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مقدمه
قال رسول اهلل: َمن نََكَح هللِ َو أنَْكَح هللِ اْستََحقَّ ِواليَة اهلل1َِ.

هر كه براي خدا ازدواج كند و براي خدا كس��ي رابه ازدواج ديگري درآورد، س��زاوار 
واليت و دوستي خداست.. 

ازدواج يك امر پس��نديده اس��ت كه مطابق طبیعت، فطرت، ش��رع، عقل، حافظ بقاي 
نسل، پاكي نسل، سنّت رسول اكرم، امر مقّدس، نشاط بخش و نشانه ي خدا است. 
پ��س بايد به هنگام، هرچه زودتر و بهتر ب��ه آن پرداخت. با اين حال، در جامعه ي ما 
وضعیت ازدواج براي بعضي چهره  اي ديگر يافته اس��ت. در نزد اطرافیان امري اس��ت 
مش��کل، پرخطر، اضطراب آور، اختالف زا، تنش آفرين، هزينه بر و پر دردسر؛ پس در 

نهايت بهتر آن است كه تا حد ممکن به تأخیر انداخت يا از خیر آن گذشت. 
درب��اره  ي پیدايش اين طرز تلق��ي از ازدواج بحث هاي نظري مختلف و ايده  هاي متفاوتي 
وجود دارد. بعضي علت را در تحول جمعیتي دهه  ي 60 می دانند كه با يك توده ي جمعیتي 
روبرو شديم اين توده در هر دوره اي كه قرار گرفته است، براي آن دوره به حساب كثرت 

نفرات بحران به بار آورده است و هم اكنون به دوره ي ازدواج رسیده است. 

1. المحّجة البیضاء، ج3، ص54 



بعضي هم علت را تحّوالت فرهنگي دهه ي گذش��ته مي دانند كه جوانان را به س��مت 
ارتباط��ات باز اجتماعي كش��اند كه نتیجه ي آن عدم رغبت به ازدواج يا آش��نايي هاي 
مخّرب قبل از ازدواج و در نتیجه انتخاب هاي احساس��ي يا به بیان بهتر اجباري است 

كه منجر به تنش هاي بعد از ازدواج مي  گردد. 
به نظر گروهي باال رفتن سطح توقّعات، ازدواج جوانان را با مشکل مواجه كرده است. 
بعض��ي هم تکنولوژي رس��انه اي جديد را عاملي مي دانند كه به توس��عه ي ارتباطات 
نامطلوب و فس��اد ذهني و حريم شکني انجامیده است كه مقّدمه ي ساير ناهنجاري ها 
اس��ت. و همین باعث شده كه مس��یر مطالبات جوانان از سمت ازدواج و ضروريات 
زندگي به س��مت آزادي هاي اجتماعي س��وق داده ش��ود، آن هم با دستورالعمل هاي 
غربي و در مقابل هم حركتي جّدي در جهت رسیدگي و حفاظت از اين نهاد فرهنگي 

به عمل نیامده است. 
ام��ا هم��ه ي اين اتّفاق ها در برابر فرهنگ غني ديني مردم اين مرز و بوم نمي تواند جز 
اليه ه��اي ظاه��ري جامعه را در زمان كوتاهي تحت تأثیر قرار دهد و با عنايت الهي و 
تمّس��ك به سنّت نبوي و قرآن و اهل بیت) مي توان براحتي اين بحران ها را پشت سر 

گذاشت. همانطور كه بارها مّلت ايران اين امر را ثابت كرده اند. 
در مورد ازدواج جوانان نیز در سال هاي اخیر خیزش هاي خوبي در حوزه هاي مختلف 
از نهادهاي مردمي گرفته تا مس��ئولین، از قوانین مجلس گرفته تا حمايت هاي دولتي 
ش��روع شده اس��ت، ولي در بین همه ي اين ها بايد توّجه داش��ت كه علي رغم نیاز به 
حمايت هاي اقتصادي براي رفع مش��کالت ازدواج جوانان، مشکل اصلي به جنبه هاي 
فرهنگ��ي برمي گردد و بايد ب��راي حل اين بحران همگان دس��ت به اصالح فرهنگي 

جامعه در امر ازدواج بزنند.
ما نیاز به فرهنگ س��ازي در همه ي عرصه هاي ازدواج داريم. ازدواج مثل هر امر مهم 
ديگ��ري با تحّوالت اجتماعي فعلي نیاز ب��ه بازخواني و تعلیم دقیق به جوانان دارد و 
بايد واحدهاي درس��ي و كالس هاي مفّصلي در محیط هاي علمي ، دانشگاهي، نظامي، 



مذهبي و عمومي گذاش��ته ش��ود تا جوانان با آموزش صحی��ح و دقیق و كاربردي با 
اطمینان خاطر به اين امر مقّدس مبادرت ورزند.

كتاب »مطلع مهر« گامي است در اين جهت تا جوانان را در انتخاب شايسته كه مرحله 
اول اس��ت ياري كند. در اين زمینه نشس��ت هاي فراوان و تیم ه��اي تحقیقاتي زيادي 
راه اندازي ش��د. مجموعه ي اين نشس��ت ها كه طي دو سال با حضور صاحبنظران اين 
عرصه به بیش از پنجاه جلسه در حضور بیش از هزار جوان رسید، همچنین در قالب 

سي دي هايي با همین نام همزمان با چاپ كتاب به جوانان عزيز تقديم شد.
نگارن��ده افتخ��ار دارد كه متج��اوز از يك دهه، در محیط هاي دانش��گاهي به بحث و 
بررس��ي و پرسش و پاسخ درباره ي ازدواج مبادرت داشته است. بخشي از نکات اين 
نشس��ت ها به انضمام تحقیقات وس��یعي كه به كمك همکاران گرامیم از بیش از 300 
جلد كتاب، 60 عنوان س��خنراني، س��ايت هاي اينترنتي، مقاالت مجالت و همايش ها 

به دست آمده، به فضل الهي در كتاب مطلع مهر به طور منسجم ارائه گرديده است.
كت��اب مطلع مهر حاوي يك برنام��ه جامع، كاربردي و گام ب��ه گام براي جوانان در 
آس��تانه  ي ازدواج اس��ت. مطالب آن در برگیرنده ي فوريت ازدواج، ش��رايط، موانع، 

معیارها، آداب خواستگاري، گفتگو ها، شیوه ي تحقیق، تصمیم گیري و مهريه است. 
در اين كتاب به چهار شیوه مطالب ارائه گرديده است:

ش��یوه ي اول نموداره��اي جامع از  كل عناويني اس��ت كه در هر بخ��ش بايد به آن 
توجه ش��ود. در اين جداول س��عي شده تا مطالبي از قلم نیفتد و فرد بداند بايد به چه 
موضوعاتي توجه كند كه معموالً در آخر فصل آورده ايم. اين جداول، عالوه بر جوانان 

براي محققین و سخنرانان هم مي تواند بسیار مفید باشد.
ش��یوه ي دوم نکاتي كلیدي در هر مبحث اس��ت كه هركدام تأثیر كاربردي و اساسي 
دارد و مربوط به اساس��ي ترين عناوين مي باشد. بخشي از اين نکات حاصل جستجو 
در منابع ياد شده است كه البته بعضي با تغییراتي ارائه گرديده و نهايتًا مطالبي مقبول، 
كارب��ردي و مفید ارزيابي ش��ده كه بايد مرتب آن ها را م��ورد توجه و دقت  قرار داد. 



طبیعي است كه براي تمامي عناوين نمي توانستیم نکات مربوطه را ذكر كنیم؛ چرا كه 
حجم كتاب اقتضا نداشت، بنابراين تنها عناوين مهم تر، مورد نظر قرار گرفت.

شیوه ي سوم ارائه ي توصیفي محوري ترين مطلب در هر بخش مي باشد كه بايد به طور 
كامل براي خواننده تفهیم شود. طبیعي است كه اگر اين توضیحات براي تمام نکات و 
عناوين به اين حد مي خواست ارائه گردد، چندين مجلد مي شد و شايد انشاءاهلل در آينده 
به آن مبادرت شود؛ اما خواسته ايم خواننده ي محترم با كمك اين توضیحات و تفکر و 

مشورت با خردمندان؛ خود به توضیح مطالب ديگر برسد.
ش��یوه ي چهارم جان كالم تمامي نکات، عناوين و توضیحاتي است كه در فصل هشتم 

به عنوان بهترين انتخاب آورده شده است. لذا اين فصل لب اللباب كل كتاب است .
توصیه مي شود در خالل مطالعه ي اولیه ي كتاب نکاتي كه مورد توجه تان قرار مي گیرد 

را عالمت زده تا بعدها باز بتوانید در هر مرحله به آن مراجعه نمايید. 
از تمامي كس��اني كه در مركز فرهنگي حديث راه عشق و مركز مطالعات و تحقیقات 
حیات طیبه در ارائه ي اين اثر اينجانب را ياري نمودند تشکر وافر دارم. و براي تمامي 

آن ها اجر جزيل خواستارم. 
خدا را ش��اكرم كه توانس��تم اي��ن آرزوي ديرينه را در ايام والدت مس��عود حضرت 
امام رضا در كتابخانه ي حرم مطهر ايش��ان به پايان برس��انم و به مناس��بت ازدواج 
حضرت علي و حضرت زهرا منتش��ر نماي��م. امیدوارم اين اثر مرضي نظر آقا 
امام زمان واقع شود و تأثیر بسزايي در انتخاب صحیح و مناسب براي جوانان مان 

داشته باشد.
                                                                            و من اهلل التوفیق

امیرحسین بانکي پور فرد



مقدمة چاپ هفتم
خدا را ش��كر مي كنم كه كتاب مطلع مهر با عنايت او مورد توجه كثيري از جوانان 
آماده به ازدواج و مش��اوران و فرهيختگان ق��رار گرفت و بحمداهلل در فاصلة كمي 
به كّرات چاپهاي مختلف آن در اقصا نقاط ميهن اس��اميمان پخش شد و توانست 
كمكي به بهگزيني جوانان ما در عرصه ازدواج داشته باشد در طول دو سالي كه از 
چاپ اول اين اثر مي گذرد نقدها و اصاحاتي از جانب هم كارشناسان ، هم جوانان 
گرامي براي اينجانب ارس��ال شد كه ضمن تش��كر از همة آنها سعي شد در چاپ 
جديد كتاب حتي المقدور همة پيشنهادات اعمال گردد لذا چاپ جديد با اصاحات 
اساسي همراه شد. مضافًا بر اين كه بخش هاي مربوط به احاديث ازدواج تجديد نظر 
اساسي شد؛ به نحوي كه با مرور بر بيش از هزار حديث موارد كاربردي كه مناسب 

حال مخاطب باشد ارائه گرديد. 



همچني��ن گفتار اول كه بمثابة چكيده تمام مطالب كتاب بود، به آخر كتاب منتقل 
ش��د كه پس از خواندن كتاب به عنوان يك جمع بندي و نتيجه گيري قابل فهم و 
اس��تفاده بهتري قرار گيرد. در بين اصاحات بيشترين بهره را از نظريات عزيزاني 
بردم كه بر خود فرض مي دانم بپاس تش��كر وافر از همة  آنان نامش��ان را در پايان 

ذكر نمايم. 
مهندس رضا كازروني، حجه االس��ام باقري، اس��تاد انصاري، اس��تاد روش��نفر، 
مهندس ظهيري، دكتر تقي اژه اي، دكتر غامعلي بانكي پورفرد، دكتر س��يد منصور 
علوي، خانم احمدي، زهرا زارعي، ليا فاضل نجف آبادي، نس��يم كريمي، مريم 

فداكار، مريم حسين زاده،

                                  امير حسين بانكي پور فرد 
                                  اول ذيحجه 1430 

و فاطمة زهرا سالروز ازدواج اميرالمومنين



باتشكر از برادران: 
-مهندس حمیدرضا نظری مسؤول گروه های تحقیقاتی 

-سید مهدی صدری مدير سازمان ملی جوانان جهت حمايت از چاپ اين اثر 
-مهدی كالنتری مديرعامل انتشارات حديث راه عشق 

-مختار رنجکش ويراستاری متن و حمیدرضا امینی صفحه آرايی

و خواهران
- اعظم فروغی ابری مدير هماهنگی و اجرا

- سمیه ذوالفقاری، مريم تیموری، ربابه جعفری تدوين نکات و عناوين بحث مهريه 
- فاطمه هاديان، نفیس��ه كرباس��یون ، لیال عسگری، فاطمه عطايی، سمیه تركی مقدم، 

فرشته هوشیدر تدوين نکات و عناوين آداب خواستگاری و تحقیق 
- مرضی��ه گرامی پور، حمی��ده میرزادارانی، نجمه فرزانه خو تهیه و تنظیم ش��رايط و 

موانع ازدواج 
- ملیحه نقش زن ، تايپ مطالب و بقیه ی محققین مركز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه 





1



2



3

در اي��ن گفتار برآنیم با تأكید بر فوريت ازدواج و اينکه جوانان عزيز بايد اين امر 
مقّدس را در وقت خودش و در اوج شور و نشاط جوانی انجام دهند، به موانع تحّقق 
ازدواج و ش��رايطی كه يك جوان برای ازدواج بايد دارا باشد بپردازيم و در اين زمینه 

نقش خانواده و جامعه را نیز مشخص كنیم. 
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1ـ1 وجوب ازدواج در دوران كنوني
اّولین مرحله براي فراهم ش��دن زمینه های يك ازدواج آس��ان و با موفّقیت، تبییِن 
موضوع وجوب ازدواج براي جوانان است. شايد مناسب باشد كه قبل از پرداختن به 
اين مبحث، ازدواج را از نظر احکام اس��الم مورد بررس��ی قرار دهیم؛ يعنی بر اساس 
احکام پنج گانه ی واجب، مس��تحب، مباح، مکروه و ح��رام، بدانیم ازدواج در زمره ی 

كدامیك قرار می گیرد؟ 
در نگاه اّولیه ازدواج »يك مس��تحب مؤّكد« جلوه می نمايد، اّما با نگاه دقیق تر در 
می يابیم فقهای اسالم در هر پنج بخش احکام خمسه، به مسأله ی ازدواج پرداخته اند؛ 
يعن��ی ازدواج گاه��ی واجب، گاهی مس��تحب، گاهی مباح، گاه مک��روه و گاه حرام 
گردي��ده اس��ت! زيرا ازدواج در ش��رايط و افراد مختلف حک��م متفاوتی پیدا خواهد 
كرد. چنانکه ازدواج با محارم »حرام« اس��ت و در مقابل اگر كسی به دلیل عدم كنترل 

غريزه ی جنسی به معصیت بیفتد، ازدواج بر او »واجب« است. 
در شرايط كنونی جامعه و با توّجه به توسعه ی ارتباطات و تهاجم فرهنگی رسانه ها، 
می توان امر ازدواج را از اهم واجبات به ش��مار آورد؛ زيرا متأّس��فانه لغزش��گاه های 
فراوانی بر س��ر راه جوانان كشورمان ايجاد گرديده است به طوري كه در اين شرايط 
واقعًا »در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است«. بر اين اساس اگر جوانی احساس 
كند قادر به كنترل غرايز جنس��ی خود نیست، امر ازدواج بر او واجب است و به طور 
طبیعی طبق فتوای فقها،اين جوان راهی جز مبادرت به ازدواج ندارد. به عبارت ديگر، 
فرصت��ی برای تصمیم گیری در اين زمینه نیس��ت كه بگويد م��ن بايد فکر كنم كه آيا 

خوب است ازدواج كنم يا نه؟
با اين مقّدمه می توان گفت برای طیف وس��عي از جوان��ان، ازدواج حکم واجب 
را دارد. البت��ه نبايد به گناه و خطا افتادن را صرفًا در مس��ائل جنس��ی و گناهان كبیره 
دانست؛ زيرا تأثیر منفی مجّرد ماندن جوانان و غلیان شهوت در وجود ايشان موجب 
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می شود با حاالت ناش��ی از اين مسأله در واجباتشان خللي ايجاد شود. مثاًل جوشش 
غريزه ی جنسی، توفیق كسب علم و يا عبادتی با حضور قلب را به او نمی دهد و گاه 
در پی سرخوردگی ها و بیم به گناه افتادن، از روابط اجتماعی خود می كاهد و رفته رفته 

تأثیرات روانی اين رفتار، موجب عصبی  شدن و تندخويی او می گردد. 
از تأثیرات جانبی ناش��ی از اين مس��أله مي توان بی میلی به كار و فّعالیت، به درس 
و مطالعه و بی میلی به معاش��رت و مصاحبت با همساالن، اقوام و دوستان نام برد. هر 
چند موارد ياد شده از گناهان به شمار نمی آيد، اّما اين ناهنجاری ها مقّدمات گناهانی 

را در انسان بوجود می آورد. 
بايد خاطر نش��ان ش��د كه سوابق دينی، مذهبی، تقوا و رش��د فکری ما نمی تواند 
همیش��ه نگاهدارن��ده ی ما از لغزش ها باش��د. هر چند تقوا در ش��رايط معمولی مانع 
از لغزش انس��ان ها می شود، ولی در ش��رايط بحرانی كنونی كه میدان لغزش ها بسیار 
گس��ترده اس��ت، نه تنها صاحبان تقوا، بلکه دارندگان عصمت هم توانايی مقاومت در 

برابر آن را در خود نبینند چنانکه در قرآن به اين نکته صريحًا اشاره شده است. 
حضرت يوس��ف  كه از معصومین و پیامبران الهی است و از درجه ی خلوص 
و عبادت بس��یار بااليي برخوردار است و با اينکه وسوس��ه های شیطانی در انبیاء راه 
ندارد و حضرت يوسف از امتحانی بزرگ سرافراز و موفّق بیرون آمد و به همگان 
اثبات ش��د او جوانی عفیف و پاک اس��ت، اّما هنگامی كه زلیخا در آن محفل زنانه به 
مالمتگران خويش اعالم می كند هر چند يوس��ف  دفعه ی قبل به خواهش من تن 
در نداد، ولی من آخر او را وادار به اين گناه می كنم؛ حضرت يوس��ف در پاس��خ 
ب��ه او نمی گويد تو توانايی چنین كاری نداری و من امتحانم را با س��ربلندی پش��ت 
س��ر گذاشتم؛ زيرا من معصوم هستم، بلکه از حضرت حق می خواهد برای رهايی از 
چن��گ حیله های زلیخا زندان را نصیبش گرداند. می فرمايد: پروردگارا! زندان نزد من 
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محبوب تر است از آنچه اين ها مرا به سوي آن مي خوانند؛ و اگر مکر و نیرنگ آن ها را 
از من بازنگرداني، به سوي آنان متمايل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود.1

يعنی حضرت يوس��ف از پی��ش آمدن صحنه ای ديگر مانند صحنه ی پیش��ین 
احساس هراس و نگرانی می كند؛ زيرا در چنین شرايطی معلوم نیست بتواند در مقابل 

آتش شهوت از خود مقاومت نشان دهد. 
نق��ل كرده ان��د از مقّدس اردبیلی! پرس��یدند: اگر در خانه ای بین ش��ما و خانمی 
خلوتی ايجاد شد چه می كنید؟ مقّدس اردبیلی گفت: من به خدا پناه می برم كه چنین 

امتحانی را به سرم نیاورد. 
در روايت آمده اس��ت: پیامبر به همه ي زنان سالم می كردند در حالي كه براي 
حض��رت عل��ی � كه از زمره ي جوانان اصحاب پیامبر بودند  � ناخوش��ايند بود به 
زنان جوان س��الم كنند. حضرت مي فرمودند: مي ترس��م صداي ايشان دلم را بلرزاند 
و آنچه از ]بدي[ برايم بوجود مي آيد بیش از ثوابي باش��د كه كس��ب مي كنم!2 از اين 
مطل��ب می توان ب��ه اهمیت موضوع بیش تر پی  برد. هر چن��د امیرمؤمنان عصمت 
كبري دارند، ولی بايد بگونه ای رفتار كنند كه الگو باش��ند؛ وانگهی آن دختر جوان كه 

معصوم نیست و ممکن است دچار لغزش شود. 
انس��ان در شرايط كنونی به طريق اولي نمی تواند به گذشته ی خويش اطمینان كند 
و تکیه داش��ته باش��د و با خود بگويد با وجود اين ماهواره ها، وسايل ارتباط جمعی، 

تلفن های تصويری و... من دچار لغزش نمی شوم!
وء إاّل  ُئ نَْفسی إنَّ النَّْفَس اَلََّماَرٌة بِالسُّ كالم حضرت يوس��ف كه فرمود: »َو ما اُبَرِّ

ما َرِحَم َربّی«3 هشداری تکان دهنده برای همه ی جوانان عزيز است. 
اين كالم را زمانی حضرت يوس��ف بی��ان می كند كه معصومیت و بی گناهی او 

ني َكیَْدُهنَّ أَْصُب إلَیْهِنَّ  ْجُن أَحبُّ إلَیَّ مِّما يَْدُعونَني إلَیِْه و إاّل تَْصِرْف َعّ 1. يوسف)12(/33: »قاَل َربِّ السِّ
َو أُكن مَِّن الْجاِهلیَن« 
2. كافي، ج2، ص48 

3. يوسف)12(/53
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 بر همگان ثابت ش��ده است و عزيز مصر و زنان مالمتگر مصری و دوستان يوسف
در زندان به پاكی و صداقت و عّفت يوس��ف اذعان دارند. يعنی ای كس��انی كه به 
پاك��ی م��ن اقرار و اذعان داريد، با اين وجود من نفس اّم��اره ی خود را تبرئه نمی كنم. 
نف��س من مرا به ب��دی دعوت می كند و اگر نجات يافتم فق��ط به دلیل رحمت و نظر 

لطف پروردگار بود. 
اگر جوانی توفیق صیانت نفس خود را داشته است، نشانه ی رحمت خداوند است 
و بديهی است كه اين رحمت براي ما زمانی تداوم می يابد كه بر اساس قاعده ی لطف 
و رحمت او حركت كنیم و پیش برويم. خالصه  ی مطلب اينکه با احس��اس وجوب 

ازدواج ديگر منعی در اصل قضیه نداشته باشیم. 

