در هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته  11تا  14

ازدواج در بین جوانان  ت آن افزایش میانگین سنّکه علّ
 ایرانی است 

، در هر 88این آمار نشان می دهد که تا پایان ب.من ماه سال 
 350اقعه و بدین ترتیب در یک شبانه روز و 05ساعت 

هزار  13رسیده که بیش از  کشور به ثبت یالق در کلّ
 مورد از آن مربوط به منایق ش.ری است 

نخستین هشدارهای رشد نرخ یالق، به ش.ریورماه 
گشت  زمانی که رئیس سازمان ملی جوانان استان  برمی

ان در ی یالق در استان ت.ردرصد 10ت.ران خبر از رشد 
اندکی بعد، معاون مرکز  داد  88نخست سال ۀ ماه شش

ایّالعات و آمار زنان، میانگین نسبت یالق به ازدواج در 
درصد  03/15کشور در شش ماهه نخست سال جاری را 

 اعالم نمود 
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، باعث 88نخست سال ۀ ماه  هانتشار آمار یالق مربوط به نُ
باز گردد  سازمان ها دوباره به افکار عمومی  شد تا نگرانی

ماهه  1هزار یالق در 13ل، از ثبت قریب به اثبت احو
و با  85و  84ماهه 01تر از آمار  نخست خبر داد  آماری بیش
  این 81ۀ ماه01هزار یالق 011اختالفی کز نسبت به آمار 

 1داد  آمار خبر از رشد سریع نرخ یالق در ایران می

نشزا  ا    ای معهجاهر شمار طالق در باال و پایین بود  
بنیا  خزانواده در ش  جامعزه دارد.    و تدلدل میدا  استحرام
ید کزه  بسزا  ای خانه  در منطقه خواهید میشما فرض کنید 

های  یزادی در ایزن    گوید  لدله تاریخ ش  منطقه به شما می
اسزت. ایزن    های  یادی را ویرا  کزرده  منطقه شمده و خانه

دهد با  که اجا ه نمی دکن ترسی برای شما تولید میشگاهی، 
وتتی جوا  به شمار شسوده به ساختن خانه بپردا ید.  یخیال

ش  نازاه   2طالق چه ا  نوا رسمی و چزه ا  نزوا عزاطفی   
شزرل   اوکند، به صزورت طبیعزی تزرک ا  ا دواج در     می
اگر  .استه ا دواج ار مانع بدرگی بر سر ،گیرد که خود می

ا دواج را ۀ ما بخواهیم ا دواج را شسا  کنزیم، بایزد انایزد   
ا  بین برد  در این مسیر  ی اصلییری ا  کارها . یاد کنیم

 ترک روانی موجود در میا  جوانا  است.
                                                

 .1/2/1381. پایااه اطاّلا رسانی خبر شنالین، 1
. شمار طالق عاطفی در ایرا  دو برابر طالق رسمی است. خبرگداری 2

 .21/11/11المللی  نا  و خانواده،  بین
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 چرا طالق؟ 

راه اگر دلیل رشزد شمزار بزرای جوانزا  مشزخ  شزود و       
 توا  بر ترک ا  طزالق غلبزه   رهایی ا  ش  معلوم گردد، می

ا  اصزلی  به صورت گزررا بزه دو دلیزل     ا  همین روکرد. 
 دالیل افدایش طالق در جامعه اشاره کنیم:

 الف( انتخاب نادرست
تعزداد   1هما  طور که در ابتدای این مجموعزه بیزا  شزد،   

  دارد.انتخاب ناصحیح ریشه در  ها، طالق تابل توجّهی ا 
هزای انتخزاب    باید جوانا  پیش ا  ا دواج بزا مهزارت  

همسر ششنا شوند تا بتوانند پیش ا  ا دواج به اختالفات و 
مزورد نظزر   ۀ اشتراکات اعتقادی و اخالتی خزود بزا گدینز   

 خویش پی ببرند. 
 قواعد زندگی مشترک ناآشنایی باب( 

ها را شموخت. این تواعزد    ندگی تواعدی دارد که باید ش 
امرو ه اوضزاا فرهنزگ   پیش ا  ا دواج یاد گرفت. باید را 
ما چندا  مناسب نیسزت. مزا در   ۀ دگی مشترک در جامع ن

ایزم بزه ایزن مهزم      کجای مسیر شمو شی خودمزا  توانسزته  
 ای هبرنامز  مزا   در کجزای نظزام شمو شزی    بپزردا یم؟ واتعزا   

؟ وتتزی در  در ایزن بزاره وجزود دارد   کزاربردی  و  مندهدف
 بزه گزردیم،   ها به دنبال عامزل اصزلی مزی    بسیاری ا  طالق

                                                
 . بخش اول، هفت نرتۀ کلیدی دربارۀ انتخاب همسر.1
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 ششزنایی بزا تواعزد  نزدگی مشزترک     یعنزی نا  ؛همین عامل
 ای است که گونهما به ۀ روند تربیتی در جامع. خوریم میبر

رود؛ ولی سرعت رشد فهم  ها باال می سوادها به همراه سن
ا   ندگی مشترک و تعامالت اجتماعی و هم چنین اخالق 
 ندگی به هیچ وجه با رشد سزواد و سزن تناسزب نزدارد.     

ها دست  هر رو  با مشرالت خانوادهمشاورا  محترمی که 
فهمنزد. دختزر و    کنند، حرف مرا خوب مزی  و پنجه نرم می

داند با جنس مخالف خود بزه   پسر ما ا دواج کرده؛ اما نمی
ۀ   ا  عهزد عنوا  همسر چاونه بایزد برخزورد کنزد؛ هنزو    

ابزرا   ۀ شید؛ شیو ا همسرش برنمیمدیریت اختالفات خود ب
پرده بایزد گفزت کزه     ست. بیمحبّت به همسرش را بلد نی

کزرده هزم بزه وفزور ایزن مشزرل را        حتی در تشر تحصیل
یزاوریم؛ بزدو    ما اگر فقط سنّ ا دواج را پزایین ب  .بینیم می

 خزدمت  باشزند،  نزدگی مشزترک   ۀ شماد این که جوانانما 
 .ایم رردهنی به جامعه چندان

؛ اما تنها گوی نیا  غریدی هم هست ا دواج دائم پاسخ
ای  ا دواج دائزم خزانواده   باا دواج دائم این نیست. ۀ فلسف

را در این  خودۀ شد گمۀ و مرد، نیمشود که     میتشریل 
عالی توانند به کمک هم مسیر ت یابند و می   مقدّک میکانو

ای بزرای پزرورش فر نزدانی     و  مینزه  و رشد را طی کرده
صالح فراهم کنند. رسید  به این مقصد بزدو  فهزم و بزه    
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 ری تواعد  ندگی مشترک ممرن نیست.کارگی
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 . تربیت ناقص2

یری دیار ا  موانع تسهیل در امزر ا دواج تربیزت نزات     
تربیتزی خزود بایزد تجدیزد نظزر کنزیم.       ۀ ما در شیواست. 

تربیت درست ش  است که فر ند ما همراه با بلوغ جنسزی  
 ندگی شزود. مزا در همزین سزه     یک ۀ ادارۀ شرام شرام شماد

پاندده شزاندده  دخترها در سنین بینیم  گرشته میۀ چهار ده
یک  نزدگی هزم   ۀ ادارۀ   عهدند و اردک سالای ا دواج می

در این چند دهه تغییر چندانی نررده  ند. نسل بشرشمد برمی
است؛ ش  چه تغییرکرده نوا تربیت اسزت. دختزرا  در ش    

ۀ د  نبودنزد؛ بلرزه در شسزتان    ما  تنها به فرر درک خوانز 
بلوغ به صورت رسمی با وی مادر در خانه بودند و حتی 

ها و تر و خشک کزرد    داری بچه تر در ناه دخترا ِ بدرگ
ۀ کردنزد. پسزرا  حزداکدر در شسزتان     ها به مادر کمک می ش 

ها به  رفتند و به ویبه تابستا  بلوغ شرام شرام به دنبال کار می
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ردنزد. وتتزی هزم کزه ا  سزربا ی      ک صورت جدّی کار می
کردنزد. ا  اسزاتید    گشتند کزامال  مسزتقل  نزدگی مزی     برمی

دانشااه که سنّی ا  شنا  گرشته بپرسید تا به شزما باوینزد   
کردند که بدو  اتّرا  ها در حالی تحصیل می بسیاری ا  این

ا درشمزد  شا  را ب رفتند و  ندگی به خانواده سرِ کار هم می
این طور نبزود کزه کزار کزرد  مزانع       ند.کرد خود اداره می
باشد؛ اما اآل  بسیاری ا  پدرا  و مادرا   شا درک خواندن
دهند.  ها نمی به بچّهرا بدرگ شد  ۀ سو ی اجا  به اسم دل
گویم نباید ا  فر نزدا  حمایزت کزرد؛ امزا نبایزد       بنده نمی

ین مانع بدرگ شد  فر ندا  شود؛ بلره بایزد  حمایت والد
هزا و تجربیزات     مینه را برای شمو ش مهارتاین حمایت 
 فراهم کند.
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 س به ازدواج. از بین رفتن نگاه مقد3ّ

کنزد. وتتزی    دین به ا دواج به عنوا  یک امر مقدّک نااه مزی 
تدسی ا دواج فراموش شد، بسیاری ا  موانع دیازر کزه   ۀ جنب

د. ایزن امزر   شیز  مزی وجزود   اش سخن خواهیم گفت به درباره
همزین   نیزد  مقزدّک دیازر   مسائلاختصاص به ا دواج ندارد. 

را در نظزر بایریزد    گونه است؛ مدال  عداداری امام حسزین 
تدسزی ایزن امزر عظزیم     ۀ که در اوج تقدّک است. اگزر جنبز  

دار ایزن امزر    فراموش شود، ممرن است دو هیئتی کزه عهزده  
که ا  اصزل عزداداری   هایی شوند  مقدّک هستند، دچار شسیب

غافل بمانند؛ مدل ایزن کزه دچزار رتابزت شزوند. بسزیاری ا        
هایی که متوجّه ا دواج شده و ش  را به تأخیر انداختزه،   شسیب
خزدایی  تقزدّک و  ت فراموش کرد  همین امر اسزت.  به جه

. شمزده اسزت  در شیات و روایزات بزه صزراحت    بود  ا دواج 
 فرماید:   است که می ای شیه ا دواجۀ ترین شیه دربار معروف

وَ مِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ 
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 ؛جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
[ خودتران همسررانب برراى     هاى او این که از ]نرو   و از نشانه
ها آرام گیرید، و میانتان دوستب و رحمت  ید تا بدانشما آفر

اندیشند قطعا   [ براى مردمب که مب ن.اد  آرى، در این ]نعمت
 1هایب است  نشانه

طبق این شیه  وجیتی که خداوند میا     و مرد برترار 
ده و شرامشی نهامودّت و رحمتی که در میا  این دو  ،کرده

شیزد ا  شیزات الهزی     میاین  وجیت به دست ۀ که در نتیج
 اندیشید  است.ۀ است که شایست

ای بزرای   ، سزرمایه  باشزد  شرامشی که محصول ا دواج مزی 
رسید  به رشد و کمال انسانی است که فلسزفۀ شفزرینش مزا    

 فرماید: . خداوند دربارۀ نتیجۀ سرونت و شرامش میاست
دَادُواْ إِيمَانًوا مَّو َ   لِيوز ىِ قُلُووِِ الْمُومْمِنِينَ   هُوَ الَّذِى أنزَلَ السَّكِينَةَ ف

هاى مؤمنران آرامرش را    او است آن کس که در دل إِيمَانهِِم؛
 2فرو فرستاد تا ایمانب بر ایمان خود بیفزایند 

تدسزی ا دواج تأکیزد ویزبه    ۀ بزه جنبز  روایات هم نسبت 
نقزل کزرد کزه     . دعبل ا  امام علی بن موسی الرضزا دارند
 فرمود:

 ام  من از دنیا بریده فرمود:زنی به امام باقر

                                                
 .21، شیۀ31. سورۀ روم: 1
 .4، شیۀ48. سورۀ فتح: 2
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 حضرت فرمود: بریدن از دنیا در نزد تو چه معنایی دارد؟
 زن گفت: من هیچ گاه تصمیز به ازدواج ندارم 

 ت؟حضرت فرمود: به چه علّ
 زن گفت: با این کار به دنبال فضیلت هستز 

حضرت فرمود: از این کار منصر  شو  اگر در این کار 
تر بود که کسی از  ستهبه آن شایفضیلتی بود، فایمه

 1یلت پیشی نگرفته است ایشان در فض

ایم کزه فرمزود:    روایت معروف نبوی را نید همه شنیده
ا دواج، سنّت مزن اسزت؛ هزر کزس ا  سزنّت مزن روی       »

 2.«گرداند، ا  من نیست

دین با خزارج شزد  امزر ا دواج ا  حالزت تقزدّک و      
ای برای رتابت به شدّت مخالفت  تبدیل شد  ش  به صحنه

 کرده و نتایج ناگواری را برای ش  برشمرده است. 
 فرمود:  رسول خدا

کسی که زنی را به حالل و از مال حالل به ازدواج خرود در  
فروشی و بیاورد؛ در حالی که مقصود او از این ازدواج فخر 

، خداوند به وسیلۀ این ازدواج جز بر ذلّت و استخودنمایی 
خواری او نخواهد افزود و در قیامت به اندازۀ ب.رۀ او از این 

 3  زن، وی را بر لبۀ ج.نز نگاه خواهد داشت   

                                                
 .211، ص 111 جبحاراألنوار،  .1
 .221ص . هما ،2
 .52،  ص21، ج وسائل الشیعه. 3
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تدسی ا دواج فراموش شد، مشرالتی پیش ۀ وتتی جنب
 اش سخن خواهیم گفت. شید که در شینده درباره می
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 های غیرمنطقی . مالک4

های ظاهری در حزال حاضزر تزأییر ویزبه و تعیزین       مالک
هزای  عیاربر مها  گاهی این مالک .ای در ا دواج دارد کننده

کند. یری ا  دالیزل اصزلی ایزن وضزعیت      حقیقی غلبه می
هزای   وتتی مالکتدسی ا دواج است. ۀ شد  جنبفراموش 

گیزری در امززر را بززه دسززت   غیرمنطقزی مززدیریت تصززمیم 
 گرفت، یری ا  نتایج ش  سخت شد  ا دواج است.

هزای اشزتباه در ا دواج    در این جا به برخزی ا  مزالک  
 یی کزه اگزر ا  سزر راه ا دواج   هزا  مزالک ؛ میکنز  اشاره مزی 

تزر ا  شنچزه هسزت     شسزا  ا دواج به مراتب برداشته شود، 
 . خواهد شد

 الف( قیافه

در را اگززر هززدف ا دواج را فرامززوش نرنززیم، جایاززاه تیافززه 
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هدف ا  ا دواج، انتخزاب   1 انتخاب همسر درک خواهیم کرد.
همسری است که با هزم در ادامزۀ  نزدگی، مسزیر بنزدگی و      

برای شخزرت   ای عبودیت را طی کنیم و ا  دو رو ۀ دنیا توشه
ال مۀ رسید  بزه ایزن هزدف کفویزت اسزت کزه        جمع کنیم.

ت هم تولیزد  دربارۀ ش  صحبت کردیم. اگر کفویت باشد، محبّ
 ،محبوب در نظر انسزا  ۀ د شد، تیافشود و اگر محبّت ایجا می

نشین خواهد شد. اگر کفویت نبود، تیافه  دوست داشتنی و دل
برای انسا  خسته کننزده خواهزد    ،هر اندا ه هم که  یبا باشد

 شد.
 فرمود: امام صادق

اگر مردی به خرایر زیبرایی و مرال زنری برا او ازدواج کنرد،       
کنرد  اگرر    خداوند او را به همان مال و جمال زن واگذار می

هز به خایر دین زن با او ازدواج کند، خداوند جمال و مرال  
 2کند  را روزی می

رهبزری هزم در جمزع جوانزانی کزه بزرای        معظّممقام 
 عقد خدمت ایشا  رسیده بودند فرمود:ۀ خواند  خطب

اگر چنانچه کسی به خایر مال و جمرال ازدواج کنرد، یبرق    
روایت ممکن است خدای متعال مال و جمال را به او بدهرد  
و ممکن هز هست به او ندهد؛ اما اگر چنانچره بررای تقروا و    

                                                
 ایم. به تفصیل در این باره سخن گفته« کفویّت در تیافه». در بحث 1
 .333، ص5، جالکافی. 2
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ج بکند، خدای متعرال بره او مرال    عفا  قدم بگذارد و ازدوا
هز خواهد داد، جمال هز خواهرد داد  ممکرن اسرت کسری     
بگوید جمال که اعطا کردنی نیسرت؛ یرک کسری یرا جمرال      
دارد یا ندارد! معنایش این است کره چرون جمرال در چشرز     
شما و در دل شما و در نگاه شما است، اگرر انسران کسری را    

او را جمیرل  که خیلری جمیرل هرز نباشرد، دوسرت داشرت،       
بیند  وقتی کسی را دوست نداشرت، هرر چقردر هرز کره       می

 1آید  به نظر او جمیل نمی ،جمیل باشد

 ها ب( تناسب اقتصادی خانواده

بسیاری ا  مردم معتقدند که دو خزانواده بایزد ا  نظزر اتتصزادی     
تناسب داشته باشند. اگزر بخزواهیم ا  منظزر دیزن ایزن معیزار را       

ۀ نزه در شیزات و روایزات و نزه در سزیر     بررسی کنیم، باید گفت 
کلزی بزه دسزت    ۀ توانیم دلیلی برای این تاعزد  نمی معصومین

را رد  معیزار بیاوریم. به صراحت در روایات در نظر گزرفتن ایزن   
 اند. کرده

 فرمود:امام رضا

اگر مردی نزد تو به خواستگاری آمد و دیرن و اخرالق او را   
ش مرانع ترو از ایرن    ا یپسندیدی به وی زن بده و فقر و نرادار 

  2کار نشود 

                                                
 . 11، صمطلع عشق؛ 13/11/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 .312، ص111، جبحاراألنوار. 2
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 فرمود:  امام صادق

برای بنده گناهی بدتر از این نیست که پسر بررادر ]دینری[ او   
نزدش برود و بگوید: مرا به ازدواج ]دختررت[ دربیراور و او   

 1ترم مندکنز، من از تو ثروت بگوید: این کار را نمی

شرل  ،دخترۀ تیافبررسی تبل ا   هاخواستاارا  برخی 
هزای   کنند. ایزن نازاه، خزانواده    خانه را وراندا  می و روی

اگر ا   ها است.  برخی ا  این دخترا  را به دردسر انداخته
نظر مالی در تنانا بوده و نتوانند به ظاهر خانه برسند، هیچ 

  .دهند خواستااری را به خانه راه نمی
ای بیست سال پزیش یزا ده سزال     اگر در و دیوار خانه

 شیزا  قّاشی شده و حاال خانه ا  رنگ و لعاب افتزاده، پیش ن
وصلت نیست؟ این ۀ که این خانواده شایست ش  استۀ نشان

ۀ پریرد که نقّاشی کهنزه شزد   را کدام عقل سالمی می مسئله
بختی و بدبختی پسر و دختر  ای در خوش ذرّه ،در و دیوار
 ایر دارد؟

 نزدگی  دختزر یزا پسزر    ۀ دای که خزانوا  برخی روی محلّه
کزم   د. عبارات ایزن چنینزی را  اسیت افراطی دارنکنند حس می
مزا  درد شنویم که فالنزی اهزل پزایین شزهر اسزت و بزه        نمی
شهری و باالشهری بزود  چزه    پایین معلوم نیستخورد.  نمی

                                                
 .315، ص14، جالوسائلمستدرک . 1
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ها دارد. کزاش یرزی    بختی و بدبختی انسا  ی در خوشتلادخ
 کرد! شد و این معمّا را حل می پیدا می

 فرمود: امام صادق

بود ازدواج  با کنیزی که از آنِ امام حسن امام سجّاد
کرد  این خبرر بره گروش عبردالملک برن مرروان رسرید  در        

 ای! ای به حضرت نوشت که: تو شوهر کنیزان گشته نامه
ۀ در پاسخ نوشت: همانا خداوند به وسیل امام سجّاد

و اسالم، پستی را بلندی بخشیده و ناقص را کامل گردانیده 
ی رسانده است  بنا بر این هیچ منداز فرومایگی، به ارج

مسلمانی پست نیست؛ بلکه پستی واقعی، پستی جاهلیت 
اش را ]از قوم خود[ زن داد و  خود بنده است  پیامبرخدا

 1با کنیزش ازدواج کرد 

گویند:  می توجیه در نظر گرفتن چنین معیاری برخی برای
هم تناسب داشته باشزند تزا    دو طرف باید ا  نظر اتتصادی با»

. اگر بنا است دو طرف بزه  «توتّعات هم برشیندۀ بتوانند ا  عهد
هزای   جای در نظر گرفتن شنچه خدا راضی است، به خواسزته 

چنزانی را هزم    های ش  دست پیدا کنند و خرج کرد خودشا  
بختی فر ندشزا  بداننزد،    ترین معیارهای خوش یری ا  اصلی

ای وصلت کنند که بتوانزد ایزن توتّزع را     هحتما  باید با خانواد
 برشورده کند.

                                                
 .341، ص5، جالکافی. 1
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 ج( شغل پدر

خدا نرند پدر دختر یا پسری شزغلی داشزته باشزد کزه در     
جامعه نسبت به ش  نااه مناسبی وجود نداشته باشد. شغل 
پدر برای برخی ا  افراد بزه تزدری اهمیزت دارد کزه ایزن      

ای ا  خوبی هم که باشد دیار به  دختر و پسر در هر درجه
بزا کزدام یزک ا  معیارهزای      مسئلهروند. این  سراغش نمی

هزا    گار است؟ مار مالک خوب و بد بود  انسا دینی سا
ها است؟ خداوند متعال در ترش  کریم یک مزالک   شغل ش 

 ها داده و بس؛ ش  جا که فرمود:  برای سنجش انسا 
تررین شرما نرزد     هر آینه گرامرب ؛ تْقاكُمْإِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أ

 1خدا پرهیزگارترین شماست 

چی فزال  شزرکت   دارپسر، شباین که پدر یک دختر یا 
بدبخت شد  داماد و عروک این پدر اسزت؟  ۀ است، نشان

حاال اگر پدر این دختر یا پسر، رئیس همین شرکت شزد،  
هزا چزه    بختی داماد و عروک او دارد؟ ایزن  نشا  ا  خوش

ربطی به هم دارد؟ پدر باید شغلی داشته باشد که دو لقمه 
رارد. چه بسا کسی اش با ه   و بچّۀ نا  حالل بر سر سفر

حالل بر سر ۀ لقم ،که با تحصیالت عالی و شغل ش  چنانی
گزرارد. پزدر بایزد فهزم داشزته باشزد،        خانواده نمزی ۀ سفر

ای کززه بززرای  هجززوانش را بفهمززد و درک کنززد، بززه انززدا 
                                                

 .13، شیۀ 41. سورۀ حجرات: 1
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بزه او اسزتقالل بدهزد، بزا فر نزدا  و      جوانش ال م است 
اسزتاد  رفاتتی داشته باشد؛ خزواه  ۀ عروک و دامادش رابط

دانشززااه باشززد و یززا شبززدارچی یززک شززرکت. اگززر پززدر  
چنزانی؛ امزا جزوانش را     تحصیالت عالی داشت و شغل ش 

کرد و به جزای او هزم    کرد و به جای او فرر می درک نمی
ای دارد؟ این تحصیالت عزالی   گرفت چه فایده تصمیم می

و این شغل ش  چنانی کجای  ندگی داماد و عزروک ایزن   
ها تصد کوبید  کسزانی   ؟ البته با این حرفگیرد پدر را می

 ،مینداررا های باالدستی دارند  که تحصیالت عالی و شغل
سزواد   بزی به سراغ کسی بروید که پدرش حتما  م گویی نمی

این نااه اشزتباه   گوییم است و شغل سطح پایینی دارد؛ می
شغل پدر به همزین انزدا ه   ۀ را ا  شغل پدر بردارید. دربار

خانواده بازرارد.  ۀ د که نا  حالل بر سر سفرحسّاک باشی
یک تار موی ش  رفتار و کارگری که بزا عزرق جبزین بزه     
دنبال یک لقمه نا  حالل اسزت، بزه هزدارا  انسزانی کزه      

ار د؛ در هر رتبه و جایازاهی    د میننا  حالل ندارۀ دغدغ
 خواهند باشند. که می

 د( شغل ثابت داشتن

. وتتزی ا  تسزهیل ا دواج   خواهیم ا دواج تسهیل شزود  ما می
 نیم، به صورت طبیعی سخن ا  سنّ ا دواج هم به  حرف می
تسزهیل ا دواج پزایین شمزد  سزنّ ا دواج     ۀ شید. نتیج میا  می
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هزا   است. پایین بود  سنّ ا دواج لوا می دارد که یرزی ا  ش  
گزوییم   بحث شغل است. ما وتتی به یک پسر بیست ساله می

ایزن جزوا  در حزال درک خوانزد      ا دواج کن، باید بدانیم 
است، پس شغل یابتی ندارد. حاال اگر داشتن یک شغل یابت 

تزوانیم سزنّ ا دواج را ا     دیازر نمزی   ،را معیار ا دواج بزدانیم 
تر بیزاوریم. یزک جزوا  اگزر      بیست و پنج و شش سال پایین

پشت در دانشااه معطّل نشده باشزد، بزه صزورت طبیعزی در     
شود. اگر بخواهد تنها بزه   سنّ هجده سالای وارد دانشااه می

کارشناسی بسنده کند، در حدود سنّ بیسزت و دو سزالای ا    
جزایی کزه سزربا ی     شود؛ اما ا  ش  صیل میدانشااه فارغ التح

تواند وارد با ار کار شود؛ پس باید به  نرفته به این راحتی نمی
سربا ی هم برود. سربا ی با مقزدّمات و مزّخّراتش هزم دو    

کشززد. پزس وتتززی ایززن جززوا  ا  سززربا ی   سزال طززول مززی 
بیست و چهار سال دارد. تا بتواند جایی را  اتلگردد حدّ برمی

کرد  بیابد هم بزه طزور متوسّزط یزک سزال طزول        برای کار
اسزت.   اتلشود بیست و پنج سزال. ایزن حزدّ    کشد که می می

حاال اگر بخواهد کارشناسی ارشد هم بخواند باید حدود سزه  
سال به این سن اضزافه کزرد؛ یعنزی بیسزت و هشزت سزال.       

