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 پيش گفتار

ــق  ــت. ح ــي اس ــاي اجتماع ــي ترين واحده ــن و اساس ــواده، از مهم تري خان
ــان ها و  ــي انس ــوق طبيع ــزِو حق ــان ج ــب و ادي ــه ي مذاه ــكيل آن در هم تش
ــق ازدواج  ــوان از ح ــس را نمي ت ــت. هيچ ك ــمّيت اس ــروعّيت و رس داراي مش
ــته و حتي امروزي،  ــي از ملل و اقوام گذش ــر چه در تاريخ برخ ــروم كرد، اگ مح
ــاز، ولي                                                                                                            ــري مج ــورد. ازدواج ام ــم مى خ ــه چش ــتم كاري ب ــن س ــواردي از اي م
ــت. ــروط اس فرزندداري در نزد برخي از مكاتب و مذاهب، از جمله در اسالم،مش

ــت و همدلي، همكاري، وحدت و  ــكيل و تداوم حيات خانواده بر الف بناي تش
ــرايع و اديان  ــت. در همه ي ش ــت، آزادي و رضايت مرد و زن اس ــاس خواس براس
ــوار و همراه با     ــتن آن دش ــت و گسس ــان و آزاد اس ــكيل پيوند خانوادگي آس تش
ــه امر جدايي و طالق  ــياري از جوامع، اقدام ب ــت. در بس مالمت ها و سرزنش هاس
ــروطي سخت دارد و  ــت 1 و در بعضي از مذاهب و اديان ش كاري در حد محال اس
ــبتاً طوالني2  و گاهي هم از مجراي قانون و تحت كنترل  پس از طي مراحلي نس

دولت و محاكم قضايي صورت مي گيرد3 .
ــان و مذاهب،            ــوي علماي ادي ــت آن، از س ــه دليل اهمّي ــواده ب ــوع خان موض
جامعه شناسان، روان شناسان، مربيان، حقوق دانان و حتي سياستمداران و ناظران 

روابط بين الملل و… مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
ــت كه در آن صورت هاي جديدي از  ــت خانواده بيش تر به اين جهت اس اهمي
ــكار  ــط، اخالق و عواطف مطرح مي گردد و نفوذ و تاثير آن در جان آدمي آش رواب
ــان هميشگي است. در خانواده، با شرايط تازه اي از حيات  و نقش و اثر آن در انس
ــور و گرمي و لذت  ــاس و عاطفه و ش زن و مرد مواجهيم كه در آن زيباترين احس
به چشم مي خورد. زن و شوهر، كه دو ركن اساسي تشكيل خانواده اند، زير سقفي 
ــترك را آغاز مي كنند و گروه نخستين 4 را به وجود مي آورند. بعدها با  زندگي مش
ــوهر است، جامعه اي كوچك  ــل، كه ثمره ي محبت و اُنس اين زن و ش توليد نس
ــكيل جوامع بزرگ تر و  ــر منشأ تش ــكيل مي دهند كه س ولي ايده آل و آرماني تش

آرمان هاي قوي ترند.
1. مثل مسيحيت  

2. در اسالم 
3. در جامعه ى اسالمى ايران 

4. گروهى را « نخستين » خوانند كه بناى تشكيل آن بر وحدت ، انس و صميميت باشد. 
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ــه و اصلي اجتماعات  ــته هاي اولي ــن گروه هاي كوچك و محدود، هس آري، اي
ــكل هاي  ــت، فرهنگ، اقتصاد و تش ــكيل مي دهند، كه در آن سياس ــري را تش بش
ــكيل  ــايه ي اين تش ــژه تجلّي پيدا مي كند و ملت پديد مي آيد. هم چنين در س وي
ــا، آداب و هنر، ابداعات  ــفه ي حيات، ارزش ه ــكل، علوم، افكار، اخالق، فلس و تش
ــرايت  ــل به ديگران س ــل به نس ــد و اين موارد، نس ــود مي آين ــات به وج و اختراع
ــأ همه ي خيرات  ــرد خانواده سرمنش ــوان ادعا ك ــن مي ت ــوند1 . بنابراي داده مي ش
ــت. ــي همه ي آن خيرات اس ــدان آن به معناي نف ــع و فق ــراي جوام ــركات ب و ب
ــترش  ــرِي امروز و حتي از علل و رازهاي مهم گس از دردهاي مهم جوامع بش
ــتي بناي خانواده و از هم  جرايم و انحرافات در جاي جاي اين كره ي خاكي، سس

پاشيدگي كانون خانواده هاست. 
ــياري از فجايع  خانواده به علت حصاري كه بر اطراف خود دارد، مانع بروز بس
ــود، نابه ساماني و  ــته يا برداشته ش ــت. هنگامي كه اين حصار شكس و جنايات اس
ــيب ها فراهم  ــد و در نهايت زمينه ي بروز انحرافات و آس ــفتگي به وجود مي آي آش

مي گردد2 .
ــي براي ايجاد              ــان در تكاپوي يافتن راه ــروز، خيرانديش ــواره در جهان ام هم
ــتي  ــتند كه در آن انس و صفا، وحدت و صميميت و صلح و همزيس جامعه اى هس
ــت يابي به چنين مقصدي طرح ها، شيوه هايي را پيش نهاد  ــد. براي دس حاكم باش
ــا بي فايده بودن، در البه الي  ــياري از آن ها به علت اجراناپذيري ي مي كنند كه بس

اسناد و در قفسه ي كتابخانه ها بايگاني شده اند. 
ــته  ــاس تجربه هاي گذش ــالم نيز، رأي و نظري دارد كه براس در اين عرصه اس
ــالم معتقد است هر اقدام  ــد. اس ــاز باش ــا و چاره س و تاريخي آن مي تواند راهگش
نيكوكارانه اي بايد از خانواده آغاز گردد و اين سخن پيامبر گرامي ماست كه فرمود: 

اِْبَدْأ بِما تَُعوُل3 ؛ يعني نخست از خانواده آغاز كن. 
ــكل، بر ضوابط  ــاي اين تش ــواده توصيه ها دارد. بن ــكيل خان ــالم براي تش اس
ــر تعيين مي شود؛ حقيقت  ــوي صانع و خالق بش ــت. كه از س ــتوار اس معقولي اس

مطلقي به ظرافت هاي جسمي و رواني و اسرار ما آگاه است، از جمله:
ــدان و همه ي  ــل زوجين، فرزن ــئوليت هاي متقاب ــر حقوق و مس ــداوم آن ب - ت

1. سرايت فرهنگى 
2. آسيب ها و عوارض اجتماعى 

3. به نقل از كتاب ُدرج گهر 
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اعضاي خانواده مبتني است.
ــاس انس و محبت، صفا و وحدت، همكاري و گذشت،  ــبرد زندگي براس - پيش

عفت وتقوا و محرمّيت اسرار استوار است.
ــرد در تأمين يك خانواده  ــالق دو ركن مهم و تاثيرگذار زن و م ــان و اخ - ايم
ــالمي  ــت داري پديد مي آيد. در بينش اس ــاس اين دو ركن امان ــت و براس اس
ــپرده                                                                                                ــتند كه به يكديگر س ــوهر و نيز فرزندان امانت هاي خداوند هس زن و ش
ــده اند و هر كدام از آن ها موظف به حفظ و رعايت اين امانت هاي خداوندند.  ش
ــيب مي رساند و سبب كيفر  رعايت نكردن اين حق، به امانت هاي پروردگار آس

و عقوبت الهي مي شود.
ــالم درباره ي  ــي و ارائه ي نظر اس ــه را در اين كتاب دنبال مي كنيم بررس آن چ
ــي و  ــكيل آن و مش ــت. هم چنين بيان مقاصد و اهداف، معيارهاي تش خانواده اس
ــت، كه با  ــترك و تداوم و امنيت آن اس ــاي زوجين در گذران زندگي مش روش ه
رعايت اختصار نگاشته و ارائه خواهد شد. جويندگان اطالعات بيش تر مي توانند به 
ــت پاره اي از آن ها در پاورقي هاي اين كتاب آمده  منابعي مراجعه كنند كه فهرس
ــي ما در اين نگارش، همان گونه كه خواهيد ديد، قرآن و كتب  ــت. منبع اساس اس
ــعي خواهيم كرد از نظرات علماي  ــك در اين راه س ــت. بي ش روايي و حديثي اس

برجسته و صاحب راي نيز بهره بگيريم تا محتواي كتاب را غني تر سازيم.
از خداي بزرگ مي خواهيم كه نسل نوجوان و اميدهاي آينده ي دنياي اسالم و 
انقالب رادر تبعّيت از خط قرآن و عترت موفق بدارد و خرسندي و سعادتي را كه 

در خور شأن اسالم و مقام عبوديت است نصيب شان فرمايد.
                                                                                
                                                                                                                                                مؤلف
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هدف كلي
شناخت خانواده از ديدگاه اسالم
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فصل اول

خانواده در اسالم
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1-1 كليات
در این فصل پس از بيان فلســفه ازدواج،كه یك نياز طبيعي است، به ذكر این 
نكات مي پردازیم: 1- ازدواج بایــد در چارچوب ضوابط و مقررات الهي و در نظام 
خانواده صورت گيرد. 2- آن گاه به تعریف خانواده نظر اسالم را در آن زمينه عرضه 
خواهيم كرد. 3- ســپس از مقاصد و اهداف ازدواج و از نوع روابط اعضاي آن و از 
وســعت و دامنه ي آن سخن خواهيم گفت 4- در نهایت بناي ازدواج را در اسالم 

مطرح خواهيم كرد.

2-1 خانواده از نظر اسالم و دیگران
ازدواج سبب ایجاد رابطه ي انس، آشنایي و پيوند و همدلي بين مرد و زني است 
كه در سایه ي قواعد مذهبي كنار هم قرار گرفته اند. هم چنين، ازدواج نياز طبيعي 
و زیربنایي براي هر انسان است و در سرشت و ذات و عمق وجود بشر ریشه دارد. 
این نياز، پســران و دختران را از سنين بلوغ زیســتي به سوي هم مي كشاند، كه 
حاصل و فرجام مشروع آن تشكيل خانواده و تأمين زندگي مشترك است و سبب 

توليد نسل و تضمين بقا و تداوم بشر خواهد شد.

3-1 ضوابط و مقررات الهي
هر انســان ســالمي در عرصه ي حيات و در خط رشد و تكامل و انجام وظایف 
و مســئوليت هاي اجتماعي و الهي خویش، موظف به قبول ازدواج تحت قواعدي 
ســنجيده است تا در سایه ي انس و الفت حاصل از آن بار امانت الهي را به مقصد 

برساند.
اقناع این غریضه ي خدادادي كه به منظوردســت یابي به آرامش و ســكون1  و 
لذت و خرسندي زوجين صورت مي گيرد نمي تواند بدون در نظر داشتن ضوابطي 
انجام پذیرد. براســاس ادیان الهي و از جمله دین مقدس اســالم، این امر باید در 
چارچوب تعاليم شرع و در نظام تأســيس خانواده باشد. آفریدگار انسان كه عالِِم 
اَســرار ما 2، و طّراح آفرینش3  و خواســتار خير و سعادت ماست، روابط آزاد مرد 
و زن را خالف مصلحت انســان ها مي داند، و در خور شــأن حيوان ذكر مي كند و 

1. آیه ی 21 - روم 
2. آیه ی 7 - طه  
3. آیه ی 6 - زمر 
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ــي هاي ــت. تحقيقات و بررس براي چنين پيوندي فرجامي خوش و زيبا قايل نيس
صاحب نظران از روزگاران گذشته تا به حال نيز همين مسئله را اثبات كرده است.
روان شناسان، جامعه شناسان، علماي حقوق و تربيت،مديران و مسئولين و ضوابط،
ــياري امكان براي فرد و جامعه عوارضي تلخ و ناگوار پديد مي آورد و در موارد بس
ــت و جبران آن ها وجود نخواهد داشت و آدمي مادام العمرمحكوم به تحمل بازگش

آن خواهد بود1 .

4-1 تعريف خانواده
از نظر علماي جامعه شناسي پاسخ هاي متنوعي در دست است كه به برخي از

آن ها ذيًال اشاره مي شود:
ــروع مرد و زني كه ــي از پيوند مش ــت اجتماعي ، ناش - خانواده واحدي اس
ــد2.  در تعريف ديگري ــن پيوند، آن را تكميل مي كنن ــدان پديد آمده از اي فرزن

گفته اند:
ــت كه با هدف و انديشه ي وصول به ــامل مجموعه اي از افراد اس - خانواده ش
ــقفي قرار مي گيرند و سرگرم زندگي هستند3. تعريف هاي منافع مشترك زير س
ديگري نيز از خانواده وجود دارد كه هر عالمي به نوعي از آن دريافت و برداشت

مي كند و براساس خط فكري خود به  بحث و دفاع از آن مى پردازند.

1. خانواده و مقاصد آن در اسالم ، ص 78 
2. اين تعريف مورد تأييد اسالم نيز هست. 

3. اين تعريف مورد تأييد علماى غرب است. 

مطالعه ى آزاد

ــفه و توصيه هاي خيرخواهانه ي صاحبان اديان و مذاهب، مصلحان، فالس
ــيده و معقول سخن گفته و در ــاني كه انديش صاحبان مكاتب و همه ي كس
ــاس نبوده اند، اين است كه همه ي پيوندهاي غريضي بايد خط فريب و احس
در نظام خانواده و در رابطه اي مشروع از انس و صفا صورت گيرد. اين نكته اي
ــت كه بيش تر بايد مورد عنايت و رعايت انسان ها، به ويژه دوشيزگان، كه اس

مادران شرافتمند و اميدهاي جامعه فردايند، باشد.
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ــي مرد و زن ، كه ــكل از دو ركن اصل ــواده را گروهي مي داند متش ــالم خان اس
ــه و بر اثر آن ــار يكديگر قرار گرفت ــروع و الهي در كن ــه اي مش ــايه ي ضابط در س
ــده اند. اساس روابط ــخصيت اجتماعي، حقوقي، معنوي و مدني ش پيوند داراي ش
انس شان را نكاح تشكيل مي دهد1 و نكاح ، عقد يا پيماني است  كه بر اساس آن

رابطه ي زوجيت مشروع مي شود.

مطالعه ي آزاد

ــع غير الهي به ــكيل آن در جوام ــالم با تش ــكيل خانواده در اس فرق تش
سبب مشروعيتي است كه در اسالم با رعايت ضوابط ديني و خدايي حاصل
ــت بخشيدن به پيمان ازدواج و ــود و اين امر خود موجبي براي قداس مي ش
ــزل و عاملي براي تداوم و بقاي آن ــي براي حفظ خانواده از خطر تزل ضمانت

است.
در  ازدواج اسالمي تنها مرد و زن نيستند كه به طور مستقل، به تشكيل
ــتورالعمل و ضوابط او نيز ــون خانواده مي پردازند، بلكه حكم خدا و دس كان
ــاس برنامه الهي ــت. از اين رو، زندگي زن ومرد بايد بر اس بر آن دو حاكم اس
ادامه يابد و احياناً گسستن اين روابط 2 نيز بايد براساس رعايت حكم خداوند

باشد.

ــت و بقاي ازدواج ــرط صح ــالم، فرزندداري ش ــكيل خانواده از نظر اس در تش
ــت ولي اسالم به مردان و زنان سفارش كرده است كه در جريان تداوم حيات نيس
خانوادگي، نسلي از خود باقي بگذارند3.  اصوالً فرزندداري در اسالم، نشانه ي كمال
زوجين در دوران زندگي مشترك و زمينه ساز دعاي خير پدر و مادر پس از وفات 4
محسوب مي شود و اكيداً مورد تأييدو سفارش اسالم است5.  اسالم بر  خالف برخي

از مكاتب فلسفي، به زاِد َولَِد افراد با ديده ى بدبيني نمي نگرد6.
1. به گفته ى راغب اصفهانى در مفردات القرآن ، نكاح در اصل براى عقد است و در اصطالح به معنى روابط همسرى

است. 
2. طالق 

3. مكارم االخالق 
4. به فرموده ى امام سجاد نظام حيات خانواده ، فصل اهداف 

5 وسايل الشيعه ، ج 14 
6. نظريه ى مالتوس و انديشه ي مسيحيت كاتوليك 
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ضرورت ازدواج
ازدواج موجب تشكيل كانوني براي وصول مردان و زنان به كماالت مقّدر
ــببي براي ايجاد ــاره ي آن بحث خواهيم كرد و نيز س ــت كه درب خويش اس
ــايه ي عقد و پيمان ــت. در س ــوهر اس رابطه اي تؤام با انس و الفت زن و ش
مشروع، اسالم مرد و زن را دوستدار راستين يكديگر، يار وغمخوار هم، محرم
ــكيل ــريك درد و غم، ياور و مددكار هم مي خواهد. اصوالًتش راز يكديگر، ش
ــكون و آرامش، دوستي خالص و ــت يابي به س خانواده بايد عاملي براي دس
ــدون چنين وضع و ــد1.  خانواده ب ــرد و زن به يكديگر باش ــت آوري م رحم

شرايطي رنگ و هواي اسالمي نخواهد داشت.
ــمرديم براي فرد مايه ي ــن كانوني با چنان وصفي كه برش ــكيل چني تش
ــاب مي آيد، زيرا در ــت و ضرورت حيات زن يا مرد به حس خدمت جامعه اس
ــد و دركنار همدلي مأنوس و ــايه ي ازدواج از تنهايي رواني بيرون مي آين س
ــكون ناشي از آن مي توانند همرازي صميمي قرار مي گيرند و با آرامش و س
در سير به سوي مقصود، آرام و راحت حركت كنند. اين اقدام، به حال جامعه
ــز مفيد خواهد بود و از آن بابت كه زوج در خط انجام وظيفه و ــاع ني و اجتم
ــئوليت متقابل قرار مي گيرند محيط جامعه در وضعيتي پاك و به دور از مس

عوامل فساد و لغزش و آسيب ها و عوارض اجتماعي قرار مي گيرد.
ــوق و ــالق، حق ــان و اخ ــر ايم ــواده ب ــاي خان ــط اعض ــالم، رواب در اس
ــت2.  زن و مرد مسلمان، يعني ــئوليت و رحمت و دل سوزي مبتني اس مس
ــن و ضوابط او، ــت قواني ــي و با رعاي ــان اله ــاس فرم ــه بر اس ــا ك همان ه
ــد تقرب و اخالص ــروردگار و با قص ــت و رضاي پ ــتن خواس با در نظر داش
ــد نظر قرار ــاني را  م ــه ازدواج داده اند3،  صفات عاليه ي انس ــدا تن ب ــه خ ب
ــوي مقصد رشد راه سازگاري ــير زندگي و پيشروي به س مي دهند و در مس
ــكاري و تعاون ــود را بر مبناي هم ــش مي گيرند. روابط خ ــس را در پي و ان

1. آيه ى 21 - روم 
2. نظام حيات خانواده در اسالم ، فصل روابط خانواده 

3. ازدواج در بينش اسالمى يك عمل عبادى است.
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ــبت به اعمال و رفتار و نيز مواضع و حاالت يكديگر ــازند و نس ــتوار مي س اس
ــبت به يكديگر در خط ــا خوش بينى برخورد مى كنند. فداكارى و ايثار نس ب
ــى ــا و لغزش در روال و مش ــت در موارد خط ــا و عفو و گذش ــِى آن ه زندگ
آن هاست1. چنين زوجى چون بناى زندگى شان بر وحدت و انس است سعى
ــر خويش مقدم دارند. ــر خود را ب ــد در همه ى لذات و امتيازات،  همس دارن

5-1 وظايف و مسئوليت هاي خانواده
ــت كه زوجين با ــئوليت هايي اس ــالم عهده دار وظايف و مس خانواده از نظر اس
توافق و همكاري آن ها را انجام مي دهند. برخي از وظايفي كه در سرنوشت خانواده

:2 نقش و تأثير بيش تري دارند و تأكيد درباره ي آن ها زيادتر است، عبارت اند از

- اقناع غريزي، كه در صورت مشروعيت داراي جنبه ي قداست است.
- توليد نسل براي تداوم و ابقاي آن، كه اصوالً نسل ها ميراث داران مردان و زنان

امروزند.
ــدف الهي در ــد و ه ــئول و در خط رش ــن و متعهد و مس ــل مؤم ــت نس - تربي

آفرينش.
ــدي مهم براي ــال يكديگر، كه خود مقص ــد و كم ــم آوردن موجبات رش - فراه

تشكيل خانواده است.
ــال خوردگي و در تنگناهاي ناگزير ــت از همديگر به هنگام بيماري و س - مراقب

زندگي، زيرا آدمي همواره به معاوني دلدار نيازمند است.
ــن به مخاطره افتادن جان و ــت از يكديگر در قبال مزاحمت ها و در حي - حماي

مال و شرف و عقيده.
- تشكيل واحد توليدي اقتصادي در ازدواج مطرح نيست، ولي خانواده موظف به

حمايت از برنامه ي اقتصادي جامعه است و در آن نقش تعيين كننده اى دارد.
1. نهج البالغه - نامه ى 23 

2. نكات مورد بحث با در نظر داشتن مجموعه اى از آيات و روايات ارائه شده است. 
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ــل ــرايت دادن فرهنگ جامعه به يكديگر و به نس ــر وظايف خانواده، س از ديگ
ــت و نيز پاسداري درست بعد، در عين ارزيابي و نقد و نيز اصالح و تكميل آن اس
ــكل و سازمان دهي ــاوندي و حفاظت از پايگاه اجتماعي اعضا، تش از روابط خويش
ــب براي درست ــات، فراهم آوردن زمينه و محيط مناس افراد براي دفاع از مقّدس

انديشيدن و در خط وظيفه و مسئوليت الهي گام برداشتن (يعني عبادت).
مطالعه ى آزاد

خانواده و گونه هاي آن
ــورت در جوامع مختلف ــكل و ص ــكيل خانواده و تداوم آن از نظر ش تش
ــاي آن در عرصه ي بين المللي، ديد و ــت و ما ضمن بيان گونه ه متفاوت اس

نظر اسالم را در آن ارائه مي دهيم.
ــت: برخي از جوامع ــواده از نظر خون و نژاد و قوميت، دو گونه اس - خان
اصرار دارند ازدواج ها در نژاد و قوميت ويژه صورت پذيرد1.  برخي ديگر اين

شرط را ضرور نمي شناسند و اسالم پذيراي ديدگاه دوم است.
ــري يا چند همسري باشد. ــت به صورت تك همس - خانواده ممكن اس
اسالم اصل را بر تك همسري مي گذارد. چند همسري در بينش اسالمي، در
ــورت ضرورت و مصلحت و به خاطر حفظ نظام وقوع مي يابد، نه به خاطر ص
هوسراني و ذّواقيت2.  در اين جا  بيش از آن كه هوس مردان مورد نظر باشد
ــول بعد، بحث خواهيم ــت (در اين مورد در فص رعايت حال زنان مطرح اس

كرد).
- خانواده از نظر گردش كار ممكن است زن ساالر يا مرد ساالر باشد. اسالم ،
ــيم وظايف و ــالم اصل بر تقس ــر دو ديدگاه را رد مي كند. در اس ــن ه اي
مسئوليت ها در محيط خانواده است. در برخي از موارد مرد بايد تابعيت زن
را در گردش كارخانواده بپذيرد و در مواردي هم زن بايد تابعيت مرد را قبول
كند3 و در هيچ موردي تجاوز از خط و مرز الهي براي مرد يا زن مجاز نيست.

1. مثل قوم يهود 
2. ذّواقيت اين است كه فردى به خاطرهوس و تنوع طلبى هر چندگاه با كسى ازدواج كند و پس از مدتى

او را طالق دهد و با ديگرى ازدواج كند. 
ــود. در مكتب فاطمه - فصل ــى (ع) و فاطمه (س) مرزها را معين فرم ــدا (ص) در ازدواج عل ــول خ 3. رس

ازدواج. 
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ــودكان به تبار مادران ــتگي ها، در برخي از جوامع ك ــر تبار يا وابس از نظ
ــد (مثل برخي از جوامع اوليه و قبايل)1 و در برخي ديگر كودكان در مي آين
ــدن امروزي). ــل اكثريت جوامع متم ــناس نامه ي پدران را مي گيرند(مث ش
ــتقيم دارند. ولي ــئوليت مس ــاره ي كودكان مس ــدر و مادر درب ــالم پ در اس
ــدران در مي آيند. ــه تبار پ ــتگي، فرزندان ب ــناس نامه اي و وابس ــر ش از نظ
ــف، ــع مختل ــز در جوام ــت ني ــتردگي و محدودي ــر گس ــواده از نظ خان
ــيع و ــبكه اي وس ــاوت دارد. در برخي از جوامع، خانواده ش ــكل هاي متف ش
ــرادران، خواهران، نوه ها ــت و در آن والدين، جد، ب ــق اس ــد عمي داراي پيون
ــد2 و در بعضي ــد و در تعريف خانواده مي گنجن ــو خانواده ان ــدان عض و فرزن
ــران، اعضاي ــوهر و فرزندان اند و ديگ ــامل زن و ش ــواده تنها ش ــر خان ديگ
ــالم از نوع دوم است. ــته به حساب مي آيند. خانواده در اس ــته يا پيوس وابس
ــتغال نيز صورت هاي مختلف دارد. در نزد برخي خانواده از نظر كار و اش
ــتغال در بيرون و تأمين كننده ي بخشي ــوهر ناگزير از اش از جوامع، زن و ش
ــر، كار و توليد را فقط مردان ــتند3. در بعضي ديگ از هزينه هاي زندگي هس
ــالم برعهده دارند4 و در مواردي زنان كار بيرون را برعهده مي گيرند5. در اس
ــت كار و توليد به منظور تأمين هزينه هاي زندگي فقط بر عهده ي مردان اس
ــي را از زنان بخواهند يا ــب درآمد براي گذران زندگ ــان حق ندارند كس و آن
آن ها را به اجبار به كار وادار كنند. آنان در صورت وادار كردن زنان به كار،
ــرط ــتفاده كنند. البته زنان با ش ــان اس حق ندارند به زور از مال و درآمدش

رضاي خويش مي توانند از درآمد خود براي زندگي مشترك هزينه كنند.

اهمّيت و تأكيد در امر ازدواج فرزندان
وجود  خانواده اي  شامل  والدين  و  فرزندان و اجداد  در اسالم امري زيبا و پسنديده

1. قبايل اوليه به  آن هايى گفته مى شود كه از تمدن صنعتى دور مانده اند. 
2. مثًال در قبايل تونس
3. مثًال در جوامع غربى 

4. مثل دنياى اسالم 
5 مثل جو امع عقب نگه داشته شده
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است، ولي مسئله اي نيست كه اسالم بر آن اصرار و تأكيد داشته باشد. اصل اين
است كه پدران و مادران موجبات ازدواج فرزندان خود را فراهم آورند و با تهيه ي
وسايل و ابزار الزم، براي گذران يك زندگي ساده و عادي، آنان را در زندگي
خويش مستقل بار آورند. بديهي است اين امر مانع از آن نخواهد بود كه پدران و
مادران جنبه ي نظارتي و ارشادي خود را درباره ي فرزندان متأهل اعمال كنند
و از تجارب عمر خويش آنان را بهره مند سازند. چنين اقدامي در اسالم مورد
سفارش فراوان است و الاقل به صورت يك وظيفه تا 21 سالگي1 ادامه دارد.
در خاتمه ي اين فصل، در خصوص تشكيل خانواده از نظر اسالم بايد به

دو نكته ي مهم و اساسي توجه نمود:
1- اعمال اراده ي شخصي و آزاد در تأسيس خانواده :  بر اين اساس ما حق اجبار
و تحميل بر پسران و دختران خويش را در امر ازدواج نداريم  و  هر چيزى كه
ــخص را در ازدواج تحت تأثير قرار دهد، مثل خواب، چرت، اراده ى آزاد ش
ــار، حيله و فريب و ... مانع مشروعيت و رسميت ازدواج ــتي، اعمال فش مس
مي شود. پسران و دختران بايد ، از روي ميل و قبول و آزادانه، به پيشنهاد

ازدواج با فردي معين آري بگويند نه با جبر و تحميل.
ــالم براي مرد و زن، پس از ازدواج وظايف ــرع مقدس اس 2- قبول حق: ش
ــئوليت هايي را معين كرده است. مي دانيم ازدواج در اسالم با همه ي و مس
ــا و معنويتي كه دارد، قبول نوعي «محدوديت» و به عبارت ديگر زيبايي ه
ــويي به ــوهر پس از عقد و زناش ــت2. زن وش نوعي «پاي بندي و تعهد» اس
ــئوليت هايي مكلّف مي شوند كه قبًال به آن ها پاي بندي انجام وظايف و مس
ــوهر، ــوي ش ــر از س ــتند، از جمله: قبول نفقه و تأمين زندگي همس نداش
ــوط به حقوق و اخالق و ــئله ي تمكين براي زوجه، رعايت ضوابط مرب مس

ادب براي هر دو و ...3.
اعمال اراده بر تأسيس خانواده و قبول وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده

1. مكارم االخالق ، بخش حقوق 
ص 30  ج14 2. وسايل الشيعه

3. نظام حيات خانواده در اسالم ، فصل حقوق 
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از جانب پروردگار، به واقع ضمانت هايي براي تداوم و بقاي خانواده و پيدايش
ــت. ولي در عين حال، رعايت انس و الفت فيما بين و وحدت و صميميت اس
ــالم است، زيرا آنان بر فرزندان ــفارش اس حرمت پدران و مادران نيز مورد س
ــاس آيات ــنگين و گران قدر دارند و رعايت اين حقوق بر اس حقوقي بس س

متعدد قرآن يك فرمان الهي است1 .

1. آيه ى23 - اسرا 
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فصل دوم

اسالم و خانواده
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1-2 كليات
در اين فصل به سه مسئله و موضوع پرداخته مي شود: الف) از اهميت خانواده
ــخن مي گوييم و از آن به عنوان يكي از آيات الهي1 كه داراي نقشي ــالم س در اس
مهم و اساسي در سعادت فرد و جامعه است، ياد مي كنيم. ب) از فوايد و ضرورت
تشكيل آن بحث به ميان مي آوريم و آن ها را در عرصه ي حيات فردي و اجتماعي
ــالم ــرار مي دهيم. ج) توصيه هاي اولياي اس ــي ق ــم از ديد معنوي مورد بررس و ه
ــالم(ص) را عرضه خواهيم ِم اس ــفارش هاي نَّبِي ُمَكرَّ ــاره ي خانواده، به ويژه س درب

داشت.

2-2  اهمّيت خانواده در اسالم
ــاده ترين و طبيعي ترين نهاد اجتماعي خانواده از نظر ظاهري كوچك ترين، س
ــن نهادها در هر ــن و پرارزش تري ــي يكي از مهم تري ــي در ارزيابي واقع ــت، ول اس
ــت كه به نظر جامعه شناسان، ــاب مي آيد. اين اّدعا به آن جهت اس جامعه به حس
ــد و ــالم يا فاس ــاس يك جامعه س ــان اجتماعي و رواني، پايه و اس و آسيب شناس
هم چنين استواري و پايداري جوامع، به خانواده بستگي دارد. چه بسيارند عرف ها،
ــا در منطقه اي و در نزد ــومي كه قرن ه ــادات، پاره فرهنگ ها و حتي آداب و رس ع
ــي حضور دارند و مورد رعايت اند، ولي در گذر زمان تدريجاً از ميان مي روند و قوم
راه فنا و زوال را در پيش مي گيرند، ليكن از اين نمونه ها و موارد نيست به طوري كه
ــر در زمين و تحوالت در طّي قرون متمادي و تاريخ بس كهن و قديمي ظهور بش

اجتماعي و فرهنگي آن، خانواده هم چنان باقي و پايدار است.
ــاده ي اجتماعي ،كه ــك بنيان س ــك نهاد بي ارج و ي ــالم ي ــوده از نظر اس خان
ــت، بلكه با همه ي كوچكي و محدوديتش، ــد نيس كم تر در خور اعتنا و توجه باش
يك سازمان محكم و حتي پايه و ركن همه ي سازمان هاي اجتماعي شناخته شده
ــخن از نظم و انضباط، سلسله مراتب، تابعيت ــالم در خانواده، س ــت. از نظر اس اس
ــير به سوي ــّكل نيرو و وحدت اعضا براي س و متبوعيت، همكاري و همياري، تش
مقصد عالي رشد و تكامل در ميان است و ارزش و اعتبار فوق العاده اي دارد. آري
ــخن گفته اند، ولي به ــازمان س همه ي جوامع و فرهنگ ها از اهمّيت اين نهاد و س
ــراي آن ارزش و اعتبار قايل ــالم ب ــفه اي به اندازه ي اس نظر ما هيچ مكتب و فلس

نشده است.
1. آيه ي21 - سوره روم 
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ــلطه و حكومت ــت و س ــخن از آيات خداوند اس ــن و محتواي قرآن س در مت
مطلقه ي نظم و قانون الهي بر همه ي موجودات و اجزا و روابط آن ها با يكديگر در
عالم طبيعت1. خورشيد و ماه و ستارگان، روز و شب و گردش افالك و ... از آيات
ــاب مي آيند2. از ديگر آيات قرآني، تشكيل خانواده و مسئله ي زوجّيت خدا به حس
و ازدواج و استقرار زن و شوهري در كنار يكديگر و داشتن حيات مشترك توأم با
ــت3.  آري ، خداوند يكي از نشانه هاي قدرت خود را در ازدواج موّدت و رحمت اس
ــي از پيوند مرد و زني مي داند كه مبناي آن، ــروع، ناش ــقي مقّدس و مش و در عش

حكم و دستور خداوند است.
ــت كه هيچ بنايي محبوب تر از بناي ــول خدا (ص) آمده اس ــخني از رس در س
ــزد خداي عّزو جّل ــت4.  هم چنين فرموده اند: در ن ــكيل خانواده نيس ازدواج و تش
ــادان گردد5.  نمونه ي اين ــت كه با ازدواج آب ــز  محبوب تر از خانه اي نيس هيچ چي
سخنان از امامان معصوم عليهم السالم بسيار است و اين خود نشان دهنده ي اين
نكته است كه اسالم دوست دارد خواسته ها و نيازهاي طبيعي انسان در نظام شرع
ــرج در همه ي زمينه ها، از ــرآورده گردد و بي بندوباري و هرج و م ــد الهي ب و قواع

جمله در اقناع غريزي، از جامعه ي اسالمي رخت بربندد.

1. شناخت ، محمد تقى جعفرى ، ص 244 
2.آيه ى 37 - فصلت 

3. آيه ى 21 - روم 
ص 30  ، ج 14 ، 4. وسايل الشيعة
ص 328  ، ج 5  ، كافى 5. فروع

مطالعه ى آزاد

ــراوان دارد، براي ــكيل خانواده تأكيد ف ــالم به همان ميزان كه به تش اس
ــتن آن از خطر تزلزل و از هم پاشيدگي نيز حفظ و تداوم آن و دور نگه داش
ــالمي آن را به ــت و در جامعه ي اس برنامه هايي را پيش بيني و تهيه كرده اس
ــه آدميان را به قيد بندگي ــه ي اجرا و عمل مي گذارد. از جمله ، آن ك مرحل
ــم و گوش و لمس را، ــادت و رعايت حكم و فرمان الهي مي خواند. چش و عب
ــه زمينه هاي لغزش و ــات و آگاهي ها و از جمل ــاي ورود جريان ــه دروازه ه ك
ــت نظارت و ضابطه ي الهي در مي آورد. محيط حيات را پاك انحراف اند، تح
ــردان و زنان را در وادي پاك دامني و عفاف نگه مي دارد. همه ي لّذات را و م
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مطالعه ى آزاد

ــركات و رفتاِر بدون رعايت ــوب نظام خانواده مي جويد و از ح در چارچ
نظام دين بر حذر مي دارد.

اين مراقبت ها و رعايت ها به داليل مهم و به دليل نقش هاي سازنده اي
است كه خانواده بايد ايفا كننده ي آن ها به حساب آيد، از جمله:

- اقناع خواسته هاي طبيعي، رشد و پرورش و حفظ و حراست از احساسات
و عواطف پاك و بي شائبه ي انسان ها؛

ــمند، فّعال و هدفدار و حامل مسئوليت ها و ــالم و انديش ــلي س - تربيت نس
تعهدات انساني؛

- بازشناسي، ارزيابي، اصالح و سرايت و توسعه ي فرهنگ و ادب انساني؛
ــط خدمات و تعهدات ــد يابنده در خ ــه اي مولّد، فّعال و رش ــاد جامع - ايج

متقابل اجتماعي؛
ــكيل حكومتي صالح ــرآغاز تش ــه گذاري نظم ، ضابطه و قانون، كه س - پاي

است.
ــيب هاي ــه دور از هر گونه انحرافات و آس ــي امن، پاك و ب ــاد محيط - ايج

اجتماعي؛
- سالم سازي روابط و رفتارها و زمينه سازي براي رشد و اوج گيرى فرد كه
ــت. بر ــان خانواده و مخصوصاً دامن پاك مادران اس ــه ي حركت از دام نقط
ــاس سخني از رسول گرامي اسالم(ص) بهشت زير پاي مادران است1. اين اس

مادران اند كه نسل و فرزندان خود را بهشتي بار مي آورند.

ــالم ــمي و رواني فرد و نيز س ــالمت جس نظر به اهمّيتي كه خانواده در س
ــازي جامعه دارد، اسالم به تشكيل آن سفارش و بر آن اصرار نموده و حتي س
ــطه شدن در اين ــرايط و موجبات ازدواج دو فرد مجرد و واس فراهم كردن ش
امر را، مقدس شمرده است. اين نكته مهم است كه، هر كس بايد در چارچوب
ــول خدا (ص) ــازد. رس ــط ديني زمينه را براي ازدواج مجّردها فراهم س ضواب

1. گفتار فلسفى - كودك ، ج 1 
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فرمود : چنين فردي، در روز قيامت مورد عنايت و مرحمت خداست1.

مطالعه ى آزاد

در سخني ديگر، كه باز هم اهمّيت تشكيل خانواده را نشان مي دهد، آمده
ــروعي بين دو فرد ــت: آن كس كه براي فراهم آوردن موجبات ازدواج مش اس
قدم بردارد، خداوند براي هر قدم او و به هر كلمه و سخني كه بر زبان جاري
ــال را در نظر مي گيرد2 و ... .علي (ع) نيز فرموده ــازد اجر عبادت يك س مي س
ــت: برترين و بافضيلت ترين واسطگي ها، واسطه شدن در امري است كه به اس
تشكيل خانواده و ازدواجي مشروع منجرگردد3. احاديثى از اين قبيل بسيارند
ــا حكايت از قرار دادن آدمي، از مرز قوانين و احكام الهي دارند ــه ى آن ه و هم
ــاس تعاليم الهي و مي خواهند آدمي را در مرز همه ي اعمال و رفتارش بر اس
ــازد و از حالت هرج و مرج و بي بندوباري در اعمال و رفتار بيرون ــتوار س اس

آيد.

3-2 فوايد و ضرورت هاي ازدواج
ــان ها و تن دادن به آن مورد تأكيد و ــالمي ازدواج نياز طبيعي انس ــّنت اس س
ــران و دختران در سنيني معين و ــت. همه ي پس ــول اكرم (ص) اس ــفارش رس س
ــرايط و امكانات آن تن به ازدواج مي دهند. اين امر از سويي حق ــدن ش فراهم ش
ــالمي، پذيرش يك وظيفه و ــوي ديگر، مخصوصاً در بينش اس ــت4 و از س آن هاس
قبول مسئوليت شرعي و اجتماعي تلقي مي شود. براي ازدواج فوايد وضرورت هايي

ذكر كرده اندكه برخي از آن ها عبارت اند از:

ــد و برآورنده ي ضرورت هايي 1-3-2 جنبـه ي شـخصي: ازدواج، داراي فواي
است كه اهّم آن ها به شرح زير قابل ذكرند:

- رفع نياز طبيعي و زيستي كه ريشه در درون آدمي دارد و خداوند آن نياز را در
1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 14 
 221 ص 2. بحاراالنوار ، ج 103 ،

3. روضه المتقين - ج 8 ، ص 111 
4. اين امر مورد تأييد همه ى نظام هاى حقوقى در همه جاى جهان است. 
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جهت رشد و حركت كمال خواهانه ي انسان در او قرار داده است1 .
- وصول به آرامش و سكون2 كه الزمه ي هر گونه انديشيدن درست و  تصميم گيري
صحيح است و در سايه ي آن بسياري از فشارهاي رواني، اضطراب ها و اختالالت

فكري برطرف مى شود.
- نجات از حالت ركود فكر، انزوا، بي تحّركي، يأس و بدبيني ها، كه ازدواج از ديد

روان شناسان نقش مؤثري در زدودن اين حاالت دارند.
ــكوفايي عواطف و احساسات، كه از لوازم رشد و كمال آدمي است و ظهور و - ش

بروز استعدادهاي بالقوه در سايه ي آن مّيسر مي گردد.
ــيدن به مقام پدري و ــد در سايه ي رس ــاس كمال و رش - وصول به مرحله احس
مادري، كه ازدواج مشروع مقدمه ي آن است. آري در سايه ي ازدواج و فرزندداري،
اين احساس به مرد و زن دست مي دهد كه در خط نظام آفرينش و كمال آن، كه

زوجيت است3 ، قرار دارند و از ثمرات آن نيز بهره مند خواهند شد.
ــالش و حركت و فعاليت در جهت ــش و ت ــش انگيزه در افراد براي كوش - پيداي

اكتساب و توليد4 ، كه حاصل آن رفاه زندگي و پربار كردن آن است.
ــم آمدن موجبات تهذيب نفس، عفت و پاك دامني، حفظ و صيانت وجود - فراه
ــا دروازه هاي درون آدمي ــرد حواس، كه حس ه ــر و ضابطه داري در كارب از خط

هستند.
- زمينه سازي براي رهايي از نابه ساماني هاي رواني، اختالالت رفتاري، وسواس ها و
ترديدها، عصيان هاي نامعقول، تب وتاب ها و عطش هاي كاذب و حرص آلود5 و ....
ــالمت رواني وانسانيت و اخالق كه رسول خدا (ص) از قول وصول به مرحله س
ــر دنيا و آخرت را ــه هنگامي كه خدا بخواهد زمينه ي خي ــداي تعالي فرمود: ب خ
براي مسلماني فراهم آورد، به او رواني خاشع و فروتن، زباني گوياي ذكر و عنايت
ــتن دار در برابر باليا و همسري مؤمن و اهل ايمان پروردگار، بدني مقاوم و خويش
ــالم (و ايمان به خدا و عنايت فرمايد6 . هم چنين فرمود: آدمي را پس از قبول اس
رسول و معاد) فايده و سودي برتر از همسر مسلمان نيست. همسري كه ديدارش
1. در اسالم ، بر خالف طرز فكر برخى از  مكاتب از جمله  مكتب تصّوف ، غرايز نه تنها پليد نيستند بلكه رشد و

كمال آدمى نيز به شمار مى روند. 
2. آيه ى 21 - روم 

3. آيه ى 49 - ذاريات 
4. ازدواج ، مردان و زنان را جبراً به تحرك وا مى دارد. 

5 بر اساس بررسى هاى آسيب شناسان ، بسيارى از جوانان مجّرد به چنين اوضاعى گرفتارند. 
ص23  ، ج 8 ، 6. روضهْ المتقين
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موجبات سرور واقعي او را فراهم آورد1 .

2-3-2- جنبه ي اجتماعي: ازدواج و تشــكيل خانــواده از ديد اجتماعي
نيــز داراي فوايــد، ضرورت ها و اثراتي اســت، برخــي از آن ها به شــرح زيرند:

-  عاملي است براي ورود رسمي تر و جّدي تر انسان درجامعه و قبول عضويت آن 
مشاركت در امور مربوط به خير و صالح آن اصوالً مراسم ازدواج )كه از آن بحث 

خواهيم كرد( خود براي وصول به چنين رسميت و عضويتي است.
- مشاركت در سامان دهي اجتماع و حفظ و تأمين سالمت آن در جنبه هاي اخالقي 
و ارزش هاي انســاني و اسالمي و كاستن از شدت انحرافات و لغزش ها در جامعه.
- زمينه ســازي براي احيا، حفظ و تداوم ســنت اســالمي، كه خود در تأمين و 

تضمين سالمت فرد و جامعه نقش اساسي دارد.
 - فراهم كردن زمينه براي توســعه و تحكيم روابط اجتماعي و رشــد و تعالي 
اخالقي، كه تنها وقوع يك ازدواج )مياِن يك پسر و يك دختر( جمع عظيمی از 

بستگان طرفين را به مؤانست و همدلي مي كشاند.
- پيدايش و توسعه ی تعلّقات گوناگون، از جمله تعلّقات وطني كه زمينه ساز دفاع 
از ميهن و قداســت هاي آن است2 . براساس تحقيقات و بررسي هاي دانشمندان، 
نسلي كه در نظام خانواده رشد و پرورش نيابد داراي تعلّقات ميهني نخواهد بود 
و در مواقع ضرور از منافع و مصالح جامعه و از ارزش ها و قداســت هاي آن دفاع 

نخواهد كرد.
 - ظهور وتثبيت پاره فرهنگ ها و ريشه دار شدن آن ها و نقل و سرايت آن از نسلي 

به نسل ديگر و نيز ارزيابي و نقد و اصالح و توسعه ي آن ها3 .
 - پايه گذاري اخالق و عادات نيكو بر تعاون، گذشــت، فداكاري، ايثار، مددكاري 

و احسان و نفوذ و گسترش تدريجي آن ها در جامعه.
 -پاسداري از مرزها، پيدايش بروز تشــكل ها و سازمان دهي ها، تكوين و تثبيت 
روحيه و حاالتي، چون آزادي خواهي، استقالل طلبي، مقاومت و پايداري، سعه ي 

صدر و ...

1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 23 
2. به عقيده ی روان شناسان تربيت ، تعلقات ميهنی از تعلقات خانوادگی نشئت می گيرد. 

3. ريشه های فرهنگ را از خانواده بايد جست و جو كرد. 
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3-3-2 جنبه ي معنوي: ازدواج از ديد روحي ومعنوي نيز داراي فوايد، اثرها
و ضرورت هايي است كه اهم آن ها به اين قرارند:

ــي معرفي ــوي آدم ــرايط معن ــت ش ــه ي تقوي ــالمي، ازدواج را ماي ــناد اس - اس
كرده اند تا حدي كه رسول خدا (ص) بياني به اين مضمون فرموده است: آن كس
كه تن به ازدواج دهد به واقع نيمي از مجموعه ي ديني و اعتقادي خود را احراز
ــد و در اين راه پرهيزكاري و ــت. اكنون براي صيانت نيم ديگر آن بكوش كرده اس

تقوا را از دست ندهد1 . آن حضرت در بيان ديگري فرموده است:
دو ركعت نماِز فرد متأهل، افضل و برتر از نماز فرد مجّردي است كه هر شب و
ــد 2. در عبارت ديگري دو ركعت نماز فرد متأهل برتر روز در حال نماز و قيام باش

از 70 ركعت نماز فرد مجّرد ذكر شده است3 .
ــّنتي الهي است و قبول آن در واقع راضي شدن به ــالم، س - ازدواج در بينش اس
ــت. پذيرش ازدواج جلوه اى از بندگي است و آدمي با تن دادن به آن رضاي اوس
ــر، قبول ازدواج قرار گرفتن ــود. به عبارت ديگ به واقع فرمان خدا را پذيرا مي ش
ــت و مي دانيم عبادت چيز ديگري نيست. هم چنين، در خط عبادت و بندگي اس
ازدواج يك مسئوليت و تكليف ديني است و آدمي با پذيرش و قبول آن و رعايت
تعاليم و دستورات مربوط به آن، در واقع وظيفه ي ديني خود را پذيرفته و عمل
ــت و سبب مي شود آدمي از ــت. و نيز ازدواج زمينه ساز تقواي الهي اس كرده اس
ــير پرهيز از فعل ورود به دنياي لغزش ها و انحرافات دور و مصون بماند و در مس

حرام قرار گيرد.
ــيب هايي براي فرد و جامعه ــاز بروز عوارض و آس خودداري از ازدواج زمينه س
ــردگي ها و ــعه ي اختالالت عصبي و رواني و انزواجويي ها و افس و عامل بروز و توس
بيماري هاي رواني، براي آدمى است و خطر سقوط انسان را در دام گناه و انحراف فراهم
ــت: ــالمي(ص)در بياني فرموده اس ــول گرامي اس ــه همين جهت رس ــى آورد. ب م
 . ــياطين اند4 ش ــتان  هم دس و  ــاران  (عزب ها)ي ازدواج  از  ــدگان  خودداري كنن
ــا برمي خيزند5 . ــان مجّرده ــه اغلب از مي ــراد در جامع ــرورترين اف ــن و ش بدتري

ص 329  ، ج 5 ، 1. فروع كافى
2. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 7 
3. جواهر الكالم ، ج 29 ، ص 12 

4. جامع االخبار ، ص 119 
5 همان سند 
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ــت و آن كس كه ــّنت و آيين من اس ــي و س ــت: ازدواج مش هم چنين، فرموده اس
از مشي و سّنت من اعراض كند از من و در خط من نيست1 .

رسول گرامي اسالم(ص) با استفاده از تشبيهات و عباراتي تأكيد كرد هنگامي
كه زمان ازدواج فردي فرا رسد و شرايط و امكانات آن نيز فراهم شود ضرورتاً بايد
ــاد آفرين و طوفان هاي حوادث او پذيراي آن گردد. در غير اين صورت، عوامل فس
را در ميان خواهند گرفت. يكي از تعبيرات بياني پيامبر(ص) در اين زمينه تشبيه
ــاخه ى درخت است كه اگر به موقع ــيده ي بر ش فرد آماده ي ازدواج به ميوه ي رس
ــود و بادها و طوفان ها آن را ساقط ــيد فاسد مي ش آن نچينند، بر اثر تابش خورش

مي كنند....2  .
ــقوط ــوارض مجرد بودن و نيز س ــري از ع ــرورت جلوگي ــت ازدواج و ض اهمي
ــه زمينه را ــالمي را موظف مي كند ك ــي دولت اس ــاه، گاه ــان ها در وادي گن انس
ــل در آمدهاي عمومي ــم آورد و حتي از مح ــهيل ازدواج جوانان فراه ــراي تس ب
ــتان زندگي ــراي اين كار اختصاص دهد. در داس ــه ي دولت بودجه اي را ب و خزان
ــي، به دور از ــش مي خوانيم جواني را درمحل ــر حكومت ــن(ع) در عص اميرالمؤمني
ــر و حكم خداوند ــراي برنامه ي تعزي ــال گناه ديد. پس از اج ــم مردم، در ح چش
ــال (درآمد عمومي و خزانه ي دولت) موجبات ازدواج ــاره ي او، از محل بيت الم درب
ــاني كه ــت براي كس ــي اس ــا گناه او تداوم نيابد. اين خود درس ــم آورد ت را فراه
وظيفه ي اداره ي كشور را بر عهده دارند تا براي تسهيل ازدواج جوانان تالش كنند.

ص 622  1. عروه الوثقى ،
2. شرح من ال يحضرْه الفقيه ، ج 8 ، ص 112 

مطالعه ي  آزاد

توصيه هايي در مورد ازدواج
ــان، راه هايي وجود دارد كه همه ي ــراي رفع نيازهاي طبيعي و غريزي انس ب
آن ها مورد تأييد و پذيرش اسالم نيستند و ما به ذكر آن ها سعي داريم رأي

و نظر اسالم را دراين زمينه عرضه بداريم :
ــون آن، كه همه ي ــاي گوناگ ــروع و صورت ه ــي و نامش ــر طبيع راه غي -
ــن دادن به آن ــده اند و ت ــا خوانده ش ــا تحت عنوان آلودگي و فحش آن ه
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شيوه ها، خالف رأي و نظر اسالم است. از نظر عملي توسعه ي تدريجي فحشا
ــاي مقاربتي و اختالالت عصبي و رواني را ــه ي بي بند و باري ، بيماري ه روحي
تقويت مي كند و در نهايت به سقوط و انحطاط آدمي و زوال نسل بشر منجر

مي شود1 .
ــركوب غريزه يا زايل كردن آن از طريق مصرف داروها، جراحي ها - راه س
ــتند. زيرا در آن شيوه ها ــالم نيس و طرق ديگر، كه هيچ كدام مورد تأييد اس
خطر زوال شخصيت، سقوط و انحطاط آدمي، از دست رفتن تحّرك و اميد،
ــي و غريزي مرد يا زن و پژمردگي هاي تغيير ماهيت رفتاري و خاص جنس

رواني افراد وجود دارد2 .
- راه ازدواج و تشكيل خانواده به صورت مشروع، رسمي و قانوني كه راهي
ــاس اسناد موجود ــت. براس طبيعي و مورد قبول عرف و مذهب و عقل اس
همه ي مذاهب آسماني بر اجراي اين شيوه تأكيد و سفارش دارند و اسالم
ــيوه است. اسالم نيز به عنوان آخرين و كامل ترين اديان ، پذيراي همين ش

پيروان خود را به پذيرش اين شيوه سفارش كرده است، از جمله:
ــردان وزنان و ــادران كه فرمود: م ــه اوليا و پدران و م ــفارش قرآن ب - س
ــر درآوريد و در اين ــود را به نكاح و ازدواج يك ديگ ــزان و بندگان خ كني
ــيد كه اگر مرد و زني فقير باشند خدا به لطف و راه از فقر و ناداري نترس

عنايت خود آنان را بي نياز و مستغني خواهد فرمود3 .
ــت و از ــيده اس ــن ازدواج رس ــان به س - به پدران و مادراني كه فرزندش
ــرايط ازدواج وي برخوردارند، اما ــردن ش ــي نيز براي فراهم ك ــات كاف امكان
كوتاهي مي كنند هشدار مي دهد كه اگر در چنين موقعيتي آن فرزند مرتكب
ــود، ضمن آن كه خود آن فرزند دچار عقوبت خواهد شد، پدر و مادر گناه ش

وي نيز در كيفر و عذاب با وي شريك خواهند بود4 .
1. تداوم آلودگى زنان به عقيم شدن آن ها منجر مى شود. 