1ـ2 ضرورت تحصیل مقدمه ی واجب
پ��س از اينکه جوانی وجوب امر ازدواج را در وجود خويش احس��اس كرد � به 
طوري كه اكنون اين وضعیت در جامعه ی فعلی در مورد بسیاری از جوانان ما صادق 

است � بايد شرايط آن واجب را نیز بوجود آورد. 
در بعضی واجبات اگر شرايط وجوب حاصل گرديد، آن امر واجب می شود. بطور 
مثال حج كه يك فريضه و از واجبات و فروع دينی ما مس��لمانان به ش��مار می آيد و 
از اهّمیت بااليی برخوردار اس��ت، ش��رايطی دارد كه از جمله شرايط آن »استطاعت« 
اس��ت و فقها در خصوص استطاعت، چهار اس��تطاعت »مالی«، »جسمی«، »امنیتی« و 
»زمانی« را ش��رط وجوب حّج تمتّع دانس��ته اند. اّما آيا مس��تطیع شدن نیز از واجبات 
است؟ يعنی آيا شما بايد خود را به مشّقت بیندازيد كه به استطاعت برسید تا حج بر 

شما واجب شود؟!
پاس��خ اين سؤال منفی اس��ت؛ زيرا چنانچه مستطیع ش��ديد، حّج بر شما واجب 

می شود و شارع مقّدس شما را موّظف به مستطیع شدن ننموده است. 
اّما برخی ديگر از واجبات كه بر همه ی افراد مسلمان واجب است؛ در عین حال، 
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آن واجبات ش��رايطی دارند كه تحصیل شرايطشان نیز واجب است. مثاًل نماز بر همه 
واجب اس��ت ولی ش��رط ابتدايی اقامه ی نماز، طهارت و وضو اس��ت. پس اينك كه 
شرط نماز صحیح، داشتن طهارت و وضو است، بر شما واجب می گردد وضو بگیريد 

و سپس نماز را اقامه كنید. 
كس��ی نمی تواند نماز نخواند به اين دلیل كه وضو ندارد. درس��ت است كه انسان 
بی وض��و نمی تواند نماز بخواند، ولی بر او واجب اس��ت وض��و بگیرد و نماز بخواند 

يعنی مقدمه ی آن نیز واجب است. 

1ـ3 وظیفه ی همگانی جهت تسهیل ازدواج
حال اين سؤال مطرح مي شود كه ازدواج جزء كدام دسته ي واجبات است؟ 

در پاس��خ بايد گفت: قطعًا ش��رايط ازدواج نیز مانند ش��رايط نماز اس��ت. اگر بر 
جوانی ازدواج واجب شد، تحصیل شرايط ازدواج هم بر او واجب می شود. البته يك 
فرق عمده در وجوب ازدواج جوانان با ديگر واجبات وجود دارد و آن اين است كه 
تحصیل ش��رايط و مقّدمات ازدواج صرفًا تکلیف خود جوان نیست؛ بلکه بنا بر آيه ي 
»وَ أنْکِحُ��وا االَاْيامَ��ی مِنْکُمْ و الصّالِحینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إمائِکُمْ«1 مردان و زنان بی همس��ر 
خود را همسر دهید همچنین غالمان و كنیزاني كه شايستگي ازدواج را دارند. دستور 
خداوند نه تنها به جوانان، كه به ديگر مس��لمانان نیز تحصیل ش��رايط ازدواج واجب 
اس��ت. مردان و زنان بي  همس��ر خود را همس��ر دهید همچنین غالمان و كنیزاني كه 

شايستگي ازدواج را دارند. 
بط��ور مثال اگ��ر در جامعه بر ي��ك میلیون ج��وان امر ازدواج واجب باش��د، بر 
دولتمردان و ديگر افراد مس��ؤول و توانمند نیز واجب اس��ت كه شرايط ازدواج آنان 
را فراهم نمايند. بر نمايندگان مجلس و قانونگذاران اس��ت كه قوانین تس��هیل ازدواج 
جوانان را به تصويب برس��انند. بر اعضای شوراهای ش��هر و روستاست كه امکانات 

1. نور)24(/32
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ش��هر و روس��تا را در جهت ازدواج جوانان مهیّا نمايند. بر پدر و مادر و بزرگان آن 
جوان است كه زمینه ی ازدواج جوانشان را مهیّا سازند. 

پیامبر فرمودند: از حقوق فرزند بر پدرش، اين س��ه چیز است: نام نیکو بر او بنهد، به 
او س��واد بیاموزد، و هنگامي كه بالغ ش��د، او را همس��ر بدهد1 و در جاي ديگر تأكید 
كردند: هر كس فرزندش به س��ن ازدواج برسد و توان ازدواج دادن او را داشته باشد، 

)ولي اين كار را نکند( و از فرزندش لغزشي سر زند، گناهش به گردن اوست.2 
با اين توصیف، اين ش��رط از ش��رط واجب نماز هم بسیار قوی تر است. در نماز، 
شرايط اقامه ی آن فقط بر شخص نمازگزار واجب می گردد. اّما در امر ازدواج، ديگران 
نیز در فراهم آوردن ش��رايط مسؤول هستند. يعنی هر فردی با امکاناتی كه در اختیار 
دارد بايد در حّل اين مهم و واجب تالش نمايد. كسانی كه از موقعیت های اجتماعی 
و وجهه ه��ای قانونی برخوردارن��د، بايد از آن بهره بگیرن��د. متمّکنین با اموال خود، 
رسانه ها با اّطالع رسانی و تبیین فرهنگ صحیح در تسهیل امر ازدواج كوشش نمايند و 
در يك جمله بايد گفت: هیچ مسلمانی در اين خصوص بی مسؤولیت نیست. بانك ها، 
قرض الحس��نه ها و سیستم بانکی كشور بايد با اختصاص و اعطای تسهیالت خود به 

امر ازدواج در رونق بخشیدن به اين مهم گام های اساسی بردارند. 
بر اين اس��اس، وقتی ازدواج واجب است، تس��هیل ازدواج هم بر همگان واجب 

می شود و بايد زمینه های شکل گرفتن ازدواج جوانان را همه فراهم آورند. 
در اين زمینه توصیه  هاي زيادي از ناحیة معصومین شده است كه به بعضي اشاره مي-

 شود: 
پیامبر خدا: هر كس دختري را همسر دهد، در روز رستاخیز ، خداوند تاج شاهي 

بر سر او مي  نهد. 3

1 . )مکارم االخالق، ج 1، ص 474( 
2 . )الفردوس، ج 3، ص 48 ( 

3 . )كنزل العمال، ج 1 ، ص 451( 
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پیامبر خدا: هر كس در راه به ازدواج درآوردن دو مؤمن بکوشد تا آن دو را به هم 
برساند، خداوند، هزار زن از حورالعین به همسري او درمی آورد كه هر زني، در كوشکي 
از در وياقوت اس��ت، و براي هر قدمي كه در اين راه برمی دارد يا براي هر س��خني كه 
در اين راه می گويد، عمل يك س��ال )عبادت( – كه ش��ب هاي آن را به نماز بگذراند و 

روزهايش را به روزه  داري-، برايش نوشته مي  شود. 1
پیامبر خدا: هر كس برادر مؤمن خود را به ازدواج زني درآورد كه همدم و كمك-
 يار و ماية آس��ايش او باشد خداوند از حورالعین، به همسري وي درمی آورد، و او را با 
هر يك از صديقان اهل بیت پیامبرش- كه دوست داشته باشد-، و برادرانش مأنوس 

مي  كند، و آنان را هم با او همدم مي  گرداند. 2
پیامبر خدا: هر كس بندة خدايي را زن دهد، خداوند، تاج شاهي بر سر او مي  نهد.3
امام صادق : هر كس بي  همس��ري را همس��ر بدهد، از كساني است كه خداوند در 

روز قیامت، به او نظر )لطف( مي  افکند. 4
امام كاظم : س��ه كس ��اند كه در آن روزي كه سايه  اي جز ساية عرش خدا نیست ، 
در ساية عرش خدا هستند: مردي كه برادر مسلمانش را همسر بدهد، يا به او خدمت 

كند، يا رازي از او را پوشیده بدارد. 5

1ـ4 رفع موانع ازدواج
مانع تراش��ی در ازدواج، مصداق »َصدِّ َعْن َس��بیِل اهلل«6 محسوب می شود و بديهی 
اس��ت هر كس بايد به هر طريق كه مي  تواند مش��کالتی را از سر راه اين امر بردارد. با 

1 . )ثواب االعمال، ص 340(
2 . )بحاراالنوار، ج 75، ص 34( 

3 . )المعجم الکبیر، ج 20، ص 189( 
4 . )الکافي، ج 5، ص 331( 

5 . )الخصال، ص 141( 
6. اشاره به آيه ي 25 سوره ي مباركه ي حّج
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اين جمله می خواهیم بگويیم نه تنها وظیفه ی آحاد جامعه ايجاد بستر و شرايط مناسب 
و آسان برای ازدواج است، بلکه رفع موانع هم از واجبات اين مهم به شمار می آيد و 

چه بسا رفع موانع بیش تر در جامعه سرايت و عمومیت دارد. 
به عبارتی ديگر، برای ايجاد مقتضی بعضی از افراد جامعه مّد نظر قرار می گیرند؛ 
در حالی كه در رفع موانع تك تك آحاد جامعه سهیم هستند و می توانند در رفع موانع 
نقش ايفا كنند؛ زيرا بزرگ ترين مانع ازدواج در جامعه ی كنونی افکار و فرهنگ غلط 
اجتماع در بحث ازدواج اس��ت؛ آداب و رسوم دست و پاگیری كه آحاد جامعه آن را 
پذيرفته ايم و در هر قومیّتی بگونه ای كم و بیش به عنوان س��نّت و رس��وم ديرينه جزء 
الينفك ازدواج قرار داده ايم. حاشیه های غیرضروری اين مهم بقدری از متن آن زيادتر 
شده است كه اصل متن را زير سؤال برده است و همه با هم مانعی در راه امر خدا و 

مصداق »صّد عن سبیل اهلل« شده ايم!
هر كس به میزان ولخرجی و ريخت و پاش غیرضروری كه در تش��ريفات ازدواج 
فرزندش انجام مي دهد، مصداق اين »صّد عن س��بیل اهلل« است. يقین بدانیم تشريفاتی 
ك��ه ما برای ازدواج فرزندانمان به خاطر تمّکن و توان مالی به گردن گرفته ايم، در روز 

قیامت ما را گرفتار می كند. 
وقت��ی مادری برای دخترش جهیزي��ه ای آنچنانی فراهم می كند، )هر چند به ظاهر 
از مال حالل همس��رش تهیه كرده اس��ت( نتیجه ی اين فیس و افاده ها س��رخوردگی 
ديگر دختران می شود؛ زيرا آنان تصّور می كنند اگر جهیزيه ای در حّد آن عروس خانم 

نداشته باشند، موجب سرافکندگی در بین اقوام و آشنايان است. 
در همه ی زمینه ها اين مثال را مقايسه كنید و مخارج و تشريفات برپايی يك مجلس 
عقد و عروس��ی را در نظر بگیريد. بنابراين همه دست به دست هم داده ايم و با پذيرفتن 
اين آداب و رسوم كه متأّسفانه روز به روز بر هزينه های آن می افزايیم سّد راه خدا شده ايم. 
بحمداهلل در سال های اخیر فّعالیت های ارزشمندی از برخی نهادها و مسؤوالن در 
راس��تای اين مهم صورت پذيرفته اس��ت و خیريه ها و نهادهای مردمی نیز در تسهیل 
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امر ازدواج هّمت گمارده اند كه امید است اين روند رو به گسترش و افزايش باشد. 
1ـ4ـ1 تحصیالت و ازدواج

پسري كه عالقمند به ادامه ي تحصیل است در صورتي كه احساس نیاز به ازدواج 
ندارد، بهتر اس��ت ازدواج را تأخیر بیندازد. ولي اگر فرد احساس كند نسبت به جنس 
مخالف دچار لغزش ش��ده اس��ت، احساس مي كند كنترل شهوات برايش سخت شده 
چه در برخورد با جنس مخالف، چه همجنس، چه در تنهايي، همین كه اين احساس 
را ك��رد، اين ه��ا همه نش��انه ي نیاز به ازدواج اس��ت و در اين  ص��ورت نبايد بخاطر 

تحصیالت ازدواج را عقب بیندازد. 
البته در مورد خانم ها چه نیاز به ازدواج پیدا شد و چه نشد، اصل اّولیه اين است 

كه دختر هر چه زودتر اگر امکان ازدواج فراهم بود، ازدواج كند. چرا؟  
1� بخاطر انواع و اقسام مزاحمت  ها

دختر می خواهد درس بخواند، مرتّب برايش مزاحمت ايجاد می شود، چه با قصد 
منفي، چه به نیت خواستگاري كه موجب مي  شود دغدغه ي محیط و افراد را پیدا  كند. 

اين ها وقت زيادی از او می گیرد. 
2� ذهنیت های اطرافیان 

دختری كه دنبال كس��ب علم اس��ت و مي خواهد به مركزي يا نزد اس��تادي برود 
و بحث كند، چون مجّرد اس��ت، همیش��ه ي��ك ذهنیت منفی به دنبالش هس��ت. اين 

ذهنیت ها مانع خیلی پیشرفت ها می شود. 
3� از دست دادن موقعیت هاي مناسب  

در اين چند سال كه دختر می خواهد به اهداف علمي خود برسد، خواستگارهای 
خوب��ی داش��ته و رد ك��رده و حاال مثاًل فوق لیس��انس گرفته و در ضمن س��نش هم 
باالتر رفته ولي از آن طرف هم كمیت و هم كیفیت خواس��تگارها پائین آمده اس��ت 
و در ضم��ن توقعات او هم باال رفته اس��ت. در اين حالت ك��ه دختر به يك تعارض 
می رس��د كه خودش لیاقت های ويژه ای دارد ولی طالبین او به اين لیاقت ها نرسیده اند 
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و احس��اس جفا از طرف جامعه می كند و مجبور اس��ت به خواستگاري كمتر از آنچه 
مي خواست جواب مثبت بدهد كه امکان دارد بعداً دچار مشکل بشود. 

4� عدم سازگاري
انسان بطور طبیعي هر چه سنّش باالتر می رود، قّوه ي سازگاری و انعطاف پذيريش 

كم تر می شود. لذا چه دختر، چه پسر بهتر است زودتر ازدواج كنند.
5� عدم تناسب تحصیلي

میانگین س��طح تحصیلی دخترها از پس��رها باالتر رفته اس��ت. بنابراين بخشي از 
دختران تحصیل كرده مجبورند با پس��ری ازدواج كنند كه از نظر تحصیلی پايین تر از 
آن ه��ا هس��تند. بنابراين يا ازدواج نمي كنند و ي��ا ازدواج می كنند و زندگی برای آن ها 
سخت می شود. در هر حال س��فارش می شود اگر شرايط مهیّاست، ازدواج كنید. اگر 
همه ي ش��رايط در نظر گرفته شد، تحصیل مانع ازدواج نیست؛ اگر چه ازدواج كّمیت 
وق��ت را كم می كند، ولی بركتش را زياد می نمايد. ازدواج به كار، تحصیل و... بركت 
می دهد؛ به ش��رط آنکه متناس��ب و مناس��ب باشد. شرايط متناس��ب با ازدواج ضمن 
تحصیل يعنی اينکه ش��ما كه اآلن وضعیت آنچنان��ی نداريد، از طرف مقابل هم توقّع 

آنچنانی نداشته باشید. 
فرد مناسب، منظور فرد ايده آل نیست؛ مگر خود شما ايده آل هستید كه می خواهید 
طرف مقابل ايده آل باش��د؟ منظور از مناسب، يعنی به خود، خانواده و فرهنگت نگاه 

كن و انتخاب كن.
پ��س ازدواج مانع تحصیل نیس��ت؛ اّما نوع انتخاب مانع تحصیل اس��ت. موضوع 
اين نیس��ت كه كسي را انتخاب كنیم كه همانند ما درس بخواند، بلکه گاهی همسر با 
آنکه خود نتوانس��ته است ادامه  تحصیل دهد، ولي واقعًا احساس عالقه به تحصیالت 
همس��رش دارد و اين را می توان در زندگی ديد. عش��ق به تحصیل، بعضی اوقات در 
وجود فردي هس��ت ولی به خاطر ش��رايط زندگی نمی تواند برود دنبال تحصیل. اين 

عشق را انتقال می دهد به وجود همسرش. اين  افراد زوج های موفّقی هستند. 
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يك نکته ي اساس��ي برای خانم ها اين اس��ت كه يك دختر تا ازدواج نکند، خیلی 
چیزها برايش دغدغه اس��ت. مثاًل پدر و مادرش، دوس��تان، تحصی��الت، كار و ... و 
نمی تواند از آن ها جدا بش��ود. ولی طبیعت دختران اين طور اس��ت كه يك دختر به 
محض ازدواج دغدغه ي اصلی و كانون توّجهش همس��رش می شود. حال، اگر شوهر 
او رغبت به ادامه ي تحصیل همس��رش داش��ته باش��د، كانون توّج��ه خانم به ادامه ي 
تحصیل منتقل می ش��ود. اّما اگر خدای ناكرده طوری ش��ود كه اين خانم از شوهرش 
س��رد ش��ود، ولی فردي باش��د كه مزاحم او نباشد و همزيستی مس��المت آمیز داشته 
باش��ند، باز اين دختر می رود سراغ درسش. چون دغدغه اش شوهرش نیست. اّما اگر 
به ش��وهرش عالقمند باش��د و او به درس عالقمند نباشد، اين زن ديگر نمی تواند در 

تحصیل موفّق باشد. 
بنابراين دختر خانم ها به اين نکته توجه داش��ته باش��ند كه اگر فرد مناس��بي براي 
ازدواج پیدا ش��ود، آنچه مقدم مي باشد ازدواج است نه تحصیل. البته با در نظر داشتن 

اين نکته كه در حال سپري كردن مقاطع حساس تحصیلي )كنکور و ...( نباشند.
فک��ر نکنید ب��ا ازدواج كردن برنام��ه تحصیلي تان به هم مي خ��ورد بلکه در پرتو 
ازدواج، شما و همسرتان مي توانید يکديگر را در اين راه ياري كنید و به هم دلگرمي 

و امید دهید كه اين مسأله در موفقیتتان در تحصیالت علمي بسیار مؤثر است.
توّجه داش��ته باش��ید در ماه ه��ای اّول ازدواج تحصیالت فرد تحت الش��عاع قرار 
می گیرد و گاهي دچار تزلزل مي شود كه با توجه به روحیه ي خانم ها، اين امر در آن ها 

بیشتر است؛ پس شروع ازدواج نبايد با مقاطع حساس تحصیلی همراه باشد. 
به طور كلي راه حل خروج از تشويش ذهني در اين زمینه، بررسي زندگي كساني 

است كه ازدواج كرده اند و تحصیالتشان را نیز ادامه داد ه اند.
اگر نهايتًا مس��یر ازدواج در حین تحصیل را برگزيديد و نگران مش��کالتي هستید 

كه با آن مواجه مي شويد، به راه  حل هاي زير توجه كنید:
� مي توانید با مقدمات س��اده و بدون تش��ريفات عقد ش��رعي كنی��د، اما زندگي 
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مشترک را به تأخیر بیندازيد.اصطالحًا ازدواج نیمه مستقل داشته باشید. 
� كار ك��ردن همگام ب��ا تحصیل، مي تواند در كاهش مش��کالت اقتصادي ش��ما 

تأثیرگذار باشد.
� وقتي زندگي س��اده و قانعي داش��ته باش��ید، آرامش فکري و روحي بیش��تري 
خواهید داش��ت؛ در اين صورت راحت تر مي توانید در مس��ائل علمي، پژوهش��ي و 

صنعتي پیشرفت كنید.
� حمايت های والدين مي تواند در كاهش مشکالت دوران تحصیل مؤثر باشد.

� وقتي هر دو زوج يا يکی از زوجین محصل باش��د، انجام كارهاي منزل به طور 
مش��ترک صورت مي گیرد كه اين مس��أله عالوه بر محبت و دلگرمي، اجر اخروي را 

هم به دنبال دارد.
� با توافق يکديگر تا پايان تحصیل، از بچه دار شدن جلوگیري كنید و با آسودگي 

بیشتري به تحصیل بپردازيد.
گاهي اوقات والدين ادامه ي تحصیل فرزندانش��ان را مانع ازدواج آن ها مي دانند و 
ب��ا ازدواج آن ه��ا مخالفت مي كنند در اين صورت از طريق اف��راد بانفوذ بايد به آن ها 

گوشزد كرد كه: 
� گاهي فرزندان به خصوص دختران از ابراز نیاز به ازدواج خجالت مي كشند و يا 
حتي ممکن است جواب منفي هم بدهند؛ درصورتي كه درونشان غوغايي برپاست.