کننزد و تزا    بسیاری ا  دانشجویا  ما به کارشناسی بسنده نمزی 
داشته باشد در کارشناسی ارشد هزم شزرکت    جایی که امرا 

هزا کزه تعدادشزا  هزم کزم نیسزت،        کنند. برخزی ا  ایزن   می
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دهنزد تزا بتواننزد در     ت پنج سال طول میکارشناسی را به مدّ
مشرل نظام وظیفه پیزدا کننزد، بزا    که های شخر بدو  این  ترم
بخوانند. با این  درک شسوده برای کارشناسی ارشد هم یخیال

شود؛ یعنی بیسزت و نزه    ال دیار هم اضافه میحساب یک س
ما است؛ نه ۀ ، واتعیت جامعشداین حساب و کتابی که  سال.

کتزاب سزاده    یک حساب و کتاب ذهنزی؛ ا  ایزن حسزاب و   
تا وتتزی کزه مزا شزغل را یزک عنصزر        توا  نتیجه گرفت می

تزوانیم سزنّ ا دواج را پزایین     اساسی در انتخاب بدانیم، نمزی 
 بیاوریم.
 چه باید کرد؟  مسئلهای حلّ این اما بر

 ها .  کار خانواده1
خززواهیم شززتیبا  فر ندانشززا  باشززند. اگززر ببایززد پ پززدرا 
را حل کنزیم، نبایزد پزای خزود را ا       مسئلهبینانه این  واتع

توانند تزا   مییاری ا  پدرا  و مادرا  میدا  بیرو  کنیم. بس
 ندگی فر ندشا  باشند. چه اشرالی ۀ دار هدین مدّتی عهده

ی داشزته  همرزار دارد پدر و مادر دختر و پسر با یرزدیار  
 باشند تا جوانانشا  بتوانند ا دواج کنند؟

اگر فقر و ناداری را مانع ا دواج ترار دهیم، طبق نز ّ  
 صریح روایات جامعه دچار فساد بدرگی خواهد شد.

 فرمود:  رسول خدا

پسررندید برره   دیررنش را مرری  هررر گرراه کسرری کرره اخررالق و   
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اگرر چنرین   »خواستگاری نزد شما آمد، به او زن بدهید کره:  
 2«1نکنید فتنه و فساد بزرگی پدید آید 

هزا بزر    که تدویج فر ندا  ا  حقزوق ش   فراموش نرنیم
 فرمود: پدر است. رسول خداۀ عهد

از حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: نام نیکو بر او بن.رد،  
 3بیاموزد و هنگامی که بالغ شد، او را همسر دهد به او سواد 

اگر فر ند ما در دورا  سربا ی یا دانشجویی احسزاک  
توا  با پریرش عقد طوالنی مدّت  نیا  به ا دواج نمود، می

ا دواج او را فراهم کرد. این هم کار دیازری اسزت   ۀ  مین
 گیری نرنند. ها بپریرند و سخت که باید خانواده

 . کار پسران2
ۀ خود و درجز ۀ ل به خانواداوّۀ کاری خود را در درجۀ روحی

دورا   دختززر یابززت کنیززد. منتظززر نباشززید ۀ دوم بززه خززانواد
دانشجویی و سربا ی تمام شود و یک کار یابت پیدا کنید تزا  
دستتا  در جیب خودتا  برود. ا  وتتتزا  نهایزت اسزتفاده را    

سعی کنید هر طور شزده در همزین دورا  دانشزجویی     .برنید
نید. به خزدا هزم اعتمزاد    پول به دست بیاورید. کار را عار ندا

به کسی جد خدا امید نبندید. درسزت اسزت کزه مزا در     کنید. 

                                                
 .13، شیۀ8. سورۀ انفال:1
 .311، ص 1، ج تهذیب األحکام. 2
 .482، ص21، جالشیعه وسائل. 3
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هایما  ا  افراد مختلف جامعه مطالباتی داریم؛ ولی شما  توصیه
 امیدتا  به خدا باشد که فرمود: 

مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبوادِكُمْ وَ إِمواكِكُمْ     يامىنْكِحُوا األوَ أ
؛ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْولِهِ وَ اللَّوهُ واعِو َ عَلويمَ    

چنین غالمان  همسر خود را همسر دهید، هز مردان و زنان بب
و کنیررزان صررالد و درسررتکارتان را اگررر فقیررر و تنگدسررت   

سازد خداوند  نیاز مب وند از فضل خود آنان را ببباشند، خدا
 1دهنده و آگاه است! گشایش

 : فرمود خدارسول 

کسی کره ازدواج را از تررس فقرر تررد کنرد، بره خداونرد        
اگر »خداوند عزّ و جلّ فرمود:  پیدا کرده است؛ زیرا سوءظن

با   2« کند نیاز می ها را از فضل خود بی فقیر باشند، خداوند آن
 3آورند  ها با خود مال می ازدواج کنید که آن زنان

انسزا  بزا ا دواج    ر ق و رو یِ ،دینزی معارف ا  نااه 
دید مزا را بزه   ۀ  اویباید یابد. توجّه به این نرته  توسعه می

 د.دهبحث اتتصاد در ا دواج به کلّی تغییر 

عرر  کرردم آیرا    گوید: به امام صادق اسحاق بن عمّار می
کننرد حرق اسرت کره مرردی خردمت        روایتی که مردم نقل مری 

                                                
 .32، شیۀ24. سورۀ نور: 1
.331، ص5، جالکافی . 2
 .111، صمکارم االخالق. 3
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رسید و از فقر شکایت نمود  حضررت او را بره    رسول خدا
ازدواج امررر کرررد  مرررد رفررت و دوبرراره آمررد و برراز هررز از فقررر  
شکایت کرد  براز هرز حضررت او را بره ازدواج امرر کررد  ایرن        

 جریان سه بار تکرار شد 
ا زن بله  سپس در ادامه فرمود: رزق ب: فرمود امام صادق

 1و خانواده است 

 . کار دختران3
دخترا  هم باید توتّعات مادّی خود را ا  پسرانی که هنو  
مشغول تحصیل بوده و شزغل یزابتی ندارنزد، متناسزب بزا      

ها تنظیم کنند. به طور حتم پسزری کزه در کنزار     شرایط ش 
چنزانی را   ش تواند  نزدگی   کند، نمی درک خواند  کار می

تناعزت؛ حتزی در   ۀ برای دختر فراهم کند. اگر چه روحیز 
وتتی وجود داشته باشد؛ اما باید شرایط رفاه مادّی هم در ما 

که اوضاا اتتصزادی مزرد، یُبزات ال م را نزدارد، بزیش ا       
های دیار باید این روحیه را در خویش تقویت کزرد.    ما 

معیارهایش هم ایزن  دختری که بیست سال دارد و یری ا  
است که همسرش با او بیش ا  دو سه سال تفزاوت سزنّی   

همسرم حتما  باید شغل یابتی  تواند باوید  نمی نداشته باشد،
داشته و ا  نظر مالی در سطح باالیی باشد؛  یرا این معیزار  

 با واتعیتی که بنده ا  جامعه ترسیم کردم تناسب ندارد.

                                                
 .331، ص5، جالکافی. 1
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گوینزد پزدر پزیش ا      گاهی والدین یا خود دخترا  می
ا دواج خیلی به دختزر رسزیدگی مزادّی کزرده؛ در نتیجزه      

ۀ تر ا   ندگی در خان  ندگی دختر پس ا  ادواج نباید پایین
 پدر باشد.

در پاسخ بایزد گفزت: ممرزن اسزت در شغزا   نزدگی       
هزا و   مشترک مشرالت مادّی وجود داشته باشد؛ اما خوبی

وش نرنیزد. ا دواج  فواید ا دواج و هدف اصلی ش  را فرام
دخترا  با این نیّت که به وضعیت رفاهی بهتری نسبت بزه  
خانۀ پدر دست یابند، محدود کرد  معنا و هزدف ا دواج  

 باشد. می
 . کار مردم4

کار بنشزینند. کسزانی کزه توانزایی مزالی       مردم هم نباید بی
ا دواج جوانا  را یزک کزار   ۀ دارند، باید فراهم کرد   مین

سزاختن مسزجد    برای ش  هدینه کننزد. فقزط  انسته و خیر د
ومدرسه، کار خیر نیست؛ کمک کرد  به دو جزوا  بزرای   

دین خود را  ،این که  ودتر با هم ا دواج کنند و ا  این راه
هم ش   حفظ کنند، کار بسیار بدرگی است که اهل بیت

 فرمود:دادند. امام صادق را انجام می

پدرم به او فرمود: آیرا  یاب شد   مردی به محضر پدرم شر 
 همسر داری؟
 مرد گفت: نه 
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پدرم فرمود: دوست ندارم که دنیا و هر چه در آن است برای 
 همسر یی کنز  من باشد؛ در حالی که شبی را بی

خواند،  سپس ادامه داد: دو رکعت نمازی که مرد متأهل می
داری کند و  زنده  برتر از آن است که مردی مجرّد شب

 روزها را روزه بگیرد  
پس از آن پدرم هفت دینار به او داد و فرمود: با این پول برو 

 و ازدواج کن 
فرمود: ازدواج کنید که  پدرم به آن مرد فرمود: رسول خدا 

 1کند  تری را برایتان جلب می روزی بیش این کار

کسانی هم که توانایی مالی ندارند؛ امزا مزردم برایشزا     
احترام تائلنزد، بایزد ا  جایازاه خزود اسزتفاده کننزد و در       

 فی افرادی که کفو هم هستند کوشا باشند.  معرّ
 . کار دولت5

باید به صزورت جزدّی و بزا    دولت هم برای حلّ این مشرل 
؛ مدال  برای دانشزجویا  یزا   تعریف شده وارد عمل شودۀ برنام

بزه  گرفزت.   سربا ا  متأهل تسهیالت خاصی را در نظزر مزی  
ها کارهای خاصی را به دانشجویا  به  در دانشااهعنوا  نمونه 

است اواّل  اولویزت  دهند. چه خوب  عنوا  کار دانشجویی می
مقزدار   کارها با دانشزجویا  متأهزل باشزد و یانیزا     در این نوا 

  شززود، کمززی مزددی کززه در برابزر ایززن کارهزا پرداخززت مزی    

                                                
 .211، ص 111 ج، بحار األنوار .1



36

 

 

    
  

الک
م

 
قی

نط
یرم

ی غ
ها

 

شزود.   اکنو  پرداخزت مزی   تر ا  مقداری باشد که هم بینانه واتع
دولت نباید کار خود را تنهزا در داد  وام ا دواج بزه جوانزا     

بینانزه   خالصه کند. نااه این چنینی به تسهیل امر ا دواج، واتع
 ،شزود  واج به جوا  داده مزی نیست. پولی که به عنوا  وام ا د

در حزالی  برای مقدّمات ورود به  ندگی کافی است؛ حدّاکدر 
د روی پزای خزود    ندگی تا وتتی که بتوانز ۀ در ادام که جوا 

.استد، نیا مند به پشتیبانی بایست  
و نقزش   ل همه باید در این مسیر تالش کردهبه هر حا

صزادی  یم تزا تزأمین مسزائل اتت   نمزای خود را به خوبی ایفا 
نزاکی نشزود    شاخ و دم وحشت این اندا ه غول بی ، ندگی

 أت نددیک شد  به ش  را نداشته باشد.رکه جوا  ج

گویند اگر ازدواج کنریز   می ،شود ها وقتی صحبت می جوان
هرا همران    بعدش چه کار کنیز برای خانه، بررای شرال؟ ایرن   

گیرد   قیودی است که جلوی کارهای اصلی و اساسی را می
یعنی خدای  إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فرمود:
ها را کفایت خواهرد کررد  ازدواج بکنیرد  ازدواج     متعال این

آورد؛  ها دشواری خاصی به وجود نمری  در وضع معیشت آن
کنرد    ها را از فضلش غنی هز مری  بلکه به عکس خداوند آن

ه، مرا بررای خودمران بره     این را خدای متعال فرموده است  بل
های  کنیز  اضافه قول معرو  به جای خرج، بَرج درست می
آوریرز  بلره، البتره     زندگی و نیازهای کراذب بره وجرود مری    

اول تقصریر  ۀ آید  تقصریر کیسرت؟ در درجر    مشکل پیش می
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متمکّن است  آن کسانی که امکانات دارند، سرطو  را براً   
نیازهرای کراذب را   ها و توقّعرات و   برند، سطو  خواهش می

برند  بعرد هرز تقصریر بعضری از مسر ولین اسرت کره         باً می
براخخره بایرد بگوینرد  بایررد وسرایل را فرراهز کننرد، فررراهز       

ها و برای  ها برای جوان خواهیز بگوییز دولت کنند  نمی نمی
اسرالمی  ۀ ازدواجشان وظایفی ندارند؛ اما این باید برای جامع

رت است، باید انجرام بگیررد    جا بیفتد که ازدواج یک ضرو
 باید تحقّق پیدا کند 

ایرز،   ازدواج نشرده ۀ این که دخترها بگوینرد مرا هنروز آمراد     
هرای   پسرها بگویند مرا هنروز عقرل زنردگی نرداریز، حرر       
مررا  ،منطقرری آن چنررانی نیسررت  در خیلرری از مسررائل زنرردگی

ها آمادگی هز دارند، خیلی هز خوبند   بینیز که نه، جوان می
پررذیری هررز  منررد  منت.ری ایررن ازدواج یررک مسر ولیت  ف. مری 

شرود از   هست  این حسِّ گریز از مسؤلیت، مقداری مانع مری 
 1این که این کار انجام بگیرد 

 یلهـ( تناسب تحصی

ی در مسززیر تسززهیل موانززع جزدّ  ا  تحصزیالت هززم یرزی  
 هزا  جزوا  ۀ اگر بنا باشد که همز . شود محسوب میا دواج 

 های اصلی بزرای ا دواج  مالکیری ا  تناسب تحصیلی را 
 بدانند، کار ا دواج به شدّت سخت خواهد شد. 

اسزیت  حسّ د دیزد خواهیز  با نااهی واتع بینانه به جامعزه  

                                                
 .118، صمطلع عشق؛ 28/1/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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مزّیّر   ا دواجچه اندا ه در سزخت شزد    نسبت به این معیار 
 . است

گوید، در چند سزال   ه به شنچه شمار میبا توجّا  سویی 
ها با دخترا  بوده  دانشااههای  اخیر همیشه اکدریت ورودی

 است.
وتتی ما سزخن ا  تسزهیل در امزر ا دواج    ا  سویی دیار 

خواهیم سنّ ا دواج را پایین بیاوریم. با توجه به  می، گوییم می
رسزند،   این که دخترا   ودتر ا  پسزرا  بزه سزنّ ا دواج مزی    

بدو  تردیزد سزّن مطلزوب بزرای ا دواج شنزا  همزا  سزنّ        
 است.تحصیل در دانشااه 

ای با پسری  کرده حال اگر بنا باشد که هر دختر تحصیل
در هما  اندا ه تحصیالت دارد، ا دواج کند بزه   اتلکه حدّ

تزوا  نتیجزه گرفزت کزه بسزیاری ا  دختزرا         راحتی مزی 
تواننزد ا دواج کننزد. ا  طزرف دیازر هزم پسزرا  در        نمی

 شوند. ا دواج دچار مشرل می
تی این اندا ه کزه در  اما یک سّال: شیا تناسب تحصیال

شود، اهمیزت دارد؟ پاسزخ    ها بر روی ش  تأکید می خانواده
 این پرسش را در بحث کفویت تحصیلی بخوانید.

 و( وسواس در سالمت جسمانی

انع تسزهیل در امزر ا دواج   هایی کزه مز   یری دیار ا  مالک
اسیت افراطزی روی سزالمت جسزمانی طزرف     است، حسّ
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تزوا  بزه دو    انی را مزی نداشتن سالمت جسممقابل است. 
ای ا   گونه تقسیم کرد: اوّل ش  که طرف مقابزل بزه انزدا ه   

سالمت جسمانی محروم است که همزۀ کارهزای او و یزا    
یزا ایزن کزه بیمزاری      برخی را باید همسرش انجزام دهزد  

ژنتیری است که به صورت اریزی تابزل انتقزال بزه فر نزد      
ف مقابل ؛ اما گاهی این گونه نیست؛ یعنی اگر چه طراست

کارهای خود را ا  سالمت جسمانی محروم است؛ اما همۀ 
مازر ا دواج   دهد و مورویی هم نیسزت.  خودش انجام می

 با این فرد چه اشرالی دارد؟ 

خواسرت ازدواج کنرد  او از    جوان دانشجویی از دوستانز می
رفت؛ اما همرۀ کارهرا را    ناحیۀ پا معلول بود و با عصا راه می

بره   هرز  را شترین کار اد و حتی کوچکد خودش انجام می
کرد  این جوان به قدری اعتماد به نفس  دیگری واگذار نمی

رفتند،  داشت که حتی با جوانان سالمی که بدون عصا راه می
زد  متدیّن، با  ها هز جلو می رفت و از برخی از آن به کوه می

هرای فرهنگری    خدا، خوش اخالق و م.ربان بود  در فعّالیرت 
ن او نسبت به مسرائل  تاز بود که نشان از دردمند بود هز پیش

اجتماعی داشت  بنده این فرد را به چند نفرر معرّفری کرردم؛    
هرریچ کرردام نتوانسررتند از ایشرران عیبرری بگیرنررد، جررز معلررول  

 بودنش  

پرسم که شیا معلول بود  این جوا   حاال من ا  شما می
دلیل خوبی برای رد کرد  او است؟ چرا باید یک دختر به 
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در حزالی کزه در کارهزایش     این جوا  جواب منفی بدهد؛
وابستای اندکی به دیارا  ندارد و حتی بیش ا  برخزی ا   

 1الیت دارد؟های سالم فعّ انسا 

 ها ز( کثرت مالک

های متعدّد دارند که پیدا کرد  کسی  برخی به تدری مالک
ها را داشته باشزد، واتعزا  سزخت اسزت.      ش  مالکۀ که هم
هزای   ا  میا  انسزا   خواهند اند که می فراموش کرده ها این

فردی را به عنوا  همسر انتخاب کنند. معیارهزا را   ،موجود
ها را واتعی انتخاب کرد؛  ش  . بایدشل گرفت نباید خیلی ایده
  2شل مادی. شل معنوی و نه چندا  ایده نه چندا  ایده

 

                                                
. تقسیم بندی سالمت جسمانی در این جا به ش  معنا نبود که اگر طرف 1

مقابل ا  کسانی بود که در کارهایش نیا مند به کمک دیارا  بود نباید با 
ا  سالمت  او ا دواج کرد. ممرن است کسی، فردی را کفو خود ببیند که

جسمانی کافی برخوردار نبوده و در کارهایش محتاج دیارا  است. در 
هایی با موفقیّت همراه شده است؛ مانند  بسیاری ا  موارد چنین ا دواج

هایی که برخی ا  دخترا  همین مر  و بوم با جانبا ا  عدیدما   ا دواج
ش  است که فرد  ها اند. نرتۀ تابل توجّه در این نوا ا  ا دواج انجام داده

سو ی با فرد بیمار ا دواج کند؛ بدو  این که  سالم نباید تنها به دلیل دل
 کفویّتی میا  خود و طرف مقابل ببیند.