2. شكوفايى غريزه به مردان حالت سلطه و هجوم و به زنان حالت پذيرش و عطوفت مى دهد. با عقيم شدن
آن ها اين حاالت ، كه ضرورى حيات است از ميان مى رود. 

3. آيه ى  32 - سوره نور 
4. تفسير مجمع البيان ، ج 7 ، ص 107
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مطالعه ى آزاد

ــتور داده و افراد متمّكن را رسماً ــالم در مواردي صريحاً به ازدواج دس - اس
ــئول و معاقب عدم پذيرش آن ذكر كرده است. مثًال پيامبر اسالم(ص) مس
ــت:«ازدواج كنيد كه آن سنت رسول اهللا(ص) است»1. هم چنين  فرموده اس
ــتدار عقيده و روش من و خواستار پيروي از مى فرمود : « آن كس كه دوس
ــت بداند كه در اعتقاد و روش من ازدواج وجود دارد و بايد پذيراي آن اس

آن باشد.2» 
- گاهي توصيه ي به ازدواج براي حفظ پاكي و عفت خود نيز سعادت مندي
ــود:« آن كس كه ــول خدا(ص) فرم ــت. رس و عاقبت به خيري خويش اس
ــت بايد تن به ــه دلي پاك و عاقبت به خيري اس ــتار ديدار با خدا ب خواس

ازدواج دهد و متأهل گردد»3 .
ــراي تأكيد بر توليد مثل و فرزندداري ــواردي هم توصيه به ازدواج ب - درم
ــت. پيامبر خدا(ص) فرمود:« ازدواج كنيد و زاد و ولد داشته باشيد، زيرا اس
ــد، ــده باش ــقط ش من به فزوني پيروانم بر ديگر امت ها حتي اگر فرزند س
ــين، كودكي سقط شده را ــرفرازي خواهم داشت. در روز واپس احساس س
ــتار ورود در بهشت گردند. او گويد وارد ــت آورند و از او خواس به كنار بهش
ــادرم وارد آن گردند»4 . نمونه ي ــوم تا پيش از من پدرو م ــت نمي ش بهش

اين گونه سخنان بسيارند.
ــدن روزى انسان است. رسول خدا - گاهى توصيه به ازدواج براى افزون ش
ــه ى بركت و فزونى رزق ــود :« ازدواج كنيد كه نفس ازدواج ماي (ص) فرم
ــود كه ــخن ديگرى در اين زمينه اين مفهوم حاصل مى ش ــت »5 از س  اس
ــر يا فرزندان به آدمى ــايه ى بركت و يُمن مقدم همس گاهى خداوند در س
ــخنان از پيامبر و از امامان معصوم اندك ــاند ! نمونه ى اين س روزى مى رس

نيست.
1. مكارم االخالق - بحث نكاح 

2. وسايل الشيعه ، جلد 14 ، ص 4 
3. همان ، ص 6 

4. وسايل الشيعه ، ج 7 ، ص3
5. سفينه البحار ، ص 561
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- هشــدارها و تأكيدها: برخي افــراد به داليل متعــدد ترك ازدواج 
مي كنند. اسالم چنين افرادي را مورد سرزنش قرار مي دهد، مثاًل:

- برخي از افراد از ازدواج كناره گيري دارند، زيرا از غير طريق مشروع خود 
را اقناع مي كنند و سرگرم فعل حرام مي شوند. خداوند به آنان وعده ي كيفر 

و عقوبت و آتش دوزخ داده است1 . 
- برخــي از افــراد از ازدواج مي گريزنــد و گمــان دارنــد از ايــن طريق                       
مي توانند به قداســت برســند، غافل از آن كه با ترك ازدواج هيچ قداستي       
به دست نمي آيد2. به فرموده ي امام صادق)ع(، اگر در ترك ازدواج قداستي 
حاصل مي شد شخص پيامبر و دختر معصومه اش فاطمه )س( به آن سزاوارتر 
بودند. پيامبر)ص( به فردي كه با نّيت دســت يابي به پاكي و قداست خانه 
و زندگــي را ترك كرده بود، فرمود:» من كه پيامبر شــما هســتم ازدواج 
می كنــم، غذای گوارا می خورم ، در ميان مردم هســتم و با آن ها ارتباط و 

تماس دارم. پس هر كس از سنت من روی برگرداند از من نيست «3.
- برخی از افراد به بهانه ی ناداری و از ترس فقر از ازدواج خودداری می كنند. 
اسالم ، چنين افراد را مورد سرزنش قرار داده است و موضع آن ها را نوعی 
بدگمانی به وعده ی خدا ذكر می كند. خدای تعالی در قرآن فرموده است : 
»اگر اينان فقير باشند خدا از فضل و عنايت خود آن ها را بی نياز خواهد كرد«4 
و امام باقر )ع( فرمود :» آن كس كه از ترس عيالواری و تأمين هزينه ی آن ها 
ترك ازدواج كند ، به خدای خويش گمان بد برده است«5 . ) و خيال كرده 
كه خدای وعده ی دروغ داده است !! (. امام صادق )ع( فرمود: »آن كس كه از 
ترس فقر و ناداری ترك ازدواج كند به خدای خويش گمان بد برده است«6

1. آيه ی 68 - فرقان 
2. فروع كافی ، ج 5 ، ص 330 
3. بِحار االنوار ، ج 22 ، ص 122 

4. آيه ی  32 - نور 
5. فروع كافی ، ج 5 ، ص 331 

6. شرح من ال يحضرهْ الفقيه ، ج 8 
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ــرزنش و محكوم كرده ــرك آن را س ــويق و ت ــالم ازدواج را تش آري، اس
ــاز امن ها و ــترش ازدواج، كه زمينه س ــت و حتي به منظور ترويج و گس اس
آسايش ها و براندازنده ي عوامل فساد و لغزش و انحراف است، به حذف قيود
ــوم گرفتار كننده و رفع موانع ازدواج پرداخته ــت و پاگير و آداب و رس دس
است. اسالم، برخالف توصيه هايي كه از سوي غرب و غربزده ها در مورد سن
ــن ازدواج را پايين آورد، بدون اين كه ــرح كرده اند، اصرار دارد س ازدواج مط
ــنت غرب) زن و مرد جوان را پس از ازدواج از حمايت ــم وس ــاس رس (براس

والدين و مسئوالن محروم سازد.
ــاز نا به ساماني ها، اختالالت و عوارض براي باال بودن سن ازدواج زمينه س
ــد در جامعه است و ما نمونه ي آن ها را در ــترش و توسعه ي مفاس افراد، گس
ــا و بي بندوباري و روابط نامشروع بين ــعه ي فحش جوامع غربي در قالب توس
پسران و دختران و حتي بين مردان و زنان متأهل مي بينيم كه به هيچ وجه
ــالم باشد. مسئله ي روشني است كه تحمل فاصله ي نمي تواند مورد تأييد اس
بين بلوغ و ازدواج از نظر غريزي كاري دشوار است. و تنها كساني از عهده ي
ــان ماالمال از حب خدا و روح شان سرشار از ايمان به آن برمي آيند كه دلش
ــيار ــري، از نظر عّده، بس ــد و اين گونه افراد در جوامع بش تعاليم مذهب باش
نيستند. به همين جهت آمار مفاسد در جهان غرب، كه خواستار روابط آزاد

در دوران جواني و ازدواج در سنين باال هستند، نسبتاً زياد است.
اسالم از پدران و مادران مي خواهد كه شرايط ازدواج فرزندان خويش در
سنين پايين تر را فراهم كنند، به ويژه درباره ي دختران خود، كه پيامبر اسالم
آن را از سعادت پدران به حساب آورده است1. مي دانيم در ارزيابي عنايت اسالم
ــران و دختران، كفه ى ترازوى لطف به نفع دختران سنگين تر ــبت به پس نس
است. زيرا اينان همسران و مادران آينده ى جامعه و گرم كنندگان كانون خانه و
پرورش دهندگان گل هاى اسالم  اند. قبًال نيز گفته ايم مايه هاى رشد و سعادت
جوامع را بايد از كانون هاى خانوادگى و از مادران جامعه جست و جو كرد ، كه به

ص 336  1. فروع كافى ، ج 5 ،
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فرموده ى رسول خدا بهشت زير قدم مادران است1 .
اسالم براي همه ي انسان ها خواستار پاكي، عفت، حيا و تقواست اما نظر به
نقش و اهميت حال و آينده ي زنان در رشد يا انحطاط جامعه، اين موارد براي
ــده و سفارش پيامبر(ص) در عنايت پدران و مادران دختران بيش تر تأكيد ش

به ازدواج دختران در سنين پايين تر، به سبب توجه به همين نكته است .
ــتگاران و عيب و ــود ، گاهي در ترك ازدواج و طرد و رد خواس فراموش نش
ايرادگيري هاي بسيار از افراد و ايده آلي و آرماني انديشيدن در گزينش همسر،
ــود و مخصوصاً ــرايط مورد نظر حاصل نش ــن خطر وجود دارد كه بعدها ش اي
ــت كه با در براي دختران چنان امكاناتي تكرار نگردد. به نظر ما اصل اين اس
ــدن از اخالق و ايمان طرف ــرايط كفو بودن و پس از مطلع ش ــتن ش نظرداش
ــت او در اداره ي زندگي، به نحوي متعارف ــل و اطمينان يافتن از صالحي مقاب
تن به ازدواج بدهيم و موجبات تكميل و تكامل خود و همسر را به دوران پس
ــث خواهيم كرد) وگرنه، با وجود ــول كنيم (ما در اين مورد بح از ازدواج موك
شرايط و امكان الزم براي ازدواج و خودداري از آن، در صف بدان و فرومايگان

قرار خواهيم گرفت2 . 

1. مكارم االخالق - گفتار فلسفى ، ج 1 
2. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 7 
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1-3  كليات
ــاس نظر ــكيل خانواده را بر اس در اين فصل اهداف و مقاصد ازدواج و تش
اسالم و با رعايت اختصار در سه قسمت بيان مي نماييم: 1- اهداف و مقاصد

شخصي  2- اهداف و مقاصد اجتماعي 3-  اهداف و مقاصد معنوي
ــاس بينش و ــن مطلب ضرورت دارد كه براس ــر چيز، بيان اي ــش از ه بي
ــالم، ازدواج عقد و پيماني مقدس، بادوام و محكم بين مرد و زن ديدگاه اس

است و قرآن مجيد آن را ميثاقي غليظ1 (پيماني محكم) خوانده است.
ــتن اهداف و برقراري پيماني اين چنين بين دو فرد، نمي تواند بدون داش
مقاصدي انديشيده صورت گيرد. به ويژه كه پيامبر اسالم، به صورت توصيه و
دستورالعمل زندگي، فرموده است: « در هركار و اقدامي  ، حتي براي خور و خواب
و استراحت، بايد هدف دار باشيد.2» بسياري از آشفتگي ها و نابه ساماني ها در
زندگي مشترك برخي زن و مردها، از آن جهت است كه آن ها در ازدواج خود:

- هدف انديشيده و در خور اعتنايي نداشته اند.
ــاوت با خط و ــه هاي متف ــرز فكرها و انديش ــته اند ولي با ط ــدف داش - ه

انديشه ي همسر آينده.
ــرايط و موارد فاني ــونگر و در برگيرنده ي ش ــان محدود و يك س - اهدافش
شونده و زوال پذير بوده و از خط و مرزي كه خدا براي سعادت بشر خواسته

فاصله گرفته اند.
ــترك هدفي فراتر دارد و تنها به داشتن ــكيل خانواده و زندگي مش تش
ــود و زن وشوهر تنها براي بهره گيري روابط حيواني و غريزي خالصه نمي ش
ــت يابي به رتبه و عنوان، كام جويي از زيبايي ها و ثروت از مواهب مادي، دس
ــه يك ديگر، در كنار هم قرار نمي گيرند. در اين فصل اهداف ازدواج را در س

دسته به صورت زير خالصه مي كنيم:

1. آيه ى 21 - سوره ى نساء 
2. بحاراالنوار ، ج 07 ، ص 210
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2-3  اهداف شخصي:
ــت كه نتيجه ي آن بيش تر به ــت يابي به شرايط و فوايدي اس منظور دس
ــان بر مي گردد. در اين زمينه از ــعادت فردي ش ــخص(زن يا مرد) و به س ش

مواردي مي توان ياد كرد كه اهم آن ها عبارتند از:

- پاسخ به نداي غريزه: گفتيم مسئله غريزه امري ساخته شده و پديد
آمده از خود انسان نيست. نيرويي كه آفريدگار بشر آن را در درون آدمي نهاده
و آن را عاملي براي تحرك و فعاليت، تداوم و بقاي نسل، تكميل و تكامل و
دست يابي به رشد و ... قرار داده است. اين نيرو در مرحله اي از رشد، خود به
خود بيدار و فعال مي شود و آدمي را به امر ازدواج و انتخاب همسر وا مي دارد.
ازدواج در قالب شرع اسالم و عرف جامعه ي اسالمي، پاسخي مشروع و مثبت
به اين ندا و درخواست ذاتي و سرشتي است. طبيعي است كه پاسخ به نداي
سرشت و غريزه يكي از اهداف و مقاصد ازدواج اسالمي است كه انگيزه ي آن
تا پايان مراحل حيات در آدميان وجود دارد و انديشه اي پاك و مشروع و به

دور از نفرت ها و پليدي هاست.

ــاز از درون آدمي ــته و ني صيانـت وجـود از خطر: گفتيم اين خواس -
ــت. ــراي اقناع آن قوه اي دروني اس ــاز و تالش ب ــأ اين ني ــد و منش مي جوش
ــته و مقاومت دربرابر آن، سبب مي شود آدمي بي اعتنايي به اين قوه و خواس

به عوارض زيستي و رواني دچار گردد.
ــفتگي هاي بدني كه بر اثر ترك ــيارند بيماري هاي جسمي و آش چه بس
ــالالت عصبي، ــز چه فراوان اند اخت ــي پديد مي آيند و ني ــراي آدم ازدواج ب
بي اعتدالي هاي رفتاري، خشم ها، پرخاش ها، خشونت ها كه بر اثر ترك ازدواج
ــائل رواني ــد. توصيه هاي صاحب نظران در مس ــراي آدمي حاصل مي گردن ب
ــتفاه از نبوغش و دست يابي به شكوفايي ــت كه آدمي حتي براي اس اين اس
استعدادهايش و تعديل حاالت و رفتارش بايد تن به ازدواج دهد. آمار افرادي
كه با ترك ازدواج توانسته باشند نبوغ خود را در جامعه اي بروز دهند بسيار
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ــت و حتي برخي از صاحب نظران قائل اند كه در بين اين گروه اندك اس
اثري از نبوغ ديده نشده است.

 - دست يابي به آرامش و سكون : ازدواج روح آشوب زده و پر تالطم
جوان را آرامش مي بخشد1 و اضطراب ها و نابه ساماني هاي ذهني و عاطفي را
از بين مي برد. افكار پراكنده و مهار نشده ي آدمي را مهار مي كند و اين خود
زمينه و فرصتي براي درست انديشيدن و براي حال و آينده خود نيكو تصميم
گرفتن است. چه بسيارند افراد نوجوان و بالغي كه تمركز فكري ندارند و در
ــه ي ــن مطالعه، در حركت و راه رفتن و حتي در كالس درس، در انديش حي
زندگي آينده و دچار خياالت و اوهام مربوط به تشكيل خانواده  اند و يا  با مختصر
ــوند و موجبات رنجش ديگران ــم و ناراحتي عصبي مي ش بهانه اي دچار خش
ــود كه افراد به ــبب آن مي ش ــيماني خود را فراهم مي آورند. ازدواج س پش
ــكون دست پيدا كنند و وضع رفتار و حاالتشان عادي و متعارف تعادل و س
ــاس، وصول به چنين مقصدي خود مي تواند يكي از اهداف گردد. بر اين اس

ازدواج در اسالم به حساب آيند.

3-3  اهداف اجتماعي:
ــخصي و حاكي از ــئله اي فردي و ش ــه امر ازدواج به ظاهر مس ــا اين ك ب
تصميم گيري يك فرد براي ايجاد انس با انساني ديگر و قبول پيمان وحدت
ــالمت يا بيماري ــا از جهت اثرگذاري در س ــت، اّم و همكاري با ديگري اس
جامعه، مسئله اى اجتماعي نيز به حساب مي آيد و اهداف متعددي را نيز در

اين عرصه تعقيب مي كند، كه اهّم آن ها به اين قرارند:
ــي را در جامعه - حفـظ و عفـاف جامعـه: ازدواج زندگي و روابط آدم
مرزدار مي كند و آمد و شد آنان را تحت ضابطه اي سالم در مي آورد، كه اين
ــاز در حفظ جامعه از انحرافات و لغزش هاست. خود امري مهم و سرنوشت س

1. آيه ى 21 - روم 
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ــت كه خواسته هاي غريزي افراد را مرزدار مي كند و از مقاصد ازدواج اين اس
زمينه هاي زيان بخش و ناسالم را از جامعه دور و بركنار مي نمايد. هم چنين،
ــالمي ــرافت اس ــرت ها و لمس ها را در نظام عفت و ش ديدها، نگاه ها، معاش
ــد در مي آورد و ــردان و زنان را تحت قيد و بن ــد. روابط انس م ــرار مي ده ق
ــايه ي روابط و نظامات ــرع و در س ــري از لذات غريزي را در قالب ش بهره گي
ــز در عرصه ي ــان ني ــات جامعه شناس ــد و .... . تحقيق ــي مي گنجان خانوادگ
ــايه ي ــت كه آمار انحرافات در س ــان داده اس ــي اجتماعي نش آسيب شناس
ازدواج پايين مي آيد و شدت لغزش هاي غريزي در جامعه فروكش مي كند.

- تكميل و تكامل: اين نيز از اهداف و مقاصد مهم ازدواج است كه مرد
و زني با هم پيمان ببندند كه در كنار هم و در زير يك سقف زندگي كنند و
ــد خود و همسر را فراهم آورند. نظام آفرينش بر پايه ي زوجيت موجبات رش
ــت كماالتي پديد ــده اند1 و بر اثر اين زوجي ــا زوج آفريده ش ــت. پديده ه اس
ــت. آدمي در ــي از زوجيت اس مي آيند كه جلوه اي از آن ها در ثمر دهي ناش
سايه ي ازدواج و تشكيل خانواده بايد اين هدف را در خود بپروراند كه از يك
ــوي ديگر با استفاده ــو خود را در حفظ آفرينش و كمال قرار دهد و از س س
ــه تكميل يكديگر ــري از امكانات هم، ب ــا، همدلي ها و بهره گي از همياري ه

بپردازند.
در اسالم سفارش شده است شوهر با استفاده از شرايط و موقعيت موجود
در خانواده زمينه اي فراهم آورد كه زن در آن به رشد و كمال علمي، معنوي
ــد. حتي در داستان زندگي پيامبر، آمده است كه آن حضرت و اخالقي برس
براي همسران خود معلم سرخانه آورده بود2 . زنان در سايه ي ازدواج مي توانند
با استفاده از فرصت هاي ممكن موجبات رشد و كمال علمي، معنوي و حتي
ــد و راه را براي ــم آورن ــالمي فراه ــوهر را در جهاد اس ــاركت ش امكان مش
ــوهر ــل و تكامل زن و ش ــازند. بنابراين تكمي ــوار س ــر هم ــال يك ديگ كم

1. آيه ى 49 - ذاريات 
2. وسايل الشيعه , ج 14 ، ص3
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ــت دارد. ــت و موضوعي ــه در ازدواج مطرح اس ــت ك ــي اس ــدف واالي ه
- فرزندداري: از اهداف و مقاصد مهم ازدواج توليد نسل است. درباره ي
ــد كه مّدعي ــا حدي به پيش رفته ان ــي از صاحب نظران ت ــت آن، برخ اهمي
ــفه ي اصلي ازدواج است. در ــل پايگاه و فلس ــده اند فرزندداري و بقاي نس ش
ــت كه زوجين پس از ازدواج نسلي باقي بگذارند1 . ــالم نيز اصرار شده اس اس
اسالم، برخالف تصور برخي از عالمان غرب، نسبت به فرزندداري خوش بين
ــت تلقي مي كند 2 و مرگ زن و ــت و فرزند صالح را گلي از گل هاي بهش اس
ــر مي نمايد كه در آن بار منفي ــوهر بدون فرزند را با كلمه ي هالك تعبي ش

است.
ــت، زيرا ــايه ي ازدواج امري مهم و ضروري اس ــل در س تداوم و بقاي نس
ــد. ــر منجر خواهد ش ــل بش ازدواج بدون وجود فرزند تدريجاً به انقراض نس
ــتن فرزند را مزاحم راحت و مانع ــن، بر خالف تصور عده اي كه داش هم چني
ــايش خود به حساب مي آورند. اسالم اوالً ، فرزند را مايه ي زينت زندگي آس
ــي والدين ذكر ــد را و ظيفه ي اله ــت و اداره ي فرزن ــاً، تربي ــد3 ، ثاني مي دان
ــي زحمت ــه ي بندگي گاه ــام وظيف ــت كه در انج ــي اس ــد و طبيع مي كن
ــاني ــترك و نش ــره ي حيات مش ــد ثم ــاً، فرزن ــد. ثالث ــم باش ــرارت ه و م
ــت و ــن اس ــال زوجي ــراي كم ــمبلي ب ــائبه و س ــاي بي ش ــتي  ه از دوس
ــت. ــش اس ــال خوي ــي كم ــتار تجل ــتدار و خواس ــاً دوس ــاني ذات ــر انس ه
عالوه بر آن، به فرموده ي امام سجاد(ع) فرزند براي آدمي خوب نعمتي است.
اگر زنده بماند وسيله ي دعاي خير براي پدر و مادر است و اگر بميرد شفاعت گري
ارزنده براي آنان در روز قيامت به حساب خواهد آمد4 . هم چنين، از نظر رواني
فرزند مايه ي زينت زندگي و شادابي و گرمي آن به شمار مي آيد و در ايجاد انس و
وحدت بين زن و شوهر و تداوم و بقاي خانواده داراي نقشي بسيار مهم و كارساز
ــبب ــت، تا حدي كه مي توان گفت وجود و حضور فرزندان در خانواده س اس

1. همان 
2. روضه المتقين ، ج8 ،ص 585 

3. آيه ى 46 - كهف 
ص 96  4. وسايل الشيعه ، ج 15 ،
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مي شود تا زن و مرد اختالفات بين خود را دامن نزنند و از طالق چشم بپوشند1.
- پنــاه و دلداري: آدمي در زندگي اجتماعي بــه يار و دلدار و ملجأ و 
پناه نياز دارد. هم چنيــن، در گرفتاري ها و درماندگي هاي روزمره ي زندگي 
نيازمند كســي اســت كه او را در برابر حوادث اجتماعي يار و مددكار باشد، 
دردهاي او را تســكين بخشــد، در برابر آزارها و صدمات ديگران به كمك 
او برخيــزد، محــرم زندگي و رازهايش باشــد، او را از صميم قلب دوســت 
بــدارد و از محبت هــاي آلــوده و ناپاك بي نيــاز ســازد. ازدواج خود يكي 
از راه هــا و ابزارهــاي وصول به اين مقصد اســت. مي دانيم كــه زن و مرد، 
پــس از ازدواج، به موّدت و رحمت و دوســتي خالص و بــه دور از هر گونه 
ريب و ريا دســت مي يابنــد. در تنگناها و در دشــواري ها، بدون هيچ  گونه 
چشــم داشــتي به كمك هــم مي شــتابند و موجبات رهايــي و خالصی
يكديگــر را از غــم و رنج اجتماعي فراهم مي ســازند. در داســتان زندگي 
امام علي)ع( و فاطمه )س(  آمده اســت كه اميرالمومنين)ع( هرگاه از فشار 
مصايب بــه زحمت مي افتاد، مي فرمود: به خانــه روم، كمي با فاطمه )س( 

سخن بگويم و به آرامش دست يابم... 2 .

4-3  اهداف معنوي:
ازدواج پيمان و قراردادي اســت كــه ظاهراً بين دو طرف برقرار و منعقد 
مي شــود. ولي در بينش اســالمي اين امر در محضر خدا و با امضا و تأييد او 
صورت مي گيرد. به همين جهت بخشي از اهداف و مقاصد ازدواج در ارتباط 
با خدا و جنبه هاي معنوي انسان معني مي يابد كه اهم آن ها به اين قرارند: 
- تبعيت از حكم خداوند: ازدواج فرمان خداســت3 ، تحقق خواسته و 
دســتور اوست به فرموده ي بزرگي، آن گاه كه خدا بخواهد خواسته ي خود را 
در تداوم و بقاي نســل محقق كند و زن و مرد را شــيفته و دلداده هم كند

1. نظام حيات خانواده در اسالم - فصل عوامل تحكيم خانواده. 
2. در مكتب فاطمه )س( 

3. آيه ی 32 - نور 
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ــير ــوق دهد1 . ما بنده ي خداييم و در مس ــه وصلت و پيوند س ــا را ب و آن ه
ــانيم. او از ما ــت و تبعيت فرمانش، وظيفه ي زندگي را به انجام مي رس اطاع
ــته است. كه با حفظ شرايط به ازدواج و تشكيل خانواده تن در دهيم2 خواس
ــير اطاعت ــن چنين، در مقام بندگي، با تن دادن به ازدواج خود در مس و اي
ــان داده ايم كه بنده و تابع اوييم. ما در ازدواج ــته ايم و هم نش او گام برداش
ــن اجراي ــته و ضمانت حس ــاهد و ناظر عقد و پيمان خود دانس ــدا را ش خ
ــري را براساس حكم و فرمان او پذيرفته ايم. آري، يكي از اهداف روابط همس
ــير نظام الهي قرار دهيم و به ــت كه خود را در مس و مقاصد ازدواج اين اس
ــتور و فرمان او جامه تحقق بخشيم. داشتن چنين هدف و مقصدي خود دس
مي تواند ما را در دشواري هاي احتمالي قرار و آرام بخشد و در برابر مشيت ها

ما را تسليم نمايد3 .

- اجراي سـنت رسول اهللا(ص) : قبال هم گفته ايم كه رسول خدا(ص)
فرموده است « نكاح سنت من است و آن كس كه از سّنت من روي برگرداند
ــت». بر اين اساس يكي از اهداف ازدواج اجراي سّنت پيامبر(ص) از من نيس
ــي ــت 4 و همان گونه كه مالحظه مي كنيم، اين هدف بس ــي با اوس و همراه
ــترك با حيوانيت است. از ــه هاي صرفاً مش فراتر از خط اقناع غريزه و انديش
ــر ما آن ها به هر علّت و مقصدي ترك ازدواج كرده و مجرد بودن را براي نظ
خود پسنديده اند، خود را از مسير سّنت پيامبر و در  نتيجه از اسالمّيت دور
داشته اند. مگر آن كه اين ترك و خودداري، براساس محتواي فرمان ديگري
از جانب پروردگار صورت گرفته باشد يا شرايط اسالمي براي تحقق آن هدف

فراهم نباشد.

1. نظام حقوقى زن در اسالم - شهيد مطهرى (ره) 
2. آيه ى 3 - نساء 

3. آيه ى 30 - انسان 
4. روضهْ المتقين ، ج 8
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ــرار دادن خود در نظام ــرض از وحدت معنوي، ق - وحـدت معنوي: غ
گسترده ي آفرينش و اتحاد معنوي با اجزا و پديده ها ست، زيرا نظام آفرينش
بر اصل زوجيت بنا شده است1 . ازدواج آدميان، آن ها را از انديشه ي «من بودن»
ــه ي وسيع «ما بودن» مي رساند و بين مرد و زني كه تا قبًال اجراي به انديش
صيغه ي عقد نسبت به هم بيگانه و نامحرم بوده اند چنان دوستي و انسي ايجاد
مي كند كه حاضرند براي يك ديگرند جان فدا كنند. خدا در قرآن مي فرمايد:
« ما اين موّدت و رحمت را در بين آنان به وجود آورديم»2. از سوي ديگر بر
اثر ازدواج، آدمي خود را در خط آفرينش و نظام خلقت قرار مي دهد كه بناي
آن بر زوجيت است 3 و اين همان اتحاد معنوي با پديده ها و اشتراك با آن ها
در اصل آفرينش و همگامي با آفريده هاي خالق يكتاست و چنين احساسي به
ظرفيت و وسع و جهان بيني فرد مي افزايد و بينش و منش او را وسيع تر مي سازد.

5-3- اجتناب از انتخاب اهداف غير معنوي در ازدواج:
 ازدواج امري است هدف دار و عبادي و در مباحث قبلي به اين نتيجه رسيديم
كه ازدواج ما را در مسير تكليف و مسئوليت بندگي قرار مي دهد و تن دادن به آن
وظيفه اي است كه كه طبعاً بايد به قصد تقّرب به پروردگار صورت گيرد. پس
امري كه در عين اعمال اراده بر تحقق آن، بعد عبادي دارد، قطعاً جنبه هاى
ــلبي نيز دارد، كه فرد ازدواج كننده بايد از آن ها بپرهيزد. از جمله خداي س
ــت كه در تشكيل خانواده از دنبال كردن اهداف زير متعال به ما فرموده اس

بپرهيزيم:
ــر؛ كه خدا ــول به مال و ثروت همس ــاً به منظور وص ــام ازدواج صرف - انج

فرمود:
«چنين فردي محروم و مأيوس خواهد شد و به منظور خود نخواهد رسيد»4

1. آيه ى 3 - رعد 
2. آيه ى 21 - روم 

3.آيه ى 49 - ذاريات 
4. وسايل الشيعه ، ج 14
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 - انجام ازدواج صرفاً به قصد وصول به زيبايي صورت و اندام همسر؛ كه خداوند
به چنين افرادي وعده ي نوميدي داده است . 1

ــران متنوع و جدايي ها و ــي؛ كه به گزينش همس - انجام ازدواج ذوقي و هوس
.2 ازدواج هاي مجدد و مكرر است و ذّواقيت در اين راه منفور است

- انجام ازدواج ترحمي و مصلحتي؛ كه فرجام خوش و سعادتمندانه براي آن
نمي توان در نظر گرفت3 .

ــات و خدمات؛ كه آن نيز ــانه خالي كردن از زحم ــام ازدواج براي ش - انج
ــت پا زدن به وظيفه و مسئوليت است. مانند فردي كه در اثر تنبلي نوعي پش
ــاغل انتخاب كند تا از نتايج كار و ــش، همسري ش و نپرداختن به كار و كوش
ــته ــش در جامعه نداش ــت اقتصادي بهره گيرد و خودش تالش و كوش فعالي

باشد.
ــت يابي به مقام، عنوان، فخرفروشي و ديگر اهداف - انجام ازدواج براي دس

موهوم و ناپايدار؛ كه اغلب آن ها محكوم به زوال و فنايند.

1. روضهْ المتقين ، ج 8 ، بخش نكاح 
2. نظام حقوقى زن ، تعدد زوجات 

3. نظام حيات خانواده در اسالم 
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فصل چهارم

معيارها در انتخاب همسر
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1-4 كليات
ــان يك واقعه ي مهم و سرنوشت ساز است و اثرات زشت ازدواج در زندگي انس
ــدن در اين عرصه، آدمي ــگي دارد. طبعاً براي وارد ش ــاي آن بازتابي هميش و زيب
ــده و قابل اعتمادي نيازمند است. ــيده ش ــتن مالك ها و معيارهاي انديش به داش
ــري و نزد افراد گوناگون متفاوت اند. آن چه را در اين فصل مالك ها در جوامع بش
ــي قرار مي دهيم مالك هاي مورد تأييد اسالم و براساس قرآن و سّنت مورد بررس

است، كه در سه قسمت شرع، اخالق و جنبه هاي ديگر عرضه مي شوند.
ــد كه ازدواج عقد و پيماني قراردادي و شرعي و عرفي است كه حقوق گفته ش
ــن پيمان با ديگر قراردادهاي ــئوليت هايي براي طرفين ايجاد مي كند. اما اي و مس
اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي و حتي اخالقي و عرفي كامًال متفاوت است. قراردادي
ــت خطير و سرنوشت ساز كه اثرات آن در وجود آدمي ماندگار است. به همين اس
ــطحي نگري يا بي توجهي نسبت به جهت بايد با بصيرت و آگاهى صورت گيرد. س

آن ممكن است به ايجاد عوارض و خطرات غير قابل جبراني منجر شود.
ــاي تعقلي را بر ــرد و جنبه ه ــت فكر ك ــد درس ــدام و ورود درآن باي ــراي اق ب
ــته اند در اين ــالم از ما خواس ــي غلبه داد. به همين دليل در اس جنبه هاي احساس
ــوز به ويژه با پدران و مادران، كه از پيش اين راه را زمينه با افراد مجّرب و دل س
ــده است، مشورت كنيم. هم چنين، ــان ثابت ش پيموده و خيرخواهي و دل سوزيش
ــتيم. افراد بسيار ــر هس در اين راه نيازمند مالك ها و معيارهايي در گزينش همس
هستند كه ظاهراً شرايط ازدواج را از نظر سن و رشد و بلوغ دارا هستند ولي معلوم
نيست كه مالك و معيار الزم را داشته باشند. در گزينش احسن، بايد هر كدام را
ــاس معيارهاي مورد نظر سنجيد و بهترين آن ها را براي دست يابي به شريك براس

زندگي برگزيد.
ــت. پيامبر اكرم(ص) سفارش ــديداً مورد تأكيد و سفارش اسالم اس اين امر ش
كرده اند كه در گزينش همسر به صورت جّدي مراقبت داشته باشيد1 . ايشان در سخن
ــري فرموده اند: «خوب دقت كنيد كه وجود خودت را در اختيار و خدمت چه ديگ
كسي قرار مي دهي و چه كسي را بر دين و اسرارت مطلع مي سازي» 2. اين هشداري
مهم براي همه ي كساني است كه در آستانه ي ازدواج قرار دارند. سفارش به داشتن
ــتند همسر بخشي از رعايت همين مصلحت هاست. مالك و معيار در گزينش هس

ص 295  1. كنزالعّمال ، ج 16 ،
2. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 14 
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اين نكته كه مالك هاي انتخاب همسر كدام اند، سؤالي است كه پاسخ آن براي
افراد در جوامع مختلف متفاوت است:

ــتين مالك گزينش همسر قرار 1- برخي از افراد زيبايي چهره و اندام را نخس
مي دهند. اين كه همسر آدمي بايد فردي زيبا چهره و خوش اندام باشد جاي بحث
و ترديد نيست. ولي نبايد فراموش كرد كه چهره و اندام زيبا زندگي ساز نيست. چه
بسا افراد كه صورت زيبا و اندامي دل آرا دارند ولي زندگي در كنار آنان ناخوشايند

و عذاب آور است، زيرا ممكن است الابالي، بداخالق يا آلوده و منحرف باشند.
2- برخي ديگر در انتخاب همسر مالك هاي اقتصادي و برخورداري از ثروت و
طبقه ي مرفه را دنبال مي كنند. اين كه همسر انسان داراي ثروت و امكانات مادي
باشد چيز بدي نيست. ولي ازدواج با اين قصد كاري خطاست، زيرا بسياري از افراد
پول وثروت دارند ولي اخالق و ايمان ندارند. زندگي در كنار  آن ها بسي تلخ و جان
ــترك نان خالي ــفره ي مش ــت تا حّدي كه آدمي آرزو مي كند اي كاش در س گزاس

باشد ولي در كنار آن سفره، انس و صميميت و وحدت و صفا گسترده باشد.
ــر آينده، مدرك ــن، برخي از افراد در ازدواج به دنبال عنوان همس 3- هم چني
ــال عناوين افتخار آميزي ــتند يا به دنب ــان هس تحصيلي يا رتبه و مقام اداري ش
چون قهرماني و عنوان هاي علمي، دانشگاهي، مدال داري، نژاد و ... مي روند. وجود
ــروط ــي نبايد فراموش كرد كه اين امور ش ــت ول ــند نيس چنين مالك هايي ناپس
ــتن يك زندگي خوش و سعادت مندانه نيستند. آن جا كه همسري كافي براي داش
ــام چه دردي را دوا ــد، عنوان تحصيلي و رتبه و مق ــد يا آلوده باش از اخالقي فاس
ــانس و دكتري يا داراي عناوين ــد؟ مگر همه ي آن ها كه داراي مدرك ليس مي كن
هنري و قهرماني هستند همسراني مؤمن و وفادارند؟ مگر همه ي آن ها اخالقشان
پسنديده است و با همسرشان روابطي انساني دارند؟ بر اين اساس بايد اعتراف كرد
ــوهر ــعادتمندانه اي را براي زن و ش كه اين مالك ها نمي توانند زندگي خوش و س
ــان ــر زندگي نمي كند و ثروت و مال براي انس تضمين كنند. آدمي با زيبايي همس

خوش بختي و سعادت نمي آورد .

2-4 معيارهاي انتخاب همسر از نظر دين اسالم:
ــن راهنمايي ــعادت آفري ــال معيارهاي س ــه دنب ــي را در ازدواج ب ــالم آدم اس
مي كند. آفريننده ي بشر به خير و سعادت انسان آشناتر از هركس است. او خوب
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مي داند كه امنيت و آســايش زوجين در گرو چه چيزي اســت. به همين جهت 
شرايط فوق و معيارهاي ذكر شده را در صورت تأييد، جزو شرط هاي الزم مي داند 
نه كافي و خود به عنوان خالق و مالك بشر معيارهايي را ذكر مي كند كه اهم آن ها 

عبارت اند از: 

1-2-4 ايمان: ايمان اعتقادي اســت آميخته با دل و جان و زمينه ساز امنّيت
دروني اســت1 . ايمان هم مي تواند چراغ راه باشد و هم نگهبان باطني انسان. فرد 
مؤمــن و دين دار در همه ي حاالت، رفتارها و مواضع خود، خدا را در نظر دارد2 و 
در زندگي فردي و اجتماعي اش مراقب است كه دست از پا خطا نكند و در روابط 
خود با همسر يا ديگران ضوابط الهي رعايت و نظارت و حسابرسي خداوند را يقين 
دارد. انسان مؤمن خيانت نمي كند و اهل فريب و فساد نيست و بر اساس عقيده ي 
دينــي، همســر را امانت خدا در نزد خود تلقي مي كنــد و در حفظ و رعايت اين 
امانت كوشاست. انسان مؤمن از لحاظ مادي ممكن است فاقد همه چيز باشد ولي 
ســرمايه ي ايمانش برترين ثروت هاست و در سايه ي آن زندگي را بر همسر گوارا 
مي كند. به همين خاطر امام باقــر)ع( درباره ي فردي كه از او در زمينه ي ازدواج 

نظر خواسته بود، فرمود: »به دنبال وصلت با فردي ديندار باش«3.  
از داليل حرام بودن ازدواج با انســان هاي كافر و مشــرك و حتي ازدواج زني 
با اهل كتاب، يكي همين مســئله اســت كه در بين ايــن دو فرد و حدت ايماني 
و اعتقــادي برقرار نيســت. در باب توحيــد و عدالت،در امر نبــوت و عصمت،در 
احــكام و تعاليم الهي، در امر واليت و رهبري، در مســئله ي معاد و حسابرســي، 
در اعتقــاد به كيفر و پــاداش بايد بين اين ســنخيت و اتحاد باشــد، وگرنه در
موضع گيري ها دچار اختاف خواهند شــد. اسناد اســامي، افراد مؤمن را كفو و 
همتاي يك ديگر مي داند4، اگرچه از ثروت و زيبايي الزم برخوردار نباشــد. اسام، 
مّدعي اســت وحدت در عقيده و باور مي تواند زن وشوهري را زير يك سقف گرد 

هم آورد و بر سر سفره اي واحد ، در عين انس و صفا ، كنار هم بنشاند.
2-2-4 اخالق: ركن دومي كه اســام براي ازدواج و تشــكيل خانواده در
نظر گرفته اســت »اخاق« اســت و غــرض مجموعه ي ضوابط حاكــم روابط ما

1. آيه ی 82 - انعام 
2. آيه ی 17 - حج 

3. كافی ، ج 5 ، 322 
4. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 49 
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ــه در مذهب و تعاليم مذهبي دارد. در اسالم، ــت كه در بينش ما ريش انسان هاس
منش نيك و پاي بندي به ضوابط اخالقي عامل توافق و پرهيز از دوگويي و دورويي
ــت زن ومردي از نظر قد و رنگ و زيبايي ها و ثروت ها ــت. ممكن اس و اختالف اس
ــند، ولي داراي صفت نرم خويي و خوش رفتاري، و حتي از نظر طبقه متفاوت باش
ــت گردد و نيز اخالق ــبب انس و الف ــند و دين مي تواند س اخالق و فداكاري باش
مي تواند دو فرد متفاوت از نظر مرتبه و درجه علمي، مالي، فرهنگي و مقامي را در

كنار هم قرار دهد. دامنه ي بحث اخالق ازدواج وسيع است، از آن جمله:

- تقوا داشتن كه به فرموده ي اميرالمؤمنين(ع)،كليد هدايت، توشه ي فعاليت،
ــت1 . مي دانيم كه تقوا عامل نجات بردگي ها و دريوزگي ها و رهايي از بدبختي هاس
ــرور و مفاسد و آلودگي ها و در برگيرنده ي نوعي پرهيز و خود نگه داري در برابر ش

تقواى چشم، گوش، زبان، لمس و ... است.

ــاي آن پرهيز از آلودگي ــت و مبن - عفـت و پاكي كه خود جلوه اي از تقواس
دامن و خودداري از روابط بي بندوبار و دوري از الابالي گري در رفتار غريزي است.
ــخني از امام صادق(ع) آمده است: «كفو و همتاي انسان مسلمان در ازدواج در س

كسي است كه عفيف باشد و ...»2.

ــئله ــت و در آن اين مس ــتگي اس - شـرم و حياداري كه زير بناي هر شايس
ــد و در حاالت و رفتار و ــتاخي و وقاحت به دور باش ــت كه آدمي از گس مطرح اس
ــرارت و آتش افروزي بپرهيزد، مواضع خود مرزهايي را مراعات كند. از دروغ و ش
از خدعه و فريب اجتناب كند و در برابر احسان ولي نعمت خود قدردان و سپاس

گزار باشد.

ــنديده ى اخالقي مثل صداقت، حلم، جرئت، روحيه داري، - ديگر صفات پس
ــول ازدواج بايد ــران در  قب ــت و دختران و پس ــن بودن، و... هم مورد نظر اس امي
ــش آن ها در ــات اخالقي و نق ــند. در اهمّيت صف ــته باش ــر داش ــا را در نظ آن ه
ــت. ــده اس ــياري از امامان معصوم(ع) وارد ش ــخنان بس ــالم، س ــداوم حيات س ت

1. نهج البالغه ، خطبه ى 221 
ص 372  2. بحاراالنوار ، ج 103 ،
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ــت. امام فرمود: ــاره ي ازدواج دخترش نظر خواس ــن مجتبي(ع) درب ــردي از امام حس ف
ــت بدارد ــان صورت اگر او را دوس ــوا درآور، زيرا در چن ــا تق ــردي ب ــه ازدواج ف « او را ب
ــته باشد به او ستم روا نمي دارد»1 . در سخني از ــتش نداش احترامش مي كند و اگر دوس
ــگري(ع)، نيز آمده است «اگر فردي براي خواستگاري آمد كه از دين و ــن عس امام حس

اخالق او راضي بوديد به ازدواج با او رضايت دهيد ...»2 .

3-2-4 معيارهاي ديگر: در گزينش و انتخاب همسر معيارهاي ديگري نيز وجود
ــالم، ما را به ــه از نظر اهمّيت در مرحله ي بعد از ايمان و اخالق قرار دارند و اس ــد ك دارن
در نظر داشتن آن موارد نيز هشدار داده است. از مهم ترين آن ها مي توان جنبه هاي ذيل

را نام برد:

ــر در آن ــه دختر يا پس ــواده اي ك ــط خان ــم محي - اصالـت خانوادگـي: مي داني
ــياري ــت و خلق و خوي بس ــت بااليي برخوردار اس ــد از اهمّي ــرورش يافته ان ــد و پ رش
ــفارش ــن رو، به ما س ــا دارد، از اي ــن آن ه ــوي والدي ــق و خ ــه در خل ــدان ريش از فرزن
ــن(ع) اميرالمؤمني 3و  ــد  كني ازدواج  ــح  صال و  ــته  شايس ــواده ي  خان ــا  ب ــد  كرده ان
فرموده اند:«خانواده ي متقاضي ازدواج، مخصوصاً مادر او را بشناسيد (و راجع به او تحقيق
ــد كه خانواده پاك و عفيف و از اصالت برخوردار باشند و كنيد)» 4. اصل بايد بر اين باش

غرض اصالت، انسانيت، تقوا، و اخالق است، نه ثروت و پست و مقام و طبقه.

ــر، همتايي در فكر، - كفـو بودن و همتايـي: غرض از كفو بودن و همتايي در فك
ــت. منظور از كفو زن، دانايي، فرهنگ و توانايي اداره ي زندگي و انجام وظايف محوله اس
مردي است كه قدر زن و زندگي را بشناسد و در سرپرستي و اداره ي او دانا و توانا باشد.
ــامان دهد. از وظايف و ــر و س ــت كه بتواند امور زندگي را س منظور از كفو مرد، زني اس
ــده و متناسب با دخل و ــر درآورد. هزينه ي زندگي او حساب ش ــئوليت هاي خود س مس
ــد . به مسائل زندگي آشنا باشد. زندگي مشترك را دوست بدارد و در صدد خرجش باش

تداوم و بقاي حيات خانواده باشد5. 

ص 204  1. مكارم االخالق ،
 51 ص 2. وسايل الشيعه ، ج 14 ،

3. مكارم االخالق - پيامبر (ص) 
4. ُغررالحكم 

ص 325  ، ج 5 ، كافى 5 فروع
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- رشـد به معناي عام كلمه كه در برگيرنده ي رشد جسمي، ذهني، رواني،
ــت. همسر آدمي بايد هوشمند و زيرك عاطفي، اجتماعي، اخالقي، و فرهنگي اس
باشد. كودن و عقب مانده نباشد. در اين صورت، اسالم توصيه مي كند كه با چنان

همسري زاِد ولد نداشته باشد.

ــت 1 كه اين خود ــالم اس - زايايي و عقيم نبودن در ازدواج مورد توجه اس
دليل بر حمايت اسالم از توليد نسل و فرزندداري است.

ــبي، كه خود - كمـاالت گوناگون، از هنر و فن - برخورداري از زيبايي نس
ــالم به مردان سفارش ــت. در اس ــاز تداوم زندگي و رغبت به بقاي آن اس زمينه س
ــود ازدواج كنند2 تا ضمن ــت كه تا حد امكان با طبقه اي پايين تر از خ ــده اس ش
ــد و در كل، صفات نيك ــطح باالتري ارتقا دهن ــر بتوانند او را در س اداره ي همس
ــري؛ از آن جهت كه زندگي با همه ــت تا صفات ظاه دروني بيش تر مورد نظر اس
ــس از ازدواج، ــوهر پ ــت و زن و ش ــاي ظاهري خود امري جدا معنوي اس جنبه ه
ــم و ظاهر هم سروكار داشته باشند، با انديشه و روح هم در پيش از آن كه با جس
ارتباط اند. زيبايي هاي معنوي زن و شوهر كارسازترند تا زيبايي هاي ظاهري  آن ها.

1. روضهْ المتقين ، ج 8 
2. سفارش پيامبر (ص) 
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فصل5

منع ها در انتخاب همسر
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1-5  كليات 
ــر براي رعايت مصالحي در جهت خيررساني به انسان در امر ازدواج،  خالق بش
ــت كه از آن ها دور و  ــدن در اموري پرهيز داده و خواسته اس ــان را از وارد ش انس

بركنار باشد.
ــرعي دارد كه به واقع منعي جدي و قطعي  ــي از اين منع ها صورت ش 1- بخش
ــي جوامع غير مذهبي نيز  ــل ازدواج با محارم كه در همه ي جوامع، حت ــت، مث اس

مورد رعايت است.
2- بخش ديگر شامل منع هاي اخالقي است كه صورت توصيه اي دارد.

ــمتي ديگر جنبه ي خيرخواهانه دارد، كه اساس آن اجتناب از رنج ها و  3- قس
دشواري هاي بعدي است. موارد فوق در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرند.

فلسفه ي منع ها در انتخاب همسر
ــدن از «خير» و «لطف» آفريدگار  ــاس آفرينش انسان برخوردار ش اصل و اس
است1 . خداوند، مبدأ و منشأ خيرات و فّياض علي االَطالق است. تشريع احكامش، 
امر و نهيش و منع و عطايش، تماماً در جهت سودرساني و كمال يابي آدمي است2. 
ــتوري فراخوانده،  ــيدن چيزي منع كرده يا به اجراي دس ــر ما از خوردن و نوش اگ
ــب كند، زيرا او غّني مطلق و بي نياز از  ــود كس ــت كه قدرت يا س نه براي آن اس
آفريدگان است3 ، بلكه مصالحي را براي خير و سعادت بشر در نظر گرفته است و 

آن را در قالب يك حكم يا يك توصيه به افراد بشر ابالغ مي كند. 
ــاي ارزنده و مهمي را  ــر، خداوند چه توصيه ه ــم كه در امر گزينش همس ديدي
ــت.  به ما ابالغ كرده و چه معيارهاي ارزنده و قابل دفاعي در اختيار ما گذارده اس
اينك سخن از حكم و فرمان همان پروردگار است كه در امر گزينش همسر ما از 
ــت. همان كس كه ما را امر ازدواج كرده،  ــت زدن به اموري بر حذر داشته اس دس
ــياري از منع ها براي ما  ــت. علت بس ما را از ازدواج با برخي ديگر منع فرموده اس
ــي كند به همان نتيجه منع و  ــت و اگر آدمي در مورد آن ها بهتر بررس ــن اس روش
ــت برخي از آن ها  ــت، ولي ما عل ــد كه خداوند متعال فرموده اس تحريمي مي رس
ــت كه  ــيده اس ــد و كمال نرس را نمي دانيم و دانش امروزي نيز به آن درجه از رش

1. آيه ى 100 - يوسف 
2. من نكردم خلق تا سودى كنم           بلكه تا بر بندگان جودى كنم    «مولوى» 

3. آيه ى 133 ، انعام 
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ــا پرده بردارد. ولي در همه حال ما خداوند متعال را برتر  ــد از رمز و راز آن ه بتوان
ــخني گويد يا بي جهت ما را به كاري  ــاب س از آن مي دانيم كه نعوذباهللا، بي حس

امر يا نهي فرمايد. 
ــر مجهول                  ــه در عصري براي بش ــرام ها ك ــت حالل ها و ح ــيارند عل ــه بس چ
بوده اند و بعدها علم بشري از روي آن ها پرده برداشته است و چه بسيارند مسائلي 
ــر كشف خواهد شد و انسان ها از آن سردر مي آورند. در همه  كه براي فرداي بش
ــال فراموش نخواهيم كرد كه ما بنده ي خداونديم و او را خيرخواه و خيرآفرين ح

 مي شناسيم. او طبيب ماست و ما به علم و آگاهي او ايمان داريم و وجود خود را 
ــعادت  كامال در اختيار او مي گذاريم. امر و نهيش را در همه حال مي پذيريم و س

خود را در پيروي از فرمانش مي دانيم.
موانعي را كه خداوند براي ازدواج و تشكيل خانواده ي ما معين فرموده متعددند 
و در واقع آن ها چيزي نيستند جز قواعد و ضوابط خيرآفرين. بدين سان ضروري 
ــي و تحقيق درباره ي جوانب  ــت كه در ازدواج عجله اي صورت نگيرد و بررس اس
ــه به عمل آيد، تا بعدها به  ــود و درباره ي آن به صورتي ژرف، انديش آن انجام ش

گرفتاري و پشيماني منجر نگردد مهم ترين منع ها در ازدواج به اين قرارند:

2-5  َمْنع هاِي شرعي:
ــي از محرمّيت است كه   بيش ترين مورد در اين زمينه مربوط به منع هاي ناش

خود انواعي دارد1 . 