� اشکال تراشي وس��نگ انداختن بي جاي والدين باعث مي شود فرزندان به آن ها 
بدبین شوند و از آن ها كینه به دل بگیرند.

� ازدواج فرزندان درفصل مناس��ب عالوه بر امکان اس��تفاده ي مفید از بهار عمر، 
سبب مي شود كه درسشان را هم با آسودگي خیال بیشتري دنبال كنند.

فرزندان براي از بین بردن اش��کال تراش��ي هاي غیرمنطقي و نامعقول بهتر اس��ت 
راهکارهاي زير را به كار بندند:

� صحبت مستقیم، معقول، مؤدبانه، منطقي و همراه با احترام به والدين و گوشزدكردن 
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اشکاالت آن ها و توجیه آنها نسبت به غیرمنطقي بودن شیوه ي برخوردشان.
� در صورت ش��رم و حیا و يا تأثیرگذار نبودن صحبت مس��تقیم، واس��طه كردن 

افرادي كه حرف آن ها در والدينشان مؤثر واقع مي گردد.
در پايان تأكید مي كنیم يکي از داليل باال رفتن س��ن ازدواج تحصیالت اس��ت كه 
ازدواج ه��اي دانش��جويي عالوه بر كاهش تنش هاي روحي جوانان از باال رفتن س��ن 
ازدواج نی��ز جلوگیري مي كند و همچنین از مزاياي جش��ن هاي ازدواج دانش��جويي 

صرفه جويي اقتصادي براي زوجین است.

 1ـ4ـ2 سن
مانع سن گاهي در پايین بودن خود را نشان مي دهد و گاهي در باال بودن. صرف 
پايین بودن س��ن ب��راي ازدواج جوانان نمي تواند مانعي محس��وب ش��ود اين امر در 

صورتي است كه فرد از رشد عقلي بااليي برخوردار باشد.
از جمله نتايج مثبت ازدواج درس��نین پايین تر: انعطاف پذيري ، گذش��ت ونشاط 

روحي بیشتر به همراه توقعات پايین تر وآسیب پذيري كمتر خواهد بود.
گاهي پائین بودن سن فرد )به خصوص دختران( نه تنها مانعي محسوب نمي شود، 
بلکه باعث همراه شدن و تأثیر پذيری بیشتر او از همسر مي شود و در آرامش زندگي 

بسیار مؤثر خواهد بود.
در حال��ت بعدي باال رفتن س��ن اف��راد به خصوص دختراني كه از س��ن بچه دار 
شدنشان گذشته است و نیز اكراه اطرافیان، به عنوان مانعي براي ازدواج آنها محسوب 
مي ش��ود؛ در صورتي كه بايد توجه داشت كه »زوجیت« مستقل از فرزندآوري است 

و چه بسا چنین افرادي بیشترين آرامش را در زندگي مشترک تجربه خواهند كرد.
بايد توجه داش��ت گاهي باالرفتن سن منجر به كسب تجربه ي بیشتر و رسیدن به 

پختگي مي شود.
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1ـ4ـ3 سربازي
در مورد رفع مانع سربازي بايد به نکات زير توّجه كرد:

1� پس��راني كه تحصیالت دانشگاهي دارند مشکل خاصي جهت سربازي ندارند؛ 
چراكه مي توانند بعد از پايان تحصیالت در قالب تعّهدهايي كه همراه با انجام شغلشان 
است، خدمت سربازي را انجام داده بدون اينکه وقفه اي در زندگیشان به وجود آيد.

2� خانواده ي دختر عّلت معافیت فرد را جويا شوند و نسبت به صّحت آن تحقیق كنند. 
3� س��ربازي نرفتن پس��رها دراصل مانعي براي ازدواج محسوب نمي شود چراكه 

فرد مي تواند عقدكرده سپس به سربازي رود.
4� فرار از سربازي نه تنها مشکل را حل نمي كند، بلکه در آينده بر مشکالت فرد 
مي افزايد؛ چه بسا اگر قصد خروج از كشور داشته باشد، بخواهد در جايي مشغول به 

كار شود و... ارائه ي كارت پايان خدمت الزم است. 
5� كسی كه از سربازی فرار می كند، نشان می دهد كه آمادگی برخورد با مشکالت 

را ندارد.
  در صورتي كه پسر احساس نیاز به ازدواج نمي كند، بهتر است ازدواج را به بعد 

از گذراندن خدمت سربازي موكول كند.
7� اگر سربازي نرفته ايد و قصد ازدواج داريد، اين موضوع  را با خانواده ي دختر 
مطرح كرده و عنوان كنید كه ممکن است در شهر دور مشغول خدمت شويد تا آن ها 

با آگاهي كامل تصمیم گیري نمايند.
8� دختر خانم! اگر فرد مورد نظر در شهر دوري از شما مشغول به خدمت سربازي 
است، با دقّت و بررسي بیش تري نسبت به خود و ظرفیت سنجي خود تصمیم بگیر.

9� اگر فرد مش��غول به خدمت س��ربازي درمحل س��کونت خود باش��د و درآمد 
كافي جهت گذراندن حداقل زندگي مش��ترک را نداش��ته باش��د، خانواده ها مي توانند 
با كمك هاي مادي و معنوي خود آن ها را حمايت كنند و از مشکالت آن ها بکاهند.
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10� اف��رادي كه مجبورند اين دوس��ال را به دور از محل زندگ��ي بگذرانند، اين 
مس��أله مانعي براي ازدواجشان نیست و اين افراد مي توانند دوران عقد خود را همراه 

با سربازي بگذرانند.
11� عقد در دوران س��ربازي ش��یرين و زيباست و زوج مي توانند با نامه نگاري و 
نوش��تن مطالب امیدبخش و دلگرم كننده، در زيباتركردن اين دوران يکديگر را ياري 

داده يا در هنگام مرّخصي در اين دوران با يکديگر مالقات داشته باشند.

1ـ4ـ4 مشكالت اقتصادي
عمده تري��ن موضوعي كه در جامعه مانع ازدواج جوانان تلّقي مي ش��ود، مش��کل 
اقتصادي است. اين موضوع مربوط به دوران فعلي فقط نیست، زمان صدر اسالم نیز 
به اين مش��کل خیلي ها اس��تناد مي دادند، ولي پیامبر و اهل بیت اين مسأله را مانع 

ازدواج نمي دانستند.
فرد در اثر ازدواج احساس مسؤولیت بیش تري مي كند و افق هاي جديدي به روي 

او باز مي شود: 
� چه بسیار افرادي كه بدون كم ترين امکانات اقتصادي تصمیم به ازدواج گرفته اند 

و پس از ازدواج خداوند از فضل خود آن ها را بی نیاز ساخته است.
� تمام ابتکار و استعداد پنهاني خود را به كار مي گیرد.

� لیاقت هايي كه تا آن وقت از آن خبر نداشت آشکار مي شود.
� نیروهايي كه تا قبل از ازدواج در درونش نهفته بود، آشکار مي شود.

� شخصیت جديد با توانمندي هاي جديد پیدا مي كند.
� توكل و اتکاي بیشتري به خدا پیدا مي كند.

� احساس حقارت ها و كمبودها در او از بین مي رود.
� ذوق و شوق پیشرفت و تکامل در او بیشتر مي شود.

�  در پرتو ازدواج راه هاي جديدي براي كسب درآمد بیشتر پیدا مي  شود.
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�  فرد در معامالت اقتصادي و توسعه ي شغل پردل تر و شجاع تر عمل مي كند.
�   برخ��ي افراد براي كس��ب امکانات اقتصادي بیش��تر ازدواج خ��ود را به تأخیر 
مي اندازند، در اين صورت با گذش��ت دوران جواني و بهار ازدواج دچار سردرگمي، 

نابساماني و زندگي بي روح و سرد خواهند شد.
�  مزاياي شغلي و تسهیالت از قبیل اعطاي وام، زمین و... براي افراد متأهل بیشتر 

از مجردين است.
�  در اين زمینه خانواده ها و فامیل مي توانند با ايجاد قرض الحسنه هاي خانوادگي 
و اختصاص بخش��ي از اعتبارات صندوق به ازدواج جوانان فامیل در حل مش��کالت 

اقتصادي آن ها كمك شاياني را داشته باشند.
�  بیکاري و نداش��تن ثبات ش��غلي مش��کلي است در س��ر راه ازدواج جوانان كه 
حمايت خانواده ها احساس مسؤولیت اطرافیان، حمايت های دولتی و هّمت خود افراد 

در كاهش مشکالت آن ها مؤثر است.
�  يکي از مش��کالت بس��یار مهم براي خانواده ي دختر تأمین جهیزيه اس��ت كه با 
س��اده تركردن اين سنّت پسنديده و تهیه ي مايحتاج اّولیه و ضروري زندگي می توانند 

از اين مشکالت بکاهند.
�  اق��وام و فامی��ل طرفین ب��ا درايت و بزرگ��واري مي توانند به عن��وان راهنما به 
خانواده هاي طرفین توصیه كنند كه مراس��م هرچه س��اده تر و جهیزيه هرچه مفیدتر و 

ضروري تر صورت پذيرد.
�  براي كم تر و س��بك تر ش��دن بار مخارج ازدواج با جلوگیري از تجمل گرايي و 
چشم و هم چشمي و برگزاري مراسم و جشن ساده تر بکوشند و از بدهي هاي سنگین 

پس از ازدواج رهايي يابند.
�  براي حل مش��کل مس��کن هم س��کونت موقت در منزل والدين در صورتي كه 
باعث درگیري و توهین و تحقیر نشود، اجاره نشیني وكمك والدين به زوجین دراين 

امر راهگشا است.
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1ـ4ـ5 مشكالت خانوادگي
در اين قسمت نکته هايي ارائه مي گردد كه براي رفع بعضي از مشکالت خانوادگي 
مي تواند مؤثر باش��د. )براي نظم بیشتر، راه ها تحت عنوان موضوع مربوطه دسته بندي 

شده اند.(

بيماری والدين
� اگر پدر و مادر يا هر دوی آن ها بیماريي دارندكه نیاز به پرستاری دارند، كار را 
بین خودتان )خواهرها و برادرها( تقسیم كنید و در صورت امکان پرستار هم بگیريد.
� بدانی��د ك��ه پدر و مادر راضی نیس��تند كه به خاطر آن ها مج��رد بمانید، پس به 

ازدواج بینديشید. 

تأكيد بر ازدواج فرزندان بزرگ تر
� بحث ترتیب عمدتًا بین دختران مش��کالتي را ايجاد مي كند و در مورد پس��ران 

موضوعیتي ندارد.
� برای رعايت ترتی��ب ازدواج فرزندان نبايد موقعیت های خوب و ايده آل را فدا 
كرد، مگر در صورتی كه ازدواج خواهر كوچك تر، باعث سرشکس��تگی و افس��ردگی 
خواهر بزرگ تر ش��ود. ظرافت برخورد و اينکه تأكید و پیشنهاد اقدام از طرف خواهر 

بزرگ تر باشد، مشکل را تا حدودي حل مي كند.
� براي خانواده توضیح دهیم كه به خصوص در مورد دختران، آن ها نیس��تند كه به 
خواستگاری می روند، بلکه مورد انتخاب قرار می گیرند، لذا نبايد موقعیت های خوب 

را از دست داد.
� اگر ش��ما و طرف مقابلت��ان می توانید تا ازدواج كردن خواه��ر بزرگترتان صبر 
نمايید، بهتر اس��ت ازدواج خود را به تأخیر اندازيد. يا صیغه اي خوانده شود و جشن 
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عروسي به بعد موكول شود.
� خان��واده ای كه عدم ترتیب فرزندان را در امر ازدواج می پس��ندند، بايد با عّزت 
و احترام گذاش��تن به فرزند بزرگتر، زمینه ي عیب گذاری مردم را بر روی فرزندانشان 

برطرف كنند.
� اگر می بینید خواهر بزرگتان از روی بهانه يا وسواس تن به ازدواج نمی دهد، يا 
به خاطر ادامه ي تحصیل ازدواج را به عقب انداخته است، در صورت وجود موقعیتی 

مناسب، با مشورت يك فرد آگاه با اطالع خانواده به ازدواج اقدام كنید.

تكّفل خانواده
� اگر ش��ما سرپرس��ت خانواده ی خود هس��تید يا به عبارتی، آن ها تحت پوشش 
حمايتی مالی و معنوی شما قرار دارند، سعی كنید ضمن احترام گذاشتن و وقت گذاری 

كافی، آن ها را به خود وابسته نکنید.
� شما دير يا زود به ازدواج نیاز پیدا می كنید، لذا الزم است والدينتان را برای اين 

امر آماده كنید.
� به والدينتان بفهمانید كه ازدواج ش��ما مانع از حمايت های مالی و معنوی ش��ما 

نخواهد شد.

طاق
� اگر فرزند طالق هس��تید، با باال بردن خصوصیات اخالقي و مهارت هاي فردي 

و اجتماعي و تقويت روحیه ي عاطفي جبران اين نقیصه را بکنید. 
� بدانی��د كه به هر حال قضیه طالق والدينتان باعث ايجاد ش��بهه برای خانواده ی 
طرف مقابل می ش��ود، لذا س��عی كنید در جلسات خواستگاری ضمن مطرح كردن به 

موقع اين موضوع، در جهت روشن شدن ذهن طرف مقابل بکوشید.
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اختاف والدين
� مراقب باشید تجربه طالق يا اختالف والدينتان شما را نسبت به ازدواج بدبین نکند.
� مراحل طالق يا اختالف و الدينتان می تواند برای ش��ما آينه ي عبرتی باش��د كه 

دچار آن مشکالت نشويد.
� از والدينتان بخواهید كه به شما به عنوان يك ثمره ی مشترک از زندگی خويش 

نگريسته و در جهت تشکیل كانون خانواده شما را ياری رسانند.
� بدانید كه اختالفات لفظی والدينتان نبايد در جلس��ات خواس��تگاری و آشنايی 

ظاهر شده و موجب شبهه در ذهن طرف مقابل شود.
� اگر آوازه ی اختالفات والدينتان همه جا پیچیده اس��ت، س��عی كنید در جلسات 

خواستگاری در اشاره ای مناسب صورت واقعی اين اختالفات را توضیح دهید.

فوت والدين
� اگر يکی از والدين خود را به تازگی از دست داده ايد و قبل از اين واقعه يا بعد 
از آن تصمیم به ازدواج داش��ته ايد يا تصمیم آن را گرفته ايد، بهتر اس��ت تا مدتی اين 
ام��ر را به تأخیر اندازيد تا ضم��ن باز يافتن روحیه ی خود و خانواده تان حرمت ها نیز 

حفظ شود.
� بدانید فقدان يك يا هر دوی والدين اگر چه برای شما خألی ايجاد نموده است، 
اّما مانعی بر س��ر راه ازدواجتان محس��وب نمی گردد، بلکه با تن دادن به امر ازدواج 

می توانید خود را از افسردگی، ناراحتی و تنهايی ناشی از فوت والدين رها سازيد.

اعتياد والدين/ سابقه ي انحرافات اخاقی/ سابقه ي بزه كاری و حبس
� اگر بالی اعتیاد دامن گیر يکی از والدين ش��ما شده است، بدانید مادامی كه فرد 
موفّق به ترک نش��ده و اقدامات ش��ما و ديگر اعضا در ترک دادن ثمری نداشته است، 
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برای شما بهتر است كه هر چه زودتر از آن جمع به وسیله ي ازدواج جدا شويد.
� اگر احس��اس می كنید بدنامی اعتیاد والدينتان روی زندگی حال و آينده ي ش��ما 
سايه انداخته است، بهتر است برای آنکه به طرف مقابلتان اطمینان دهید كه شخصیت 
شما جدا از فضای حاكم بر خانواده تان است، توانايی های فردی خود را افزايش دهید. 
به دنبال وجهه ی اجتماعی مثبتی برای خود در جامعه باشید و در يك كالم شخصیتی 

قوی جدا از خانواده برای خود ترسیم كنید.
� تالش خود را به كار بريد تا فردی را كه دچار اعتیاد ش��ده است به سمت ترک 
و بهبودی س��وق دهید، حتی اگر برای اين كار، ازدواج شما به تعويق افتد، ارزش آن 
را دارد؛ چون ش��ما با داشتن يك خانواده ي س��الم مقبول تريد تا خانواده ای كه دچار 

اعتیاد است.

1ـ4ـ6  عدم وجود خواستگار مناسب
اگر كسی قصد ازدواج داشته باشد و ازدواج برای او واجب باشد و خواستگاری 

برای او نیايد چه بايد بکند؟ 
اّولین اقدام، عدول از برخي معیارهاس��ت. يعنی از بین معیارهاي انتخاب همس��ر 
� كه برخي س��لیقه ای و ذوقی است � چشم پوش��ی كند. مثاًل اينکه همسرتان حتمًا از 
س��ادات باشد يا تحصیالت عالیه داشته باش��د، جزء مالک هاي اساسی نیست. بايد تا 
آنجا كه می ش��ود، از برخی از اين معیارها دس��ت كشید تا دايره ي انتخاب زياد شود. 
بنابراي��ن بلند پروازی، رؤيا پردازی و باال بودن س��طح توقّعتان می تواند به بهای اين 

تمام شود كه برای همیشه مجرد باقی بمانید.
دوم، بايد كاری كنید تا آنجايی كه مي توانید شايس��تگی خود را زياد نمايید. مثاًل 
پس��ری كه كار ندارد، برود دنبال كار. دختر تحصیالتش را مقداري باال ببرد و از همه 
مهم تر، روی اخالق فردي خود كار كند. بنابر اين در اجتماعات س��الم ظاهر ش��ويد؛ 
مثل مس��اجد، برنامه های مذهبی، دانش��گاه و ... زيرا اين حضور می تواند باعث بروز 
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استعدادها و خالقیت های درونی شما شود و بستر را جهت مورد انتخاب قرار گرفتن 
شما مهیا نمايد.

يك واقعیت غیر قابل انکار اين اس��ت كه تمام افراد از آراستگی ظاهری و باطنی 
به حس خوبی می رسند. پس توجه داشته باش كه ژولیدگی ظاهری و بروز رفتارهای 

سبك و دور از شأن يك خانم می تواند دايره ی انتخاب شدن شما را تنگ كند.
سوم، توّجه به وقار و آراستگي ظاهري در معاشرت هاي اجتماعي و حضور مثبت 
در فّعالیت هاي خوب و مناسب اجتماعي كمك مي كند جوانان شايسته شناخته شوند. 
در حالي كه كس��اني كه در انزوا هستند يا نوع برخورد اجتماعي آن ها مناسب نیست، 

به طور طبیعي كم تر در معرض ازدواج قرار مي گیرند.
چه��ارم، رفع رفتارها و اخالقیات نامناس��ب و نقاط ضعفي ك��ه در مورد ازدواج 
م��ورد توّجه ديگران اس��ت. بدخلقي ها، عصبیت ها، بدزبانی ها و ... آفت هايی اس��ت 
كه به وجهه ی ش��خص بس��یار لطمه می زند. در واقع كسی دوست ندارد با فردی بد 
اخ��الق، عصبانی، بی نظم يا ... روزگار بگذراند، پس تا دير نش��ده در جهت رفع اين 

رذايل بکوشیم.
پنجم، همه بايد احس��اس مس��ؤولیت كنند. اگر در میان فامیل و دوستان، دختر و 
پس��ری را س��راغ دارند كه مناسب يکديگرند، بانی خیر شوند و البته با رعايت اصول 
اخالقی و پس از مش��ورت با يك فرد پخته، در اين مورد پیش قدم شوند. در روايات 

نیز به اين امر توصیه شده است. 
شش��م، دعا و ت��وّكل به خداوند و توّس��ل به اهل بیت)( اس��ت. برخي افراد 
هنگامي كه اين توصیه را مي شنوند، می گويند خیلی دعا كرديم! همین صحبت، يعنی 
اينکه به نتیجه نخواهد رسید؛ چون به اين راه حل يك نگاه مأيوسانه دارد. انسان بايد 
در دعا يقین داش��ته باش��د كه مي شود تا بش��ود. در دعا مثل تمام اتّفاقاتي كه در عالم 
می افتد، چند عامل بايد دس��ت به دست هم بدهد تا نتیجه دهد. شايد بعضي شرايط، 
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قباًل نبوده باشد مثل حال دعا و ... . پس امیدوار باشد و با يقین و اصرار و با حصول 
شرايط از خداوند بخواهد كه خدا كسي را از خانه اش دور نمي كند. 

بزرگي از اهل دل اين سفارش را مي كرد كه چهل روز دعاي »يا َمن تَُحلُّ بِِه ُعَقُد 
الَْمکارِه«1 را بخوانید. نگارنده ش��اهد اين بود كه جواني كه ازدواجش خیلي س��خت 

شده بود، با اين دعا در كمال ناباوري چه ازدواج شیريني نمود.

1ـ4ـ7 توّهمات
گاه آنچه به عنوان مانع در مورد ازدواج مي پنداريم، جز توّهم نیس��ت. لذا در اين 

قسمت با اشاره به برخي از اين امور به اختصار بعضي راه حل ها ارائه مي گردد.
اين توّهم بر اثر س��ابقه شکس��ت خود فرد يا ترس از تجربی��ات ناموفق ديگران 

بوجود مي آيد و براي درمان آن بايد: 
� با توّكل به خدای قادر امر ازدواج را پی بگیريد و از شکست نهراسید.