. دربارۀ واتعی کرد  معیارها در بخش اول سخن گفتیم. در همین بخش 2
  های اصلی در انتخاب همسر خواهیم پرداخت. هم به مالک
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 های سنگین مهریه. 5

تززرین مشززرالت بززر سززر راه ا دواج، همززین  یرززی ا  اصززلی
 های سناین است که مزانع ا دواج بسزیاری ا  جوانزا     مهریه
 است.  شده

دهنرد، بره جامعره     باً برای خانمشان قررار مری  ۀ کسانی که م.ری
ماننرد، خیلری از    زنند  خیلی از دخترهرا تروی خانره مری     ضرر می
مانند، بره خرایر ایرن کره ایرن چیزهرا وقتری در         میزن  پسرها بی

به جای « م.ر السنّه»جامعه رسز شد، سنّت و عادت شد، به جای 
سنّت باشرد، وقتری م.رر جراهلی سرنّت       این که م.ر پیامبر

هرا سرنگین    اگر م.ریره  1شد، اوضا ، اوضا  جاهلی خواهد شد 
 خانمران  ها مشکل خواهد شد، پسرها و دخترهرا بری   شد، ازدواج

 2تر بگیرید ب.تر است  خواهند ماند  هر چه آسان

کم بود  مهریه ا  مسائلی است که هیچ یک ا  علمای 
د حسن نجفزی  ما در ش  اختالف نظر ندارند. مرحوم محمّ

                                                
 .121، صمطلع عشق؛ 11/8/1311هبری، . بیانات مقام معظّم ر1
 ؛ هما .22/12/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
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  نویسد: صاحب جواهر در کتاب شریف جواهرالرالم می

کز گرفتن م.ریه مستحب است؛ بی آن کره میران علمرا در ایرن     
برتررین  »فرمرود:  شد؛ چرا کره رسرول خردا   باره اختالفی با

و ]از  1«م.رتررین آنران اسرت    روترین و کرز  زنان امّت من خوب
برکررت زن، کررز بررودن م.ررر[ و از شررومی او زیرراد بررود م.رررش  

      3« ترین آن است مؤونه ترین ازدواج، کز پُربرکت»و  2«باشد می
م.ریه از م.رالسنّه که پانصد درهز است، اصال  مکروه است 

رسول »فرمود:  باًتر باشد، همان گونه که امام باقر
ازدواج نکرد و دخترانش را به ازدواج کسی در  خدا

خداوند »و « اش بیش از پانصد درهز باشد نیاورد که م.ریه
پانصد درهز را برای امّت خویش سنّتی ۀ دستور داد که م.ری

 4« قرار دهد و ایشان چنین کرد

ها تا ایزن انزدا ه بزاال     مهریه ای که یری ا  دالیل عمده
این سنّت الهی در میزا   اصلی ۀ فلسففراموش شد  رفته، 

ۀ مطهزری دربزار  مرتضزی  شزهید  استاد  ما مسلمانا  است.
 نویسد:  در اسالم این چنین می یهمهرۀ فلسف

 ایرن ه زیررا م.رر بر   ؛ قرآن کریز م.ر را ابدا  و اخترا  نکررد 
کاری که قررآن کررد ایرن برود       ابدا  خلقت است ،صورت

                                                
 .324، ص5، جالکافی. 1
 .381، ص3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 2
 .82، ص1، جمسند احمد. 3
 .41، ص31 ؛ ججواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم. 4
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قررآن کرریز برا      م.ر را بره حالرت فطرری آن برگردانیرد    که 
وَ آتُوو ا اِّساءوو  َ : »گویررد لطافررت و ظرافررت برری نظیررری مرری 

ها تعلرق   خود آنه یعنی کابین زنان را که ب 1؛«صَدُق تِهِنَّ نِحْلَةً
کشری   هرا  و عطیره و پریش    پدران یرا بررادران آن    دارد )نه به
قرآن کرریز    خودشان بدهیده ب ،ها انب شما به آناست از ج
 اوً   کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده استۀ در این جمل
  دال  یراد کررده اسرت نره برا نرام م.رر        ضزّه ب« )قهصدُ»با نام 

م.رر صرداق یرا    ه ج.ت ب است و بدان «صدق»صدقه از ماده 
  اسرت مرد ۀ راستین بودن عالقۀ شود که نشان صدقه گفته می
تصررید    ا  بره ایرن نکتره   رین مانند صاحب کشّر بعضی مفسّ
راغررب اصررف.انی در ۀ گفتر ه کرره بنرا برر  چنرران هرز   انررد کررده 
فرتد دال   ه ب« )صدقه»که  علت این «القرآن  مفردات غریب»

صردق ایمران اسرت     ۀ سرت کره نشران   ا اند ایرن  را صدقه گفته
  بره ایرن کلمره    «هرنّ » لحرق کرردن ضرمیر   کره برا مُ   دیگر این
نه پدر و  ؛ق داردخواهد بفرماید که م.ریه به خود زن تعلّ می

مادر، م.ر مزد برزر  کرردن و شریردادن و نران دادن بره او      
کند که  تصرید می کامال « نحله»که با کلمه  سوم این  نیست

کشری و عطیره و    عنوان تقدیمی و پریش  م.ر هیچ عنوانی جز
 2د هدیه ندار

 های سنگین؛ چرا؟ مهریه

م، یزک سزّال   شوی مهریه در اسالم ششنا میۀ فلسفوتتی با 
                                                

 .4، شیۀ4. سورۀ نساء: 1
 .235، صنظام حقوق زن در اسالم. 2
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امرو  مزا مهریزه بزه    ۀ چرا در جامع» شود: جدّی نمایا  می
مهریزه  ۀ تدری باال رفته که هیچ تناسبی با شنچزه در فلسزف  

 کنیم. . ما در این جا به چند دلیل اشاره می«شمده ندارد
 ی دختر به مهریهمند. سنجش ارزش1

 یاد، نشا  ا  ار ش دختر داشزته  ۀ برخی معتقدند که مهری
دختر در مهریه دست پزایین بایزرد، نشزا     ۀ و اگر خانواد

ها هم برای دخترشزا  ار شزی    ش  است که خود ش ۀ دهند
 تائل نیستند.
این تفرّر در کجا است؛ ولی همزین  ۀ دانم ریش من نمی

های خودکُش است؛  دانم که این تفرّر ا  نوا گداره تدر می
اگزر  دهزد.   به ش ، عرسِ ش  را نتیجه مزی  عمل کرد یعنی 

ار ش یک فرد باشد، باید گفت ۀ های باال نشان واتعا  مهریه
خزود یزا دختزرش را هزدار سزرّه تعیزین       ۀ کسی که مهریز 

کند، معتقد است ار ش او به همزین انزدا ه اسزت! در     می
حزال حاضزر هزدار سزرّه مازر چقزدر ار ش دارد؟ یززک       

میلیزارد   یزک اه شزما فقزط   میلیارد؟ یعنی دختر شما ا  نا
های  شگاه باشید که برای بد »فرمود: ار د؟ امام کاظم می

بهشزت نیسزت؛ پزس بزه چیزدی جزد ش         دشما تیمتی ج
  1«.نفروشید

                                                
 .11، ص1، جالکافی. 1
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شرود، نره هریچ     هیچ پولی، هیچ ثروتی معادل یک انسان نمی
تواند قیمت سر انگشت یک زن مسلمان باشد و  ای می م.ریه

توانرد معرادل برا     مررد یرا زن مری   نه هیچ درآمدی برای یرک  
های دخترشران را بررای    شخصیت او باشد  کسانی که م.ریه

کنند  ایرن احتررام    برند، اشتباه می احترام به دخترشان باً می
احترامی است  برای این که با باً بردن م.ریه،  نیست  این بی

ۀ یعنی یکی از دو جنس معاملانسانی را، ۀ شما جنس این معامل
دهیرد بره    تنزّل مری ی را ر چون هر دو در مقابل هز هستند ر   انسان
گوییرد دخترر مرن آن قردر      یک کاً و یرک مترا   مری    حدّ
ارزد  نه آقا! دختر شما اصال  با پول قابل مقایسه نیست       می

این م.ریه یک سنّت اسالمی و ال.ی است  برای ایرن نیسرت   
نسان بخواهرد  که در مقابل این موجود شریفِ عزیزِ انسانی، ا

 1یک چیزی بدهد 

شود  در برخی ا  جلساتی که برای تعیین مهریه برپا می
افتد که یک   نند که انسا  به یاد با ار می به تدری چانه می

طرف ش  مشتری و در سوی دیار ش  صاحب مال حضور 
دارد. به نظر شما این کار، احترام به دختزر اسزت یزا اوج    

 اهانت به او؟

 مُشَرّر  م.رر اسرت ر کره نبری اکررم        خود آن کسی کره 
ۀ کائنات باًتر است و دختر مط.ّره و عزیزۀ باشدر که از هم

لرین و آخررین براًتر اسرت و     زنران عرالز از اوّ  ۀ او که از هم

                                                
 .121، صمطلع عشق؛ 11/8/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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باشرد کره از جمیرع خالیرق از      شوهر او که امیرالمؤمنین
باًتر است، بررای ایرن دو    اوّلین و آخرین بعد از پیامبر

نفر که جوان بودند، زیبا بودند، عنوان داشتند، محترم بودند، 
چقدر م.ر قررار   ل شخص مدینه بودند، دیدید پیامبراوّ

 1داد؟

 . چشم و  هم چشمی2
چشم و هم چشمی همه جا شفت است و مهریه هم ا  این 
شفت در اما  نیست. چقدر باید بشزنویم ا  ایزن پزدرا  و    

درا  که دخترعمویش را فال  تزدر مهزر کردنزد و اگزر     ما
چزرا   مهزر کنزیم،  شزت اسزت؟!!    تر ا  ش   دخترما  را کم

کزاش چشزم و    ؟کننزد  این تدر سطح پایین فرر میبرخی 
ی امور مادّۀ ها و رتابت در امور معنوی به اندا  چشمی هم

گفت فالنی ا دواج دخترش را  مدال  کسی می !رواج داشت
فالنزی مهزر    بایزرم.  تزر  خواهم شسزا   شسا  گرفته، من می

تر بایرم. فالنی به  خواهم کم دخترش را کم گرفته، من می
تزر ا    خواهم بیش گرارد، من می همسرش خیلی احترام می

او به همسرم احترام بارارم. فالنی به مردم خیلزی کمزک   
خواهم بیش ا  او کمک کنم. چرا باید ایزن   کند، من می می

حزاال کزه مهزر     دنیایی با هم رتابزت کنزیم؟   اندا ه در امور
ش  گرفتیزد  ۀ انزدا   دخترتا  را ا  دختر دیارا  باالتر یا هم

                                                
 .124هما ، ص ؛24/1/1311. بیانات مقام معظّم رهبری؛ 1
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؟ چند بار در فامیل برایتا  بَزه بَزه و   ه استچه اتّفاتی افتاد
 دختر فالنی، فال  تدر اسزت! ۀ چَه چَه کردند که بله مهری

روی  خواهیزد یزک تزابلو    الش. شما کزه نمزی  خوش به ح
ایزن  ۀ مهریز » :دخترتا  نصب کنید که رویش نوشته باشزد 

بدو  تردید  «تمام بهار ش ادی است!ۀ دختر خانم هدار سرّ
شزود   بر روی این کارهزا جزد جهالزت نزام دیازری نمزی      

 گراشت.

زیراد  ۀ زیاد و سنگین یا ج.یزیۀ ها م.ری خیال نکنید آن وقت
هرا هرز بعضری، از ایرن      شد  چررا آقرا! آن وقرت    ن نمیسرشا
های زمان ما را داشتند که مثال  یرک   عقلی ها مثل بی عقلی بی

دخترشان بکنند  درست مثرل همرین   ۀ میلیون مثقال یال م.ری
هرا دارنرد  ایرن کارهرای      هرایی کره امرروزه بعضری     عقلری  بی

ۀ هم ال است  اسالم آمدآمیزِ این یوری اصال  کار جُ.ّ مبالاه
بلرد نبودنرد    ها را به هز ریخرت  نره ایرن کره پیرامبر      این

بگویند دختر من هزار شتر سرخ موی برا فرالن شررایا بایرد     
شرد؛ منت.ری اسرالم همره را بره هرز        اش باشد، چرا مری  م.ریه

 1ریخت 

هزا پزیش    عقلزی  برخی ا  مردم بزه تزدری در ایزن بزی    
روند که... . خوب است خودتزا  بخوانیزد و تضزاوت     می

 کنید.

                                                
 ؛ هما .12/11/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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زن جرروان کرره  85دادگرراه خررانواده در سررال  113در شررعبه 
 ااش ر م.ریره  ،بند اخالقیات نیسرت  ف.میده بود همسرش پای

ه برود بره اجررا    سرکّ  311که دست چپ آقا داماد بره همرراه   
بسریار  ۀ عروس خانز بره قاضری گفرت کره خرانواد       گذاشت
فامیرل در متفراوت    نو برای رقابت با دخترا دی دارمندثروت
ۀ نکتر   انتخراب کررده   ار دست چپ آقرا دامراد    ودن م.ریه،ب

عروس و داماد یک ماه بعرد از عقرد بره     این که دیگر جالب
دآورتر برودن  ترر برودن و تع.ّر    و بررای خرا    هرفت هدفترخان
های آقای  چشز» د:به م.ریه اضافه کردن ربند دیگ کم.ریه ی
 !«داماد

ش.ر  درش یای که با یکی از آشناها ساله 11عروس  ،م.ناز
 ج.تبه  ار وحشی آهوی 01،ازدواج کرده بود خود مادری
ای که به یبیعت داشت برای م.ریه انتخاب کرد و  عالقه

چند ماه بعد از ازدواج به خایر شال شوهرش به پایتخت 
 ااش ر نداشت م.ریه ااما چون یاقت تن.ایی و غربت ر ؛مدآ

ن ابه ش.ر خودش ودبه اجرا گذاشت تا شوهرش مجبور ش
  دبرگرد
و با  ددانشگاه آشنا شده بودن درزوجی که  88در سال 

دست و پنجه نرم  ،دردسرهای فراوان برای به هز رسیدن
ماه بعد از ازدواج در دادگاه  شش در حالی د؛کرده بودن

با این استدًل از  ااش ر حاضر شدند که عروس خانز م.ریه
 باید بشود پیدا مشکل وقت هر مگر»داماد خواسته بود که: 

 رام رو اگ است من از داماد بگیرم؟ م.ریه حقّ ار حقّز
پرداخت کنی تا با تو زندگی  اام ر باید م.ریه ،دوست داری
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ه به خایر داماد این قصّاست؟  چقدر اما م.ریه و  «کنز
کیلو  15یعنی اعروس ر پدر شرط بود شده حاضر اش عالقه

ازدواج  یالی ب.ار آزادی برایۀ سکّ 0315شمش یال و 
بله برون چون مادر بزر  عروس گفته  و در روز دقبول کن

م.ر عروس  است و ب.تر است امروزی یرسم ،هبود که سکّ
، پدر عروس خانز برای احترام به نظر دپول نقد باش

میلیارد تومان هز به م.ریه اضافه یک ا مبلغ هتر بزر 
کرد  نمی را وقت فکرش و داماد جوگیر هز که هیچ دکن می
شاخه گل رز سیاه هز خودش به  0315دد م.ریه بدههبخوا

       دکن م.ریه اضافه می
هر دو خانواده برای تفرید به شمال هز شده بودیز   عاشقِ

داریوش را دیدم  پسر خیلی خوبی  ،رفته بودیز و من در ساحل
ل با هز صحبت کردیز و وقتی به بود  در آن چند روز مفصّ

ازدواج گذاشتیز  پدر و مادرهایمان مخالفتی ت.ران آمدیز قرار 
وقتی از من درباره م.ریه پرسیدند چون من و داریوش   نکردند

هزار مرجان  پنجام را  کنار دریا با هز آشنا شده بودیز، م.ریه
کردم  چه  آن روزها در ابرها سیر می  دریایی تعیین کردم

این حد با هز دانستز تا  از کجا می ؟شود دانستز دعوایمان می می
ای با هز تفاهز نداریز   در هیچ زمینه ما ؟اختال  سلیقه داریز

هزار مرجان دریایی را  پنج  کارمان شده دعوا و جنگ و جدال
خواهز به اجرا بگذارم تا درس ادبی به  ست میهز که حقّ

ها را زنی به اسز شیرین وقتی به دادگاه  شوهرم بدهز  این
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و به این ترتیب اسمش در  خانواده ونک آمده بود گفت
 1.های عجیب ثبت شد ف.رست عروسانی با م.ریه

ها تنهزا در  نزدگی ایزن     این گونه نیست که این مهریه
رود،  ها به چشم همه می عقلی  وج ایر بارارد. دود این بی

 کنیم.  همه ضرر می
نفرر بابرت    1ا کشور هر روز بره یرور متوسّر   ۀ یبق آمار ستاد دی
روز منت.ری بره م.رر مراه       41افتند و فقرا یری   یم.ریه به زندان م

اند تا رقرز   زندانی دیگر به محبوسان قبلی اضافه شده 313امسال، 
 نفر برسد  313هزار و  3زندانیان م.ریه به 

این رقز شاید در نگاه اول در مقایسه با تعداد زنان و مردان 
 3به معنای اشاال گیری نباشد؛ ولی در واقع هل آمار چشزأمت

ها، اضافه شدن بار مالی به سیستز  تخت در زندان 313هزار و 
خود ۀ راه خانوادزن هم 313هزار و  3قضایی و بالتکلیف ماندن

ها یک  است  اگر این گونه به زندانیان م.ریه نگاه کنیز آن
هز برای خودشان و هز برای جامعه محسوب  ،ت.دید

 2شوند  می

 . ضمانت زندگی3

اگر مهریزه   ها است. شأنشا  اجلّ ا  این حرف ،می هبرخ
حواسزش را   دامادشزا   که گیرند برای این است را باال می

توانزد بزا    جمع کند و فرر نرند هر کاری که خواست مزی 

                                                
 های اینترنتی شوردم. . این مطالب را ا  برخی ا  سایت1
 .11/12/1311. رو نامۀ جام جم، 2
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گویند اگر مهریه را باال بایریم ا   ها می دخترشا  برند. این
کنزد   شید و سزعی مزی   ار دست مرد میهما  ابتدا حساب ک

شل به کزار   تمام تالش خود را برای ایجاد یک  ندگی ایده
اند کزه   ترار داده« لولو»ها مهریه را در حرم یک  بایرد. این

ایزن لولزو را نشزا  دهنزد و     مرد دست ا  پا خطا کزرد،  تا 
دهم لولو تو را بخزورد؛ یعنزی    باویند اگر ادامه بدهی، می
 گرارم. این که مهریه را به اجرا می

 یزاد  ۀ ایزن دسزته بایزد گفزت اوال  مهریز      در پاسخ بزه 
هزای   گزداره ا  شورد؛ یعنزی ایزن هزم     خودش دشمنی مزی 

هزای   در مهریه»فرمود:  خودکُش است. امیرمّمنا  علی
 1«.شورد روی نرنید که دشمنی می  نا   یاده

به تدری  ،یانیا  وتتی مرد بخواهد  ندگی را به هم بریدد
اسزت   اش خیر مهریه ا  دهد که    را تحت فشار ترار می

 باررد.

قدسب را نباید از آن ۀ این جنب  قدسب داردۀ ازدواج یک جنب
قدسب به همین کارهاى زشتب است که ۀ گرفت  گرفتن جنب
هراى سرنگین بره     ج شده  این م.ریره یما راۀ متأسّفانه در جامع

حفظ خانواده و حفظ زوجیت ۀ تواند پشتوان که می خیال این
اکثر جرور نیسرت  حردّ    در حالب که این ؛شود باشد تعیین می

 ،برندش زندان می ،کند این است که شوهر از دادن امتنا  می

                                                
 .253، ص21، جوسائل الشیعه. 1
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ماند  در این اقدام بره زن چیرزى    یک سال دو سال زندان می
اش  که کانون خرانواده  جز این ؛برد اى نمی او ب.ره ،رسد نمی

 شود   هز متالشب می
شده که فرمرود  نقل  که در اسالم از حضرت امام حسین این

ه عقرد  ما دخترانمان و خواهرانمان و همسرانمان را جز با م.رالسنّ
توانسررتند  اگررر امررام   الّررا مرری برره خررایر ایررن اسررت و  ،نکررردیز
خواسررت مررثال  بررا هررزار دینررار هررز عقررد بکنررد   مرری حسررین
 «وقیره دوازده و نریز اَ »ًزم نبود مثال  با پانصد درهرز    توانست می
اما کمش کردنرد  ایرن    ؛توانستند ها می بشود  آند به این کار مقیّ

این خیلب خوب است  یا همین   کز کردن با یک محاسبه است
د که واقعرا   مجالس متعدّ ،هاى زیاد خرج ،تشریفات زائد ازدواج
ها از آن مرواردى اسرت    شنود  این گیرد وقتب می انسان دلش می
 ،رن مرؤثّ آقایرا  ،رهراى مرؤثّ   خواهرد  خرانز   سازى مری  که گفتمان
هرا   خصو  صدا و سیما و رسرانه ه ب ،روحانیون ،اساتید دانشگاه

ایررن را از ایرن حالررت بیرررون    هررا کررار کننرد  بایرد در ایررن زمینره  
 1 بیاورند

شل، ماننزد سزاختن یزک     یالدا  مار ساختن یک  ندگی ایده
ساختما  است که بتوا  ش  را با اهرم  ور هما  طور ساخت 

 ندگی محبّزت اسزت.   ۀ خواهد؟ پای میخانه دلش  که صاحب
توا  با لولو نشا  داد  ایجزاد کزرد یزا نازه      محبّت را که نمی

 داشت.
                                                

های  نشست اندیشهسلسله مین بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در سوّ. 1
 .14/11/1311، راهبردی با موضوا    و خانواده
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 ندگی را به صورت  ،مرد اگر محبّت در  ندگی نباشد

دارد؛ اما اگر اهل تقوا و ایما  نباشد،  ظاهری سر پا ناه می
 کند.  خود را ا  هر طریق ممرن خالی میۀ عقد

]براً[ نباشرد، ازدواج   ۀ کنند اگر م.ریر  می هایی که خیال این
کننرد  ازدواج   ها اشتباه می دخترشان متزلزل خواهد شد، این

م.ریره   اگر چنانچه با محبّت بود، با وضعیت درست بود، بری 
شود؛ ولی اگرر چنانچره برر مبنرای خباثرت و       هز متزلزل نمی
این چیزها برود، م.ریره هرر    و برداری و فریب  زرنگی و کاله

هز که زیاد باشد، مردِ بدجنس زورگو، کاری خواهد  چقدر
 1کرد که بتواند از زیر بار این م.ریه هز فرار کند 

گاهی اوقات مرد آن چنان است که زن هر چقدر هز که 
گوید: م.رم حالل، جانز خال    م.ریه داشته باشد، می
 ،کند      روش شرعی بخت نمی م.ریه کسی را خوش

کند  محبّت هز به این چیزها  بخت می ها را خوش انسان
تر  بستگی ندارد  هر چقدر که پول در این یور مسائل کز

تر  شود؛ محبّت هز بیش باشد، عنصر انسانی تقویت می
 2شود  می

 ،لاساسی است. اوّۀ دو نرت ،راه اصلی ضمانت  ندگی
انتخاب درست؛ یعنی انتخاب کفو و دوم  ندگی بر اساک 

 .های ترش  و اهل بیت مو هش

                                                
 .121، صمطلع عشق؛ 4/1/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 ؛ هما .11/2/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
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کنیز برای این کره   گویند ما م.ریه را سنگین می ها می بعضی
مانع یالق بشرویز  ایرن خیلری خطرای بزرگری اسرت  هریچ        

شرود و نشرده اسرت  آن     سرنگینی مرانع از یرالق نمری    ۀ م.ری
شود، اخالق و رفتار است  رعایرت   چیزی که مانع یالق می

 1موازین اسالمی است 

 اقتصادی پس از طالقۀ . پشتوان4
گویند با این اوضاعی که در جامعه وجود دارد و  برخی می

شمار رشد طالق نسبت به گرشته  یادتر شده، باید ا  هما  
اتتصزادی دختزر پزس ا  طزالق     ۀ ابتدا فرری برای پشتوان

 ای است. بهترین راه تأمین چنین پشتوانه ،نمود. مهریه
اوال  چرا ا  همزا    در پاسخ به این دسته هم باید گفت

ا دواج خودتا  یا دخترتا  منفی فرر ۀ ابتدا این اندا ه دربار
یزد و بزه فرزر    بر گما  بد میکنید، هنو  ا دواج نررده،  می

 طالتید؟
هایی که بزرای مهریزه گفتزه     یانیا  در کدام یک ا  فلسفه

 اتتصادی پس ا  طالق شمده است؟ۀ شده، پشتوان
در انتخاب خود دتیق نباشزیم و  یالدا  چرا ا  هما  ابتدا 

مند  ندگی نرنیم که ایزن انزدا ه بزه فرزر طزالق و       تاعده
 مسائل پس ا  ش  باشیم؟

بزاالی خزود را   ۀ شناسید که مهری رابعا  شما چند نفر را می

                                                
 ؛ هما .2/1/1313ات مقام معظّم رهبری؛ . بیان1
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؟ اگر کمی بزه اخبزار توجّزه کنیزد،     گرفته باشندا  همسرشا  
در این چنزد  شوید تا چه اندا ه شمار  ندانیا  مهریه  متوجّه می

سال اخیر باال رفته است. باال رفتن شمزار  نزدانیا  مهریزه، بزه     
همراه باال رفتن مقدار مهریه در این چند سال معنزا و مفهزوم   

ها جد در سزند   تر این مهریه دارد. معنای ش  این است که بیش
گویزد   دهد. مرد می ا دواج در جای دیاری خود را نشا  نمی

دهد، نهایتزا  اگزر    ی او حرم اعدام نمیندارم. تانو  هم که برا
کند و اگر هم نداشت،  نزدا . حزاال    مالی داشت، مصادره می

شزما مزال و   ۀ مهریۀ چند نفر ا  این جوانا  هستند که به اندا 
 منال داشته باشند؟

 . حرف مردم5
گوینزد اگزر مهزر دخترمزا  را کزم بایزریم، مزردم         برخی می

بی داشته کزه ایزن انزدا ه    خواهند گفت که حتما  این دختر عی
هزا بایزد    اند؛ پس برای مقابله با این حرف مهرش را کم گرفته
 مهر را  یاد گرفت.