ــأن و  - َمحاِرِم نََسـبي: يعني آن ها كه با ما رابطه ي خوني و وراثتي دارند و ش
ــويي و كانون سازي است. در اين زمينه به  موقعيت افراد محرم برتر از روابط زناش

گروه هايي مي توان اشاره كرد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

  -  پدر و اجداد پدري، هر چند افراد زنده ي آن ها تا چندين نسل باشند.
  -  مادر پدر و جّده ها، به هر ميزان كه عده ي آن ها بسيار و زنده باشند. 

  - مادر و اجداد مادري، شامل پدربزرِگ مادري شخص تا هر فاصله اي كه زنده 
باشند. 

  - مادر مادر و اجداد مادري، تا هر فاصله اي كه زنده باشند.
1.در تمام اين موارد به رساله هاى عمليه مراجع تقليد مراجعه شود. 
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  - برادر و برادرزاده ها، تا هر ميزان كه پيش رويم و زنده باشيم.
  - خواهر و خواهرزاده ها به هر ميزان كه جلوتر روند و زنده باشند.

  - همه ي عموها و عمه ها، همه ي دايي ها و خاله ها (نه فرزندان آن ها)
ــبه مذاهب هم  ــبي در همه ي مذاهب و اديان و حتي ش - ازدواج با محارم نس
ــتند ازدواج با  ــياري از آن ها هم كه به مذهب و ديانتي پاي بند نيس وجود دارد. بس
محارم را امري منفور و پليد مي شمارند مثل ماّديون، كمونيست ها كه نه اعتقادي 

به وجود اهللا دارند نه به حساب و معاد پاي بندند.
ــيار بزرگ جلوه  دهند آن  ــداران اديان اگر بخواهند گناهي را بس ــن طرف در بي
ــي كنند كه در اديان براي آن عمل  ــري با محارم قلمداد م را همانند روابط همس

عقوبتي بس سخت و سنگين در نظر گرفته شده است.

ــش با ما رابطه ي  ــت كه از پي - َمحـاِرِم َسـَببي: غرض، ازدواج با افرادي اس
َمحَرميَّت نداشته اند ولي بعدها به علت و سببي با ما محرم شده اند، مثل:

ــرش را طالق  ــا مادرزن و مادرش و اجداد او اگر چه شخص،همس - ازدواج ب
داده باشد.

- ازدواج با عروس خود اگرچه مطلقه باشد.
- ازدواج زني با داماد خود اگرچه دخترش مرده يا مطلقه باشد.

- پدرشوهر و پدرش و اجداد او.
ــري) حق ازدواج  ــر مرد (ناپس ــر زن (نا دختري) و زن با پس ــرد با دخت - م

ندارند.
- گاهي اين َمحَرميَّت به سبب به خاطر شيرخوارگي يا رضاع ايجاد مي شود. 
ــتان زني، براي مدت معيني شير  ــال اول عمرش از پس اگر كودكي در دو س
ــا آن زن و محارم او نمي تواند  ــم مادر او را دارد و فرد ب ــد1 ،آن زن حك بنوش

ازدواج كند.
ــه به دليل نفس  ــت، بلك ــببي نيس ــي اين منع به دليل َمحَرميَّت س   - گاه
ــا دو خواهر پيمان ازدواج  ــت. مثال مرد نمي تواند در آن واحد ب ــَببيت اس َس

داشته باشد، با اين كه خواهر زن محرم آدمي نيست.

1. در اين مورد به رساله هاى عمليه مراجع تقليد مراجعه شود. 
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 موانع ناشي از ُكفر و ارتداد: مرد يا زن حق ندارد با اهل كفر و شرك ازدواج 
كند. منظور از كافر كسي است كه اسالم را به عنوان دين خود قبول ندارد. كافران 
ــق ازدواج دايم با يك فرد  ــن رديف قرار دارند. زن يا مرد ح ــل كتاب نيز در اي اه
ــيحي، يهودي يا زردشتي را ندارد. البته در ازدواج موقت تنها به مردان چنين  مس
ــئله ي واليت مطرح است و اسالم  ــت1 ، زيرا در ازدواج مس ــده اس اجازه اي داده ش
ــلطه ي  ــلمان با همه ي ارزش و رتبه اي كه دارد تحت س ــندد كه زني مس نمي پس

مردي از اهل كتاب در آيد2 .
ــت كه براي خدا شريك قايل است. هم چنين، فرد  ــرك كسي اس منظور از مش
ــت كه  ــي اس ــت. غرض ما از مرتد كس ــت كافر اس المذهب، بي دين يا ماترياليس
ــت، مثًال به خدا يا  ــپس از مسلماني خود عدول كرده اس ــلمان بوده و س قبًال مس
ــده و يا  ــبت دروغ داده يا معاد را منكر ش قرآن يا نبوت اهانت كرده يا به آن ها نس
ــلمان حق ندارد  ــت... . زن يا مرد مس حكمي از احكام ضرورى الهي را رد كرده اس
ــا چنين افرادي ازدواج كند، چه دايم و چه موقت. حتي اگر فرد در حين ازدواج  ب
ــع ازدواج با افراد  ــت3 . در همين رديف بايد از من ــود حكم به جدايي اس مرتد ش
ناصبي ياد كرد. غرض از ناصبي كسي است كه ناسزاگويي به امامان معصوم(ع) را 

جايز مي داند وبغض و كينه ي اهل بيت پيامبر(ص) را در دل مي پروراند.

موانع ناشـي از از رسـوم جاهلي: در اين زمينه موارد بسياري قابل ذكرند 
ــته اند و اسالم آن ها را طرد و محكوم كرده  ــالم وجود داش كه در دنياي قبل از اس

است، مثل:
- نكاح شغار كه ازدواجي بدون مهريه بوده است. فردي دختر خود را در اختيار 
ــه او دخترش را در اختيار وي قرار دهد.  ــرط ك فرد ديگري قرار مي داد، به اين ش
چون در اين ازدواج مقصدي صرفاً حيوانى دنبال مي شد و براي دختران مهريه اي 

نبود، اسالم آن را منع كرد4 .
ــت، بلكه آن ها را  - ازدواج تحميلي كه در آن رضايت دختران در نظر نبوده اس
به زور و جبر وادار مي كردند تا به ازدواج با افرادي كه مورد عالقه شان نبوده است 
ــزد برخي از افراد جاهل و  ــالم آن را منع كرد، اگرچه هنوز در ن ــن در دهند. اس ت

1. باز هم توصيه اين است كه به رساله هاى عمليه مراجعه شود. 
2. آيه ى 141 - نساء 

3. و زن و مرد بايد از هم جدا شوند و ترك ازدواج گويند. 
4. فروع كافى  ، ج 5 ، ص 361 
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مستبد اين رسم مطرح است.
- ازدواج ناشي از سرقت دختر يا مركب سواري پدر دختر. توضيح اين كه اگر 
مثًال فردي مي توانست مركب سواري شخصي را از اصطبل او بدزدد، بر آن شخص 
ــياري از  ــالم آن را و موارد بس الزم بود كه دختر خود را در اختيار او قرار دهد! اس

قبيل آن را منع كرده است1 .

ــالق بگيرد يا  ــر خود ط   موانـع ناشـي از طـالق يا مرگ: اگر زني از همس
شوهرش بميرد بايد مدتي را به عنوان عّده بگذارند و پس از سپري شدن ايام عّده 
ــت كه ازدواج كند2 . ازدواج با زني كه دوره ي عّده را  طالق يا عّده وفات مجاز اس

مي گذراند، مجاز نيست.
- زني كه با مردي ازدواج كرده و كارش به طالق كشيده است، اگر اين ازدواج 
ــود، ازدواج براي بار چهارم با اين فرد مجاز نيست. مگر  ــه بار تكرار ش و طالق تا س
آن گاه كه اين زن، با فرد ديگري به صورت جدي و از روي عقل و اراده به ازدواج 
ــر جديد روابط همسري داشته باشد و تصادفاً كار اين دو به  دايم در آيد و با همس
ــر بخواهد مي تواند با او ازدواج  ــوهر اول اگ طالق منجر گردد. در چنان صورتي ش

كند3 .

ــرعي ديگري نيز در امر ازدواج وجود دارد كه  موانع شـرعي ديگر: موانع ش
براي اطالع بيش تر بايد به رساله هاي عملّيه مراجع تقليد مراجعه كرد، مثل:

1- موانع ناشي از آلودگي با زني شوهردار.
ــورت حق ازدواج با  ــردان با يكديگر كه در آن ص ــي از آلودگي م ــع ناش 2-  موان

محارم آن ها دچار مخاطره و منع مي شود.
  3- ازدواج با افرادي كه در كار فحشا و آلودگي الابالي هستند و به مقدسات 

ديني و اجتماعي پاي بندي ندارند و ...

 3-5  منع هاي اخالقي: 
خداوند عاقبت بين و مصلحت خواه، موانعي اخالقي را نيز براي ما معين كرده و 

1. محمد خاتم پيامبران ، مقاله ى شهيد با هنر 
2. به رساله ها مراجعه شود. 

ــاس پيدايش محلّل  3.در چنان صورتى ، كه وقوع نادر خواهد بود ، آن مرد جديد را محلّل مى خوانند و بر اين اس
يك واقعه است نه يك ظاهر سازى و تصنع - دقت كنيد ! 
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به صورت توصيه هاي خيرخواهانه و سعادت آفرين از ما خواسته است كه آن ها را 
ــديد و در رديف امور نزديك به  در كار ازدواج رعايت كنيم. برخي از اين منع ها ش
ــطح نيستند و تنها جنبه ي نهي شدگي دارند.  حرام اند. البته برخي ديگر در اين س
ولي در همه حال، اين مهم است كه توصيه هاي پروردگار را كه از زبان پيامبر(ص) 
ــورد رعايت و عمل قرار دهيم. منع ها در  ــده م و اولياي معصوم دين به ما ابالغ ش

اين عرصه بسيارند، از جمله: 
ــت كه اگر بر اثر  ــده اس ــفارش ش ــند مرد يا زن: به ما س - خلق و خوي ناپس
ــيديم كه مرد يا زن مورد نظر،  ــي براي ازدواج به اين نتيجه رس تحقيق و بررس

داراي اخالق  فاسدي هستند از آن ازدواج در گذريم1 . 
ــره يا اندام2 ، ازدواج به  ــطحي: ازدواج صرفا به جهت زيبايي چه - جاذبه هاي س
ــام، ازدواج به جهت عنوان علمي و  ــت يابي به مرتبت و موقعيت و مق منظور دس

قهرماني و ... كه براي همه ي آن ها در اسالم فرمان منع صادر شده است3 . 
ــزه ي قدرت طلبي: كه در بيش تر موارد عاقبت  ــا انگيزه ى ترحم يا انگي - ازدواج ب

خوشي براي آدمي در پي ندارد و بهتر است با چنين قصدي ازدواج نكنند. 
ــب ندارند و در  ــت ايمان، كه پاي بندي به مذه ــراد الابالي و سس ــا اف - ازدواج ب
ــي و رفتار خويش قيود ديني را ناديده مي گيرند و اعتقاد به خدا و معاد در  زندگ

جانشان ريشه ندارد.
ــاش و ولخرج، مخصوصاً آن ها كه  ــا افراد بي تعهد، عاطل و بيكاره، عي - ازدواج ب
فساد جنسي دارند و همراه و همگام با افراد آلوده و فاسدند يا بدكاران در دلشان 
ــاني كه مجالس عياشي و خوش گذراني دارند و فكر و  نفوذ دارند. هم چنين، كس

زندگيشان در اين مسير است.
ــني فاحش دارند و از نظر فكري و غريزي در دو  - ازدواج با افرادي كه تفاوت س
ــان با هم متفاوت  ــاي جداگانه زندگي مي كنند و حال و هوا و خواسته هايش دني
است. چنين ازدواجي حرام نيست و در زندگي امامان معصوم(ع) نيز بيش يا كم 
ديده مي شود. ولي مسئله اين است كه آن ها در سايه ي قدرت درك و فهم، اراده 
ــي از آن را به نحوي حل و رفع  ــتند تفاوت هاي ناش و اخالق و عصمت مي توانس
ــت كه چنين  ــان داده اس كنند. ولي تجربه ي اجتماعي ما در زندگي روزمره نش
ــاله با دختري 16ساله  ــت و ازدواج فردي 50 س امري در نزد همگان موفق نيس

1. مستدرك ، ج 2 ، ص 538 
2. بحاراالنوار ، ج 103 ، ص 232 

3. وسايل الشيعه ، ج 14 - بخش هاى مختلف مربوط به نكاح 
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ــته باشد. براساس بررسي هاي انجام شده،  ــا فرجامي شوم و ناخوشايند داش چه بس
تفاوت سني مرد و زن در ازدواج در حد تفاوت دو بلوغ(2تا4 سال) مي تواند معقول 
ــرايطي امكان سازگاري بيش تر است و به هر  ــد و در چنين ش و قابل پذيرش باش

ميزان كه اين فاصله بيش تر گردد امكان سازگارى كم تر خواهد بود.

4-5- منع هاي ديگر: 
ــيارند منع هاي ديگري در اين خصوص، كه اسالم آن ها را به ما گوشزد  چه بس
ــتن عوارض و عواقب  ــبب داش ــت و حتي در مواردى از اين منع ها به س كرده اس
ــواردي مي توان ياد كرد كه اهم   ــت. در اين عرصه نيز از م ــرده اس ناگوار، پاي فش

آن ها به اين قرارند:
ــول خدا(ص) فرمود از گياه  ــا افراد خانواده هاي آلوده و كثيف: رس 1- ازدواج ب
ــبز و با طراوتي كه در كنار مزبله ها(محل زباله) مي رويد بپرهيزيد. پرسيدندكه  س
ــت؟ فرمود غرض آن دختر زيبارويي است كه در خانواده اي كثيف و  مقصود چيس
آلوده رشد و پرورش يافته باشد 1 (مگر آن گاه كه دختري در سايه ي رشد و كمال، 
راه خدا را در پيش گيرد و خود را از دنياي آلودگي والدين دور بدارد). اين منع در 
ــول خدا (ص) چنين توجيه شده است كه ژن ها (خصايص وراثتي)  ــخني از رس س

سرايت كننده اند2 .
2- ازدواج با افراد شراب خوار: اين هم به دليل فوق منع شده است. در سخني 
از پيامبر(ص) آمده است: «كسي كه دخترش را به شراب خواري دهد به واقع قطع 
ــت»3 . و در عبارت شديداللحني ديگر فرمود: «در آن صورت چنان  رحم كرده اس
ــت»4 . البته در عصر پيامبر(ص)  ــت كه گويي به آلودگي دخترش رضا داده اس اس
مسئله ي اعتياد به هروئين و مواد مخّدر و آلوده كننده ي ديگر كه در دنياي امروز 
ــرايطي وجود مي داشت  ــت. مطمئناً اگر چنان وضع و ش ــت وجود نداش مطرح اس
پيامبر آن ها را نيز منع مي كرد. براساس تحقيقات و بررسي هاي علمي روز، اعتياد 
به شراب يا هر ماده ي مست كننده و تخدير كننده ي ديگرى موجب ويراني زندگي 

خانوادگي است و اسالم به چنان ازدواجي رضا نمي دهد.
ــت. اميرالمؤمنين(ع) در  ــودن و ابله را نيز منع كرده اس ــا افراد ك 3- ازدواج ب

1. سفينه البحار ، ج 2 ، ص 586 
2. گفتار فلسفى كودك ، ج 1 ، ص 64 

3. وسايل الشيعه ، ج 17 ف ص 249 
4. مستدرك الوسايل ، ج 2 ، ص 538 
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ــي فرموده اند: «از ازدواج با احمق و كودن بپرهيزيد. زيرا همدمي و مصاحبت  بيان
ــت و فرزندي كه از چنين وصلتي پديد  ــا چنين افرادى مايه ي بال و بدبختي اس ب
ــت»1  اصوال اين نكته بايد مورد نظر باشد كه، از  ــقوط اس آيد در خط تباهي و س
ــرايت مي كنند و اسناد  نظر علم روز، صفات خانواده به صورتي ارثي به فرزندان س

اسالمي از پيش به اين نكته اشاره داشته اند2 .
ــالم ازدواج با افراد فاسق منع شده است. غرض از فاسق كسي است  4- در اس
ــود و در تن دادن به آن از كسي شرم و حيا  ــكارا و بي پرده مرتكب گناه ش كه آش
ــروب خواري مي كند و از  ــي و مش ــي كه در جمع قماربازي، عياش نكند. مثل كس
خدا و مردم در اين راه خجالت نمي كشد. در اسالم، ازدواج با فردي كه از خدا حيا 
نمي كند خطرناك شناخته شده و مردم را از چنين ازدواجي پرهيز داده است. در 
حديثي از رسول خدا(ص) آمده است  كه اگر فردي دخترش را آگاهانه به ازدواج 
ــقي در آورد، روزي هزار لعنت خدا و فرشتگان بر او وارد است3 و نمونه ي اين  فاس
ــيارند. آن كس كه از خدا پروا ندارد موجودي خطرآفرين و در رابطه ي  احاديث بس

خانوادگي نيز بي پروا و گستاخ خواهد بود.

5-5  ضرورت تحقيق در امر ازدواج
ــل حاضر ذكر كرديم، ضروري  ــا توجه به مجموع آن چه در فصل قبل و فص ب
ــكيل خانواده را جدي بگيريم و در اين راه، مداوم و پي گير  ــت امر ازدواج و تش اس
تالش كنيم، زيرا ازدواج داستان مادام العمر ماست. در گزينش همسر بايد تحقيق 
ــران و همه ي كساني كه به  ــوي اعضاي خانواده، دوستان، معاش ــت از س بهتر اس
ــد طرف  ــنايي دارند صورت گيرد. اگر ممكن باش نحوي با خانواده هاي طرفين آش
ازدواج يعني پسر يا دختر را زير نظر قرار دهيم تا از او شناختي به دست آوريم و 
ــد به فرموده امام علي(ع) دوستان او را مورد بررسي و شناخت قرار  ــر نش اگر ميس
دهيم كه دوست و معاشرت هر كس، معّرف خوبي براي اوست4  و به همين ترتيب 
ــئله از هر حيث براي ما روشن شود. پس  طرق ديگر را در تحقيق بپيماييم تا مس
از كسب اطمينان از طهارت و شرافت و نجابت فرد مورد نظر، به خدا توكل كنيم 

و به ازدواج با او اقدام نماييم.
1. كافى ، ج 5 ، ص 354 
2. تتمه المنتهى ، ص 17 

3. مستدرك الوسايل ، ج 2 ف ص 538 
4. بحاراالنوار ، ج 74 ، ص 197 
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فصل ششم

آغاز ازدواج
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1-6 كليات 
ــت كه با خواستگاري  ــئله ازدواج اس  از وقايع مهم و به ياد ماندني زندگي، مس
آغاز مي گردد. خواستگاري، سنت و رسم قديم در عين حال مورد تأييد اسالم است 
و بر اين اساس استوار است كه حرمت زن مورد رعايت قرار گيرد. خواستگاري در 
ــالم براساس ضوابط و مراعات شرايطي صورت مي گيرد كه از جمله مي توان به  اس
شركت عده اي از بزرگان خانواده در اين امر و استفاده از تجارب والدين و شرط و 
ــاره كرد. معموالً خواستگاري به موافقت و عقد و  رضاي پدر براي ازدواج دختر اش

برقراري نامزدي مي انجامد، كه در آن نيز در اسالم شرايط ويژه اي دارد.
ــالم براي تشكيل خانواده، طرح زيبا و پر جاذبه اي دارد؛ طرحي كه در آن    اس
ــوي ديگر با وقايعي شيرين و به ياد  ــعي بر انتخاب اصلح است و از س ــو س يك س
ماندني همراه است. اين خطاست كه مرد و زني بدون شناخت از همديگر و بدون 
انديشه و تحقيق الزم با هم پيوند زناشويي برقرار سازند. هم چنين، اشتباهي بزرگ 
ــرايط و ضوابطي و  ــت كه دو فرد بي هيچ مقدمه اي و بدون در نظر گرفتن ش اس
ــورت خواهي از پدران و مادران دل سوز و جلب موافقت و رأي آن ها و بدون  بي مش

رعايت حرمت آنان اقدام به ازدواج نمايند.
ــه دختري ابراز تمايل براي ازدواج كند،  ــوالً اين اقدام، كه فردي در خيابان ب   اص
ــت. مگر يك دختر مسلمان شخصيت و  ــبت به اوس نوعي بي ادبي و بي حرمتي نس
قدر و منزلت ندارد كه هر كسي به خود حق دهد در خيابان يا در مدرسه و محيط 
ــت  ــكيل خانواده اقدامي عادي و كم ارزش اس كار به او ابراز تمايل كند؟ و مگر تش
كه قول و قرار آن در هر جايي گذارده شود. دختر مسلمان گران قدر و ارزنده است؛ 
در محيط گرم پدر و مادر زندگي كرده و آدرس و نشاني دارد؛ اگر جواني به واقع 
خواستار و دوستدار اوست، بايد به خود زحمت دهد و به همراه بزرگان خويش به 
خانواده ي اين دختر مراجعه نمايد. و با كمال اخالص و ادب، از او خواستگاري به 
عمل آورد. اگر دختر او را پذيرفت جواب مثبت دهد و اگر نخواست او را رد كند. 
ــالم براي افرادي كه حرمت ها را رعايت نمي كنند ارزشي قايل نيست، دختران  اس

نيز بايد نسبت به معاشرت با چنين افرادي هشيار باشند.
ــت و مراحلي  ــومي معقول اس ــالم داراي آداب و رس ــواده در اس ــكيل خان تش
ــران و دختران و در  ــد و در حفظ مصالح پس ــا قابل دفاع ان ــه همه ي آن ه دارد ك
ــاس  ــتگاري، بر اس پايه گذاري بناي محكم زندگي آنان نقش دارند. اقدام به خواس
ــالمي، نوعي حرمت گذاري به دختر و پاسداري و ضمانت براي حفظ و  ضوابط اس
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ــئله بايد مورد توجه قرار گيرد، از  ــت و در آن چند مس تداوم و ابقاي خانواده اس
جمله:

ــراني كه تن به ازدواج مي دهند نخست  - ازدواج و هشـياري: دختران و پس
ــاز ــر و اقدامي مهم و سرنوشت س ــه تن به چه ام ــند و بدانند ك ــيار باش بايد هش

مي دهند. ازدواج با همه ي آساني اقدامي خطير است. از آن بابت كه در آن پيماني 
ــدن با فردي براي هميشه و مادام العمر بسته  ــترك و هم خانه ش براي زندگي مش
مي شود. به اصطالح عوام، همسر همانند كفش يا لباس نيست كه بعد ازمدتي اگر 
ــه اي، آن را به كناري نهد يا عوض كند، بلكه  ــورد رغبت قرار نگرفت، به هر بهان م
ــت هميشگي كه هر چه زمان بر آن بيش تر بگذرد رونق و صفاي آن  قراردادي اس
ــراي دوره اي بس طوالني و تا  ــردد. پس هر كس در امر ازدواج بايد ب ــر مي گ زيادت

پايان حيات بينديشد.
ــوهري ايجاد و بر قرار  ــوي ديگر با همه ي انس و صفايي كه بين زن و ش از س
ــن دادن به نوعي قيد و بند  ــوش نبايد كرد كه ازدواج به واقع ت ــد، فرام خواهد ش
ــد مي كند. حتي در  ــود را به چه قيدهايي مقّي ــد كه خ ــت. آدمي بايد بينديش اس
ــالم آمده است كه ازدواج نوعي رقّيت و اسارت و آدمي بايد دريابد  تعبيري در اس
كه خود را به رقّيت و بند چه كسي در مي آورد1 . و در تعبير ديگري تن دادن به 
ازدواج را پذيرش نوعي قالده و بند ياد كرده اند2 . كاربرد اين تعبيرات بدان سبب 
است كه آدمي راجع به آن درست بينديشد و پيش از آن كه به قبول و امضاي آن 

تن دردهد فرجام آن را در نظر آورد.

ــتگاري آغاز مي شود. از نظر اسالم،  - خواسـتگاري: تشكيل خانواده با خواس
ــنگين تر  ــت كه كّفه ي ترازوي حرمت گذاري به نفع زن س بناي اين كار بر آن اس
شود. از اين رو، از مردان خواسته است به در سراي زنان روند. و براي خواستگاري 
از آنان حّتي بزرگان و كسان خويش را همراه سازند. البته اين اقدام پس از تحقيق  
ــي كافي در مورد اخالق و ايمان و خانواده ي زن و ديگر خصايص او صورت  بررس
ــتار وصلت و  ــر، مرد با اين فرض پيش مي رود كه خواس ــرد. به عبارت ديگ مي گي
ــكيل خانواده با زني است كه درباره اش تحقيق به عمل آورده و او را پسنديده  تش

1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 52 
2. معانى االخبار ، ص 47 
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ــتار ازدواج در حركت براي  ــت. در سّنت اسالمي مستّحب است كه مرد خواس اس
خواستگاري دو ركعت نماز بخواند و پس از آن حمد و ثناي پروردگار، اين حاجت 
ــازد1 . اين اقدام بدان خاطر است كه  ــته نصيب او س را از او بخواهد كه زني شايس
ــانه ي برترين عنايت خداوند به انسان  ــالم زن شايسته بهترين نعمت و نش در اس
است. از اين روست كه رسول خدا(ص) فرموده است: «پس از قبول اسالم، بهترين 

نعمتي كه نصيب مرد مسلمان مي شود زن شايسته است»2 .

- پاسـخ به خواسـتگاران: دختر حق دارد كه برابر پيش نهاد خواستگاران، 
ــت نپذيرد.  ــخ مثبت دهد و آن را كه نخواس ــت پاس به آن كس كه مورد قبول اوس
ــي ناگزير كنند. البته  ــد او را به قبول يا رّد كس ــادر، و ديگران حق ندارن ــدر و م پ
ــت كه دختر، ضمن مشورت خواهي از  ــالمي متوجه اين نكته اس سفارش هاي اس
ــاس  ــن جنبه ها را نيز مورد عنايت قرار دهد و براس ــه ويژه پدر خود، اي ــن ب والدي
ــخ به درخواست خواستگاران بايد به جنبه هاي ايمان  اسناد اسالمي در دادن پاس
ــت خانوادگي و اخالقي او  ــرد، هم چنين، دين داري، امانت داري و اصال و اخالق م

توجه نمايد.
در سخني از رسول گرامي اسالم(ص) آمده است: «اگر از دين و امانت او راضي 
بوديد او را بپذيريد» 3 و «در اين راه به فكر عنوان و يا نََسِب باالي فرد نباشيد»4 . 
فراموش نكنيم كه بهترين شوهر فردي است كه پرهيزكار و پاك سرشت، بخشنده 
ــبت به والدين خويش باشد5 . ما صفات و  و اهل جود،اصيل و نجيب و نيكوكار نس
ــر قبال ذكر كرده ايم و هم موانعي را كه در اين زمينه  ــاي الزم را در اين ام معياره
ــراب خوار از شما خواستگاري  ــد اگر فردي ش وجود دارد بازگفته ايم: مثًال گفته ش
كرد به او جواب رد بدهيد6  و يا با فرد سست ايمان و الابالي پيوند خانوادگي برقرار 

نكنيد كه ادب و ايمان مرد و زن مؤثّر است7 .

- ديدن و پسـنديدن: پس از آن كه تحقيقات اّوليه درباره ي طرفين صورت 
1. جواهر الكالم ، ج 29 ، ص 39 

2. كافى كتاب نكاح 
3. مكارم االخالق ، ص 204 

4. روضه ْالمتقين ، ج 8 ، ص 117 
5 شرح من ال يحضره الفقيه ، ج 8 ، ص 108 

6. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 53 
7. فروع كافى ، ج 5 ، ص 348 
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ــر از شرايط الزم برخوردار بودند و جدا قصد ازدواج و تشكيل  گرفت و دختر و پس
ــنايان خود به سوي هم  ــان و آش ــتند، آنان حق دارند فردي را از كس خانواده داش
ــيل دارند كه همسر آتي را بهتر ببينند و از سالمت جسم و روان و حتي بوي  گس
ــئله اي پيش نيايد. اين  ــوند1 تا در مراحل بعد، از اين بابت نيز مس بدن او مطلع ش
ــخص پسر يا دختر هم مي تواند مطرح شود، به شرطي كه در اين راه  حق براي ش

قصد لذت فعل حرام نداشته باشند.
ــر آينده اش را از پيش رو، از پشت سر  ــالم اجازه داده است كه مرد همس   اس
ــي زيبايي هايش را مورد توجه قرار دهد 3. كتب  ــره و صورت ببيند2 و حت و از چه
ــته اند دختران و پسران مي توانند دست ها، اعضاي محل زينت، موي  فقهي ما نوش
سر و حتي تمام بدن(به استثناي عورت) را ببيند4  تا با شناخت و آگاهي و پسند 
كامل،به ازدواج يكديگر درآيند. آن چه در همه ي اين موارد مطرح است اين است 
ــّنت پيامبر عمل  ــاس حكم خدا و س ــالمي و براس كه زن و مرد در خط تعاليم اس

كنند و مراقب باشند خطا و خيانتي از آن ها سر نزند.

ــد  ــه باي ــري ك ــه و ژرف نگ ــه ي توج ــا هم ــر ازدواج ب - آسـان گيري: در ام
ــن صورت  ــه در باره ي طرفي ــي و تحقيقي ك ــه ي بررس ــا هم ــيم و ب ــته باش داش
ــعي  ــرف قرار مي دهيم و س ــان و اخالق ط ــي را ايم ــه گاه اساس ــرد، تكي مي گي
ــه بين افراد و  ــنن نابه جايي ك ــخت گيري هاي بي مورد و از آداب و س ــم از س داري
ــد از توقعات و  ــم. در اين راه باي ــي كني ــت چشم پوش در برخي جوامع مطرح اس
ــخت گيري هاي بي مورد و دست و پاگير خانوادگي، مثل ازدواج با طبقه ي باال از  س

نظر ثروت، مقام، عنوان و ... صرف نظر كرد.
ــراف مكه به حساب  ــالم دختر زبير را، كه خانواده اش از اش ــول گرامي اس رس
ــيار فقير  ــيار مؤمن ولي از طبقه بس مي آمد، به ازدواج مقداد درآورد كه فردي بس
ــويي بست و در برابر  ــده ي خود پيمان زناش ــّجاد (ع) با كنيز آزاد ش بود5 . امام س
ــع و فروتني قرارمي دهم  ــروان، فرمود: من خود را در تواض ــرزنش عبدالملك م س

1. روضه ْالمتقين ، ج 8 ، ص 100 
2. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 59 

3. قرب االسناد ، ص 74 
4. جواهر الكالم ، ج 29 ، ص 63 

5 روضه ْالمتقين ، ج 8 ، ص 125 
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ــردي كه در پي ازدواج بود  ــدا بخواهد مرا باال مي برد1 . امام باقر(ع) به ف ــر خ و اگ
ــاط ازدواج را راه بينداز2  و  حدود هفت دينار عطا كرد و فرمود با همين مبلغ بس
ــول خدا(ص) دخترعمه اش زينب را،  ــراف و ريخت و پاش نباش. رس به دنبال اس
ــراف بود، به ازدواج زيد كه نام و عنواني و رتبت و طبقه ي بااليي نداشت  كه از اش
درآورد3 . اين همه حكايت از آن دارند كه در اسالم قيود گرفتار كننده محكوم اند 

و اصالت از آن ايمان و اخالق و تقواست.

ــالمي است.  ــادگي اس - سـاده بودن مراسـم: در ازدواج، اصل بر رعايت س
ــانند و برعكس به آن ها  ــوم بي پايه اي كه به افراد سودي نمي  رس ــيارند رس چه بس
ــت  ــات بيجا از خانواده ي طرفين؛ در خواس ــران صدمه مي زنند. مثل توقع و ديگ
ــريفات زايد و  ــه ي جهيزيه؛ برگزاري تش ــن يا تهي ــنگين براي جش هزينه هاي س
ــكن براي چشم و  ــته كننده، پيرايه هاي كاذب براي زن يا مرد؛ مخارج كمرش خس
هم چشمي ها و به رخ كشيدن ها و نشان دادن اين اّدعا كه ما دست كمي از ديگران 

نداريم و شأن و طبقه ي ما از ديگران پايين تر نيست و ... .
ــواده را در جامعه، به ويژه در نزد  ــكيل خان اين گونه افكار و رفتار، ازدواج و تش
ــواري و تنگنا خواهد كرد  ــر  اقتصادي، دچار دش ــط و پايين از نظ طبقه ي متوس
ــه براي جوانان و  ــراد تن به ازدواج ندهند، كه ك ــود كه برخي از اف ــبب مي ش و س
ــت و در صورتي كه تحت همان شرايط و آداب  جامعه ي آنان تصميمي آسيب زاس
ــال ها پس از ازدواج، پيامد هاي نگران كننده ي آن را تحمل  ازدواج كنند بايد تا س
ــاب و تكلّف هاي نامعقول پا نهاده و  ــالم بر روي تشريفات زايد و بي حس كنند. اس
آن ها را محكوم كرده است. ازدواج را بايد آسان گرفت تا براي همگان ميّسر باشد و 
مالك هاي سّنتي دست و پاگير را بايد رها كرد تا راه دست يابي به موّدت و سكون 

ناشي از ازدواج براي همگان هموار گردد. 

- رضاي پدر در ازدواج دوشيزگان: در ازدواج رضاي دختر اصل است زيرا 
ــالم براي  ــكيل خانواده دهد و زندگي كند . اما اس ــت كه كه بايد با فردي تش اوس
ــرط صحت ازدواج قرار داده است. اين امر، عالوه  ــيزگان رضاي پدر را نيز ش دوش

1. وسايل ، ج 14 ، ص 50 
2. بحاراالنوار ، ج 103 ، ص 217 

3. وسايل الشيعه ، ج 14 
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ــت،  ــرعاً و اخالقاً واجب اس بر رعايت جنبه ي واليت پدر و رعايت حرمت او كه ش
براي حفظ مصالح دختر صورت مي گيرد و ما مي دانيم كه خداوند زنان و دختران 
ــئوليت هاي ظريف همسري، مادري و كانون داري عاطفي آفريده  را براي انجام مس
ــرايط خاص كار و تحصيل و آمد و  ــتن ويژگي ها و ش ــت و اينان به دليل داش اس
شد، در جامعه ي مردان حضور چشم گيري ندارند، در نتيجه از خصايص رفتاري و 
اخالقي و اعتقادي آن ها آگاه نيستند. اين ناآگاهي ممكن است به آينده ي دختران 
ــالم پدران را حامي و سخن گوي دختران و حافظ  ــبب اس صدمه بزند. به همين س
ــح آن ها در امر ازدواج قرار داده و رضاي آن ها را در ازدواج  ــده ي مصال و تأمين كنن

شرط دانسته است . 
  اين شرط تا زماني اعتبار دارد كه پدر در خط تامين مصالح دختر حركت كند 
و آن جا كه پدر تنها در انديشه ي منافع خود باشد و دختر را سپري براي آن قرار 
ــود1 . هم چنين اين شرط اختصاص  ــرط از درجه ي اعتبار ساقط مي ش دهد آن ش
ــه مطلّقه و چه با فوت  ــراي ازدواج مجدد يك زن(چ ــيزگان دارد وگرنه ب به دوش
ــرطي ذكر نشده، زيرا در شرايطي است كه در صورت وقوع خطا  شوهر) چنين ش
در مصلحت بيني، به دليل دوشيزه نبودن مشكلي ايجاد نخواهد كرد. منوط نبودن 
ازدواج پسر به رضايت پدر نيز با چنين مالحظاتي است . اگر چه پسر نيز به لحاظ 

اخالقي الزم است با پدر و مادر مشورت كند و رضاي آن ها را جويا گردد.

- پدر و اجازه ي دختر: گفته شد كه پدر نبايد نظر خود را در تصميم گيري 
ــر براي ازدواج تحميل كند، بلكه بايد در حكم راهنما، كمك كار و فكردهنده  دخت
ــد. بايد امر خواستگاري را با او درميان نهد. اگر دختر پذيراي  در ازدواج دختر باش
ــب آن مرد نبود به او  ــراي ازدواجش اقدام كند و اگر دختر به واقع طال ــد ب آن ش

جواب رد دهد2 .
ــتگاري فاطمه(س) آمد و مسئله ي خود را با پيامبر(ص) در  علي (ع) به خواس
ــول خدا(ص) فاطمه را آگاه كرد و از او نظر خواست كه چه جوابي  ميان نهاد. رس
ــر به پايين افكند و پيامبر پس از درك اين  ــانه ي رضايت، س بگويد. فاطمه به نش

نكته به علي(ع) جواب مساعد داد.
دختري به نزد پيامبر(ص) آمد و چنين شكايت كرد: پدرم مرا جبراً به ازدواج 

1. منهاج الصالحين ، ج2 ، ص393 
2. فروع كافى ، ج 5 ، ص 393 
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پسر عمويم درآورده است، تكليف چيست؟ پيامبر(ص) فرمود اگر نمي خواهي آن
ــول خدا فرمود: آري1 . دختر ــيد: آيا من در نپذيرفتن او آزادام؟ رس را نپذير. پرس
ــر عمويم هستم، مي خواستم از ــترك با پس ــتار زندگي مش گفت: اتفاقاً من خواس

 … حدود اختيارات پدر در اين زمينه آگاه گردم

- مسئله ي نامزدي: در اسالم مسئله نامزدي، به مفهومي كه امروز در بين مردم
ناآگاه به مسائل اسالمي رايج است، وجود ندارد، زيرا دادن پاسخ مساعد به خواستگار
موجب نمي شود كه پسر و دختر به هم محرم شوند و به معاشرت آزاد برقراري روابط

صميمانه اي كه در بين زن و شوهر عقد كرده رايج است،مبادرت نمايند.
ــت)، به ــرعي(دايم يا موق ــه ي عقد ش ــراي صيغ ــس از اج ــالم پ ــزدي در اس نام
ــت ــي اس ــرتي آزاد، در فاصله ي بين عقد تا عروس ــتن روابط مجاز معاش معناي داش
ــت كه بين ــتحب آن اس ــت، اگرچه مس ــد رواس ــه هر مقداري كه به طول بكش و ب
ــالم با ــت كه اس ــود. توجه به اين نكته ضروري اس ــي فاصله زياد نش ــد تا عروس عق
ــت و پسر و دختر با اتكا به اين كه بعداً مي خواهند با ــرت هاي حرام موافق نيس معاش

هم عقد و عروسي كنند نمي توانند روابط معاشرتي پنهان داشته باشند2 .
ــنود ــرتي و گفت و ش ــراد، قبل از برقراري عقد، باهم رابطه ي معاش ــي از اف برخ
ــدار مي گذارند! دليل ــد و وعده ي دي ــد، يا با هم قول و قرار آمد و ش ــرار مي كنن برق
ــناخت هم ــن ديدارها به ش ــايه ي اي ــه مي خواهند در س ــت ك ــان اين اس و ادعايش
ــالم اين ــه منجر به ازدواج گردد. اس ــت يابند ك ــوند يا به انس و الفتي دس ــل ش ناي
ــنايي ــالم آش ــناخت  هم محكوم مي كند. در اس ــرز فكر و اين روش ها را براي ش ط
ــتفاده از تجارب ــان و با اس ــايه ي تحقيقات پنه ــا در س ــناخت صالحيت ه ــراي ش ب
ــي از جهل به ــه اقدامات يا ناش ــود. آن گون ــود يا ديگران حاصل مي ش ــي خ و آگاه
ــتي ايمان و ضعف اعتقادي افراد. اسالم با روابط ــائل ديني است يا ناشي از سس مس
بي بندو بار وخارج از نظم و ضوابط ديني مخالف است. تجارب روز نيز نشان داده اند كه
اين گونه اقدامات و طرز فكرها فرجام خوشي ندارد. در نهايت، آن كس كه گمان كند
در مخالفت با دستورهاي خداوندي مي تواند براي خود سعادتي پديد آورد خطا كرده
ــوكت و اعتباري تأمين ــت و آن كس كه از غير طريق ديني بخواهد براي خود ش اس

كند به شكست محكوم خواهد شد.

ص 586  1. سفينه ْالبحار ، ج 2 ،
2. آيه ى 235 - بقره 
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فصل7

مراسم ازدواج
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1-7 كليات
تشكيل خانواده در اسالم بر قواعد و ضوابطي صورت مي گيرد كه پس از قبول
و رضاي طرفين، بايد آن رعايت شوند. بسياري از اين ضوابط، جنبه ي رسم و ادب
ــته است، مثل تعيين مهر يا صداق، انشاي ــالم نيز بر آن ها صحه گذاش دارند و اس
صيغه ي عقد، مسئله ي جشن و وليمه، كه سّنت پيامبر شمرده مي شود و در نهايت
ــعي داريم موارد فوق را با رعايت اختصار مطرح ــي. در اين فصل س برنامه ي عروس

كنيم.
گفتيم ازدواج و برنامه ي تشكيل خانواده امري مهم و خاطره ي آن براي هميشه
ــالم براي آن پيش بيني هايي را در جهت نفع و ــت. از اين رو، اس به ياد ماندني اس
ــت آن را در قالب ضوابطي ــيده اس ــوهر مطرح كرده و هم كوش مصلحت زن و ش
ــروعيت بخشد. با برگزاري مراسمي، كه در آن گروهي از اعضاي حساب شده مش
خانواده ي دوطرف و هم برخي از دوستان و آشنايان شركت خواهند داشت، ازدواج
ــروع يك زندگي ــدن آن، عضويت زوجين براي ش ــميت مي يابد و با علني ش رس

مشترك مورد تأييد و دفاع ديگران قرار مي گيرد.
ــريفات موهوم دارد، ــوم و تش ــالم به طرد آداب و رس ــي كه اس با همه ي تالش
درباره ي برخي از رسوم و آداب، از جمله مراسم ازدواج كه نقش سازنده و سرنوشت
ساز دارند، پاي مي فشرد. اين مراسم و پاي بندي به آن ها در همه ي جوامع به صور
ــاس آن در درون آدمي ــت كه گويي اصل و اس ــود و چنان اس مختلف ديده مي ش
ــه دارد ولي كيفّيت آن تابع شرع ها و فرهنگ هاي گوناگون است و ما آن ها را ريش

حتي در نزد اقوام بدوي و جوامع اوليه نيز مي بينيم1 .
ــاس نمونه هايي مي بينيم ــيده و بر اس ــالم اين ضوابط را معقول و انديش در اس
ــول خدا(ص) در عصر خود و ــول خدا(ص)صورت گرفته بود. رس كه در عصر رس
ــت2  كه ما مخصوصاً در ازدواج علي(ع) و فاطمه(س) در اين عرصه اقداماتي داش
ــند و حّجت ــا را در قالب هاي زير مي بينيم و آن اقدامات و اعمال براي ما س آن ه

است.

ــانه ي استوار بودن ــت كه مرد به نش - َمهر: َمهر يا صداق، در واقع هديه اي اس
در خواستگاري و ازدواج، براي زن در نظر مي گيرد و آن را پس از عقد، در اختيار

1. روان شناسى اجتماعى ، اتو كالين برگ. بخش مربوط به فرهنگ 
2. به كتاب هاى مربوط به زندگى على (ع) و فاطمه (س) مراجعه شود. 
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او قرار مي دهد. َمهريه را گاهي صداق مي خوانند و آن از كلمه ي صدق)راســتي( 
اســت و ِصداق به معني راســت و نشانه ي راستي و اســتواري است. گاهي آن را 
نِْحلِــه ْ مي خواننــد، به معنــي امري شــيرين بخش يا شــيرين كننده ي زندگي.
َمهر چه چيزي مي تواند باشــد؟ پاسخ اين اســت هر چيز حاللي كه به دست 
آوردني يا تصرف كردني باشــد و آن عبارت است از پول، مال، خانه، باغ، اتومبيل 
و هر چيز حالل ديگر. براين اساس چيزهاي حرام از نظر اسالم نمي تواند َمهر زن 
قرار گيرد، مثل شــراب، چيزهاي نجس و پليد و ... . گاهي َمهر مي تواند آموزش 
چيزي باشــد، مثل آموزش يك علم، آموزش قرآن1 ، آموزش تفسير، آموزش يك 

هنر مشروع و ... 
گاهي َمهر مي تواند عين باشــد، مثل يك خانه، يك اتومبيل، يك باغ و ... اين 
عين زماني ممكن اســت معّين باشــد. مثاًل مردي مي گويد خانه ام واقع در فالن 
كوچه، با فالن پالك، َمهر اين زن اســت. يا اتومبيل پيكان من با فالن شماره َمهر 
اوســت. زماني هم ممكن اســت عين غير معّين باشد. مثاًل مي گويند يك باغ، يا 
يك اتومبيل)بدون تعيين مشخصات(. َمهريه ي اوست )به شرطي كه هر دو به اين 
ســخن راضي باشند(. َمهر مي تواند شامل منفعت باشد، مانند اجاره ي فالن خانه، 

درآمد فالن اتومبيل كرايه اي، درآمد ناشي از كشاورزي در فالن زمين و ... 
ميزان َمهر زن براساس تراضي طرفين است2 . به هر ميزاني كه دو طرف به آن 
رضايت دهند جايز است. ولي توصيه ي اسالم اين است كه َمهر را سنگين نگيرند 
تا سدي براي ازدواج يا وسيله اي براي سوءاستفاده هاي بعدي نگردد. امام علي)ع( 
فرمود: »َمهريه را ســنگين نگيريد كه اين امر ممكن است بعدها سبب دشمني ها 
و عداوت ها گردد«3 . رســول گرامي اسالم )ص( فرمود: »برترين و بافضيلت ترين 
زنان اّمت من آن هايي هســتند كه در عين دارابودن چهره ي زيبا به كم ترين َمهر 

رضايت دهند«4 .
درعين حال اين نكته را هم فراموش نكنيم كه چون َمهر براي زن نوعي وثيقه، 
بيمه يا ذخيره اســت، آن چنان هم نبايد اندك باشد كه بعدها پشيماني بار   آورد5. 
مثاًل برخــي ازدواج مي كنند و رضايت مي دهند به َمهريه يك شــاخه نبات! يك 

1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 195 
2. وسايل الشيعه ، ج 14 
3. روضْه المتقين ، ج 8 

4. همان ، ص 95 
5 نظام حقوقی زن در اسالم - شهيد مطهری 
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ــر اين چنين مايه ي بطالن عقد ــا يك جلد كالم اهللا! و .... تعيين َمه ــاخه گل! ي ش
نيست ولي به آن توصيه نمي شود. ميزان َمهر بايد متعارف و تأمين كننده ي مخارج
بخشي از دوران زندگي (براي روز مبادا) باشد. در اسالم، روش پيامبر(ص)و امامان
ــت. با ــّنه بود و غرض از َمهريه اى حدود 500 درهم بوده اس معصوم قبول َمهرالُس
توجه به اين كه يك درهم تقريبا معادل يك مثقال نقره است كه در گذشته نرخ
ــخص بوده و امروز نيز مشخص است، به نظر ما اين ميزان، حداقل و بهاي آن مش
ــا كم تر از آن حرام ــود،اگرچه بيش تر ي ــت كه بايد براي زنان معين ش ــري اس َمه

نيست. وگرنه قرآن ميزان را در حد بار شتري از طال هم مجاز مي داند1 .
ــي دارد كه چهار نوع آن ــرايط حقوقي انواع مختلف ــر از نظر پرداخت و ش َمه

معروف است:
ــت و در ازدواج پيامبر و امامان مورد رعايت و ــرح آن گذش ــّنه كه ش - َمهرالُس

عمل قرار مي گرفت.
- َمهرالمسّمي يا َمهر توافقي كه مقدار آن براساس رضاي زن و شوهر است به

هر ميزان كه بپذيرند و توافق كنند2 .
- َمهرالِمثل يا َمهر همانند و آن شامل ميزان َمهري است كه در خانواده ي يك
ــرايط او هستند عمل شده است و دختر، درباره ي خواهر يا ديگر افرادي كه در ش
براي او نيز عمل مي شود3 ( اين مورد به سبب مسئله ي ويژه اي كه در ازدواج بين

زن و شوهر اتفاق مي افتد، كاربرد دارد).
ــت كه مرد بايد به زن ــده اس ــامل نيمي از َمهر تعيين ش - َمهرالُمتعه و آن ش
بپردازد. توضيح مسئله اين است كه اگر مردي پس از عروسي با همسرش بخواهد
ــرده بايد بپردازد. اما پس از عقد و ــالق دهد كل َمهريه اي را كه قرارداد ك او را ط
ــي زن را طالق داد بايد نيمي از َمهريه مورد قرارداد را بپذيرد و اين قبل از عروس
ــي بخواهد از ــر را َمهرالمتعه خوانند. حال اگر زني پس از عقد و قبل از عروس َمه
ــت كند و حتي مرد مي تواند ادعاي ــرد طالق بگيرد، نمي تواند َمهريه درخواس م

خسارت نمايد، مگر آن گاه كه تقصير متوجه مرد باشد.
در اين جا بد نيست بگوييم كه در اسالم چيزي به نام شيربها نداريم. اين رسم
ــت. آن ها چنان نزد برخي از خانواده ها وجود دارد و بازمانده ي دوران جاهليت اس

1. آيه ي 20 - نساء 
2. حضرت امام صادق (ع) - وسايل الشيعه ، ج 14 

ــوهر اختالف پديد مى آيد. در اين مورد ــم پس از ازدواج درباره ى تعيين َمهر بين زن و ش ــى در ازدواج داي 3. گاه
دادگاه اسالمى طرفين را به قبول َمهرالِمثل وادار مى كند.
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ــأ كار و توليد درآمد است و وقتي ــاب مي كردند كه دختر در خانه ي پدر منش حس
ــر مي رود در واقع خانواده پدر را متضّرر مي سازد. براي جبران اين به خانه ي همس
ضرر سعي داشتند ميزان توليد وايجاد درآمد او را برآورد كنند و به بهانه ي شيربها
از خانواده ي داماد بستانند. در برخي از جوامع، حتي رسم بود فرزند اّول اين دختر
ــك نيروي مولد، تحويل ــت دادن ي ــي و زاِد ولد، به جبران از دس را پس از عروس
بگيرند1 . اسالم اين مورد را محكوم كرده است. هم چنين است پرداخت مبلغي به

اسم بله بران كه در اسالم جايي ندارد.