� اگر در گذشته تان شکستی پیرامون ازدواج داشته ايد، منفی بافی را كنار بگذاريد 
و بدانی��د تم��ام افراد جنس مخالف بد نیس��تند. لذا ضمن عب��رت گرفتن از تجربه ی 

ناموفق گذشته به آينده نگاهی روشن داشته باشید. 
� اكثر افرادی كه پیرامون ازدواج شکس��تی داشته اند، ناخود آگاه ديد منفی نسبت 
به ازدواج دارند، لذا اگر فرد بس��یار تأثیرپذيری هس��تید، نبايد پای درد دل اين افراد 
بنشینید و اگر قدرت تمیز بین بد و خوب را داريد، از تجربیات شان جهت عدم تکرار 

آن اشتباهات استفاده نمايید. اين توصیه را به والدين تان نیز بفرمايید.
� قرار نیس��ت اگر يك نفر در ازدواجش شکس��ت خورد، همه در اين امر دچار 
شکست شوند، لذا جهت رهايی از اين ترس به كسانی فکر كنید كه انتخاب و زندگی 

بسیار شاداب و موفق داشته اند.
� در صورت مشاهده ي اين ترس در پدر و مادر، بايد در نظر بگیريم كه ما ثمره ي 

1. مفاتیح الجنان



26

يك عمر پدر و مادرمان هستیم و طبیعی است كه نگران آينده مان باشند، اّما بايد بدانند 
كه ترسشان از عدم موفّقیت ما در انتخاب و زندگی مانع ازدواج موفّقمان نشود.

� در میان هر گروه و صنفی هم افراد بد وجود دارند و هم خوب. لذا عاقالنه آن 
اس��ت كه از پیش داوری های كودكانه نسبت به جنس مخالف بپرهیزيم. مردان خوب 
زيادند همان طور كه زنان خوب زيادند. مشاهده كردن زندگی افراد موفّق و مشورت 

با آن ها می تواند به ما در اين زمینه كمك نمايد.
� قرار نیست با ازدواج دست و پای ما بسته شود و زندانی شويم، پس سیاه نمايی 

نکنیم.
� هنگام انتخاب همسر خوب است  نظر وی را در مورد آزادی هايی كه در دوره ي 
مجّردی داش��تید و حفظ آن ها برايتان مهم است بپرسید و با پرداختن به اين موضوع، 

از اضطراب رهايی يابید.
� از آنجا كه انجام هر تغییری با كمی تزلزل همراه است، بديهی است كه ورود به 
دنیای ازدواج كه خود بزرگ ترين تغییر است روزمرگی ها و روال عادی زندگیمان را 
مش��غول كند، بهتراست از اين تغییرات نترسیم و با علم به ايجاد ثبات در آينده ای نه 

چندان دور به استقبال اين تحّول بزرگ برويم.
� آنچه می تواند ترس و استرس ما را به هنگام مواجه با تغییرات كاهش دهد اين 

است كه پیش از رسیدن به مرحله تغییر، خودمان را آماده كنیم.
� به خودمان بقبوالنیم ما از عهده ي مش��کالت و سختی ها بر خواهیم آمد. متوّجه 
باشیم برای آنکه ترس ما از مواجه شدن با مشکالت زندگی مشترک كاهش يابد بهتر 
اس��ت خود را آماده روياوريی با آن ها بکنیم. در انتخاب ش��ريك زندگی به خصلت 
حل مس��أله و تالش برای مبارزه با مش��کالت دقت نمايیم و ضمن توّكل به خداوند 
متعال، سابقه ی پیروزيمان علیه مشکالت را به خود ياد آورشويم تا اعتماد به نفسمان 

باال رود.
� يك همراه خوب و همدل نه تنها باری به دوش شما نیست، بلکه يار لحظه های 
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غم و ش��اديتان است. لذا آگاه باشید كه اختیار نمودن همسری كه واقف به مسیرهای 
پیشرفت و ترقّی خود و شما باشد می تواند به رشد شما كمك كند. 

� بهتر اس��ت بدانید كه پس از ازدواج موّظف به انجام وظايف همس��ری به نحو 
احس��ن هستید، لذا برای انتخاب ش��غل خود كمی بیش تر تأّمل كنید تا كار خارج از 

خانه شما را از وظايفتان باز ندارد.
� با مقايس��ه ي ويژگی های ظاهری، شخصیتی، موفّقیت خانوادگی و ... خودتان با 
ديگران ممکن است دچار يأس شويد و يا توقّعاتتان باال رود بهتر است هركس خود 

را بر اساس توانمندي ها و محدوديت هايش در نظر بگیرد.
� خوب اس��ت بدانید طب��ق آموزه های دين، ازدواج مانع پیش��رفت های معنويتان 
نیس��ت، بلکه دريچه ای اس��ت به سوی آرامشي زيبا كه در سايه ي آن می توان فارغ از 

دل مشغولی ها و ذهنیات پريشان دوره ي مجردی، پّله های كمال را طی نمود.

1ـ4ـ8 مشكالت عاطفی
بعضي آنچنان به خانواده وابسته اند كه تصّور جدايي از پدر و مادر برايشان خیلي 

سخت است، براي حل اين مشکل بايد موارد زير را بکار برد: 
� احس��اس محبّت و وابستگی نس��بت به خانواده حس زيبا و الزمي است؛ اما از 
يك سنّی به بعد الزم است فرد با شركت در اجتماعات خارج از منزل، تمريني جهت 
كم كردن اين وابستگی ها انجام دهد تا به هنگام ازدواج فرد و خانواده اش دچار بحران 

روحی نشوند.
� بدانید ازدواج شما را از پدر و مادرتان يا آنها را از شما نمی گیرد، بلکه با اضافه 

شدن يك نفر به جمع شما، شکل تازه ای به روابط  و شیوه ی محبتتان می دهد.
� آس��یب پذيری هاي روحیتان را به كمك تفّکر، تأّمل و مشورت با مشاوری امین 
شناس��ايی كنید. اگر زودرنج هس��تید يا قدرت كنترل احساس��ات مثبت و منفیتان را 
نداريد، بايد در جهت حذف و تغییر اين صفات بکوشید تا در زندگی آينده تان دچار 
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مشکل نشويد.
� اگر پی برديد كه دچار حساسیت هايی شده ايد )تعیین شدت پس از مشورت با 
روانش��ناس ممکن می شود( الزم است تا تعديل و بهبود اين حالت ها ازدواج خود را 

به تأخیر بیندازيد.
� اگر واقعًا ترک وطن و دلبس��تگی هايتان برای شما سخت و مخل آرامش است، 
س��عی نمايید با فردی در شهر خود ازدواج كنید كه می دانید در اين شهر شاغل است 

و قصد مهاجرت ندارد.

1-5 روش كنترل غرایز تا هنگام ازدواج
اگر به ه��ر دلیل، ازدواج عقب افتاد، بايد تمهیداتي برای كنترل غريزه ي جنس��ی 
انج��ام داد. اين مطلب خیلي مهم اس��ت تا بتوان تصمیم عاقالنه گرفت. عّفت پیش��ه 

كردن يعنی عوامل تحريك جنسی را كم كردن. اين تمهیدات عبارتند از:
� روزه درمان فوق العاده ای برای كنترل غريزه ي جنسی است. 

� جلوگیری از اختالط با نامحرم )چه فیزيکی ، چه ذهنی و چه بصری( 
- تماشا نکردن تصاوير تحريك  آمیز 

� استفاده نکردن از برخي غذاها مثل سرخ كردنی ها
� توّجه به نوع اس��تحمام؛ مثل عدم اس��تفاده از شامپوها كه اغلب تحريك كننده ي 

جنسی است و برطرف نکردن موهاي زائد
� توّجه به نوع پوشش لباس

پوشش و لباس انسان هر چه لباس گشادتر باشد و اندام را فشرده نکند، غريزه ي 
جنس��ی كم تر تحريك می شود. لباس هاي تنگ هم فردی را كه لباس را پوشیده و هم 
كسي را كه نگاه مي كند، تحريك مي كند. اين مطلب در دختر و پسر مشترک است. 

� پركاری وتالش  
دغدغه های ذهنی برای خودمان ايجاد كردن، س��وژه ي فکری داشتن كه فراغت را 
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كم كند. يکی از مشکالت جوانان امروز اين است كه وقت های هرزشان زياد است و 
اين، بزرگ ترين عامل برای تحريك غريزه ي جنسی است. 

تنهايی برای افرادي كه ازدواجش��ان دير ش��ده است، خوب نیس��ت. بايد وارد كار 
دسته جمعی شوند؛ البته نه با رفیق ناباب. تنهايی برای اين جوانان فوق العاده مضر است. 

� داشتن روابط عاطفی با پدر و مادر
عواطف كه قوی شد، تأثیرات و عملکرد غريزه جنسي ضعیف  تر می گردد. جوالن را 
از غريزة جنسي مي  گیرد. گاهی غريزه ي  جنسی برای انسان ها يك مسأله ي فیزيولوژی 
جسمي است؛ در اين انسان ها ماهی يك يا دو بار آن هم در خواب احتالمي صورت 
مي  گیرد، ولی گاهی به خاطر ش��رايط درونی اس��ت. در اين افراد جبران خأل عاطفي 

بصورت اطفاء  شهوت جنسي مي  خواهد پر شود. 

1-6 چهل حدیث در اهمیت و فوائد ازدواج 
حسن ختام اين فصل را كلمات نوراني اهل بیت)( قرار مي دهیم تا ان شاءاهلل با 
توّجه به آن ها جوانان عزيز نسبت به اين فريضه و سنت الهي ترغیب و مصّمم گردند.
1- واليت الهی؛ هر كس برای خدا ازدواج كند و برای خدا كس��ی را همس��ر دهد، 

سزاوار واليت )سرپرستی و حمايت و دوستی( خداست.1
2-تاج پادشاهی؛ هر كس به خاطر خداوند بزرگ، با كسی ازدواج كند، خداوند تاج 

پادشاهی بر سر او می  نهد.2 
3-  رحمت آس��مانی؛ در چهار هنگام، درهای رحمت آسمان، گشوده می  شود:... و 

در هنگام ازدواج كردن.3
 فرمودند: احدي از ياران و اصحاب رسول  اهلل  4- كامل شدن دين؛ امام علي

1. رسول اهلل:َمن نََکَح هللِ َو أنَکَح هللِ، استََحقَّ َواليََة اهللِ. )احیاء علوم الدين : ج2، ص 37(
َجُه اهللُ تاَج الُملِك.)سنن ابی داوود، ج 4، ص 248(  َج هلِلِّ تَعالی، تَوَّ 2 . َمن َزوَّ

حَمِة فی أَربَِع َمواِضَع... و ِعنَد النِّکاِح. )جامع األخبار: ص 272( ماءِ بِالرَّ 3 . رسول اهلل: تُفتَُح أبواُب السَّ
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اقدام به ازدواج نمي كرد مگر آن كه پیامبر مي فرمود: دين او كامل گشت.1
5- نگهداري دو  سوم دين؛ هیچ جوانی در نوجواني ازدواج نکرد مگر آن كه شیطان 
او فرياد كند: اي واي! او دو سوم دينش را از دستبرد من نگه داشت.بنابراين، بنده بايد 

در يك سوم ديگر]دينش[تقوای خدا پیشه كند.2
6 - نصف عبادت؛ هركه ازدواج كند، نصف عبادت به او داده شده است.3

7- بهت��ر از روزه دار و ش��ب زنده دار؛ ش��خص متأه��ل هرچند در ح��ال خواب و 
اس��تراحت باشد، نزد خداوند با فضیلت تر از شخص روزه دار و شب زنده داري است 

كه عزب و مجرد زندگي مي كند.4
8- بهره  ی مؤمن؛ مؤمن، پس از تقوای الهی، بهره ای بهتر از همس��ر شايس��ته، نبرده 

است.5 
9- بهترين متاع؛ دنیا، متاع است و بهترين متاع آن، زن شايسته است.6 

10- بهت��ر از كل دنيا: امام كاظم: م��ردی، خدمت پدرم جعفر  آمد. پدرم فرمود: 
»آياهمس��ر داری؟«. گفت: خیر. فرمود:»من دوس��ت ندارم ك��ه دنیا و هر آنچه در آن 

است، از آن من باشد؛ ولی يك شب را بی  همسر بگذرانم.«7
11- كار آخرت؛ زن شايس��ته، از دنیا نیس��ت. همانا او از آخرت است؛ زيرا باعث می 
ش��ود كه برای كار آخرت، فراغت يابی. اگر خودت پخت و پز می  كردی و ]دام  هايت 

1 .دعائم االسالم، ج2، ص190
نِِه إاِلّ َعجَّ َشیطانُُه: يا َويلة َعَصَم مِنّي ثُلثَي دينِِه. َفلیَتَِّق اهللَ  َج في َحداثٍة ِسّ ٍ تََزوَّ 2 .قال علي: ما مِن شابِّ

العبُد فی الثُُلِث اآلخِر. )الجعفريات: ص 89(
َج فقد اُعِطَي نِصَف العِباَدةِ.)مسند ابی يعلی: ج 4، ص 237، ح 4333( 3 . قال رسول اهلل: َمن تََزوَّ

ُج النّائُِم اَفَضُل ِعنَد اهللِ مَِن الّصائِِم القائِِم الَعَزب.)جامع االخبار، ص 272، ح  4 . قال رسول اهلل: الُمتََزِوّ
 )741

5 . رسول اهلل: َما استَفاَد الُمؤمَِن بَعَد تَقَوی اهللِ، َخیراً لَُه مِن َزوَجٍة صالَِحٍة. )سنن ابن ماجة: ج1، ص 
 ) 59

الَِحُة)صحیح مسلم: ج 2، ص 1090(  ْوَجُة الصَّ نْیَا الزَّ نْیَا َمتَاٌع َو َخیُْر َمتَاِع الدُّ 6 . رسول اهلل: الدُّ
7 . االمام الکاظم: جاَء َرُجٌل إلی أبی َجعَفٍر َفقاَل أبی: َهل لََك مِن َزوَجٍة؟ قاَل: ال، قاَل: ما أُِحبُّ أنَّ 

نیا و ما فیها و أنّی أبیُت لَیَلًة لَیَس لی َزوَجٌة. )تهذيب االحکام: ج 7، ص 504( لَِی الدُّ
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را[ به چرا می بردی و بسترت را پهن ]و جمع[ می كردی، از كار آخرت باز  می  ماندی.1
12- س��نتي از پيامبر؛ ازدواج سنّت من اس��ت؛ پس هر كه از سنت من روی گرداند 

از من نیست.2
13- لزوم پيروي از پيامبر؛هر كه آيین مرا دوست دارد، بايد از سنت من پیروی كند، 

و از جمله سنت من، ازدواج كردن است.3
14-اسام: پیامبر خدا: خودداری از ازدواج، در اسالم نیست .4 

15- جدايی از پيامبر: هر كس توان مالی برای ازدواج كردن داش��ته باش��د و ازدواج 
نکند، از ما نیست .5 

16 -نه��ی پيامبر:پیامبر خدا نهی فرمود زنان را از اين كه ازدواج نکنند و خود را 
از شوهر، محروم سازند.6 

17-عدم فضيلت مجرد زيستن؛ زنی به امام باقر عرض كرد: خدايت نیکو گرداند، 
من زنی تارک دنیا هستم. حضرت فرمود: منظورت از ترک دنیا چیست؟ عرض كرد: 
نمی خواهم هرگز ازدواج كنم! حضرت پرسید: چرا؟ عرض كرد: دنبال كسب فضیلت 
هس��تم. حضرت فرمود: دس��ت بردار؛ اگر در اين كار فضیلت��ی بود، فاطمه از تو 

سزاوارتر به آن بود. هیچ كس نیست كه در فضیلت بر او سبقت گیرد.7
ُغَك لَها، َو لَو ُكنَت  َّها تَُفرِّ نیا، إنَّما ِهَی مَِن اآلِخَرةِ؛ أِلَن 1 . االمام علی : الَمرأَُة الّصالَِحُة لَیَست مَِن الدُّ

ُح و تَفُرُش لََشَغَلَك ذلَِك.)ربیع األبرار: ج 4، ص 29 (  تَطبُُخ و تَُسرِّ
2 . قال رسول اهلل: النِّکاُح ُسنَّتِي، َفَمن َرِغَب َعن ُسنَّتي َفَلیَس مِنّي.)همان، ص220(

3 . رسول اهلل: َمن أَحبَّ فِطَرتی َفلیَستَنَّ بُِسنَّتی، و مِن ُسنَّتِی النِّکاُح. )الکافی، ج 5، ص 494( 
4 . رسول اهلل: ال َصروَرَة فِی اإلسالمِ. )سنن أبی داوود: ج 2، ص 141(

5 . رسول اهلل: َمن كاَن موِسرا أِلَن يَنِکَح َفَلم يَنِکح، َفَلیَس مِنّا. )السنن الکبری: ج 7، ص 125( 
لَن أنُفَسُهنَّ مَِن ااَلزواِج. )الکافی: ج 5،  6 . االمام الصادق : نَهی َرسوُل اهللِ النِّساَء أن يَتَبَتَّلَن و يَُعطِّ

ص 509( 
َِّلٌة، فقاَل لَها: و ما التَبَتُُّل  7. اإلماُم الرِّضا: إنَّ امرأًة َسألَت أباجعفٍر فقالت: أْصَلَحَك اهللُ، إنّي ُمتَبَت

ِعنَدِک؟ قالَت: ال اُرِيُد التَّزويَج أبداً. قاَل: و لَِم؟ قالَت: ألتَِمُس في ذلَك الَفضَل، فقاَل: انَصِرفي فَلو كاَن 
في ذلِك َفضٌل لکانَت فاطمةُ  أَحقَّ بِه مِنِك، إنّه لَیَس أَحٌد يَسبُِقها إلي الَفضِل.)بحار االنوار، ج100، 

ص219(
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18- محبوبترين نزد خدا؛ ازدواج كنید و تزويج نمايید. بدانید كه از خوش��بختی مرد 
مس��لمان، اين اس��ت كه به زنی نفقه بدهد. هیچ چیز نزد خداوند در اس��الم، دوست 

داشتنی  تر از خانه  ای نیست كه با ازدواج ، آباد شود.1 
19- محبوبترين خانه؛ در اس��الم، هیچ بنايی س��اخته نش��ده كه نزد خدای بزرگ ، 

محبوب تر از ]بنای[ ازدواج باشد.2
20- بهترين و بدترين امت؛ نیکان امت من متأّهل ها و بدان امت من مجّردهايند.3

21- برادر شيطان؛بدترين شما آنانند كه ازدواج نکنند؛ اينان برادران شیاطین باشند.4 
22- گناهكار؛ ازدواج كن و االّ از گناهکاران خواهي بود.5

23- اهل آتش؛ بیشترين اهل جهنم آن كسانند كه ازدواج نکرده  اند.6 
24- لعن��ت خدا؛خ��دا لعنت كند مردان و زنان تجردگزي��ن را؛ آنان كه می گويند:ما 

ازدواج نمی كنیم.7
25- لعن��ت همگان؛ لعنت خدا و فرش��تگان و مردمان، همگی بر مرد زن  گريز باد! از 

يحیی بن زكريا كه بگذريم ازدواج نکردن بر كسی ديگر روا نیست.8 
26 - سبب پاكی؛ ای جوانان! هر يك از شما كه توان ازدواج دارد، ازدواج كند؛ زيرا 
ازدواج كردن ، چشم را ]ازنگاه حرام،[ بیشتر فرو می  پوشاند و دامن را پاك تر می  دارد. 