اوال  که ار ش دختر مزا بزا حزرف مزردم کزم و  یزاد       
 به هشام فرمود:  شود. امام کاظم نمی

شد و مردم بگویند که اای هشام! اگر در دست تو گردویی ب
حرال ترو نردارد؛ وقتری      در دستت لؤلؤیی اسرت، سرودی بره   

دانی آنچه در دست تو اسرت گرردو اسرت  اگرر هرز در       می
دست تو لؤلؤیی باشد و مردم بگویند گردو اسرت، ضررری   
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آنچره در دسرت داری    دانری  ایت نخواهد داشت؛ وقتی میبر
  1لؤلؤ است 

 ،کند دختر شما خوب اسزت یزا بزد    یانیا  شنچه یابت می
ای  کرد او پس ا  ا دواج است. دختزرا  را بزه گونزه    عمل

تربیززت کنیززد کززه وتتززی ا دواج کردنززد، بززه تززدری در   
همسرداری سرشمد باشند که همزه، شر وی داشزتن چنزین    

 عروسی را برنند.
یالدا  کسی که فرهناش این اندا ه پایین است که وتتی 

ند، چسزبا  ای را به او مزی  گیرند، وصله مهر دختر را کم می
دیازری نزیش خزود را    ۀ مهر را هم که باال بایرد بزه گونز  

گوید اناار دخترشا  ا  دماغ فیل افتاده که   ند؛ مدال  می می
گیرند؛ پس باال گرفتن مهزر راه   این اندا ه او را تحویل می

 فرهنای نیست. مقابله با این بی
ۀ گیریزد، جنبز   دختر را بزاال مزی  ۀ رابعا  وتتی شما مهری

اید و همین هم شغا  یک رتابت  اج را کم کردهمعنوی ا دو
 ش  جوانا  هستند.ۀ مادّی است که مطمئنّا  با ند

هرا مشرکل خواهرد شرد،      هرا سرنگین شرد، ازدواج    اگر م.ریه
ترر   خانمان خواهند مانرد  هرر چره آسران     پسرها و دخترها بی

                                                
دربارۀ حرف مردم و « تا ساحل شرامش»البتّه ما در کتاب  .381، تحف العقول. 1

 گام سوم.، 1، جتا ساحل آرامشایم. ر.ک:  جایااه ش  در  ندگی سخن گفته
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  1بگیرید ب.تر است 
کنز که آن قدر  من از مردم سراسر کشور خواهش می

جاهلی است  این کاری   ها را زیاد نکنند  این سنّت هم.ری
در این زمان به خصو ، از  است که خدا و رسول خدا
گوییز ازدواج  گوییز حرام است، نمی آن راضی نیستند  نمی

ۀ و اوًد ایشان و ائم بایل است؛ اما خال  سنّت پیامبر
ها است و  و بزرگان اسالم است  خال  روش این هدی

  در زمان ما که کشور احتیاج دارد به این که به خصو
کارهای صحید، آسان شود، هیچ مصلحت نیست که ۀ هم

 2ها را این یور مشکل کنند  بعضی ازدواج

 نّه چیست؟مهرالس

بزرای   نّه مقدار مهزری اسزت کزه رسزول خزدا     مهرالس
و همسرا  خزود تزرار داد کزه میزدا  ش       حضرت  هرا

 شود.  مدقال نقره می 5/212معادل پانصد درهم است که 
مهزر السزنّه در   ۀ ما در این جا عین تحقیقزی را کزه دربزار   

شمزده بزه شزما    « تحریم خانواده ا  نااه ترش  و حدیث»کتاب 
کنیم. این تحقیق در عزین کوتزاهی، بسزیار گویزا و      تقدیم می

 3همه جانبه است.

                                                
 .121، صمطلع عشق؛ 22/12/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 ؛ هما .2/1/1313ی، . بیانات مقام معظّم رهبر2
این تحقیق توسط فاضل ارجمند جناب شتای عبدالهادی مسعودی نوشته شده . 3

 است.
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ۀ تواننزد در مهریز   اند که مرد و    مزی  عالما  شیعه بر ش 
خززواهی توافززق کننززد. ایززن مقززدار،  ا دواج بززر هززر مبلزز  دل

محدودیتی ندارد؛ ولی بایزد ار ش مزالی یزا خزدماتی داشزته      
باشد. در کنار این جوا  شرعی، حرم اخالتزی، اسزتحبابی و   
مّکّد اسالم، ش  است کزه مقزدار مهریزه اصزداق  تزا جزای       

را  ای که ا دواج را شسا  نماید و مهر ممرن کم باشد؛ به گونه
صدق و وفاداری مزرد بزه پیمزا  مقزدّک ا دواج     ۀ ز که نشان

بنزد کزرد     ای برای فخرفروشی یا پای است ز تبدیل به وسیله 
ا  ایزن رو پیشزوایا      ندگی و ا دواج نسا د.ۀ اجباری به ادام
اند که مردا  و  نا  به همزا    های مررّری نموده دین سفارش

ۀ نوا  بهترین اسوبه عمهری رضایت دهند که پیامبر خدا
داده  تابل پیروی، ش  را برای همسرا  و دخترا  خود ترار مزی 

ای بزیش   است. پیشوایا  شیعه، پیروا  خود را ا  تعیین مهریه
اند. این نهی، هر چند داللت بر حرمت  ا  این مقدار نهی کرده

 کند. ندارد؛ اما کراهت ش  را ایبات می
را ی پیزامبر هزا  ا دواجۀ های متعددی، مهری گدارش

ا دواج ذکزر  ۀ ایشزا  در  مینز  ۀ به عنوا  سنّتِ نهزاده شزد  
ها در شیعه و اهل سنّت،  بختانه این گدارش اند. خوش کرده

اند و تنهزا دو   را برای مهریه ذکر کردهمقدار یابت و معیّنی 
هزای متزواتر،    ها متفزاوت اسزت. نقزل    گدارش با انبوه نقل

ید دخترا  اهل بیت او و ن نا  و دخترا  پیامبرۀ مهری
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دانسزته  « پانصد درهم»برابر با « نقرهۀ دوا ده و نیم اوتی»را 
 2و یری ا  اهل سزنّت،  1است و تنها دو نقل، یری ا  شیعه

به نام اُمّ حبیبه را بیش ا  این یری ا   نا  پیامبرۀ مهری
اند؛ امزا امزام بزاتر    مقدار ز یعنی چهار هدار درهم ز دانسته  

ایززن را یززک اسززتدنا دانسززته اسززت کززه بززه خواسززت  
نبوده؛ بلره امضا و تقریر کاری بوده که نجاشی، پیامبر

در حاکم حبشزه کزرده اسزت. او ز کزه وکیزل پیزامبر       
خواستااری و عقد اُمّ حبیبزه اا   نزا  هجزرت کزرده بزه      
حبشه  بوده است، مهر چهار هدار درهمی برای او تعیزین  

هزم  پردا د و پیامبر انب خود میکند و ش  را ا  ج می
 3شورند. دیار سخن و اعتراضی بر  با  نمی

های متعدّدی مهرالسزنّه را برابزر بزا دوا ده و نزیم      گدارش
. اَوتیه، واحزدی بزرای داد و سزتد اعزراب در     اند اَوتیه دانسته

صدر اسالم و پیش ا  ش  بزوده و برابزر بزا چهزل درهزم ش       
د در رو گار تدیم، واحدی برای درهم نی 4رو گار بوده است.

                                                
، 511، صعلل الشرایع؛ 4154، ح413، ص3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 1

 .1ح
، 311، ص1، جالسنن الکبری؛ 21411، ح315، ص11، جمسند ابن حنبل. 2

 .14334ح
 .348، ص111 ، جبحار األنوار. 3
. مّلفا  کتب غریب الحدیث و لغت و نید فقیها  متقدّم شیعه و اهل 4

و امام بختانه امام باتر اند. خوش سنّت، این برابری را ذکر کرده
 اند. نید در چند روایت این تساوی را بیا  کرده صادق
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داد و ستد و نید و   کرد  نقزره و برخزی داروهزا و اشزیای     
خزوش   تیمتی بوده است. مقدار درهم، در طول  ما ، دسزت 

ۀ تغییر و تحوّل بوده است؛ اما پس ا  تبدیل شد  ش  بزه سزرّ  
رایج حرومت اسالمی در رو گزار اُمویزا  تزا چنزدین تزر ،      

در و امزام صزادق  امزام بزاتر   مقدار ش  تفاوت نررد و
یا ، برابری هر اوتیزه بزا چهزل درهزم را بزا      اوبرابر پرسش ر

دارنزد.   هما  درهزم رایزج اُمزوی در  مزا  خزود اعزالم مزی       
ۀ بختانه و   این درهم، معیّن و حزدود سزه گزرم نقزر     خوش

بر این اساک مهرالسنّه حزدود هزدار و پانصزد     خال  است.
ار ش ریالی ش  در  ما  ناارش شود که  خال  میۀ گرم نقر

صد هدار توما  اسزت   حدود شش 1 1381این نوشتهامهرماه 
شود، مهر بسیار سزبکری اسزت و    و هما  گونه که مالحظه می

 2پرداخت ش  نید شسا  است. طبعا 

 دگوی بر خالف حرف شما سخن می  جربه: تپرسش اول

هحا    صحبتت دهم، عکس  در این مدتی که بنده کار وکالت انجام می
باال ضامن زندگی نیست؛ امحا وتیحی   ۀ شما را حس کردم. اگر چه مهری

 ، ورد مهریه باال باشد، به هر حال خانم بحا شاحار  کحه رو   تحا محی     
تواند تسمیی از مهریه را بگیرد و برا  گذران زندگی اسیفاده کند؛  می
 ،دمبحو نده دائم با موردها  منفی مواجه شاید با توجه به این که ب التیه

                                                
  این 1311. هم اکنو  که بنده در حال نوشتن این سطور هستمافروردین1

 و میلیو  و پانصد هدار توما  است.مبل  در حدود د
 . 112، صتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. 2
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 در این زمینه دچار وسواس شده باشم.
؛ جهت اوّل کنم میتشرّر ا  دو جهت  وکیل محترما  این 

با صراحت لهجه و در عین حال در اوج متانت انتقاد خود را 
مطرح کردند. جهت دوم این که با تواضع، احتمال خطا را در 

 ند.بر خویش با  گراشت نظر خود راه داده و راه را برای نقد
 آماریۀ اوّل: توجّه به جامع

محترم هم اشاره فرمودند، ۀ هما  طور که خود این شنوند
کنند که  تنها با مواردی برخورد می کارشا  ایشا  در محیط
بست رسیده و مردم هم ایشزا  را بزه عنزوا       ندگی به بکن

کننزد. طبیعزی    وکیل برای استیفای حقوق خود انتخاب می
باال با توجه بزه  ۀ تأییر مهریۀ است که تضاوت ایشا  دربار

اسزت؛  شماری غیراستاندارد شرل گرفتزه  ۀ موارد یک جامع
اعتماد کرده و بر اسزاک ش  بزه    توا  به این یافته نمی پس

 دخترانتا  را باال بایرید. ۀ جامعه توصیه کنیم که مهری
کزه خزالف ایزن نظزر را     هسزتند  در کنار شما کسزانی  

شنوندگا  محترمزی کزه دفتزر     اند؛ مدال  یری ا  تجربه کرده
ا دواج و طالق دارد، تماک گرفته و  مطالب ذیل را بیزا   

 کرده است:

من استاد حوزه و دانشگاه و سردفتر ازدواج هستز  از صرد و  
ازدواج ثبرت شرده،   ۀ یک مورد یالقی که در یک دفترخانر 

و  خرود را بخشریده  ۀ هرا م.ریر   رد، خانزدر شصت و شش مو
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بیسرت و سره مرورد هرز بره مقرداری از       نرد  در  ا هیالق گرفت
انرد  ده   م.ریه رضایت داده و به زندگی مشترد خاتمه داده

م.ریه در حال جریان بوده و یا چون یرالق  ۀ مورد هز پروند
گیرری نشرده اسرت  دو مرورد توانسرتند       غیابی بروده تصرمیز  

م.ریه را بگیرند کره یکری بره صرورت نقردی و دیگرری بره        
ترر   ا دریافت کرده است  بریش خود رۀ صورت اقسایی م.ری

ۀ انرد، م.ریر   کسانی که همره یرا بخشری از م.ریره را بخشریده     
 اند  باًیی داشته

 مهریهۀ دوم: هشدار نسبت به تغییر فلسف
فلسفه بزافی کزرده و    ،ما اگر ا  طرف خودما  برای احرام

بر اساک همین فلسفه هم احرام را مدیریت کنیم، ا  مسیر 
مهریه ۀ در ابتدا باید یابت کنیم فلسفایم. ما  دین خارج شده

اتتصادی    پس ا  طالق است، بعزد  ۀ ا  نااه دین پشتوان
ۀ جوانب ش  صحبت کنیم. اگر ا  نااه دیزن، فلسزف  ۀ دربار

پس ا  طزالق باشزد، پزریرش     اتتصادی   ۀ مهریه پشتوان
نّه معقول نیست؛ ولی در هیچ شیه و روایتی چنزین  مهر الس

مهریه را چنزین  ۀ هیچ عالمی هم فلسفمطلبی بیا  نشده و 
امری ندانسته است؛ پس بهتر است برای اوضاا اتتصزادی  
 ندگی    پس ا  طالق فرر دیاری برنیم؛ نه این که یک 
حرم الهی را تغییر جهت دهیم و ش  را ا  مسیری که خدا 
برای ش  تعیین کرده خارج کنیم. در ابتزدای بحزث مهریزه    

ر شخصی ایشا  هم نبود بیزا   نظر شهید مطهری را که نظ
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ای اسزت   کش و هدیزه  پیش ،کردیم، مبنی بر این که مهریه

ایزن فلسزفه بزا     پردا د. که مرد در ابتدای  ندگی به    می
  یادی دارد.ۀ گویید فاصل شنچه شما می

 باال و باال بردن احتمال طالقۀ سوم: مهری
یری های  یاد خود  با توجه به روایات باید گفت که مهریه

ا  عوامل ایجاد  مینزه بزرای طزالق اسزت. پزیش ا  ایزن       
روایتی در این  مینه شوردیم، در این جا روایت دیازری را  

 فرمود: شوریم که رسول خدا می

در مورد م.ریه آسان بگیرید؛ ]اگر م.ریه را باً بگیرید[ مرد 
دهد؛ اما در درونرش حقرد و کینره ]نسربت بره زن[       آن را می

  1ماند  باقی می

دشمنی را ایجاد کنیم تزا  ۀ های باال  مین  چرا باید با مهریه 
سا  طالق شود و بعد هم بنشزینیم فرزر    خود  مینه مسئلهاین 

کنیم به این که حاال بزرای وضزعیت اتتصزادی  نزا  پزس ا       
 کنیم؟   چهطالق 

 چهارم: فکری دیگر برای حلّ مسائل اقتصادی پس از طالق
وضعیت  ندگی  نزا  پزس ا    شما نسبت به ۀ ما به دغدغ

مهریزه راه   رسد تریه بزر  نهیم؛ اما به نظر می طالق ارج می
نباشد؛ چرا که هما  طور کزه   مسئلهحلّ مناسبی برای این 

                                                
 .421، ص3 ، جالفایق فی غریب الحدیث .1
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یا  دهد؛ اما نباید مسئوال  و متولّ عرس میۀ بیا  شد، نتیج
را پاک کرده و نسزبت بزه ایزن دغدغزه      مسئلهامر صورت 

کارهزایی بزرای گزررا      راهبزه دنبزال   اعتنا باشند. بایزد   بی
گزاه اتتصزادی    کزه پزس ا  طزالق تریزه    بود  ندگی  نانی 

مهریزه را تزا   ۀ رویز  ندارند. در این صورت جلوی رشد بی
 توا  گرفت.   یادی میۀ اندا 

 : زمانه عوض شده، پس مهرالسنّه قابل اجرا نیستپرسش دوم

را  راحضرت زهۀ میناسب با شرایط  ن زمان مهریرسول خدا
معیّن نمودند. توانایی عمومی مردم  با توجّه به توانایی حضرت علی

هم در  ن زمان بسیار کم بود؛ امحا در ححال حاضحر اوضحاش و شحرایط      
ا  را  توان امروز نیز همحان مهریحه   تفاوت زیاد  کرده است؛ پس نمی

 تعیین کرده که در  ن زمان بوده است.

 در هر زمان بیتاهل ۀ همۀ اوّل: مهرالسنّه مهری

متناسزب بزا توانزایی امیزر      حضرت  هزرا ۀ این که مهری
رسول ۀ بود، تردیدی نیست؛ اما اگر به سیر مّمنا  علی

هزای خزود و    ا دواجۀ دربار معصومینۀ و ائمخدا
ت کنید، خواهید دید که در هر شرایطی این دخترانشا  دتّ
 بیت اهلبوده است؛ ا  همین رو باید گفت  مقدار یابت

 در هر شرایطی اصرار بر مهر السنّه داشتند.
 فرمود: امام باتر

به ازدواج درنیاورد و را احدی از دخترانشرسول خدا
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اش بریش از   با هیچ کدام از زنانش ازدواج نکررد کره م.ریره   
 1باشد  «دوازده و نیز اوقیه»

، خزواهیم  ت کنیمماورایی مهرالسنّه هم دتّۀ اگر به جنب
 اشت. گر مانه ایری بر میدا  ش  نخواهد دید 

چزرا مهرالسزنّه پانصزد    »پرسزید:   کسی ا  امام رضا
 حضرت فرمود: « درهم نقره شد؟

اهلل »خداوند بر خود واجب کرده اگر انسران برا ایمران، صرد برار      
ً »و صرد برار   « الحمردهلل »و صد بار « سبحان اهلل»و صد بار « اکبر

بار بر محمّرد و آلرش صرلوات بفرسرتد،     بگوید و صد « اله الّا اهلل
 سپس عرر  کنرد: خردایا! مررا حرورالعین ترزویج کرن، حتمرا         

گردانرد  ایررن   مری او  خداونرد حرورالعین را ]در آخررت[ همسرر    
حورالعین است  ۀ شود[ م.ری ذکرها ]که در جمع پانصد عدد می

زنران برا ایمران را    ۀ پس خداوند به پیامبرش وحی نمود که: م.ری
نیز همین مقدار را برای سنّت کن  رسول خدا پانصد درهز

م.ریه سنّت نمود، سپس فرمود: هر شخص با ایمانی که از دختر 
اش خواسرتگاری کنررد و پانصررد درهرز ]برره عنرروان    بررادر دینرری 

م.ریه[ بذل نماید؛ اما آن برادر دینی ]این مبلرغ را کرز بشرمرد و[    
 بانی نموده،تگار بدرفتاری و نام.رجواب رد بدهد، پس با خواس
را ]در آخرت[ حرورالعین  گردد که  از یر  خداوند سزاوار می

 2 به ازدواج او درنیاورد

                                                
 .341، ص 111 ، جبحاراألنوار. 1
 .351، ص1، جتهذیب االحکام. 2
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نمایی که اگر  ما نباید با انحراف  مانه کنار بیاییم، تطب
راهزه خزواهیم رفزت،     ای ا  ش  غفلت کنیم، بزه بزی   لحظه

است. الاوی ما ش  بدرگوارا  معارف ترش  و اهل بیت
جامعه به سمت و سزویی مخزالف بزا جهزت     هستند. اگر 

اجا ه نزدهیم   ایشا  رفت، ما باید با تبعیت ا  اهل بیت
رنزگ   های مادّی کم این فرهنگ ناب در ششفته با ار رتابت

 شود.

و محبوب بره   مندهزاران جوان زیبا و با اصل و نسب و قدرت
ارزند  هزاران دختر  نمی یک تار موی علی بن ابی یالب

 سرب  هرز بره یرک ترار مروی حضررت زهررا        با اصرل و ن 
هررایی کرره هررز از لحرراو معنرروی و ال.رری آن  ارزنررد  آن نمرری

مقامرات را داشرتند، هرز از بزرگرران زمران خودشران بودنررد       
اسرالمی، حراکز   ۀ   رئریس جامعر   بود ایشان دختر پیامبر

یک اسرالم برود  ببینیرد چطروری     ۀ مطلق  او هز سردار درج
کرز   ۀ کز، چه جرور ج.یزیر   ۀازدواج کردند؟ چه جور م.ری

ها بررای مرا الگرو هسرتند       همه چیز با نام خدا و با یاد او  این
دخترانشران بسریار   ۀ همان زمان هز جاهالنی بودند که م.ریر 

براًتر   ها از دختر پیامبر زیاد بود؛ مثال  هزار شتر  آیا این
تقلید کنیرد،   ها تقلید نکنید، از دختر پیامبر بودند؟ از آن

 1تقلید کنید  یرالمؤمنیناز ام

 معنوی ازدواج ۀ باال و ضعف  جنبۀ مهریۀ دوم: رابط

                                                
 .123، صمطلع عشق؛ 11/2/1315بیانات مقام معظّم رهبری،  .1
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رنزگ   معنزوی ا دواج کزم  ۀ هر اندا ه مهریه باال برود، جنبز 

معنزوی ا دواج هزم مشزرالت    ۀ کزم شزد  جنبز   شود.  می
 کند. فراوانی در  ندگی تولید می

تررر عقررد  بینیررد مررا گفترریز چ.ررارده سررکّه  برریش ایررن کرره مرری
ترر   نره بررای ایرن اسرت کره چ.رارده سرّکه بریش         1کنیز، نمی

کند  خیر، چ.رارده هرزار سرکّه     اشکالی در ازدواج ایجاد می
هز باشد، ازدواج اشکالی ندارد، فرقی ندارد  این بررای ایرن   

ۀ معنروی ازدواج، غلبره پیردا کنرد برر جنبر      ۀ است که آن جنب
 ی؛ مثل یک تجارت و معاملره نباشرد  داد و سرتد مرادّی    مادّ

معنروی تقویرت   ۀ نباشد  اگر تشرریفات را کرز کردیرد، جنبر    
 2خواهد شد 

 سوم: حدّ و مرز مهریه را فراموش نکنیم
ای باالتر ا  مهر  تر ا  شش نیستیم که باوییم مهریه داغۀ ما کاس

وییم بایزد  گ ند؛ اما میک السنّه حرام است یا ا دواج را باطل می
مزا  ۀ نیم امرو  در جامعبی حدّ و مر  مهریه را شناخت. اگر می

ۀ میلیو  تومزا  اسزت، مهریز    251سرّه که حدود  313ۀ مهری
، ا  ش  رو اسزت کزه حزدّ و حزدود     شود متوسّطی معرفی می

باالتر ۀ دانیم. چه باید گفت وتتی صد برابر مهری مهریه را نمی

                                                
معظّم رهبری پیش ا  این، هر ا  گاهی  دانید مقام طور که میهما  . 1

خواندند؛ اما شرط جاری شد  خطبۀ عقد ا   خطبۀ عقد جوانا  را می
 تر نباشد. سوی ایشا  ش  بود که مهریّه ا  چهارده سره بیش

 .125؛ هما ، ص21/11/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
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. کزدام یزک ا    شزود  معمزولی نامیزده مزی   ۀ مهری ،ا  مهرالسنّه
دواج توانزایی پرداخزت نصزف ایزن     جوانا  ما در ابتزدای ا  

 مهریه را دارند؟

ایرن   حضررت زهررا  ۀ این که در ج.یزی کنز من گمان می
اهرل بیرت   ۀ ایشان و همر ۀ قدر سادگی رعایت شد و در م.ری

به آن م.ر کز، مَ.ر السنّه مقیّرد بودنرد؛ در حرالی    پیامبر
است؛ اما  که همه قبول داشتند که بیش از م.ر السنّه هز جایز

نمادین داشت، بررای  ۀ این یک جنب این حد را حفظ کردند،
ای باشرد بررای عمرل بره آن، ترا       این که بین مردم مبنا و پایره 

د، آیر  پریش مری   هرا  روی دچار این مشکالتی که بر اثر زیراده 
 1نشوند 

زناان خاود باا    ۀ ری به آن دسته مردان که از دادن مهریچهارم: تذکّ
 ندبا داروجود مطالبه اِ

های شنزا    ما تا این جا تمام حرفما  متوجّه دخترا  و خانواده
بود؛ اما در این جا روی سخنم با شتایا  است؛ ش  هم شتایزانی  
که نااهشا  به مهریه به عنوا  یک رسم صزوری و نمایشزی   

پریرند؛ اما به این تصد کزه   هر چه باشد، میرا است و مهریه 
خزواهم   به این افراد می هیچ گاه ش  را پرداخت نرنند. خطاب

روایاتی را بخوانم که وجدا  هر انسزا  بیزداری را بزه تأمّزل     
 دارد. وامی

                                                
 .124؛ هما ، ص18/4/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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 فرمود:رسول خدا
زنی به او ظلز کند، در نزد خداوند در حکرز  ۀ کسی که در م.ری

شخص زناکار اسرت  در روز قیامرت خداونرد عرزّ و جرلّ بره او       
خویش بره ازدواج  من! من کنیز خودم را بر ع.د ۀ بند»گوید:  می

«  با تو درآوردم؛ اما تو به ع.دم وفا نکردی و به او ظلرز نمرودی  
شرود و بره آن زن داده    پس، از کارهای نیک این مرد گرفته می

وقتی هز کار نیکی باقی نماند، او را به سوی آتش امرر    شود می
از ع.د پرسیده خواهرد  »کنند؛ چرا که ع.د خدا را شکسته و  می
 2« 1شد

 فرمود:  صادقامام 

دهرد و کسری کره     اند: کسی که زکرات نمری   دزدها سه دسته
گیررد و   شمرد و کسری کره قرر  مری     م.ر زنان را حالل می