ــت و عقد به معني گره و - صيغـه ي عقـد: صيغه به معني ريخت و قالب اس
پيمان. صيغه ي عقد ريخت و قالبي از الفاظ معين است كه با اداي آن الفاظ معين،
ــت كه بايد الفاظ معين را زن و ــاس فكر اين اس پيمان ازدواج برقرار مي گردد. اس
شوهر در پيمان ازدواج ادا و رد و بدل كنند تا به حقوق و وظايفي كه خدا برايشان
معين كرده است دست يابند2 . وجود صيغه ي عقد خود حاكي از نظم و ضابطه در
ــت و هم وجود آييني شرعي و قانوني است كه همه ي مسلمانان موظف ازدواج اس
ــتند و در واقع تبعيت زن و شوهر ازحكم و ــكيل خانواده هس به رعايت آن در تش

دستور الهي، نشان عبوديت و بندگي خداوند است.
ــاب و ــرد و زن بي حس ــرت م ــالم روابط انس و معاش ــه در اس ــد ك ــه ش گفت
ــت و بدون اجراي صيغه ي عقد آن روابط مشروعيت ندارد و حرام بي بندو بار نيس
ــد، كه نوعي مبادله كالمي براي بيان ــت3 . خواندن صيغه ي عق و موجب كيفر اس
قرارداد بين زن و مرد به شمار مي رود، به ازدواج مشروعيت و قداست مي دهد. در
سايه ي چنين وضع و شرايطي رابطه ي زوجيت مجاز و حقوق و بده و بستان پديد
مي آيد. بر اثر آن زن و شوهر محرم يكديگر مي شوند و مي توانند در كنار هم قرار

گيرند و حيات مشترك خود را آغاز نمايند.
ــب رأي و رضايت پدر دختر مي تواند از ــارت عقد يا صيغه ي آن پس از جل عب
ــوي زن وشوهر قرائت گردد، به شرطي كه آن ها عبارات را بفهمند و بدانند چه س
ــت است كه در آن قصد اِنشاء ــرطي درس مي گويند و به اصطالح علماي فقه به ش
ــد. اگر آن ها به چنين صورتي قادر به اجراي عقد نباشند مي توانند به ديگران باش

وكالت بدهند كه برايشان صيغه ي عقد را بخوانند.
1. روان شناسى اجتماعى ، ترجمه ى دكتر كاردان - فصل خانواده و ازدواج ، ج 1 

2. عقد و ازدواج موجد حقوق و بده و بستان هاست. 
3. آيه ى 2 - نور 
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- شرايط صحت عقد :
ــت كه زن و مرد به رعايت آن ــرايطي الزم اس - براي صحت عقد ضوابط و ش

ملزم هستند. آن شرايط متعّدد و به قرار زيرند1 :
ــفيه ــند. پس با ديوانه و س ــد عاقل باش ــد و ازدواج باي ــراي عق ــرد ب - زن و م

نمي توان پيمان ازدواج و زناشويي بست.
- زن و مرد بايد بالغ باشند و غرض بلوغ شرعي است كه حكم آن در رساله ي

عملّيه ي مراجع ذكر شده است.
ــت است - اگر پدري براي فرزند نابالغ خود عقدي را برقرار كرد. آن عقد درس
ولي تا فرزند به بلوغ شرعي نرسد مجاز به برگزاري عروسي نيست. البته، با رسيدن

به سن بلوغ، پسر يا دختر مي توانند آن عقد را بپذيرند يا آن را نفي كنند.
ــه كه قبًال گفته ايم، ــند و همان گون ــرد بايد داراي اراده و اختيار باش - زن و م
ــردي مجبور كرد و در صورت ــري را به پذيرش ازدواج با ف ــوان دختر يا پس نمي ت

اجبار نبايد به آن تسليم گردند.
- زن و مرد يا دختر و پسر، هر دو براي ازدواج با هم بايد توافق داشته باشند.
ــت ــد، آن ازدواج درس اگر يكي از آن ها به اين ازدواج راضي و ديگري ناراضي باش

نيست.
ــند. مثًال ــياري باش - زن و مرد در ازدواج ودر اجراي صيغه ي عقد بايد در هش
در حين چرت يا درخواب يا در مستي نمي توان از كسي قول قبول ازدواج گرفت

و بله گفتن در چرت و مستي اعتبار ندارد.
ــكارا اظهار كنند. حتي اگر ــان را در ازدواج جّدي و آش - زن و مرد بايد قصدش
يكي از آن ها الل باشد بايد به نحوي توافق و رضاي خود را نشان دهد و با عالمتي

قابل فهم قصد خود را اعالم دارد.
ــت زن بايد از رشد جسمي كافي برخوردار ــي پس از عقد اس - اگر بناي عروس
باشد و اين نكته اي است كه خانواده ها، قضات، به ويژه زنان، از آن آگاهي دارند.
ــًال پدري نمي تواند ــد. مث ــر مورد عقد بايد معلوم باش - طرف عقد يعني همس
ــد كدام دختر بگويد من يكي از دخترانم را به عقد تو در مي آورم بايد معلوم باش

مورد نظر است. اين نكته درباره ي پسران نيز صحت دارد.
- سفره ي عقد كه در برخي از خانواده ها معمول است جزو شروط صحت عقد
ــعادت زن يا شوهر و تداوم و ــمي است كه بود و نبودش در عقد، س ــت و رس نيس

1. در اين مورد به رساله هاى عمليه مراجعه بايد كرد. 
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بقاي خانواده تاثيري ندارد.
ــت ولي براي رعايت مصالحي به ــاهد گرفتن براي صيغه ي عقد واجب نيس - ش
ويژه درباره ي آينده ي زن و شوهر اين امر مستّحب است و اسالم خيرخواهانه به

آن سفارش داده است.
ــا فردي معّين اعالم ــروطي را براي ازدواج ب ــد مي تواند ش - اگر زن مايل باش
ــا تو ازدواج مى كنم ــرط ب ــروط ضمن عقد) مثًال مي تواند بگويد با اين ش كند (ش
ــد؛ حق كار، ــق تعيين محل خانه از من باش ــهر زندگي كنيم؛ ح ــه در فالن ش ك
ــلب نگردد و ... . البته زن نمي تواند شرط هاي حرام ــتغال و تحصيل از من س اش
تعيين كند. هم چنين، نمي تواند شرطي را پيش نهاد كند كه مخالف فرمان خدا يا
ــد. مثًال نمي تواند بگويد به آن شرط با تو ازدواج مي كنم كه امري غير معقول باش
بي حجاب باشم، شراب خواري من آزاد باشد و ... . بنابراين، شروط ضمن عقد بايد

هم مشروع و هم مورد قبول شوهر باشد.

ــايل اوليه ي زندگي است كه زن و مرد جوان ــامل وس - جهيزيه: جهيزيه ش
ــترك خود به آن ها نياز ــكيل خانواده براي گذران زندگي مش پس از ازدواج و تش
دارند، مانند ظروفي براي غذا، فرشي براي نشستن، لحاف و تشكي براي خوابيدن،
ــر ــي براي زير س ــتكان و قوري براي چاي، بالش ــماور و چند اس هم چنين يك س
گذاردن و ... و اين جهيزيه بايد بسيار معدود و ساده و به دور از چشم و هم چشمي

و يا به زحمت انداختن خانواده زن يا شوهر فراهم گردد.
ــت به خانه ي خود براي تشكيل ــت كه مرد دعوت كننده ي زن اس مهم اين اس
ــت و زن ميهمان و ميزبان موظف ــترك، پس مرد ميزبان اس كانون و زندگي مش
ــازد. بنابراين، او حق ندارد به ــترك را فراهم س ــت وسايل اوليه ي زندگي مش اس
ــل تهيه كند و حتي نبايد چنين توقع ــتور دهد جهيزيه ي مفص خانواده ي زن دس
ــتي داشته باشد. البته اين امر مانع آن نيست كه پدري براي دخترش و چشمداش
وسايل و ابزاري فراهم سازد و به رسم يادگار و هديه ي خانواده ي خويش، آن ها را
همراه دختر كند. ولي اين وظيفه ي خانواده زن نيست و حتي اگر دختري با دست
خالي و بدون هيچ جهيزيه اي به خانه ي شوهر رود مرد حق ندارد او را بازخواست

و سرزنش نمايد.
ــرد، زن را متعهد نمي كند ــوي م ــراري عقد و تعيين و اعطاي َمهريه از س برق
ــوهر ببرد. ذكر اين ــب ميزان َمهريه جهيزيّه تهيه كند و به خانه ي ش كه به تناس
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ــدارك ببيند و آن را به ــه بر فرض اگر زني جهيزيّه اي مفصل ت ــت ك نكته الزم اس
ــود. او حتي حق ندارد بدون ــوهر نمي ش ــوهر ببرد آن جهيزيه ملك ش خانه ي ش
ــرف جهيزيه ي زن بدون ــد و اگر در جريان مص ــازه ي زن از ليوانش آب بنوش اج
ــت و بدهكار! (اگر چه زنان نيز نبايد ــوهر ضامن اس اجازه ي او مالي تلف گردد ش
چندان خسيس و دون طبع باشند كه درباره ي اين گونه مسائل با شوهر به بحث و
گفت وگو پردازند). روشن است كه هزينه ي زندگي مشترك، ازخانه و لوازم زندگي

و تهيه ي غذا و لباس و وسايل راحت، به عهده ي شوهران است.
ــايل و ابزار آن، ــادگي زندگي و اصرار نكردن براي تهيه ي وس در همه حال، س
ــت. بعدها كه زندگي مشترك سامان ــفارش شده و مورد پسند اسالم اس امري س
يافت، به تدريج مي توان وسايل مورد نياز ديگر را تهيه كرد. اين خطاست كه آدمي
ــه ي جهيزيه اي مفصل، كه فعًال مورد ــن خود را به زحمت اندازد و براي تهي والدي
نياز زندگي مشترك نيست، آنان را گرفتار تحمل هزينه هاي سنگين و حتي قرض

و بدهكاري سازد.
بي مناسبت نيست كه در اين جا اشاره اي كنيم به جهيزيه ي حضرت زهرا(س)
ــالمي، با دارايي علي(ع) و با سليقه ي فاطمه(س)تهيه شده ــاس اسناد اس كه براس
ــتي كه در ــته اند. جامع ترين فهرس بود. در مورد اين جهيزيه مورخان متفاوت نوش

اين زمينه وجود دارد، شامل وسايل و ابزار زير بوده است:
ــواب طناب پيچ كه ــياه، يك تخته خ ــري، يك چادر س يك پيراهن، يك روس
ــك ــت درخت خرما بود، دوعدد روكش كتاني (در داخل يك تش طنابش از پوس
ــم گوسفند بود، در داخل تشك ديگر ليف خرما)، چهار بالش حاوي علف هاي پش
ــمي، يك حصير، يك آسياب دستي، خوش بو با روكش چرمي، يك پرده نازك پش
ــك آب چرمي، يك ظرف چوبي براي شير، يك ظرف ــت مسي، يك مش يك تش
ــفالي، ــبز رنگ، چند كوزه ي س ــه ي قيراندود، يك خم س ــوان)، يك آفتاب آب(لي
ــر مورخان هم چيزهاي ــبيه پارچ آب1 . ديگ ــفره اي چرمي، يك عبا، ظرفي ش س
افزون تري ننوشته اند، بلكه به كم تر از آن اشاره كرده اند2 . و به هنگامي كه پيامبر
ــد و فرمود خداوند آن را به اهل ــك در ديدگان گردان جهيزيه دخترش را ديد اش

بيت مبارك گرداند3 ....  و اين درس خوبي براي پسران و دختران ماست.

1. ص 137 , الزهراء ، عالمه محسن امين 
2. بحار االنوار ، ج 43 ، بابا ازدواج فاطمه (س) 

3. الزهراء ، الرحمانى الهمدانى ، فصل ازدواج فاطمه (س) 
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ــكيل خانواده ي زن و مرد جوان جشـن و وليمه: بر پا كردن جشن براي تش
ــت. غرض از وليمه ــالم آن را مورد تأييد قرار داده اس ــّنتي است كه اس ــم وس رس
برنامه اى است كه در آن غذايي تهيه مي شود و جمعي از اعضاي خانواده ي پسر و
دختر، دوستان و آشنايان در آن شركت مي كنند و پس از ابراز سرور و شادماني از
اين پيوند بر سر سفره اي واحد مي نشينند. پيامبر اسالم وليمه را از سنن انبيا ذكر
ــالم مستّحب است نه واجب و تأكيد شده است ــت1 . البته اين امر در اس كرده اس
ــت كه در صورت استطاعت ــود، ولي چنان نيس كه ولو به صورت محدود برگزار ش

نداشتن، موجب ننگ شود يا ازدواج را باطل سازد.
ــالمي، چند نكته ي قابل ذكر به ــاس سنت اس در اجراي برنامه ي وليمه، براس

شرح زير وجود دارد:
ــد، وليمه امري مستّحب است نه واجب و در صورتي كه - همان گونه كه ذكر ش
ــخص قدرت برگزاري آن را نداشت نبايد متأثر به علت فقر و يا هر مانع ديگر، ش

و اندوهگين شود.
ــم و ــهرت طلبي، چش ــت. پس ش ــل بر برگزاري عادي و طبيعي وليمه اس - اص
هم چشمي، اسراف و ريخت و پاش نبايد باشد. براي امري مستّحب، نبايد اسراف

و تبذير داشت كه آن حرام است.
ــود، مثًال به صورت ــت كه وليمه در روز داده ش - امام صادق(ع) فرموده بهتر اس

نهار2 و البته چنان نيست كه اگر در شب صورت گيرد حرام باشد!
ــم در جريان ازدواج ــت مي آيد و ه ــالمي به دس ــاس آن چه از منابع اس - بر اس
ــت. ــر اس ــه(س) مي بينيم، دعوت براي وليمه به احترام همس ــي(ع) و فاطم عل
ــول خدا(ص) به علي(ع) فرمود: «به احترام همسرت غذايي تهيه كن و ...»3 رس
ــاب به جمع گفتم : وليمه ي فاطمه را ــجد رفتم و خط و علي(ع) فرمود: «به مس

بپذيريد»4 .
ــالمي، به عهده ي خانواده زن و شوهر به ــّنت اس ــاس س - هزينه ي وليمه، براس
ــترك است. پيامبر در ازدواج دخترش به علي فرمود: « در اين وليمه صورت مش

گوشت و نان از ما، روغن و ... از شما»5 .
ص 46  ، ج 29 ، 1. جواهر الكالم
ص 366  ، ج 5 ، كافى 2. فروع
ص 95  ، ج 8 ، ْ المتقين 3.روضه 

4. در مكتب فاطمه (س) ، فصل ازدواج 
5 همان 
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ــت كه در آن تنها فقيران دعوت شوند. در سّنت اسالمي اين وليمه صدقه نيس
ــم محسوب مي شود و در آن، خويشان و آشنايان، هم فقير و ــن و رس كه يك جش

هم غني، شركت مي كنند.
ــت كه وليمه براي يك روز و يك بار باشد. اگر ــده اس ــالم سفارش ش - در اس
ــت و اسالم آن را ــتحب و مورد تأييد اس براي روز دوم هم انجام گرفت امري مس
ــت. ولي براي روز سوم و بار سوم آن را منع كرده و ــانه ي كرامت ذكر كرده اس نش
زشت شمرده است. در برخي از اسناد اسالمي دادن وليمه ي متعدد نشانه ي تظاهر
ــايد اين مسئله به آن جهت باشد كه ــند دانسته شده است1. ش و ريا و امري ناپس
زمينه ساز چشم و هم چشمي و دشواركننده ي امر ازدواج براي طبقه ى فقير است

و اسالم خواستار چنين امر و زمينه اي نيست.

ــرايطي هستند كه صيغه ي عقد عروسـي: اينك عروس و داماد در وضع و ش
ــترك را آغاز كرده اند. آن ها با راه ــده اند و زندگي مش را خوانده و محرم يكديگر ش
ــان را اعالم داشته و ــروري رسميت زندگي مشتركش ــن و س انداختن چنين جش
ــان ــكيل خانواده ش ــاهد و مدافع ازدواج و تش با دادن وليمه، در واقع عده اي را ش
ــي رود و برنامه ي ــوهر م ــالمي، زن به خانه ش ــّنت اس ــاس س قرار داده اند. بر اس
ــت و وحدت به مرحله ي اجرا ــط و انس و الفت، صميمي ــري را در رواب صميمانه ت

مي گذارند.
ــت و در ــترك و از مراحل مياني حيات اس ــي از مراحل مهم زندگي مش عروس
ــل و تداوم و بقاي خانواده منجر ــت كه به توليد نس ــايه ي آن انس و صفايي اس س
ــالم براي آن نيز اهمّيت فوق العاده اي قايل است و ــبب اس ــود. به همين س مي ش

سعي دارد آن را نيز با مراسم و خاطراتي شيرين همراه سازد.
ــوي ــتگان به س ــان و بس ــروس به همراه عده اي از اعضاي خانواده و خويش ع
ــد با گرمي و ــراي او مي آيد و مي كوش ــه ي زندگي مي رود. داماد خود به درس خان
صفا او را به همراه ببرد. سنت اسالمي همان طور كه ازدواج علي(ع) و فاطمه(س)
ــول ــد به اين گونه بود كه علي(ع) به پيش مي رفت، فاطمه، در پي او، رس اجرا ش
ــمي و ــان، و جمعي از زنان هاش ــالم به همراهش خدا(ص) و عده اي از برزگان اس
ــان. به جاي هلهله و ابراز شادماني رسول خاندان علي(ع) و فاطمه(س) به دنبالش

1. وسايل الشيعه ، ج 14 
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خدا تكبير گفت و به تبع او ديگران نيز تكبير گفتند1 ، تا به خانه علي(ع) رسيدند.
ــول خدا(ص) دست فاطمه(س) را به نشانه ي امانت خداوندي در دست آن گاه رس
ــت و از او خواست مراقب اين امانت باشد و دست علي(ع) را نيز به علي(ع) گذاش
نشانه ي امانت الهي در دست فاطمه(س) گذاشت و سفارش هاي الزم را بازگو كرد
ــم دست به دست دهي صورت گرفت2  كه در واقع نوعي امانت و اين چنين مراس
ــالم زن امانتي از خدا در ــت. آري، در انديشه ي اس ــپاري يا رد و بدل امانت اس س
ــت شوهر است و شوهر نيز امانت خدا در دست زن و اين دو موظف اند نسبت دس

به هم امانت دار باشند.
ــول خدا(ص) پس از اجراي اين مراسم، وظايف و مسئوليت هاي اين دو را رس
ــه و زندگي داخلي بود فاطمه(س) ــزد كرد. در آن چه مربوط به خان به آن ها گوش
ــت3.  ــئول و موظف دانس ــه بيرون خانه بود علي(ع) را مس ــه مربوط ب را در آن چ
ــاي يكديگر را ــند و رض ــط و رفتار خويش باش ــا مراقب رواب ــت ت از آن ها خواس

جست و جو كنند.
ــوهر، شب را معين كرده ــن انتقال زن به خانه ي ش ــالم، در برنامه ي جش اس
و به تعبير است4 . زيرا شب به فرموده ي قرآن زمان و ظرف سكون آرامش است5
و امام رضا(ع) در بين اين دو مفهوم ــت6 ــكون و آرامش اس قرآن زن نيز مايه ي س
ــتي  رواني زن كه حاصل آن تأمين امنيت و مصالح زيس ــر كرده7 ــه اي را ذك رابط

وشوهر است.
ــي دور از نگاه كودك ــم ديگران ، حت ــي، دور از چش برنامه ي ازدواج و عروس
ــيرخوار در گهواره  صورت مي گيرد8 ، همراه با سخنان شيرين و دل گرم كننده، ش
كه خود مايه ي انس ها، الفت ها و اميدآفريني هاست. هم چنين، طاهر بودن، با وضو
ــه ي شكر و سپاس از ــتحبي9 با انديش ــوهر، اداي دو ركعت نماز مس بودن زن و ش
رحمت و عنايت خداوند در تشكيل خانواده و خواندن دعاهايي كه در اسالم آمده،

ص 63  ، 14 ج ، 1. وسايل الشيعه
ص434  ج 2 ، ، ابديّت 2. فروع
3. بحاراالنوار ، ج 43 ، ص 132 

ص 366  ج 5 ، ، 4. فروع كافى
5 آيه ى 86 - نمل 
6. آيه ى 21 - روم 

ص 62  ، 14 ج ، 7. وسايل الشيعه
8 پيامبر ، مكارم االخالق 

ص 43  ج 29 ، ، 9. جواهر الكالم
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ــت1 و درخواست از خداوند كه ــده اس ــتندكه به رعايت آن ها توصيه ش آدابي هس
ــل، آنان را پاك، با تقوا و خد ايا ما را به هم مهربان فرما و در صورت پيدايش نس

هوشمند قرار ده و ... 
از ديدگاه اسالم، آدميان همه بندگان خداوند هستند، پس در همه ي امور و در
همه ي مراحل بايد نام و ياد او را زنده بدارند و در همه ي امور و جريانات (خوردن
ــي و ...) از او و خوابيدن، اقدام به هر كاري، ورود به هر محلي، پرداختن به عروس
استمداد كنند، مثًال در زندگي مشترك از او تداوم حيات خانوادگي، وجود مهر و

صفا، دوري شيطان از زندگي خود را خواستار گردند.
ــتن آرامش و سكون و پرهيز از ــوهر سخن از داش در روابط خصوصي زن و ش
ــخن از اين دارد كه اضطرابات از طريق نطفه ــتاب زدگي است2 . علم روز هم س ش
سرايت كننده اند و آرامش خاطر و سكون درسالمت نسل نقشي كارساز دارد. البته
ــده است كه ــته ش ــالم منع هايي هم در اين زمينه وجود دارد و از ما خواس در اس
ــوف، كسوف، زلزله، طوفان هاي وحشت انگيز، در موارد و مواقعي، مثل ليالي خس

اضطرابات بسيار3 و ... آميزش صورت نگيرد .

ــي اگر مواردي خالف عهد و پيمان، فسـخ ازدواج: در ازدواج و قبل از عروس
يا مسأله اي كه مورد توافق و تراضي نبوده است، پيش آيد حق فسخ ازدواج پديد

مي آيد از جمله:
نيرنگ و فريب دادن، مثًال معلوم مي گردد كه مرد يا زني كه به عقد او درآورده
ــان داده شده اند شخص ديگري هست يا عيب مهم و نقص عضو و از قبل به او نش
يا موارد ديگري از اين قبيل دارد چون زمين گير بودن و مخفي نگه داشتن آن از

ديد همسر.
ــون ناتواني هاي غريزي، خواجگي مرد، جنون و ديوانگي، اللي - بيماري هايي چ
ــفليس،  ايدز، سل و ... در فرد و ــرايت كننده، چون س و گنگي يا بيماري هايي س

پنهان داشتن آن ها از همسر آينده اش.
ــازد - عوارضي چون افضاء و َقَرن4 در زن، كه ادامه ي زندگي را غير ممكن مي س

و يا خروج از دوشيزگي را.
1. به كتاب مفاتيح الجنان مراجعه شود - آداب عروسى 

2. ج 8 روضه المتقين (آداب عروسى) 
3. على (ع) ، وسايل الشيعه ، ج 14 

4. به رساله هاى عمليه مراجعه شود. 
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ــدن برخي از عوامل فسخ مثل محرمّيت،كه مثًال  معلوم شود اين دو ــف ش - كش
براساس رابطه اي نسبي يا سببي يا هر علت ديگري حق نداشته اند با هم ازدواج

كنند.
- وجود ارتداد يا پاي بندي به مذهب ديگر يا اعتقاد نداشتن به يك دين و مذهب

و  ...1

1. در اين گونه مباحث به رساله هاى عمليه يا به مراجع تقليد رجوع كنيد. 
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فصل هشتم

انواع ازدواج
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1-8- كليات
ازدواج در جوامع مختلف، من جمله در دنياي اسالم، از نظر دائمي يا غيردائمي
ــت. ازدواج ممكن است به صورتي دايم ــر متفاوت اس بودن هم از نظر تعدد همس
ــد. هم چنين، ــت و زمان دار باش ــرايطي به صورت موق ــا تحت ش ــر ي و مادام العم
ــد يا چند همسري، كه هر كدام از آن ها ــت به صورت تك همسري باش ممكن اس
ــفي خاص صورت ــرايطي و مبتني بر خطوط فكري و فلس ــاس ضوابط و ش بر اس
ــعي داريم ضمن تشريح مسائل فوق، ديدگاه اسالم را مي گيرند. در اين فصل، س

در اين موارد تبيين كنيم.
مردم جهان از نظر طرز فكر و سليقه ها بسيار متفاوت اند ، هر چند مشتركاتي
، ــالف در نحوه ي روابط و رفتار ــم دارند. در عين حال، زمينه هاي تفاوت و اخت ه
ــان وجود دارد كه ــترك و در گذران امورش در تصميم گيري راجع به زندگي مش
ــگفتي است و ما نمونه ي آن را در عرصه ي ازدواج و در مواردي مايه ي اعجاب و ش

تشكيل خانواده مي بينيم.
ــري از جهات مختلفي مطرح است و ما آن را از سه منظر ازدواج در جوامع بش

مورد بررسي قرار مي دهيم:

ــيم: ــه ازدواج را از هم بازمي شناس ــن زمينه دوگون - دوام زناشـويي: در اي

ــئله ي ــرايع و اديان مس - ازدواج دايم: كه در همه ي جوامع و در همه ي ش
پذيرفته شده اي است در آن زن و مرد با هم پيمان مي بندند كه مادام العمر در كنار
هم باشند، در سايه ي وحدت و انس با هم زندگي كنند و ياور و همكار يكديگر و
ــند. آنان اغلب به توليد نسل مي پردازند و به تربيت فرزندان ــرار هم باش محرم اس
ــم از ــدام مي كنند تا يادگارهايي از خود باقي بگذارند و پس از عمري دراز چش اق

جهان فرو بندند.
ــداد، لعان و ...1 ــرگ يا طالق يا عوارضي چون ارت ــن پيوندي جز با بروز م چني
ــل، پذيرش ــاي حقوق متقاب ــن بر مبن ــت. زندگي زوجي ــتني نيس ــم گسس از ه
ــن رعايت حال ــف، در عي ــع وظايف و تكالي ــي، توزي ــئوليت طرفين ــد و مس تعه
ــت. اديان الهي، از جمله آيين ــتوار اس يكديگر، وحدت و اتحاد و حفظ امنّيت اس
ــت. ــود به اين نوع ازدواج اس ــت و پيروان خ ــويق كننده ي ام ــالم، تش مقدس اس

1. به رساله ى عمليه مراجعه شود. 
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از اين رو، مســلمانان كوشــيده اند بر تحكيــم بناي آن همت گمارنــد و از بروز 
عوامــل تزلزل و از هم پاشــيدگي آن  به صورت هاي گوناگــون جلوگيري كنند.
بخش وســيعي از احكام و تعاليم اسالمي به تشــكيل خانواده اي اين چنين و 
حفظ و بقاي آن مربوط است و ما در بخش هاي آينده به وظايف و مسئوليت هاي 

زوجين، دولت و مردم در اين عرصه اشاره اي خواهيم كرد.

- ازدواج موقت: يا ازدواج منقطع يا ُمتعه1 ، ازدواجي اســت كه در آن مرد و 
زن، براي حفظ مصالحي، از جمله جلوگيري از ســقوط در فعلي حرام، با هم قرار 
مي بندد كه محرم يك ديگر باشند و براي مدتي معين مشتركاً زندگي كنند و پس 

از رفع تنگناها از هم جدا شوند و هر كدام راه زندگي خود را در پيش گيرند.
اين امر به صورت نامشــروع در اكثر مناطق جهان وجود دارد و مردان و زنان 
بســياري هســتند كه با الابالي گري با هم روابط حرام و معاشرت نامشروع برقرار                 
مي كننــد. حتي در مواردي ممكن اســت اين روابط به صــورت نيرنگ و فريب و 
وعده و وعيدهاي دروغ باشــد و يا با اعمال زور و فشــار و تهديد انجام گيرد كه 

همه ي آن ها مورد نفي و طرد اسالم است.
اســالم ســعي دارد مردان و زنان، و كاًل انســان هاي مكلّف، را تحت قاعده و 
ضابطــه ي ديــن درآورد2  و آنــان را از انجام امــور و رفتار خودســرانه بازدارد. 
خواســته ها و هوس هاي آن هــا را تحت قيد مذهب درآورد و اقناع غريزي شــان 
را ضابطه دار كند. اســالم مي داند كــه برخي از افراد جامعه بــه عللي نمي تواند 
بــه تشــكيل خانواده و به ازدواج دايــم تن دهند و به علت نــوع كار، تحصيل يا 
ســفره هاي مداوم، در موقعيت ســخت و در تنگنا قــرار مي گيرند. به ويژه كه در 
شــرايطي ممكن اســت مخمصه ي جنگ،  هجوم باليا و مصايب هم مطرح باشند 
و امــكان ازدواج دايم را از آدمي ســلب كند. اســالم براي حل چنين مشــكلي 
انديشــيده و ازدواج موقت را تصويب كرده است. اســاس تشريع اين نوع ازدواج 
را همان گونــه كه به اختصار يادآور شــديم، مي توان در مــوارد زير خالصه كرد: 
پيش گيري از انحراف كســاني كه راهي براي نجات از تنگناها و فشار غريزي 
ندارند، حفظ حقوق آدمي در اقناع غريزي، كمك به آن ها كه دچار دشــواري در 

1. در اصطالح عاميانه صيغه نام دارد. 
2. دين شــامل مجموعه ای از تعاليم و قواعد الهی اســت كه اجرای آن حافظ نظام بشر و تأمين كننده ی سعادت او 

و جامعه در دنيا و خوشبختی او در سرای آخرت است. 
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ــتن محدوديت ــاني كه به علت داش ازدواج دايم اند. راه حل كوتاه مدت براي كس
ــواده ي خويش ــتغال خاص، به خان ــتن كار و اش ــافر بودن يا داش ــي، يا مس زندگ
ــازي براي كساني ــي ندارند، حفظ اعتدال و تعادل رفتاري مردم، چاره س دسترس
ــياري وجود دارد كه ــتند و احتمال بس كه قادر به كنترل و حفظ عفاف خود نيس

كارشان هرج و مرج و گناه كشيده شود و ... . 
تذكر: دراسالم اصل بر ازدواج دايم است، نه موقت. ازدواج موقت يك ضرورت
است نه يك اصرار. رابطه ي ازدواج دايم و ازدواج موقت مثل رابطه ي غذا و دواست.
ــه استفاده قرار مي گيرد غذاست و آن چه به ندرت و ضرورت به آن چه براي هميش
كار مي رود دواست. به همين جهت ازدواج موقت نبايد به صورتي درآيد كه مانعي
ــبت به آن گردد و يا به اصطالح ــراي ازدواج دايم يا موجب بي رغبتي مردم نس ب

عاميانه بازار ازدواج دايم كساد شود.
ــده كه راهي به ازدواج دايم ندارند1 ــريع ش ــاني تش اين حكم اغلب براي كس
ــتند. بنابراين، هوس داري نمي تواند موجبي براي روي ــار غريزي هس و تحت فش

آوردن به آن باشد. حفظ مصالح، عالي تر از تنوع طلب هاست.
ــول خدا(ص)، به ويژه در ــت بگوييم كه اين چاره انديشي در زمان رس بدنيس
ــت2. بزرگان و فقيهان ــته و پيامبر(ص) آن را حالل خوانده اس تنگناها، وجود داش
ــه ي بسياري ــّنت نيز آن را دركتب معتبر خود ذكركرده اند3. ولي در انديش اهل س
ــده و نوشته اند كه آن امري حالل بود ولي به نظر ــنت حرام ذكر ش از افراد اهل س
ــر ُمْتعه مبتني بر نصِّ صريح ــه ي دوم آن را حرام كرد! مي دانيم كه ام ــان خليف آن
ــي حق دارد كه آيه ي قرآن را لغو كند؟ ــت4 . حال بايد ديد آيا كس آيه ي قرآن اس

پاسخ ما به آن منفي است.
ــراي ــي ب ــع حق ــالم در واق ــه در اس ــه متع ــم ك ــم بيفزايي ــر را ه ــن تذك اي
ــمندان و ــت، كه محدوديت و تنگنا دارند. و برخي از دانش ــان هاي مؤمن اس انس
ــد ولي آن را تأييد كرده ــز، اگر چه به مذهب پاي بند نبوده ان ــفه ي متأخر ني فالس
ــت ــود پيماني موقت در بين افراد، در جهت رهايي از تنگناها را امري درس و وج

دانسته اند (مثل برتراند راسل)5 .
1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، به نقل از امام كاظم (ع) 

ص 440  2. همان ،
3. مثل كتب صحاح 
4. آيه ى 24 - نساء 

5 اميدهاى نو برتراند راسل 
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ــرعي و تابع ضوابطي شـرايط عقد ُمْتَعْه يا ازدواج ُموّقت:  ُمْتَعه، امري ش
ــالم آن را براي افراد بشر معين كرده است. تقريباً همه ي شرايطي كه است كه اس
در مورد ازدواج دايم برقرار است در آن نيز با مختصر تفاوتي وجود دارد. در ُمْتَعه

اصل بر1 :
ــت نه جبر و تحميل و اعمال فشار و استبداد در ــت اس - از روي اراده و درخواس

آن وجود ندارد.
ــت و آن ها بايد بدانند به ــئله ي عقل و درك و فهم براي طرفين مطرح اس - مس

چه شرايطي تن در مي دهند.
ــرعي نبايد روابط ــت و بدون وصول به مرحله ي بلوغ ش - بلوغ طرفين مطرح اس

زناشويي برقرار كنند.
ــاس توافق طرفين ــت كه طبعاً براس ــأله ي َمهر در اين عقد نيز مطرح اس - مس

تعيين مي شود.
- در قبول زوجيت و برقراري عقد و پيمان، هشياري طرفين و دوري از چرت و

مستي مطرح است.
ــتمتاع و بهره مندي مطرح است. مي توانند - توافق طرفين در مرز محرمّيت و اس
ــرت و ... يا ــان در حد ديدار، معاش ــند كه مرز روابطش ــته باش با هم قرارداد داش

همه ي اموري باشد كه در ازدواج دايم نيز مطرح است.
- فرزندداري و توليدمثل شان بايد با رضاي طرفين باشد.

ــرط هاي جديدي را هم با توافق ــروط عقد، ش - زن و مرد مي توانند در وراي ش
يكديگر اضافه كنند.

ــت، مگر در ــر مطرح نيس ــئله ي تأمين هزينه براي همس ــن ازدواج مس - در اي
سايه ي قرارداد.

ــت، زن و مرد از يكديگر(در صورت مرگ) ارث نمي برند، مگر با - در ازدواج موق
شرط توافق.

ــر فرزندان گردن پدر و مادر حقوقي ــر فرزندي از آن ها پديد آيد مانند ديگ - اگ
دارد، اگر چه مدت عقد آن ها به سر آمده باشد.

- زن، مادامي كه در عقد موقت است مانند زني كه ديگر در ازدواج دايم است، در
ــت. غرض از حصار و احصان اين است كه زن در آن واحد ِحصاِر اِحصان واقع اس
ــرتي داشته باشد و پس از پايان نمي تواند با دو فرد پيمان ازدواج و روابط معاش

1. در اين مورد به رساله هاى عمليه مراجعه شود. 
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يافتن مدت ازدواج، فورا نمي تواند با فردي ديگر عقد مجّدد برقرار كند. براي او
نيز در صورت داشتن رابطه ي زناشويي مسئله ي عّده مطرح است1 .

تذكر: همه ي مسائل مربوط به زندگي مشترك، در سايه ي عقد موقت مبتني
ــوهر است، مثل داشتن روابط، نوع معاشرت، مدت بر قرارداد و توافق بين زن و ش
ــئله ي نفقه براي زن، مسئله فرزندداري، محل زندگي، كيفّيت آن  و ... و عقد، مس

زن و مرد شرعاً بايد خود را نسبت به آن تعهدات پاي بند بدانند.
- اين دو اگر مايل باشند مي توانند بعدها عقد موقت خود را به دايم تبديل كنند

و در كنار هم مادام العمر به سر برند.
- زن و مرد، با توافق يك ديگر مي توانند برخي از شرايط قبلي را لغو و ارتباطاتي

را براي يك ديگر مجاز يا از هم منع كنند.
ــازي براي نجات و رهاي از تنگناهاست و نبايد به صورت - ازدواج موقت چاره س

عياشي، هوسراني و تنوع طلبي در آيد.
ــر و ــببي براي ترك ازدواج دايم يا تضييع حقوق همس - ازدواج موقت نبايد س

فرزندان گردد.
ــت كه اين امر به مصلحت دوشيزگان نيست، ــده اس - در ازدواج موقت تأكيد ش
ــان و در آن صورت نيز ــرط و با اذن و رضاي پدرش ــت آن ها و با ش مگر با خواس
داشتن روابط زناشويي مورد پسند اسالم نيست. در اسالم، اصل بر اين است كه
دوشيزگان با سرمايه ي عفت و اصالت به خانه شوهر روند و بناي زندگي شان بر

ازدواج دايم باشد.

ــت - تعّدد همسـر: در اين زمينه نيز جوامع مختلف، اختالف رأي و عمل اس
كه ذيًال به آن ها اشاره خواهيم داشت.

ــتوار است كه يك زن - نظام تك همسـري: در اين نظام اصل بر اين امر اس
ــت و در زير يك سقف كنار هم ــته اس ــوهر مادام العمر پيمان ازدواج بس با يك ش
زندگي كنند. چشم زن تنها به ديدار شوهر روشن شود و چشم مرد تنها به ديدار
زوجه اش. در طول مدت زندگي مشترك هيچ كدام از آن ها حق داشتن ارتباط با

ديگري را ندارد.
ــرعى يك زن از مرد تا زمان يافتن حق ازدواج مجّدد ، كه آن در صورت ــت از فاصله ى جدايى ش 1. عّده عبارت اس

طالق از يك مرد يا مرگ او ، در ازدواج دايم يا موّقت ، متفاوت است. 
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ــئله، كه دنياي غرب اسماً مدافع آن است، امري است معقول و اسالم اين مس
ــتوار ساخته است. در ا سالم اصل بر اين نيز بناي حيات خانواده را بر روي آن اس
ــوهر در سايه ازدواج به يكديگر قانع و سازگار باشند و با در نظر ــت كه زن و ش اس
ــه در كنار هم و به فكر ــتن اصل عدالت، اخالق و حقوق متقابل، براي هميش داش

هم باشند.

ــورت چند زني ــري كه در جوامع مختلف به ص - چند همسـري: چند همس
ــالم نيز تحت شرايطي، با در نظر گرفتن برخي محدوديت ها و با وجود دارد1 و اس
ــت. بر حسب اّدعا رعايت عدالت، براي حفظ مصالحي برتر، بر آن صحه گذارده اس
دنياي غرب و مسيحيت موجود مخالف آن است، در حالي كه اگر در زندگي آن ها
ــود، خواهيم ديدكه آن ها نيز چند همسري دارند، ولي به صورت آلوده و تعمق ش
ــاگونه و شگفت آن كه در اين امر مرزي هم قائل نيستند. دست شان در گناه فحش

باز است و از روابط آلوده شرمي ندارند!

ــالم ــاره كنيم كه اس ــت بايد به اين نكته اش تعّدد زوجات در اسـالم: نخس
ــت كه در ــت. تعدد زوجات امري اس ــه ي تعّدد زوجات نيس مخترع و مبدع انديش
ــته و اسالم براي آن ــالم به صورت بي مرز و بي بند و بار وجود داش دنياي قبل از اس

مرز و ضابطه معين كرده است.
ــراداري را محكوم كرد، بي مرزي و ــالم پس از ظهور و نفوذ خويش، حرمس اس
ــود و اجازه نداد كه هركس به ــران متعدد را رد نم بي قيدوبندي در انتخاب همس
ــران متعدد انتخاب نمايد و به هرگونه اي هرگونه اي كه بخواهد ازدواج كند، همس
ــته باشد. تعداد همسران را براي يك فرد محدود كه هوس كرد با آن ها رابطه داش

كرد و براى كيفيت برخورد و روابط آن ها نيز شروطي معين نمود.

ــاره مي كنيم كه در اسالم تعّدد رمز تعّدد زوجات در اسـالم: اوالً به اين اش
ــالم مردم را به آن فرمان نداد و ــت. اس ــده اس ــروطي پذيرفته ش زوجات طي ش
ــت كه بايد دو يا سه زن داشته باشند. ثانياً تعداد آن ها را به چهار زن دايم نخواس
ــت عدالت محدود نمود3 و يادآور ــرط رعاي ــدود كرد2  و ثالثاً اين اجازه را با ش مح

1. اگر چه در برخى جوامع بََدوى فقير و به دور از مذهب ، صورت چند شوهرى هم ديده شده است. 
2. آيه ى 3 - نساء 

3. همان 



87

شدكه اگر توان اجراي عدالت را نداريد تنها به يك همسر قناعت كنيد.
ــاره كرد كه در جوامع بشري، ــفه ي آن بايد به اين نكته اش در مورد رمز و فلس
ــردان در معرض آن ــگ، كه بيش تر م ــا و مصائبي چون جن ــت هجوم بالي ــه عل ب
ــا و امراض، ــردان در برابر بيماري ه ــيب پذير بودن م ــه علت آس ــتند و هم ب هس
آمار زنان بيش تر از مردان مي شود. چه بسيار از زنان كه شوهران خود را از دست
مي دهند و بيوه  مي مانند و شگفت آن كه اكثر آن ها جوان اند و مانند ديگر جوانان
نيازمند اقناع خواسته ها و داشتن سرپرست و تأمين كننده اند. تجربه ي جنگ هاي
ــئله را در برخي از كشورها چون آلمان نشان جهاني اّول و دوم بين المللي اين مس
ــاله ما نيز با عراق همين مسئله را ــت. حتي تجربه ي جنگ تحميلي 8 س داده اس
ثابت كرده است. حال سخن اين است كه با در نظر داشتن اين آمار در كشور، و با
در نظر گرفتن حق زندگي براي اين زنان و بازماندگان، درباره ي اين عده چه بايد
ــت؟ در اين مورد، شيوه هاي زير ممكن ــالم در قبال آن ها چيس كرد؟ و موضع اس

است در نظر گرفته شود:

ــن اين گروه عظيم و بي توجهي به حقوق و زندگي آن ها؛ آيا ــده گرفت 1- راه نادي
هيچ انسان متعهد و مسئولي اين شيوه را مي پذيرد؟

ــالم با اين شيوه سازگار ــرف اس 2- راه آزادگذارى آنان در بي بند و باري ها! آيا ش
است؟

3- راه عقيم كردن آنان. آيا اين كار عمًال براي زنان ميّسر است؟ اگر ميّسر باشد
آيا چنين كاري مصلحت است؟

ــت. البته اگر ــالم اس 4-هموار كردن راه ازدواج آن ها. كه اين راه مورد تأييد اس
ممكن باشد افرادي مجّردي با آن ها ازدواج كنند و اين كمال مطلوب است. ولي
اگر ميّسر نشد، اسالم اجازه مي دهد مردي متأهل، با حفظ شروط عدل و اخالق

و حقوق، با او پيمان ازدواج ببندد و او را در كنار خود  نگه دارد.
مي بينيد كه اين امري معقول، در مسير حفظ مصالحي برتر و در طريق خدمت

به زنان است، نه ارضاي هوس شخصي مرد.

ــياري از زنان متأهل در قبال ــت كه بس ــك نيس موضع زنان در قبال آن: ش
ــت كه برخي از اين مخالفت ها به ــك نيس تعدد زوجات موضع مخالف دارند و ش
ــبب توجيه نبودن كامل مسئله براي آن هاست و ناآگاهي شان نسبت به عوارض س
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ــور فاجعه آفرين باشد. جلوگيري از اين برنامه كه در آن صورت مي تواند براي كش
مخالفت بعضي از آنان به علت رفتار غلط برخي از شوهران نگرفتن موضع عادالنه
در برابر همسران است، گاهي هم كثرت عالقه به شوهر و خواستاري تملك كامل
ــادت ها به بروز مخالفت ها منجر ــت زماني هم تعصب ها و حس او علت مخالفت اس

مي شود.
ــالمي را نوعي اهانت نسبت به مقام زن ــت بعضي اين حكم اس آري، ممكن اس
ــالم قصد اهانت به آن ها را ندارد، بلكه مصالح بزرگتري منظور بوده بدانند ولي اس
ــت. ــتور رعايت عدالت در بين زنان گرفته اس ــان متأهل را هم به دس ــب زن و جان
ــق ازدواج از زناني كه ــلب ح ــن بين خوب مي دانند كه س زنان نيك انديش و روش
ــت داده و اينك بي سرپرست و بيوه مانده اند اهانت ــر خود را از دس به عللي همس

سخت تري به حقوق و مقام زنان به حساب مي آيد.
ــظ مصالح عمومي صادر ــدد زوجات را براي حف ــالم كه اجازه ي تع تذكر: اس
ــئله داده، كه توجه به آن ها نكته آموز است. ــدارهايي را هم در اين مس كرده، هش

از جمله:

- استفاده از اين اجازه، اگر براي لذت جويي باشد، به فرموده ي حضرت علي(ع)
زمينه ساز فضاحت و رسوايي است1 .

ــالم بر آن تأكيد ــي را از ياد نبريم كه اس ــرورت نظام حيات اجتماع ــل ض - اص
دارد.

ــد: « اگر ــه قرآن مي فرماي ــت ك ــت را بايد به خاطر داش ــت عدال ــرط رعاي - ش
نمي توانيد عدالت را رعايت نماييد فقط به يك همسر قناعت كنيد»2.

- در صورت ازدواج مجّدد عاطفه ي همسر اول را تحريك نكنيد.
- حيثيت همسر اول و شخصيت او را حفظ كنيد

مشروعّيت: ازدواج براساس بينش اسالمي بايد مشروع باشد و مبناي مشروعّيت،
توافق طرفين، حفظ و رعايت ضوابط و اجراي صيغه ي عقد است، كه قبًال درباره ي

آن به تفصيل سخن گفته ايم.
ــاس شرع صورت نمي گيرد و صرفاً آن را يك توافق ازدواج، در نزد عده اي براس

1. غررالحكم - ماده ى ذوق 
2. آيه ى 3 - نساء 
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ــكيل مي دهند ــاس و به صورت رفاقتي خانواده تش ــي مي دانند و بر آن اس طرفين
ــا چنين زوجّيتي ــالم ب ــلند1 . اس ــرگاه كه بخواهند آن رابطه را از هم مي گس و ه

مخالف است.

1. طرفداران اگزيستانسياليسم - ژان پل سارتر 
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فصل نهم

مسئوليت ها در خانواده 

هدف هاى رفتارى :

در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود كه بتواند : 

1- مسئوليت ها و وظايف پدر و مادر را در گذران امور خانواده شرح دهد.
امور  انجام  در  شوهر  سهم  ويژه  به  زن  و  مرد  از  يك  هر  سهم   -2

خانواده توضيح دهد.
ببرد. نام  خانواده  در  را  مرد  و  زن  ميان  مشترك  مسئوليت هاى   -3

4- مسئوليت فرزندان در برابر والدين را توضيح دهد.
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1-9  كليات
وقتي مرد و زني پيمان زندگي مشترك را امضا مي كنند، طبيعي است كه هر 
ــئوليتي را در قبال يك ديگر مي پذيرند و به رعايت آن موظف مي گردند.  كدام مس
ــئوليت نسبتاً وسيع است و ما در اين فصل، مسئوليت هاي شوهر  دامنه ي اين مس
ــال يكديگر و در نهايت  ــر در حيات خانوادگي، مرد و زن در قب ــي، همس در زندگ

فرزندان نسبت به والدين را، با رعايت اختصار، مورد بحث قرار مي دهيم. 
ــئول شناخته     ــان تقريبا از نظر همه ي مكاتب و اديان، فردي متعهد و مس انس
ــئولّيت را عقل، آزادي، و اختيار ذكر        ــاس اين تعهد و مس ــه و اس ــود و ريش مي ش
ــت و آيات متعددي از  ــالمي نيز مورد تأييد اس ــه ي اس كرده اند. اين امر در انديش
ــئول خوانده اند1 . دامنه ي  ــث او را فردي مس ــياري از روايات و احادي ــرآن و بس ق
ــئوليت در قبال خود، در قبال انسان ها، در  ــامل مس ــئوليت انسان وسيع و ش مس
ــات، و در نهايت در برابر  ــت و پديده هاي آن، در برابر حوادث و جريان ــر طبيع براب
پروردگار است2 . همه ي مسئولّيت هاي انسان به خدا بر مي گردد و آدمي بايد براي 
ــخنان و مواضع خود در پيشگاه خداوند جواب گو باشد و  همه ي حركات، رفتار، س

به كم ترين و كوچك ترين مسئله و موضوع عمل و رفتار خود پاسخ دهد3 .
همه ي امور و اقدامات آدمي از جمله مسئله ازدواج موجد مسئوليت است. اين 
ــئوليت در قبال خود، همسر، فرزندان و در نهايت در رابطه ي با خداوند است.  مس
مرد و زن با ازدواج و تشكيل خانواده به نظامي جديد و دنيايي تازه، با راه و روشي 
جديد، وارد مي شوند. در نتيجه بايد مشي و رفتار دوران تجّرد را فراموش كنند و 

به بنيان جديدي كه پي نهاده اند بينديشند.
ــاخته اند، وظايف  ــوهر براي خود س در كانون و فضاي جديدي كه اين زن و ش
ــت كه بايد براساس تقسيم كار و مسئوليت  نويي براي چرخش امور آن مطرح اس
ــت كه ما در سّنت اسالمي و در ازدواج جوانان  انجام پذيرد و اين همان چيزي اس
ــالم مي بينيم. شك نيست كه توزيع مسئوليت ها در بين اعضاي خانواده،  صدر اس
به تناسب شرايط زيستي- رواني و بر اساس مصالح عاليه اي صورت كه خداوند آن 

را براي بشر خواسته است، از جمله:

1. آيه ى 24 - صافات 
2. آيه ى 15 - احزاب  

3. آيه ى 93 - نحل 
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ــيع و  ــيار وس ــئوليتي بس الف) مسـئوليت مردان: مرد در خانواده داراي مس
ــتين ركن خانواده است،  ــويم كه او نخس ــت. نمي خواهيم مّدعي ش ــنگين اس س
ــت.  ــي اس ــيار اساس ولي مي گوييم او در خانواده ركني مهم و داراي موقعّيتي بس
ــالم                 ــول گرامي اس ــس خانواده ذكر كرده اند. ولي فراموش نكنيم كه رس او را رئي
ــودي خردَورز در  ــت1 . او موج ــوم و گروه، خادم آن اس ــس يك ق ــد رئي فرموده ان
ــت  ــه ي حيات، برخوردار از توان بدني برتر و قدرت هدايت و صيانت اعضاس عرص
ــمي و ذهني در اداره ي خانواده و انجام وظيفه  ــرمايه گذاري جس و طبعاً بايد از س
ــالمي براي او مسئوليت هاي متعّددي  ــئوليتش دريغ نورزد. در انديشه ي اس و مس

است كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

ــد و تأمين  ــب و درآم ــه منظور كس ــالش ب 1- مسـئولّيت اقتصـادي: كار و ت
ــر و اعضاي  ــرا آن ها كفيل همس ــت، زي ــي براي مردان واجب اس ــه ي زندگ هزين
خانواده اند و بايد هزينه ي خانواده خود را از نظر غذا، لباس، مسكن و تهيه ي ديگر 
ــه و كًال همه ي آن چه براي گذران عادي زندگي  ــات زندگي، از ابزار و اثاثي ضروري

اعضاي خانواده الزم است تأمين نمايند. 
هرگاه شوهري ثروتمند و صاحب درآمد هم باشد وظيفه اش در اداره ي زندگي 
ــود و نمي تواند بار زندگي را بر دوش زن بگذارد و  ــر و فرزندان سلب نمي ش همس
ــته باشد كه بخشي از درآمدش را صرف تأمين  هزينه ي خانواده  يا از او توقع داش
ــود بخشي از  ــرايطي را براي زن پديد آورد كه ناگزير ش كند. او حتي حق ندارد ش
ــر زن با رضايت قلبي مبلغي را صرف  ــد خود را صرف خانواده كند. البته، اگ درآم

خانواده كند امري پسنديده است و مقوله ي ديگري است.
مرد نه تنها وظيفه دارد كه هزينه ي زندگي خانواده را به صورت متعارف تأمين 
ــت كه براي توسعه ي زندگي و رفاه اهل خانه نيز كار  ــفارش شده اس كند، بلكه س
ــت آن ها هم  و تالش نمايد2 . اگر خداوند درآمد جديدي را نصيب مردان كرده اس
وظيفه دارند از آن درآمد براي توسعه ي زندگي اهل خانه  سرمايه گذاري كنند3 .
ــت كه آن برترين  در اهمّيت كار و تالش براي تأمين هزينه ي زندگي، آمده اس
ــول خدا(ص) فرمود: « عبادت هفتاد جزء دارد كه برترين آن  ــت. رس عبادت هاس

1. حديث نبوى - مكارم االخالق 
2. روضه ْالمتقين - امام رضا (ع) 

3. كافى ، ج 4 ، ص 12 
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ــت»1. و هم او فرمود: «آن كس كه در طلب روزي حالل ــب درآمد حالل اس كس
 مي كوشد، همانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي كند»2. نمونه ي اين روايات 
در اسناد و منابع اسالمي ما اندك نيست. در برخي از تعابير، فرد كاسب را حبيب 
ــه از بدن كارگر فرو مي ريزد مانند خون يك  ــدا خوانده اند و يا گفته اند عرقي ك خ

مجاهد در ميدان جنگ است3.
در اجراي مسئوليت اقتصادي، اسالم دوست دارد شوهر گشاده دست باشد و در 
رفع نياز اهل خانه خّست به خرج ندهد4. از غذاها و ميوه هاي نوبر براي اهل خانه 
ــتن لباس و زيور جديد ارضا نمايد و به  تهيه نمايد5. ذوق و هوس آن ها را در داش
شيوه اي عمل كند كه چشم شان به دست و دهان ديگران نباشد. اسالم براي آوردن 
تحفه نزد اهل خانه اجر و پاداش قايل است، همان طور كه دادن صدقه به محتاجان 
ــئوليت هاي اقتصادي مردان  ــود، بخشي از مس اجر و پاداش دارد6. يادآوري مي ش
واجب و بخشي(مثل تهيه ي وسايل زينت و تامين تفريحات سالم) مستّحب است.