جوا، أال َفِمن َحظِّ امِرًی ُمسلٍِم إنفاُق َقیَمِة أيمة، و ما مِن َشیءٍ أحب إلی  جوا و َزوَِّ 1. رسول اهلل: تََزوَّ
اهلل عزوجل مِن بَیٍت يُعَمُر فِی اإلسالمِ بِالنِّکاِح. )الکافی، ج 5، ص 328(

2. رسول اهلل: ما بُنَِی بِناٌء فِی االِسالمِ أَحبَّ إلَی اهللِ تَعالی مَِن التَّزويِج.)من ال يحضره الفقیه:ج 3، ص 383( 
ُلون َو ِشراُر اُمَّتي الُعّزاُب.)جامع االخبار، ص119( 3. قال رسول اهلل: ِخیاُر اُمَّتي الُمتأِهّ

4. قال حسن بن علی :»شراركم عّزابکم و العّزاب إخوان الّشیاطین.« )بحار،ج 103، ص 221(
ْج و إاّل َفَانَت مَِن الُْمْذنِبیَن )جامع االخبار، ص119( 5 . قال رسول اهلل: تََزوَّ

6 . قال رسول اهلل: »اكثر اهل النّار العّزاب« )فقیه، ج 3، ص 242(
ُج. )الفردوس: ج 3، ص 4  (  َّذيَن يقولوَن: ال نَتََزوَّ 7. رسول اهلل: لََعَن اهللُ الُمتَبَتِّلیَن مَِن الرِّجاِل َوالُمتَبَتَّالِت مَِن النِّساءِ، ال

8 . پیامبر: لَعنُة اهللِ َوالَمالئَِکِة َو النّاِس أجَمعیَن َعلي َرُجٍل ُمحِصٍر، َو ال َحصوَر بَعَد يَحیَي بِن َزَكِريّا.
)الفردوس، ج 3، ص 4 8( 
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و هر كس توان ]ازدواج[ نداشت، روزه بگیرد؛ زيرا روزه، شهوت را فرو می  نشاند.1 
27- شرورترين مردگان؛ شرورترين و پست ترين مردگان شما مجردها هستند؛ آنان 

كه زن نگرفته و يا شوهر نکرده اند و همواره تنها زيست مي نمايند.2 
28- پش��يمانی مردگان:اگر مردگان بی  همسر شما به دنیا باز می  گشتند، قطعا ازدواج 

می  كردند.3 
29- حيات پاك؛ هر كس دوست مي دارد كه خداوند را پاک و پاكیزه ديدار كند، بايد 

به داشتن همسر، پاكدامن و عفیف زيست نمايد.4
30- رغبت عقاني و وظيفه ي شرعي؛ امام رضا فرمودند: اگر درباره ی ازدواج و 
وصلت ه ای محکم و س��نتی پیروی شده )از رسول خدا( و احاديث فراوان هم نبود، 
باز موضوع نیکی به خويشاوند و خويش و مأنوس شدن با بیگانه، و نزديك ساختن 
افراد دور، و الفت بخش��یدن میان دلها،و در هم تنیدن حقوق، و افزودن بر جمعیت ، 
و اندوختن فرزند برای س��ختی های روزگار و پیشامدهای زمانه كه خداوند در اين امر 
قرار داده اس��ت انگیزه ای بود كه خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت كند و انس��ان ره 

يافتة درست انديش به آن بشتابد.5 
31- بركات ازدواج؛ مردان و زنان بی همس��ر را، همس��ر دهی��د؛ زيرا ]با اين كار،[ 
خداوند متعال، اخالق آنان را نیکو می  گرداند، و روزي های ش��ان راگشايش می  بخشد، 

َُّه أََغضُّ لِلبََصِر، و أحَصُن لِلَفرِج. و  ج؛ َفإن باِب، َمِن استَطاَع مِنُکُم الباَءَة َفلیَتََزوَّ 1  . پیامبر يا َمعَشَر الشَّ
َُّه لَُه ِوجاٌء.)صحیح البخاري، ج 5، ص 1950(  ومِ، َفإِن َمن لَم يَستَِطع َفَعَلیِه بِالصَّ

ذاُل َمْوتاُكم الُْعّزاب )الکافی: ج 5، ص 329، ج 3( 2 . قال رسول اهلل: ِشراُر َموتاُكْم الُعّزاب، ُرَ
جوا. )عوالی الآللی : ج 3، ص 283(  نیا لَتََزوَّ 3. رسول اهلل: لَو َخَرَج الُعّزاُب مِن أمواتُِکم إلَی الدُّ

4 . قال رسول اهلل: َمن اََحبَّ اَن يلَقي اهللَ طاهراً ُمَطَهراً َفْلیتَعفَّف بَِزوَجةٍ)مستدرک الوسائل،ج 14، ص 150( 
5 .االمام الرضا : لَو لَم يَُکن فِي الُمناَكَحِة َوالُمصاَهَرةِ آيٌَة ُمحَکَمٌة،و ال ُسنٌَّة ُمتَّبََعٌة،َو ال أثٌَر 

ُمستَفیٌض،لَکاَن فیما َجَعَل اهللُ مِن بِرِّ الَقريِب،و تَقريِب البَعیِد،و تَألیِف الُقلوِب، و تَشبیِك الُحقوِق،و تَکثیِر 
هِر و َحوادِِث ااُلمورِ، ما يَرَغُب في دونِِه العاقُِل اللَّبیُب، و يُسارُع إلَیِه الُمَوفَُّق  الَعَددِ،وتَوفیِر الَولَِد لِنَوائِِب الدَّ

الُمصیُب.)الکافي، ج 5، ص 373( 
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و بر مروت آنان می  افزايد.1
32- عطش ازدواج؛ اگر محرک انسان برای عمل زناشويی تنها تمايل به فرزند بود)و 
هیچ گونه لذت و كامیابی در اين عمل وجود نداشت( بعید نبود كه در اين امر آنقدر 

سستی كند كه نسل بشر كمیاب و يا به كلی منقطع شود.2 
33- تضمي��ن ياري خداوند؛ هركه به منظور پاک نگه داش��تن خود از آنچه خداوند 

حرام كرده است ازدواج كند، بر خداست كه او را كمك كند.3
34- قرض گرفتن؛ س��ه چیز اس��ت كه هر كس برای آنها قرض كند، سپس بمیرد و 
قرض��ش را ادا نکند، خداوند، از طرف او ادا می  كند...و مردی كه از افتادن در گناه بر 
خويش��تن بترسد و با گرفتن قرض، زن بگیرد وخودش را ]از ارتکاب به گناه[ حفظ 

كند، سپس بمیرد و آن قرض را ادا نکرده باشد.4
35- توس��عه ي معيش��ت؛ مردي نزد رس��ول خدا آمد و از فقر و نداري شکايت 
نمود. پیغمبر به او فرمود: برو ازدواج كن. وي رفت و مطابق دستور رسول خدا عمل 

كرد و در نتیجه روزي و معیشتش فراخ گرديد.5
36 - طلب روزی؛ زن بگیريد؛ به درستی كه اين كار، روزی شما را بیشتر می  كند.6 

، و  ُع لَُهنَّ فی أرزاقِهِنَّ ، و يَُوسِّ ُن لَُهنَّ فی أخالقِهِنَّ ُجوا أياماُكم؛ َفإِنَّ اهللَ تَعالی يَُحسِّ 1. رسول اهلل: َزوِّ
. )الجعفريات: ص 91(  يَزيُدُهنَّ فی ُمروآتِهِنَّ

غبَِة فِی الَولَِد كاَن َغیَر بَعیٍد أن يَفتَُرَعنُه َحتّی يَقِلَّ  ُک لِلِجماِع بِالرَّ 2 . قال امام صادق :ولَو كان إنَّما يَتََحرَّ
النَّسُل او يَنَقِطَع )بحاراألنوار: ج 3، ص 79( 

َم اهللُ عزوجل.  3 . َقاَل َرسولُ  اهلل: َحقٌّ َعَلي اهللِ عزوجل َعوُن َمن نََکَح اِلتِماَس الَعفاِف َعّما َحرَّ
)الفردوس، ج 2، ص 132 ح 2 7 (

وَجلَّ يَقضی َعنَه ...و َرُجٌل خاَف  4 . رسول اهلل: ثاَلثٌَة َمن تََديََّن فیها ثُمَّ ماَت و لَم يَقِض، َفإنَّ اهللَ عزَّ
َعلی نَفِسِه الفِتنََة َفتََعفََّف بِنِکاِح امَرأَةٍ بَِديٍن َفماَت و لَم يَقِض.)المنتخب من مسند عبد بن حمید: ص 

)138
َع َعَلیه.)وسائل  َج َفُوسِّ ْج، َفتََزوَّ 5 . قال  الصادق: جاَء َرُجٌل إلي النَّبي َفَشکا إلَیْه الْحاَجَة َفقال: تََزوَّ

الشیعة، ج14، ص25(
َُّه أرَزُق لَُکم. )الکافی: ج 5، ص 329(  6  . رسول اهلل: اِتَِّخُذوا اأَلهَل َفإِن
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37- توليد ثروت؛ ازدواج كنید؛ زيرا زنان، برای شما ثروت می  آورند.1 
38- بدگمان��ي به خدا؛ هر كس از ترس فقر ازدواج نکند، حتمًا نس��بت به خداوند 
عزيز و جلیل، بدگمان شده است به استناد وعده ي خداوند كه »اِن يکونوا ُفقراَء يغنِهُِم 

اهللُ مِن َفضلِه« اگر بینوا باشند خداوند از فضل خويش به نوايشان رساند.2
39- دوش��يزگان ميوه هاي رسيده؛رسول خدا فرمودند: جبرئیل از سوي خداوند 
لطیف و آگاه نزد من آمد و گفت: دوش��یزگان مانند میوه هاي روي شاخه هاي درخت 
هس��تند. همانگونه كه اگر میوه ها پس از رس��یدن چیده نش��وند، آفتاب آن ها را فاسد 
مي كند و باد آن ها را مي اندازد، زنان و دوش��یزگان هم اگر به حد بلوغ جنسي برسند، 
چاره اي جز شوهر كردن ندارند وگرنه بیم فساد برايشان وجود دارد؛ زيراكه بشرند.3

40- جديت در ازدواج دختران؛ از پیامبر خدا روايت شده است كه فرمود:»پسران 
و دخترانتان را همسر دهید.« 

گفتند: ای پیامبر خدا! پسرانمان را همسر می  دهیم؛ اما دخترانمان را چگونه؟! 
فرمود: »آنان را به طال و نقره بیارايید، جامه  ی نیکو بر تن آنها بپوش��انید، و جهیزيه  ی 

خوب به آنها بدهید تا خواستگار پیدا كنند.«4

َُّهنَّ يَأتینَُکم بِالماِل. )المستدرک علی الصحیحین: ج 2، ص 174(  جوا النِّساَء َفإِن 1 . رسول اهلل: تََزوَّ
َوَجل )الکافي، ج5، ص331( 2 . َقاَل َرسولُ  اهلل:  َمْن تََرَک التَّزويَج َمَخاَفَة الَعیَلِة َفَقْد اَساَء َظنَُّه باهللِ َعزَّ
مُس و نَثََرتُه  َجِر؛ إذا أدَرَک ثََمُرُه َفَلم يُجتََن أفَسَدتُه الشَّ 3 . رسول اهلل : إنَّ اأَلبکاَر بَِمنِزلَِة الثََّمِر َعَلي الشَّ
ياُح، و َكذلَِك اأَلبکاُر إذا أدَركَن ما يُدرُِک النِّساُء َفَلیَس لَُهنَّ َدواٌء إالَّ البُعولَُة، و إاّل لَم يُؤُمن َعَلیهِنَّ  الرِّ

َُّهنَّ بََشٌر. )الکافی، ج 5، ص 337، ح 2(  الَفساُد أِلَن
ُج، َفَکیَف  َُّه قاَل: َزوِّجوا أبناَءُكم و بَناتُِکم. قالوا: يا َرسوَل اهللِ، هؤالءِ أبناُؤنا نَُزوِّ 4 . ُرِوَی رسول اهلل أَن
.)نثر  ِة، و أجیدوا لَُهنَّ الِکسَوَة، و أحِسنوا إلَیهِنَّ النَّحَلَة، يُرَغب فیهِنََّ َهِب َوالفِضَّ بَناتُنا؟! َفقاَل: َحّلوُهنَّ بِالذَّ

الدر:ج1، ص 174( 
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1-7 نمودار موانع ازدواج
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  عدم وجود خواستگار مناسب 

  توهمات 

  مشکالت عاطفی 

  ( تحصیالت باال ، زیبایی و ... ) باالبودن سطح توقعاتی که قابل چشم پوشی است 
  حاضر نشدن در اجتماع 

  عدم توجه به وقار و آراستگی ظاهري 
  یات نامناسب وجود رفتارها و اخالق

  پایین بودن سطح مهارتها و امتیازات 
  عدم مسئولیت پذیري اطرافیان و خانواده جهت  یافتن خواستگار مناسب 

  ترس از شکست 

  خود فرد 

  پدر و مادر 
  ترس از شکست 

  ترس از تجربیات ناموفق دیگران 

  سابقه شکست 

  ترس از تجربیات ناموفق دیگران 

  بدبینی و عدم اعتماد نسبت به جنس مخالف 

  ترس از دست دادن آزادي هاي دورة  تجرد

  به هم خوردن برنامه هاي آینده و از دست دادن روال عادي زندگی 

  اج پیش می آید . ترس از مشکالت و سختی هایی که ممکن است بعد از ازدو

  ج ترس از محدود شدن امکان پیشرفت و ترقی پس از ازدوا

  ترس از مخالفت همسر با اشتغال فرد ( دختران جوان ) 

  وابستگی شدید عاطفی فرد و خانواده نسبت به هم 

  عدم توانایی در برقرار ي ارتباط عاطفی مناسب با جنس مخالف 

  حساسیتهاي شدید روحی ( از قبیل زود رنجی ها و ... ) 

  ترس از تغییر شهر محل زندگی 

  فقدان عشق و عالقه الزم به شخص خاصی براي ازدواج 

  عرفان گرایی موهوم  

  مقایسه خود با دیگران   
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مخاطب ما در گفتار اين فصل، جوانی می باشد كه احساس می كند ازدواج برای او 
جنبه ی فريضه پیدا كرده است و بديهی است برای اين دسته جوانان تحصیل مقّدمات 

ازدواج نیز واجب می شود. 
به طور مثال دانش��جوی جوانی كه در دروس و تحصیالت خود موفّق اس��ت، اگر 
احس��اس كند ازدواج برای او واجب شده اس��ت، برای فراهم كردن مقّدمات ازدواج 
خود ناگزير اس��ت تا حدودی به تمّکن مالی برس��د و الزمه ی اين تمّکن فّعالیت های 
اقتصادی اس��ت. بنابراين به ط��ور طبیعی بايد تا حدودی از فرص��ت مطالعه و درس 
خواندن خود بکاهد و چه بس��ا از رتبه ی علمی او نیز كاس��ته ش��ود؛ لیکن با واجب 
گرديدن ازدواج برای او، بايد اولويت را به اين امر اختصاص دهد؛ زيرا چنانکه اشاره 
نموديم برای انجام اين واجب مانند نماز بايد ش��رايط آن را فراهم آورد. حال ممکن 
است فريضه ای مقدماتش يکی دو دقیقه بیش تر طول نکشد، ولی برای امر ازدواج اين 

فرصت چه بسا يك سال به طول بیانجامد.
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2-1 برنامه ریزي نه شتاب زدگي
نکته اي كه شايان توّجه است اينکه مقصود از »فوريت«، عجله و شتابزدگی نیست؛ 
به اين معنی نیس��ت كه فردا صبح يا هفته ي آينده ي��ا يك ماه ديگر بايد ازدواج كند؛ 
بلکه مقصود اين اس��ت كه بگونه ای برای زندگی خود برنامه ريزی كند كه به محض 
فراهم آمدن شرايط، در اّولین فرصت اقدام به ازدواج نمايد و آن را به تأخیر نیندازد. 
يعنی برنامه ريزی زندگی بايد به س��وی فراهم آمدن ش��رايط باش��د. هر چند اين 
ش��رايط چند سال بعد محّقق شود؛ چنانکه در مسأله ی حج هم اينگونه عمل می شود. 
اگر امروز بر ش��ما واجب شود به حج برويد، هر چند امروز اقدام به تهیه كردن فیش 
حج می نمايید، ده س��ال ديگر به حج مشرف می ش��ويد. امسال نمی توانید مّکه برويد 
ولی اكنون كه مستطیع شده ايد، بر شما واجب شده است ثبت نام كنید هرچند ناگزير 

باشید چندين سال در نوبت تشّرف منتظر بمانید. 
اگر دختر خانمی احس��اس كرد ازدواج برای او واجب ش��ده است، بايد از همان 
روز به خواس��تگاران اجازه دهد به خواستگاری بیايند. اگر خواستگاری با معیارهای 
او همخوانی نداشت به خواستگار ديگر اجازه ي خواستگاری بدهد و اين روند ادامه 

يابد تا به خواستگار مورد نظرش پاسخ مثبت دهد. 
مقص��ود اينکه وقت��ی می گويیم ازدواج بر او واجب ش��ده اس��ت، نبايد آن زمان 
را ف��وری و فوت��ی بداند و هم��ه ی امورات خ��ود را كنار بگذارد و س��ريعًا اقدام به 
ازدواج نمايد؛ بلکه منظور از وجوب ازدواج، در اولويت قرار دادن ازدواج اس��ت؛ نه                 

شتاب زده عمل كردن. 
پس خواهران و برادران و پدران و مادران بايد توّجه داشته باشند اگر گفته می شود 
نس��بت به ازدواج جوانان اقدام كنید، منظور فراهم كردن اقدامات فرهنگی زمینه س��از 
»ازدواج آسان« است وگرنه شتابزدگی در ازدواج ممکن است با موفّقیت همراه نباشد.
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2-2 مطالعات اّولیه
اّولین موضوعی كه در زمینه سازی ازدواج از شرايط ازدواج موفّق به شمار می آيد، 
كس��ب اّطالعات الزم برای ازدواج اس��ت. گاه به دلیل عدم اّطالع از برخی قوانین و 
مس��ائل، انسان دچار سردرگمی و مش��کالت بغرنج می شود. بنابراين جوانی كه قصد 

ازدواج دارد، الزم است چندين كتاب در اين خصوص مطالعه كند. 
جوان پس��ری كه قصد ازدواج دارد، الزم است چند كتاب پیرامون شخصیت زن 
مطالعه كند. دختر خانم ها نیز بايد در ارتباط با روحیات و ش��خصیت آقايان مطالعاتی 

داشته باشند.
پس��ران جوان نبايد به ش��ناخت ظاهری خود كه از شخصیت مادر و خواهر خود 
كس��ب كرده اند اكتفا كنند. دختر خانم ها نیز نبايد به شناخت ظاهری كه از شخصیت 

پدر و برادران خود كسب كرده اند اكتفا كنند. 
البته ش��ناخت نسبت به جنس مخالف تنها از راه مطالعه كسب نخواهد شد و گاه 
مشاوره با بزرگانی كه در اين امر خبره هستند، می تواند به شما بسیار كمك كند. زيرا 
كس��ب اّطالعات از جنس مخالف در شیوه ی رفتار و خواستگاری و آداب و رسوم و 

روش های خواستگاری مؤثر است. 
فرق فرد تحصیل كرده با فرد عامي و بی س��واد در اين اس��ت كه اگر فرد تحصیل 
كرده بخواهد عازم مّکه شود در پی مطالعه ی كتاب هايی در زمینه ی حّج است ولی فرد 
عامی صرفًا می گويد می خواهم به مّکه بروم. اس��تاد محمدتقی جعفری! می فرمودند: 
آيا برای 50 س��ال زندگی مش��ترک نمی خواهید 50 ساعت وقت بگذاريد، فکر كنید، 

مطالعه كنید يا به سخنرانی بزرگان در اين زمینه گوش دهید؟! 
يکی از مشکالت اساسی در ازدواج جوانان اين است كه متأّسفانه بسیاری از آن ها 
خودشان را غنی و بی نیاز از فراگیری مسائل زندگی می دانند. اگر بخواهند به آن ها پند 
و ان��درز بدهند، بی درنگ می گويند ما خودمان می دانیم. در حالی كه در جهل مركب 
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به سر می برند؛ يعنی نمی دانند كه نمی دانند! 
انس��ان تا اقرار به جهل خويش نکند، به دنبال علم نمی رود. هر چند در بس��یاری 
از زمینه ها تخّصص داشته باشید، قطعًا در مسأله ی ازدواج متخّصص نیستید. شناخت 
ش��ما از جنس مخالف در حد ش��ناخت خواهر و مادر و يا برادر و پدر اس��ت و اين 

برای شروع يك زندگی طوالنی كفايت نمی كند. 
جمع بندي مطالب آنکه، قبل از هرگونه اقدامي بايد:

1 �  اگر قصد ازدواج داری، ضروري است، اّطالعات الزم در اين زمینه را كسب كنی.
2�  اگر به دنبال اّطالعاتی درزمینه ی ازدواج هس��تی، به كتب  و لوح های آموزشی 

معتبر يا مشاوران آگاه مراجعه كن.
3�  در امر مهّمی چون ازدواج دقت در انتخاب منبع كسب اّطالعات امری بديهی 
است، منبعی را انتخاب كن كه با آموزه های دين، فرهنگ و عرف جامعه ات هماهنگی 

1داشته باشد.
4�  س��عی كن قبل از اقدام به ازدواج در مورد روحیات، خلقیات جنس مخالف، 

مطالعاتی داشته باشی.
5�   با وظايف و حقوق زن و مرد در زندگی مشترک آشنا باش. 
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2-3 تحصیل آمادگي ازدواج 
البت��ه بايد يك نکته را داخل پرانتز به جوانانی كه هنوز احس��اس وجوب ازدواج 
نکرده ان��د و به نقطه ی قرمز نرس��یده اند عرض كنیم و آن نکت��ه اينکه هر چند اكنون 
ش��رايط وجوب ازدواج در برخي جوانان احساس نمی شود، اّما ممکن است دو سال 
ديگر اين گروه نیز به اضطرار برس��ند. بنابراين الزم اس��ت اين گروه از اكنون خود را 
مهیّ��ای فراهم آوردن زمینه ه��ای ازدواج گردانند و نکته ی مهم ديگر اينکه نبايد حتمًا 
جوان به خط قرمز و نقطه ی جوش شهوت برسد و بعد اقدام به ازدواج نمايد. زيرا در 
شرايط عادی ازدواج امر مستحب مؤّكد است و در حالت طبیعی امری پسنديده است. 
دراين باره روايتی از حضرت امام رضا آمده اس��ت كه اگر هیچگونه توصیه ای 
در ش��رع نس��بت به ازدواج نبود، همین كه عقاًل كاري را پسنديده و نیك بدانند بايد 
به آن عمل نمايیم. حال كه اين همه توصیه در ش��رع مقّدس اس��الم نسبت به ازدواج 

گرديده است، بطور مسّلم بايد از فراهم آوردن زمینه های آن غافل نباشیم. 
بنابراين، خالصه ی كالم ما اين است كه جوان بايد ببیند چه شرايطی برای ازدواج 

او الزم است و چگونه می تواند آن شرايط را به دست آورد.