 3قصد پرداخت آن را ندارد 

ا  تزول پزدرانش و شنزا  ا  تزول رسزول      امام رضا
 نقل کردند که فرمود: خدا

را ای  هرر گنراهی هسرت، مگرر کسری کره م.ریره       ۀ خداوند بخشرند 
ب کنرد ]و نپرردازد[ و یرا مرردی     صر انکار کند یا مزد کارگری را غ

 4را که آزاد است به عنوان برده بفروشد 

                                                
 .34، شیۀ11سورۀ اسراء:  ِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْماُلًإ .1
 .341، ص111 ، جبحاراألنوار. 2
 .153، ص1، جالخصال. 3
 .351، ص111 ، جبحاراألنوار. 4
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پزایین و  ۀ شتایزانی کزه مزدافع مهریز    ۀ در این جا به هم
باشند، باید عرض کرد اگر بخزواهیم   باألخ  مهرالسنّه می

گدینشززی عمززل نرززرده و بززا مهرالسززنّه،  ،نسزبت بززه دیززن 
ای برخورد نرنیم، بایزد مهریزه را بزه صزورت نقزد       سلیقه

 حضزرت  هزرا  ۀ مهریز ۀ پرداخت کنیم. چرا وتتی دربار
کنزیم تنهزا بزه پانصزد درهزم بزود  ش  توجّزه         صحبت می

کنیم؟  کنیم و در نقد بود  همین پانصد درهم تأمّل نمی می
گدینشی برخزورد کزردیم    ما در هر کجا با دین به صورت

 ضربه خوردیم. 
، بزه  گویزد   نا  سزخن مزی  ۀ مهریۀ ترش  کریم وتتی دربار

در هر شزرایطی؛ نزه فقزط در    هم ؛ ش  کند پرداخت ش  امر می
 و طالق. هناام اختالف

ءٍ مِنْوهُ   وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَويْ 
و م.رر زنران را )بره یرور کامرل  بره        ؛فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئانَفْساً 

هرا بپردازیرد، و اگرر     عنوان یک بدهب )یا یک عطیه  بره آن 
ها با رضایت خایر چیزى از آن را به شما ببخشرند آن را   آن

 1حالل و گوارا مصر  کنید 

بخشش مهریزه  ۀ بهتر است در پایا ، روایاتی هم دربار
 تر شود. کاملبیاوریم تا بحدما  

                                                
 .4، شیۀ4. سورۀ نساء: 1
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 فرمود: رسول خدا

اش را قبل از نزدیکی، به همسرش ببخشرد   هر زنی که م.ریه
خداوند متعال در عو  هر دینارش پاداش آزاد کردن یک 

 نویسد  بنده را برای او می
سؤال کردند: ای رسول خدا! اگر پس از نزدیکی ببخشد 

 چگونه است؟
 1است  دوستی و الفتۀ حضرت فرمود: این عمل، نشان

 در روایتی شمده است که:

سه دسته از زنان هسرتند کره خداونرد عرذاب قبرر را از آنران       
شروند:   محشرور مری  دختر محمّرد  برداشته و با فایمه

زنی که نسربت بره غیررت همسررش صربور باشرد، زنری کره         
اش را بره   بداخالقی شوهرش را تحمّل کند و زنی که م.ریره 

این زنان ثواب هرزار   شوهرش ببخشد  خداوند به هر یک از
عمل هر کدام یک سال عبادت درج ۀ ش.ید را داده و در نام

 2نماید  می

                                                
 .382، ص5، جالکافی. 1
 .285، ص21، جبحاراالنوار. 2
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 . تشریفات و تجمّالت6

بزه سزالمت   وانزا  مزا وتتزی ا  خزوا  مهریزه      برخی ا  ج
شزوند کزه فرزر ش      دیاری گرفتار می خوا گررند، در  می

دهد. تشزریفات   ها را ا  ا دواج فراری می برخی ا  خانواده
مات ا دواج وجززود دارد، مززانع و تجمّالتززی کززه در مقززدّ

 ا دواجِ به هناام بسیاری ا  جوانا  است. 

هرا   کنز کره ازدواج  مردم سراسر کشور توصیه میۀ من به هم
کننررد   را مشررکل مرری هررا ازدواج  را آسرران کننررد  بعضرری  

هرای سرنگین ازدواج را مشرکل     های گرران و ج.یزیره   م.ریه
های سرنگین بکننرد؟    پسرها توقّع ج.یزیهۀ کند      خانواد می

چشررمی دیگررران  هررای دخترهررا برررای چشررز و هررز  خررانواده
هررا را و تشررریفات را و مجررالس عقررد و عروسرری را  ج.یزیرره

چیسرت؟ اثرر ایرن     دانیرد  تر بکنند؟ چرا؟ اثر این را می رنگین
ها  کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه
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 1کند به ازدواج نزدیک شود  مانند، کسی جرأت نمی می

ل توا  بررسزی کزرد: اوّ   این تشریفات را در دو بعد می
 جهیدیه و دوم مراسم عقد و عروسی.

 الف( جهیزیه

جهیدیزه  ۀ او موظّف به تهیز ۀ خانواد دختر وا  نظر شرعی 
ۀ ها رسم است که خانواد اما در بسیاری ا  فرهنگنیستند؛ 
 ندگی را به همراه دخترشزا  راهزی   ۀ امرانات اوّلی ،دختر
ۀ خانوادهم ها  در برخی ا  فرهنگ .کنند شوهرش میۀ خان

رت پسززر جهیدیززه را فززراهم نمززوده و در برخززی بززه صززو
 د.گیر انجام میاشتراکی این کار 
وسایل مورد  ،ها در ابتدای  ندگی خانوادهاصل این که 

خزوب   نیا  دختر و پسر را تهیه کرده و همراهشزا  کننزد،  
ست؛ اما وتتی این کار خوب، گرفتار تشریفات و تجمّزل  ا

شد، ش  وتزت اسزت کزه خاصزیت خزودش را ا  دسزت       
نااه کنید، ببینیزد   حضرت  هراۀ دهد. شما به جهیدی می

 چقدر ساده است!
 رمود: فامام صادق

 برره همسررری علرریرا  فایمرره چررون پیررامبر خرردا

رفرت؛ در حرالی کره او را گریران     درآورد، به نزد فایمه

                                                
 .122ص، مطلع عشق ؛2/1/1313. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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کنی؟ به خردا سروگند اگرر     یافت  به او فرمود: چرا گریه می
[ بود، تو را به همسرری وی در  ام ب.تر از او ]علی در خانه

خداونرد  آوردم! این من نبودم که تو را شوهر دادم؛ بلکه  می
 تو را همسر داد و      

فرمود: برو و زره را  گفت: سپس پیامبر خدا علی
 بفروش 

من رفتز و آن را فروختز و پولش را گرفتز و نزد پیامبر 
ها را در دامن او ریختز  از من  بازگشتز و درهز خدا

نپرسید که چه مقدار است و من هز مقدارش را نگفتز  پس 
ها را به او داد و  مشتی برداشت و و بالل را صدا زد و درهز

 فرمود: برای فایمه قدری عطر خریداری کن 
ها برداشت و به ابوبکر داد و  سپس با هر دو دستش از درهز

ی فایمه آنچه از لباس و اثاث خانه به دردش فرمود: برا
 خورد بخر  می

او فرستاد  آن عدّه  همراهعمّار بن یاسر و تنی چند از صحابه را 
خورد، پیش  خوردند و به درد می به بازار رفتند و به هر چه برمی

دید  دادند  اگر او آن را مناسب می از خرید به ابوبکر نشان می
هایی که خریداری کردند این اقالم خریدند  از جمله چیز می

بود: یک پیراهن به قیمت هفت درهز، یک چارقد به قیمت 
مشکی خیبری، یک تختِ ساخته شده با  1چ.ار درهز، قطیف

مصری که  2خواب از خَیش یناب بافته از لیف خرما، دو رخت
یکی با لیف خرما پر شده بود و دیگری با پشز گوسفند، چ.ار 

                                                
 . حوله.1
 . کرباک.2
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پر شده بود،  1یائف که با علف گورگیاهعدد بالش از چرم 
پشمی، بوریایی هَجَری، یک دستاس، لگن مسی، ۀ یک پرد

خوری چرمی، قدحی برای شیر، مشک آب کوچک،  آب
 سفالی ۀ یک سبوی سبز و چند کوز 2اندود، ای زفت آفتابه

خرید که تمام شد، ابوبکر مقداری از وسایل را برداشت و 
که با او بودند برداشتند  چون  را یاران پیامبر خداۀ بقی

ها  آوردند، ایشان با دستش آن کاًها را نزد پیامبر خدا
فرمود: خدا بر اهل این خانه برکت  کرد و می را زیر و رو می

 3دهد!

مات شغززا  یززک  نززدگی اسززت؛ سززاده و هززا مقززدّ ایززن
 شالیش.   بی

، ب.تررین دخترهرای   شما نگاه کنید به دختر پیامبر اکرم
ای اوّلرین و آخررین،   هر  بود  ب.ترین زن زهراۀ فایمعالز، 

بود  هرگز دختری و زنی به آن خوبی، به آن  زهراۀ فایم
عرالز از اوّل ترا   هرای   زنۀ شرافت و عظمت نیامده است  هم

کارهرایی هسرتند، مثرل ذرّاتری      آخر در مقابل او مثل خدمت
هسرررتند در مقابرررل خورشرررید ج.ررران افرررروز  شررروهرش    

ۀ چره همر   ب.ترین مرردان عرالز  اگرر چنران     ،نیرالمؤمنیام
مردان عالز بره یرک   ۀ فضایل و مکارمشان را جمع کنیز، هم

سند؛ این دو مظ.ر عظمت، مظ.ر زیبایی و ر ناخن او هز نمی

                                                
 . گیاهی است انبوه و گسترده و خوش خوراک.1
 . تیرگو .2
 .41طوسی، ص االمالی. 3
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شان همران چنرد    دیگر ازدواج کردند  ج.یزیه فضیلت، با هز
انررد و ضرربا  هررا نوشرته  قلرز ارزان قیمترری برود کرره در کتراب   

کّه حصیر، یک تکّه لیف خرما، یک دسرت  د: یک تان کرده
    1خواب و یرک دسرتاس، یرک کروزه، یرک کاسره        رخت

ج.یزیره   زهررا ۀ وییز دخترهای ما مثل فایمگ حاً ما نمی
هستند و نه خرود   زهراۀ بگیرند  نه دخترهای ما مثل فایم

ماهررا مثررل پرردر ایشرران هسررتیز و نرره پسرررهای مررا مثررل         
ا کجا؟! ه زهرایند  ما کجا و آنۀ ، شوهر فایمامیرمؤمنان

راه، آن  شرود  زمین تا آسمان با هز فرق داریز؛ اما معلوم می
راه است  ج.ت، آن ج.ت است  ج.یزیه را مختصر بگیرید  
به این و آن نگاه نکنید، خررج زیرادی نکنیرد  کرار را بررای      

 2کسانی که ندارند مشکل نکنید 

تبدیل به یک خود خارج شده و ۀ امرو ه جهیدیه ا  فلسف
ی در راه ا دواج جوانا  شده است. جهیدیه بزرای  معضل جدّ

اند وسایل  ش  است که دو جوانی که تا ه  ندگی را شغا  کرده
 ندگی را داشته باشند و در هما  ابتدا با دسزت خزالی   ۀ لیاوّ

هایی که به جهت عزدم   . چه بسیار خانوادهوارد  ندگی نشوند
استاارا  خوب دختزرا  خزود را   خو ،جهیدیهۀ توانایی در تهی

در میزا    کنند! اگر فرهنزگ ا دواج حضزرت  هزرا    رد می
های متوسّزط رو   های ما رایج شود، بسیاری ا  خانواده خانواده

                                                
 .14، ص43، جبحاراالنوار. 1
 .121، صمطلع عشق؛ 5/1/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
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دخترانشزا  مشزرل خاصّزی    ۀ جهیدیز ۀ به ضعیف هم در تهیز 
ه هزای امزرو ی نازا    نخواهند داشت. وتتی به لیست جهیدیزه 

معمولی نددیزک بزه ده   ۀ دییهج بینیم که برای یک کنیم می می
بزه  این پول بزرای چنزد خزانواده    ۀ میلیو  باید هدینه کرد. تهی

 ؟شسانی امرا  دارد

هررا، کارهررای غلررا،  روی هررا، زیرراده انرروا  و اقسررام ریخررت و پرراش
های سنگین  همه جور چیزی را حتمرا  بایرد بخرنرد، بیاورنرد      ج.یزیه

اش یرا   ترر از دخترخالره   توی ج.یزیه بگذارند که اقلّا  یک چیز بریش 
شران داشرته    کالسری  شان یا آن هز دانز خواهرش، یا آن همسایه نمی

های موذی و آزار دهنده اسرت، بررای خرود     ها از آن غلا باشد  این
بخرت  ۀ تواننرد بره خانر    از دخترهرا نمری   انسان و بررای مرردم  خیلری    
تواننرد ازدواج کننرد، بره خرایر همرین       بروند، خیلری از پسررها نمری   

ازدواج آسران برود، اگرر    هرا  اگرر    یزها  به خایر همرین گرفتراری  چ
شران   هرا اگرر م.ریره    گیری نکرده بودند، بعضی مردم آن قدر سخت

هرا   هرای جاهالنره نبرود و پردر و مرادر      سنگین نبود، اگر این ج.یزیره 
برره خیررال خودشرران برررای ایررن کرره مبررادا دل دخترشرران بشررکند،     

هرا بررای خیلری     ی ین گرفترار زدند، ا خودشان را به آب و آتش نمی
 1آمد  ها پیش نمی از خانواده

ای چرا با  هم  چنین جهیدیهۀ ه به سختی تهیاما با توجّ
 روند؟ هایی می های دخترا  به سراغ چنین جهیدیه خانواده

 عزّت دختر! ،. جهیزیه1
                                                

 .128؛ هما ، ص21/11/1312. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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خدا نرند انسا  ا  معیارهای دینی دور شود؛ اما اگزر دور  
کزاال و متزاا جسزت و جزو     شد، عدّت و شخصیت را در 

گوید اگزر تلویدیزونی    کند. این نارش به من و شما می می
 هزا  LED  یا اLCDکنید، ا  اینا که برای دخترتا  تهیه می

تزر و اگزر هزم ا  همززین     باشزد، عزدّت دختزر شزما بززیش    
تر است. شخصیتی  های معمولی باشد، عدّتش کم تلویدیو 

شود، نباشزد بهتزر   که بنا است با مدل تلویدیو  کم و  یاد 
 است.

عزّت نیست  عزّت دختر بره اخرالق   ۀ ج.یزیه برای دختر مای
هررای  او و رفتررار و شخصرریت او اسررت  بعضرری از خررانواده  

اندازند و  کنند و به زحمت می عروس، خودشان را اذیت می
کننرد  اگرر پرول     اگر پول هز ندارند، به زحمت پول ت.یه می

ۀ یرن کره یرک ج.یزیر    کننرد، بررای ا   دارند خرج زیرادی مری  
 1مفصّل پرزرق و برقی را مثال  در اختیار دخترشان بگذارند 

کند و  بخت نمی زیاد، هیچ دختری را خوشۀ م.ریه و ج.یزی
ای را به آرامش و سکون و اعتماد ًزم  هیچ خانواده

زندگی  2ها زوایای زندگی است  فضولِ رساند  این نمی
مشکل  است و جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب

 3ای ندارد  فایده

                                                
 .121؛ هما ، ص28/12/1311ی، . بیانات مقام معظّم رهبر1
 .  یادی.2
 .128؛ هما ، ص18/1/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 3
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 چشمی . چشم و هم2
های ترشنی  همه چید. طبق شمو هدر نه رتابت خوب است؛ اما 

امزا شیزا    1سزبقت بایزریم؛   یردیارما باید در کارهای خیر ا  
تر جهیدیه هزم   و لوکس کرد  هر چه بیش یو رتابت در امر

شزود کزار    تر مزی  ها هر اندا ه بیش کار خیر است؟ این رتابت
کنزد؛ پزس بزدو      تر ا  گرشزته مزی   ا دواج جوانا  را سخت

تردید چنین کاری ا  مصادیق بار  مانع ایجاد کرد  بر سر راه 
 خیر است. 

ن چشمی، ج.یزیه را برای خودشا ها روی چشز و هز خانواده
کنند  بعد که این معضل را خودشان به یرک   یک معضل می

نحوی تحمّل کردند، تازه نوبت دیگران است که رنرج ایرن   
ۀ معضل را ببرند  برای خایر ایرن کره وقتری شرما در ج.یزیر     

دخترتان این همه وسایل درسرت کردیرد، بعرد کسرانی کره      
ها آخر  چشمی ها چیست؟ این چشز و هز دیدند، تکلیف آن

خواهد رسید؟ این همان مشکالتی است که درسرت  به کجا 
 2ها نباشد  خواهد این خواهد شد  اسالم می

کنند که برای ج.یزیه بزنند روی دست  ها سعی می بعضی
ها و دوست و آشناها که این  همسایه وها  قوم و خویشۀ هم

هز غلا است  باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست 
را انجام بدهید  چه چیزی است، چه چیزی حق است آن 

                                                
 .48، شیۀ5، سورۀ مائده: 148، شیۀ 2سورۀ بقره: فَاعْتَبِقُوا الْخَيْرات. 1
 ؛ هما .11/3/1313. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
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دو نفره یک وسایلی ًزم دارند که ۀ حق است؟ یک خانواد
 1 ای داشته باشند  یک زندگی ساده

چشمی به تدری  یاد و جاهالنه  گاهی این چشم و هم
شود.  شود که مارک جنس و محلّ خرید ش  هم مهم می می

برخی حاضرند جنسزی را ا  محلّزی بخرنزد کزه معزروف      
و برابر تیمت واتعی ش  را پرداخت کنند؛ فقزط  است؛ اما د

 م.ید ا  فال  جا خریدنبه این دلیل که باوی

خواهند ج.یزیه درست کنند، بررای   ها که می این دخترخانز
هرای گرران    خرید اسباب سر عقد و ج.یزیه، توی این دکران 

قیمت بعضی از جاهای ت.ران، آن محلّات گران قیمرت کره   
شناسرز   اسرز بیراورم ر مرن مری     خرواهز   معرو  اسرت ر نمری   
هایش معرو  است به جرنس گرران،    کجاها است که دکان

ها پا نگذارند  بروند آن جاهایی که معررو    اصال  یر  آن
چاره را دنبالشان  به گرانی نیست  این یور نباشد که داماد بی

راه بیاندازند برای خرید عرروس و خریرد عقرد  متأسّرفانه از     
 2کنند  این کارها می

 . توان مالی باال3
شورد و نزه   برخی نه معتقدند که جهیدیه عدّت و شخصیت می

کننزد؛   چنانی تهیه مزی  های ش  چشمی جهیدیه برای چشم و هم
بلره ا  ش  جایی که توا  مالی باالیی دارنزد و خریزد چنزین    

                                                
 ؛ هما .3/8/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 .131؛ هما ، ص11/3/1312انات مقام معظّم رهبری، . بی2
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هایی برایشا  شسزا  اسزت، در جهیدیزه سزنگ تمزام       جهیدیه
 گرارند.  می

دلیل بر انجزام   ،موش کنند که دارا بود این دسته نباید فرا
هر کاری نیست. برخی ا  کارهای ما فرهنزگ خاصّزی تولیزد    

کند. وتتی در یک فامیل چند نفزر بزه جهزت تزوا  مزالی       می
شزود حزدّ    سزناین تهیزه کردنزد، باعزث مزی     ۀ خوب، جهیدی

متوسط جهیدیه را باال ببرند؛ بزدو  ایزن کزه چنزین تصزدی      
 مزردم هایی است که با رفتار  ا  مقوله داشته باشند؛ اما فرهنگ،

شود. ربطی هم به تصد کسی که ایزن کزار را انجزام     تولید می
 هد ندارد.د می

سریز کره چررا بررای دو نفرری کره       پر ا وقتری مری  هر  از بعضی
یرد  کنخواهیرد خرالی    هند زندگی بکنند، بازار را مری خوا می

ویند: خرب مرا   گ که ج.یزیه برای دخترتان درست کنید؟ می
اهیز بکنریز  آیرا ایرن اسرتدًل،     خرو  داریز، چون داریز، مری 

کافی است؟ چون داریز! نه، این استدًل به هیچ وجه کافی 
نیست  استدًل غلطی است  در یک جامعه همه جور انسران  

ند  شما باید کاری کنید که آن دختری هز که ک زندگی می
ای  هیر زیج.ندارد، اگر خواست شوهر بکند بتواند و الّرا ایرن   

ای  نید، این م.ریره ک که شما دارید برای دخترتان درست می
د، این دیگرر دَرِ ازدواج را  دهی که شما دارید به عروستان می

برای دیگران خواهد بست      این روش انسرانی نیسرت  ایرن    
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 1روش اسالمی نیست 

همه باید دسزت   ،فرهنگ اسراف در جهیدیه برای اصالح
داماد تزوتّعش را پزایین بیزاورد.     ۀبه دست هم بدهیم. خانواد

عروک عاتالنه فرر کند و خود عروک و دامزاد هزم   ۀ خانواد
 تناعت به سراغ جهیدیه بروند.ۀ بینانه و با روحی واتع

دارنرد، خیلری    ج.یزیه دست نگهۀ ها در ت.ی مادرهای عروس
افراط و اسرا  نکنند  نگوینرد حراً مرثال  دخترمران اسرت،      

و ما  خواهند رها خوبند  دخترها نمیشکند  نه، دخت دلش می
ها را بکشانیز به این سمت کره هرر چیرز     خود نباید دل آن بی

 2قشنگ و لوکس و     حتما  باید برایش ت.یه شود 
ها نگذارند   ها را سنگین کنند  دخترخانز نگذارید ج.یزیه

خواهند،  ها شما نگذارید  پدر و مادرها هز اگر می عروس
 3خواهید چه کنید؟ همه جنس گران را می شما نگذارید  این

 ب( مراسم عقد و عروسی

بعد دوّم ا  تشریفات مراسم عقزد و عروسزی اسزت؛ امزا     
تشریفاتی شد  ش  یری ا  موانع اصلی بر سر راه تسهیل در 

 امر ا دواج است. 
هزای دینزی    در این که اعالم پیونزد دو نفزر ا  توصزیه   

ا دواج را »فرمزود:  است، تردیدی نیست. رسول خزدا 
                                                

 .121ص هما ،؛ 5/8/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 .131؛ هما ، ص11/11/1311بیانات مقام معظّم رهبری،  .2
 .131؛ هما ، ص23/1/1313. بیانات مقام معظّم رهبری، 3
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 1«.ششرارا و علنی برپا کنید
در این هم که اطعزام مزردم بزه جهزت ایزن پیونزد ا        

 ی وجود ندارد.مستحبّات است با  هم شرّ
 فرمود:  رسول خدا

ولیمه دادن تن.ا در پنج مورد است: در عُرس، خُرس، عِذار، 
د فرزند، وِکاز و رِکاز  عُرس هنگام ازدواج، خُرس زمان تولّ

عِذار هنگام ختنه کرردن، وِکراز زمران خریرد خانره و رِکراز       
 2موقع بازگشت از مکّه 

 می نویسد:« تحریر الوسیله»در کتاب  امام خمینی

تر؛ چررا کره در    ولیمه یک یا دو روز مستحب است؛ نه بیش
ولیمره در  »نقل شرده کره فرمرود:     روایتی از پیامبر اکرم

؛ امرا در سره روز   ل حق و در روز دوم کرامرت اسرت  روز اوّ
 «  است 3ریا و سُمعه

مؤمنین برای ولیمه دعوت شوند و برای آنان سزاوار است 
مستحب است دعوت را اجابت کنند و از ولیمه بخورند؛ 

مستحبّی ۀ حتی اگر کسی که به ولیمه دعوت شده روز
داشته باشد  شایسته است هز اغنیاء و هز فقرا را دعوت 

 رسول خدا زیرات نکنند؛ کنند و تن.ا اغنیا را دعو
                                                

 .511طوسی، ص األمالی. 1
 .412ص، 3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 2
. اگر کسی کاری را انجام دهد برای این که دیارا  ببینند و ا  ش  تعریف 3

کنند، ریا کرده است. اگر هم این کار را انجام دهد برای این که به گوش 
 انجام داده است.« سکمعه»گویند این کار را به نیّت  دیارا  برسد، می
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ها آن است که اغنیاء به آن  بدترین ولیمه»فرموده است: 
 1« دعوت شده؛ ولی فقرا دعوت نشوند

و امیززر مّمنززا  در جریززا  ا دواج حضززرت  هززرا
ۀ ای به مّمنا  داده شد. بخشزی ا  هدینز   نید ولیمهعلی

ای بود که امیزر مّمنزا  علزی    این ولیمه ا  هما  مهریه
 پرداخته بود.