ــوهران متعهد و وظيفه دار  ــالمي ش 2- مسـئوليت ارشـادي: در بينش اس
ــه واجبات ديني را  ــد. آن ها وظيفه دارند ك ــر و فرزندان ان ــاد و هدايت همس ارش
ــنا  ــرعي آش به اهل خانه بياموزند و آنان را به جهان بيني صحيح ديني و احكام ش
ــانيت و پاي بندي  ــاد دهند و درس انس ــب، اخالق و ادب ي ــازند.به آن ها مذه س
ــت كه مي فرمايد :  ــتور قرآني اس ــا را به آنان القا نمايند. اين يك دس ــه ارزش ه ب
ــواده خود را نگه داريد.»7 ــيب ها نگه داريد. اهل خان ــود را در برابر خطر و آس «خ

ــل خانه خود را امر به معروف و نهي از منكر نمايند  ــن وظيفه دارند اه هم چني
ــرمايه گذاري كنند. آن ها را درجريان امور قرار  ــان س و براي حفظ و عفاف و تقواش
ــنا نمايند. اهل خانه را به جريانات  ــد فردي و اجتماعي آش دهند و مصالح و مفاس
ــه خطراتي و يا در  ــا آنان بدانند در معرض چ ــد جامعه واقف گردانند ت ــك و ب ني
مواجهه با چه جنبه هاي مثبتي هستند و چگونه در برابر آن ها موضع بگيرند. آنان 

1. فروع كافى ، ج 5 ، ص 78 
2. بحار ، ج 103 ، ص 17 

3. كار و كارگز در اسالم 
4. شرح من اليحضره الفقيه ، ج 8 ، ص 108 

5 مكارم االخالق 
6. وسايل الشيعه ، ج 15 ، ص 227 

7. آيه ى 6 - تحريم 
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بايد مسائل ديني را ياد بگيرند و آن ها را به همسر و اهل خانه بياموزند1. 
ــازي براي گذران سالم زندگي در جامعه، آشناسازي  هدايت به خير و زمينه س
ــي، فرهنگي و ... توجه  ــعور اجتماعي، سياس ــطح ش با فرهنگ ديني، باال بردن س
ــود، از ديگر ــه ي خ ــم دفاع از خود و انديش ــادت، آموزش راه و رس ــه عب دادن ب
مسئوليت هاي شوهران است. در يك جمله بايد گفت شوهر معلم ديني ، اخالقي و 
فرهنگي همسر و فرزندان و امام آن هاست.  او وظيفه دارد مسائل شرعي اعضاي خانواده 
را ياد بگيرد و به آن ها تعليم نمايد. در غير اين صورت زن مي تواند براي فراگيري 
واجبات و محرمات خود از خانه بيرون رود و مسائل خودرا از اهل آن جويا گردد.

3- مسـئوليت اجراي ضوابط : در محيط خانواده پدر مظهر عدل و انضباط 
ــت كه اعضاي خانواده را به مقّررات و قوانين  ــت. اوس و مجري قوانين و ضوابط اس

آشنا مي كند و پاي بندي و رعايت آن ها را خواستار مي شود. 
او در اجراي ضوابط و مقّررات اين نكته را مورد نظر قرار مي دهد كه خانه چون 
سرباز خانه نيست و در آن نبايد به اعمال زور و قدرت بپردازد و حق ندارد مقررات 
ــر امام علي (ع) از زن تعبير  ــك را در محيط خانه به مورد اجرا درآورد. تعبي خش
به گل و ريحانه است و امام پنجه در افكندن با او را معقول نمي شناسد2.  پدر در 
ــت نه عامل ترس و وحشت. خوب است كه فرزندان  محيط خانه عامل هدايت اس
ــاب ببرند، ولي نبايد او را فردي مخوف و وحشتناك به  در محيط خانه از پدر حس

حساب آورند ، كه در آن صورت تالش ها زيرزميني و خطرآفرين مي شود.
ــتدالل و بحث و با  ــايه ي اس مرد وظيفه دارد از روي مهر و خيرخواهي و در س
ــتفاده از منطق عقل و فطرت پسند، زن و فرزندان خود را به طي كردن مسير  اس
حق و راستي دعوت كند و در صورت لغزش و انحراف، آن ها را از نو به راه صواب 

بكشاند.

ــئوليت حقوقي  4- مسـئوليت حقوقي : و باألخره مرد در خانواده داراي مس
است و پاسخ گوي اعضا و جريانات خانواده در برابر دستگاه هاي مسئول است. حتي 
ــتگاه  ــخ گوي دولت و دس اگر جان كودكي از خانواده به خطر بيفتد پدر بايد پاس

زمامدار باشد و به همين گونه است در مورد ديگر جريانات و امور خانواده.
1. جواهرالكالم ، ج 31 ، ص 341 

2. نامه ى 31 ، نهج البالغه 
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ــر كودكي در بيرون  ــت. حتي اگ ــك و بد گذران زندگي اعضاس ــئول ني او مس
ــي گردد پدر بايد جواب گو باشد. اگر كودك در مدرسه  خانواده دچار خطا و لغزش
ــر او صدمه و  ــي وارد آورد پدر بايد آن را جبران نمايد. اگر بر همس ــه و زيان صدم
ــيبي وارد شود از مرد بازخواست مي شود كه چرا از او دفاع نكرده است. او در  آس
ــمي قدرت در كشور  ــخ گوي مراجع رس همه حال قّيم خانواده1 ، ولّي اعضا و پاس

است2 . 
ــت  ــراي اعضاي خانواده فراهم كند، حفظ و حراس ــه دارد امنيت را ب او وظيف
ــيب هاي  ــر عهده گيرد، آن ها را از خطرات و عوارض و نيز از آس ــاع از آن را ب و دف
اجتماعي، اخالقي، سياسي و ... دور سازد. مرد، كه از توان جسمي اعصاب نيرومند 
ــت در قبال هرگونه رشد و انحطاط جامعه  و قوي و روحيه ي ورزيده برخوردار اس
وظيفه و مسئوليت دارد، به ويژه او مي تواند و بايد عفت و شرف اعضاي خانواده را 

حفظ كند و آن را از دست بردها و انحرافات دور سازد.

ــئوليت هاي  ــانيت مس 5- مسـئوليت هاي جنبـي : او به حكم اخالق و انس
ديگري هم دارد رعايت و انجام آن ها براي او واجب نيست. ولي در سّنت اسالمي، 
ــي و مرام پيامبر و اهل بيت و تابع راه و روش  ــلمان كه دوستداِر مش يك مرد مس

اولياي الهي است سعي مي كند به اين مسئوليت ها نيز تن دردهد.
ــت كه در كارهاي  ــان معصوم بر اين بوده اس ــرم (ص) و امام ــر اك روش پيامب
ــايه ي  ــر خويش كمك كنند و زمينه و فرصتي فراهم آورند تا در س خانه به همس
ــود به تكميل  ــد و موفق ش ــته باش ــي راحت و آرامي داش ــه زندگ آن زن در خان
ــه عبادات و  ــود را بيفزايد؛ ب ــردازد، دانش خ ــي و فكري خود بپ ــاي علم جنبه ه
ــد تا  ــارت و ... اقدام كند. هم چنين براي او فرصتي باش ــتحباتي چون دعا، زي مس
ــي در تهيه ي غذاي  ــردازد. ائمه ما حت ــش ظاهري خود بپ ــر و وضع و آراي ــه س ب
ــازي با آن ها  ــتي و ب ــه اداره ي فرزندان و سرپرس ــد و ب ــك مي كردن ــش كم خوي
ــش از پيش تأمين كنند. ــران خود را بي ــايش همس مي پرداختند تا آرامش و آس

ــه مرد حق مداخله در امور خاص زنان را در خانواده ندارد و در برابر انجام  البت
ــي ايجاد كند. مرد،  ــي آن ها نبايد منع ــض ديني يا وظايف اجتماعي و سياس فراي
ــام مي دهد حق مداخله و  ــوهر انج ــي كه زن بدون حق تضييع حق ش در معامالت

1. آيه ى 34 - نساء 
2. قانون مدنى جمهورى اسالمى ايران 
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ــت در آرايش و تزيين خانه بر اساس سليقه ي  ــار ندارد و به همين گونه اس استفس
خود بدون تحميل مالي بر شوهر باشد و ...

ــه و تحّقق اهداف زندگي  ــز در اداره ي كانون خان ب ) مسـئوليت زنان : زن ني
خانوادگي، نقش و مسئوليت هاي مهمي دارد كه نه تنها از نقش و مسئوليت مردان 
ــازتر باشد. بسياري  ــايد سنگين تر و سرنوشت س ــت، بلكه در جهاتي ش كم تر نيس
ــعاع و نفوذ تركش آن به جامعه  نيز  ــاماني هاي زندگي خانوادگي، كه ش از نابه س
مي رسد، ناشي از ناآگاهي زنان نسبت به مسئوليت خود و گاهي هم فرار از آن يا 

مسامحه در پذيرش آن است.
وظايف و مسئوليت هاي او ظريف و با شرايطِ جسمي و زيستي و لطافت روحي 
ــب است. خدايي كه خالق بشر و رقم زننده طينت و طبيعت اوست نيكو   او متناس
مي داند كه براي هر يك از زنان و مردان چه وظايف و مسئوليت هايي را معين كند 
ــئوليت هاي زن در اداره ي كانون،  و از هر كدام چه بخواهد. عمده ى وظايف و مس
همسرداري، تربيت فرزند، تيمار رواني و عاطفي اهل خانه و پرورش و پرستاري روحي 
آن ها خالصه مي شود. در بينش اسالمي تن دادن زن به كار و اشتغال بيرون خانه 
واجب نيست، اگر چه منعي و تحريمي نيز براي او وجود ندارد1. مگر اداره ي خانواده 
و تربيت نسل، كار نيست ؟ مگر ارزش و اعتبار آن نسبت به كار بيرون كم تر است؟

اسالم تأمين هزينه ي زندگي را به عهده ي مردان واگذار كرده است تا زن با فراغ 
بال و آسايش و آرامش كامل به ادامه ي زندگي و ايجاد محيط امن و توأم با سكون و 
زيبايى بپردازد و محيط خانه را به محيط رشد و دامن خود را به مدرسه و دانشگاه يا 
به تعبير ديگر به معراج تبديل سازد2 . آري، در مواردي كه مسئله ي اضطرار و حفظ 
مصالح اسالم در جامعه پديد آيد بر زن نيز واجب مي شود در حل و رفع مشكالت 
اجتماعي كمك كند و با پذيرش كار و و اشتغال مناسب در مديريت جامعه سهيم 
ــت. در اين بخش به  ــد. در غير اين صورت براي كار زنان وجوبي مطرح نيس باش
مهم ترين مسئوليت ها و و ظايف زنان و ديد و خواست اسالم در اين عرصه مي پردازيم.

ــوهرش پيمان زندگي مشترك بسته و  1-مسـئوليت همسـرداري: او با ش
ــئوليت هايي را در قالب وظيفه، حقوق و اخالق پذيرفته است. انجام  تعهدات و مس

1. جز در سه مورد قضاوت ، واليت جامعه و فرماندهى ارتش 
2. تعبير امام راحل (ره ) 
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ــت كه نبي اكرم (ص)  ــئوليت ها، در يك جمله ي كوتاه همان اس اين وظايف و مس
ــته است: جهاد زن خوب شوهرداري كردن است1.  اسالم حق شوهر را  اعالم داش
بزرگ ترين حق خوانده است2.  زن به فرموده ي قرآن بايد مايه ي آرامش و سكون 
ــد3.  بايد با نرمي و ماليمت زمينه هاي رشد و موجبات كمال شوهر را  ــوهر باش ش
ــم و غيرتمندي او را تحمل كند و ... ــر و در حين خش ــم آورد و در دوران فق فراه
ــوهر بايد مطيع باشد (البته نه در فرمان او  ــته هاي مشروع ش او در برابر خواس
ــق و عالقه ي خود را به او اعالم و عرضه نمايد و در برابر  به گناه4) ، هم چنين عش
ــد و برخوردش با شوهر صميمانه  ــتمتاع او تمكين نمايد5.  حافظ اسرار او باش اس
ــوهر از او دفاع كند و عفاف خود را پاس  ــد. در غيبت ش و همراه با انس و صفا باش
بدارد و براي همسرش آراسته باشد. اسالم براي زني اين چنين اجري بسيار قايل 
ــال  ــوهر اجر يك س ــت ش ــت تا حدي كه خداوند براي دادن ليوان آبي به دس اس
ــت: اگر  ــول خدا (ص) فرموده اس ــادت رابراي او منظور خواهد كرد6 و هم رس عب
سجده به غير خدا جايز مي بود دستور مي دادم زنان به مردان سجده نمايند"7. 

2-مسـئوليت مادري: نام زن همه گاه تداعي كننده ي وظيفه ي مادري است 
و مادر همان كسي است كه به فرموده ي پيامبر (ص) مي تواند فرزندان را بهشتي 
ــاي خوش بختي و بدبختي در  ــول خدا(ص) فرمود: « پايه ه كند8.  هم چنين، رس

شكم مادران گذارده مي شود»9.  
مادر نخستين معلم فرزند و دامن او نخستين مدرسه و دانشگاه است. او مربّي 
عاشق و فداكاري براي فرزندان و الگوي اخالق و رفتار براي آن هاست. او نخستين 
ــخن  ــارات را بر زبان فزرندان جاري مي كند و پايه هاي نيك و بد س ــات و عب كلم
ــن، تعاليم ديني و مذهبي  ــازد و او هم چني ــتوار مي س و كردار را در ذهن آنان اس
ــكام و تعاليم  ــد آن ها را به رعايت اح ــدار مي كند و مي كوش ــا پاي را در روان آن ه

1. مكارم االخالق ، وسايل الشيعه ، ج 14 
2. همان ، ص 112 
3. آيه ى 12 - روم 

4. سفينهْ البحار ، ج 2 ، ص 686 
5 بحاراالنوار ، ج 103 ، ص 248 

6. وسايل الشيعه ، ج 15 ، ص 123
7. كافى ، ج 5 ، ص 508 

8 مكارم االخالق 
9. گفتار فلسفى - كودك ، ج 1 
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ــياري از افراد پاك و مذهبي   ــي هاي محققان، بس ــاس بررس ــازد. بر اس پاي بند س
مادراني پاك و متدين داشته اند و عكس آن نيز تا حدود زيادي صادق است. او در 
غياب شوهر مسئول انضباط و اخالق و اجراي ضوابط خانواده است و سعي بر اين 
دارد فرزندان را افرادي متعهد، مسئول و ملزم به انجام وظايف الهي خود بار آورد. 
ــنا كردن آن ها به وظايف زنانه، محرم راز دختران است،  در خصوص دختران و آش

همان گونه كه پدران محرم راز پسران در اين زمينه اند.

3_ مسئوليت كانون زندگي: او بانوي خانه و به تعبير اسالمي سيده ي اهل 
(خانواده) است1.  گرم داشتن كانون و تدبير امور منزل و سامان دهي كارهاي خانه 
ــتفاده از شرايط و امكانات موجود،  ــالم از زن توقع دارد، با اس را بر عهده دارد. اس
محيط خانه را به محلي جاذب و زيبا براي احساس امنّيت و آرامش روحي اعضاي 

خانواده تبديل سازد. 
ــت. زن در خانه براي همسر و  ــق و عاطفه و كانون نور و صفاس خانه مركز عش
ــت و آنان را به سوي خود جذب مي كند. نقش او در خانه  فرزندان چون آهن رباس
از يك نظر نقش ضربه گير است. پناه شوهر در تنگناها و اميد فرزندان در سختي ها 
و مصيبت هاست. او استقبال كننده ي همسر و فرزندان در حين ورود آن ها به خانه 
ــت. مشايعت كننده ي آن ها تا دم در، هنگام خروج شان از منزل و خوشامدگوي  اس
آن ها هنگام بازگشت به خانه است. دستيار و كمك رسان همسر است و  مي كوشد 
ــاني و كمك به او2 دلش را قبضه كند و با همياري او كانوني از وحدت  با ياري رس

و صفا به وجود آورد.
غذاي اهل خانه را او تهيه مي كند و با مطبوعيت و دل پذيري آن ،  هنر خود را 
ــن مي كند؛ رونق و صفاي آن را ضمانت  به نمايش مي گذارد. چراغ خانه را او روش
ــر و فرزندان را او تنظيم مي كند؛ او در چرخش امور  مي نمايد؛ روابط نيكوي همس
خانه از تبذير و اسراف پرهيز دارد؛ مراقب قناعت داري و صرفه جويي در امور است؛ 
امكانات شوهر را در هزينه ي خانه مورد نظر دارد و مراقب است كه بر شوهر تحميل 
ــام ندهد كه او براي تأمين هزينه ي زندگي به رنج و زحمت  ــدارد و كاري انج روا ن
ــئول خواهد بود. ــگاه خدا معاقب و مس بيش تري افتد كه در آن صورت او در پيش

1. مكارم االخالق - و المرأه سّيده اهلها 
2. همان ، ص 214 
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4-مسـئوليت جنبي: مسئوليت هاي اخالقي و انساني ديگري وجود دارد كه 
رعايت و اجراي آن ها بر زنان واجب نيست ولي اگر به آن ها عمل كند به مستحبات 
ــئوليت ها عبارت اند از: ــت. آن وظايف و مس ــه كه داراي اجر و پاداش اس پرداخت

1-كمك اقتصادي به شوهر، به ويژه زماني كه شوهر به آن نيازمند باشد.
ــه مزاحم كار و برنامه ي  ــه كار و فعاليت درآمدزا به گونه هايي ك ــن دادن ب 2-ت
ــد، مثل بافندگي، دوزندگي، فعاليتي هنري، نويسندگي و... اين  خانوادگي نباش

امر در برنامه ي حضرت فاطمه (ع) ديده مي شد1.  
3-كمك به كار شوهر در خانه. مثًال مردي كه بخشي از كارهاي خارج را به خانه 
مي آورد،  زن در انجام آن كار به شوهر كمك كند تا  او  به آسايش بيش تري دست يابد.

ــت در بهبود اقتصاد  ــت در مصرف، كه عمًال كمكي اس ــي و مراقب 4-صرفه جوي
خانواده و تحّمل هزينه براي شوهر، كه مسئول خانواده است. در اين حال، گويي 

زن هم نقش كسب درآمد را براي خانواده ايفا مي كند2. 

ج) مسئوليت هاي مشترك:
آن چه تا حال گفته ايم سخن از مسئوليت خاص زن يا مرد و حد و مرز هر كدام 
بود. در اين قسمت مي خواهيم از مسئوليت هايي بحث كنيم كه در آن زن و شوهر 
ــته باشند.  ــتراك دارند و هر دو بايد براي تحقق آن ها تالش و برنامه ريزي داش اش

دامنه ي اين گونه مسئوليت ها وسيع است و بخشي از آن ها عبارت اند از: 

ــترك و جلوگيري از بروز  1- برنامه ريزي و تالش براي حفظ و تداوم حيات مش
تزلزل ها در آن؛

ــترك و بيرون آمدن از حالت خودبيني، خودخواهي و  2 – تأكيد بر مصالح مش
خودمداري؛

ــه حاصل زندگي            ــاندن فرزندان، ك ــل و به ثمر رس ــراي تربيت نس ــالش ب 3- ت
مشترك اند؛

ــد و كمال براي يكديگر كه ثمره ي آن  ــعي بر فراهم آوردن زمينه ي رش 4- س
متوجه خانواده است ؛ 

1. در مكتب فاطمه (س) ، زندگى اقتصادى فاطمه 
2. بحار ،ج 103 ، ص 238 
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ــبت به هم و بروز  5- پيش گيري از پديد آمدن عقده هاي رواني، بي تفاوتي نس
انزواها و افسردگي ها؛

6- رعايت حرمت يكديگر و پاسداري از اصل احترام و معاشرت نيكو كه سفارش 
رسول خدا(ص) است؛

ــرف خانوادگي و حفظ عفاف يكديگر از طريق آراستگي هاي  ــداري از ش 7- پاس
ظاهري و باطني و زمينه سازي براي جذب ها و انجذاب ها؛

8- درك يك د يگر و تالش در جلوگيري از جريحه دار كردن عواطف هم؛ 
9- تمكين در برابر يك ديگر در روابط معاشرتي ويژه و اقناع نيازهاي هم؛

10- شور و مذاكره براي امور مشتركي چون مسافرت ها، ديدارها،... و احترام به 
رأي و نظر هم؛

ــل و مرزداري در آن، كه حق مشترك زن و شوهر است و تالش  11- توليد نس
براي رسيدن به وحدت نظر در اين امر؛ 

12- رعايت حقوق متقابل و سعي درحفظ مرزها و آشنايي به وظايف؛
13- ستر و پوشش هم بودن، كه تعبير لطيف قرآني آن چنين است: « زن و مرد 
لباس يك ديگرند»1 و مي دانيم لباس در بدن مايه ي پوشش عيوب، حافظ اسرار 
بدن، مايه ي زينت آدمي، دافع حّدت و شّدت سرما و گرما از بدن، حفظ كننده ي 
ــت و زن و شوهر اين جنبه ها را  ــيب ها و برخوردار از نقش ضربه گيري اس از آس

براي يك ديگر بايد رعايت كنند؛
ــتن وحدت در مشي و روش، مخصوصاً در گذران امور جاري خانه، در  14- داش

تربيت فرزندان، در حفظ و رعايت آداب و سنن، در هدف زندگي و ...
ــترك براي پيش گيري ها و منع ها در برابر انحرافات و  15- و باألخره تالش مش
لغزش ها، بهره گيري از تجارب و درك و استنباط هم براي غني تر كردن زندگي، 

پنهان نداشتن ها از يكديگر... .

ــير زندگى، مشكالت و موانعى وجود دارد  16- قدردانى ازهمديگر2 : در مس
ــكالت  ــود. از مش كه هر كس براى مبارزه با آن متحمل زحمات و رنج هايى مى ش
ــزرگ زندگى گرفته تا فعاليت هاى كوچك روزمّره، كه به آن ها محتاجيم، همه و  ب
همه مستلزم تالش است. آن چه خستگى حاصل از اين تالش ها و كوشش ها را از 

1. آيه ى 187 - بقره 
2. اسرار دلبرى ، ص 76 تا ص 79- نشر ابتكار و انس - چاپ اول 1388 
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تن آدمى بيرون مى كند، موفقيت به دست آمده است.
در زندگى مشترك نيز، زن وشوهر هر دو زحمت مى كشند تا رضايت يك ديگر 
ــت كه نقش مهم تشكر و  ــت آورند و اين جاس ــت، به دس را، كه همان موفقيت اس

قدردانى نمايان مى شود تا به رابطه اى عاشقانه، محبت بيش ترى ببخشد.
هنگامى كه مرداز سركار مى آيد و خسته، خود را به آغوش خانواده مى رساند، 
ــتگى را از تن او بيرون مى كند،  ــكر همسر او از تالشش، عالوه بر اين كه خس تش
نشاط و روحيه اى دو چندان براى فردايى دوباره به او مى دهد. خدا نيز چنين زنى 

را دوست دارد و به او نگاه ويژه اى مى كند.
قال رسول اهللا َصلَّىُّ اُهللا َعلَيِه َوآله َوَسلِّم: «اليَْنُظُر اهللاُ اِلى إْمَرأهًٍْ ال تَْشُكُر لَِزْوِجها1» 
ــد نگاه نمى كند.» و هم چنين خانم  ــوهرش قدردانى نكن «خداوند به زنى كه از ش
ــرش را دارد و با اين  ــكر و قدردانى همس ــس از كار كار منزل انتظار تش ــه پ خان
قدردانى ها، تالش طرفين ادامه مى يابد و پايدار مى ماند و محّبت و عشق را بينشان 

جاودانه مى كند.
ــى كه به تو  ــپاس گزارى كن از كس ــلالم مى فرمايد: «س ــام صادق عليه الس ام
احسان نموده زيرا اگر از احسان سپاس گزارى كنى، پايدار مى شود و اگر ناسپاسى 

كنى دوام نمى يابد»2. 

ــكر  ــت، بلكه اثر تش 17- همـكارى نمودن: قدردانى كردن فقط با زبان نيس
ــت. تشكر زبانى الزم است اما مى توان با عمل خود اثر آن تشكر  عملى بيش تر اس

را صد چندان كرد.
انتظار و توقع بيش از حد از يكديگر، عامل مهمى در كاهش محّبت است، چرا 
ــدن  ــد و موجبات ناراحتى و نتيجه كم ش كه اين انتظار نابه جا برآورده نخواهد ش

محّبت را به همراه خواهد داشت.
هر كس را براى كارى آفريده اند و توانايى او محدود به همان خواهد بود. براى 
ــتند و نبايد از آنان انتظار چنين  ــب نيس ــخت مناس مثال، زن ها براى كارهاى س

كارهايى را داشت:
ـِك المرأهًَْ ِمن اَمِرها ما جاَوَز نفَســها فــاّن المرأَهًْ  ــالم: « و ال ُتملـِّ قال على عليه الس

ريحانهًْ و ليست بقهرمانهًْ»3. 
1. مستدرك الوسايل ، ج 4 ، ص 193 

2. اصول كافى ، ج3 ، ص 149 
3. نهج البالغه ، نامه 31 ، قسمت 117 
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ــت نه  ــه او وامگذار كه زن گل بهاريس ــت ب ــه برتر از توانايى زن اس «كارى ك
پهلوانى سخت كوش»

ــالم و حضرت فاطمه عليهاالسالم در مورد  همان گونه كه حضرت على عليه الس
تقسيم كارها از پيامبر داورى خواستند؛ پيامبر كارهاى بيرون از خانه را برعهده ى على 
و درون خانه را بر عهده ى فاطمه گذاردند. حضرت فاطمه عليها السالم اظهار شادمانى 
كردند و فرمودند:« شادمانى و خوشحالى مرا جز خدا كسى نمى داند از اين كه پدرم 
برخورد با مردان نامحرم و كارهاى سنگين بيرون از منزل را از عهده ى من برداشت»1 .
ــيم شده و وظايف مشخص است، مشاركت در كار  اما همان گونه كه كارها تقس
ــتاى ايجاد محّبت مفيد واقع  ــد و در راس ــكر عملى باش ديگرى مى تواند نوعى تش
شود. در روايات نيز به خدمت به خانواده سفارش بسيار شده و براى آن اجر زيادى 

قرار داده شده است.
ــلم: «خدمهًْ العيال َكفّارهًْ الكبائر و تطفئ  ــول اهللا َصلَوات اُهللا َعلَيِه َوآله َوَس قال رس

غضب الرّب و تزيد فى الحسنات و الّدرجات»2 .
ــروردگار را  ــم پ ــت و خش ــواده، كّفاره ى گناهان بزرگ اس ــه خان ــت ب «خدم
ــاال مى برد.»  ــد و درجات را ب ــا مى افزاي ــنات و نيكى ه ــاند و بر حس ــرو مى نش ف
ــتن ظرف ها به همسرش  براى مثال، اگر گاهى مرد در كارهاى خانه مثل شس
كمك كند به او فهمانده همان طور كه در اين زحمت كوچك با تو شريكم در تمام 
ــكالت زندگى نيز مرا كمك و يار خود بدان و اين احساس همكارى،  مراحل و مش

محّبت و عشق فراوان را به همراه خواهد داشت. 
اين گونه رفتارهاى زيبا در زندگى بزرگان ما به كّرات ديده مى شود؛ همسر امام 

خمينى(ره) مى فرمايد:
«تا وقتى كه او در خانه بود نمى گذاشت من به زحمت بيفتم و در جارو كردن 
ــتن لباس و كارهاى منزل همكارى مى كردند و از بچه ها مى خواستند  خانه يا شس

به مادرشان كمك كنند»3 !

ــئوليت آن ها  ــئله ي فرزندان و مس ــواده، مس د) مسـئوليت فرزنـدان: در خان
ــا رعايت اختصار  ــه چند مورد آن ب ــت ك ــر والدين و كانون هم مطرح اس در براب

1. نقل از كتاب اخالق در خانواده 
2. بحار االنوار : 247/103 

3. مجله ى آشنا ، خرداد 83 ، ص 58 
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ــئوليت ها براي دوراني است  ــود. پيش تر متذكر مي شويم كه اين مس عرضه مي ش
ــن تشخيص رسيده يا در سنين تكليف شرعي هستند و  كه فرزندان خانواده به س

مكلف به رعايت تعاليم و دستورات اند:
 1- كمك به پدر و مادر در مواردي كه آن ها را نيازي به كمك است؛

 2- اطاعت از فرمان و دستورهاي آن ها جز در مواردي كه امر به گناه باشد؛1  
 3- گستردن بال فروتني و تواضع در برابر پدر و مادر؛2  

4- به زبان نياوردن عبارت لفظي زجرآور و نفرت آميز در برابر والدين؛3
ــان به پدر و مادر كه دستوري قرآني است و در پس آن دستور، عبادت  5- احس

خداست؛4 
6- پرهيز از طرد و راندن پدر و مادر از خود و سعي در به كار بردن زبان خوش 

با آنان؛ 5 
7- دعا و رحمت خواهي براي پدر و مادر، همان گونه كه در كودكي بر ما رحمت 

آوردند؛ 6
8- مقّدم داشتن رضاي آن ها بر رضاي خود جز در موارد حرام؛7 

9- آمرزش خواهي براي والدين در دوران پس از مرگ آن ها؛8 
ــنگين فرزندان در قبال پدر و مادر بحث هاي  ــئوليت س ــك در مورد مس بي ش
ــد به كتب اخالقي و  ــراي اطالع بيش تر آن از آن ها، باي ــي وجود دارد كه ب فراوان

تربيتي مراجعه نمود.

1. آيه ى 15 - لقمان 
2. آيه ى 24 - اسراء 
3. آيه ى 23 - اسرا 

4. آيه ى 15 - احقاف 
5 آيه ى 23 - اسراء 
6. آيه ى 24 - اسراء 

7. آيه ى 15 - لقمان 
8 آيه ى 41 - ابراهيم 
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فصل دهم

اخالق در خانواده
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1-10 كليات
ــخي در نفس دانسته اند كه منشأ بروز افعال نيك يا بد در اخالق را صفت راس
انسان است. وجود آن را در انسان مايه ي امتياز و تفاوت او با حيوان است. اخالق،
در حيات مشترك و در زندگي خانوادگي نقشي مهم و سرنوشت ساز دارد و اصوالً
ــت. روابط زن و شوهر و اعضاي خانواده ــاس حيات خانوادگي بر آن استوار اس اس
بايد مبتني بر صفا و صميميت، انس و تفاهم، تعاون و گذشت و احترام به يكديگر

باشد. در اين فصل به بررسي مباحث فوق مي پردازيم.
ــه را براي ــت كه زمين ــتوار اس ــاني بر پايه ي اصول و ضوابطي اس ــط انس رواب
ــه و قاعده اي ــاني ضابط ــتن مهيا مي كند. اگر در جامعه ي انس ــالم و بهتر زيس س
ــد و در فاصله اي كوتاه به ــي و حيوانّيت در آن بروز مي ياب ــد، ددمنش حاكم نباش
ــقوط و انحالل آن جامعه مي انجامد. عقل و قدرت آدمي، كه دو موهبت بزرگ س
ــد ــيار نظم و ضابطه اعمال نگردند خطر آفرين خواهند ش ــت، اگر در ش الهي اس
ــلطه و ــت بهره ي بيش تري دارند، ديگران را تحت س ــا كه از اين دو موهب و آن ه
ــتن، بيچاره ــراي آنان مصيبت مي آفرينند. كش ــيطره ي خود قرار مي دهند و ب س
كردن، اعمال زور و استبداد، منطق درندگان و حيوانات است و اگر عقل و قدرت
ــن منطق را به صورتي نابودكننده تر از حيوانات به ــي تحت ضابطه در نيايد اي آدم

كار خواهد گرفت.
ضوابط و قواعدي كه آدمي را تحت كنترل در مي آورند دو منشأ دارند:

ــئت گرفته از قانون و ضوابط مملكتي است كه تخلّف از ــي از آن نش 1- بخش
آن پي گرد قانوني دارد و به كيفر و مجازات منجر مي شود. بنابراين، دستگاه دولت
ــلح مجري آن در ــتگاه انتظامي و قواي مس و زمامداران، ضامن اجراي آن ها و دس

كشورند.
2- بخشي ديگر از فطرت و وجدان خدا آشناِي آدمي سرچشمه مي گيرد و در
قالب اخالق محقق مي شود و پاسداري از آن را شعور باالي انسان و مراتب عاليه ي

رشد و وجدان و فطرت آدمي بر عهده دارند.
اخالق را مجموعه اي از ضوابط حاكم بر روابط آدميان مي شناسيم. اين ضوابط
ــاوت اند. در برخي ــأ و مبدأ با هم متف ــب و مذاهب مختلف، از نظر منش در مكات
ــأ آن را عرف يا قرارداد اجتماعي و ــفي، ريشه و منش از مكاتب و ديدگاه هاي فلس
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تصويب و تأييد مردم مي شناسند1 و گاهي هم تشخيص و استنباط شخصي2 . در 
اسالم مبدأ و منشــأ تعيين و تکوين اخالق خداوند است3  كه تأييد آن را فطرت 
الهي انسان4  و دعوت و تبليغ آن را پيامبر )ص( بر عهده دارد .5 ما چيزي را نيك 
يا بد مي شناســيم كه خدا آن را نيك يا بد اعالم نمايد و فطرت پاك و ســليم آن 
را تأييد كند. اخالق از نظر ما مجموعه اي از اين ضوابط براي روابط بشــر و فصل 

امتياز انسان از حيوان است.
اخالق بر مجموعه ي روابط انساني حکومت دارد ولزوم و ضرورت آن در روابط 
خانوادگي بيش تر محسوس است.  اين امر از آن بابت كه خانواده سر منشأ همه ي 
روابط و نهادهاي اجتماعي اســت اهمّيت بيش تري دارد. گفته شــد كه رشــد و 
انحطــاط جوامع و نهادها در ســايه ي صعود و ســقوط خانواده ها رقم مي خورد و 
خانواده نقطه ي ســرآغاز است6 . در خانواده اي كه اخالق الهي حاكم باشد اعضاي 
آن رنگ و هواي الهي دارند و در جامعه ي انســاني نقشــي ايفا مي كنند كه مورد 
رضاي پروردگار باشــد. برعکس اگر در خانواده اخالق حکومت نکند فرزندان رشد 
يافته در آن، افرادي سست و زبون، فاسداالخالق، نا به هنجار و نابه سامان، عقده اي 
و لجوج و در مــواردي هم مجرم و جنايتکار خواهند بود و اين تجربه اي به اثبات 

رسيده است و تحقيق مکّرر در اين باره همين نتيجه را خواهد داد.
اســالم به مردان و زنان توصيه كرده اســت نســبت به يك ديگر و نسبت به 
خانواده، هم چنين، در اموري چون ســازندگي و پرورش نسل احساس مسئوليت 
كنند. از جمله گرمي و صفا بخشيدن به روابط خانوادگي، نرمش داشتن و آرامش 
بخشي نمونه هايي از وظايف بسيار آنان است. همسران بايد عامل سعادت و مركز 
عشــق و پذيرش و موجب رشــد و اعتالي فرزندان و در نهايت، صيانت جامعه  از 
خطر سقوط و انحراف باشند و اين امر يك مسئوليت اسالمي، انساني و اجتماعي 
فراگير و عام اســت. براي تشريح اين مسئله مباحث فصل حاضر را در عناوين زير 

بررسي مي كنيم.

1. مکاتب سوسياليستی 
2. مثل مکاتب عقل گرايی ، اصالت طبيعت ، اصالت سود و ... 

3. آيه ی 40 - يوسف 
4. آيه ی 30 - روم 

5 آيه ی 99 - مائده 
6. ُدرج گهر 
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- اسـاس روابط: اساس روابط خانوادگي در بينش اسالمي، از يك سو، مبتني بر
حقوق و بده و بستان هايي وسيع و پردامنه براي اعضاي خانواده است كه با رعايت

اختصار عبارت اند از:1
1- حقوق ويژه ي زن، (چون نفقه از غذا و لباس و مسكن و ...) احترام، پاسداري

و دفاع و....
ــون تمكين، اطاعت و فرمان برداري، حفظ حيثّيت و 2- حقوق ويژه ي مردان چ

مال او و ...
3- حقوق ويژه ي فرزندان چون پذيرش، تربيت، محّبت، امنّيت، دفاع و پاسداري

و...
ــند، چون ــدار آن باش ــدران و مادران كه فرزندان بايد پاس ــوق ويژه ي پ 4- حق

اطاعت، احترام، دعا، احسان و ....
ــه كه اعضاي خانواده در آن نفع ــترك آن ها در مورد همه ي آن چ 5- حقوق مش

مي برند و.....
ــياري وجدان آدمي، ــداري آن قانون، اگر چه در موارد بس 6-حقوق ويژه ي پاس
ــداري و آن را نظارت ــه هم مي توانند از آن پاس ــالق او و عرف جامع ــان و اخ ايم

كنند.
اساس روابط خانوادگي، از سوي ديگر، مبتني بر اخالق است كه ضمانت اجراي
آن پاي بندي به مذهب، رعايت فطرت خدا آشنا و وجدان است. هرچند پذيرش ها
ــيله اي براي حسن اجراي آن باشند. در بُعد و طردهاي اجتماعي نيز مي توانند وس
اخالق، عزت نفس افراد و بزرگواري و رشدشان پر نقش و تجلّي بخش است. عفت
ــيدگي به يكديگر در موارد لزوم معني پيدا مي كند و ــرت نيكو و رس و تقوا، معاش
ــت. مباني ــته اس ــالم پاي بندي به اين حاالت و صفات را از پيروان خود خواس اس

اخالقي مورد تأكيد در مورد خانواده بسيار و از آن جمله اند:

ــد، در بينش اسالمي مرد يا 1- حرمت گذاري به يك ديگر: پيش تر گفته ش
زن امانت خداوند است و هر كدام از زوجين امانت دار خدا به حساب مي آيند. اين
دو امانت بايد بايد مايه ي انس، سكون و دلداري يكديگر باشند و براي هم و نعمت

خدا تلقي شوند.2
1. نظام حيات خانواده در اسالم (بخش حقوق در خانواده) 

2. امام سجاد (ع) - مكارم االخالق 
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ــذار و مراعات كننده ي ــه حرمت گ ــي كند ك ــترك آن ها ايجاب م ــات مش حي
ــت ولي ــردان و زنان در خانواده ها صادق اس ــه درباره ي م ــند. اين توصي هم باش
ــول خدا(ص) فرمود: هر كس ــده است.1 رس ــفارش بيش تري ش درباره ي زنان س
ــرد در خانه از نظر اخالق و ــار كرد بايد او را احترام كند.2 اصوالً م ــه اي اختي زوج
حرمت گذاري بايد بهترين باشد. بي حرمتي نسبت به زن نوعي تباه كردن اوست و
ــازد.3 هم چنين، رسول خدا(ص) مرد، حق ندارد امانت خداوندي را ضايع و تباه س
ــت به وي را ــواري و كرامت و اهان ــانه ي بزرگ ــبت به زن را نش حرمت گذاري نس
ــرم (ص) فرمود: «جز ــد. پيامبر اك ــرو مايگي مرد مي شناس ــانه ي لئامت و ف نش
ــت ــورد احترام و تكريم قرار ندهد و جز فرد پس ــم و جوان مرد زن را م ــرد كري ف
ــز در اين مورد وظيفه اي ــورد اهانت قرار ندهد.»4  البته زن ني ــه زن را م و فروماي
ــيار بااليي به عهده ــوهر را در حّد بس ــنگين دارد و او نيز بايد حرمت ش ــس س ب
ــه در ذات و ــت و ريش ــت كه اين حرمت گذاري ها ضروري اس گيرد5 . گفتني اس
ــت6 .  ــان در بينش قرآني از كرامت ذاتي برخوردار اس ــان دارد و انس طبيعت انس

ــئله ي زندگي انسان و گذران آن ، تنها مسئله ي 2-محبت و صميميت: مس
خواب و غذا نيست. نياز آدمي تنها نياز شكم و شهوت نيست بلكه نياز به عاطفه،
ــت. ممكن است شكم آدمي ــنگين تر اس محبت و صميميت به مراتب مهم تر و س
ــكم براي او مسئله اي ــير باشد گرسنگي ش ــد ولي اگر عاطفه ي او س ــنه باش گرس
نخواهد بود. از نظر علمي فقر عاطفي سبب دردهاي بي درمان و حتي بروز جرايم و
مفاسد بسيار است كه آسيب شناسان در بررسي هاي خود به آن ها اشاره دارند7. 
اساس گذران خانواده بايد مبتني بر مهرورزي و اتحاد باشد و در اين برخورداري
ــند8.  قرآن هم دستور مي دهدكه ــهمي بيش تر داشته باش از محبت، زنان بايد س
ــرتي نيكو و پسنديده داشته باشيد9 . اين محبت و صميميت به آنان (زنان) معاش

ص 305  ، ج 31 ، الكالم 1. جواهر
2. مستدرك الوسايل ، ج 2 - نقل اين عباس در لحظه ى مرگ پيامبر (ص) 

3. امام باقر (ع) - قرب االسناد ، ص 34 
4. مكارم االخالق 

 551 ص ، ج 2 ، 5 مستدرك الوسايل
6. آيه ى 70 - اسراء 

7. آسيب ها و عوارض اجتماعى 
ص 532  8 مستدرك 2 ،

9. آيه ى 19 - نساء 
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ــاس ايمان و اخالق باشد و اظهار شود. مردان وزنان بايد محبت خود را بايد بر اس
نسبت به يكديگر بر زبان آورند. از اين روست كه پيامبر فرموده است: اعالم محبت
مرد به زن، و به زبان آوردن آن محبت، هيچ گاه از ذهن زن فراموش نمي شود1.

ــن نكته را از ياد نبريم كه برقراري محبت از جانب خدا در بين زوجين2،  از اي
ــت و زن و شوهر بايد پاسدار آن باشند. زن ــروع،يك موهبت اس طريق ازدواج مش
در عالم صفا و اخالص هيچ چيز را جاي گزين محبت شوهر قرار نمي دهد و شوهر
ــز در عالم صميميت و مهر، نبايد محبت هيچ كس را معادل محبت زوجه اش به ني
ــدن زمان عقد و ازدواج خود ــاب آورد. اينان با گذران زندگي و طوالني تر ش حس
ــند بر ميزان محبت خود نيز تدريجاً بيفزايند و زمينه را براي دل گرمي بايد بكوش

بيش تر به زندگي فراهم آورند.
ــق و محبت ها، اظهار نكردن آن به يك ديگر و پنهان داشتن ناديده گرفتن عش
آن در درون، عامل بدبختي ها، بدبيني ها، سوء ظن ها و در نهايت سرد شدن روابط
ــت. محبت هاي بسيار گرم و آتشين «عشق» ــتي پايه هاي تداوم زندگي اس و سس
نام دارد و اين عشق اگر حالل باشد در خور تمجيد و ستايش است. البته فراموش
ــق و محبت نبايد ميزان محبت و ارادت و اخالص و عبادت نبايد كرد كه اين عش
ما را نسبت به خدا تحت الشعاع قرار دهد. انبيا و اولياي الهي نيز خانواده و همسر
ــت داشته اند3. ولي اين دوستي سبب آن نمي شد كه وظيفه ي خود را خود را دوس
ــت كه همه چيز بايد در حد در برابر خداوند فراموش كند. اين نكته بيانگر آن اس

اعتدال باشد. افراط و تفريط در همه ي امور، از جمله در محبت ناپسند است.

ــات خانوادگي ــاماني ها در عرصه ي حي ــياري از نابه س 3-تفاهـم و انس: بس
ــا و هم رأي ــا، ناهمدلي ه ــياري از نفرت ه ــت و بس ــده ي تفاهم نداشتن هاس زايي
ــنا ــوهر به زبان و اصطالح يك ديگر آش ــت كه زن و ش نبودن ها به اين جهت اس
ــنايي با ــذارد و زن به دليل نا آش ــا زن در ميان مي گ ــخني را ب ــتند. مرد س نيس
ــت ديگري دارد. يا زن از روي صفا ــق مرد و روحيه و حاالت او، از آن برداش منط
ــه و ذهن خود ــئله اي را به مرد مي گويد و مرد در دنياي انديش و صميميت مس
ــود كه آن دو نتوانند با ــبب  مي ش از آن تعبير ديگري دارد. اين امر در نهايت س

1. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 10 
2. آيه ى 21 - روم 

3. مكارم االخالق - مثل شخص رسول اكرم (ص) بحث از حب النساء داشت. 
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ــياري از مطالب خود را با يكديگر در ميان بگذارند و طبيعي هم كنار بيايند و بس
ــال ها از زمان عقد و پيمان ازدواجشان ــت كه در بين آن ها، حتي با گذشت س اس
وحدت و انس و صفا و همدلي نباشد. آن ها در واقع به يك ديگر گمان خوبي ندارند

و از آشكار كردن آن چه در درون دارند پرهيز مي نمايند.
در عرصه ي تفاهم مهم است كه زوجين فرصت هاي بيش تري را در اختيار هم
بگذارند و به بيان آن چه مي انديشند و در خود مي پرورانند بپردازند، با هم بيش تر
ــود و از معني و مفهوم لغات و ــد، از طرز فكر خود، از بيان و زبان خ ــت كنن صحب
ــن كار عالوه بر فرصت هايي ــخن به ميان آورند، اي ــات و فرهنگ خود س اصطالح
ــت، در حين ــه و امكان پذير اس ــه در محيط خان ــدت روز و هفت ــول م ــه در ط ك
مسافرت ها،تفريحات و در ضرورت هايي كه پيش مي آيد قابل عرضه و ارائه خواهد بود.
ــت كه از بدگماني ها نسبت به هم بپرهيزند در عرصه ي برقراري انس، مهم اس
ــان را حمل بر صحت نمايند،كه بسياري ازگمان ها و بد گماني ها در بينش و كارش
قرآني گناه به حساب مي آيد.1از كينه توزي هاي جاهالنه بپرهيزند و عقده هاي دل
خود را به كناري گذارندكه كينه جويي ها سبب بروز مفسده هاست. تعّصب بيهوده
از خود بروز ندهند كه آن خود عامل تزلزل خانواده و خطرآفرين است.2  زيرا اصل
در زندگي خانوادگي سازش و سازگاري و به كارگيري تعاليم اخالقي اسالم است.
در برقراري رابطه ي انس بين زن و شوهر،سالم و تعارف به يكديگر3،  خواستن
ــد4 ،  همراهي و همياري براي حل ــر آن چه را كه براي خود مي خواه براي همس
ــايش و ــكل، هماهنگي درگذران امورخانواده، كمك به كار يك ديگر براي آس مش
ــاني به همديگر، حفظ اسرار ــي و هدف، مددرس ــتراحت هم5 ،  وحدت در مش اس
ــتگي از هم و ... نقش اساسي ــأن و احترام همديگر، زدودن بار خس هم، رعايت ش

دارند.
ــت يابي به انس مشترك، هرگز نبايد كار و رفتار يكديگر را به مسخره گرفت.6 براي دس
ــه يكديگر را نبايد مجاز ــبت ب ــراز انزجار بايد دور ماند و حتي اخم كردن نس از اب

1. آيه ى 12 - حجرات 
2. نامه ى 31 - نهج البالغه 

3. امام باقر (ع) 
ص 327  ، ج 4 ، 4. مجمع البيان

5 جامع االخبار ، ص 120 
6. آيه ى 11 - حجرات 
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ــود.2  اگر كاري از ــاق بر يك ديگر بايد اجتناب نم ــمرد.1  از تحميل كارهاي ش ش
ــر بر مذاق ديگري خوش نيامد آن را حمل بر بدي او نبايد كرد. براي ايجاد همس
ــم آوردن موجبات ــس، خوش بويي،خوش خويي، خوش خرامي و فراه ــه ي ان رابط
ــاط و شادابي در خانواده عوامل مهمي است. اختالف سليقه ها و آن چه را مايه نش

كراهت يك ديگر است بايد از ميان برداشت.3

4-گذشـت و تحمل: شك نيست كه آدمي جايزالخطاست. در زندگي فردي
ــت از او خطايي سرزند. اگر و اجتماعي و نيز در حيات خانوادگي گاهي ممكن اس
بنا شود براي همه ي خطاها حسابرسي به عمل آيد و براي اشتباهات طرف مقابل
ــود وتداوم آن ــردد، زندگي خانوادگي دچار تنگنا مي ش ــر و عقوبتي معين گ كيف
ــكان پذير نخواهد بود. در اين راه و در جايي كه خطا به آداب و مقررات مربوط ام
ــت4 و در جايي كه مسئله ي شخصي و ــاز اس ــد تغافل و ناديده گرفتن كار س باش

مزاحمت آفريني همسر براي او مطرح شده به عفو توصيه گرديده است5.  
ــت و در اين راه ــده گرف ــر را بايد نادي ــالم خطاهاي يك ديگ ــفارش اس ــه س ب
ــانيت را بايد مّدنظر قرار داد. قرآن كريم مي فرمايد: «بايد راه جوان مردي و انس
عفو و صفح را در پيش گرفت، مگر شما دوست نداريدكه خدا از خطاهاي شخص

ــر(از خطاهاي شوهر موجب آرامش دل7)  مدارا و گذشت همس 6 ــما درگذرد؟» ش
و  سبب گشوده شدن باب رحمت و مودت در نزد شوهر مي شود. همين طور روح
ــد و همكاري و همراهي را با رغبت و اميد ــان مي ده تازه اي در زندگي مشترك ش

بيش تري تحقق مي بخشد.
ــي از هر تنبيهي برتر است و برعكس ــت از خطا به لحاظ اثربخش گاهي گذش
انتقام گيري و كينه جويي ممكن است سبب عناد و خصومت بيش تر شود و صفاي
ــالمي آمده است كه برخوردهاي ــناد اس خانواده را از بين ببرد8.  هم چنين در اس
ــعي دارند خطاي ديگرانم را ــت. كريمان س ــت خير آفرين اس توأم با عفو و گذش

1. شرح من ال يحضره الفقيه 
 218 ص ، 2. مكارم االخالق

3. بحاراالنوار ، ج 76 ، ص 11
4. اخالق اسالمى 

5 همان 
6. آيه ى 22 - نور 

7. نامه ى 31 ، نهج البالغه
ص 250  ، 103 ج ، 8 بحار
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ناديده گيرند و افراد لئيم و فرومايه دائماً در پي انتقام گيري هستند1.  اعمال خشم
و كينه پايه هاي انس و صفا را متزلزل و ويران مي سازد و گذشت و تحّمل، گاهي

خانواده اي را از ويراني نجات مي دهد.
ــت و تحّمل در خانواده هم براي مردان در مورد زنان و هم براي ــتن گذش داش
ــوهري، كه در خارج از منزل دچار ــوهران مطرح است. گاهي ش زنان درباره ي ش
ــمگين و آتشين وارد خانه مي شود. در اين ــار و اختالل عصبي شده است خش فش
ــردي است كه بر ــم مانند آب س ــرش در برابر اين خش جا بردباري و تحّمل همس
ــود و موجب آرامش مرد مي گردد. خداوند روي آتش و التهاب دروني او ريخته ش
ــت. گاهي برعكس، زني ــراي تحّمل چنين زناني پاداش جهاد را تعيين كرده اس ب
ــمگين مي شود و آشوب برپا ــبب پيشامدها و جرياناتي خش در محيط خانه به س
مي كند. سكوت و تحّمل شوهر آن آتش التهاب را فرو مي نشاند و خداوند براي آن

مرد نيز اجري بزرگ قايل است.
ــت خود ــت كه هر يك از طرفين زن و مرد، درجه ي تحّمل و گذش مهم آن اس
ــالم در اين مورد از زنان توّقع بيش تري دارد. ــه نفع ديگري  باال برند. ولي اس را ب
ــت2. ــكون آفريده اس ــرا خدا آن ها را مظهر مهر و عطوفت و عامل آرامش و س زي
ــبب خاموشي ــكوت و تحّمل زن و در مواردي مهرورزي و دل جويي او، س قطعاً س
طغيان ها و آشوب ها و از هم پاشيدگي كانون خانواده مي شود. در عين حال، اسالم
ــطح توّقع خود را از مردان باالتر برده در عرصه ي مدارا و ناديده گرفتن خطاها، س
ــت با زنان بيش تر مدارا كنند، به ويژه در موارد بروز ضعف ــته اس و از آن ها خواس
ــدا (ص) در دقايق آخر عمر اين ــول خ ــي در دوران حمل و بارداري3.  رس و ناتوان
عبارت را بر زبان جاري داشت: در امر زنان، خدا را در نظر داشته باشيد كه اينان
ــما4.  گذشت و تحّمل سبب ــت شما و در كنار ش ــتند در دس امانت هاي خدا هس
ــود و  كينه توزي، انتقام گيري و حسابرسي ارزش عبادات را لغو و نابود انس مي ش

مي كند.

5-مسئوليت جذب يك ديگر: براي گرمي زندگي و تضمين تداوم و تأمين
ــه دارند موجبات جذب محبت يك ديگر ــوهر وظيف زمينه هاي صفاي آن، زن و ش

1. غررالحكم 
2. آيه ى 21 - روم 
3. مجموعه ى وّرام 

ص 678  4. صحيح مسلم ،ج 4 ،
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ــاس ــد و دل همديگر را در اختيار گيرند. در اين صورت، مرد احس ــم آورن را فراه
مي كند همسر با صفايي دارد كه گنجينه اي از كماالت و زيبايي هاي معنوي است
ــوهر بزرگواري دارد كه دنيايي از پاكي و صفاست و بر و زن نيز باور مي كند كه ش
ــوهر روان خود را با غناي وجود همسر اقناع مي كنند و جز از ــاس زن و ش اين اس

هم ياري و دلداري نمي جويند.
وصول به چنين مقصدي با شيوه ها و روش هاي اخالقي و انساني و با به كارگيري
ــت، از ــر اس ــروعي كه دل زوجين را به يكديگر نزديك مي كند ميس راه هاي مش

جمله :

1- پذيرش يك ديگر از روي انس و صفا و اخالص
2- تواضع و فروتني همراه با احترام و بزرگداشت همسر

3 – استقبال از هم، پس از جدايي هاي كوتاه يا مفصل(مثل مسافرت ها)
4- اعالم خشنودي از مشي و روش يك ديگر

ــترك بدون اصرار و تحميل در ــئله ي مش 5- بيان رأي و نظر خود درباره ي مس
قبول آن

ــر و رضايت از اين امر كه با او هم خانه ــتي خالصانه خود به همس 6- اعالم دوس
است

7- آراستگي ظاهري براي يك ديگر از نظر لباس و آرايش
ــًالدر تهيه ي ــليقه ي او(مث ــر و رعايت س ــالش براي جلب رضاي دل همس 8- ت

لباس)
9- دست و پاگير نبودن براي هم و محدود نكردن آزادي هاي مشروع هم

10- منت ننهادن به يك ديگر در صورت انجام دادن كاري
11- خدمت رساني يا كمك مالي و آبرويي به همسر و ...