2-4 شرایط الزم براي ازدواج
برای ازدواج جوانی كه ازدواج بر او واجب شده است، چه شرايطی الزم است؟

در پاس��خ به اين س��ؤال اّولین نکته ای ك��ه اغلب افراد مطرح می كنند و ش��رايط 
اّولیه ی ازدواج می دانند توانايي اقتصادی اس��ت كه متأّسفانه اين بخش بیش تر ذهنیت 
افراد را به خود مش��غول داش��ته است و از بخش شرايط فرهنگی غافل شده اند. لیکن 
پژوهش��گران و مش��اوران امر ازدواج پس از تحقیقات فراوان و كسب تجارب متعّدد 
معتقدند هر چند مشکالت اقتصادی از اهم موانع بر سر راه ازدواج جوانان است؛ اّما 
در برابر مش��کالت فرهنگی بس��یار ناچیز و ساده است. اين افراد عمده موانع ازدواج 
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جوانان را در مشکالت فرهنگی جوانان می دانند. 
از اي��ن رو، در اين بخش ابتدا مش��کالت فرهنگی و ش��رايط فرهنگی الزم برای 

ازدواج را مورد توّجه قرار می دهیم. 

2-5 بلوغ اُشّد
در قرآن كريم در مبحث ازدواج از اصطالح »بلوغ أُشّد«1 استفاده شده است. 

هنگامی كه از واژه ی بلوغ س��خن به میان می آيد، به ذهن ما بیش تر بلوغ جنس��ی 
خطور می كند. كه در دوران ما در پس��ران در حدود سنین دوازده وسیزده سالگی رخ 
می دهد و بلوغ دختران در حدود س��نین يازده و دوازده سالگی اتّفاق می افتد. الزم به 
توضیح اس��ت  مقصود از سن بلوغ س��ّن تکلیف نیست. البته هر كس به بلوغ برسد، 
حتمًا به تکلیف هم رسیده است، ولی هر كس به تکلیف رسید، معلوم نیست به بلوغ 
جنسی رسیده باشد. اغلب دختران در سن 9 سالگی به تکلیف می رسند ولی سّن بلوغ 
جنس��ی آنان هنوز شروع نش��ده است. برای اين دختران از نظر شرعی انجام واجبات 
واجب اس��ت هر چند بلوغ جنس��ی در آنان رخ نداده اس��ت. پسران هم در دوران ما 
خیلی زودتر از سّن پانزده سالگی قمری به بلوغ جنسی می رسند، در حالی كه يکی از 
اش��تباهات خانواده ها اين است كه تکلیف پسران خود را در همان سّن پانزده سالگی 
می دانند؛ در صورتی كه اغلب پسران دو سال زودتر به تکلیف رسیده اند زيرا به بلوغ 

رسیده اند. 
»بلوغ اش��د« صرفًا بلوغ جنسی نیست؛ هرچند بلوغ جنسی شرط الزم برای بلوغ 
اش��د اس��ت و هنگامی بلوغ، به تعبیر قرآن كريم بلوغ اشد می شود كه فرد به حدی از 

بلوغ روانی و عقلی نیز رسیده باشد. 
اينچنین نیست كه اگر كسی به بلوغ جنسی برسد، همان لحظه هم به بلوغ روانی 
و اجتماعی و عقلی برس��د. دختران بطور متوسط در سّن هفده، هجده سالگی به اين 

1. قصص)28(/14 
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بلوغ اش��د راه می يابند و پس��ران ما معموالً در سّن بیست و يك، بیست و دو سالگی 
به اين بلوغ می رسند و گاه بعضی تا سن 2 سالگی هم به اين بلوغ نخواهند رسید. 

بلوغ اش��د مجموعه ای از بلوغ های جنس��ی، روانی، اجتماعی و عقلی اس��ت كه 
هريك ش��اخص مخصوص خود دارند. بطور مثال شاخص بلوغ جنسی، رشد قّوه ی 
غريزه ی جنسی است و بسیار واضح و روشن است كه اين حس در پسران و دختران 
ب��ر اثر عوامل فیزيولوژی بروز می كند و در اين مس��أله كس��ی تردي��دی ندارد. اّما از 
مش��کالتی كه درخصوص شناس��ايی اين نش��انه ها در جوانان در جامعه ی كنونی ما 
وجود دارد، اين اس��ت كه محّرک های بلوغ جنس��ی در جامعه زياد ش��ده است. اين 
محّرک ه��ا � اعم از محّرک های غذايی، ارتباطی، تصويری و... � رو به افزايش اس��ت 
و از اين رو متأّس��فانه شاهد بلوغ زودرس جنسی جوانان در سنین پايین شده ايم. در 
حالی كه متأّس��فانه س��ّن رش��د و بلوغ عقلی و اجتماعی آنان كاهش نیافته است و به 
عبارتی ديگر، بايد گفت میان بلوغ جنس��ی جوانان با بلوغ عقلی و اجتماعی فاصله ي 
زيادي افتاده اس��ت. بطور مثال نوجوان در دوازده سالگي در جامعه ی كنونی به بلوغ 
جنس��ی می رسد ولی تا 22 س��الگی هنوز به بلوغ عقلی راه نمی يابد و بديهی است تا 
جوان به بلوغ فکری و عقلی نرس��د، زمینه ی ازدواج در او فراهم نمی گردد. اين بلوغ 
جنس��ِی زودرس عواقب خطرناكی را برای جوان��ان ما بوجود می آورد كه از جمله ی 

آن ها بحران های روانی و اختالالت رفتاری اين جوانان است. 
متأّس��فانه بعضي در همین حاالت بحرانی توصی��ه ای غیرمنطقی و جاهالنه برای 
بهبود اوضاع روانی آنان می نمايند كه به او زن بدهید تا حالش بهبود پیدا كند؛ يا اينکه 
زود ش��وهرش بدهید تا حالش خوب ش��ود. در حالی كه اين دختر يا پس��ر در حال 
حاضر اصاًل در وضعیت عادی و طبیعی از نظر فکری قرار ندارد و گاهی ش��رايط را 

با تصمیم نابجا برای او سخت تر و شديدتر می كنند. 
از جمله اينکه: گاه ديده می ش��ود متأّس��فانه برخی افراد جاهالنه يا عمداً بیماری 
فرزن��د خويش را از خانواده ی عروس يا داماد مخفی می كنند تا ازدواج صورت گیرد 
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و دلیل اين كار را در اين می دانند كه اين بیماری هیجانات ناشی از غرايز جنسی است 
كه با ازدواج برطرف می ش��ود. بطور مس��ّلم چنین ازدواجی آينده ی روشنی نخواهد 
داش��ت و پدر و مادرانی كه مبادرت به چنین كاری می كنند خیانت بزرگی را نس��بت 

به طرف مقابل روا می دارند. 
از اي��ن رو، اّولین نیاز ضروری و ش��رايط ورود به مرحله ی ازدواج به ويژه برای 
جوانان پس��ر بلوغ عقالنی اس��ت. تا جوانی به اين حد بلوغ نرس��د، ش��رايط ازدواج 
موفّق را ندارد و بلوغ عقلی، توانمندی جسمی نیست. بلوغ عقلی با توانمندی روحی 
و فکری و احس��اس مس��ؤولیت كردن و بزرگ َمنِشي س��روكار دارد. همان چیزي كه 
روحیات يك فرد بزرگ را از بچه جدا مي كند؛ به اين معنی كه بچه ها در خانواده هیچ 
احساس مسؤولیت نمی كنند. مثاًل اگر قرار باشد امشب تعدادی میهمان به خانه بیايند، 
مادر از روز قبل با نگرانی و تالش��ی مضاعف در حال س��ر و س��امان دادن به اوضاع 
خانه اس��ت تا محفل میهمانی بخوبی برگزار ش��ود. ولی اين بچه فارغ از دغدغه های 
مادر در كوچه به بازيگوش��ی خود مش��غول اس��ت. هر چه مادر نگران است كه حاال 
میهمان ه��ا می آيند، عزيزم برو میوه بخر، نان بخر. اين بچه اصاًل در فکر نگرانی مادر 
نیست. گاهی شاهد هستیم در محفل میهمانی مادر نگران است كه از میهمانان درست 

پذيرايی شود اّما اين جوان با حاالتی كودكانه احساس مادر را درک نمی كند. 

2-6 شما بهتر است ازدواج نكنید!
جوانی كه نس��بت به مس��ائل خانوادگی احساس مسؤولیت ندارد، هر چند از نظر 
جس��می، رشد فیزيکی، س��ّن و س��ال و حتّی تمّکن مالی امکان ازدواج داشته باشد، 
بطور طبیعی وقت ازدواج اين جوان نیست؛ زيرا روحیات كودكانه اش برای او مشکل 
می تراشد. بنابراين از مهم ترين نکاتی كه متولّیان امر تربیت و تعلیم و خود جوانان نیز 

بايد به آن توّجه داشته باشند، رشد عقلي، روانی و اجتماعی است. 
گاه در محیط های دانشگاهی شاهد دانشجويانی هستیم كه روح مسؤولیت پذيری 
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و اجتماعی آنان همگام با توانمندی علمی و متناس��ب به س��ّن و سال و رشد فیزيکی 
آن ها پرورش نیافته است. بنابراين اگر دانشجويی با اين ويژگی ها در مورد ازدواجش 
مشاوره بخواهد، بايد به او گفت: شما هنوز تا زمان ازدواج فاصله داری و رشد الزم 

را پیدا نکرده ای!
اين گروه از جوانان بايد برای رشد اجتماعی و روانی خود در عرصه ی فّعالیت های 
اجتماعی وارد ش��وند و در خالل ارتباط های توأم با مس��ؤولیت اين حس را در خود 
تقوي��ت نمايند. اين گروه از جوانان كه هنوز به احس��اس مس��ؤولیت نرس��یده اند و 
ذوقی در عرصه های اجتماعی از خود بروز نمی دهند، در ارتباط با خانواده ی خويش 

بی مسؤولیتی خود را به نمايش می گذارند. 
جوان دانش��جويی كه حدود س��ه، چهار ماه در خوابگاه به سر می برد و حتّی يك 
تلفن به مادر و خانواده اش نزده اس��ت، چگونه می تواند در تش��کیل خانواده از خود 
احس��اس مس��ؤولیت نش��ان دهد؟! او هنوز به توانمندی عاطفی الزم نرسیده است. 
جوان��ی ك��ه از خانواده ی خويش غافل اس��ت و به فکر نگرانی مادر خود نیس��ت و 
نمی تواند ديگران را درک كند، چگونه توانايی درک احساس��ات دختری را به عنوان 
همس��رش خواهد داش��ت؟! هر چند چنین جوانی می تواند عواطف ناشی از غريزه ی 
جنس��ی خود را تحت عنوان عاشق ش��دن به مخاطب خود نشان دهد، اّما خواستگاه 
اين احس��اس عواطف و عاشق ش��دن از غلیان ش��هوت و غريزه ی جنسی اوست و 
هیچ خواس��تگاه مسؤولیتی در آن ديده نمی شود. لذا به اين عشق ورزيدن او نمی توان 

اعتماد كرد. 
جوانی كه وارد دانش��گاه گرديده و هنوز برای خريد كتاب های درس��ی و خريد 
لباس و ملزومات زندگی وابس��ته به پدر و مادر اس��ت و با توّجه به تمّکن مالی پدر 
هنوز بر خود عیب نمی داند كه دس��ت به س��وی پدر دراز كند و پول توجیبی بگیرد 
و توانايی كس��ب اندک درآمدی را ندارد، چگونه می تواند مس��ؤولیت يك خانواده را 
به عهده بگی��رد. اين جوان اصاًل برای ازدواج آمادگی ندارد؛ هر چند پدرش كريمانه 
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هزينه ه��ای اّولیه ی زندگ��ی او را تأمین می كند و برخوردش ب��دون توقّع و خالصانه 
باشد. اگرچه اين مطالب رنگ و لعاب اقتصادی دارد، ولی مقصود جنبه های روانی و 

اجتماعی شرايط ازدواج است و مباحث اقتصادی بحثی جداگانه را می طلبد.
مقصود از بیان اين مطلب، احس��اس مس��ؤولیت زندگی اس��ت وگرنه چه بس��ا 
جوانانی باشند كه به لحاظ وضعیت اقتصادی در شرايط بسیار مطلوبی باشند و اصاًل 
نیاز اقتصادی نیز نداش��ته باش��ند و پدر مخارج او را تأمین می كند اّما اينکه دغدغه ای 
برای تأمین آينده ی خود ندارد، به مراتب بدتر از جوانی است كه وضعیت اقتصاديش 
مناسب نیست. اين نکته را گذشتگان و بزرگ تران با بیانی عامیانه مطرح می كردند كه 
زمان ازدواج يك جوان، وقتی اس��ت كه درب خانه يا درب اتاق را با پا باز كند يعنی 

چنان با دستان پُر به خانه وارد شود كه ناگزير باشد در اتاق را با پا باز كند. 
در مورد دختر خانم ها نیز اين احس��اس مس��ؤولیت صادق است. دخترخانمی كه 
مدرک لیس��انس خود را گرفته و دانشجوی فوق لیسانس است ولی هیچگاه در خود 
احساس مس��ؤولیت نکرده است حتّی يك بار هنگام بیماری مادر يا مشغله های مادر 
آشپزی و مديريت منزل را به عهده بگیرد . در حالي كه  به مدرک خود افتخار می كند 
و می گويد مثاًل فوق لیسانس فیزيك هستم، بايد به او گفت: شما هم هنوز صالحیت 
ازدواج را پیدا نکرده ايد! اگر هفته ای مادر در خانه حضور نداش��ت و يا توانايی انجام 
كارهای خانه را نداشت، با اينکه اين مادر چند دختر خانم در خانه دارد، چنان اوضاع 

خانه به هم ريخته است كه لحظه ای نمی توان در آن خانه ماند. 
زمان ازدواج يك دختر زمانی فرا می رسد كه او بتواند وظايف و امور يك مادر را 
بخوبی انجام دهد. مثاًل اگر مادر به س��فر حّج مش��ّرف شده است، خأل وجود مادر را 
با فّعالیت و احس��اس مسؤولیت خود چه از نظر خانه داری و چه از نظر عاطفی برای 

اهل خانه پر نمايد. 
نباي��د عّل��ت تأخی��ر در ازدواج را با فرافکن��ی به ديگران نس��بت دهیم و عیوب 
خ��ود را فراموش كنیم. دخترخانم بايد ببیند چقدر برای ازدواج خود فّعالیت كرده و 
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زمینه های ازدواج را در خود ايجاد كرده است. مقصود از اين سخن پیدا كردن همسر 
نیس��ت، بلکه فراهم كردن شرايط ازدواج از نظر روانی و توانمندی در اداره ي كانون 
يك خانواده اس��ت؛ زيرا مفهوم ازدواج تشکیل خانواده ای مستقل است. ازدواج صرفًا 
اطفاي غريزه ی جنسی نیست و وجود اين غريزه در انسان برای ترغیب اّولیه در انسان 
نهاده شده است. مفهوم ازدواج اين است كه ما توانايی اداره ی يك خانواده ی مستقل 

را بدون تکیه به ديگران داريم.
گاهی از جوانان چه دختر و چه پسر می شنويم كه می گويند شما اسباب ازدواج ما 
را فراهم كنید تا ببینید ما توانايی اداره ی يك زندگی مستقل را داريم يا نه؟ دخترخانم 
می گويد بگذاريد من ش��وهر كنم، به شما نشان می دهم چه كدبانويی هستم. آقا پسر 

هم می گويد بگذاريد من زن بگیرم، به شما نشان می دهم چه كدخدايی هستم. 
بايد به اين دخترخانم و آقاپس��ر گفت: هرگز نس��یه معامله نکن! شما بايد كدبانو 
بودن و كدخدا بودن خود را همچنین بلند هّمتی و حّس مس��ؤولیت پذيری را قبل از 

ازدواج نشان بدهی. 
خواه��ر و ب��رادری كه در يك خان��واده نمی توانند با هم ارتب��اط عاطفی و روح 
س��ازش داشته باشند، چگونه می توانند پس از ازدواج با همسران خود ارتباط عاطفی 
برقرار نمايند. بنابراين از ديگر ش��رايط ازدواج، »بلوغ عاطفی« جوانان است. دختر و 
پس��ر جوانی كه توانايی تحّمل ديگران را ندارند، توانايی برقراری ارتباط با خواهر و 
برادر و دوس��تان خود را ندارند، در تداوم زندگی با همسر خويش درمانده می شوند. 
متأّس��فانه در ازدواج هايی كه بین جوانان ما صورت می پذيرد، به خاطر همین مسائل 

خاطر جمعی وجود ندارد كه ازدواج و زندگی آنان با موفقیت ادامه يابد. 
وقتی دختر و پس��ر جوان به بلوغ عاطفی نرس��یده باش��ند و در خانه، دانشگاه و 
اجتماع نسبت به ديگران گذشت نداشته باشند و در محیط كار از خود گذشت نشان 
نمي دهن��د، روحیه ي تعاون، همکاری و همدلی ندارند و نمي توانند در امور اجتماعی 
تفاهم داشته باشند، چگونه توانايی ايجاد عاطفه با همسر خويش را خواهند داشت؟! 
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بنابراين به مسأله ی ازدواج صرفًا نبايد به عنوان يك ابزار كنترل غريزه ی جنسی نگاه 
كرد. 

در پايان اين قس��مت بايد متذكر ش��د كه يك واقعیت تلخي كه هنوز متاسفانه در 
كش��ور ما نمونه  هاي نس��بتاً زيادي رخ مي  دهد ازدواج در سنین خردسالي است يعني 
تنها با ايجاد رابطه باال رعايت نمي  ش��ود حتي رعايت حداقل س��ن هم نمي  ش��ود در 
برخ��ورد با اين معضل فقط ذكر اين حديث كافي اس��ت: به امام صادق يا امام كاظم 
)ع( گفته ش��د: ما پسرانمان را در خردس��الي،زن مي  دهیم. فرمود: »چنانچه آنها را در 

خردسالي به ازدواج هم درآوريد، تقريبا انس و الفتي میان آنها برقرار نمي  شود.«1

2-7 رشد عقالني 
جوان��ان عزيز وظیفه دارند اين بلوغ ها را در خ��ود ايجاد نمايند تا بتوانند ازدواج 
موفّقی داش��ته باش��ند. بلوغ عقالنی با تحصیالت علمی فرق دارد! چه بسا كسانی كه 
از نظر علمی رش��د كرده اند، ولی عقالنیت آن ها رشد نکرده است! چنانکه در روايت 

آمده است: »ُربَّ عالٍِم َقْد َقتََلُه َجْهُلُه«2؛ چه بسا عالمي كه جهلش او را كشته است. 
در فرهن��گ دينی م��ا »جهل« در برابر »علم« قرار ن��دارد. در حالی كه در فرهنگ 
يونانی »جهل« در برابر »علم« واقع می شود. در فرهنگ اسالمی و قرآن كريم و روايات 
حضرات ائمه »عقل« و »جهل« در مقابل هم واقع می شوند از جمله »اصول كافي باب 
عقل و جهل« چه بسا كسی كه عالم باشد ولی در زمره ی جاهالن قرار دارد نه عاقالن. 
چه بسا دانش��جويی در فراگیری علم از بهره ي هوشی بااليی هم برخوردار باشد 
و هزاران ابیات شعر را در حافظه داشته باشد، در المپیادهای مختلف رتبه های بااليی 
كس��ب كرده باشد، در جش��نواره ی خوارزمی رتبه ای ممتاز كسب كرده باشد، با اين 
اوص��اف علی رغ��م علم بااليش از عقل كافی برخوردار نباش��د. ام��ام بزرگوار ما در 
1 . الکافي عن هشام بن الحکم عن االمام الصادق أو االمام الکاظم)ع(، قال: قبل له إنا نزوج صبیاننا و هم 

صغار. قال : فقال: إذا زوجوا و هم صغار لم يکادوا يتألفوا. )الکافي، ج 1، ص 50( 
2. نهج البالغه، حکمت 107 
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خصوص شهید رجايی فرمودند: آقای رجايی عقلش از علمش بیش تر بود.
عاقل كسی است كه سنجیده رفتار می كند. يعنی بداند هر سخن جايی و هر نکته 
مکانی دارد. پسر و يا دختری كه نمی داند با بزرگ تران چگونه صحبت كند و ادبیات 
سخنان او با افراد مختلف يکسان باشد و نحوه ی سخن گفتن با يك خانم پنجاه ساله 
و يا با يك خانم 30 س��اله را نداند، اين فرد آمادگی و ش��رايط الزم برای ازدواج را 

پیدا نکرده است. 
جوانی كه نداند در يك محل عمومی چگونه بايد سخن بگويد و سخن گفتن او در 
يك محفل خصوصی و با يك جمع عمومی يکسان باشد، به بلوغ عقالنی نرسیده است. 
گاه برخی افراد را می نگريم كه در كش��ور ما اّدعای روش��نفکری دارند و از نظر 
علمی هم مدارج و مدارک بااليی دارند، ولی عقلشان بسیار كوچك است؛ زيرا برخی 
از تخّصصی ترين مطالب و مباحث را در جمعی عمومی در پش��ت تريبون س��خنرانی 
مطرح می س��ازند و جامعه را ب��ه هم می ريزند. چنین ف��ردی علی رغم همه ی علم و 
مدركش، جاهل اس��ت؛ هر چند حتّی در بیان مطالب خطیبی توانا باش��د. اگر هزاران 
مقاله و كتاب نوش��ته باش��د و سخنی را نس��نجیده در محفلی عمومی مطرح كند كه 
وحدت جامعه را دچار تفرقه و تنش نمايد عاقل نیس��ت و بديهی اس��ت سخنان اين 
افراد جز هرج و مرج و ايجاد تفرقه تأثیری نخواهد داش��ت. عقل به ما حکم می كند 
س��خن تخّصصی را برای متخّصصان مربوط به آن رشته مطرح سازيم. مطرح نمودن 
مطال��ب تخّصصی در مجامع عموم��ی نوعی عوام فريبی، خ��ود مطرحی و رياكاری 
اس��ت و بر همین اساس است كه شاهد اختالفات شديد خانوادگی در بین اين افراد 

با همسرانشان هستیم.
بديهی است چنین شخصي وقتی در جامعه و محضر عموم سنجیده عمل نمی كند، 
در زندگی فردی هم مرتکب چنین اشتباهاتی خواهد شد و همسر وي قادر به ادامه ی 
زندگی با ايشان نخواهد بود. بنابراين اصلی ترين عوامل ازدواج موفّق عقالنیت است. 
اگر همه به ش��ما بگويند اصلی ترين عامل در ازدواج موفّق ايمان اس��ت ولی نظر اين 
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بن��ده ی كم ترين به عنوان كس��ی ك��ه اّدعای دينی دارد، عق��ل را اصلی ترين عامل در 
ازدواج موفّق می دانم.