های امرو ی و ببینزیم تزا چزه     حاال برویم سراغ جشن
هزایی   اندا ه با شنچه دین گفته تناسب دارد؟ چقدر ا  خرج

شود، برای این نیست کزه   که در مراسم عقد و عروسی می
مردم پشت سرما  حرفی ندنند؟ چقدر برای این نیست که 

ایزن  در مقابل دیارا  فخرفروشی کنیم؟ در چزه تعزداد ا    
ای که برای  شوند؟ واتعا  هدینه ها فقرا هم دعوت می مراسم

شزود   شود، چقدر عاتالنه است؟ شیا نمزی  ها می این مراسم
 تر ا  این برگدار کرد؟ مراسم عقد و عروسی را ساده

عروسرری و عقررد و شررادی چیررز خرروبی اسررت  حترری پیررامبر  
خودشران مجلرس عروسری    ۀ هز برای دختر مکرّم اکرم

هرا دسرت    دی کردند و مرردم شرعر خواندنرد  زن   گرفتند، شا
زدنررد و خوشرری کردنررد؛ امررا نبایررد در ایررن مجلررس عقررد و  

هرا   هرا اسررا  انجرام بگیررد  یکری از اسررا        عروسی و این
هرا،   همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت است  در هتل

                                                
 .1، مسئلۀ238، ص2، جتحریر الوسیله. 1
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کنند  مبالغ  های گران قیمت مجالس درست می در این سالن
شرود، از برین    و خروراکی حررام مری    زیادی شریرینی و میروه  

گرردد  بررای    شود و ضایع می رود، روی زمین ریخته می می
ۀ چشمی؟! بررای عقرب نمانردن از قافلر     چه؟ برای چشز و هز

 1اسرا ؟!

شزود   هایی که در مراسم عقزد و عروسزی مزی    ه هدینهب
. ببینید چه تعداد خانواده بدو  این که فشاری بر نااه کنید

شینزد؟ باراریزد در    هزا برمزی   این مراسمۀ هدشنا  بیاید ا  ع
 ها را به صورت عینی بیاوریم. همین جا برخی ا  خرج

بینید منوی غرای یک تزاالر برگزداری    شنچه در ذیل می
 مراسم عروسی است:

آلبالو پلو برا  ، ع پلو با مرغرصّشیرین پلو یا مُ، باقاً پلو با گوشت
، نسررترن خورشررت، خورشررت فسررنجان، برررنج زعفرانرری، مرررغ

رولرت  ، بیف استرگانف یرا چریکن اسرتروگانف   ، خوراد زبان
بوقلمون درسرته یرا   ، ران ژیگویی اسالیس شده، گوشت یا مرغ
رسرت بیرف   ، ژیگوی گوساله با سرس مخصرو   ، ماهی سفید

، خوراد یا کباب بلدرچین برا سرس اسرپانیایی   ، مرغ و گوشت
برا  خوراد اردد ، بره درسته یا اسالیس شده، میگو سرخ شده
کبرراب ، جوجرره کبرراب، یررک نررو  چرراینیز، سررس مخصررو 

، کباب چروبی ، کباب مکزیکی، کباب بره یا فیله کباب، کوبیده
اردورهای مخصو  فرنگی و ایرانی ماننرد  ، ساًد فصل و الویه

                                                
 .121، صمطلع عشق؛ 5/1/1312م معظّم رهبری، . بیانات مقا1
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)ساًد اندونزی، ساًد ایتالیایی، ماکرارونی تررش، سراًد میروه     
ت و ماسر ، سربزیجات پختره     مخصو  و چندین اردور متنرو 

   خیار مخصو 

هزا تهیزه    این غزراها در یزک شزب بزرای مهمزا      ۀ هم
شود عبارتند  شود. خدماتی هم که در این تاالر ارائه می می
 ا : 

پرذیرایی برا   ، گرل آرایری میرز می.مران    ، گل آرایی میرز شرام  
، کرافی شرا   ، تیسرنّ ۀ بازارچر ، اسنک برین عقرد و عروسری   

، آقرا و خرانز  دار  می.مران ، آرایی ورودی عروس و داماد گل
، کشری ورودی عرروس و دامراد    یبرق ، هرای یبیعری   میوه آب
ۀ بازارچر ، ...ها، و آرایی فضاهای مختلف مانند پله، نرده گل

سرویس پذیرایی جدیرد و  ، آتش بازی، مدرن غذاهای سرد
ا چادرهررای هررا توسّر  فضاسررازی بازارچره ، منحصرر برره فررد  

کیک  ،شیرینی، میوه و میوه آرایی  تی و مدرنکوچک )سنّ
نام عروس و داماد و تراریخ مراسرز برر    کردن  حکّ، انتخابی

 1 روی وسایل مصرفی

به یری ا  مراکد برگداری مراسم عروسی ایمیلی  دم و 
تیمت منوهایی که در پایااه اطّالا رسانی خود  ده بود را 

 درخواست کردم. پس ا  چندی پاسخ داد:

                                                
ام که در پایا   . این منو را ا  پایااه اطاّلا رسانی یری ا  این تاالرها شورده1

ا اضافه کرد  غراهای برنجی و یکم »منو این ترکّر را هم نوشته است: 
 «.دهد خورشت ا  منوی معمول تیمت را کاهش نمی
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 با تشکر از تماس شما با سالم؛

 0311در سال  خدمات و تشریفات مجالسقیمت منوهای 

توجه*: قیمت منوها به ریال و برای هر نفر می.مان یبق 
منوی ارائه شده در وب سایت تشریفات و خدمات 

 .باشد می     مجالس

 341111------------------- 0منوی شماره 

 441111------------------- 1منوی شماره 

 841111------------------- 3منوی شماره 

 0111111------------------ 5منوی شماره 

 0811111----------------منوی وی آی پی 

تزرین منزوی    حاال خودتا  حسزاب کنیزد کزه در ار ا    
نفر مهما  داشته باشید، چزه   311غرای این تاالر اگر شما 

 شود؟ غرایتا  میۀ میدا  هدین
شما بایزد بزه ایزن    این، تنها بخشی ا  خرج مراسم است؛ 

لباک عزروک، کزت و شزلوار دامزاد، شرایزش      ۀ ها هدین هدینه
و تدئین  ماشین عروک ،عروک و اصالح سر و صورت داماد

اسزی را هزم اضزافه    بزرداری و عرّ  ، فیلم، دسته گل عروکش 
شور ایزن اتزالم هزم ملمزوک      سرسامۀ کنید. برای این که هدین

رتمزی اشزاره   هزا بزه صزورت     شود، به بخشی ا  ایزن هدینزه  
 1کنیم: می

                                                
ام که تاریخ انتشار خبر  سایت خبری شوردهها را به نقل ا  یک  این تیمت. 1

ها امرو  به بیش ا  دو برابر  است. برخی ا  این هدینه 1381مربوط به تیر ماه 
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هدار تزا یزک    111نرخ ورودی تاالرهای پریرایی بین 
نزرخ ورودی  است؛ این در حالی اسزت کزه   میلیو  توما  

 .هدار تا یک میلیو  توما  است 311ها و ویالها بین  باغ
ه بزه تعزداد و   بزا توجّز  تاالرهای پریرایی تیمت غرای 

هزر نفزر ا    ا غرا، کیفیت ش ، تعزداد دسزر و ... بزرای    تنوّ
رسد. ارائه  هدار توما  می 81توما  شروا شده و به  1511

بریا ، بوتلمزو  یزا غزراهای    ۀ و طبخ غراهایی ا  جمله برّ
مخصوص کشورهای اروپایی و شسزیای شزرتی ا  جملزه    

 .شود عواملی است که باعث افدایش تیمت غرا می
ۀ بزرداری و شتلیز   اسزی، فزیلم  های مربزوط بزه عرّ   هدینه
این مبل  است. هدار تا پنج میلیو  توما   211ن عروسی بی

بزرداری دارد. هرچزه تعزداد     بستای  یادی بزه نزوا فزیلم   
تر باشد  کند، بیش برداری می فیلم ،هایی که ا  مراسم دوربین
برداری یرزی   چنین نوا فیلم رود. هم ها نید باالتر می تیمت

ۀ به عنزوا  مدزال هدینز   . تیمت استۀ ا  عوامل تعیین کنند
کزوپتر در هزر    ط هلزی برداری ا  مراسزم ا دواج توسّز   فیلم

 .هدار توما  است 111ساعت مبلغی حدود یک میلیو  و 
استفاده ا  گروه موسزیقی و ارکسزتر در مراسزم    ۀ هدین

 151هرت، تجربه و مهارت گزروه ا   ه به شُا دواج با توجّ
هدار توما  شروا شده و به سه میلیو  تومزا  بزرای یزک    
                                                                          

 رسیده است.
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 .رسد شب می
ترین مزدل   عقد در سادهۀ سفرۀ کرایۀ در حال حاضر هدین

ۀ این مبل  برای کرایز  هدار توما  است. 51و شرل ش  حدود 
هزدار   211های شبشاری به حزدود   های معروف به سفره سفره

ه بزه سزفارش و   ها با توجّز  این تیمت. توما  افدایش می یابد
تا دو های خاص ممرن است به یک میلیو   درخواست سفره

شرایزی،   خزدماتی چزو  گزل   ۀ ارائز . توما  هزم برسزد  میلیو  
شرایی و نورافشزانی   شرایی، بادکنک شرایی، شمع شرایی، میوه سفره

ا  جدیدترین خدماتی است که طی چند سال اخیر با تقاضای 
 .خود را پیدا کرده اسزت  باالیی مواجه شده و مشتریا  خاصّ

ا و تیمزت  عزداد، تنزوّ  مستقیمی با تۀ رابط این خدمات،ۀ هدین
شرایزی بزرای هزر     گلۀ به عنوا  مدال هدین گل، میوه و... دارد،

یزک پرزیج   ۀ کرایۀ هدین. هدار توما  است 51نفر حدود  111
کامل شامل مید، صندلی کاوردار، ظروف و... برای هر نفر بین 

 .توما  است 2511تا  1511
تیمت خرید لباک عروک در مناطق مرکدی و جنزوبی  

درحالی که  ؛هدار تا یک میلیو  توما  است 151ین شهر ب
هزدار تزا هفزت     511این مبل  در مراکد شمالی شهر بزین  

انزواا مختلزف   ۀ چنین تیمت کرایز  میلیو  توما  است. هم
هزدار تومزا    311لباک عروک در مناطق شمالی شزهر ا   

حالی که در  در ؛رسد شروا شده و به دو میلیو  توما  می
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تزا   51مرکدی شهر با پرداخت مبلغی بین مناطق جنوبی و 
 1.توا  یک لباک عروک را کرایه کرد هدار توما  می 251

اتومبیل برای برگداری مراسزم ا دواج ا  تفزاوت   ۀ کرای
هزایی   اتومبیزل ۀ گیری برخوردار اسزت. تیمزت کرایز    چشم

 15و پرشیا در هر ساعت بین پنج تا  211چو  پراید، پبو 
ۀ لی کزه ایزن مبلز  بزرای کرایز     در حزا  ؛هدار توما  اسزت 

تزا   251 های تدیمی یا خودروهایی چزو  بنزد بزه    اتومبیل
درشزره  ۀ چنین تیمزت کرایز   رسد. هم هدار توما  می 311
 .هدار توما  است 411تا  311بین 

ل شرایی ماشین عروک بدو  احتساب تیمت گُز  گلۀ هدین
هدار توما  است. تیمت دسته گل عزروک   511تا  11 نید بین

هزدار تومزا     251هدار تومزا  شزروا شزده و بزه      25ا   نید
 .رسد می

تزرین شزرل ش  حزدود     تیمت هر جفت حلقه در ساده
هزای   حلقزه ۀ هدار توما  است. این مبلز  بزرای تهیز    111
 .رسد میلیو  توما  می 21تیمت و سفارشی به  گرا 

                                                
خرند. نه! چه لدومی دارد؟ حاال  ها لباک عروک گرا  تیمت می بعضی. »1

روند کرایه  ها لباک عروک را می خواهند، بعضی لباک عروک می
ها این را  کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه مانعی دارد؟ بعضی می

دانند. ننگ این است که انسا  یک پول گدافی بدهد، یک چیدی  ننگ می
ه یک بار ش  را مصرف کند، بعد بیاندا د دور. یک بار مصرف! ش  بخرد ک

بیانات «. ها واتعا  نیا  دارند هم با این وضعی که بعضی مردم دارند. بعضی
 . 123، صمطلع عشق؛ 4/11/1314مقام معظّم رهبری، 
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یزک سزرویس طزال شزامل     ۀ ترین هدینه بزرای تهیز   کم
ترین شرل حزدود   گوشواره در سادهبند و  بند، گرد  دست
توا  سقف تیمت برای یزک   هدار توما  است و نمی 511

هزا در ایزن بخزش     چرا که تیمت ؛سرویس طال تعیین کرد
ارتباط مستقیمی بزا تعزداد و و   جزواهراتی دارد کزه در     

 .ساخت سرویس مورد استفاده ترار گرفته است
وک در مربوط به شرایش عرۀ هدین اتلدر حال حاضر حدّ

ایزن مبلز  در برخزی ا      هدار تومزا  اسزت.   11تهرا  حدود 
های تهرا  تا سقف دو میلیزو  تومزا  نیزد افزدایش      شرایشااه

هزدار   311اصالح و شرایش داماد بین پزنج تزا   ۀ هدین .یابد می
 است. توما 

تومزا  شزروا    511های دعوت عروسزی ا    تیمت کارت
تیمزت شینزه و   چنزین   توما  مزی رسزد. هزم    5111شده و به 

هزدار تومزا     111تزرین شزرل ش  حزدود     دا  در سزاده  شمع
هزای طزال و نقزره بزه      است. این مبل  برای شینزه و شزمعدا   

 .رسد چندین میلیو  توما  می
اید  اسرا  نباید بشود  اسرا  اگر شد، هز به خودتان ضربه زده

اید  ها و دخترها و پسرها ضرر زده هز به مردم دیگر  هز به جوان
ایرد، از چشرز    انداخته از چشز پیامبر اسالم را و هز خودتان
 اید  انداخته امام زمان
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ای نیست که توی آن خیلی خرج  عروسی شیرین، آن عروسی
شود  عروسی شیرین، عروسی صمیمانه است  صمیمانه که  می

شود؛ ولو مختصر باشد  یک اتاق دو  بود، عروسی شیرین می
خویش، دوست و آشنا و رفیق دور هز اتاق توی خانه، قوم و 

های مفصّل و  شود عروسی  این م.مانی بنشینند این می
های  های زیاد، جنس ها، خرج چنانی یا توی هتل های آن سالن

گویز  ها هیچ مناسب نیست  نمی این گران برای م.مانی،
ها  کند، نه! ازدواج درست است؛ اما این ازدواج را بایل می
 1 کند  یا زندگی را تلخ میمحیا جامعه و مح

هایی که امرو  بزرای مراسزم    بدو  تردید بسیاری ا  هدینه
شود مورد تأیید دین نیسزت کزه    عقد و عروسی پرداخت می

شید. کدام عقل سالم  هیچ، با عقل سالم بشری هم جور درنمی
ات را  ها توما  هدینه کن تا مراسم عروسی گوید که میلیو  می

استانبول یا بزاکو برپزا کنزی؟ شیزا انسزا       در کشتی مجلّلی در 
هواپیما یا کشتی و یزا   ،پریرد به جای ماشین عروک عاتل می

؟ مازر  ها توما  خرج کند بابت ش  میلیو  و دگرد کرایه کن بال
شزود، چزه بخشزی ا      ای که با اسب سفید رانزده مزی   کالسره
شورد که این اندا ه بزرایش   بختی را برایت به ارمغا  می خوش

توا  شبرو و عدّت کسب  ها می دهی؟ شیا با این اسراف ل میپو
 کرد؟

                                                
 .121؛ هما ، ص12/1/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
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شرروند، از  عرروس و دامراد مری    ،مگرر کسرانی کره برا تجمّرل     

ترنرد؟   بخرت  شوند خوش کسانی که ساده عروس و داماد می
عا کند؟ این کارهرا جرز   تواند چنین چیزی را ادّ چه کسی می

دل  این که یک عدّه جوان را، یک عدّه دختر را حسرت بره 
ها تلخ نماید، اگر نتوانستند آن جرور   کند و زندگی را بر این

ها هز عروسی بگیرند تا ابد حسرت به  دل بمانند یا اصال   آن
نتوانند عروسی بگیرند، چیزی دیگرری نیسرت      ترا آمدنرد     
دخترش را بگیرند، چون دستش خالی است، این دختر بماند 

یرا کاسرب ضرعیف،    جو یا کرارگر   توی خانه  این پسر دانش
 1همین یور غیرمتأهل بماند 

کنند که تشریفات و توی هتل چنین و چنان  بعضی خیال می
های زیادی کردن،  های گران گرفتن، خرج رفتن، سالن

کند  نخیر  عزّت و شر  و سربلندیِ دختر و پسر را زیاد می
عزّت و شر  و سربلندی دختر و پسر به انسانیت و تقوا و 

 2ها است؛ نه به این چیزها  بلند نظری آندامنی و  پاد

مردم ۀ ها در میا  هم این نوا خرجشاید برخی باویند 
 نیست؛ پس نباید این اندا ه نارا  بود. 

هزا   خزرج  بسیاری ا  مزردم اهزل ایزن   بنده هم تبول دارم 
 ها چند عیب عمده دارد: کرد  این نوا هدینهنیستند؛ ولی 

 نزدگی   .ها مصداق بار  اسزراف اسزت   این هدینه :اول

                                                
 .122؛ هما ، ص23/1/1313. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 .121؛ هما ، ص11/5/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 2



94

 

 

08 

با یک حرام  ،ا دواجشا  این گونه استمراسم کسانی که 
 شود. بدرگ شغا  می

شرود برا آن ثرواب بُررد،      بعضی از مردم با این کاری که مری 
هایی کره   کنند، با خال  هایی که می برند  با اسرا  گناه می
حسررنه برره  دهنرد، بررا آمیخررتن ایرن عمررل حسرن و    انجرام مرری 

اش این نیسرت   دهند  حرام همه کارهای حرامی که انجام می
ها هرز البتره حررام     که محرم و نامحرم و این چیزها باشد  آن

است؛ اما ریخت و پاش زیادی هز حرام است  اسرا  حرام 
است  سروزاندن دل مردمری کره ندارنرد، در مرواردی واقعرا        

دن برای این روی کردن، حرام و حالل کر حرام است  زیاده
 1ها حرام است  دخترش را فراهز کند، اینۀ که بتواند ج.یزی

کشد و  میا  می بهرا ها پای رتابت  این نوا مراسم :دوم
عنزوا   بزرد. بزه    همین طور حدّ متوسّط مراسم را باال مزی 

تزر   در بزیش داد  یک نزوا غزرا    ،نمونه تا چند سال پیش
معمولی بود؛ اما در حزال   یهای عقد و عروسی امر مراسم

شود که با یزک نزوا غزرا ا      تر مراسمی پیدا می حاضر کم
دهزد حزدّ متوسّزط     مهمانا  پریرایی کنند. ایزن نشزا  مزی   

 رو به افدایش است.ها  مراسم

تجماّلت برای یک جامعه، مضر و بد اسرت  آن کسرانی کره برا     
و هرا   کنند، معنایش این نیست که از لرذّت  تجماّلت مخالفت می

                                                
 .111؛ هما ، ص1/11/1311. بیانات مقام معظّم رهبری؛ 1
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ایاّلعنرد  نره! آن را کراری مضرر بررای جامعره        هایش بی خوشی
دانند؛ مثل یک دارو یا خوراکی مضر  برا تجمّرالت زیرادی،     می

کند؛ البته در حدّ معقول و متداول ایرادی نردارد؛   جامعه زیان می
اما وقتی که همین یور مرتّب پای رقابت و مسابقه به میان آمرد،  

 1رود  کند و به جاهای دیگر می اصال  از حدّ خودش تجاوز می

تعریزف جدیزدی ا     ها برپایی این نوا ا  مراسم :سوم
شزود   دهد که موجزب مزی   بختی و بدبختی ارائه می خوش

شززا  توانززایی  برخززی ا  پسززرا  و دخترانززی کززه خززانواده
 هایی را ندارند، احساک کمبود کنند. برگداری چنین مراسم

هرای سرنگین و برا     جبنده راضی نیستز از کسرانی کره برا خرر    
کننرد؛   اسرا  در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشرکل مری  

البته با جشرن و شرادی و م.مرانی مروافقیز؛ ولری برا اسررا         
 2مخالفیز 

کنند به خایر  چقدر دخترها و پسرها که اگر ازدواج هز می
کنند، احساس  ود میبدارها، احساس کم پول بند و باریِ بی

کنند چیزی  کنند  فکر می عقده میکنند، احساس  غصّه می
 3کنند  کز دارند  احساس سرکوفت می

 کسزانی  شزود  موجب می ها : اسراف در این مراسمچهارم
به سراغ ا دواج نرونزد و ایزن   ی دارند، که توا  اتتصادی پایین

                                                
 ؛ هما .21/4/1311. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
  ؛ هما .2/5/1314. بیانات مقام معظّم رهبری، 2
 .؛ هما 5/11/1315. بیانات مقام معظّم رهبری، 3



96

 

 

422 

اگر من با نوا خاصّی ا  مراسزم گزرفتن،    1گناه بدرگی است.
یار هر کسی نتواند پزا  فرهنای را در ا دواج ایجاد برنم که د

در وادی ا دواج بارارد، ا  مصادیق بار  کسانی هستم که در 
گزو   مقابل راه خدا و کار خیر مانع تولید کزرده و بایزد پاسزخ   

 باشم.

کنز آن کسانی که با مجالس و محافل سنگین،  من گمان می
های سنگین کرار را برر دیگرران مشرکل      ها و ج.یزیه با م.ریه
شرود   ن پیش خدا خیلی سخت اسرت  نمری  کنند، حسابشا می

خواهیز بکنیز، چون داریز   بگویند که آقا ما پول داریز، می
های غلاِ روزگرار اسرت  داریرز کره دلیرل       این از آن حر 

نشد  انسان وقتی دارد، کاری بکند که دیگران نتواننرد هریچ   
هرا جررأت نکننرد     اقدامی بکنند، ایرن درسرت اسرت؟ جروان    

نبایررد کرراری بشررود افرررادی کرره      برونررد یررر  ازدواج   
خواهرد، خرال  فکرشران     توانند، افرادی که دلشان نمی نمی

 2هست، خال  نیّتشان هست، نتوانند ازدواج کنند 

ایززن ا دواج بززرای مززردم  تبعززات  : گرشززته ا پززنجم
درشمد، اصال  چه دلیل عقلی برای این همه خرج بیهوده  کم

مردم  توانید نمی ، نه تنهااین مجالسبرپایی وجود دارد؟ با 
                                                

کسی که روش نیری را بنیا  نهد، اجر ش  سنّت »فرمود:  . رسول خدا1
شود و هر کس که  و اجر هر کسی که به ش  سنّت عمل کند به او داده می

روش بدی را بنیا  نهد، عقوبت ش  سنّت و عقوبت هر کسی که به ش  
 .131، صالفصول المختاره. «کند بر عهدۀ او است عمل می

 .122، صمطلع عشق؛  24/5/1314عظّم رهبری، . بیانات مقام م2
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خدا را هم ا  دست خودتا  خشماین  ؛دارید راضی ناهرا 
به شما مجالس مردم ا  که  ش کنید بعد ا   کنید. فرر می می
شا  با گشتند، فقط ا  مجلس شما تعریزف خواهنزد    خانه

دانید که ایزن طزور    کرد؟ خودتا  بهتر ا  هر کس دیار می
 نیست. 