هشـدار مهم : راهي را كه اسالم در اين مسير در پيش گرفته راه شرع است.
ــرع و اخالق و از طريقي ــفانه برخي از افراد مي خواهند از راهي خالف راه ش متأس
ــد از راه فريب و ــش روند. مثًال  مي خواهن ــت به پي ــم پروردگار اس كه مورد خش
نيرنگ،حّقه و دروغ ، ظاهرسازي هاي بي اساس و حتي از طريق  سحر و جادو و به
چنان انس و صفايي برسند يا براي خود عزت و آبرو و وجهه وكرامتي كسب كنند.
ــت كه اين گونه اعمال و ــالم  ما را از چنين اقداماتي نهي كرده و وعده داده اس اس
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رفتار را بي اثر مي سازد و براي عامالن آن نوميدي و شكست پديد مي آورد. زني به
نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: «براي محبوب بودن در كنار همسر و جا كردن
در دل او چنين و چنان كردم (يعني سحر و جادو)». پيامبر از شنيدن اين سخنان

َ
ــتگان ــد و فرمود: « اُف بر تو باد، دين و ايمانت را تباه كردي، فرش ــمگين ش خش

پروردگار، تو را براي چنين اقدامي لعنت مي كنند »1.

ص 250  1. بحاراالنوار ، ج 103 ،



116

فصل يازدهم

امنيت خانواده
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1-11  كليات
ــت. براي حفظ و تداوم ــتين اس خانواده كانوني مقدس و نهادي مبنايي و نخس
آن همگان وظيفه و مسئوليت دارند. اين وظيفه بيش از هر كس دامن گير زوجين
ــئوليت هايي خاص و مشتركي دارند ــت. آن ها براي تأمين امنيت خانواده مس اس
ــوي ديگر مردم جامعه نيز در اين باره ــرعاً و اخالقاً متعهد رعايت آنند. از س كه ش
ــت جامعه نيز مؤثر است. ــئول اند، از آن بابت كه نيك و بد خانواده در سرنوش مس
ــئوليت هايي دولت نيز به منزله ي حافظ نظام جامعه، متعهد رعايت وظايف و مس

است كه ما در اين فصل به بيان و بررسي آن ها بپردازيم.
ــاز معرفي كرديم و تأكيد گرديد ــر، خانواده را نهادي مهم و سرنوشت س پيش ت
ــت. خانواده ــع كامًال مؤثر اس ــقوط جوام ــد و انحطاط آن در صعود و س ــه رش ك
محبوب ترين بنا در نزد پروردگار و تشكيل آن مورد سفارش اسالم است. بنابراين،
ــود و در موارد ــي معمول گردد كه به دوام و بقاي آن منجر ش بايد تالش و كوشش

خاص آن را از تزلزل و انهدام برهاند.
ــايند ــرطي لذت بخش و خوش ــواده به ش ــراي اعضاي خان ــي ب ــذران زندگ گ
ــواده را جايگاهي ــرد و زن كانون خان ــد و م ــه با امنيت و وفاق توأم باش ــت ك اس
ــا و ــد. كمبوده ــش بدانن ــايش و آرام ــراي آس ــزي ب ــزا و مرك ــوش و روح اف خ
ــازي محبت و صفا جبران گردد و پاس عشق ــايي هاي ماّدي آن جايگزين س نارس
ــتن داري در ميان آيد1 . ــوارد برخورد و درگيري خويش ــاي فيما بين، در م و صف

ــت در خانواده مراقبت ها و مراقبت هـا درامنيت خانواده: براي ايجاد امني
ــت از ــورد رعايت قرار گيرد عبارت اس ــت. آن چه بايد م ــز پرهيزهايي الزم اس ني
ــائل مربوط به زندگي مشترك 2- هم خطي در تربيت نسل 1- هماهنگي در مس
ــلد 4- ــش در ايجاد و حفظ وحدتي كه تنها مرگ تواند آن را از هم بگس 3- كوش
ــزي براي تأمين امنيت و اعتماد فيما بين 5- رعايت اصول حق و عدالت برنامه ري

6- احترام متقابل 7-عشق و محبت و صفاي با همد يگر و ... 
ــائل مهمي در خور بحث و بررسي است. ــت مس در آن چه مربوط به پرهيزهاس
ــونت و سخت سري 2- خودداري از اعمال قواعد خشك از جمله: 1-پرهيز از خش
ــيدن ــتوري در خانواده 3- دوري از منازعه و جدال 4- اجتناب از به رخ كش و دس

1. بحاراالنوار ، ج 103 ، 24 
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ــر 6- خودداري از تحميل ــه دار كردن عواطف يك ديگ ــوب 5- دوري از جريح عي
ــرد ــت1  7- جلوگيري از نفوذ عوامل دل س ــاز عصيان هاس عقايد كه خود زمينه س
كننده ي در زندگي چون گستاخي ها  و تحقيرها 8- دوري از حالت مگس صفتي
كه در آن آدمي تنها روي نقاط عيب كسي انگشت بگذارد و به كاويدن آن مشغول

گردد و...
ــت. ــيع اس ــت خانواده وس ــظ امنّي ــن و حف ــئوليت ها در تأمي ــه ي مس دامن
ــاي آن ها را ــته بندي و مرزه ــث را دس ــيم مباح ــي بيش تر مي كوش ــراي بررس ب
ــخص تر كنيم. اينك، دامنه ي مسئوليت زن و شوهر را در سه قسمت مشخص مش

تقسيم و عرضه مي كنيم:

الف) مسئوليت زوجين:
در تأمين و حفظ امنّيت خانواده زن و شوهر سه گونه مسئوليت دارند:

1-مسئوليت مشـترك: در اين عرصه مرد و زن مشتركاً موّظف به رعايت و
اجراي اموري هستند كه منجر به تأمين امنّيت خانواده مي شود. اهم مباحثي كه

در اين زمينه قابل ذكرند عبارت اند از:
1- تالش هر يك از آن ها براي در خوِر احترام شدن.

2- داشتن زندگي مشترك براساس ضوابط حقوقي و اخالقي اسالم.
3- داشتن دل سوزي و رحمت نسبت به هم كه رحمت خدا را در پي دارد.

4- اعالم محبت و اخالص نسبت به يك ديگر.
5- سعي در حركت و كوشش براي تسخير دل هاي يكديگر.

6- رعايت عفت كالم نسبت به هم.
7- آرايش و نظافت و آراستگي براي هم.

8- آمادگي و آراستگي براي يك ديگر.
9- خوب گفتن و خوب شنيدن.

10- غيرت داري براي تداوم زندگي خانوادگي.
11- شكيبايي در برابر مسئوليت ها.

12- فرو خوردن خشم و كين در برخوردها.
13- ايجاد عطش مهر و محبت از طريق جذبه هاي معنوي.

ص 338  1. روضه ْالمتقين ، ج 9 ،
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14- محدود كردن توقعات از يك ديگر.
15- شركت در غم و شادي يك ديگر.

16- پاسداري از حرمت والدين و بستگان يك ديگر.
17- پرهيز از تعصب هاي بي پايه و جاهالنه.

18- داشتن عّفت و تقوا درآمد و شدها و معاشرت هاي بيرون.
19- تالش در تقويت مايه هاي ايمان و اخالق.
20- پرهيز از تفّوق طلبي در برابر همسرو ... 

ــياري كه در كتب اخالقي و تربيتي و حتي روان شناسي از آن سخن و مباحث بس
به ميان آمده است.

ــواده، مردان ــن امنيت خان ــق حفظ و تأمي 2- وظيفـه ي مـردان: در طري
وظيفه اي سواي وظيفه ي زنان دارند. البته بايد گفت كه در اين زمينه مسئوليت
ــكيباتر باشد. اهّم اقداماتي كه ــنگين تر از زنان است و مرد بايد ش ــي س مردان بس

مردان در اين باره مي توانند انجام دهند عبارت اند از:
1- مدارا كردن با زن و او را امانت پروردگار تلقي كردن1.

ــه دنياي ويژه ي خود ــرايط زن و احياناً  قبول ظرافت هاي زنانه ك ــل ش 2- تحم
ــبب گرمي و لطافت زندگي ــوي زن س ــتاري و اعمال آن ها از س را دارند و خواس

است.
ــتگي و آمادگي و پوشيدن لباس زيبا به منظور جذب دل همسر كه در 3- آراس
عمل امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) هم ديده مي شد2 . حتي خضاب و جوان داري
و روح اميد ــي دارد3 ــي اساس خود كه اين امر در حفظ پاكي و عفاف زنان نقش

زندگي و كانون داري را در او زنده نگه مي دارد.
4- شوق و رغبت و دوست داري زن در بينش اسالمي از اخالق انبيا محسوب مي شود 4.
ــت5 ــفارش پيامبر اس ــتن حالت مدارا و اخالق خوش براي زنان مورد س 5- داش
ــول خدا(ص)، خداوند به ــر كه به فرموده ي رس ــخن همس 6- تحمل حرف و س

 551 ص 1. مستدرك 2 ،
ص 357  ج 3 ، ، 2. وسايل

ص 399  ، ج 1 ، 3. وسايل الشيعه
ص 90  ج 7 ، ، 4. همان

ص 509  ، ج 8 ، 5 وسايل الشيعه
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سبب آن وعده ي بهشت داده است .1 در اسناد اسالمي آمده است كه اگر زني به
شوهرش ناسزا بگويد (كه حق ندارد) ، مرد مجّوزي براي ناسزاگويي او ندارد.

ــوارد خاصي كه اين امر خود ــال زن و غيرت به خرج ندادن در م ــت ح 7- رعاي
زمينه ساز نابه ساماني ها و حساسيت آفرين هاست.

8- منتقل نكردن فشار بيرون از خانه به خانه و بر همسر.
.2 9- پرهيز از صدمه رساني و آزاردهي زن به بهانه هاي گوناگون

ــود موجب لعنت خدا و ــاروا به زنان كه آن خ ــبت هاي ن ــز از دادن نس 10- پرهي
فرشتگان است .3

ــرت ــرت ها و ارتباطات با زنان، اگرچه آن معاش 11- رعايت غيرت زن در معاش
ــروع و حالل باشد؛ حتي پرهيز از خبر ناگوار و آزاردهنده به زن و به صورت مش
رنجاندن او كه سبب احساس ناامني او شود4 . باالخره به فرموده ي پيامبر(ص) اين
جرم براي مرد كافي است كه در سايه ي رفتارهاي ناصواب خويش مايه ي تباهي
.5 ــول خدا(ص) فرمود كه چنين مردي َملْعُون است و َملْعُون ــر گردد و رس همس

12- عدل و احسان را از ياد نبريم كه فرمان و سفارش رسول خداست6 .
ــتاني را در اين زمينه نقل كنيم. رسول ــبت نيست كه داس در اين جا بي مناس
ــييع كرد و ــعدبن معاذ را، كه از اصحاب گران قدرش بود، تش خدا(ص) جنازه ي س
خود به زير تابوتش رفت و بعد هم به داخل قبر رفت و جنازه ي او را بر خاك نهاد

و دفنش كرد.
مادرش بر سر قبر او مي گفت: پسرم چنين رتبت و مقامي گوارا باد كه پيامبر
ــن چنين با جزم و ــرد. پيامبر(ص) فرمود: اي زن، اي ــرت ك خدا در دفن تو مباش
ــخن مگوي كه او در خانه ي خود بداخالق بود و اخالق بد موجب كيفر و يقين س

عقوبت است.

3- وظيفـه ي زنان: زنان نيز در حفظ امنيت خانواده و جلوگيري از تزلزل و
فروپاشي آن وظايف و مسئوليت هايي سنگين دارند. اين سنگيني از نظر اسالم در

 216 ص ، 1. مكارم االخالق
 551 ص ، ج 2 ، 2. مستدرك الوسايل

ص 249  ، ج 103 ، 3. بحاراالنوار
ص 578  ، ج 8 ، 4. وسايل الشيعه
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ــت. اصوالً جهاد به معني كوشش و تالش و تحمل ــده اس مرز تحّمل جهاد ذكر ش
رنج آالم در راه خدا، هم بر مردان واجب است و هم بر زنان، با اين تفاوت كه جهاد
مردان در بيرون از خانه و در عرصه ي جنگ و درگيري و مبارزه است و جهاد زنان

در خانه و در تحمل شوهر و خوب شوهرداري كردن1 .
ــيع ــئوليت هاي زن در تأمين و حفظ امنيت خانواده وس دامنه ي وظايف و مس
ــت و ذكر همه ي آن ها در اين مختصر نمي گنجد. آن چه را به صورت خالصه و اس

فهرست در اين عرصه مي توان متذكر شد عبارت اند از:
1- آمادگي و آراستگي براي همسر2 به منظور داشتن رابطه ي انس؛

2- آراستگي ظاهر و رعايت نظافت و بهداشت؛
3- آرايش براي همسر كه در عفاف و تقواي او مؤثر است؛
4- زينت براي شوهر حتي با آويزه ي گوش يا گردن بند3 ؛

ــالمي، ترك آرايش و زينت را از نوع تضييع حقوق شوهر خوانده اند ــناد اس اس
ــوهر نابيناي خود ــي براي ش ــت كه زن حت ــي حاكي از آن اس ــتورات دين و دس
ــت زن وظيفه دارد ــالم آمده اس ــد4 . در اس ــت معطر و با خضاب باش موّظف اس
ــوهر در محيط ــتگي ها را براي ش ــاس، بهترين آرايش و بهترين آراس ــن لب بهتري
ــياري از انحرافات و آلودگي هاي مردان در بيرون خانه ــد5 . بس ــته باش خانه داش
ــدن از ديدن ــه دليل برخوردار ش ــه آن ها در محيط خانه ب ــت ك ــي از آن اس ناش
ــوند و ــي و عاطفي اقناع نمي ش ــر، از نظر روان ــتگي هاي همس ــا و آراس زيبايي ه
ــت. ــردان و در نتيجه تزلزل خانواده هاس ــي از م ــاي برخ ــي، بي بندوباري ه وضع
ــت و در ــب و كار اس ــوهر، به ويژه در موقعيتي كه اهل كس 5- رعايت حرمت ش

نتيجه حبيب خداست.
.6 6- پرهيز از رخ كشيدن يا سرزنش شوهر در صورت كمك رساني مالي به او
ــيار و هزينه تراشي هاي بي حساب براي خود يا خانواده، 7- پرهيز از توقعات بس
ــت و گاهي ممكن است او را به كسب درآمد ــوهر اس كه موجب زحمت و رنج ش

از راه حرام وادارد.

1. روضه ْالمتقين ، ج - ، ص 363 
ص 559  ، ج 2 ، 2. مستدرك

3.شرح من ال يحضره الفقيه ، ص 365 
4. وسايل ، ج 14 ، ص 119 
ص 508  ج 5 ف ، 5 كافى
ص 202  ، 6. مكارم االخالق
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8- نداشتن حساسيت1 و تعّصب نسبت به آمد و شدها و حركات و روابط مشروع
شوهرش با ديگران

ــوهر كه دوزخ كيفر آن 9- حفظ عفاف و تقوا و خودداري از آرايش براي غير ش
است2 .

10- خارج نشدن از خانه جز براي رفع ضرورت و نياز، به ويژه در مواردي كه با
منع و حساسّيت شوهر مواجه است.

ــايت شوهر و احياناً اخالق بد او كه خداوند وعده داده 11 - تحمل غيرت و حس
است كه اين گونه زنان را با فاطمه(س) دختر پيامبر(ص) محشور نمايد3 .

بايد به اين نكته داشت كه اگر زني در عين عبادت و اطاعت پروردگار، در حالي
بخوابد كه شوهرش به حق از او ناراضي باشد عبادتش مورد قبول نيست 4. او بايد
ــوهر را به دست آورد و اگر خطاي مرتكب ــد پيش از خواب شب، رضاي ش بكوش
ــت، از آن عذر بخواهد و عفو بطلبد كه اين امر براي حفظ و بقا و تأمين ــده اس ش
امنّيت خانواده بسيار مؤثر است و طبيعي است كه در چنان صورت شوهر نيز بايد

عذرپذير و در گذرنده از خطاها باشد.
در خاتمه بي مناسبت نيست كه در اين زمينه داستاني را از زني در عصر رسول
ــت كه همسر من خدا(ص) نقل كنيم. مردي به نزد پيامبر(ص) آمد و عرضه داش
ــتقبال مي كند ــت. در حين ورودم به خانه از من اس ــته و پاك دامن اس زني شايس
ــم ــايعت مي نمايد. اگر غمگين باش ــگام خروجم از خانه مرا تا دم در مش ــه هن و ب
ــول خدا(ص) فرمود: «چنين زن را بايد ــد غم را از دِل من بزدايد و ... رس مي كوش
ــهيد برخوردار است» 5. ــت و از اجر ش ــت مژده داد ، او فرمان بردار خداس به بهش

ب) مسئوليت مردم:
غرض از مردم، كساني هستند كه در دور و بر ما زندگي مي كنند. از خويشاوندان
ــتند، در كنار خانه ي ما و در همسايگي ما به سر مي برند و ما با ــنايان ما هس و آش
ــرت داريم و نيك و بد رفتار ما در آنان و بر عكس رفتار ــد و معاش آن ها آمد و ش

آن ها در ما تأثير مي گذارد.
1. نهج الفصاحه 

2. وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 15 
ص 37  3. همان ، ج 15 ،

ص 507  4. فروع كافى ف ج 5 ،
5 مكارم االخالق د، ص 200 
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ــا در ميان ــي دارد و تا موقعي كه م ــورت اجتماع ــات ما به ص ــادام كه حي م
ــي و مراقبت از رفتار و كردار ــع و جامعه زندگي مي كنيم، امر نظارت اجتماع جم
ــالم و قرآن بوده و از امتيازات ــر ضرورت دارد. اين حقيقت مورد تأييد اس يكديگ
ــت كه افراد جامعه را ناظر و مراقب يكديگر قرار داده است. قرآن ــالم اس آيين اس
ــبت به هم ــن اولياي يك ديگرند، نس ــد: «مردان و زنان مؤم ــاره مي فرماي دراين ب
ــبت به حاالت، ــلمان نس ــر به معروف و نهي از منكر مي كنند»1 . بنابراين، مس ام
ــت كه ــت و همانند غريبان نيس ــلمان ديگر بي تفاوت نيس ــركات و مواضع مس ح
ــود نوعي مداخله ــبت به خ ــادات ديگران را نس ــوي بي تفاوتي مي كنند و ارش دع
ــل و بالغ ــلمان عاق ــارت اجتماعي بر مس ــد . نظ ــاب مي آورن ــي به حس ــا فضول ي
ــن و حفظ امنّيت ــارت، مراقب در تأمي ــت و از موارد اين نظ ــار واجب اس و مخت
ــيع و از آن جمله اند: ــئوليت ها وس ــف و مس ــه ي اين وظاي ــت. دامن خانواده هاس

ــت كه جاهالن را 1- ارشـادات عمومي: خداوند از عالمان پيمان گرفته اس
دريابند2  و آن ها را از حالت جهل و گمراهي به در آورند. تشكيل مجالس وعظ و
سخنراني، برنامه ريزي براي بيان حقايق و معارف اسالم، روياروِي فرد قرار گرفتن
و او را به وظايف و مسئوليت هاي ديني و عرفي خود آشنا نمودن وظيفه اي عام

است.
هر دانايي وظيفه دارد به نادان تذكر ارشادي دهد و اگر به واقع فردي نسبت به
مسئله اي آگاه نيست او را آگاه كند. چه بسيارند مردان و زناني كه سنيني بر آن ها
ــته، تشكيل خانواده داده و داراي همسر و فرزندان اند، اما نسبت به حقوق و گذش
ــتند. مثًال گمان دارند همسر و فرزندان ملك او ــئوليت هاي خويش آشنا نيس مس
هستند و او حق هرگونه تصرف، امر و نهي و آزاردهِي نسبت به آنان را دارد. گاهي
ديده مي شود كه مردي يا زني فرزند خود را كتك مي زند و هنگامي كه به او تذكر
ــود كه او فرزند خود ــود يا از عمل او انتقاد به عمل مي آيد مدعي مي ش داده مي ش
ــت. در صورتي كه اگر مسئله ي ــت و گمان دارد كتك زدن فرزند حق اوس من اس

شرعي خود را بداند دست از اين كار مي كشد و پس بايد او را ارشاد كرد.

ــت كه مردان و زنان جامعه مسئول اند محيط 2-حفظ محيط: غرض اين اس
1. آيه ى 71 - توبه 

2. نهج البالغه ، خطابه ى 3 
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ــد. حفظ عفاف جامعه، ــا و انحرافات پاك نگه دارن ــود را از آلودگي ه و دور و برخ
ــگاه حرام(كه آن را زناي ــردان و زنان، پرهيز از ن ــوا و حياداري م ــداري از تق پاس
چشم و تيري مسموم از شيطان به حساب آورده اند1 ) خود نقشي عظيم در حفظ

و تأمين امنيت خانواده دارد.
ــم از نگاه حرام ــت كه چش ــده اس ــتور داده ش ــالم به مردان و زنان دس در اس
ــده كه زينت و آرايش خود را در برابر مردان ــتور داده ش ــند2. به زنان دس بپوش
ــان جز صورت در حّد معّيني و دست و پا، آن هم نامحرم مخفي دارند3 و از بدنش
در مرزي مشخص پيدا نباشد. به ويژه پوششي داشته باشند كه در آن حجم بدن
معلوم نباشد4 . آرايش و معطر كردن زن و بيرون آمدن از خانه مجاز نيست و براي

زني كه اين دستور را رعايت نكند به لعنت و عذاب خداوندي دچار مي گردد 5.
ــد و فروش ها و انجام وظايف و ــالمي، براي رفع نيازها و خري ــه اس زن درجامع
مسئوليت ها و حتي براى كارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي تواند با رعايت
حد و مرزهايي در بيرون خانه حضور يابد. ولي در اين حضور تأكيد و سفارش شده
كه روابط معاشرتي او با نامحرم جز در حد ضرورت نباشد. در داستان زندگي امام
ــت كه حتي در عصر حكومت به دختران سالم نمي كرد اميرالمؤمنين(ع) آمده اس
ــورد اصطكاك بدن زن و مرد در ــنود6 . او در م ــب بود صداي نامحرم را نش و مراق
ــم برخورد مي كنند و ــنيده ام مردان و زنان در معابر به ه ــر ، مي فرمود: « ش معاب
ــان به هم مي خورد و ... آيا حيا نمي كنند»7 . و در كل، غضب خدا جامه و لباس ش
ــي دوخته است. خداوند ــه ي حرام چشم به كس ــت كه در انديش متوجه فردي اس

عمل گذشته ي چنين فردي را نيز حبط و نابود مي كند8.

3- كنترل آلودگي ها: در جامعه و در محيط اسالمي هر مسلمان عاقل و بالغ
را دارد. مردم هر وظيفه ي نهي از منكر و كنترل آلودگي ها و مزاحمت آفريني ها9

ص 559  ، ج 5 ، كافى 1. فروع
2. آيه ى 30 - نور 
3. آيه ى 31 - نور 

4. به رساله هاى عمليه مراجعه كنيد. 
5 وسايل الشيعه ، ج 14 ، ص 156 

ص 452  ، ج 8 ، 6. همان
7. همان ، ج 14 ، ص 172 

8 همان 
9. آيه ى 110 - آل عمران 
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محيط و منطقه وظيفه دارند محيط و دور و بر خود را از آلودگي ها و فسادها دور
ــوند، آن دارند. اگر به فرد آلوده اي برخورد كردند، ابتدا متذّكر رفتار انحرافي او ش
ــه ترك اعمال ضّد ديني و خالف اخالقي فرا بخوانند. به هنگامي كه ــان را ب گاه آن
اين اقدامي در آنان مؤثر واقع نشد وظيفه دارند در برابرشان موضع بگيرند و آن ها

را از اين كار بازدارند.
ــالمي پسران و دختران حق ندارند به صورت وقيحانه و الابالي در جامعه ي اس
ــوند و نيز مجاز نيستند در برابر ديدگان مردم كوچه در عرصه ي اجتماع حاضر ش
ــر آرايش نامطلوبي در ــي بپردازند. آن ها حق ندارند با ه ــاد و آلودگ و بازار به فس
ــر چهارراه ها مزاحم ناموس مردم شوند خيابان ها ظاهر گردند و نبايد در بازار يا س
ــده آفرين بپردازند. مردم هر ــه بيان كلمات ركيك يا رفتارهاي ناموزون و مفس و ب
ــه وظيفه دارند اعمال و رفتار اين گونه افراد را به هر صورت ممكن ــه و محل منطق
ــرع آنان ــتاد امر به معروف و نهي از منكر اطالع دهند تا از اعمال خالف ش به س

جلوگيري كنند1.
ــاد و آلودگي داير ــت كه مراكز فس ــالمي مجاز نيس هم چنين،  در جامعه ي اس
شوند. افراد جامعه از زن و مرد حق ندارند در محلي براي گناه حاضر شوند و براي
خود بساط عياشي و خوش گذراني هاي حرام فراهم نمايند2. در جامعه ي اسالمي
از ميخانه و محيط آلوده خبري نيست؛ قمارخانه وجود ندارد؛ مجلس بزم و شراب
برقرار نيست؛ محيط رقص و بي بندوباري و آلودگي وجود ندارد. اگر چنين مواردي
مشاهده شد مردم وظيفه دارند با ياري و همدستي مأموران دولتي آن ها را تعطيل
ــاد را به محكمه بكشانند. حتي در عصري كه حكومت اسالمي كنند و عامالن فس
ــد ودولت در اين زمينه همراهي هاي الزم را نداشته باشد،خود مردم مسئول نباش
قيام اند و بايد با همكاري ديگر افراد متعهد و مؤمن اين برنامه ها را تعطيل نمايند3.
ــالمي ــاس و همان گونه كه ديديم اگر مردم جامعه اي به تعاليم اس ــر اين اس ب
ــند مي توانند نقشي عمده و اساسي در تأمين و حفظ امنيت آگاه و جّداً عامل باش
ــالمي را بر چنين پايه ها و اركاني استوار ــته باشند و نظام زندگي اس خانواده داش

سازند و اجازه ندهند كه مفاسد و بي بندوباري ها براي خانواده ها بيافريند.

1.الروضه ْالبهِيه - باب الجهاد 
2. روابط اجتماعى در اسالم - عالمه طباطبايى 

3. اين مسئله در همه ى كتب فقهى وجود دارد. 
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ج) وظيفه ي دولت:
ــالمي نقش و وظيفه ي دولت1 در حفظ خانواده و تأمين امنيت در جامعه ي اس
ــي است. چه بسيارند آن، از طريق اجراي قوانين و ضوابط، فوق العاده مهم و اساس
اموري كه از طريق ارشادات دولت، حمايت قانوني آن و در برخي از موارد از طريق
ــر و سامان مي گيرند. مي دانيم به كارگيري اصل كنترل، تعزيرات، اجراي حدود س
ــت و با امكانات و ــاد و نيز در كنترل جامعه  باز اس ــت دولت در هدايت و ارش دس
شرايطي كه در اختيار دارد كارهاي مهم و فوق العاده اي را به نفع خانواده و تداوم
ــت كه ــي كوتاه مجال آن نيس و بقاي آن مي تواند انجام دهد. در اين بحث و بررس
ــه را با رعايت اختصار در اين ــه همه ي مباحث و جوانب آن بپردازيم. ولي آن چ ب

قسمت مي توانيم عرضه بداريم به قرار زير است:

ــه از محل درآمد عمومي در اختيار 1- ارشـاد و هدايت: دولت با امكاناتي ك
ــتن وسايل ارتباطي مهم و كارساز چون راديو، تلويزيون و دارد و با در اختيار داش
مراكز آموزشي مي تواند به ارشاداتي وسيع و پردامنه بپردازد. نقش راديو تلويزيون
در ايجاد دگرگوني يا تحول در افكار به قدري است كه در ضرب المثلي غربي آمده
ــته باشد مي تواند حكومت را ــت: آن كس كه راديو و تلويزيون را در اختيار داش اس
در اختيار گيرد2.  اين دستگاه ها مي توانند همانند دانشگاهي مهم و حوزه اي قوي 
ــد و اعتالي مردم فعاليت كنند و پيام اسالم را به گوش در كار هدايت افكار و رش

عامه برسانند.
ــادات، بيان تجربه ها،ذكر مواعظ و نصايح ــيارند بحث ها،تحليل ها، ارش چه بس
ــتگاه ها مي توانند صورت گيرند و افراد آگاه درباره ي خانواده كه از طريق اين دس
ــه و صاحب نظران ديني و علمي در اين عرصه مي توانند به راهنمايي مردم و موّج
ــئوليت هاي خود در همه ي امور و از جمله در بپردازند و آن ها را به وظايف و مس

مسئله ي خانواده آگاه نمايند.3
ــازمان آن، وزارت ارشاد ــئله ي تبليغات و س ــالمي مس هم چنين، در دولت اس
ــعت آن، برگزاري ــر و انتشار با همه ي وس ــتگاه هاي نش با همه ي امكانات آن،دس
جلسات بحث و بررسي در همه ي مناطق، تشكيل همايش هاي بررسي و تحليل،

1. غرض دولتى است كه مجرى احكام اسالم است. 
2. ضرب المثل فرانسوى. 

3. در برنامه هاى صدا و سيما شما موارد فوق را مى بنيد. 
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ــازمان هاي مكاتبه اي براي پاسخ گويي به سؤاالت، ــات بحث آزاد، تشكيل س جلس
ــت و همه ي آن ها مي توانند حّالل مشكالت و ــكيك ها و... مطرح اس ابهامات و تش
ــند. از نظر ما حتي ارزنده است كه صدا تأمين كننده ي نظم و امنيت خانواده باش
ــائل خانواده و ارائه ي ارشادهاي الزم در اين ــيما شبكه اي را براي تحليل مس و س

زمينه، اختصاص دهد1.
ــه دارد از همه ي عوامل فكري و ــالمي وظيف 2-كنتـرل و نظارت : دولت اس
ــاز تزلزل و انحطاط خانواده است، جلوگيري كند. چه بسيارند ذهني، كه زمينه س
ــه و ناخودآگاه ــوند و آگاهان ــه در روزنامه ها و مجالت منعكس مي ش ــي ك مطالب
زمينه ساز تزلزل و نابه ساماني و اغتشاش در خانواده اند و دولت مي تواند در نقش
ــا را در جهت خير ــارت كند و برنامه ي آن ه ــا بر آن ها نظ ــده و راهنم كنترل كنن

خانواده جهت دهد.
ــته ها، عكس ها و پوسترهايي كه برخي هم چنين ، دولت مي تواند بر كتب، نوش
از آن ها زمينه ساز ويراني افكار و ايجاد ناامني در خانواده اند نظارت و كنترل داشته
ــد و از به نمايش در آمدن فيلم هاي نامطلوب، كه آگاهانه يا جاهالنه به دست باش
ــراي حفظ امنيت ــده اند، جلوگيري نمايد. دولت ب ــل يا مغرض تهّيه ش ــراد غاف اف
خانواده مي تواند همه ي وسايل ارتباط جمعي قديم و جديد را تحت كنترل درآورد
ــرّوج بي بندوباري ها، بدحجابي ها و تزلزل آفريني ها در خانواده اند، و آن چه را كه م
ــايل و ابزارهايي كه خانمان برانداز و مرّوج فرهنگ هاي زير نظر گيرد، به ويژه وس
ــت ــوهران اند. آري ممكن اس ــرك و الحاد و موجد توقعات ناباب براي زنان و ش ش
ــته اي از كتاب براي ساعتي سرگرم كننده و ــاي صحنه هاي يك فيلم يا نوش تماش
حتي نشاط آور باشد ولي بعدها موجد توقعات جديد و غير عملي براي زن و شوهر
ــكار كند و در نهايت زمينه را ــا را در برابر يك ديگر طلبكار و بده ــود و آن ه مي ش

براي آشفتگي خانواده فراهم مي سازد.

ــت وظيفه دارد ــت خانواده ها، دول 3-پاك سـازي محيـط: براي تأمين امني
ــده پاك ــاد و مفس محيط زندگي مردم را از  آلودگي هاي اخالقي و از عوامل فس
ــازد2.  دولت با قدرت و قوايي كه در اختيار دارد موظف است ببيند در كوچه ها س

1. در شرايط موجود بخشى از برنامه هاى صدا و سيما به اين مبحث (خانواده در اسالم) اختصاص يافته است. 

2. اين كار فعًال در عهده ى اداره ى اماكن است. 
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و خيابان ها چه مي گذرد؛ در سطح شهر از نظر اماكن فساد و مراكز آلوده چه خبر
است و از آن ها جلوگيري نمايد؛ اماكن فاسد را تعطيل كند؛ دامن زنندگان به فساد

را دستگير و روانه محاكم و دادگاه هاي اسالمي كند1.
ــردان و زنان ــد، در محيطي كه م ــد وكنترل نباش ــاد باش در جامعه اي كه فس
ــي ــند و كس ــه، در ارتكاب گناه آزاد باش ــن و مقررات جامع ــت قواني ــدون رعاي ب
ــد بتوانند در كنار ــه در آن افراد فاس ــد و در اجتماعي ك ــري نكن ــان جلوگي از آن
ــند اميدي ــته باش ــد و آزادانه به گناه بپردازند و از آن باكي نداش ــم قرار گيرن ه
ــيارند دل هايي ــت. چه بس ــتن خانواده ي متعادل و امنيت خانوادگي نيس به داش
ــد، ولي محيط ــاماني در خانواده دارن ــق و محبت اند، اعتدال و س ــه كانون عش ك
ــيارند جواناني كه به ــرافت و تقوا دور مي سازد و چه بس ــد آن ها را از خط ش فاس
ــكيل خانواده و ــاه و اقناع خويش در محيط بي بند و بار، از تش ــل آزادي در گن دلي
ــاري و آلودگي خود عرصه ي حيات ــرباز مي زنند و با بي بندوب ــئوليت س قبول مس
ــرافت مندانه را بر خود و ديگران تنگ مي كنند و دولت مسئول چنين عواقب و ش
ــري و درمان اين دردها وظيفه ي اقدام دارد2.  ــت و در عرصه ي پيش گي رفتار هاس

4- اجراي حدود و تعزيرات: دولت اسالمي در برابر خطاي منحرفان،موّظف
ــند دولت مي تواند از ــت و در آن جا كه ارشادات مؤثر نباش ــاد اس به هدايت وارش

تعزيرات واجراي حدود استفاده كند.

ــت. گاهي هم - غرض از«تعزير» تنبيه بدني افراد به ميزاني كم تر از«حّد» اس
مي تواند صورت جريمه اي داشته باشد و تعيين ميزان آن در اختيار قاضي يا حاكم

شرع است.
ــالم آن ها را ــتند كه اس - غرض از حدود يا حدها مرزهايي از تنبيه بدني هس
براي افراد خطاكار در نظر گرفته است و مقدار آن از طرف خدا معّين شده و قابل
ــت نه كم تر ونه ــّد افراد آلوده كه صد تازيانه اس ــت(مثل ح افزايش و كاهش نيس
بيش تر). اجراي حدود درباره ي افرادي صورت مي گيرد كه به واقع از مرز انسانّيت
ــالم راه چاره را ــم حيات حيواني را در پيش گرفته اند. اس ــده و راه و رس خارج ش
ــان و  آلودگان در نظر ــالم اين حدود را براي متخلف ــرب» مي داند. مثًال اس در«ض

1. سازمان امر به معروف ونهى از منكر نيز عهده دار انجام اين وظيفه است.
2. از طريق سازمان امر به معروف و نهى از منكر 
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گرفته است1.
ــالق ــتند اگر تن به آلودگي دهند صد ضربه ش - براي افرادي كه متأهل نيس
در نظر گرفته و فرموده است آن را اجرا كنيد و بر گنهكار رحمت نياوريد و حتي

هنگام اجراي حكم، عده اي تماشاچي(و عبرت آموز)2 را فرا بخوانيد.
ــت و تن به آلودگي داده، رجم(سنگسار) را در نظر - براي فردي كه متأهل اس

گرفته كه طبق ضوابطي درباره ي او اعمال مي شود تا منجر به مرگ شود.
ــاس ضوابطي اجرا ــده كه بر اس - براي آلودگي مرد با مرد، حّد مرگ مطرح ش

مي شود.
ــبت ناروايي به ديگري دهد و آبروي او را خدشه دار كند ــي كه نس - براي كس

80 ضربه ى تازيانه در نظر گرفته است.
ــراب خواري،آلودگي زني با زني - و به همين ترتيب براي گناهان ديگر مثل ش

ديگر و... .     
شايد چنين به نظر رسد كه اسالم در اين مورد سخت گيري به خرج داده است.
ــه در برابر حفظ حريم ــه دّقت بنگريم در مي يابيم كه اين هم ــي كه اگر ب در حال

خانواده و قداست و امنّيت آن امري بسيار جزئي است.

5- دفاع از حقوق : دولت اسالمي وظيفه دارد در طريق حفظ امنّيت خانواده
به دفاع از حقوق مرد يا زني بپردازد كه مظلوم واقع شده است3.  چه بسيارند زنان
ــده و راه به جايي و احياناً مرداني كه در عرصه ي حيات خانوادگي مظلوم واقع ش
ــي زور مي گويد يا او را به باد ــتفاده از قدرت بدني به زن ــد. مثًال مردي با اس ندارن
ــت. احياناً كتك مي گيرد. زن در اين مورد بي دفاع مي ماند و قادر به دفع ظلم نيس
نمونه ي اين امر ممكن است درباره ي مردان نيز صادق باشد. در اين جا هم مردم4

و هم دولت وظيفه دفع ستم از مظلوم را دارند.
آري دولت اسالمي وظيفه دارد با كمك قوه ي قضاييه به دفاع از مظلوم برخيزد
ــتگير و جلب كند و به محاكم قانوني بكشاند. دولت مي تواند بر فرد و ظالم را دس
ستمكار چندان فشار وارد سازد كه او دست از ظلم و ستم بكشد و به فرمان حق
ــه زن را نپردازد ــت مردي نفق ــون تن در دهد. هم چنين، ممكن اس ــت قان و رعاي

1. در اين مورد به كتب فقهى و رساله هاى عمليه مراجع بايد رجوع كرد. 
2. آيه ى 2 - سوره ى نور 

3. اصوالً وظيفه ى دستگاه قضايى اسالم پاسدارى از حقوق مردم و رساندن حق به حق دار است. 
4. نامه ى 74 ، نهج البالغه 
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يــا از پرداخت َمهريه ي او خودداري كند يا زني در مال شــوهر خيانت كند و به 
اتالف و تبذير بپردازد و... در چنين مواردي نيز دولت بايد مدافع حق مظلوم باشد 

و از او حمايت قانوني كند.

6-تشــويق به ازدواج: از كارهايي كه دولت براي تأميــن و حفظ امنّيت
خانواده مي تواند انجام دهد و هم بر اســاس ســّنت اســالمي موظف به انجام آن 
است تســهيل در امر ازدواج و تشويق نسل جوان به تشكيل خانواده است. به هر 
ميزان كه ازدواج در جامعه بيش تر رواج يابد فساد و آلودگي در آن جامعه كم تر و 

خانواده هاي موجود،از امنيت بيش تري برخوردار خواهند شد.
دولت مي تواند از طريق احداث مســكن هاي ارزان قيمــت، دادن وام ازدواج، 
تشــويق پدران و مادران به ســهل گيري در امر ازدواج اقــدام نمايد. هم چنين، با  
تخطئــه آداب و رســوم غلط و گرفتاركننده در امــر ازدواج و كمك براي تهّيه ي 
وســايل و ابزارهاي اّوليه ي زندگي و فراهم كردن موجبات كار و اشــتغال جوانان 
و دادن اولويّت اســتخدامي بــراي افراد متأهل و عرضــه ي امكانات رفاهي براي 

دانشجويان متأهل و ... مسئله ي ازدواج را ترويج و توسعه دهد1.  

7-كنتــرل طالق: دولت مي تواند با تبليغات و زمينه ســازي هاي مناســب
از طريق صدا و ســيما و ديگر وســايل تبليغــي به امر تحكيم خانــواده بپردازد 
و بــا برنامه ريزي هايي مناســب موانع تداوم حيات خانوادگــي را از ميان بردارد.

در ايــن راه بايد به بررســي علل طالق در جامعه بپردازد. مثاًل با اســتفاده از 
اطالعــات و آمار دادگاه هــا ببيند علل عمده ي طالق كدام اند ؟ آيا علل زيســتي 
دارد يــا اقتصــادي يا فرهنگي يا اعتقادي و يــا ... .2 آن گاه جهت رفع علل طالق 

برنامه ريزي كند.
هم چنين ، دولت مّوظف اســت امر طــالق را زير نظر بگيرد و آن را از مجراي 
قانون و دادگاه به مرحله ي اجرا رســاند تا آن چنان نباشد كه هر فردي به بهانه اي 
بتواند طالق دهد و يا طالق گيرد3.  قوانين دادگاه ها در اين زمينه مي تواند سخت 
گيرانه تر اجرا شــود و از حقوق كســي كه حاضر به طالق نيســت ، حمايت كند.

1. بخشی مهم از اين برنامه ها هم اكنون در كشور ما در حين اجرا است. 
2. به كتاب خانواده و مسائل همسران جوان مراجعه شود. 

3. در قانون مدنی ما اين طرح مورد رعايت است. 
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فصل دوازدهم

عوامل جذب در خانواده
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 1-12 كليات
ــي و     ــذب و انجذاب ها نقش اساس ــي و بقاي آن ج ــات خانوادگ ــداوم حي در ت
ــاز دارند. زن و شوهر وظيفه دارند شرايطي در زندگي مشترك فراهم  سرنوشت س
ــود و  ــود و به زندگي خانوادگي منجر ش ــبت به خ ــر نس آورند كه به جذب همس
خواستار بقا و تداوم آن گردد. براساس بررسي هاي انجام شده آن چه سبب تحّقق  
اين منظور مي شود كماالت زوجين در عرصه هاي مختلف، به ويژه ارزش هايي است 
ــود. شك نيست كه وجود نسل نو (فرزندان)  كه به معنويت و اخالق مربوط مي ش
ــاس هم نوايي و  ــت و نيز احس ــوهر خود از عوامل بقاي خانواده اس براي زن و ش

هم گامي در آن. در اين فصل مباحث فوق را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ــي را مي خريم و از آن استفاده مي كنيم. پس از چند روز آن لباس كثيف  لباس
ــود و كم رنگ و كم جاذبه به نظر مي رسد. اتوي خود  و داراي چين و چروك مي ش
را از دست مي دهد و چنان مي نمايد كه گويي كهنه و فر سوده شده و شفافيت و 
جاذبه ي اوليه ي خود را از دست داده است. نسبت به آن  بي ميل مي شويم و ديگر 
ــتيم اكنون نداريم. حال اگر آن را بشوييم  ــت به آن داش تمايلي كه روزهاي نخس
ــّفافيت و جالي خود را باز يابد،  ــم و احياناً كاري كنيم كه لباس ش ــش كني و اتوي
مجّدداً تا مدتي ديگر از آن استفاده خواهيم كرد. به همين گونه است انگشتري ما 
ــان است و دل بسته ي آن هستيم و پس از مدتي  ــفاف و درخش كه روزهاي اول ش

نياز به جال پيدا مي كند.
ــبيه به  ــت، ولي در مواردي ش ــر از نوع لباس نيس ــئله ي خانواده و همس مس
ــوهر بايد بكوشند هميشه  ــفافيت نياز است. زن و ش ــدن ،طراوت و ش آن، به نو ش
طراوت و جالي خود را حفظ كنند و با كسب يا افزايش كماالتي هم چنان جاذب 
ــتي و خلل نگردد.                      ــه يكديگر دچار سس ــان ب ــند تا حدي كه رغبت ش و دلربا باش
ــت كه اگر جاذبه ها فروكش كنند، نق  ــان حاكي از آن اس ــي هاي روان شناس بررس
ــش عيب جويي ها پديد مي آيد و مرد و زن  ــا، بگو مگوها، انتقادها و به دنبال زدن ه
ــوند. در اين صورت روحيه ي تزلزل بر جّو  ــبت به هم بهانه گير و گستاخ مي ش نس
ــبتاً دشوار و در  ــود و بازگرداندن آن ها به وضع قبلي كاري نس خانواده حاكم مي ش

مواردي محال مي گردد.
ــذب و انجذاب،همدلي و تفاهم، حفظ  ــترك، اصل بر رعايت ج در زندگي مش
ــوهر وظيفه دارند  ــت. زن و ش امنيت خانواده و در نهايت تداوم و بقاي زندگي اس
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ــر را در گرو خود هر چند گاه جاذبه ي جديدي را براي خود بيافرينند و دل همس
 نگه دارند. اصوالً تسخير دل ها خود فّني مهم و محتاج به تفكر و برنامه ريزي است 

و مشتاقان بقاي خانواده مي توانند آن را كشف كنند و به كار بندند.
عوامل جذب در خانواده بسيارند. بخشي از آن ها مواردي هستند كه در ضمن 
ــته در قالب عبارات و عناوين ديگر ذكر شده اند و ما تكرار آن ها را  بحث هاي گذش
مناسب نمي بينيم و بخشي ديگر را تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف) كماالت زوجين:
ــت و سعي دارد هر روز گامي  ــت دار آن اس ــان فطرتاً جوياي كمال و دوس  انس
ــر كند. هم چنين،  ــود را از روز پيش كامل ت ــع و موقعيت خ ــه پيش نهد و وض ب
ــت كه اگر در فردي جلوه اي از  ــده اس ــاخته ش ــاس س ــان بر اين اس فطرت انس
ــما  ــد. ش ــتدار او خواهد ش ــد دل در گرو او قرار مي دهد و دوس ــاالت را ببين كم
ــت دار  ــد كه دوس ــي ببيني ــي مردم ــا را در زندگ ــن ادع ــه ي اي ــد نمون مي تواني
ــردم جهان  ــتي م ــتند. ابراز دوس ــي هس ــان دين ــي و قهرمان ــخصيت هاي اله ش
ــده  ــه از او نقل ش ــت ك ــتن كماالتي اس ــي(ع) به پاس داش ــه امام عل ــبت ب نس
ــدام آن حضرت. ارادت  ــره و قد و قامت و وضع ان ــتن چه ــت، نه به جهت داش اس
ــاد ملكوتي  ــوي و ابع ــت كماالت معن ــر به جه ــه(س) دختر پيامب ــه فاطم ــا ب م
ــالم. ــهدا و ديگر امامان عليهم الس ــت ارادت ما به سيدالش ــت. هم چنين اس اوس

در زندگي روزمره، بسياري از نوجوانان و جوانان، به يك ورزشكار،يك قهرمان، 
يك هنرمند، حتي به فردي كه صدايي خوش دارد و قرآن را به صورت زيبا تالوت 
ــينند، با او هم سخن  ــعي دارند در كنار او بنش مي كند، ارادت مي ورزند و حتي س
ــب كنند يا با او عكس يادگاري  ــوند،عكس او را در ديوار اتاق نص و هم مجلس ش
ــوار كنند و از اين طريق اوج ارادت  بگيرند. حتي در مواردي او را بر دوش خود س

خود را به او نشان دهند!
ــد و اوج را در يك ديگر  ــر كماالتي را ببينند و رش ــردي كه در يكديگ زن و م
ــند،با هم رابطه ي مراد و مريدي پيدا مي كنند. هر چند چنين  ــته باش ــراغ داش س
ــيار كمياب  ــت و بس وضع و موقعيتي در بين مردان و زنان فراگير و عمومي نيس
ــت ولي در جامعه بيش يا كم وجود دارد. حال مي خواهيم بگوييم كه  و اندك اس
ــوي يكديگر وجود كماالت است و هر فرد بايد در صدد  يكي از عوامل جذب به س
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دست يابي به آن ها باشد. اّما دامنه ي كماالت وسيع است و مواردي از آن ها عبارت اند از:
1-كماالت معنوي: شامل جنبه هاي ايماني همسر، خداپرستي و خدادوستي 
ــت. قرآن مي فرمايد: « در سايه ي باور و ايمان،خداوند زمينه ي دوستي خالص  اوس
و دوست داري ديگران از فرد را فراهم خواهد ساخت»1.  ايمان و پيوستگي انسان 
ــود و ما نمونه اش را در ارادت مردم به  به خدا عامل جذب ديگران به آدمي مي ش
اولياي خدا مي بينيم. مراتب عبادت مرد يا زن، رعايت حدود و فرمان الهي، عرض 
اخالص افراد به پيشگاه خداوند، سخن گفتن براي خدا،خاموشي و سكوت او در راه 
خدا،رعايت عدالت و احسان در زندگي، مراعات جنبه هاي حق، اجراي تعاليم الهي و 
پاي بندي به آن، تحمل ناماليمات براي رضاي خدا، همه و همه از عوامل جذب اند و 
مرد و زن را شيفته يك ديگر مي  نمايند. بررسي ها نشان مي دهند كه حتي اگر فردي 
ــد، از ديدار همسر مؤمن و متعهدش احساس رضايت  خود الابالي و بي بندوبار باش
و خرسندي خواهد داشت. بسياري از مفسده ها، بدبيني ها، منازعات و درگيري ها، 
اعمال زور و جبرها در زندگي اجتماعي يا خانوادگي، ناشي از ضعف ايمان است و 
خواستاران امنيت و بقاي خانواده ناگزير بايد خود را به كماالتي ايماني پيوند دهند. 

ــر حيوان و  ــان ب ــاز حيات انس ــر امتي ــالق، عنص 2-كمـاالت اخالقـي: اخ
ــت  ــت. آن چه در اخالق مهم اس ــالمت آميز اس ــراري انس و روابط مس ــل برق عام
ــت كه آدمي را  ــت و غرض از آن خصايص و ضوابطي اس َمكُرمت هاي اخالقي اس
ــاند؛ مثل فداكاري، گذشت، تحمل، صبر، سعه ي صدر،  به كرامت و بزرگي مي رس

عظمت روحي، وقار و متانت و ...
كماالتي چون تقوا و عفاف عامل نجات از هالكت و نابودي است2.  زبان خوش 
ــه داري در برابر  ــت3  و عفت و خودنگ ــان اس ــه ي جمال و زيبايي معنوي انس ماي
ــواده و تداوم زندگي  ــا عامل نيرومندي براي حفظ امنيت خان ــد و آلودگي ه مفاس
ــت صبر و تحمل در برابر ناماليمات و شدايد و  ــت. به همين گونه اس ــترك اس مش
سكوت و خاموشي به هنگامي كه دعوايي در حال شكل گيري و بگو و مگوهايي در 
حال اوج گرفتن است. چه بسيارند درگيري ها و منازعاتي كه اگر در آغاز، يكي از 
دو طرف گذشت و تحمل از خود بروز مي داد، آن دعوا هرگز به وقوع نمي پيوست 

و كانون خانواده از هم پاشيده نمي شد.
1. آيه ى 96 - مريم 

2. خطبه ى 221 ، نهج البالغه 
3. تحف العقول ، ص 27 
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ــي متعهدانه پديد آمد، اگر   3-كماالت علمي و فرهنگي: اگر براي فردي دانش
ــود؛ اگر افكارش نقد و ارزيابي و  ــندانه اندوخته و به كار گرفته ش حكمتي خداپس
ــخاش نهادن ها از بين مي رود  ــياري از خودبيني ها و مته بر خش ــود، بس اصالح ش
ــائل ريز و  ــعت نظر بيش تري مي بيند و براي مس و آدمي امور و جريانات را با وس

جزئي، خود را گرفتار و دربند نمي سازد.
ــرطي كه منطبق با موازين عقل و شرع  ــنن خوب اند، به ش ــوم و س آداب و رس
ــند. پاي بندي به هنرها و ارزش ها خوب اند زماني كه زمينه ساز تعالي فكري و  باش
ــند. مرد يا زن وظيفه دارند كه در كسب كماالت علمي و تعالي  ــد انسان باش رش
ــند و آن را در جريان حيات  ــه دارند بكوش ــش آن چه در اين عرص ــش و افزاي بخ

مشترك به كار گيرند. 