يعن��ی اگر خواس��تگاری � هر چند مؤمن � به منزل ش��ما آمد ب��ا اينکه از ايمان 
برخوردار اس��ت، اگر او را عاقل تشخیص نداديد به او پاسخ مثبت ندهید. مقصود از 
عاقل نبودن ديوانه بودن آن فرد نیس��ت؛ بلکه به معنای اصطالحی اگر در رفتارهايش 
و سخن گفتنش استنباط عاقل بودن نکرديد، با او ازدواج نکنید؛ زيرا اغلب اختالفاتی 
ك��ه پ��س از ازدواج ها پیش می آي��د و برخی منجر به طالق می ش��ود، از همین عامل 
سرچشمه می گیرد. البته ايمان حقیقي همیشه با عقالنیت توأم خواهد بود و اگر كسي 

عاقل نبود، هرچند ظاهر متديّني داشته باشد، مؤمن حقیقي نیست.
از اين رو، توصیه می ش��ود جوانانی كه به اين عقالنیت نرسیده اند، ازدواج نکنند؛ 
زيرا اكنون كه ازدواج نمی كند فقط مش��کل ش��خص خود را دارد ولی وقتی ازدواج 
كرد، هزاران مش��کل برای خود و خانواده اش و برای همس��ر و خانواده ی همس��رش 

بوجود می آورد كه به راحتی قابل حل نیست. 
عقالنی��ت با خواندن كتاب و مطالعه به دس��ت نمی آيد كه به جوانی بگويیم چند 
سال درس بخوان و يا مثاًل يك دور كتاب های شهید مطهری را بخوان تا عاقل شوی. 

عقل يعنی اينکه تصمیم بگیری عاقل باشی و سنجیده رفتار كنی. 
بايد در روابط اجتماعی ديگران تأّمل كنیم و آنچه از ديد عموم بزرگان ناشايست 
جلوه می كند و زننده است را ما انجام ندهیم. در رفتار خود توّجه كنیم و عیوب خود 

را بشناسیم و در رفع آن بکوشیم. 
گاه در بین عزيزان جوان ش��اهد جوانی هستیم كه س��ال ها زحمت كشیده، رشد 
علم��ی كرده و يا ديگری تجربه ی فرهنگی فراوانی كس��ب ك��رده، مطالعات فراوانی 
داش��ته يا در عرفان به جاهايی رسیده اس��ت، اّما اكنون كه می خواهد در جامعه مفید 

واقع شود چندان موفّق نیست. 
فردي پس از اينکه س��ال های متمادی در زمینه ی عرفان زحماتی را متحّمل ش��د 
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و در س��یر و سلوک هم به جاهايی رس��یده بود و در حّد خود اهل معرفت شده بود، 
وقتی وارد اجتماع و مباحث آن گرديد با مش��کالتی مواجه ش��د و عّلت آن را جويا 
می شد. پاسخ به ايشان اين بود كه شما در عرفان به مقاماتی رسیده ای، اّما در اجتماع 
پخته نش��ده ای و رش��د اجتماعی الزم را پیدا نکرده ای؛ چون از اجتماع اّطالع كافی 
نداری، سخنی را كه نبايد در محفلی بیان كنی مطرح می سازی و از عواقب و جوانب 
آن بی خب��ری. بنابراين س��خنی را كه نبايد در جمع بزنی بی��ان می كنی و اوضاع را به 

هم می ريزی.
خالص��ه ی كالم، اينکه ازدواج نیاز به زمینه هاي��ی عقالنی و رفتار اجتماعی دارد. 
بنابراين اگر جوانی بلوغ عقالنی داشته باشد، به محض بروز اختالف بین او و همسرش، 
آن تفاوت و اختالف ديدگاه و مشکلی كه برايشان پیش آمده را به اّطالع مادر و پدرش 
نمی رساند. به سرعت نمی آيد درد و دلش را با هر كسی در میان بگذارد. انسان عاقل در 

چنین شرايطی از توسعه پیدا كردن اين اختالف جلوگیری می كند. 
در اينجا بی مناس��بت نیس��ت حکايتی جالب و شنیدنی نقل شود. يکی از دوستان 
قديمی حدود 15 س��ال قبل مش��کالت روانی برايش پیش آمد. البته بیماری او ارثی 
بود و از قضا بیماری او با زمانی كه در جلسه های عمومی ما شركت می كرد، مصادف 
شد. نکته ی قابل توّجه اين بود كه در دوره ی بیماری، فقط سه نفر را قبول داشت؛ از 
جمله بنده و يکی از روحانیون محترم را. تنها ما می توانستیم با او ارتباط برقرار كنیم. 
در بیمارستان به عیادتش رفتیم. صحنه ای جالب را شاهد بوديم كه دو نفر بیمار روانی 
در كنار هم نشس��ته بودند. يکی از آن ها به ديگری دلداری می داد و ما را به دوس��تش 
نشان داده و می گفت: ببین اين ها هم مثل ما هستند، فقط فرقشان با ما در اين است كه 
ما هر چه در دل خود احساس می كنیم به زبان می آوريم ولی اين ها در دلشان مخفی 

می كنند و به كسی حرف خود را نمی زنند. 
اين سخنان از آن جمالت نغزی بود كه صاحب آن به اصطالح ديوانه ی عاقل ُكش 
بود. خیلی حرف س��نگین و س��نجیده ای بود. آن برادر روحانی ك��ه در كنار من بود، 
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حالتی از انکس��ار در چهره اش مشاهده ش��د و به من گفت: ببین حکايت ما حکايت 
اين دو بیمار روانی اس��ت. جالب اينکه خودش مريض است. می خواهد تازه ديگری 
را درم��ان كند. ما خود از همه مريض ه��ا مريض تريم، آن وقت می خواهیم جوانان را 
درمان كنیم. برداش��ت آن برادر بزرگوار اين بود. امّا من توجه  ام به محتواي س��خن او 
جلب ش��د كه آنچه ديوانگان بیان می کنند ما هم دردل داريم ولي بیان نمي  كنیم بطور 
مثال اگر اكنون به ذهن شما خطور كند من چه چیز از يك رئیس جمهور كم تر دارم، 
من هم می خواهم رئیس جمهور ش��وم و با خود می گويید حال اگر اين چهار س��ال 
نشد 8 سال ديگر! حال اگر همین افکاری كه در ذهن شما عبور كرد را به زبان آوريد 
و در جمعی مطرح نموديد، برداشت مردم اينگونه است كه مواظب او باشید اين يك 

بیمار روانی است.
بر همین اساس است كه در روايت داريم عاقل زبانش پشت تفّکرش است يعنی 
اّول فکر می كند، بعد س��خن می گويد و جاهل كس��ی است كه اّول سخن می گويد و 

بعد راجع به آن فکر می كند1 كه آيا اين سخنم خوب بود يا بد؟!
بر اين اساس، توصیه و سفارش ما به جوانان اين است كه در جلسات خواستگاری 
و نیز در تحقیق پیرامون ازدواج اين نکته را در نظر داش��ته باش��ید كه آيا اين فرد كه 
قصد ازدواج با او را دارم عاقل است يا نه. اگر فرد عاقلي باشد، هر نقطه ضعف ديگر 
او قابل اغماض و چش��م پوش��ی است. س��عی كنید روز به روز عقل خود را افزايش 
دهید و عاقالنه تر از روز قبل عمل كنید. در اين زمینه به نکات زير توجه داشته باشید:
1� وقت��ي نتواني در كوچك ترين و ابتدايي ترين امور، تصمیم گیري صحیح، بدون 
تزلزل و وابس��تگي داشته باشي، چطور مي خواهي در تصمیم هاي كالن زندگیت مثل 

ازدواج موفّق باشي؟!
2� بهتر است در كارهايمان با افراد آگاه و با تجربه مشورت كنیم، در اين صورت 

تصمیمي منطقي و عقالنی خواهیم گرفت. 
1. لِساُن الْعاقِِل َوراَء َقْلبِِه َو َقْلُب األْحَمِق َوراَء لِسانِِه )نهج البالغه، حکمت40(
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3� از سرزنش ديگران، ضررهاي احتمالي و پشیماني نترس و با شجاعت تصمیم 
عاقالنه بگیر.

4� براي رهايي از تزلزل و وابستگي در تصمیم گیري، شروع كردن از تصمیم هاي 
كوچك راهي منطقي به نظر مي رسد.

5� اهداف خود را در زندگي مش��خص كن و براي رس��یدن به آن ها راهبردهاي 
مناس��بي پیش بگیر الزمه اين كار داش��تن يك برنامه حساب ش��ده است كه تو را از 

سردرگمي و دور شدن از هدف رهايي مي بخشد. 
 خوب است بدانیم تنش ها، آسیب هاي رواني و برخوردها، بیش تر در زندگي افراد 

بي برنامه است. اگر خواهان آرامش هستي، برنامه ريزي صحیح و اصولي داشته باش.
7� وقتي مي بیني از ديگران انتظاراتي داري كه قادر به برآوردنش نیستند،  احتمال 
بده كه ش��ايد بعضي از انتظاراتت نامعقول باش��ند؛ پس س��عي كن آن ها را متعادل و 

منطقي سازي.
8� بهتر اس��ت به تجزيه و تحلیل عقالني و منطق��ي انتظاراتي كه از خود و ديگران 
داريم بپردازيم تا درگیري ها و سوء تفاهم هاي ناشي از انتظارات نامعقول را كاهش دهیم.
9� پافشاري بر افکار و اجازه ي شنیدن نظريات ديگران را به خود ندادن، مي تواند 

بیانگر عدم رشد عقالني باشد.
10� با شناخت توانايي ها و استعدادهاي خود هدف هاي دورازدسترس، انتظارات 

نامعقول و آرزوها را به حداقل خواهیم رساند.
11� در برخورد با مشکالت زندگي اينگونه عمل كن:

همه ي جوانب كار را بس��نج، شرايط را خوب درک كن و بدان با تجزيه و تحلیل 
خ��وب و موضع گیري صحیح و اصولي، انتخابي خواهي داش��ت ك��ه از نتیجه ي آن 

راضي خواهي بود.
12� انتخاب درست، حمايت و تشويق ديگران را به دنبال خواهد داشت كه باعث 

دلگرم شدن هرچه بیشتر مي شود.
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13� ياد بگیريم در قبال پیامد رفتارها و كردارهايمان مسؤولیت پذير باشیم.
14� ديگران از يك فرد عاقل و بالغ انتظار دارند پاس��خ قابل قبول و قانع كننده اي 

در قبال رفتارها و كردارهايش داشته باشد.
15� هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد. سنجیده و با توجه به اقتضاي شرايط رفتار 

كن و سخن بگو، يعني ياد بگیر هر حرفي را كجا بزني و با هر فردي چگونه رفتار كني.
16- بهتر است قبل از اينکه سخني را به زبان بیاوريم كمي راجع به آن فکر كرده 
و با درايت بیش��تري صحبت كنی��م كه در واقع با كنترل زبان خود از پش��یماني هاي 

احتمالي جلوگیري كنیم.
17� مواظ��ب باش در ش��ادي هاي زندگیت، خیلي مغ��رور و در مصائب زندگي 
خیلي غمگین و ناامید نش��وي، بلکه آنچه عاقالنه به نظر مي رس��د اين اس��ت كه حد 
اعتدال را رعايت كني. وقتي ش��ادي آرام بخند تا غم بیدار نش��ود وقتي ناراحتي آرام 

گريه كن تا شادي ناامید نشود. 
18� براي باال بردن توان سازگاري، خودت را جاي ديگران بگذار و ببین در چنان موقعیتي 

تو چه مي كردی ، آنگاه است كه آن ها را درک مي كني و مي تواني با ديگران كنار بیايي.
19� س��ازگاري را با سازشکاري يکس��ان مپندار، سازگاري كنار آمدن با اطرافیان 

است و سازشکاري كنار آمدن با دشمن. 
20� يادم��ان باش��د كه عاقل ب��ودن را نبايد با بعضي از زرنگي ه��ا، زد و بندها و 

حیله گري ها اشتباه گرفت.
21� از جمله راه هاي افزايش عقل:

شركت در جلسات و نشست و برخاست با افرادي است كه بلوغ فکري و علمي 
الزم را دارند و به اصطالح فهیم و رشد يافته هستنديا الاقل آشنايی با سیره و زندگی 

آن هاست.
و در آخر آن كه امام حسین فرمودند: عقل جز از راه پیروي حق به كمال نمي رسد.1

1 . ال يَْکُمُل الَْعْقُل إال باتّباع الَْحق)فرهنگ جامع سخنان امام حسین، علي مؤيدي،  ص803(
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2-8 توانمندی اقتصادی
يکی ديگر از ش��رايط ازدواج كه الزم اس��ت جوانان به ويژه آقايان آن را كس��ب 
نمايند، توانمندی اقتصادی اس��ت و مقصود از اين توانمندی آن اس��ت كه فرد بتواند 
به خوبی و در حّد متعارف زندگی خود را اداره كند و بايد دخترخانم ها دقّت داش��ته 
باشند كه مقصود ما از توانمندی اقتصادی توانمندی بالقّوه است. يعنی توانايی اداره ی 
خانواده را داش��ته باش��د و كافي است تنها بخش��ی از اين توانمندي به فعلیت رسیده 
باش��د. يعنی اين آقای جوان كه قصد تشکیل خانواده دارد، بايد بتواند در حّد مخارج 
زندگی خود تا حدودی استقالل داشته باشد و كاماًل متّکی به پدر و اموال او نباشد. 
مث��اًل اگ��ر در ماه ب��ا فّعالیتی معادل 15 س��اعت مبلغی را كس��ب می كند، هنگام 
خواس��تگاری مطرح كند كه من می توانم ساعات فّعالیت هايم را به دو برابر يعنی 30 
س��اعت افزايش دهم و درآمدم را دو برابر و بیش تر كنم. او بايد گوش��ه ای از فّعالیت 
و توانمندی خود را به نمايش گذاش��ته باش��د و بديهی است تا وارد عرصه ی فّعالیت 

نشده باشد، هر وعده ای بدهد جز تخیاّلت چیز ديگری نیست. 
وقتی خانواده ي دختر همچنین پسر چنین زمینه هايی را در اين آقای جوان مشاهده 
كردند، بايد برای شکل گیری ازدواج او هّمت گمارند. انتظار نداشته باشند همین االن 

به قّله برسد. 
مقص��ود اينکه جوان تجربه ي درآمد و اس��تقالل در هزينه ك��ردِن درآمد خويش را 
داشته باشد تا بتواند طرح های اقتصادی خود را به اجرا درآورد. يعنی با تجربه ای كه به 
دست آورده است محاسبه كند كه آيا اگر ازدواج كند و پس از يکسال دوران عقد هم به 
اين شکل ادامه دهد، آيا توانمندی ازدواج را پیدا خواهد كرد يا نه؟ خانواده های طرفین 
نیز توانمندی او را بپذيرند. اگر گوشه ای از فّعالیت او به ثمر نشست، انتظار نداشته باشند 
او كاماًل مس��تقل باش��د و بگويند تا وضع مالی تو خیلی خوب نشده، وقت ازدواج تو 

نیست. چه بسا ازدواج او موجب گردد فّعالیت او سرعت بیش تری پیدا كند. 
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يکی از اشکاالت جوانان ما اين است كه استعدادهای خود را دير ظاهر می نمايند. 
توانمندی های آنان غیر قابل انکار اس��ت، اّما متأّس��فانه دير وارد بازار كار می شوند و 
باي��د بدانیم هر چه يك جوان ديرتر وارد عرص��ه ی زندگی و فّعالیت اقتصادی خود 

بشود، به مراتب كار ازدواج و تشکیل خانواده برايش سخت تر می شود. 
 در پايان نکاتي را به طور فشرده و مختصر خاطر نشان مي كنیم:

�  توانمندي اقتصادي در ازدواج اين اس��ت كه فرد بالقوه توانايي داش��ته باشد كه 
اگر زندگي مش��ترک تش��کیل داد، بتواند اداره كند و بخش��ي از اين توانايي به ظهور 

رسیده باشد.
� رسیدن به بلوغ اقتصادي صرفًا مربوط به پسران نمي شود؛ بلکه دختران هم بايد 
مديريت وبرنامه ريزي مخارج را بلد باشند تا بتوانند زندگي همراه با پیشرفت، آرامش 

و دوري از فقر مادي و روحي داشته باشند.
� بهانه هاي��ي همچون ادامه ي تحصیل، س��ربازي و... هرگز مانعي براي رس��یدن 
به بلوغ اقتصادي نیس��ت؛ چون مي توان از طريق مش��غول شدن به مشاغل پاره وقت 
)ترجیحًا مرتبط با اس��تعداد و رشته ي تحصیلي( به داشتن پس انداز و آشنايي با بازار 

كار و عوامل آن رسید.
� براي رسیدن به بلوغ اقتصادي بايد به حداقل هاي عرفي رسیده باشید؛ يعني در 
پي كم كردن وابس��تگي اقتصادي خود از خانواده باش��ید و درآمد حّداقلي براي خود 

داشته باشید.
� براي آينده ي خود برنامه ريزي و طرح اقتصادي داش��ته باش��ید. يعني نسبت به 
سؤال هايی از قبیل روش كسب درآمدتان چیست؟ چه میزان پس انداز مي توانید داشته 
باشید؟ امکان تهیه ي مسکن براي زندگیتان )خريد يا اجاره( چه زماني محّقق مي شود، 

جواب روشنی داشته باشید. 
� هرچه زودتر به حد معقولي از توانايي اقتصادي برس��ید،  زودتر ش��رايط براي 

ازدواجتان فراهم مي شود و قدرت انتخاب باالتری خواهید داشت. 
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� برنامه ريزي اقتصادي امروز باعث مي ش��ود كه فردايي داش��ته باش��ید كه دخل 
و خرج را همراه با در نظر گرفتن رفاه همس��ر و خانواده تنظیم كنید و به پیش��رفت 
بیش تر به همراه پس انداز و دوري از خساس��ت برسید. اين ها همه جزء لوازم آرامش 

و خوشبختي است.
� اگر حس مي كنید كه نمي توانید براي درآمدتان برنامه ريزي داش��ته باش��ید، بهتر 

است الگوي مناسبي براي خود پیدا كنید و از او در اين زمینه راهنمايي بخواهید.

2-9 راه هاي احراز انواع دیگر بلوغ
ع��الوه ب��ر بلوغ عقالني و بلوغ اقتصادي، به انواع ديگ��ر بلوغ نیز اعم از عاطفي، 
جنسي، اجتماعي و فرهنگي اشاره هايي شد كه به خاطر طوالني نشدن مطلب تنها به 

نکاتي براي احراز و رشد آن ها بسنده مي گردد.

2-9ـ1 بلوغ عاطفي 
1� اگ��ر بتوانید احساس��ات غیرمعق��ول و كودكانه را كن��ار بگذاريد و به جاي آن 

عاقالنه و منطقي رفتار كنید، رشد عاطفي الزم را دارا هستید.
2� اگر با يك بحث جزئي زود عصباني مي شويد، بدانید زندگي مشترک هم خالي 

از اين مشکالت نخواهد بود؛ پس بهتر است در رفتارتان تجديد نظر كنید.
3� بهتر اس��ت به خودمان اج��ازه بدهیم تغییري مثب��ت در بینش ها و تفکراتمان 
نس��بت به وقايع و مسائل زندگي ايجاد ش��ود؛ در اين صورت زندگي پر از عاطفه و 

آرامشي خواهیم داشت.
4� يادمان باشد شركت در كارهاي گروهي، حس همدلي و همکاري ما را پرورش 

مي دهد كه در نهايت باعث رشد شخصیت عاطفي مان مي شود.
5� خوب اس��ت تمرين كنیم گاهي از خطاي ديگران بگذريم و چشم پوشي كنیم. 