این که انسا  خشم خدا  با اندکی ا  این هدینه به جای
توانزد شخزرت خزود و     خود جلزب کنزد، مزی    سوی را به

فر ندانش را تأمین کرده و دعای خیر مردمی را بزه دنبزال   
اند در ولیمه باید فقرا هزم شزریک    خود بیاورد. مار نافته

هزای   باشند. چه خزوب اسزت بزه جزای ایزن کزه هدینزه       
رابر ش  شور برای چند نفر محدود خرج کنیم، چند ب سرسام
خود ۀ تر مهما  ولیم و غرایی ساده تر ای کم با هدینهرا افراد 

گویم فقرا را  من نمی .ها فقرا هم باشند کنیم که در میا  ش 
توا  غرایی تهیه کزرد و بزه    بلره می 1به تاالر دعوت کنید؛

 های خیریه برد.  درب مندل فقرا یا مّسسه

را نکنیررد  برره روی و     ایررن کارهررا  کرراری و زیرراده اسرررا 
مصلحت نیست  شار  مقدّس هرز راضری نیسرت  شرما هرز      

دهی  عو  ایرن همره    خودی به خودت می یک زحمت بی
خرج کردن، یک دهُمش را به یک مستحقی بده، یک عالَز 

هررایی کرره ایرن همرره خرررج   انررد ایرن  ثرواب ببررر  مگرر دیوانرره  

                                                
 . البته دعوت کردنشا  هم بد نیست.1
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کنند؛ بدون ثواب، بدون اجر، بدون رضرای ال.ری؛ حتری     می
شروند از آدم        ای مردم؟ مردم همه راضری نمری  بدون رض

 1خدا را راضی کنید 

هایی که تنهزا بزه جهزت     ش ۀ ای به هم توصیه ،در پایا 
این که ا  این تافله عقب نیفتند خودشا  را به شب و شتش 

دواجشا  را ش  چنزانی برگزدار    نند تا بتوانند مراسم ا  می
 کنند!

پدرا  بدرگوار! مادرا  محتزرم! جوانزا  عدیزد! بیاییزد     
ای برپا کنیزد کزه در مقابزل     مراسم ا دواج خود را به گونه

اند، سادگی و صزمیمیت   کسانی که اسراف را فرهنگ کرده
را تبدیل به فرهنگ کنید. چرا باید این انزدا ه خودتزا  را   

 ؟ به خرج بیاندا ید و ترض کنید تا با دیارا  رتابت کنید

کنیز که بره عررب و عجرز     هایی که ندارند نصیحت می ما به آن
متوسّل نشوند که پول قر  کنند برای این کره آبرویشران را بره    
قول خودشان بخرند! آبرو چیست؟ این آبرو است؟ اگر چشز را 

کنند،  دار می ها خودشان را قر  باز کنیز، این آبرو نیست  بعضی
خرود و   ومند از آب در بیاورنرد! بری  برای این که بتوانند مثال  آبر

 2ج.ت  بی

چزرا در   .بیایید خودما  رتابت جدیدی را تولید کنزیم 

                                                
 ؛ هما .11/2/1314. بیانات مقام معظّم رهبری، 1
 .121؛ هما ، ص5/11/1315بیانات مقام معظّم رهبری،  .2
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اند شزرکت کنزیم؟    ای که دیارا  طرحش را ریخته مسابقه
کنیم و دیازرا  را بزه ش  دعزوت     ای را طراحی می مسابقه

توجّهی به حرف مردم،  سادگی، تناعت، بیۀ مسابق ؛کنیم می
 ... . جلب رضای الهی و
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 ها آسان گیری در ازدواج و سوء برداشت

ها را  سان بگیریم؛ اما من در ازدواج  گویید ازدواج شما می
گیریم،  عکس داد. وتیی  سان میۀ شرزندانم  سان گرشیم و نییج

کنند که دخیرمان رو  دسیمان مانده است. به نظر من  شکر می
 باید اصولی برخورد کرد؛ نه این که  سان گرشت.

 ها ها و پیروزی اوّل: باز هم قاعده ساختن از شکست

هزا تاعزده    ها و پیرو ی ا  شرستچندین بار گفته شد که 
عرزس داده  ۀ ایزد و نتیجز   نسا یم. این که شما شسا  گرفته

هر کس دیاری هم که شسا  بایزرد،  شود  دلیل نمی است،
 کند. باید به دنبال علّت شرست بود.  ضرر می

 گیر باشید؛ پس از انتخاب، آسان بگیرید دوم: در انتخاب سخت

ما در انتخاب همسر معتقدیم باید سخت گرفت نبایزد بزه   
راحتی انتخاب کرد و هر کسی کزه بزه دلمزا  نشسزت را     

ر داشت، باید معیارها را در طرف مقابل برگدینیم. باید معیا
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جستجو کرد، باید مشاوره و تحقیزق نمزود. شسزا  گزرفتن     
بختزی و   یعنی این که معیارهایی را کزه ربطزی بزه خزوش    

معیارهزای ایزن   ۀ بدبختی ندارد، کنار باراریم. بارها دربار
ایم؛ مدل تیافه، شغل پدر، تعداد جمعیت  چنینی سخن گفته

حسّاسیت افراطی نسبت به تحصیالت،  مقابل،طرف ۀ خانواد
ها است که امر ا دواج را  این های اتتصادی و ... . حسّاسیت
ایم که در حالل و حرام الهزی   کند. ما بارها گفته سخت می
گیری باشید و به این راحتی با کسی که نسبت  اهل سخت

بززه واجبززات و محرّمززات تقیّززد نززدارد ا دواج نرنیززد. در  
گیر باشید و تنها به حرف  د   سخت تشخی  معیارها هم

عادی بسنده نرنید، حتما تحقیق کنید، ش  هم تحقیقی کزه  
حتما  با هزم   ،توانید اش شناخت واتعی باشد، اگر می نتیجه

به یک مشاور متعهّد مراجعه کنید. در این گونه موارد اهل 
 تساهل و تسامح نباشید.

ر وتتی انتخزاب را بزه صزورت دتیزق انجزام دادیزد، د      
مراحل بعدی ا دواج باید شسا  بایرید؛ در مهریه، مراسزم  

 عقد و عروسی، جهیدیه و ... .

 محکی خوب برای سنجش فرهنگ ،گیری وم: آسانس

هایی که فرهناشا  پایین اسزت، بزا    این که برخی ا  انسا 
کننزد، تابزل    مزی بد های  دختر برداشتۀ گیری خانواد شسا 

انرار نیست؛ اما این کار، خود محک خوبی برای تشخی  
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هزا   خواهیزد بزا ش    ای است که شما مزی  میدا  فهم خانواده
گیزری شزما    ای به جهزت شسزا    وصلت کنید. اگر خانواده

شیزد،   چنین برداشتی کرده و دیار به سزراغ دخترتزا  نمزی   
 ،خیلززی خززوب اسززت؛ چززرا کززه شززما بززه همززین وسززیله

ای را که ا  سطح فرهنای پایینی برخوردار اسزت،   دهخانوا
گیری معقزول شزما را در    سخت. وتتی دیارا  اید کنار  ده

امززر انتخززاب دیززده و در امززور دیاززری کززه ربطززی بززه   
، بینزد  را مزی شما  گیری ، شسا بختی و بدبختی ندارد خوش

خیلی باید فهمش پایین باشد که متوجّزه نشزود، شزما بزه     
 گیریزد.  باال در این امزور شسزا  مزی    جهت درک و درایت
توانید در جلسات خواسزتااری؛ بزه    عالوه بر این شما می

گزرفتن اسزت؛ مدزل    ویبه وتتی که ا دواج در حال شزرل  
ۀ طرف مقابل دربارۀ جلسه مهر برو  یا بله برو ، با خانواد

تنها به فهم  شسا  گرفتن ا دواج صحبت کنید؛ یعنیۀ فلسف
 نرنید.تماد طرف مقابل اعۀ خانواد

ایزن مراحزل هزم طزی     ۀ مزا همز   شاید برخزی باوینزد  
کنیم؛ اما وتتی که دختزر و پسزر در طزول  نزدگی بزه       می

گوید تو روی دسزت   خورند، پسر به دختر می مشرل برمی
مادرت مانده بودی که این تدر شسا  تو را به مزن داد، یزا   

گویند وتتی پسر دختر را شسا  به دسزت شورد،   این که می
 او را نخواهد دانست.تدر 
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پسری که ایزن انزدا ه    گفتدر پاسخ به این شبهه باید 
هزم بایریزد چیزد دیازری       فهم پایینی دارد، اگزر سزخت  

ار شی  گیری را حمل بر بی گوید؛ یعنی پسری که شسا  می
کنزد و   گیری را هم حمل بر با ارگرمی مزی  کند، سخت می

ای  هخوب است تحفز »گوید:  در اختالفات به همسرش می
این اندا ه در راه ا دواج با تو به مزا سزخت   هم نبودی که 

گیزری   کسی که فهمزش پزایین اسزت بزا سزخت     «. گرفتند
توا  حل کرد. باید درسزت   اش را نمی مشرل نیش و کنایه

فهم و درک او باال است انتخاب  پسری را که .انتخاب کرد
 د تا دیار این مشرالت پدید نیاید.کنی

د اگر به شسانی دختزر را بزه دسزت    گوین این هم که می
د دانسزت حزرف اشزتباهی    نز د، دیار تدر او را نخواهنشور

ه سختی دختر را به دست است. بسیاری ا  کسانی هم که ب
شزوند. برخزی ا     با او دچار اختالفات جدّی می شورند، می
به رای ای شده و ا  این که ب ای و کینه ها به شدّت عقده این

 ند، این  ی که چنای به دل نمیدست شورد  چنین همسر
پندارنزد. همزین    اند خود را با نده مزی  اندا ه سختی کشیده

ها را ش ار داده و نتیجۀ این ش ار روحی هم در  احساک، ش 
 شود. رفتار ایشا  با همسر، نمایا  می

کار اصلی، سزخت گزرفتن در معیارهزای اصزلی و      راه
س ا  ها و شسزا  گزرفتن در مسزیر ا دواج پز     تشخی  ش 
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تشخی  کفویت است؛ البته باید دختر و پسر مزا درسزت   
 ندگی کرد  را هم یاد بایرنزد تزا بتواننزد بزا اختالفزات      

 تری در کنار هم  ندگی کنند. کم
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 تبعات دوران عقد طوالنی

ها  تسهیل در امر  دیگر یکی از راه شما هم مانند بسیار  از مااوران
گوینحد بحه    محی   د؛ اما بعضییکن ازدواج را عقد طوالنی مدّت معرّشی می

نتایحد   ،ها و یحا از بحین رشحین لحذّت ازدواج     دلیل شکسیه شدن حرمت
 دوران عقد طوالنی باشد. نظر شما چیست؟

 دوران عقدۀ اول: فلسف

خت دو شزنا  ،هزای دورا  عقزد   ترین فلسزفه  یری ا  اصلی
طرف ا  یردیار است. ا  ش  جایی کزه دختزر و پسزر در    

تری با هزم   دورا  عقد به جهت مَحرم بود  ارتباط راحت
کنند؛  تری نسبت به هم پیدا می دارند، شناخت بهتر و کامل

پس اصل این که دختر و پسر مزدّتی را بزه عنزوا  دورا     
 دانم. عقد با هم باشند را ال م و ضروی می

 اری برای تسهیل و تسریع در امر ازدواجک دوم: راه

شرایط موجود در جامعه سنّ ا دواج را باال برده؛ یرزی ا   
باشد، امور اتتصزادی   ها هم می ترین این دالیل که ا  اصلی
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 است. 
های تسهیل در امزر   ترین راه بدو  تردید یری ا  اصلی

ا دواج که کاری انقالبی است، ا دواج کرد  تبزل ا  مهیّزا   
 شرایط معمولی؛ امّا با عقدهای طوالنی مدت است.شد  

 ها سوم: طوالنی شدن عقد و شکسته شدن حرمت

شیزد و   در همین جا برای پدرا  و مادرا  پرسشی پیش می
هزا   شزود، حرمزت   وتتی دورا  عقد طوالنی میش ، این که 
  شود. شرسته می

هزا در دورا    یری ا  دالیل اصلی ا  بین رفتن حرمزت 
به عقدهای طوالنی مدّت رعایت نرزرد  شداب  عقد، به وی

کنیم تا  معاشرت است. در این جا به چند مصداق اشاره می
واگزرار   ماتر شود و باتی را به خود ش بحث کمی ملموک

 کنم. می
کننزد،   . برخی ا  دخترا  و پسرا  وتتزی ا دواج مزی  1

شا  دختزرا  و پسزرا     پدریۀ کنند که در خان فراموش می
هزا   وجود دارد که برای رعایت حزال ش  هم  مجرّد دیاری

بزه   مسزئله باید حدودی را مراعات کرد؛ اما فزارغ ا  ایزن   
کنند که بسیاری ا  پدرا  و  ای با هم ارتباط برترار می گونه

مادرا  بدرگوار به جهت تأییر مخرّبی که این نوا رابطه بر 
 شوند. می نارا فر ندا  مجرّدشا  دارد، 

. برخی ا  پدرا  و مادرا  به جهت تعصّباتشا  میدا  2
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دختر و پسر را در دورا  عقد بسیار تنگ و محزدود  ۀ رابط

خواهزد دختزر را    کنند؛ مدال  هر وتت پسزر مزی   تعریف می
پدر دختزر بزرود و   ۀ ببیند، تنها راه ش  این است که به خان

در هال یا پریرایی در حزالی کزه پزدر و مزادر و بزرادر و      
دارد هزم  اند او را ببیند و اگزر حرفزی    اهر دختر نشستهخو

بزا دختزر در   تواند توتّع داشته باشد  بدند و برگردد. او نمی
اتاتی تنها صحبت کند یا این که او را با خود بیرو  برده و 

برخزی  ۀ هزا  مینز   . همزین دنروی کن پیاده با همچند تدمی 
 ریدد. م میها را به ه کند و رابطه ها را فراهم می گستاخی

حال پزدر و مزادر دختزر را    ۀ . گاهی هم پسر مالحظ3
پزدر  ۀ دانزد حضزور او در خانز    کند و در حالی که می نمی

کنزد،   ها فراهم می همسر مشرالت و تناناهایی را برای ش 
 برد! پدرخانم به سر میۀ ساعت در خان 25شبانه رو ی 

ما اگر شداب معاشرت را در دورا  عقد رعایزت کنزیم،   
 ها شرسته شود. دلیلی ندارد که حرمت

توانیم دورا  عقد را بزه   یری دیار ا  دالیل این که ما نمی
خوبی تحمّل کرده و به سالمت طی کنیم، نپزریرفتن شزرایط   
غیرعادی است. ما باید بپریریم شرایط، عادی نیست. دشزمن  

هزای او   تزرین حربزه   در حال جنگ با ما است. یری ا  اصلی
هزای   تزرین راه  با ما شهوت است. یری ا  اصزلی برای مقابله 

مزا  ۀ مبار ه با هوا و هوک هم ا دواج است. ا دواج در جامع
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اآل  در حرم مبار ه است. هزر کسزی تزدمی در راه تسزهیل     
ا دواج جوانا  بردارد مطمئن باشد که کار مقدّسی انجام داده 

ای بزا تهزاجم فرهنازی     جانانزه ۀ و بدو  تردید این کار، مبار 
 دشمن است.

 چهارم: عدم ضرورت عقد طوالنی در شرایط مناسب

اگر برای کسی به صورت عادی شرایط ا دواج فراهم شد 
و برای تشریل  ندگی مشترک هم مشرل جدّی و خاصّی 
نداشت، ال م نیست دورا  عقد طوالنی داشته باشد. همین 
اندا ه که در دورا  عقزد بزه شزناخت کزافی رسزیده و ا       

مطمئن شزدند، بهتزر اسزت  ودتزر  نزدگی       انتخاب خود
 مشترک خود را شغا  کنند.
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 یک مصادیق معیارهای درجه

ها  میداول جوانان را یکی پس از دیگحر  ییرمنققحی    وتیی که مالک
ها  منققحی تتحول    هایی را به عنوان مالک کنید، حیماً مالک میمعرّشی 

هحا    تر شود، بهیحر اسحت محالک    دارید. برا  این که ببثیان کاربرد 
منققی یا به تول خودتان همان معیارها  درجحه یحر را هحم معرّشحی     

 کنید.
معقول و منطقی است. با توجّه بزه   ، کامال این درخواست

دیزو معزارف ا  تشزر مزرهبی و     این که شنوندگا  محتزرم را 
هزای اسزالمی هسزتند، بنزده در ایزن جزا        بنزد بزه ار ش   پای

جامعزه   بزرم کزه در انتخزاب ایزن تشزر      م میهایی را نا مالک
 کارسا  است.

 معیارهای درجه یک، برای شوهر خوب

 انجام واجبات و ترک محرمات.ۀ الف( داشتن دغدغ
. توتّع این ستدر این جا ا  عمد استفاده شده ا« دغدغه»ۀ کلم

هیچ واجبی را ترک نرند و هیچ حرامی را مرترب  ،که شوهر
ای ا  عصمت است. همین اندا ه که دغدغه  نشود، توتّع درجه
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داشته باشد، کافی است؛ یعنی ا  این که مرترب گناهی شزده  
دردش بیاید؛ نه این که گناه کند و به اصطالح خودمانی کرش 

ها حاکم کرد.در میا   مالکۀ هم هم نادد. باید دین داری را بر
ای برخزوردار   داری ا  جایااه ویبه صداتت و امانت ،واجبات
 است.

 حاللۀ ب( توجّه به لقم
اوّل هم نهفته بود؛ اما بزه جهزت   ۀ اگر چه این ویبگی در نرت

ای که دارد، ش  را به صورت مجدّا شوردیزم؛ البتزه    اهمیت ویبه
بزه  ییر ش  در  نزدگی  حزرام و تزأ  ۀ لقمز ۀ ا  ش  جا کزه دربزار  

در این جزا بزه همزین نرتزه      1یم،ا همستقل سخن گفت صورت
ۀ حالل بر سفرۀ شورد  لقمۀ کنیم که مرد باید دغدغ بسنده می

کزاری   خانواده را داشته باشد و به هیچ وجه در این  مینه کزم 
 نرند.

 داری باشد ج( اهل خانواده
کنند و دوست  بسیار خودخواهانه ا دواج می ،برخی ا  مردا 

پس ا  ا دواج ا  حال و هوای مجرّدی بیزرو  بیاینزد.   ندارند 
دل بستن به خانواده و توجّه به نیا های ش  را نوعی حقزارت  

توجّهی به امور خانواده جست  دانسته و بدرگی خود را در بی
هزای   کنند. مرد باید خانواده را محور اصزلی برنامزه   و جو می

                                                
 ، گام چهارم. 1، جتا ساحل آرامش. ر.ک: 1
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گوییم مرد صبح تا شزب در   ته نمیالب 1 ندگی خود ترار دهد؛

ۀ کنزد تزا لقمز    خانه بنشیند. مردی که در طول رو  تالش مزی 
نانی برای فر ندانش پیدا کند، در خدمت خانواده بزوده و بزه   

 2تعبیر روایات مانند مجاهد فی سبیل اهلل است.
های مهمّ مردا  اهزل خزانواده، خزوش     یری ا  ویبگی

نامزه نوشزت کزه     رضزا کسی به امام  ها است. اخالتی ش 
فردی ا  دخترم خواستااری کرده؛ امزا در اخالتزش مشزرل    

اگر بداخالق است، دخترت »دارد. حضرت در پاسخ نوشت: 
   3«.را به ا دواجش درنیاور

 د( شخصیت مستقل داشته باشد
اش  های  نزدگی  تصمیمنتواند به صورت مستقل مردی که 

هزا   گیزری  را بایرد نزات  اسزت. مردانزی کزه در تصزمیم     
جسارت ال م را نداشته و تنهزا چشزم بزه دهزا  دیازرا       

اتّرزای  ۀ ها برایشا  تعیین ترلیف کنند، نقط اند تا ش  دوخته
 توانند باشند. هایشا  نمی محرمی برای خانواده

 ها ( حفظ حریم با نامحرم
مرد تابزل اعتمزاد در ارتبزاط بزا  نزا  نزامحرم، هزر ه عمزل         

                                                
شگاه باشید که بهترین شما بهترین برای »فرمود:  . رسول خدا1

وسائل «. باشم ام می تا  است و من بهترین شما برای خانواده خانواده
 . 113، ص21، جالشیعه

 .    88، ص5، جالکافی. 2
 .513. هما ، ص3
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   و شزوهر ا  وتتزی شزروا     کند. بسیاری ا  مشزرالت  نمی
تواند بزه   شود و دیار نمی شود که نااه مرد ا  حرام پکر می می

نااه در گرشزته، نازاه   ۀ همسرش دل خوش کند. اگر محدود
نااه فراتزر ا   ۀ به  نا  در کوچه و خیابا  بود، امرو ه محدود

ای کزه در رسزانه    با این دامنههم این رفته و به عرس و فیلم 
 سیده است.وجود دارد ر

 و( داشتن مالک مشخّصی برای زندگی
بزاد بزه هزر جهزت کزه       .ها حدب بادند برخی به تول تدیمی

ش  کزه مزالک    رونزد؛ بزی   ها هم بزه همزا  سزو مزی     بو د، ش 
مشخّصی برای  ندگی داشته باشند.  ندگی با این افراد بسیار 

 سخت است.

 معیارهای درجه یک، برای زن خوب

خواهنزد همسزر    مردانی که مزی  معیارهای درجه یک برای
 خود را انتخاب کنند، عبارتند ا :

 انجام واجبات و ترک محرماتۀ الف( داشتن دغدغ
این معیار در    هم باید باشد. مرد و    در این معیار بزا  

 فرمود:  رسول خد هم فرتی ندارند.

کسی که تن.ا برای زیبایی زنی با او ازدواج کنرد، در آن زن  
ارد، نخواهد دید و اگر کسی به یمع مال زن آنچه دوست د

ن.د  بر شما براد   با او ازدواج کند، خدا او را به آن مال  وامی
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 1داران  ازدواج با دین

 ب( عفاف
های سالمت روانی    ش  است که در ارتباط با  یری ا  نشانه

مراتبزت کنزد.    مردا  نامحرم ا  حریم عفاف خود مدل جانش
تقیّزد  که بحث ما در این جا ا  بکعد شرعی نیست. کسانی هم 

یرززی ا   امززور شززرعی ندارنززد بایززد بداننززد  ش  چنززانی بززه
های    تابل اعتماد ش  است که حریم عفاف خزود را   ویبگی

گویم  نی کزه نازرا     به هیج تیمتی نفروشد. خیلی صریح می
بززه میززدا   یبززایی خززود در مقابززل مززردا  نززامحرم اسززت،  

اش، نق  شخصزیتی دارد.  نزانی کزه ا  روح و روا      نارانی
سزالمی برخوردارنزد، فقزط نازرا  پوشزش خزود در مقابززل       

 نامحرما  هستند؛ نه  یبایی خود.

 ج( عالقه به همسری و مادری 
   باید به مادر شد  و همسر شد  عالته داشته باشد؛ نه 

در شد  را همسر شد  و ما ،این که ا  روی اجبار غریدی
کننزد،   انتخاب کرده باشد. برخی ا   نا  وتتی ا دواج مزی 
بیننزد و   همسرداری و فر ندداری را مانع رشزد خزود مزی   

ندارند. ا  همین  خانه نسبت به ماند  درخوبی  اصال  حسّ
ای بززرای ایززن کارهززا ندارنززد. ایززن  نززا    رو هززم انایززده

خطیر مزادری و همسزری را بزا اشزتیاق     ۀ توانند وظیف نمی
                                                

 .311، ص1، جتهذیب االحکام. 1
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 انجام دهند. 

 د( پذیرش مدیریت
کسی کزه   .بدو  تعارف باید گفت که خانه نیا مند مدیر است

گوینزد خانزه بایزد بزر اسزاک       حرف شخر را بدند. این که می
ۀ مشورت دو طرفه اداره شود، حرف خوبی است؛ اما در همز 

هزا دو   گیزری  تصزمیم موارد تابل اجرا نیسزت. در بسزیاری ا    
رسزند. در   ای نمزی  کنند؛ اما به نتیجزه  طرف با هم مشورت می
رف شخر را بدند. حزاال ممرزن اسزت    این موارد باید کسی ح

همسزرم  ۀ گیزری را بزر عهزد    مردی باوید مزن ایزن تصزمیم   
گرارم؛ اما باید دانست به صورت طبیعی مدیریت خانه بزر   می
خزوانی   دیریت هزم مرد هم با ایزن مز  ۀ مرد است. روحیۀ عهد

عزی دوسزت دارنزد  حمزت     دارد.  نا  هم بزه صزورت طبی  
شزد. مزا ایزن حزرف را ا      شوهرشا  باۀ عهد گیری به تصمیم

گیزری   ایم که دوست داریم  حمت تصمیم  نا   یادی شنیده
مردانما  باراریم. در مزواردی کزه مزردا     ۀ  ندگی را بر عهد

گرارنزد،   همسرانشا  میۀ گیری را ا  سر اجبار بر عهد تصمیم
 1شود. رنگ می کم ها شا  با ش  عاطفیۀ رابط

                                                
ری گیری بهت در مواردی    تدرت تصمیم»گویند:  دانم برخی می . می1

این مسئله تابل کتما  نیست؛ ولی بهتر است    با «. نسبت به مرد دارد
کسی ا دواج کند که ا  نظر مدیریّتی بتواند به او اتّرا کند؛  یرا    به 
صورت طبیعی نیا مندِ اتّرای به همسر است. اگر مرد تابلیّت این اتّرا را 

 شود. نداشته باشد، ممرن است مشرالتی در ارتباط شنا  تولید



115

 

 

  
ک

ه ی
رج

ی د
رها

عیا
ق م

ادی
مص

 
ای را تزرکّر داد و ش  ایزن کزه     در همین جا باید نرتزه 
گیری بر اسزاک هزوا و هزوک     مقصود ا  مدیریت، تصمیم

گیری در  ندگی  نیست. مقصود ش  است که سکرّا  تصمیم
باید به دست یک نفزر باشزد؛ امزا ناخزدای عاتزل کشزتی       

ی، باید در تصمیمات ا  اعضای دیازر خزانواده؛ بزه     ندگ
یک مزدیر خزوب کسزی     ویبه همسر خود نید بهره بایرد.