ــارت بدانيم از حاالت، حركات و مواضع  4-كمـاالت رفتاري: رفتار را اگر عب
ــان، بايد بگوييم كه در زندگي مشترك و تداوم حيات خانوادگي نقشي مهم و  انس
ــت. حاالت غم يا شادي انسان، نشاط يا خمودگي فرد، تندي و كندي  اساسي اس
در فعاليت ها و اجراي خواسته ها مواضع قهر و يا مهر زن و شوهر در جذب يا دفع 

آدمي مؤثّر است.
آن چه در اين عرصه سبب جذب دل هاست عبارت اند از خوشرويي و شادماني، 
ــتقبال  ــه در انجام كارها، پذيرش و اس ــور، رعايت ضابط ــم داري در همه ي ام نظ
ــان دادن صميميت و عرض  ــرورزي و انس و صفا، نش ــر با آغوش باز، مه از همس
اخالص، اطاعت هاي مشروع از يكديگر و در مواردي مطايبه ها و مزاح هاي معقول، 
ــتن همسر بر خود در  ــاط آفرين يكديگر، مقدم داش ــتقبال از پيشنهادهاي نش اس
آن چه كه موجب لّذت است، بذل وجود در خلوت، تزيين و آراستگي براي او و ....1 . 
ــان برخي كماالت  ــترك، بي ــوش از زندگي مش ــر يك خاطره ي خ ــي ذك گاه
ــان او، خوش زباني در روابط و  ــبت به پيم ــان دادن حالت مهر و وفا نس همسر،نش
برخوردها2 زمزمه ي يك شعر،يك حديث، ذكر آيه اي از قرآن كه به جا و به موقع 
ــاد و خاطره ي آن تا  ــر را چنان جذب مي كند كه ي ــود دل همس ــه كار گرفته ش ب

مدت ها كانون زندگي شان را گرم نگه خواهد داشت.
1. بحاراالنوار ، ج 103 ، ص 235 

2. تحف العقول ، ص 27 



137

5- كماالت هنري: هنر زمينه ساز تلطيف ها و جلب و جذب كننده ي دل هاست. 
چه بسيارند هنرمنداني كه عضو خانواده ي ما نيستند ولي در جامعه كارهاي هنري 
ــي فراهم مي آورند ودل هاي  ــتان و مريدان از خود ارائه مي دهند و براي خود دوس

بسياري را به سوي خود جلب مي كنند.
طبيعي است كه اگر اين هنرمندي ها در عرصه ي حيات خانوادگي باشد سبب 
ــد. چه زيباست آن زندگي كه در آن زن يا مرد  جلب و جذب بيش تري خواهد ش
ــند. مي دانيم كه دنياي  ــته باش ــا هر دوي آن ها، در عرصه اي خاص، هنري داش ي
ــي، خط، بافندگي،  ــيع و در برگيرنده ى هنرهاي ظريفي از صنايع،  نقاش هنر، وس
ــي فيمابين را زيبا و دل  ــت. هنر مرد يا زن زندگ ــروع و .... اس نوازندگي، آواز مش
چسب مي سازد. شما همين هنر آشپزي را مسئله اي كوچك ندانيد و يا هنر تزيين 
ــاب نياوريد. هم چنين است آواي خوش در تالوت قرآن،  را مقوله اي ناچيز به حس
ــي، توان سازندگي يك شئ، آراستگي خود از حيث لباس و سر و  هنر خط و نقاش

وضع ظاهر ....

ــيارند كماالت انساني ديگري مثل حقيقت پرستي،   6-ديگر كماالت: چه بس
زيبا دوستي، عشق و پرستش، ستايش و نيايش، خير اخالقي،احسان طلبي،خالقيت 
ــتگي زوجين به آن ها بر جاذبه و انس آنان  ــتي، و ..... كه آراس و ابداع، عدالت دوس

مي افزايند و سبب گرمي كانون خانواده مي شوند.
ــر، چشم داشت زياد نداشتن  به نظر ما بي تكلّفي در زندگي، كم توّقعي از همس
ــتن انعطاف در موارد ضروري،سعي بر حفظ  از يكديگر، انجام دادن كار خود، داش
ــتن جنبه ي  ــش او بودن، داش ــتر و پوش ــر،دفاع از او در غيبتش، َس آبروي همس
ــتي هاي بي شائبه، تغافل و عفو، ــربي و غم زدايي از ديگران، اعمال دوس خوش مش

ــان گيري، ظرفيت داري و ... از ديگر مواردي هستند كه زمينه ساز جذب دل ها  آس
به حساب مي آيند وچه زيباست زندگي زن و شوهري كه خود را به اين حاالت و 
كماالت بيارايند و در زندگي مشترك اين چنين حامي و پناه يك ديگر و زمينه ساز 

اميدواري هم باشند.   
ــداف ازدواج و آن را  ــته فرزندداري را از اه  ب) فرزنـدداري: در بخش هاي گذش
ــالم، توليد نسل زن و مرد را  ــانه ي كمال مرد و زن در خانواده ذكر كرديم. اس نش
ــرط  ــاب مي آورد و ازدواج با فرد عقيم را (با ش از كماالت و امتيازات آن ها به حس
علم و قطعّيت) امري ناپسند و مكروه (نه حرام) مي شناسد. يكي از داليل ازدواج، 
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ــت كه زمينه ساز تداوم و بقاي نسل بشر است. اصوالً تربيت فرزند  فرزندداري اس
ــت كه در سايه ي آن  ــكيل خانواده اس ــاني او دليل ديگري براي تش و به ثمر رس

ورزيدگي و كمال براي پدر و مادر حاصل مي آيد.
ــت.  ــعادت آدمى اس در حقيقت فرزند ميوه ى درخت زندگى و از مالك هاى س
ــر كند او را ــي اراده خي ــه خدا براي كس ــود : « آن گاه ك ــدا (ص) فرم ــول خ رس

ــت2 و  ــالم بر فرزند صالح اس ــد تا خلف خود را ببيند»1 . البته تكيه اس  نمي ميران
بخش مهمي از صالحيت و شايستگي فرزندان را پدران و مادران در سايه ي تربيت 

تأمين مي كنند.
ــگ و هوا ديگري  ــوهر رن ــاي خانواده، زندگي زن و ش ــا ورود كودك به دني ب
ــر و ضربه گيري ها و  ــا، هم فكري ها و هم كاري ها بيش ت ــدا كند و معموالً انس ه پي
ــطه ي صميميت ها، همدلي ها وعامل گرمي  ــا زيادتر مي گردند. فرزند واس تحّمل ه
ــت. حركات و ــتي هاي خالص زوجين اس ــق و دوس ــواده وحاصل عش ــون خان كان

 بازي ها، خنده ها و گريه ها، شيرين زباني ها و جست و خيزهاي كودك شور و حال و 
ــد. آدمي زماني اين گرمي و صفا را بيش تر  صفاي ديگري به محيط خانه مي بخش

درك مي كند كه فاقد فرزند باشد و آرزوي داشتن او را در دل بپروراند.
ــت و گاهي خانه را از طراوت و شادابي  ــردي زندگي اس ــبب س بي فرزندي، س
ــيارند زن و شوهري كه هيچ اندوه و غمي جز فقدان فرزند،  ــازد. چه بس دور مي س
ــل به پاكان و  ــد. آنان همه ي تالش ها و دوا و درمان ها و توس ــان را نمي لرزان دلش
ــل به خرافات و موهومات را مي پذيرند تا  ــات و حتي در برخي از موارد توس مقدس
صاحب فرزندي شوند و در نهايت به علت بي فرزندى ممكن است كارشان به طالق 
ــود. چه زيبا و جذاب مي شود آن كانوني كه حتي پس  ــيده ش يا ازدواج مجّدد كش
ــال زندگي مشترك فرزندي در آن به دنيا مي آيد و اميدهاي تازه اي در  از چند س

دل ها زنده مي كند و زن و شوهر را با هم مأنوس تر مي سازد. 

ــوهر است كه احساس  ج) هم نوايي و همدلي: اين نيز مايه ي دلگرمي زن و ش
كنند در زندگي براي خويش همدل و هم نوايي دارند. در اين صورت اگر مسئله اي 
ناگفته و رازي در دل داشته باشند مي توانند آن را با همسر خود در ميان بگذارند 
ــي را دارند كه  ــبك كنند يا در تنگناها و دردمندي ها كس و خود را از آن فارغ و س

1. سفينه البحار ، ج 2 ، ص 684 
2. وسايل الشيعه ، ج 15 ، ص 27 
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مي توانند با او هم ناله و هم صدا شوند.
ــمكش ها و مصايب  ــن آدمي در عرصه ي حيات، خود را تنها نبيند و در كش اي
ــروي به  ــت. آري آدمي در پيش ــار و دلداري دارد نياز بزرگي اس ــاس كند ي احس
ــوار حيات، نيازمنِد همراه و هم سخن است. همراهي  ــوي مقصد انديشيده و دش س
ــد؛ با  ــد؛ زبان او را بفهمد؛ خيرخواه او باش ــه هم فكر و هم خط و هم پرواز او باش ك
ــائل و  ــت بدارد؛ در تنگناها و دردمندي ها در جهت حل مس تمام وجود او را دوس
ــكين دهد؛ دل او را  ــكالتش از مال و جان و خويش دريغ نورزد؛ درد او را تس مش

گرم و مقاوم سازد و ... و همسري اين چنين مايه ي جلب و جذب است. 
از جلوه هاي هم نوايي، درك شرايط يك ديگر قدرداني از زحمات و فعاليت هاي 
ــت. يك مرد فهميده و آگاه مي داند كه زن در غياب او به اداره ي خانه  ــر اس همس
ــغول بوده است. در  ــامان دهي آن ها مش و زندگي پرداخته و به امور فرزندان و  س
ــوهر زحمت ها كشيده،  گرداندن چرخ زندگي و آماده كردن خانه براي پذيرش ش
هنرمندي ها به خرج داده و از جان و توانش مايه گذارده است. از اين رو، براي رفع 

خستگي زن و به دست آوردن دلش،  از او قدرداني و سپاس گزاري مي كند.
ــوهرش در سرما و گرما، در  ــن بين درك مي كند كه ش يك زن فهميده و روش
ــادي و غم، براي تأمين هزينه هاي خانواده، به موقع از خانه بيرون مي رود  عين ش
ــت با درگيري ها  و از جان و عمرش مايه مي گذارد و حتي در طول روز ممكن اس
ــود و با تني خسته و اعصابي فرسوده براي  ــاماني هاي گوناگوني مواجه ش و نابه س
تأمين سعادت خانواده به ادامه ي كار بپردازد و آن را براي خويش وظيفه بشناسد، 

پس او نيز از شوهر تقدير و سپاس گزاري مي كند. 
ــيد، خدا  ــته نباش ــار اين قدرداني ها و به زبان آوردن ها عباراتي نظير خس اظه
قوت دهد، و... مايه ي جذب و جالي دل هاست و زن و شوهر را نسبت به هم و به 
ــايه ي تشكر همسر از فعاليت هاي شوهر، مرد  زندگي آينده اميدوار مي كند. در س
در مي يابد كه بانوي فهميده اي دارد و بر اثر سپاس گزاري شوهر از زحمات زن، او 
نيز در مي يابد كه شوهر فهميده و بزرگواري دارد و اين امر سبب نزديكي بيش تر، 

احساس همدلي زيادتر و تحكيم بيش تر خانواده است.

د ) ابزار عواطف : 
ــت كه به صورت يك حالت خود  غرض از آن هرگونه انفعال و لذت و المي اس
ــود. گاهي عاطفه به صورت  ــان مي دهد و به جذب ها و يا دفع ها منجر مي ش را نش
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ــود كه از آن به عاطفه ي منفي ياد مي شود و  ــد ظاهر مي ش ــم و حس ترس و خش
ــتاري و جذب ظاهر مي گردد كه از آن به  زماني در چهره ي مهر و محبت و خواس
عاطفه ي مثبت تعبير مي گردد. عامل پديد آمدن عاطفه از نوع دوم، وجود زيبايي 
ــت كه در طرف مقابل ما  ــرايط و زمينه هاي مثبتي اس و جمال، عزت نفس و يا ش

وجود دارد.
ــته باشند و مهر و  ــبت به هم عاطفه ي مثبت داش ــت كه زن و مرد نس مهم اس
ــان دهند. بخشي از اين عواطف به زندگي  صفاي خود را در چهره هاي مختلف نش
طرفين مربوط است كه پيش تر، از آن ياد كرده ايم و بخشي ديگر با زندگي كسان 
ــوهر ارتباط دارد. در اين زمينه مي توانيم موارد زير  ــان وابسته به زن و ش و خويش

را ذكر كنيم: 

ــرادر، خواهر و  ــدر، مادر، ب ــامل پ ــر، ش ــبت به خانواده ي همس ــراز مهر نس - اب
خويشاوندان او؛ 

- همدردي در برابر مصايب و تلخ كامي هاي آنان و نشان دادن اين امر كه او نيز 
عضوي از خانواده ي آنان و همدرد آن هاست؛

ــر را چون خويشاوندان خود مي داند و در  ــاوندان همس - ابراز اين امر كه خويش
مهماني ها و پذيرايي ها بين خانواده ي همسر فرقي قائل نيست؛

- زنده كردن خاطرات مثبت خانواده ي همسر و ابراز شادماني در شادي آن ها و 
ابراز تأسف در برابر غم و دردشان.
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فصل سيزدهم

انحالل خانواده
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1-13  كليات 
چه بسيارند انگيزه ها و عواملي كه كانون عشق و صفاي خانوادگي را به آشوب 
مي كشانند و زمينه را براي از هم گسستگي روابط و زوال خانواده از هر سو فراهم 
ــايي كنند و از بروز و ظهور  ــت كه خانواده ها آن عوامل را شناس مي آورند. مهم اس
ــاس بررسي هاي انجام شده، دامنه ي آن عوامل وسيع و  آن جلوگيري نمايند. براس
ــت كه ما آن ها را ذيًال عرضه مي داريم. در اين فصل از متاركه،  ــامل عناويني اس ش

از مسائل طالق و از پيش گيري هاي الزم نيز سخن خواهيم گفت.
ــروز و ظهور  ــا و مركز ب ــس و صف ــي كه محل ان ــه يا كانون ــت خان ــف اس حي
ــق ها و روابط انساني است دچار تيرگي و خداي نخواسته گرفتار  مقدس ترين عش
ــي و بي تحمل بودِن  ــان كم ظرفّيت ــالل گردد. به نظر ما بروز اين وضعيت، نش انح
ــترك فكري و رفتاري با هم  ــت كه نمي توانند با تكيه بر نقاط مش مرد يا زني اس
ــان به درگيري و منازعه و در نهايت به متاركه و انحالل كشيده  كنار آيند و كارش
مي شود. شك نيست كه يك كانون گرم و با صفا به سادگي رو به سردي و تيرگي 
ــق را به  ــه مي توانند كانون صميميت و عش ــي وجود دارند ك ــذارد و عوامل نمي گ
تباهي كشانند و نظم و هماهنگي آن را از بين ببرند. اين وظيفه ي هر زن و شوهر 
ــايي كند و از بروز و ظهور آن به نحوي  ــت كه عوامل انحالل را شناس متعهدي اس
جلوگيري نمايد و بيش از هر چيز در اين انديشه باشد كه با يك ديگر بسازند و اگر 

شعله اي در حال برافروخته شدن در كانون خانواده است آن را خاموش نمايند. 

2-13- عوامل تزلزل و انحالل خانواده 
اما اين كه چه عواملي سبب ايجاد تزلزل در اركان خانواده مي شود و در نتيجه 
موجب متاركه و انحالل مي گردد، سؤالي است كه پاسخي نسبتاً وسيع و پر دامنه 
ــيطان سعي دارد به هر گونه اي كه ممكن باشد در  ــت كه ش دارد. اين واقعيتي اس
يك كانون گرم و با صفا و مشروع رخنه كند و روابط زن و مرد مؤمني را در چنين 
ــاخته اند، تيره سازد1و دو فرد دلداده  ــل مؤمن س كانون الهي، كه براي پرورش نس
ــلد. اما اين كه  ــان را از هم بگس ــازد و روابط ش يا دو محرم راز را خصم يكديگر س
ــرايط و موقعيتي، چه گناهان، چه نافرماني ها و طغيان ها و  ــايه ي چنين ش در س
ــت كه براي فهم آن بايد به پي گيري  ــاماني هايي پديد مي آيند امري اس چه نابه س

1. آيه ى 91 - مائده 



144

ــي آن پرداخت. آن چه مسئله است خاتمه ي كار به نفع شيطان و  ــئله و بررس مس
مايه ي شادي و نشاط اوست. برخي از عواملي كه موجب كنترل و انحالل خانواده 

مي شوند عبارت اند از:

1- عامل مذهبي و اعتقادي: واقعّيتي روشن و انكارناپذير است كه هر مؤمن 
ــع دارد و به تعاليم مذهب  ــائل فكري و اعتقادي خود موض ــتين درباره ي مس راس
ــت در برابر رفتار و  ــت. در چنان صورتي طبيعي اس مورد اعتقاد خود پاي بند اس

گفتاري كه خالف مرام او باشد مي ايستد و موضع خالف خود را ابراز مي دارد.
تحقيقات و تجارب روزمّره نشان داده اند آن جا كه پاي ايمان و عقيده به ميان 
آيد، يك مسلمان از جان و مال و همسر و فرزندان خود مي گذرد و با تكيه بر باور 
ــمني مي پردازد و هرگز حاضر نمي شود  و اعتقاد خود با مخالفان به درگيري و دش
ــرت كند. البته اگر ايمان او اسمي و پوشالي باشد، هم چنان بي تفاوت  با آنان معاش
خواهد ماند. بي شك، آن هايي كه اختالف در مذهب و آيين را مانع وحدت و انس 
خانوادگي نمي دانند مذهب را به امري اسمي و ظاهري و بي تأثير در جان و روان 

آدمي تنزل داده اند و اسالم از چنين مذهبي متنّفر و بيزار است.
ــالم پاي بندي به دين را از مالك ها و معيارهاي ازدواج ذكر مي كند  اين كه اس
ــتين به دين در برابر امور و مسائل  ــت كه مي داند پاي بندان راس به اين جهت اس
ــت كه در بين دو فرد با دو گونه اعتقاد و آرمان كفو بودن  موضع دارند و آگاه اس
ــد. بدين سان براي  ــته باش ــاني و وحدت در خط و راه نمي تواند وجود داش و هم س
جلوگيري از انحالل و تزلزل در خانواده ضروري است در ازدواج، وحدت در عقيده 

به عنوان ركني مهم منظور گردد.

ــت افرادي پاي بند دين و آييني نباشد و اعتقاد  2- عامل اخالقي: ممكن اس
ــته باشد، ولي وحدت در خطوط  به خدا و معاد در دل آن ها جايگاه و نفوذي نداش
اخالقي براي آن ها مي تواند عامل انس گردد. به همين دليل پاي بندي به مشتركات 
ــان را مطلوب و مورد  ــد آن ها را در كنار هم قرار دهد و زندگي ش ــي مي توان اخالق

پسند سازد.
ــوادده و  ــراي تزلزل خان ــه زمينه را ب ــي اخالقي ك ــيارند عوامل منف ــه بس چ
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ــل خودبيني، خود محوري، بي حيايي و بي پروايي،  انحالل آن فراهم مي آورند، مث
ــد1 ، بددهني، برتري جويي،  ــّر و بدي مي شناس اميرالمؤمنين(ع) آن را رأس هر ش
ناسزاگويي، كه امام باقر(ع) فرمود خداوند انسان ناسزاگوي را مورد كينه و بغض و 
دشمني قرار مي دهد2 . هم چنين، وجود جنبه هايي از اخالق زشت در انسان مثل 

دروغ گويي، فريب كاري،خيانت ورزي، شرآفريني و... 

ــم جدايي ها، تزلزل ها و متاركه ها، جنبه هاي  3- عامـل اجتماعي: از علل مه
اجتماعي زندگي و دخالت و نفوذ عوامل خارج از خانواده است. مثًال گاهي مداخله 
ــاني صورت مي گيرد،  ــن، كه حتي به نّيت خيرخواهي و خيررس ــي زوجي در زندگ
ــر در  ــي آورد. مثًال پدر يا مادر همس ــراي درگيري و اختالف فراهم م ــه را ب زمين
انديشه ي خوش بختي و سعادت آفريني براي فرزند خود دستورها و ارشاداتي براي 
او دارند كه پياده كردن و اجراي آن ها سبب بروز درگيري ها و منازعات مي شود.

ــور  ــود و حض ــد از :  وج ــرون عبارت ان ــي در بي ــد اجتماع ــي از مفاس برخ
ــاي انحراف انگيز، ظهور ــات جامعه، آرايش ها و زينت ه ــان در عرصه ي حي منحرف

 رسوايي ها و آلودگي ها در بيرون، اعتيادها، شراب خواري ها، بدمستي ها، زمينه هاي 
ــيده، آزادي هاي  ــق آلوده در دل، نگاه هاي حرام، تقليدهاي نينديش پروراندن عش
ــراي تزلزل خانواده  ــتند كه زمينه را ب ــي بي بند و بار و... . اين ها عواملي هس جنس
ــي، دولت و ملت  ــه در بحث هاي قبل ــت ك ــد و به همين دليل اس ــم مي آورن فراه
ــا ذكر كرديم.  ــت آن خطرات و آلودگي ه ــي جامعه و صيان ــئول حفظ پاك را مس
ــفارش اين است كه هر كس مراقب خانواده ي خود باشد3 و زمينه ي  هم چنين، س
ــول خدا(ص) آمده  ــخني از رس ــي و بي بند و باري را از آن بزدايد. حتي در س ناپاك
است: « مردي كه اجازه دهد همسرش خود را زينت و آرايش كند و از خانه بيرون 

رود در پيشگاه خدا آلوده ... خوانده مي شود»4. 

ــاماني  ــوارد علت عمده ي تزلزل و نابه س 4- عامـل فرهنگـي: در برخي از م
خانواده، علل فرهنگي است و مهم ترين آن ها عبارت اند از:

1- اختالف در فكر و انديشه از نظر پاي بندي هاي غلط و موهوم يا صواب و انديشيده 
1. غررالحكم 

2. اصول كافى ، ج 2 ، ص 324 
3. آيه ى 6 - تحريم 

4. بحاراالنوار ، ج 103 ، ص 249 
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ــيله اي براي  ــي فرد برتر آن را وس ــش و علم كه گاه ــطح دان ــالف در س 2- اخت
سركوب رأي و نظر طرف مقابل قرار مي دهد. 

ــت و در آن ادراك و تفاهم زوجين در  ــان، كه ابزار ارتباط اس ــالف در زب 3- اخت
ــت و عبارت و گاه اصطالحي ممكن  ــرض خطر قرار مي گيرد. به كار بردن لغ مع

است براي طرف مقابل نامفهوم و يا داراي برداشتي متفاوت باشد.
4- پاي بندي به آداب و رسوم، سنن و شعاير و مناسكي كه در بين آن ها اختالف 

رأي و نظر است.
ــوي در خانواده ي خود  ــوهر، كه هر كدام به نح ــاي تربيتي زن و ش 5- تفاوت ه

ساخته و پرداخته شده و با هم اختالف دارند.
6- تفاوت در مشي و رويّه ي زندگي، كه آن نيز ناشي از تفاوت ساختار فرهنگي 

و تربيتي آن هاست.
ــد، كه خود  ــي از هنر، ارزش هاو معيارهاي كمال و رش ــالف در طرز تلق 7- اخت
ــت و باالخره اختالف در ديدها و بينش ها كه سبب تفاوت در  ــبب اختالف اس س
رفتار و روش است و در اين عرصه فيلم هاي بدآموز و توقع آفرين كتب و مجالت 
ــه آفرين، برنامه هاي نينديشيده ي وسايل ارتباط جمعي و تجدد طلبى ها،  وسوس

تعصب هاي فرهنگي نقش اساسي دارند.

ــي از انگيزه هاي  ــواده گاهي ناش 5- عامـل اقتصـادي: تزلزل و انحالل خان
ــت. مسئله ي اقتصاد، از مسائل سرنوشت ساز و از عوامل قوام يا تزلزل  اقتصادي اس
خانواده است. نقش اقتصاد در زندگي فرد و جامعه تا اندازه اي است كه برخي آن 
را زيربناي همه ي افكار و رفتار خوانده اند1 . البته در بينش اسالمي اقتصاد زير بنا 

نيست، ولي كم نمايى هم نيست2 .
ــت آدمي را به كفر بكشاند3 . امام  ــول خدا(ص) فقر ممكن اس به فرموده ى رس
علي(ع) فرمود: « تهي دست حتي در خانه و خانواده ي خود نيز غريب است»4 . به 
همين جهت اميرالمؤمنين(ع) درباره ي فرزندش محمد حنيفه مي فرمايد:« من تو 

را هنگام مقابله با فقر، در پناه خدا قرار مي دهم5  و ... »
1. ماركسيست ها  

2. شهيد مطهرى، اقتصاد در اسالم 
3. مكارم االخالق ، ج 1 
4. نهج البالغه ، قصار 3 

5 همان 
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ــاماني هايي كه بر اثر فقر و ناداري زن و شوهر  ــيارند درگيري ها و نابه س چه بس
در محيط خانواده بروز مي كنند. چه بسيارند منازعه ها و بگو مگوهايي كه از فقر و 
ــاداري بر مي خيزند و نيز چه فراوان اند بي حوصلگي ها، عصبانيت ها، اندوهناكي ها  ن

و بي نشاطي هاي زندگي خانوادگي كه از فقر بر مي خيزند.
بد نيست بگوييم اين سخن به آن معنا نيست كه اگر در زندگي مشترك غناي 
ــت برين مي شود!  ــت و زندگي چون بهش ــد امنيت و فراغ قطعي اس اقتصادي باش
ــي،  ــت ولي دل خوش ــان مي دهد در مواردي ثروت و غنا هس ــارب روزمره نش تج
ــاط، هم چنين روان بي غم و جان به دور از افسردگي و اندوه نيست.  ــادابي و نش ش
ــود. گاهي ممكن  همه چيز زندگي با مقياس مال و ثروت ارزيابي و تحصيل نمي ش
ــيار، آسودگي افراطي،  ــبب طغيان گردد1 . اصوالً سيري بس ــت نفس ثروت س اس
ــا و ــبب بدبختي ه ــود س ــي، خ ــت رفاه زدگ ــد و در نهاي ــش از ح ــي بي بي غم

 نابه ساماني هاي بسيار مي گردد.
ــتفاده  ــد2  و مرد و زن با اس ــت كه زندگي در حّد كفاف فراهم باش مهم آن اس
ــد و كمال بپردازند. براي       ــير رش ــرايطي معتدل بتوانند به طي طريق در مس از ش
ــب داشته  ــي در خور و مناس ــتي در حّد كفاف مرد و زن بايد تالش تهيه ي معيش

باشند.
ــراف ها، تبذيرها،  ــوان از اس ــالل در اين عرصه مي ت ــل انح ــن، از عوام هم چني
ــاب، به رخ كشيدن مال  ــخت گيري هاي اقتصادي بي حس اقتارها 3، اتراف ها4 ، س
ــي هاي بي حساب نام برد كه نقش  و ثروت، مّنت گذاري هاي اقنصادي، هزينه تراش

ويران گرانه اي دارند و زن و شوهر بايد از آن ها پرهيز كنند.

ــزل در اركان خانواده و حتي       6- عامل سياسـي: از عوامل پديد آورنده ي تزل
كشاننده ي آن به انحالل، عامل سياسي است. اختالف در خط سياسي زن و شوهر 
ــت. سوابق تاريخي ما و  ــت باشند) مسئله كوچك و ناچيزي نيس (اگر اهل سياس
ــژه در دوران كوتاه پيروزي انقالب  ــي تجارب عصر و روزگار ما به وي ــران، حت ديگ
اسالمي، نشان داده است كه برخي از والدين و حتي مادران و فرزندان خود تبّري 
ــوهرش  ــت يا زني از ش ــته اند يا پدري اعدام فرزند خويش را تقاضا كرده اس جس

1. آيه ى 6 _ علق 
2. پيامبر (ص) ، تحف العقول 

3. زندگى سخت گيرانه در حد بخور و نمير 
4. ولخرجى ها و عياشى ها  
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ــته و برعكس، فرزندان خانواده و پدر و مادر خود را ترك گفته اند و  جدايي خواس
اين همه به دليل وجوِد اختالف در خط سياسي آن هاست.

ــان  ــي خود از كس ــيارند افرادي كه به خاطر پاي بندي به خط سياس ــه بس چ
ــرد و رد                              ــتگان، آن ها را ط ــنايان و وابس ــا آش ــد و ي ــش بريده ان ــان خوي و خويش
كرده اند؛ عده اي راه فرار يا مهاجرت را درپيش گرفته اند و برخي ديگر رنج جدايي، 
ــده اند با افرادي كه در خالف  ــه ي طالق و تنهايي را پذيرفته اند و حاضر نش متارك
ــت به  ــان بوده اند زندگي كنند. اين امر حتي ممكن اس ــي و روش سياسي ش مش

رضايت فرد، به قتل عزيزان و نزديكان كشانده شود1 .
بر اين اساس، وحدت ديد و بينش سياسي و هم خطي زوجين در يك جريان 
ــم مي نمايد. و اختالف در  ــي زندگي و اتحاد و وحدت آن ها را فراه ــي، گرم سياس
ــبب تزلزل مي گردد. البته گاهي اختالف بينش سياسي وجود  ــي، س بينش سياس
ــت و با اندك مذاكره و تفاهم قابل  ــورش برانگيز نيس دارد ولي چندان گزنده و ش

حل و رفع است و ضرورتي براي طرح آن گونه مسائل در اين كتاب نيست.

ــخن گفتيم كه صرفاً داراي  7- عامل رفتاري:  در بحث اخالق از مباحثي س
ــالق كه داراي بعد  ــي از اخ ــد اخالقي بودند و اينك مي خواهيم در مورد بخش بع
ــت كه برخي از مردان يا  ــت سخن بگوييم. واقعيت اين اس انضباطي- رفتاري اس
ــت دارند هرچه را در زندگي مي جويند و در هدف  ــلطه جو هستند و دوس زنان س
ــان چه صدمات و  ــير تحقق خواسته هاش ــازند. اما اين كه در مس دارند محقق س
ــيب هايي براي ديگران پديد مي آيد يا چه اشخاص و آرزوهايي بايد فدا گردد،  آس
ــان چندان مهم نيست. اين طرز فكر و رفتار، براي زندگي مشترك خسارتي  برايش

عمده به حساب مي آيد.
ــون جنگل و  ــعى دارند قان ــي از افراد س ــود كه برخ ــواردي ديده مي ش در م
ــه صف آرايي در مقابل  ــد. از اين رو، ب ــط خانواده اجرا كنن ــداري را در محي زورم
ــي پيشه مي كنند. ضرب و شتم ها، مجروح كردن ها،  يك ديگر مي پردازند و ددمنش
ــا و... جلوه هايي از اين گونه  ــگال انداختن به صورت و چهره ي هم، لگدپراني ه چن
حاالت و رفتارهاست. طبيعي است كه چنين جّوي، افراِد به جان آمده سعي دارند 

خود را از اين شرور و آفات برهانند و زندگي مشترك را ترك گويند.
ــوهر ، ــوش كرده اند كه زن و ش ــايد نمي دانند يا فرام ــران ش ــه همس اين گون

1. امام على ( ع) : نهج البالغه ، خطبه ى 55 
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ــترك  ــان در زندگي مش ــد و وظيفه ش ــت يك ديگرن ــد در دس ــاي خداون امانت ه
ــالمت آميز،                                         ــتي مس ــاني به هم، همزيس ــاون و مددرس ــر، تع ــت از يك ديگ حماي
ــت.  ــروع از هم و در نهايت حركت در خط تكميل و تكامل اس بهره گيري هاي مش
غرض اين است كه زورمداري، استبداد و اِعمال قدرت در تحقق خواسته ها منطق 
ــاني نيست و زمينه را براي انحالل خانواده فراهم مي سازد كه آن خود گناهي  انس

نابخشودني است.

8- عامل رواني: در مواردي، نابه سامانِي منجر به تزلزل و انحالل در خانواده، 
ــمه ــر بگوييم از اختالالت يا بيماري هاي رواني سرچش ــاي رواني و بهت از جنبه ه

 مي گيرد. در زندگي اجتماعي افرادي را  مي شناسيم كه به داليلي گرفتار شرايطي 
به شرح زيرند:

- اختالالت عصبي، چون وسواس كه روزگار خود، همسر و فرزندان را به سبب 
آن سياه مي كنند. اضطراب كه خواب و استراحت را از او مي گيرد، فشارهاي رواني 
ــگري ها،  ــازند، پرخاش ــترس ها كه آدمي را از حالت عادي خارج مي س در قالب اس

بدبيني ها و بدگماني ها و ... .
ــاي مختلف و درجات  ــاري جنون در چهره ه ــي، مثل بيم ــاي روان - بيماري ه
ــِكيزوفِْرنِي، كه به واقع عرصه را در حيات خانواده  متفاوت آن، از جمله بيماري اِْس
ــردگي زن يا شوهر كه سبب سردي شديد  بر اعضاي تنگ مي كند. يا بيماري افس
ــت. هم چنين،  ــواردي براي اعضاي خانواده خطرآفرين اس ــود و در م كانون مي ش

حاالتي چون ساديسم(آزاردهي ديگران)، مازوشيسم(خودآزاري) و...
ــواري آفرين  ــن اختالالت و اين بيماري ها گرفتاركننده و دش ــي از اي رفتار ناش
است و طبيعي است مادام كه اينان درمان نشوند اميدي به سالمت و امنيت و نيز 
تداوم و بقاي خانواده نخواهد بود. چه بسيارند افرادي كه به خاطر گرفتاري همسر 

به حاالت مذكور، زندگي مشترك را ترك كرده اند.

ــي  9- عامل زيسـتي: در مواردي جدايي ها و متاركه ها، حتي انحالل ها ناش
ــتي همسر است. در اين زمينه مهم ترين عوامل بيماري ها، نقص  از جنبه هاي زيس
عضوها، نارسايي بدني، حتي اختالل در كيفيت خواب و استراحت و تنفس است.

ــود  ــواده و انحالل آن منجر مي ش ــاي خان ــي به فن ــه گاه ــي ك از بيماري هاي
ــت كه خطري براي سالمت و جان همسر به شمار  ــرايت كننده اس بيماري هاي س
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مي رود. به ويژه آن گاه كه اين بيماري ها قابل درمان نباشند. امروزه وجود بيماري 
ــاب مي آيد. يا  ــر و اعضاي خانواده به حس ايدز خود خطري براي فرد و براي همس
ــر نيز  ــفليس و ديگر بيماري هاي مقاربتي زمينه را براي آلودگي همس بيماري س
فراهم مي كند و اين چنين است بيماري هاِي خطرآفريني چون ِسلِّ ِريَِوي، بيماري 

بََرص، بيماري هاي پوستي و... .
گاهي نقص عضو همسر(اگرچه پس از ازدواج پديدآمده باشد)، زمين گير بودن 
ــواده را كامًال دگرگون          ــز وضع خان ــع عضو يا فلج اعضا ني ــري، قط ــوري و ك او، ك
مي كنند و همسران را وا مي دارند كه براي بقاي خود و تداوم زندگي خود بينديشند 

و وضعيت خانوادگي را كامًال تغيير دهند.

ــواده و حتي انحالل آن به وجود  10- عامـل غريـزي: در مواردي، تزلزل خان
ــود كه امكان  ــزي مرد يا زن مربوط مي ش ــا در جنبه هاي غري ــكاالت و نقص ه اش
ــايي ها و ــترك و رابطه ي انس را از افراد مي گيرد، مثل نقص ها و نارس زندگي مش

ناتواني ها در زمينه ي غريزي كه بحثي پزشكي است و فعًال قصد ورود در آن بحث 
را نداريم. فقط متذكر مي شويم كه بخشي از اين اشكاالت قابل درمان و رفع هستند 
ــند و به هر صورت  ــت هميشگي و برطرف ناشدني باش ــي ديگر ممكن اس و بخش

تداوم و بقاي زندگي مشترك بر اثر آن ها به مخاطره مي افتد.

3-13  متاركه 
ــن معنا كه زن يا  ــود، به اي ــي خانوادگي گاهي دچار خطر متاركه مي ش زندگ
ــوهر براساس شرايطي كه پيش مي آورند(و گاهي هم آن شرايط پديد مي آيند)  ش
ــوند. جدايي ها به  ــدا مي ش ــم از هم ج ــم به طور داي ــور موّقت و گاهي ه ــه ط ب
صورت هايي هستند كه گاهي قابل پيوند مجّددند، يعني مرد و زن متاركه مي كنند 
و تحت شرايطي مي توانند مجدداً بر سر سفره ي واحد و در كنار هم قرار گيرند و 
ــورانگيز خود را ادامه دهند. در مواردي هم ممكن است متاركه ها  زندگي گرم و ش
ــان را از هم بگسلند و هر كدام بايد براي آينده  ــد كه آن ها پيوندش به صورتي باش

خويش بينديشند. عوامل متاركه عبارت اند از: 

 1-نُُشوز: به معني نافرماني است عصيان زن است بر مرد، يا عصيان مرد است 
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بر زن1 .اساس مسئله اين است: 
گاهي مرد به آزار و اذيت زن مي پردازد. مثًال نفقه او را نمي دهد؛ احترام الزم را 
درباره ي او رعايت نمي كند؛ حق و حقوق او را ادا نمي كند و بر او در زندگي سخت 
ــت. در اسالم سعي بر  ــز» اس مي گيرد. در اين صورت مي گوييم كه اين مرد «ناش
ــند تا  ــت چنين مردى را نصيحت كنند و او را به اداي حق وادارند و بكوش اين اس
ــرش صلح و آشتي برقرار گردد2 . در صورتي كه مرد سركشي كند،  بين او و همس

قانون قهراً او را به رعايت وظيفه اش وامي دارد3 .
ــلطه و برتري جويي  ــي زن نافرماني و عصيان پيش مي گيرد و از خود س -گاه
ــزه» است و در خط فرمان حق  بروز مي دهد. در چنان صورت مي گويند زن «ناش
ــوان از طريق موعظه، گاهي قهر و زماني از طريِق  ــت. براي اصالح او نيز مي ت نيس

اعمال قدرت اقدام كرد4 .
در همه حال اصل اين است كه زن و مرد تابع حق شوند و خط زندگي مشترك 
را تعقيب نمايند. اسالم مي خواهد زن و شوهر دوست دار هم باشند و بناي زندگي 
را براساسي استوار سازند كه از هم نپاشد و اين هدف گاهي با اغماض زن و زماني 

با اغماض شوهر تحقيق پذير است.

ــن جدايي حتي مفهوم  ــت و در اي 2- ِشـقاق: به معني جدايي و مخالفت اس
ــت كه در نشوز يكي از  ــوز اين اس ــقاق با نش ــت 5. فرق ش ــمني نيز نهفته اس دش
ــت و آن ديگري در خّط نافرماني و  ــير حق و عدل اس ــوهر) در مس افراد(زن ياش
عصيان. اّما در شقاق مسئله به گونه اي است كه هر كدام سعي دارند خط و برنامه 
ــالم، در چنين صورتي براي  خود را پياده كنند و از يكديگر تبعيت نمي نمايند. اس

حل مسئله، به شرح زير محكمه ي خانوادگي تشكيل مي دهد6 :
ــان زن را دعوت مي كند كه در جلسه اي  ــان مرد و افرادي از كس افرادي از كس
حاضر شوند و مسائل طرفين را در ميان بگذارند؛ جوانب قضيه را بكاوند و هر كدام 
ــند طرف خود را قانع كنند وموجبات تجديد و  ازآن ها (كه َحَكم نام دارند) بكوش
ادامه ي زندگي مشترك شان را فراهم آورند. اين گونه برنامه ها را َحَكِميَّت  مي خوانند. 

1. قاموس قرآن 
2. آيه ى 128 - نساء 

3. قانون مدنى جمهورى اسالمى ايران 
4. آيه ى 34 - نساء 

قاموس قرآن - ماده ى شقاق  5
6. آيه ى 35 - نساء 
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اين كه اسالم سعي كرده َحَكم را از كسان و خويشان مرد و زن انتخاب كند به اين 
ــبب است كه اوالً مسئله ي خانوادگي در بيرون پخش و نشر نشود. ثانياً اعضاي  س
دو خانواده نسبت به مصالح هم آشناترند و خيرخواهي شان نسبت به اين زن ومرد 
ــت. ثالثاً آشنايي و فاميلي و نفوذ كالمشان در ايجاد آشتي و  بيش تر از ديگران اس

پيوند مؤثرتر است.
 

ــم خوردن است. در اصطالح ديني قسم خوردن شوهر  3- اِيالء: به معني قس
ــد، كه حاصل آن ترك  ــرش را نمي خواه ــت براي اين كه تأكيد كند كه همس اس
روابط همسري است1 . اگر چنين امري اتفاق افتد پس از چهار ماه زن مي تواند به 
دادگاه شكايت كند و حاكم اسالمي شوهر را بين دو چيز مخّير مي كند: طالق زن 
يا دادن كّفاره ي قسم و رجوع به زن2  و اگر مرد تخلف كرد او را زنداني مي كند3 . 
همان گونه كه مي بينيم اصل بر داشتن روابط انس و ادامه ي زندگي است و تخلّف 

از اين امر سبب عقوبت است.

ــت است در آن، اساس اين است كه  4- ِظهار: ظهار از ماده َظْهر به معني پش
شوهر به نشانه ي اعالم نفرت و عدم ميل به ادامه ي زندگي، عبارتي را بر زبان آورد 
كه در آن زنش را در رابطه ي با خود مانند مادرش بخواند (كه اين سخن زشت و 
ــند است). براساس اين سخن، كه البته طبق شرايط خاصي صورت مي گيرد،  ناپس
ــتن روابط انس با او، بايد  ــت و مرد براي رجوع به زن و داش زن در واقع مطلّقه اس

كّفاره اي برابر با روزه خواري بپردازد4 .

ــت5 .  5- لِعان: لِعان از كلمه لَْعْن به معني طرد و دور كردن از روي غضب اس
ــت كه مردي به همسرش نسبت آلودگي  «لِعان» در اصطالح ديني به اين معناس
ــد. در اين صورت دادگاه آن ها را براساس روش خاصي  ــاهد نداشته باش دهد و ش
قسم مي دهد كه حقيقت را بگويند. اگر مرد هم چنان بر ادعايش ثابت قدم بود و 
زن هم آن را انكار كرد، حاكم شرع حكم به جدايي آن ها مي دهد6 و اين دو براي 

1. قاموس قرآن 
2. آيه ى 226 - بقره 

3. قانون مدنى جمهورى اسالمى ايران 
4. آيه ى 2-4 - مجادله 

5 مفردات راغب 
6. آيه ى 6-9 - نور 
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ــت1 . بعدها اگر دروغ مرد  ــدد با يكديگر را نخواهند داش ــه حق ازدواج مج هميش
روشن شود حد مي خورد و اگر دروغ زن آشكار و آلودگي اش قطعي شود بر او نيز 
ــوهر فرزند خود را از آِن خود  ــت ش ــد. گاهي ممكن اس حد الهي جاري خواهد ش

نداند و او را طرد كند2 يا ممكن است او را بپذيرد.

1. حرام موبّد 
2. نفى ولد 
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فصل چهاردهم

طالق و پيش گيرى از آن
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1-14 كليات
انحالل در خانواده يا طالق به معناي رهايي و از هم گسستگي است. مرد و زن
ــند كه احساس مي كنند ادامه ي زندگي مشترك براي آن ها ميّسر به جايي مي رس
ــت. به همين دليل براساس ضوابط و شرايطي از هم جدا مي شوند و هر كس نيس

راه خود را در پيش مي گيرد.
ــالم و ــزد پروردگار و انواع طالق در اس ــل از منفور بودن طالق ن ــن فص در اي

مسئله ي ِعّده بحث مي كنيم.
طالق به معني رهايي و جدايي و در اصطالح شرع، باز كردن و گسستن رشته ي
عقد نكاح1 است . بر اثر آن زن و شوهر از زندگي مشترك كنار مي روند و هركس براي
آينده ي زندگي خود راه و روشي را بر مي گزيند و به پيش مي رود. اصل تشريع آن،
نجات فرد از يك زندگي ناگوار است كه به جهنمي سوزان تبديل شده و راه رشد
و كمال و حيات توأم با امن را به روي او بسته است. طالق، امري است منفور، در
عين آن كه كاري حالل است. سبك شمردن طالق و اقدام به آن بر اساس هوس از
گناهان بسيار بزرگ و اقدام كننده ي به آن در معرض عذاب و عقوبت خداوندي است.
ــوار و پردامنه و خود نيازمند تهيه ي ــي مباحث طالق كاري دش بحث و بررس
ــائل مهم تر آن ــت و در اين جا با رعايت اختصار به برخي از مس كتابي جداگانه اس

مي پردازيم.

مبغوض بودن طالق: نخست به اين نكته اشاره مي كنيم كه طالق در نزد خدا
ــول خدا(ص) فرمود: ــت تا حدي كه رس ــم خداس امري منفور و مورد بغض و خش
« مبغوض ترين حالل ها در نزد خداوند طالق است»2 . واقعاً چه زشت و ناپسند است
ــا دنيايي از صفا و صميميت، پيمان وحدت و انس برقرار كنند و ــه زن و مردي ب ك
ــق ــند و كانوني از محبت و عش ــرار هم و با همه ي وجود در كنار هم باش محرم اس
برپا سازند و سپس در شرايطي قرار گيرند كه ادامه ي زندگي را غير ممكن ببينند
و ناگزير همه ي وعده ها، ابراز مهرها و صميميت هاي زندگي را فراموش كنند و در

1. تفسير مجمع البيان - ذيل آيه ى طالق 
2. وسايل الشيعه ، ج 15 - فروع كافى ، ج 5 - فصل الطالق 
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صورت فرزندداري، سرنوشت او رانيز دچار ضايعه نمايند.
ــا تمام وجود يك ديگر را پذيرفته و ــوهر محرم راز يك ديگرند و ب آري زن و ش
ــرم آور است كه ترك يك ديگر ــي زشت و ش در كنار هم قرار گرفته اند. اينك بس
ــد و دنياي انس و راز خود را ناديده گيرند و احياناً با برقراري رابطه ي انس و گوين
راز با ديگري حيات جديدي را از سر گيرند. طالق امري حالل ولي زشت و منفور
ــد كه در پس آن هوسي ــتي و نفرت به هنگامي شديدتر خواهد ش ــت اين زش اس
ــت ديگران هم مطرح باشد يا وسوسه اي، جديد، تنّوع طلبي، بي اعتنايي به سرنوش
ــد. رسول خدا(ص) فرمود:«  آن كس كه زمينه را مداخله اي و تحريكي در كار باش
ــم و لعنت خدا در دنيا و آخرت دچار ــراي جدايي مرد و زني فراهم كند به خش ب
ــايه ي اين ــود كه در س ــود»1 . هم چنين، منفور بودن زماني عميق تر مي ش مي ش
ازدواج و تشكيل كانون، فرزنداني به دنيا آمده باشند كه هنوز كم سال اند و نياز به
پيوند مهر پدر و مادر دارند و مخصوصاً پس از طالق دچار نا به ساماني و دربه دري
ــت كه براي آن دليلي روشن و اقناع كننده موجود گردند و نفرت انگيزتر وقتي اس
نباشد يا فرد با تكيه بر اقتدار و توانمندي اش از راه جبر و استبداد به پيش رود و

خواسته ي خود را محّقق كند.

ــئوليت دارند كه ــوهر وظيفه و مس پيش گيـري از طالق: هر يك از زن يا ش
زمينه ي پيش گيري از وقوع طالق را فراهم آورند. اين كار از طرق مختلفي امكان

پذير است:
خانوادگي كه قبًال از آن سخن گفتيم. 1- از طريق َحَكميت2

ــاالت و يادآوري خاطره هاي ــق تجديد جاذبه ها و عرضه و ارائه ي كم 2- از طري
شيريِن گذشته

3- از طريق يادآوري مسئوليت ها و بيدارسازي وجدان ها و توجه دادن به عوارض
بعدي

4- از طريق كوتاه آمدن يكي از آن دو و عذر خواهي از خطاي خويش و درخواسِت
گذشت و عفو

ــعه ي ــان دادن س 5- از طريق كم كردن توقعات، باال بردن ظرفّيت تحمل و نش
صدر خويش

ج 29  1. جواهرالكالم ، ص 13 ،
2. آيه ى 35 - نساء 
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ــان و بستگان و آن ها كه در نزد طرف خصومت، عّزت و 6- مراجعه به خيرانديش
آبرويي دارند و واسطه قرار دادن آن ها

ــت1 و براي ــاهد و ناظر اعمال ماس ــه اين امر كه خدا ش ــه ب ــره توج 7- و باالخ
ــيده و كيفر و پاداشي متناسب دارد2 ــابي انديش جزءجزء حركات و رفتار ما حس
ــراي جلب رضاي او به امري كه از ديد او ــم او طالق را منفور مي داند و ما ب و ه

مبغوض است تن در ندهيم.

ــيد و همه ي - درصـورت اضطرار: آري، در آن هنگام كه كار به اضطرار كش
ــته شد؛ در آن هنگام كه ــترك به روي زوجين بس ــتن زندگي مش راه ها براي داش
احساس كرديم، دين و شرف و اخالق آن ها در معرض خطر و ستم است و آبرو و
شخصيت انساني آن ها زير سؤال قرار رفته اسالم اجازه داده است كه اين امر تحت

شرايطي صورت پذيرد و زن و شوهر از قيد زندگي مشترك رهايي يابند.
ــخت مي گيرد و فاصله ى بين تصميم طالق و ــالم شرايط طالق را كمي س اس
وقوع آن را كمي طوالني مي كند به اين اميد كه شايد زن و مرد بر سر عقل آيند و
از تصميم خود در گذرند. اگر چنين امري اتفاق افتد و در انديشه ي زوجين تجديد

نظري به نفع ادامه ي زندگي پديد آيد كمال مطلوب اسالم است.
آري، طالق انجام يك جّراحي در زندگي مشترك و عالج نهايي براي رهايي از
دردهاست. ولي براي وقوع اين جراحي بايد بارها انديشه كرد؛ با افراد صاحب نظر
ــورت نمود؛ اراده ي خود را مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار داد؛ جوانب و ابعاد مش
ــم كرد و سرانجام به يك ــم خود مجّس امور و عواقب پس از طالق را در برابر چش

جمع بندي و تصميم گيري نهايي رسيد.

نوع طالق: در اسالم طالق، انواعي دارد، از جمله:

ــت. در آن مرد همسر خود را ت اس ــنّ 1- طالق ِرجعي: كه معروف به طالق س
ــالق مي دهد. ولي حق ندارد او را از خانه ي خود بيرون كند. هزينه ي زندگي او ط
را طبق گذشته بايد بپردازد. اگر در طول مّدت ِعّده(حدود سه ماه) آشتي و انسي

1. آيه ى 17 - حج 
2. آيه ى 195 - آل عمران 
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ــان بدون نياز به عقد مجّدد ــد و به هم رجوع كردند، زندگي ش بين آن ها برقرار ش
ــند اسالم است. ولي اگر پس از اين مدت ادامه پيدا مي كند1 و اين واقعه مورد پس
ــوند و هر كدام راه خود را ــد از هم جدا مي ش باز هم پيوند انس و الفتي برقرار نش

در پيش مي گيرند.

ــت كه پس از وقوع آن، زن وشوهر از يك ديگر جدا 2- طالق بائن: طالقي اس
ــالم براساس ــوند و هر كدام راه خود را در پيش مي گيرند. اين طالق در اس مي ش
ــت و ما ــرايط و موازيني صورت مي گيرد كه تفصيل آن در كتب فقهي آمده اس ش

تنها اشاره وار متذكر نوعي از آن ها مي شويم:

ــوهر، با هم توافق مي كنند كه بدون الف) طالق مبارات2: كه در آن زن و ش
ــر دو به اين نتيجه ــوند. زيرا ه ــرايطي از هم جدا ش درگيري و منازعه و طبق ش
رسيده اند كه زندگي مشترك برايشان ميّسر نيست. مسائل فيمابين را خود بررسي
مي كنند و در مورد مسائل مالي، نگه داري و حضانت3 فرزند و ديگر امور زندگي به

توافقي دست يابند و به طالق اقدام مي كنند.

ــوهر نيست و با ب) طالق ُخلع4: كه در آن زن، راضي به ادامه ي زندگي با ش
ــت از َمهريه ي خود و حتي پرداخت يا بخشش چيزي به همسر، رضاي او را گذش

جلب مي كند و خود را از قيد زندگي مشترك رهايي مي بخشد.

ج) طالق از سوي دادگاه: كه در آن حاكم شرع اسالمي تحت شرايط و ضوابطي
طالق زن را از شوهر مي گيرد و او را به آن ناگزير مي كند. مثل طالق گرفتن از فردي

كه حق و حقوق زن را ادا نمي كند، به شروط ضمن عقد عمل نمي كند و...

ــد آن متوّجه زن و ــت. پيام وقـوع طـالق: طالق، واقعه اي مهم در زندگي اس
ــوهر، فرزندان، كسان و خويشان زن و شوهر و حتي متوجه جامعه است. بر اين ش
اساس، اسالم براي آن شرايط و برنامه هايي ويژه دارد، كه اهّم آن ها به قرار زيرند:

1. در اين مورد به قانون مدنى مراجعه شود. 
2. از لغت بّر به معنى نيكى 

3. امر اداره و سرپرستى فرزند 
4. طالق گرفتن زن از شوهر با بخشيدن َمهر خود يا دادن مال 
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ــئله ي جنون، بي خردي، ــياري طالق دهنده: به اين معنا كه مس ــل و هش 1- عق
مستي،چرت و خواب آلودگي و... در او نباشد تا بداند چه كند و به چه وضعيتي

تن در مي دهد.
2- اراده و اختيار: تا ازروي خواست و تصميم خودش به اين امر اقدام كرده باشد،
نه آن كه ديگران، حتي پدر و مادر او را مجبور كرده باشند كه طالِق ناشي از جبر

و مداخله مشروعيت ندارد.
ــد و يا در بين ــه زن در حالت ماهانه نباش ــر مواقعه: به اين معنا ك ــر غي 3- ُطه

وقوِع دو عادت ماهانه، روابط همسري صورت نگرفته باشد.
ــوهر، هرچند كه عادل و ــند. خود ش 4- حضور دو عادل كه گواه وقوع طالق باش
فردي پاك و مؤمن باشد، نمي تواند به نشانه ي يكي از دو فرد عادل مورد نياز در

وقوع طالق به حساب آيد.
5- اجراي صيغه ي طالق كه در حضور دو عادل، از سوي فرد يا وكيل او صورت

گيرد و در آن بايد اراده، اختيار، عقل، بلوغ ، قصد انشا و... مطرح باشد.
6- طبيعي است كه قبل از وقوع طالق، پرداخت َمهريه ي زن(اگر از پيش آن را
نگرفته باشد)، شروط الزم براي زندگي فرزندان، تأمين نفقه ي زن در مّدت ِعّده،
حق حضانت و سرپرستي فرزندان اگر به عهده ي زن باشد و... بايد روشن شود و

طرفين متّعهد اجراي آن گردند.

مطالعه ي آزاد

دنياي پس از طالق: به هر حال اينك در اين فرض به سر مي بريم و امري
ــده است و زن و شوهر از هم جدا شده اند. ظاهر كه نبايد اتفاق افتد واقع ش
قضيه اين است كه اين دو گمان دارند از هم جدا و راحت شده اند. ولي حقيقت
اين نيست. بررسي ها نشان مي دهد كه دنياي پس از طالق براي زن يا مرد،
دنياي مطلوب و مورد پسندي نخواهد بود. زن و شوهر پس از طالق شايد چند
صباحي خوشدل و خرسندند و از اين كه از شّر هم! آسوده شده اند و آزادي و
استقالل خود را به دست آورده اند! زن به خانه ي پدر يا برادر مي رود و مورد
عنايت و استقبال آن ها قرار مي گيرد و يا مرد  به خانواده ي خود برمي گردد
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و آن ها او را در ميان جمع خود مي پذيرند! ولي اين ابتداي داستان است. اين
ــوند كه روح و جان آن ها را ــائلي گزنده و ناگوار مواجه مي ش دو بعدها با مس

مي آزارد، از آن جمله است:

ــاي اولّيه ي ازدواج و ــئله ي انس و صف 1-يـادآوري خاطره ها: مگر مس
ــدني ــكيل خانواده امري فراموش ش ــاي خوش روزهاي آغازين تش خاطره ه
ــت. ابراز صميميت ها و مراتب وحدت و در كنار هم بودن خاطراتي براي اس
ــان  عمر در ذهن آدمي حضور دارند. جدايي ــي پديد مي آورند كه تا پاي آدم

امروز سبب يادآوري خاطره و احساس زجر و تنهايي هاست.

2-تأسف از گذشته: اين نكته در ذهن مرد و زن زنده مي شود كه چرا
در گذشته دچار چنان خطا و اشتباهي شده اند؟ يا چرا فالن موقعيت را قدر
ندانسته اند؟ چرا عمرشان در غفلت و تأثّر گذشته است؟ يا چرا شرايطي تلخ
ــتباهات، رنج آفريني ها و ــراي خود و ديگران پديد آورده اند؟ خطاها و اش را ب
ــته به ياد مي آيند و... فراموش نكنيم كه عذاب وجدان عذاب دهي هاي گذش
ــان را آزاد مي گذاردكه راحت و ــت. مگر انس باالترين و بدترين شكنجه هاس

آسوده بخوابد؟

ــازي زيبايي كه از آينده 3- نگرانـي از آينده: اينان با همه ي تصويرس
ــته اند، اينك نگران آن اند كه فردايشان چه خواهد شد؟ چه كسي حاضر داش
ــترك را از هم گسسته است ازدواج ــت با مرد بي وفايي پيمان زندگي مش اس
ــت با زني بيوه كه نتوانسته با همسر سابقش كنار ــي حاضر اس كند؟ چه كس
ــوهر بخواهد ــد؟ به ويژه كه زن يا ش ــترك برقرار كن ــد پيوند زندگي مش آي

مديريت فرزندان خود را هم به عهده همسر جديد بگذارد.
ــرد، ولي با فرزند يا ــردي ازدواج با اين زن يا مرد را بپذي ــت ف ممكن اس
ــن آيا لذت و موفقيتي ــه خواهد كرد؟ تازه ازدواجي اين چني ــدان او چ فرزن
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ــعادت جديدي دست يابد؟ آيا مي تواند ــت؟ آيا او مي تواند به س خواهد داش
روزي از تنهايي به درآيد؟ و...

ــترك است. 4- مسـئله ي فرزندان: فرزند، ميوه و ثمره ي زندگي مش
ــانه ي كمال و وحدت و انس زوجين است. مگر حق داريم و مي توانيم او نش
را فراموش كنيم. ياد و خاطره ي فرزند همانند بار و وزنه اي عاطفي دل ما را
ــرد و ياد سخن و  زمزمه هاي شيرينش خواب را از چشم ما مي ربايد. مي فش
همه گاه در اين انديشه ايم: فرزند ما اينك كجاست؟ در چه وضع و موقعيتي
ــيلي بخورد؟ ــت؟ با ناپدري يا نامادري چگونه كنار مي آيد؟ نكند از او س اس
نكند دل او را بشكنند؟ نكند با اعمال ستمي، عاطفه او را جريحه دار كنند؟
آيا فرزند من از تغذيه ي كافي برخوردار است؟ آيا درست و راحت مي خوابد؟
ــد؟ و... ــيله اي تصادف كرده باش ــد؟ نكند در خيابان با وس نكند مريض باش
زن و شوهر با طالق خود، اگرچه به حق و بر اساس موازين صواب صورت
گرفته باشد فرزند خود را دچار تنگنايي عظيم كرده اند. او كه در هر ساعتي
حق داشت در آغوش مادر، در دامن پدر و در كنار آن ها باشد اينك در شرايطي
قرار گرفته است، كه مي بايد روزشماري و ساعت شماري كند تا زمان موعود
ــم براي مدتي ــادر خويش نايل آيد، آن ه ــه ديدار پدر يا م ــد و او ب فرا رس
ــتي اين چه ديداري است؟ ديدار توأم با لذت است يا حسرت؟ محدود. راس
ــتي ــه كرده ايم؟ چه سرنوش ــا دل فرزند خويش چ ــود ب ــا با طالق خ م
ــا را پدر يا ــم مي توان م ــس از طالق باز ه ــم؟ آيا پ ــم زده اي ــراي او رق را ب
ــح دولتت ــادري؟... باش تا صب ــدري؟ و چگونه م ــه پ ــد؟ چگون ــادر خوان م
ــه و توان ــما كه ُعرض ــؤال پيش نمي آيد: ش ــراي فرزند اين س ــد! آيا ب بدم
ــرا دلم را ــود آورديد؟ چ ــه وج ــرا مرا ب ــتيد چ ــرا نداش ــي م اداره ي زندگ
ــد؟ .... ــروم كردي ــي خويش مح ــه ي طبيع ــرا از عاطف ــرا م ــتيد؟ چ شكس
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ــان يافتن ــالق، تا زم ــوع صيغه ي ط ــس از وق مسـئله ي ِعـّده: فاصله ي پ
ــه ُطهر1 ــّده» مي نامند كه مقدار آن حدود س ــراي زن را«ِع ــق ازدواج مجّدد ب ح
ــق ازدواج ندارد، تا ــدن) زن در طول اين مّدت ح ــار قاعده و پاك ش ــه ب است(س
ــخص ــاي او فروكش كند و وضع حاملگي يا عدم آن مش ــا و اضطراب ه ناراحتي ه
ــتقرار رواني دست يابد. پس از اين مدت در صورت گردد و او به حالت عادي و اس
ــي و پديد آمدن شرايط مناسب حق ــتاري و رضايت، با تدبّر و عاقبت انديش خواس

دارد ازدواج كند.
ــه اوالً اگر ــت، از جمله آن ك ــه توصيه هايي ارائه كرده اس ــن زمين ــالم دراي اس
ــده ــرايطي پذيرا ش ــتي فرزندان را تحت ش ــدان متعّددي دارد و امر سرپرس فرزن
ــود ــد كه موجب وارد آمدن لطمه اي بر فرزندان نش ــت به ازدواجي تن در ده اس
ــد آمدكه در آن زن ــرايطي پدي ــازد. ثانياً اگر ش و مصيبت آن ها را دو چندان نس
ً ــدند و مجددا ــته ي خود پشيمان ش ــر عقل آمدند و از گذش ــابق س ــوهر س يا ش
ــدد رضا دهند و ــه اين پيوند مج ــترك گرديدند، طرفين ب ــتار زندگي مش خواس
ــرايطي مورد ــو آغاز كنند. تن دادن به چنين وضعيت و ش ــي خويش را از ن زندگ
ــد بيش از پيش ــاوندان باي ــتگان و خويش ــت و در اين امر بس ــاي خداوند اس رض
ــده از هم بهتر و بيش تر از ــد اين فرد جدا ش ــند. باالخره هر چه باش ــا باش كوش
ــران. نقطه هاي ضعف و ــا ديگ ــاالت هم با خبرند ت ــع روحي و ح ــران از وض ديگ
ــند و زودتر و راحت تر مي توانند با هم كنار آيند، ضمن اين قوت هم را مي شناس

كه اين اقدام به مصلحت فرزندان نيز خواهد بود.

1. ُطهر به معنى پاكى از حالت قاعدگى است.
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فصل پانزدهم

خانواده اى نمونه در اسالم
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1-15 كليات
ــث را در زمينه خانواده و روابط ــاي مختلف اين كتاب، چند مبح طي فصل ه
ــا حدود زيادي ــد كه اين مباحث ت ــايد چنان به نظر رس ــن ارائه كرديم. ش زوجي
آرماني و اجرا ناشدني است. ولي باور ما اين نيست و براي اثبات نظر خود تصميم
ــالم را معرفي كنيم و به ــالمي و مورد نظر اس گرفته ايم نمونه اي از خانواده ي اس
همگان نشان دهيم كه ديد اسالم در اين عرصه قابل عمل است. ضمناً خوانندگان
ــتيم در اين مورد از ــم. ما مي توانس ــاي الگويي آن توصيه كني ــت جنبه ه را رعاي
ــول اهللا (ص) و زندگي او با خديجه(س) نمونه هايي را ذكر ــخص رس خانواده ي ش
ــِت دوران، از زندگي ــناد در آن زمينه و گذش ــم. ولي به دليل محدوديت اس كني

علي(ع) و فاطمه(س) نمونه آورديم.
پيش از هر چيز مناسب مي دانيم دو فردي را كه به تشكيل خانواده اي اسالمي
و نمونه پرداخته اند با رعايت اختصار معرفي كنيم و ازشأن و رتبت آن ها سخن به
ميان آوريم. يكي از اعضاي اين خانواده علي(ع) است و عضو ديگر آن فاطمه(س)،
ــتند و فرزنداني از خود باقي گذاردند كه آن ها نيز ــال با هم زيس كه به مدت نه س

نمونه ها و الگوهاي تعاليم عملي اسالم بودند.

ــره ي ازدواج او با ــالم(ص) و ثم اّما فاطمه كيسـت؛ دخت گرامي پيامبر اس
ــالم بود. دوران ــالم و خادمه ي اس ــه، كه بانوي نامدار و بي نظير دنياي اس خديج
ــت داد. در ــالي مادر را از دس كودكي را در دامان پدر و مادر گذارند و در خردس
ــايه ي حمايت و سرپرستي پدر قرار گرفت و پرورش يافت. در دوران كشمكش س
ــواري هاي زندگي پدر ــركان همراه و همگام او بود و در تنگناها و دش پيامبر با مش
ــت. پس از هجرت رسول اهللا(ص)، به ــتاري مهربان در كنار او قرار داش چون پرس
ــتافت و پس از ــوي مدينه ش همراه علي(ع) و ديگر زنان خاندان پيامبر(ص) به س

اندك مدتي با او ازدواج كرد.
او زني است كه رسول خدا(ص) او را ِسيِّده ي زنان عالم و برترين بانوي اسالم
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ــت. زني است معصومه، َمظهر عفت و تقوا، پاكي و طهارت نفس، داراي  ناميده اس
ــجاعت و حق طلبي،  ــالمي، َمظهر ش علم و حلم و متانت، مظهر ادب و اخالق اس
ياور و كمك كار اسالم، مظهر مبارزه و سياست، مظهر عبادت و عشق به پروردگار 

و مظهر رحمت و خيرخواهي به امت و انسانيت.
ــه ي ايثار و اطعام، آيه ي  ــت: آيه ي تطهير، آي ــداق آيات متعّدد قرآن اس او مص
ــت فاضله، عليمه، رشيده،  ــتگي و َذِوي الُقرباي قرآن و ديگر آيات، او زني اس وابس
شهيده، واجد بوي بهشت، مادر امامان و ادامه ي شجره ي نبوت در چهره ي امامت. 
در سايه ي عبادت و بندگي در نزد خدا آبرومند و عزيز بوده است و به همين جهت 

او را « شفيعه ي محشر» خوانده اند.
ــت نام فاطمه در آن جا     ــخن از صفاي و وفاي زن اس ــالم هرجا س در جهان اس
ــري نمونه، مادري مهربان، بانويي پركار و  ــد و هر جا كه بحث از همس مي درخش
ــت،  ــب و مدافع حق و دختري فداكار و نمونه براي پدر اس ــالش، زني حق طل پرت
ــخن به ميان مي آيد. رسول خدا(ص) درباره ي او مي فرمود:  ناگزير از فاطمه نيز س
ــت،ميوه ي دل من است، روح و جان  ــم من اس «فاطمه پاره تن من است،نورچش

من است، دل و قلب من است».

اّما علي كيست؛ پسر عموي رسول اهللا(ص)، فرزند ابوطالب كه درسي سالگِي 
رسول خدا(ص) درمكه، در خانه كعبه والدت يافت و براساس مناجاتي كه ابوطالب 
ــد. در خانه ي پدر و مادر  ــت نامش«علي» معّين ش در امر نام گذاري او با خدا داش
بود. بر اثر وقوع قحط و فقِر شديد در مكه، امر اداره ي او را رسول خدا(ص) (قبل 

از نبوت) بر عهده گرفت و اين امر درست در چهار يا پنج سالگي علي(ع) بود.
علي(ع) دردامان پيامبر رشد يافت. در روزهايي كه رسول اهللا(ص) در غار حراء 
ــواده اش بود و گاه براي او آب و غذا  ــر مي برد او رابط بين پيامبر(ص) و خان ــه س ب
ــبيه كرده بودند كه  مي برد. وجود علي(ع) در خانه ي پيامبر(ص) را به قطره اي تش
ــد. جايگاهش در كودكي در كنار رسول خدا (ص) و بر روى  ــته باش به دريا پيوس
ــتى و تربيت علي(ع) را  ــينه ى او بود و او چون پدرى مهربان امر اداره و سرپرس س

بر عهده گرفت تا روزي كه امر نبوت به او اعالم گرديد.
پيامبر در گوش علي(ع) زمزمه هايي داشت چشم انداز خوبي را براي آينده ي او 
تصوير مي كرد. او حدود يازده سال داشت كه نبي اكرم(ص) به نبّوت رسيد. از گروه 
زنان خديجه و از گروه مردان علي(ع) نخستين مؤمن به او شدند و بعدها به تدريج 
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ــران به او روي آوردند. و اين چنين علي(ع) با فطرت توحيد به دنيا آمد و در  ديگ
ــي كه پيامبر(ص) خويشاوندان  ــي گرفت و در مجلس ايمان بر همه ى مردان پيش
ــول خدا(ص) فرمود: هر كس  خود را براي اظهار دعوِت خويش فراخوانده بود رس
ــين پس از  ــتين بار در اين مجلس بپذيرد وصي و وزير من و جانش دعوتم را نخس

من خواهد بود و در اين دعوت احدي جز علي(ع) او را اجابت نكرد.
او در سايه ي همراهي و همگامي با رسول خدا(ص) به درجه اي رسيد كه احدي 
ــا او نبود. پيامبر(ص) گاهي او راحبيب خود، زماني  ــاراي همتايي و همگامي ب را ي
خليل خود، در مواردي آقاي مسلمانان و مؤمنان، در مواقعي ولي و موال و سرپرست 
ــواي دين، گاهي صّديق(بسيار راستگو)، فاروق(جداكننده  پرهيزگاران، زماني پيش
ــخصيتي متعدد و  ــّي اهللا و امين اهللا مي خواند. او داراي ابعاد ش ــق از باطل)، ول ح
ــتين، عارفي بي مانند، سربازي شجاع، رهبري كم نظير،  وااليي بود. زاهدي بود راس
خطيبي بديهه گو، داوري عادل، مرد عبادت، مرد سياست، مرد مناجات و خلوت با 
خداي خويش، مرد اخالص و عمل، همسري مهربان، پدري فداكار و صميم بود.

علي(ع) مصداق آيات متعّدد قرآن است كه برخي از آن ها را در مورد فاطمه(س) 
برشمرده ايم. جلوه ي حق و فدايي اسالم است. از كودكي اسالم را پذيرا شد و تمام 
ــد و در دامان پيامبر  ــرد. او در خانه ي خدا به دنيا آم ــالم ك ــر خود را وقف اس عم
پرورش يافت. در حدود يازده سالگي اسالم را پذيرا شد، حدود بيست و سه سالگي 
در بستر پيامبر خوابيد و جانش را براي حفظ او به خطر انداخت، در تمام جنگ ها 
ــت سالگي با ضربه ي شمشيرش سرنوشت اسالم  با پيامبر(ص) بود، در بيست و هش
و كفر را معّين كرد. در سي و سه سالگي در جريان غدير مجدداً به جانشيني پيامبر 
ــد و پس از وفات تا بيست و پنج سال او را از سياست و حكومت به دور  منصوب ش
ــتند، در پنجاه و هشت سالگي به حكومت رسيد و حكومت نمونه اسالمي را به  داش
ــه سالگي در محراب مسجد به شهادت رسيد.  مرحله ي اجرا گذارد و در شصت و س
ــهيد شد و فاصله ي اين دو نقطه را  در خانه ي خدا به دنيا آمد و در خانه ي خدا ش

در خدمت به دين خدا پيمود.

2-15 ازدواج آنها
ــن ازدواج و  ــن و با فضيلت ترين دختر پيامبر بود. به س فاطمه(س)كوچك تري
ــكيل خانواده رسيد. خواستگاران بسياري براي او آمدند. هر كس سعي داشت  تش
ــرافرازي و  ــا وصلت و ازدواجش براي خود س ــار را از آن خودكند كه ب ــن افتخ اي
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ــا، با همه ي عنوان و مال و ثروتي كه  ــاري فراهم آورد. ولي هيچ كدام از آن ه افتخ
داشتند نتوانستند رضايت او را به اين امر جلب كنند.

ديگران به علي(ع) گوشزد كردند كه به خواستگاري فاطمه(س) رود و مخصوصاً 
به او مي گفتند رسول خدا(ص) از سابقه اش در اسالم آگاه است و او را شايسته ي 
ــتگاري رفت ولي از شدت حيا در برابر پيامبر(ص)  دامادي خود مي داند. به خواس
دو زانو نشست و لب فروبست. پيامبر از او خواست نيازش را به او بگويد. او سرش 
ــامد  را به پايين انداخت و به اختصار نياز خود را بيان كرد. پيامبر(ص) به او خوش
ــكوت  ــرم و حيا و س ــئله ي او را با فاطمه(س) در ميان نهاد. او نيز با ش فرمود. مس

خود رضايتش را اعالم داشت.

ــال و ثروتي نبود. از محل فروش زره خود  مراسـم ازدواج: علي(ع) صاحب م
ــايل اوليه ي ازدواج را فراهم كرد. پيامبر(ص) به مسجد رفت و عقد علي(ع) و  وس
ــعادت آن دو دعا كرد و  فاطمه(س) را در ميان جمع خواند و پس از عقد براي س
ــت كه عترت و راهنماي امت را پس از مرگش در خاندان علي(ع) و  از خدا خواس

فاطمه(س) قرار دهد.
بنا شد برنامه ي جشن و وليمه اي اجرا شود. بخشي از هزينه ي وليمه را پيامبر 
ــر خطاب به او فرمود:  ــي ديگر را علي(ع) تعهد كند. پيامب ــده دار گردد و بخش عه
ــجد  به احترام فاطمه(س) مردم را به وليمه دعوت كن. علي(ع) مي گويد: «به مس
رفتم و با صداي بلند گفتم: وليمه ي فاطمه را بپذيريد» مردم از فقير و غني، حتي 

دوست و دشمن در اين وليمه شركت كردند.
زمان ازدواج فرا رسيد. رسول خدا(ص) فرمود زنان مهاجر و انصار فاطمه(س) 
ــوهر همراهي كنند ودر طول مسير ابراز شادماني نمايند و به صورت  را تا خانه ش
جمعي شعرهاي شاد بخوانند و مراقب باشند گناهي از آنان سر نزند. فاطمه(س) را  
با اهللا اكبر به خانه ي داماد بردند. خود پيامبر نيز همراه فاطمه(س) و زنان مهاجر 
و انصار به خانه ي داماد رفت. علي(ع) در پيش بود و فاطمه(س) به دنبال او، خود 

رسول اهللا(ص) و زنان مهاجر و انصار به دنباِل فاطمه(س).
ــمي  ــاند. طي مراس پيامبر به خانه علي(ع) آمد. او و فاطمه رادر كنار خود نش
ــت يكديگر نهاد و آن ها را نسبت  ــان را در دس ــنا كرد، دستش آن دو را به هم آش
ــدا به آن دو  ــاره ي حفظ امانت خ ــد» معرفي فرمود و درب ــم «امانت خداون ــه ه ب
سفارش ها كرد. آن گاه درباره ي خير و سعادت آن دو دعا فرمود. آن ها و نسلشان را 
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از شر شيطان در پناه خدا قرار داد و بر اين اساس برنامه ي زندگي آن دو رسمّيت 
يافت.

ــترك اتاقي را اجاره كرده بود.  وضع زندگي آن دو: علي(ع) براي زندگي مش
ــود كه تمام كف  ــي مقدار حصير به ميزاني نب ــا حصيري فرش نمود. ول ــاق را ب ات
ــني نرم پوشاند. براي رخت آويز چوبي  ــاند. قسمت خالي اتاق را با ش اتاق را بپوش
ــر ديگر آن را به ديوار طرف  ــر آن را به يك طرف ديوار اتاق و س پيداكرد. يك س
ديگر آن وصل نمود. بر روي حصير، پوست گوسفندي را فرش كرد و متكايي، كه 
درون آن پر از برگ ها و ليف درخت خرما بود، در كنار ديوار نهاد و اين وضع اتاق 

عروسي شان بود.
ــي جهاني از عظمت و  ــن و دِر آن يك لنگه اي بود. ول ــر و گلي ــان محق خانه ش
معنويت در اين خانه خالصه مي شد. اين دو در عين فقر و ناداري با كمال عفت و 
ــترك را بر تكميل و تكامل،  نجابت با هم زندگي مي كردند و عمًال بناي حيات مش
ــه گونه اي بود كه گويي  ــان ب ــر وحدت در فكر و آرمان قرار داده بودند. وضع ش ب
ــده ي خود را بازيافته بودند و در طول  ــايه ي اين پيوند هر يك نيمه ي گمش در س
ــان دادند كه در حيات هدف دار خانوادگي،  ــاله ي خود نش ــترك نُه س زندگي مش
ــانه اى بيش نيست. مرد و زِن با كمال،  ــئله ي برتري زن بر مرد و برعكس، افس مس
مانند دو دريايند كه از آميختن با هم اقيانوسي را تشكيل مي دهند كه از آن ُدر و 

گوهر و جواهر گران قدر در چهره ي نسل و فرزند پديد مي آيد.

ــت و بُعدي  گـذران زندگـي آن دو: ازدواج علي و فاطمه، داراي اهمّيت اس
آموزشي دارد. همه جنبه هاي زندگيشان، روابط و رفتارشان، حركات و سكناتشان 
ــالم روشني بخش و جهت ده  ــي آن ها براي پيروان مكتب اس درس آموز و راه و مش
ــه(س) مي گويد: علي(ع) چون  ــاطئ1در وصف علي(ع) و فاطم بود. دكتر بنت الش
ــربلند بود و فاطمه(س) مانند رودي كه از اين كوه جاري مي شد و بستر  كوهي س
ــي داد (يعني فرزندان اين  ــالم را زينت م ــار از گل هايي كه فرهنگ اس رود، سرش

دو).
ــئول بود و هم زن. بناي زندگي  ــوهر فردي متعهد و مس در اين خانواده هم ش
ــر ايمان و اخالق و  ــتوار كرده بودند، وحدتي كه مبتني ب ــر وحدت و انس اس را ب

1. نويسنده ى مصرى 
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ــوهر در گرم نگه داشتن كانون خانواده و رشد  ــت. زن و ش عقيده و آرمان داري اس
ــان  ــتند. گذران زندگي ش و پرورش خود و فرزندان، اتفاق رأي و وحدت كلمه داش
ــه(س) و فاطمه(س) نيز به وجود علي  ــه گونه اي بود كه علي(ع) به وجود فاطم ب

افتخار مي كرد.
كمك كار در رشد و رسيدن مقام بندگي خدا بودند. همدل و همكار وتسلي ده 
يك ديگر دربرابر ناماليمات بودند. فاطمه بانوي خانه است ولي در عين حال مشاور 
و محرم راز علي(ع) و علي نيز آقاي خانواده است ولي پناه فاطمه(س) و كمك كار 
ــير خونين او را  ــي(ع) جهاد مي كرد و فاطمه(س) شمش ــي. عل او در اداره ي زندگ
ــت. علي(ع) در برابر ناداني ها و نا به ساماني هاي مردم رنج و كدورت تحمل  مي شس
ــواري ها و تنگناها دلداري مي داد. در  ــرد و فاطمه(س) او را در برابر اين دش مي ك
سخني از امام علي(ع) آمده است: «وقتي به خانه مي آمدم و به زهرا نگاه مي كردم 
ــم نياوردم  ــد. تا فاطمه(س) زنده بود او را به خش تمام غم و اندوهم بر طرف مي ش
ــم و من در زندگي هيچ گاه از فاطمه(س)  ــم آي و او نيز كاري نكرد كه من به خش

كوتاهي نديده بودم.»

ــتند. زندگي شان آرام  خط فكري آن ها: علي و فاطمه با هم پيمان ازدواج بس
ــان  و توأم با صفا و صميميت و همراه با قدرداني از زحمات يك ديگر بود. توّقعاتش
ــا او زندگي كرد  ــال ب ــود. بنا به اظهار علي(ع)، فاطمه نُه س ــر محدود ب از يكديگ
ــط خانواده خود را مالك زن           ــت. علي(ع) نيز در محي ــي هرگز از او توّقعي نداش ول
نمي دانست و به امر و نهي با او نمي پرداخت. انديشه ي آن دو متوجه اين نكته بود 
ــود دارد و هر كس بايد تالش كند تا آن  ــه اي براي آن دو در زندگي وج ــه وظيف ك

وظيفه را انجام دهد و آن بار را به مقصد برساند.
ــترك داراي فرزنداني شدند. فكرشان اين بود كه مشتركاً  اينان در زندگي مش
آن ها را به ثمر برسانند و در اين راه هر كدام بايد هّم و تالش خود را مصروف دارند 
ــتفاده نمايند. علي براي تهّيه ي نان و  ــوان و امكان خود به صورت كامل اس و از ت
ــالش مي كرد، گاهي در مزرعه، زماني در محّل  ــن زندگي خانواده در بيرون ت تأمي
ــغول بود.  ــغول كار بود فاطمه نيز در محيط خانه به فعاليت مش ــران مش كار ديگ
ــياب مي كرد؛ نان مي پخت؛ لباس اهل خانه را مي شست؛ به نگه داري و  گندم آس
ــي اقتصادي در  تربيت فرزندان مي پرداخت و اگر فرصتي پيدا مي كرد كار و تالش
خانه پيش مي گرفت، مثًال پشم ريسي مي كرد، به صورت كارمزدي گندم ديگران را 
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آرد مي نمود و از محل درآمد اختصاصي خود براي رفع حوايج ديگران مي كوشيد 
و گاهي زندگي را رونقي مي بخشيد.

ــترك خط اسالم را پياده كنند؛ به دفاع از  ــان اين بود كه در زندگي مش فكرش
ــّنت بود. دفاع فاطمه(س) از  ــي و مراِم قرآن و س فكر و مرام  هم بپردازند كه مش
ــجد براي بيعت خواهي، تنها دفاع زن از شوهر به  علي(ع)، در حين بردنش به مس
حساب نمي آمد كه بيش تر دفاع از فكر و مراِم عقيدتي علي(ع) به شمار مي رفت.

ــي از خدا براي  ــي  و امانت ــد را عطّيه ي اله ــان فرزن فرزنـدداري آنـان: اين
ــا و هّمت گماردن  ــرمايه گذاري براي آن ه ــد و كيفيت س ــش تلقي مي كردن خوي
ــاره ي والدين                                                           ــدا درب ــش خ ــي آزماي ــدان را نوع ــرورش فرزن ــد و پ ــر رش در ام
ــد اين امانت                                                                                 ــاس مي كردند در برابر حفظ و رش ــاب مي آورند. آن ها احس به حس

مسئول اند.
ــت لَـلِه ها  ــناختند كه او را به دس ــون كااليي كم بها نمي ش ــا فرزند را چ آن ه
ــده و در خور  ــه فرزند وجودي ارزن ــان اين بود ك ــپارند، بلكه باورش ــا بس و دايه ه
ــيدگي وي موظف اند. فاطمه  ــخص پدر و مادر به اداره و رس ــت كه ش احترام اس
ــد يا با احساس حقارت  ــأني كوچك و ناچيز بشناس زني نبود كه فرزندداري را ش
ــه را مركز ــوان برود. خان ــغل و عن ــا به دنبال ش ــتي آن ه ــه داري و سرپرس از بچ

ــت كه  ــناخت و مي دانس ــازي و فرزند را ثمره ي باغ وجود خويش مي ش  انسان س
درباره ي فرزند، در پيش گاه خداوند مسئول است. علي(ع) نيز معتقد نبود كه كار                                                                                                  
ــئوليتي ديگر دارد!  ــت و مرد وظيفه و مس اداره ي فرزندان تنها بر عهده ي زن اس
ــريك مي دانست و مخصوصاً  بلكه او نيز خود را در امر تربيت و اداره ي فرزندان ش
ــي براي فاطمه(س) فراهم       ــرگرم كردن و اداره ي فرزندان، فرصت در مواردي با س

مي كرد تا به كارهاي ديگرش بپردازد.
ــجاع،  ــلي بود ش ــاندن نس ــل تالش آن دو در تربيت فرزندان به ثمر رس حاص
ــر كدام  ــد و ه ــا اراده و نيرومن ــالق، ب ــان و اخ ــروي ايم ــن، داراي ني عزت آفري
ــه(س) و علي(ع)                                                                                             ــدان فاطم ــران. فرزن ــرا راه زندگي ديگ ــه ي چراغي ف ــه مثاب ب
ــد كه از اعتماد  ــي بودن ــان و دالور بودند، داراي اعتماد به نفس ــان هايي قهرم انس
ــالم  ــالم و قرآن بودند و در تاريخ حيات اس ــئت مي گرفت. فدايي اس به  خدا نش
ــدن اسالم را  ــتِي در حال تالطم و غرق ش موج ها آفريدند و در مواردي خاص كش
ــين(ع) را به دو لبه ي يك قيچي  ــن(ع) و قيام حس از خطر نجات دادند. صلح حس
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ــبيه كرده اند كه پرده ي فريب خصم را دريد و چهره ي پر از رياي دشمن را به    تش
ــان داد. مگر ارزش تالش زينب كم تر از قيام حسين(ع) بود؟  ــري نش جامعه ي بش
ــمنان اسالم ويراني  ــيري بّران بود در اركان حيات دش او با زبانش كه چون شمش
ــفته ساخت تا حدي كه آنان       ــان برآش به وجود آورد و دنياي خصم را عليه خودش

بعدها نتوانستند به اسم خالفت رسول اهللا(ص) به ادامه ي زندگي بپردازند.
3-15-درس هايي از زندگي علي (ع) و فاطمه (س) 

چه بسيارند درس هايي كه از زندگي اين زن و شوهر مي توان آموخت. آن ها با 
عمل و رفتارشان به ما درس هايي آموختند كه اهم آن ها عبارت اند از:

درس دين داري و تقوا در حيات مشترك، درس احساس تعهد و مسئوليت در 
ــوق و اخالق، درس فداكاري و  ــال يك ديگر، درس تحكيم رابطه بر مبناي حق قب
ــه و خطوط  ــار و تعاون در قبال يكديگر؛ درس حمايت از حق و دفاع از انديش ايث
ــاد بهره دادن؛ درس  ــتن؛ درس كم بهره گرفتن و زي ــاده زيس فكري هم؛ درس س
ــداف عاليه ي زندگي؛ درس كار و تالش براي  ــري و هم گامي براي تحّقق اه هم فك
خدا و سرمايه گذاري در جهت رشد و تكامل يك ديگر؛ درس تعهد و مسئوليت در 
قبال فرزندان؛ درس متانت و وقار و قناعت و صرفه جويي؛ درس نظم داري، رعايت 
ــره درس عبادت و بندگي و قرار دادن نظام زندگي  ــط و قواعد حيات و باألخ ضواب

براساس برنامه ديِن خدا.
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فصل شانزدهم

خانواده و تربيت دينى
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1-16 كليات
ــاده و آسان معرفي كنيم خواهيم گفت ــيار س اگر بخواهيم دين را به زباني بس
كه آن دستورالعمل زندگي از جانب خداوند است. اما اين كه چرا اين دستورالعمل
ــت كه به دو علت عمده اين دستور ــخ اين اس ــود؟ پاس بايد از جانب خدا معّين ش

بايداز جانب خدا تعيين گردد:
ــان موجودي عاقل و خردورز است و عقل انسان  با همه ي ارزشمندي 1- انس
ــت. آدمي در سايه ي عقل، گذشته را آن چنان كه بود نمي تواند كفايت كننده نيس
ــت پيش بيني كند. براي ــده را آن چنان كه خواهد بود قادر نيس ــد و آين درك كن
ــب هنگام مي خواستند ــال قبل، ش ــتان بم در چند س نمونه مردمي كه در شهرس
بخوابند آيا مي دانستند كه آن شب برسرشان چه خواهد آمد؟ آيا عاقل نبودند؟

ــت كه ما را در رحم ــت و اوس 2- آفريننده و خالق و صانع وجود ما خداوند اس
ــاختار وجودي ما را آفريده، و به ما سر و ــت كه س ــد و پرورش داده، اوس مادر رش
چشم و گوش و اعضا داده است. اوست كه در زمان معيني از دوران حيات رحمي
ــتگاه دروني و بيروني ما از اوست و هم اوست ــيده، كل دس به ما روح و جان بخش

كه در زمان معّيني ما را از دنياي رحم به اين سرا آورده است.
ــرار وجودي ما، به نيازهاي واقعي ما، به رمز و راز حيات، آگاه تر پس او به اس
ــت كه براي ما خيرانديش و مصلحت خواه است. براى خير ــت و اوس از هر كس اس
و سعادت ما در دنيا و ادامه ي زندگي ما در آخرت دستورالعملي معّين كرده است

كه ما نام آن را «دين» خوانده ايم.

2-16 دستورات دين
شامل همه ي مسائل زندگي ماست. هيچ مسئله اي در زندگي بشر وجود ندارد
ــتورات و ــد. مجموعه ي اين دس ــه دين درباره آن رأي و نظري اعالم نكرده باش ك
تعاليم را مي توانيم شامل دو بخش بدانيم، كه هر انسان مؤمني وظيفه دارد آن ها
ــت آورد و آن ها را مورد ــد، مهارت ها و آگاهي هاي الزم را در آن به دس را بشناس
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ــي از آن ها شامل ابعاد وجودي است و بخشي ديگر رعايت و عمل قرار دهد: بخش
شامل امور زندگي انسان.

الف) درباره ي ابعاد وجودي ما
دستورات دين در زمينه ي اين ابعاد وجودي است و اسالم راجع به هر يك از

اين موارد تعاليمي دارد، مثًال:

1- در مورد جنبه هاي زيسـتي- جسماني: شامل رشد بدن، تقويت بدن،
سالمت بدن، بهداشت بدن، كمال بدن، رفع نقايص بدن، زيبايي بدن، حفظ غرائز،

تعديل غرائز، جهت دادن به غرائز به سوي خير و سعادت و كمال...

ــد و پرورش- ــامل تربيت كنجكاوي، رش 2- در مـورد جنبه هاي ذهني: ش
ــوش، تقويت چراجويي، تقويت عقل، پرورش فكر، تقويت حافظه، پرورش دقت، ه

تربيت تخيل، پرورش استعداد و...

3- در مورد جنبه هاي عاطفي: شامل پرورش ترس معقول، زدودن ترس هاي
ــت دادن آن، عقالني كردن آن، اصالح مهر و محبت، ــم، جه جاهالنه، تعديل خش
تعديل و جهت دهي عشق به سوي مشروعيت، كنترل اضطراب خطرآفرين، درمان

و تعديل وسواس...

4- در مورد جنبه هاي رواني: شامل بهداشت روان، تربيت فهم، رشد ادراك،
ــي، تربيت براي آينده نگري پرورش اعتماد به نفس، تربيت براي َحْزم و دورانديش
ــالح و درمان اختالالت و يا بيماري هاي رواني ــعي در بصيرت داري، اص معقول، س

و...

5- در جنبه هاي عالي رشـد: كه خاص دنياي انسان است. مثل زنده داري
ــان»، بيدارداري وجدان، عدالت خواهي، حقيقت دوستي، «فطرت خدا آشناي انس
كمال جوئي، زيبا دوستي، خواستاري آزادي مشروع، دوستداري اخالق و انسانيت،
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دوست داري هم نوع و...

ب) درباره ي امور زندگي انسان
بخشي از مهارت هاي زندگي ديني مربوط به امور زندگي انسان است- در اين

زمينه به مواردي مي توان اشاره كرد كه اهّم آن ها عبارت اند از:

ــي از مباحث دين مربوط به جنبه هاي اجتماعي 1- در امور اجتماعي: بخش
ــاره داشت كه شامل روابط انساني، اخالق، ــت و در اين زمينه بايد به نكاتي اش اس
حقوق، شرافت و انحراف، امر به معروف و نهي از منكر، آسايش اجتماعي، قضاوت،
تبرئه يا كيفر است و در آن سخن اين است كه با افراد جامعه، پدر ، مادر ، همسر،
ــايه، مؤمن، كافر، محارب و... چگونه بايد رابطه ــمن، همس ــت، دش فرزندان، دوس

داشت
ــي از دين مربوط به فرهنگ است و در آن سخن 2- در امور فرهنگي: بخش
ــفه ي زندگي و رمز و ــه ها و افكار، فلس ــد آن، اصالح انديش ــوزي و مقص از علم آم
ــيده، رعايت سنن و ــوم انديش راز حيات، اصالح زبان و ادبيات،رعايت آداب و رس
شعائر صالحه، توجه به هنر بيدار كننده، توجه به ارزش هاي ارزش دهنده،كشف ها،

ابداعات و اختراعات و مصرف مشروع آن هاست.

ــت و ــي از مباحث دين در مورد اقتصاد اس 3- در عرصه ي اقتصادي: بخش
ــت آوردن ــروع مادي يا غير مادي، به دس در آن صحبت از وجوب كار، توليد مش
ــراف، تبذير، ــت و در آن پرهيز از اس ــروع اس ــد و مالكيت آن، و مصرف مش درآم
ــي و ولخرجي، رعايت اصل اقتصاد به ــت به خرج دادن، اِتراف و عياش اقتار1 و خّس

معني ميانه روي است.

ــكيل حكومت عادله و زمامداري به حق، ــعي در تش 4- در بُعِد سياسـي: س
امين و مدير و مدبّر و اسالم شناس (فقيه) و داشتن تابعّيت يا متبوعيت مورد قبول
ــاني براي ايجاد امنيت، قرار ــرع است، پذيرش و عمل به قانون حق، كمك رس ش

1. كاستن نفقه 
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ــاب و بيهوده، دفاع مقّدس، ــاس صلح و پرهيز از جنگ بي حس دادن زندگي بر اس
تََحزُّب به حزب الهي توجه به وحدت ملي و روابط به حق و منصفانه بين المللي و

انتظار و سازندگي براي برقراري حكومت جهاني موعود منتظر است.

ــان است مي دانيم ــخن از رابطه متقابل خدا و انس 5- در جنبه ي معنوي: س
ــي،احياء ــان رابطه ي خالقيت، مالكيت، راِزقّيت، ِعّزت بخش كه رابطه ي خدا با انس
ــار، رفتار، ــردار، گفت ــط ك ــت و ضب ــي، ثب ــي، مصلحت انديش ــْه خيرخواه واِماتَ
حسابرسي ها و در نهايت پاداش يا كيفر است و رابطه انسان با خدا رابطه ي تسليم،

حمد و سپاس، اطاعت و عبادت است.

2-16 جلوه اي از سپاس
ــبت به خدا، در ازاي آن همه مهرها، عنايت ها، ــان نس ــپاس انس جلوه اي از س
ــت. او را ــادت و اطاعت او در چهره ي نمازگزاري اس ــا عب ــاني ها، هدايت ه مددرس
ــر(ص) آيا من بنده ي ــا به فرموده ي پيامب ــت. اّم ــه نماز و عبادت ما نيازي نيس ب
ــم؟ به ويژه براي او كه براي هر تنفس، دو نعمت معّين ــگزاري براي او نباش سپاس

كرده است: نعمِت َدم و نعمِت بازَدم.
ــخن ــت. نوعي س ــان اس ــكر نعمت خدا مايه ي تعالي روح انس نماز عالوه بر ش
ــت كه پيوند با قدرت ، خود موِجِد قدرت گويي و عرض نياز با قدرت بى نهايت اس
ــخ دادن به دعوت بار عام خداوندي است كه ــت. نماز معراج مؤمن است و پاس اس
ــتمداد از ــايه ي آن آدمي به رازگويي با او، اس با اذان آن را اعالم مي كند و در س
ــت كه رسول خدا(ص) آن را ــت مي يابد و اين همان اس او، و عبادت خاص او دس

ُهًْ عيني الصلوهًْ مايه ي روشني چشم خود مي خواند و مي فرمود: و ُقرَّ

برگزاري نماز در خانواده
پدران و مادران چگونه فرزندان خود را به نماز وادارند؟ پاسخ اين است:

1- دعوت او: هر پدري يا مادري در اّول وقت نماز، سجاده خود را بگستراند،
ــاله ي خود تهّيه كند و با زبان مهر و ــجاده ي زيبايي براي فرزند سه يا چهار س س
محبت او را صدا كند: علي جان، زينب من! بيا مي خواهيم نماز بخوانيم  (و در اين

راه همه ي مهر و محبت خود را بروز دهد).
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ــت او در وسط نماز به ــروع نمايد ممكن اس او را با خود همراه كند و نماز را ش
دنبال يك اسباب بازي، يك پروانه و... برود. از او بازخواست نكند فقط بعدها به او

تذّكر دهد كه آدم در سر نماز نبايد به سوي چيزي راه بيفتد.

ــم و ــعي كنيد نماز را در برابر چش 2- علنـي كردن نمـاز خواني خود: س
ديدگان فرزند خود انجام دهيد.. تا آن ها آن را ببينند. چنان نباشد كه شما نماز را
در پستويي و در گوشه اي از خلوت به دور از چشم بچه ها بخوانيد. بگذاريد چشم

بچه هاي خردسال شما آن را ببينند.

ــه 3- آرايش محل نماز: براي كودكان محل نماز را زيبا كنيد. اگر در مدرس
ــت نمازخانه را تزيين كنيد. حتي خود بچه ها تصميم بگيرند آن محل را زينت اس

كنند و اين امر در روحيه ي بچه ها و جلب آن ها به نماز مؤثر است.

ــه و چه ــجد مدرس 4- خوش بو كردن محل نماز: چه در خانه و چه در مس
ــجد محل،زيرا بوي خوش خود از عوامل جذب است ( گاهي فرش مسجد در مس
ــجد پاي خود را نمي شويند يا جوراب خود را ــت، زيرا افراد در ورود به مس بد بوس

عوض نمي كنند و اين بوي بد مايه ي نفرت است).

5- تزيين قرائت نماز: از چيزهائي كه بچه ها را به نماز راغب مي سازد صوت
خوش در قرائت نماز است سعي كنيد نماز را با لحن خوش و با صداي زيبا بخوانيد

كه اين در جلب نظر كودكان و حتي بزرگ تران بسيار مؤثر است.

6- آموزش هـاي تدريجي: هرگز كودك را مجبور نكنيد كه مقدمات نماز يا
مقارنات نماز يا مبطالت نماز را حفظ كند. اين آموزش ها را به صورت تدريجي در

طي چند سال به او بياموزيد، مثًال :
ــورد. هفته ي ديگر ــر نماز نبايد چيزي بخ ــه او بگوييد آدمي در س ــك روز ب ي
ــر نماز نبايد راه برود. هفته ي بعد بگوييد تا ظهر نشده است و بگوييد آدمي در س
اذان نگفته اند ، نبايد نماز بخوانيم. هفته ي بعد بگوييد آدمي در سر نماز حق ندارد

با ديگران حرف بزند و...
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ــت از همه ي كارها 7- آمادگي: پدر يا مادر چند دقيقه قبل از نماز بايد دس
بكشند و مثًال وضو بگيرند. و روي به قبله بنشينند و آماده ي نماز شوند تا كودك
دريابد كه نماز امري مهم است و پدر يا مادر به قصد آن از كار خود دست كشيدند

و آماده ي نماز شدند.
ــته ــالگي كودك اصرار نداش 8- بيـدار كردن براي نماز: تا قبل از هفت س
باشيد او را صبح ها براي نماز بيدار كنيد. مگر آن كه خود آن را بخواهد پس از اين
ــيدن بلكه همه ي ــن او را براي نماز بيدار كنيد، ولي نه از روي جبر و فرياد كش س
ــد و او را با مهر و محبت و نوازش ــول كني ــر و محبت و نوازش را در يك كپس مه

بيدار كنيد تا به نماز بايستد.

ــما نماز مي خواند. او را براي 9- سـهل گيري و سرعت: اگر فرزند شما با ش
ــَتَحّبات را انجام دهيد ــت همه ي تَعقيبات و ُمْس نماز زياد معطل نكنيد. الزم نيس
ــي بيش تر بخوانيد تا او ــاز را در حّد يك دقيقه يا اندك ــعي كنيد هر ركعت نم س
ــود . مي دانيد كه امام جماعت در مسجد هم بايد همين امر را ــته نش از نماز خس

مراعات كند.

ــت او در نماز عبارتي را غلط تلفظ كند 10- سـخت گيري نكردن: ممكن اس
ــخت نگيريد. او را براي اين خطا سرزنش نكنيد. يكي دوبار، تازه پس زياد بر او س
از مّدتي، به او تذّكر دهيد كه عبارت درست اين است. و اگر باز هم ُمَوّفق به اداي
درست عبارت نشد او را به خود واگذاريد تا مدتي بگذرد و او قادر به تلفظ صحيح

شود.
ــود را با لّذاِت كامي همراه 11- لـّذاِت كامـي: گاهي عبادت يا نماز كودك خ
ــيريني را ــنگي خواندي اين ش كنيد پس از نماز گاهي به او بگوئيد چون نماز قش

براي تو خريدم، دهانت را باز كن و شيريني يا شكالت را به دهان او بيندازيد.

12- لّذاِت كالمي: در موردي به او بگوئيد آفرين بر پسر بسيار خوبم كه نماز
ــت داشتم حال كه ــت تو را دوس مي خواند، َمْرَحبا به دختر خوبم كه اهل نماز اس

نماز مي خواندي تو را بيش تر دوست دارم.

ــتگان و خويشاوندان، 13- تعريف در نزد ديگران: گاهي در حضور جمع بس
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ــت، از او تعريف كنيد و در نزد جمع مهمانان، در حالي كه او هم در ميان آنان اس
ــكر كه او نماز را ــت و خدا را ش مثًال بگوئيد اين دختر خوبم، نماز را خوب بلد اس

دوست دارد و اّول وقت با من نماز مي خواند!

14- دفاع از او: گاهي ممكن است او را به سبب اشتباهي يا دروغي يا تنبلي
ــقي سرزنش كنند. شما از او دفاع كنيد. بگوئيد او نمازخوان در انجام درس و مش
ــت. نمازخوان كه دروغ نمي گويد. نمازخوان كه تنبل نيست. اگر درس و مشق اس
ــت. من باور ندارم كه او دروغ ــته اس ــكلي داش خود را خوب انجام نداده حتماً مش

بگويد يا تنبلي كند!

ــاز و عبادت بيش تر ــراي اين كه او را به نم 15- تحريـك عواطـف: گاهي ب
ترغيب كنيد عواطف ديني او را تحريك كنيد. به او بگوئيد خداوند نمازخوان ها را
بسيار دوست دارد. مخصوصاً اگر آن نمازخوان كودك هم باشد. خداوند تو را بسيار

دوست دارد، چون تو نماز مي خواني، با او حرف مي زني.

ــارات نماز را براي او معني كنيد. ــت همه ي عب 16- معني عبارات: الزم نيس
ــان كودكانه براي او معني كنيد مثل ــي گاهي بعضي از جمله هاي نماز را به زب ول
ــط دهيد. يا عبارت ُقْل ُهَواُهللا ــرح و بس حيم  و در اطراف آن ش حمِن الرَّ بِْســِم اِهللا الرَّ
اََحد يا عبارت ايّاَك نَْسَتعيُن و.... و بعدها با افزايش سن، باال رفتن قدرت فهم و درك

مي توانيد معاني عبارات ديگر را نيز براي او به زباني ساده شرح دهيد.

17- ذكر داستان ها: براي ترغيب بيش تر او به نماز گاهي داستان هائي از نماز
ــن(ع) در كودكي براي او بگوئيد كه به همراه پيامبر(ص) نماز مي خواند امام حس
ــب(س) در كودكي به همراه ــيد. گاهي از نماز حضرت زين ــر او را مي بوس و پيامب
مادرش براي او بگوئيد كه علي يا فاطمه آن ها را نوازش مي كردند و او را در آغوش

مي گرفتند.

ــجد ببريد تا با جمع و نماز 18- بردن به مسـجد: گاهي او را با خود به مس
ــتد و همراه شما به نماز ــما بايس ــود. او را واداريد كه در كنار ش ــنا ش جماعت آش
ــود. در برخي از موارد كه در مسجد جشني برگزار است و از ــغول ش جماعت مش
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ــته برخي از ــود. در گذش ــعي كنيد اّول از او پذيرائي ش مردم پذيرائي مي كنند س
پيران در مسجد وقتي كودكي را مي ديدند او را نوازش مي كردند حتي به او آجيل

يا شكالت مي دادند تا روح كودك با مسجد بيش تر اُنس گيرد.

ــجد بعد از 19- معرفي به امام جماعت: گاهي او را به نزد امام جماعت مس
نماز ببريد تا او دستي به سرش بكشد و به او آفرين و مرحبا گويد و يا به او دست

بدهد يا پيشاني او را ببوسد.

ــده ي دروغ ندهيد كه مثًال اگر نماز 20-پرهيـز از دروغ: هرگز به كودك وع
ــد يا در فالن مسابقه ــوي؛ يا نمره هاي تو 20 خواهد ش ــاگرد اّول مي ش بخواني ش
ــود. در نتيجه او به ــه وعده ي ما معموالً عملي نمي ش ــوي! كه اين گون برنده مي ش
ــت دارد، اّما ــود. به او بگوئيد نماز بخواني خدا تو را دوس دين و نماز بدبين مي ش
ــوان بايد خوب درس بخواند و از خدا كمك بخواهد تا نمره ي خوب به آدم نمازخ

دست آورد.
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