تحززت ۀ اسززت کززه ا  حززدّاکدر تززوا  و ظرفیززت مجموعزز
مدیریتش کمال استفاده را برند. چه اشرالی دارد که یزک  
مرد در مسائلی که مربوط به خانم شده و با اصول  ندگی 

   گراشزته  ۀ گیری را به عهد تصمیمهم اصطراکی ندارد، 
 خود او هم به این تصمیم گرد  نهد؟و 

 ها( داشتن مالک مشخّصی برای زندگی

کزه   هم ا  مشترکات    و مرد خزوب اسزت.    این ویبگی
 پیش ا  این توضیح داده شد.
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 در رزق  های الهی سنّت

خواهید که  دهید و از  نان می ازدواج سوق میشما جوانان را به سمت 
ها  میعدّد  هم به  منیظر پیدا کردن شغل ثابت هم نتاشند. در برنامه

ایحد. اگحر    ها  الهی و معنو  سخن گفیحه  ها  مخیلف از سنّت مناستت
تحر کنیحد تحا محا بحدانیم کحه        را کمی کاربرد   امکان دارد، این ببث

 ها  الهی در رزق چیست؟ سنّت
 

مشرالت بدرگ ما ش  است که علل را منحصر بزه  ا  یری 
جها   گرا هم، بینی یک مادّی نیم. در جها دا ی میعلل مادّ
 هزا را  ها و معلزول  ؛ ولی او علّتاستو نظام   سنّت دارای

خواهد دربارۀ خیر  داند. وتتی می مادّی می منحصر در علل
بختی، عوامل جلزب   بدبختی و خوشو شرّ فرد و جامعه، 

رو ی و ... بحث کند، فقط ا  علل مادّی سزخن بزه میزا     
شورد. ما خودما  هم این مشرل را داریم. وتتی وسعت  می

خزواهیم   کنیم و می یا تنای رو ی را در این دنیا مطرح می
ریدی کنیم، تنهزا علزل مزادّی بزه ذهنمزا        دربارۀ ش  برنامه

ی هم به ذهنما  برسزد، روی ش   رسد و اگر علل معنو می
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 کنیم. حساب با  نمی

اجرل و روزی و سرالمت و    ی، عوامرل مرؤثّر در  از نظرر مرادّ  
بختی منحصرا  مادّی است  تن.ا عوامل مادّی  سعادت و خوش

روزی را توسرعه   کنرد،  که اجل را نزدیک یرا دور مری   است
گیررد،   دهد یا مری  سالمت می کند، به تن دهد یا تنگ می می

نظرر   کنرد؛ امرا از   بختی و سعادت را تأمین یا نابود می خوش
ج.ان بینی ال.ی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحری و  

دوش عوامرل مرادّی در کرار     شوند، نیز هرز  معنوی نامیده می
اجل و روزی و سالمت و سعادت و امثال این امور مؤثّرنرد   

ور بینی ال.ری، ج.ران یرک واحرد زنرده و باشرع       از نظر ج.ان
اسررت، اعمررال و افعررال بشررر حسرراب و عکررس العمررل دارد،  

اعمال خروب   تفاوت نیست، خوب و بد در مقیاس ج.ان بی
هرایی از ج.ران کره     شود با عکس العمرل  و بد بشر مواجه می

رسرد    حیات و زنردگی خرود فررد بره او مری     ۀ دور احیانا  در
دار، اعرز از حیروان و انسران، خصوصرا  ایرذاء بره        جان 1ایذاء
بان حقوق، از قبیل پدر و مادر و معلّز، آثرار سروئی در   صاح

آورد  در یبیعرت، مکافرات    همین زندگی دنیایی به برار مری  
قسمتی از مظراهر قضرا و قردر     هست  این آثار و نتایج، خود

است  بدی.ی است کره ایرن گونره قضرایا و ارتبایرات میران       
ها برا ج.ران بینری ال.ری کره ج.ران را یرک         حوادث و پدیده

دانرد، قابرل    اراده و شرعور مری   اه واحد زنرده صراحب  دستگ
توجیه اسرت و بخشری از روابرا علّری و معلرولی را تشرکیل       

                                                
 . اذیّت کرد .1
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 1دهد و اما با یرز تفکر مادّی و ج.ران بینری ماتریالیسرتی    می
قابل توجیه نیست  از نظر ج.ان بینی ال.ی، ج.ران هرز شرنوا    

هرا   آنشنود و به  را می دارها جان است و هز بینا، ندا و فریاد
 2دهد  پاسخ می

به  ،معنوی غافل نشویدهای  تسنّ ا گوییم  وتتی ما می
گزردا  شزوید.    های مادّی روی این معنا نیست که ا  سنّت

پشزت کزرد  بزه     ا  بیزت  اهلۀ اتّفاتا  در روایات و سیر
هزای معنزوی نهزی     توجّه به سنّتۀ های مادّی به بهان سنّت

 شده است.

عرر  کررد: دعرا کرن کره خردا        ابوعبیده به امام صادق
 روزی مرا در دست بندگانش قرار ندهد  
کند  او روزی  حضرت فرمود: خداوند چنین کاری نمی

بندگان را در دست یکدیگر قرار داده است؛ اما از خدا 
بخواه که روزیت را در دست بندگان خوبش قرار دهد که 

بختی است و در دستان بندگان بد خویش قرار  این از خوش
 3ندهد که از بدبختی است 

به دنبال رو ی بروید؛ »نید فرمود:  امیر مّمنا  علی
 4«.ش  ضمانت شده استۀ چرا که رو ی برای جویند

                                                
 گرا. . مادی1
 . 81، ص انسان و سرنوشت.  2
 .312، صتحف العقول .3
 .313، ص1 ج، حجج اهلل على العباد معرفةاإلرشاد فی  .4



119

 

 

401 

ر ق افدایی و ۀ در معارف دینی به صورت عام تقوا مای
 گناه، موجب کاهش ر ق معرفی شده است. 

 دربارۀ سنّت تقوا فرمودند:  رسول اکرم

را به عنوان تجارتی بگیرید که رزق را بررای شرما   ای مردم! تقوا 
آورد  بعد هرز حضررت ایرن آیره را      بدون سرمایه و تجارت می

لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْوهُ مِونْ     مَنْ يَتَّقِ اهللَ يَجْعَلْقرائت فرمودند که 
و هر کس از خدا پروا کنرد، ]خردا[ برراى او    1حَيْثُ اليَحْتَسِبُ

کنرد،   و از جایب که حسابش را نمب دهد قرار مبشدنب  راه بیرون
   2 رساند به او روزى مب

کنزد و بزه سزبب ش      بنده گناه می»فرمود:  امام باتر
 3«.شود رو ی ا  او گرفته می

بزه برخزی ا     عامۀ ارف دینی عالوه بر این تاعددر مع
شود اشاره شده که  علل معنوی که موجب افدایش ر ق می

 شوریم. ا  ش  را میما در این جا برخی 

 . صدقه1

صدته  یاد بدهیزد تزا رو ی داده   »فرمود:  رسول خدا
با صدته داد  رو ی را »نید فرمود:  امیرمّمنا  4«.شوید

                                                
 .3و2، شیۀ15. سورۀ طالق: 1
 .3132، ص4، جمیزان الحکمه. 2

 .211، ص2، جالکافی. 3
 .45، ص 1 ادیلمی ، ج إرشاد القلوب إلى الصواب. 4
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 1«.فرود شورید

 . خوش اخالقی2

خززوش اخالتززی رو ی را  یززاد »فرمززود:  امزام صززادق 
 2«.کند می

 . نیکی؛ به ویژه نیکی با خانواده3

ایشا   3«.کند نیری رو ی را  یاد می»فرمود:  امام صادق
اش بزه نیرزی    هر که با خانواده»فرمود: در روایت دیاری 

 4«.شود رفتار کند، رو یش  یاد می
ای  پززدر و مززادر ا  جایاززاه ویززبه    ،در میززا  خززانواده 

، او را عمزر و رو ی برخوردارند. هر ش  کس که  یزاد شزد    
رحزم را   ۀکرده و صزل  کند، به پدر و مادرش نیری خشنود می
   5به جا شورد.

 . اطعام4

کنزد،   رو ی کسی کزه اطعزام مزی   »فرمود:  رسول خدا
تر ا  فرو رفزتن چزاتو در کوهزا  شزتر بزه سزویش        سریع

                                                
 .131، تصارنهج البالغه. 1
 .31، صالزهد .2
 .312، ص18، جوسائل الشیعه .3
 .418، ص11، جبحاراالنوار  .4
 .3114، ص 4، جمیزان الحکمه . 5
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 1«.شید می

 داری . امانت5

داری رو ی را افززدایش  امانززت»فرمززود:  امیرمّمنززا  علززی 
 2«.دهد می

 . دعا برای برادران دینی6

پشت سر برادرانت دعا کن که رو ی »فرمود:  امام باتر
 3«.کند را به طرف تو سرا یر می

 . دائم الوضو بودن7

دوسزت دارم کزه   »عزرض کزرد:    کسی به رسول خدا
همیشه طهارت داشزته  »حضرت فرمود: «. ر تم وسیع شود

 4«.شود باش که این کار موجب  یادی ر تت می

 رحمۀ . صل8

به بهترین اخالق دنیا و  شیا شما را»فرمود:  رسول خدا
بلزه یزا   »اصزحاب عزرض کردنزد:    «. شخرت راهنمایی کنم

 حضرت فرمود: « رسول اهلل!

کسی که با فردی که با او قطرع ارتبراط کررده رابطره برقررار      

                                                
 .51، ص4، جالکافی  .1
.515، ص2، جالخصال. 2
 .118، ص1، جوسائل الشیعه .3
 .2151، ص5، جمیزان الحکمه. 4
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کند و به کسی که او را محروم کررده عطرا کنرد و از کسری     
شرود از ایرن    که به او ظلز کرده درگذرد  کسی که شاد مری 

یوًنی شرود و رزقرش وسرعت یابرد تقروا پیشره       که عمرش 
 1رحز به جا آورد ۀ کرده و صل

 فرمود:  رسول خدا

رحز بره  ۀ گروهی اهل فسق و فجورند و نیکوکار نیستند؛ اما صل
آورنررد در نتیجرره اموالشرران زیرراد و عمرشرران یرروًنی    جررا مرری

 2ها اهل نیکی باشند؟ شود اگر این شود؛ حال چه می می

 حسین. زیارت امام 9

 فرمود:  امام باتر

بروند  به شیعیان ما دستور بدهید که به زیارت قبر حسین
یوًنی شدن عمرر و  ۀ که زیارت او رزق را زیاد کرده و مای

  3شود  ها می دفع بدی

 . مدارا11

 فرمود:  رسول خدا

همانا در مدارا و رفق، زیادی و برکت وجود دارد و هر کره  

                                                
 .112، ص11، جبحاراالنوار .1
. یعنی ش  که اگر اهل نیری بودند به طور حتم بهرۀ 155، ص2، جالکافی  .2

 بردند. تری ا  این عمل می بیش
 .151، صکامل الزیارات .3
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 1شود  از خیر محروم می ،از رفق محروم گردد

 . نماز شب11

برکزت در  ۀ نمزا  شزب را مایز    در روایتی رسول خدا
 2ر ق دانسته است.

 . پرداخت حقّ مال12

 کززات داد  رو ی را افززدایش  »فرمززود:  امززام بززاتر 
 3«.دهد می

 . خوش نیتی13

کسزی کزه نیزتش خزوش باشزد،      »فرمزود:   امام صزادق 
 4«.کند خداوند عدّ و جلّ ر ق او را  یاد می

 امتحانات الهی را فراموش نکنید

یک نرته را هم نباید فراموش کرد کزه تنانزای اتتصزادی    
یری ا  امتحانات الهی است که نباید ا  ش  فرار کرد. امیزر  

 فرمود: مّمنا  علی

ها را مقدّر فرمود و آن گاه آن را زیاد کرد و  خداوند روزی
کاهش داد و به تنگری و وسرعت تقسریز کررد و بره عردالت       

                                                
 .111، ص2، جالکافی  .1
 .111، ص84، جبحاراالنوارر.ک:  .2
 .211اطوسی ، صاالمالی  .3
 .211، ص8، جالکافی .4
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رفتار نمود تا هر که را بخواهد به وسعت روزی و یرا تنگری   
گرزاری و شرکیبایی فقیرر و     آن بیازماید و از ایرن راه سرپاس  

 1غنی را امتحان نماید 

 ایش روزیدستوراتی از علما برای افز

 فرمود:  مرحوم شیت اهلل سیدعبدالرریم کشمیری

یک بار از آقای قاضی درخواست کیمیا و راهنمایی رسیدن 
اللّهُومَّ  »به آن را کردم  ایشان فرمود: ایرن ذکرر را زیراد بگرو     

که این « اَغنِني بِحاللِكَ عَن حَرامِكَ وَ بِفَضلِكَ عَمَّن عِواکَ
 2خود کیمیا است 

به همراه شیت اهلل سزید   نی حضرت امامدر ایام جوا
 علی نخودکی در مشهد با شیخ حسن احمد  نجانی

دیداری داشزتند. ایزن دو ا  شزیخ، علزم کیمیزا را مطالبزه       
دهیزد در غیزر شنچزه     شیا تعهّد مزی »گوید:  کنند. شیخ می می

هیچ یک « مرضیّ خداوند متعال است ا  ش  استفاده نرنید؟
دهم کزه   چیدی می»گوید:  شیخ میشوند. سپس  د نمیمتعهّ

دهزد:   بعد هم این دستور العمل را می«. ا  کیمیا بهتر باشد
توحیزد، سزه بزار    ۀ بعد ا  هر نما  واجزب سزه بزار سزور    

                                                
 .11، خطبهالبالغه نهج  .1
خداوندا! مرا به وسیلۀ حالل ». ترجمۀ دعا: 83، صافالکیاندر محضر . 2

ای و به واسطۀ فضل خویش ا  غیر خودت  خویش ا  شنچه حرام کرده
 «.نیا  کن بی
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* رَجًاخْتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مَوَ مَن يَ»ۀ صلوات و سه بار هم شی
عَلوىَ اللَّوهِ فَهُووَ       تَسِبُ وَ مَون يَتَوَكولَ  حوَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ اليَ

را  «ءٍ قَودْرًا ىشَو  لِّقَدْ جَعَلَ اللَّوهُ لِكُو  مْرِهِ سْبُهُ  إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أحَ
 1بخوانید.

خود گفته است که « فلیهالنَ»ل در کتاب شریف شهید اوّ
موجب امزا   واتعه در شب، پیش ا  خواب ۀ ورخواند  س

 2دستی است. تنگا  

                                                
 .211، صزمزم عرفان. ر.ک: 3و2، شیۀ15. سورۀ طالق، 1
 .213، صمصابیح الجنان. 2
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، ترجمزه: محمّزد مهزدی فوالدونزد ام     قرآن کریم. 1
 .ق.ه  1415؛ تهرا : دارالقرش  الرریم، 1 ، چ 1381
نهاا  ق ؛  351ز    411. ابوالحسززن محمّززد رضززیا 2

دکتر صبحی صزالح؛ تزم: انتشزارات     ، تحقیق:5؛ چالبالغه
 هجرت.
، ترجمه و تدوین: علی شیروانی؛ صحیفۀ سجادیه .3
، تهرا : معاونت پبوهشی و شمو شی سا ما  تبلیغزات  1چ

 .1385اسالمی، 
؛ غررالحکم و دررالکلام . شمدی تمیمی، عبدالواحد، 4
 .1311، تم: دفتر تبلیغات اسالمی، 1چ

ق ؛  151اهللامهبةة   ن. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بز 5
خانۀ شیت اهلل مرعشزی   ، تم: کتاب1، چشرح نه  البالغه

 ق.1414نجفی، 
عدة   ق ؛  841. ابن فهد حلّی، احمزد بزن محمّزد ام   1
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، تهرا : دارالرتب االسالمی، 1؛ چالةاعی و نجاح الساعی
 ق.1411
 318. ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن تولویزه تمزی ام   1
، الفقاهةةة، تززم: مّسسززۀ نشززر 1؛  چالزیااارات کامال ق ؛ 
 .ق.ه 1411
 114. ابوالقاسم علی بن موسیاسید بزن طزاووک؛ م  8
، ، تززم: مّسسززۀ شل البیززت 1؛ چفااتا االبااوابق ؛ 
 ق.1411
. ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه تمی، 1

؛ ثواب االعماال ق ؛ 311 ز 381معروف به شیخ صدوق ا
 .1314، تم: انتشارات شریف رضی، 2چ

، تزم: انتشزارات   2؛ چالخصال. زززززززززززززززز ؛  11
 ق.1413اسالمی، 
؛ تزم: انتشزارات   علل الشرایع. زززززززززززززززز ؛ 11

 داوری، بی تا.
، مشزهد:  1؛ چفقه الرضاا . زززززززززززززززز ؛ 12

 هز .ق. 1411، المّتمر العالمی لالمام الرضا
، ضره الفقیاه کتاب من الیح. زززززززززززززززز ؛  13

 .1313؛ تم: انتشارات اسالمی، 2چ 
 581. ابوعبداهلل محمّد بن علی بزن شزهر ششزوب ا   14
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؛ نجف: انتشارات حیزدری،  مناقب آل ابی طالبق ؛ 
 .ق.ه  1311
. ابوعبداهلل محمّد بزن محمزد بزن نعمزا  العربزری      15

 ةاإلرشاد في معرف ق ؛ 331ز   413البغدادی اشیخ مفید؛ 
 ق.1413؛ تم: دارالمفید،  حجج اهلل على العباد

، تزم: کنازرۀ   1؛ چاألماالی . ززززززززززززززززززز ؛ 11
 ق.1413شیخ مفید، 

، تم: 1؛ چالفصول المختار  . ززززززززززززززززززز ؛11
 ق.1413کنارۀ شیخ مفید، 

؛ بیزروت: دارصزادر،   مسند احمد. احمد بن حنبل؛ 18
 بی تا.
؛ مصاابیا الجناان  ید عبزاک؛  . حسینی کاشانی، س11

 .1384، تم: نشر جمال، 1چ
إرشاد القلوب ق ؛ 841. دیلمی، حسین بن محمّدام21

 ق.1412، تم: انتشارات شریف رضی، 1؛ چإلى الصواب
الفایق فی ق ؛ 583.  مخشرى، محمود بن عمر؛ ام21

 ق.1411، بیروت: دارالرتب العلمیه، 1؛ چغریب الحدیث
، تزم:  3؛ چه سوی محباوب ب. ساعی، سیّد مهدی؛ 22

 .1381دفتر شیت اهلل العظمی بهجت، 
. سززتوده، امیررضززا و سززید ناصززری، حمیززد رضززا؛ 23
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401 

، تهرا : مّسسۀ نشر و تحقیقزات  1؛ چای از خورشید پاره
 .1318ذکر، بهار
المیازان فای تفسایر    . طباطبایی، محمّد حسین؛  24
 ق.1411، تم: انتشارات اسالمی، 5؛ چالقرآن
ابوالفضل علزی اا  علمزای تزر  هفزتم ؛     . طبرسی، 25
هزز   1418، تم: انتشارات دارالحدیث، 1؛ چاالنوار  مشکا
 .ق.

. طبرسی، رضی الدین أبو نصر حسن بن فضزل اا   21
، تزم:  4، چمکاارم االخاالق  علمای تر  ششم هجزری ؛  

 ق.  1412انتشارات شریف رضی، 
کنااد و کاااوی دربااار   . طریقززه دار، ابوالفضززل؛ 21

، تم: دفتر تبلیغات حو ۀ علمیۀ تزم،  5؛ چتفأل استخاره و
1311. 
 - 385. طوسززی، ابززو جعفززر محمّززد بززن حسززن ا 28
، تهزرا : دارالرتزب   4، چتهذیب االحکامق  االمالی؛ 411

 .1315االسالمیه، 
، تزم: مّسسزه   1؛ چاالمالی. ززززززززززززززززززز ؛ 21
 ق. 1414بعده، 
ق  1133زز  1114. العاملی، محمّد بن الحسن الحکرّام31

؛ تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشدرععة ؛ 
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 .1312، ، تم: مّسسۀ شل البیت2چ
؛ تززم:  الجددوا ر السدد ية . زززززززززززززززززززز ؛ 31

 تا. انتشارات مفید، بی
. عاملی، محمّد بزن مرزی معزروف بزه شزهید اوّلا      32
، 1؛ چذکری الشيعة فی احکدا  الشدرععة  ق ؛ 134ز181

 ق.1411، ل البیتتم: مّسّسۀ ش
، تم: 15؛ چذکرهای نجات بخش. عبّاسی، مهدی؛ 33

 .1311موج علم، 
، تهرا : 5؛ چمطلع عشق. علی اکبری، محمّدجواد؛ 34

 .1384دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
؛ الزهد. کوفی اهوا ی، حسین بن سعیداتر  سوم ؛ 35

 ق.1412، المطبعة العلمية، تم: 2چ
، 5؛ چالکافیق ؛ 321ام . کلینی، محمّد بن یعقزوب 31

 .1313تهرا : انتشارات دارالرتب االسالمیّه، تابستا 
، 3؛ چدر محضر افالکیان. گروه تحقیقاتی الغزدیر،  31

 .1381تهرا : سلسلۀ مهر، 
کناز  ق ؛ 115. المتّقی الهندی؛ عالء الدین علزی ام  38

؛ بیزروت: مّسّسزۀ   العمال فی سنن االقاوال و االفعاال  
  ق. 1411الرساله، 
بحار االنوار ق ؛ 1131ز1111. مجلسی، محمّد باترا31
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408 

، بیزروت:  2؛ چالجامعة لةرر أخبار االئمّدة االهادار  
 ق. 1413الوفاء،  مؤسّسة
تحکایم خاانواده از   . محمّدی ری شهری، محمّد؛ 41

 .1381، تم: نشر مشعر، 1؛ چنگاه قرآن و حدیث
، تززم: 4؛ چزماازم عرفااان. ززززززززززززززززززز ؛ 41

 .1381دارالحدیث، 
، تززم: 1، چمیاازان الحکمااه. زززززززززززززززززز ؛ 42

 .1311دارالحدیث، 
؛ انسان و سرنوشات  ؛ 1358. مطهری، مرتضزیام 43

 .1312، تهرا : انتشارات صدرا، 12چ
، تهزرا : انتشزارات   5؛ چ؛ خاتمیّت . زززززززززززززز44
 .1311صدرا، 
؛ اسااالمنظاام حقااوق زن در  . ززززززززززززززز ؛  45

 .1311، تهرا : انتشارات صدرا، 14چ
؛ احکام روابط زن و مارد . معصومی، سیّد مسعود؛ 41

 .1381،  تم: بوستا  کتاب، 21چ
؛ تهزرا :  1، چتفسیر نمونه. مرارم شیرا ی، ناصر؛ 41

 .1314دارالرتب االسالمیه، 
.ش ؛ ه 1318. موسزززززوی الخمینزززززی، روح اهلل ام 48

 دارالعلم، بی تا.، تم: 1؛ چتحرعرالوسيلة
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جاواهر الکاالم   ق ؛ 1211. نجفی، محمّد حسزنام 41
، بیروت: دار احیاء التراث 1؛ چفی شرح شرایع االسالم

 العربی، بی تا.
ق ؛ 1254ززز1321. نززوری طبرسززی، میززر ا حسززینا51

، تم: مّسّسۀ 1؛ چمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل
 ق.1418، شل البیت

 