در اين صورت عالوه بر حفظ روابط، خود نیز به آرامشي زيبا خواهیم رسید.
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6- گاهي انعطاف پذيري فرد در مقابل خواست دوستان، خانواده و اطرافیان توان 
سازگاري او را باال برده و تمريني است جهت يادگیري و گذشت در زندگي مشترک.
7�  اگر شما در ابراز احساسات به ديگران دچار مشکل هستید، بهترين تمرين اين 

است كه در بیان احساسات قلبي خود از نزديك ترين افراد خانواده تان شروع كنید.
8� ابراز احساس��ات افراطي را نشان رشد عاطفي ندانیم و در نظر داشته باشیم كه 

در چه زمان و در كجا و نسبت به چه كسي احساسات را بروز مي دهیم. 

2-9ـ2 بلوغ جنسی 
� الزم است پیرامون تغییرات جنسي و جسمي و بهداشت و احکام مربوط به آن 

اّطالعات كافی داشته باشید.
� البته تنها رسیدن به بلوغ جنسي و جسمي براي ازدواج كافي نیست. اين بلوغ بدون 
حضور عقل و ديگر بلوغ ها هرگز شما را به آرامش و ازدواج سالم و موفّق نمي رساند.

2-9ـ3 بلوغ اجتماعي 
� مس��ؤولیت پذيري را ابتدا از يك محیط كوچك مانند خانه شروع كنید. )خريد 

براي خانه توسط پسران و رسیدگي به امور خانه توسط دختران(
� بل��وغ اجتماعي در ازدواج از س��ويي باعث برطرف ش��دن خجالت، رفع ترس 
از حضور و صحبت درجمع و منزوي بودن و از س��وي ديگر موجب ش��کوفا ش��دن 
اس��تعدادها و بروز احساس��ات، گفتن نظرات ش��خصي، تعامل با ديگران، استفاده از 

نظرات ديگران و اخذ تصمیم نهايي درست مي شود.
� روي آوردن ب��ه اجتماع و قبول مس��ؤولیت هاي اجتماع��ي )چه كوچك و چه 
بزرگ( مانند ش��ركت در اجتماعات سالم، قبول مس��ؤولیت در محیطي غیر از خانه، 
دوس��ت يابي، اظهارنظر كردن در م��ورد نظرات ديگران و اتّفاق��ات به روز جامعه، از 

شاخص هاي رسیدن به اين بلوغ است.
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� اگر ش��ما تنها به خود و خواس��ته هايتان فکر مي كنید و  توانايي ايجاد ارتباط با 
ديگران را نداريد و هنوز خود را ملزم به رعايت حقوق افراد نمي دانید، نیاز به تمرين 

بیش تري )در اين زمینه( براي اجتماعي شدن داريد.
�  آهس��ته آهسته از وابستگي و تعّلق خود به خانواده بکاهید. تعامل با اجتماعات 
متف��اوت ولي مطمئن و پذيرش مس��ؤولیت هايي در اين ب��اب مي تواند در اين زمینه 

راه گشا باشد.

2-9ـ4 بلوغ فرهنگي 
� به ياد داشته باشید يکي ازمشکالت عمده اي كه اكثر زوج هاي جوان با آن دست 

و پنجه نرم مي كنند، نداشتن بلوغ فرهنگي است.
� تصور اينکه هرچه تحصیالت باالتر باشد بلوغ فرهنگي فرد بیشتر است، تصّور 

غلطي است. تحصیالت در بلوغ فرهنگي فرد اثرگذار و الزم است اّما كافي نیست.
� بس��یاري از آداب و رسوم غلط و آس��یب هاي خانوادگي و اجتماعي والدين و 
خود فرد شايد راه رسیدن به بلوغ فرهنگي را دشوار كند؛ اّما مانع رسیدن فرد به بلوغ 

فرهنگي نمي شود وحتّي مي تواند براي تشخیص بهتر و درست تر كمك كند.
� بايد بتوانیم فرهنگ اجتماعي كه در آن زيس��ت مي كنیم را بشناس��یم، تجزيه و 
تحلیل كنیم و به آنچه با ش��رع وعرف عقالن��ي مطابقت دارد، عمل نمايیم. اين يعني 

بلوغ فرهنگي اجتماعي.
� بلوغ فرهنگي باعث مي ش��ود فرد هنگام ازدواج قدرت تش��خیص درس��ت از 
غلط را داشته باشد و بدون تعّصب نسبت به آداب و رسوم غلط خانوادگي و فامیلي  

تصمیم گیري كند.
� ش��ايد بهترين نتیجه ي رس��یدن به بلوغ فرهنگي، دوري گزيدن از صفات اخالقي 
منف��ي از جمله: بدزبان��ي، كج ُخلقي، كینه توزي، بي ادب��ي، بي انضباطي، هرزگي و روی 
آوردن صفات اخالقي مثبت از جمله انعطاف پذيري، حق پذيري، حسن ظن و... باشد.
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در پاي��ان اي��ن گفتار، ب��ار ديگر به اين نکته اش��اره می كنیم ك��ه گاه برای فراهم 
آمدن ش��رايط اّولیه، ممکن اس��ت چند سال نیاز به زمان داش��ته باشیم و اين شرايط 
را بايد بطور نس��بی كس��ب كرد نه بطور مطلق. هیچ يك از اين شرايط مطلق و كامل 
كسب نمی شود. نبايد در عقالنیت، عقل شما حتمًا به عقالنیت شخصیتی مانند عالمه 
طباطبايی! برسد؛ بلکه بايد حداقل های عرفی جامعه را كسب نمايید تا توانايی اداره ي 

يك خانواده را به دست آوريد. 
امید است با همکاری والدين و جامعه اين شرايط فرهنگ سازی شود. ان شاء اهلل.  

 بلوغ جسمی و جنسی  
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پ��س از تبیین ش��رايط ازدواج گام بعدي برای ازدواج آس��ان و موفّق، آش��نايی با 
معیارهای انتخاب همسر است. 

3ـ1 مشكالت و پیچیدگي تعیین معیارها
اين مس��أله ای است كه بسیاری از جوانان مجّرد در آستانه ی ازدواج، الاقل در بیان 
آن می مانند و وقتی در اين مورد از آن ها س��ؤال ش��ود، می گويند: يك همس��ر خوب 

می خواهم. حتّی پدر و مادرها هم می گويند: دنبال يك مورد خوب می گرديم. 
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3ـ1ـ1 ابهام مفاهیم
واژه ی »خ��وب« از جمله واژه هايی اس��ت ك��ه به دلیل گس��تردگی و ابهام، برای 
حّل اين مش��کل راهگشا نیس��ت. از آنجا كه معیارهای خوب از ديدگاه افراد مختلف 
متفاوت اس��ت، ما نمی توانیم مصداق خوب بودن شخص مورد نظر آنان را شناسايی 
كنیم. در مرحله ی تحقیق برای ازدواج نیز از اين س��ؤال كه آيا فالن ش��خص جوان 

خوبی هست يا نه، نمی توان به پاسخی در خور تصمیم گیری دست يافت. 
بنابراين توصیه می ش��ود از اين واژه در مباحث ازدواج استفاده نکنید. و اگر كسی 
از اين واژه اس��تفاده كرد، بهتر اس��ت از او معنی خوب بودن را بپرس��یم. با ذكر يك 
مثال اين مطلب كاماًل روشن می شود. خانم ها وقتی برای خريد لباس يا وسايل منزل 
به بازار می روند، عادت دارند از فروشنده سؤال كنند آيا اين كاال خوب است يا نه؟

آقايان نیز در خريد میوه و وسايل ديگر نیز همین گونه عمل می كنند و فروشندگان 
هم معموالً نمی گويند اين كاال جنس بدي دارد و به قول معروف هیچ بّقالی نمی گويد 
»ماست من تُُرش است«، مگر اينکه از او تقاضای ماست تُُرش كنید. معیار خوب بودن 
از ديدگاه فروش��نده ش��ايد آن است كه آن لباس يا پارچه زود فرسوده و پاره می شود 
و شما دوباره می آيید و از من خريد می كنید! به همین ترتیب، واژه ی خوب می تواند 
معنای متعّددي داش��ته باش��د و همه بستگی به ديد اش��خاص دارد. بنابراين، موضوع 

مالک و معیار بحثی بسیار جّدی در همسريابی است. 

3ـ1ـ2 تفاوت معیارها
نکته ی ديگر در اين خصوص تفاوت معیارهاس��ت. آيا می توان برای همه ی دردها 
يك نسخه تجويز كرد؟ آيا بايد معیارهای يك همسر شايسته در همه يکسان باشد؟ 

اگر معتقد به اين نکته هستیم كه هر پسری به درد هر دختری و هر دختری به درد 
هر پس��ری نمی خورد، چگونه می توان با وجود اختالف سلیقه ها، مالک و معیارهای 
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ثابت و قطعی ارائه داد.

3ـ1ـ3 ضریب اهّمیت معیارها
عالوه بر اين، مشکل ديگر در تعیین معیارها، میزان و ضريب مالک ها و معیارهاست. 
ب��ه طور مثال اگر جوانی ده مالک و معیار برای خود دارد، كدامیك اصلی و كدامیك 
فرعی اس��ت؟ اولويت اين مالک ها چگونه تعیین می ش��ود؟ از كدام مالک ها می توان 
صرف نظر كرد و كدام مالک را بايد شرط الزم تداوم زندگی برشمرد؟ و در يك كالم 

درصد مالک ها چگونه تعیین می شود؟
اين مباحث و س��ؤاالت، امر تعیین مالک و معیار برای ازدواج را پیچیده و مشکل 
می سازد و حقیقت اين است كه اغلب ازدواج ها مالک و معیار علمی و تئوريك ندارد. 
يعنی اين نظريه پردازی ها در عمل رعايت نمی ش��ود و در واقع آن معیارهای درونی 
كه از بیان آن به داليل مختلف اجتناب می ش��ود، مالک اصلی ازدواج قرار می گیرد و 
معیارهايی كه گاه مطرح می ش��ود به ق��ول و اصطالح عوام برای خالی نبودن عريضه 

است كه حرفی زده باشند.
گاه، ش��رايط و معیارهايی كه مطرح می كنند، برای آن اس��ت كه از حواش��ی آن به 
خواس��ته ی اصلی به طور غیرمس��تقیم دس��ت يابند و آخرين نکت��ه ی قابل توّجه در 
خصوص اين موضوع كه اغلب دچار آن می ش��وند، پیچیده شدن و سردرگم شدن و 
نامفهوم بودن معیارهاس��ت كه در نتیجه بس��یاری از افراد از بس كار پیچیده می شود، 
قید آن را می زنند. يعنی اگر كار ارزشیابی دقیق بخواهد صورت پذيرد، كار از كنکور 
هم سخت تر می شود! و گاه انتخاب را آنقدر سخت می كند كه از اصل موضوع چشم 
می پوشند! يعنی نمی توان برای ازدواج فرمولی تعیین كرد كه حاصل آن همسر شايسته 
ب��رای افراد مختلف باش��د و بطور يقین نمی توان معیارهاي��ی را در نظر گرفت و بعد 

بطور كّلی نتیجه گرفت فالن شخص خوب يا بد است. 
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انتخاب صحیح وقتي س��خت تر می ش��ود كه برخی مالک و معیارها محرز می شود 
و برخی محرز نمی ش��ود. در چنین مواقعی در حل مش��کل درمی مانیم؛ زيرا معیارها، 

معیار دقیقی نبوده اند.
اغلب ازدواج های ناموفّق از آنجا ناشی می شود كه دقّت كافی در مالک و معیارهای 

انتخاب صورت نگرفته است. 
ح��ال برای آنک��ه بتوانیم با اين بحث اصولی و منطقي برخ��ورد كنیم، بايد به اين 

سؤال اساسی پاسخ دهیم كه هدف ما از ازدواج چیست؟ 

3ـ2 هدف از ازدواج
اگر فلسفه ی ازدواج برای ما مشخص شد، معیارهای ما برای انتخاب همسر همان 
معیاری می ش��ود كه م��ا را به آن مقصود نزديك می س��ازد و معیارهايی كه با مقصود 
اصلی ما از ازدواج ارتباط ندارد، از فهرس��ت مالک و معیارها حذف می ش��ود؛ اّما هر 
چند آن معیارها از نظر ارزش و محتوا نکات خوب و ارزشمندی باشد، بايد آن ها را 

از فهرست خود خارج سازيم تا زودتر به نتیجه برسیم. 
مثاًل اگر جوانی بگويد من می خواهم با كس��ی ازدواج كنم كه در سیر و سلوک به 
فالن مرحله رس��یده باشد، اگر به او بگويیم آيا تو همسر می خواهی يا »مرشد« پاسخ 

می دهد چه اشکالی دارد كه همسر انسان مرشد او هم باشد؟! 
اي��ن جوان بايد بداند كه هرچ��ه مالک ها را متفاوت و متنّوع كند و انتظارات خود 
را افزايش دهد، به نتیجه ی درستی نمی رسد. بطور مثال اگر كسی بگويد من همسری 
می خواه��م كه بتواند در رش��ته ی كاری كمك كار من باش��د، مث��اًل چون من مهندس 
عمران هس��تم، همس��ری می خواهم كه رش��ته اش كامپیوتر باش��د زيرا او می تواند با 
طّراح��ی كامپیوتری خود همکار خوبی برای من باش��د. حال اگر اين همس��ر بعد از 
ازدواج نتواند همکار خوبی برای او باش��د تکلیف چیس��ت؟! آيا در ادامه ی زندگی با 
او تجديد نظر می كند؟! آيا خللی در تداوم زندگی مشترک او بوجود نخواهد آمد؟! 
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مقصود اينکه در انتخاب همسر امور ديگر را دخیل نکنید! مسائل زناشويی به همکاری 
و مسائل جانبی ديگر كه همسرتان ممکن است با آن به شما ياری برساند، ربطی ندارد. 
ه��ر چه مالک و معیارهای ما در انتخاب همس��ر بیش تر ش��ود، ضريب خطای ما 
نیز در اين انتخاب بیش تر می ش��ود. پس هر معی��اری كه ربطی به ازدواج ندارد را از 
فهرس��ت معیارهای خود خارج كنید. بحمداهلل قرآن كريم فلس��فه ی ازدواج را برای 
ما روش��ن كرده است؛ قرآن ما را از س��ردرگمی در اين خصوص رهايی می بخشد و 
آن فلس��فه يك جمله بیش تر نیست »لِتَْسُکنُوا إلَیْها«1. ازدواج فقط يك هدف را دنبال 

می كند و آن، آرامش و تسکین آدمی است. 
بنابراي��ن تمام مالک و معیارهايی كه برای خود فهرس��ت كرده ايد، بايد خرج اين 
هدف ش��ود كه ش��ما را به آرامش برساند. هر معیاری كه آرامش بیش تر را برای شما 
تضمین كند، بايد بیش تر مورد توّجه شما قرار گیرد و شما بايد اولويت را به آن معیار 

بدهید. پس هر معیاری كه با آرامش شما در تناقض بود، بايد حذف شود. 
با اين جمله تکلیف روشن است. بايد ببینید آيا با اين همسری كه می خواهید برای 
خود برگزينید به آرامش می رس��ید يا نه؟! بايد تمام معیارها را از اين دريچه بنگريد. 
يعنی خصوصیات روحی، فکری، جس��می، اخالقی، اجتماعی، اعتقادی و خانوادگی 

را از دريچه ی آرامش بنگريد. 

3ـ3 كفویّت و همتایي
يك اصل اساس��ی در ازدواج مس��أله ی »كفويت« يا همان »همتاي��ی« و برابری با 
يکديگر اس��ت. زيرا اصلی ترين مس��أله كه در ازدواج موجب آرامش آدمی می شود، 
اصل همتايی اس��ت و مهم ترين و اصلی ترين مس��أله در كفويت، »ايمان« اس��ت زيرا 

ًة َو َرحَمًة  1. روم)30(/21: َو مِن آياتِِه أن َخَلَق لَُکم مِن أنُفِسُکم أزواجًا لِتَسُکنُوا إلَیها َو َجَعَل بَینَُکم مََّودَّ
ُروَن؛ »و از نشانه های او اين است كه برای شما از خودتان جفت هايی  َِّقومٍ يتََفکَّ إنَّ فِي ذلَِك آَلياٍت ل

آفريد، تا بدانها آرام گیريد و میانتان دوستی و مهربانی نهاد. همانا در اينها نشانه هايی است برای مردمی 
كه می انديشند.«
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مؤمن كفو مؤمن است.1 
اّما چنانچه در زندگی روزمّره ی ش��ما مس��ائل ماّدي تأثیرگذار است، بايد حتمًا به 
كفويت اقتصادي دو خانواده توّجه كنید وگرنه ازدواج ش��ما با تنش ها و مش��کالت 

متعّدد مواجه خواهد شد. 
گاه خانواده ه��ای مؤمن��ی را می بینیم كه در حد معمولی ايم��ان دارند و به معنای 
متع��ارف مؤمنن��د و البته نه به آن معنای حقیقی ايمان و پس از ازدواج با مش��کالتی 
مواجه می شوند و آن ازدواج با شکست روبرو می شود و تنها عّلت اين عدم موفّقیت، 

اختالف طبقاتی يا اختالف اقتصادی و يا اختالف فرهنگی است.
پس بايد ببینیم تعبیر ما از آرامش چیس��ت و ما در چه رتبه ای از اين آرامش قرار 
داريم. اگر توانايی داشته باشیم كه آرامش خود را از آن مرحله و رتبه ای كه هستیم به 
رتبه و مرحله ای كه بايد باشد ارتقاء دهیم پس می توانیم مالكهای خود را تعیین كنیم.
در امر ازدواج بايد به دو منظر توّجه داش��ته باشیم؛ يعنی يك چشم به آنچه هست 

داشته باشیم و يك چشم به آنچه آرزوی آن را داريم. 
به عبارت ديگر بايد فقط ايمان برای ما مطرح باش��د. حاِل خود را مورد بررس��ی 
ق��رار دهیم و خود را ارزياب��ی كنیم؛ ببینیم چقدر در امور زندگ��ی ايمان را در رأس 

كارهايمان قرار می دهیم؟! 
بنابراي��ن برای تفهیم اي��ن مطلب كه آرامش چگونه بوجود می آيد الزم اس��ت به 
»خودشناس��ی« بپردازيم و خ��ود را ارزيابی كنیم. وقتي خود را خوب ش��ناختیم، آن 
وقت مي توانیم بفهمیم كفو و همتاي ما كیس��ت. البته كفو بودن به معناي مثل و شبیه 
بودن نیس��ت؛ بلکه به معناي متناس��ب بودن است كه گاهي اين تناسب در شبیه بودن 
اس��ت، گاهي در هم جهت بودن و گاهي در مکّمل بودن. براي آنکه بتوانیم تشخیص 
دهیم هركدام از اين حاالت چه موقع بايد رعايت شود، مثالي مي زنیم. اگر من انسان 
كم حرفي هس��تم بايد همسري انتخاب كنم كه مثل خودم كم حرف باشد يا تاحدودي 

1. المؤمُِن ُكْفُو الُْمْؤمِنَُة )وسائل الشیعة، ج20، ص67(
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هم جهت با من باشد يا برعکس مکّمل من باشد يعني پرحرف باشد؟
اينج��ا بايد ببین��م آيا كم حرفي خ��ود را نقطه ضعف محس��وب مي كنم يا ويژگي 
خوبي مي دانم؟ اگر نقطه ضعف اس��ت، مکّمل آن كفو من است. و اگر ويژگي خوبي 
مي دانم، به دنبال هم جهت خويش باشم. راه ديگر براي اين شناخت، دوستاني هستند 
كه انتخاب كرده ام؛ ببینم بیش��تر تمايل به دوس��تان كم حرف دارم يا پرحرف؟ اينگونه 
مي توان مصاديق كفويت را شناس��ايي كرد. نهايت آنکه كفو ش��ما كسي است كه شما 

با او احساس آرامش مي كنید.

3-4 ابعاد خودشناسي
ابعاد خود شناسی را می توان در نمودار ديد:
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آيا می دانی برای اينکه انتخابی صحیح داش��ته باش��ی و برای اينکه پیدا كردن 
مکّمل زندگیت آس��ان تر ش��ود، بايد اّول از همه از ش��ناخت روحیات و خلق و 

خوی خود ش��روع كنی؟
آيا خودت را خوب شناخته ای؟ اگر اين طور نیست، چگونه انتظار داری ديگری 

را بشناسی؟
برای ش��ناخت خود از س��ؤاالتی در ابعاد مختلف شروع كنیم و در پی جواب آن 
ضمن كمك گرفتن از ديگران، در پی كش��ف خصوصیات اخالقی و شخصیتی خود 
باشیم. رو راست بودن و كنار گذاشتن دروغ و نیرنگ هنگام خودشناسی به ما فرصت 

می دهد شخصیت پنهان شده در پس رفتارهای ظاهريمان را بهتر بشناسیم.
با وجود آنکه راه تکامل و رش��د همواره به روی ما باز اس��ت و ما فرصت رفع 
معاي��ب خ��ود را نیز داريم، ما ب��ا واقعیت های درونیمان چ��ه از لحاظ خلق و خوی 
و چ��ه از لحاظ عادات و اعتق��ادات زندگی می كنیم. لذا در خودشناس��ی با خودمان 
صادق باش��یم و جهت تعیین اولويت ها و معیارهای مد نظرمان در ازدواج ابتدا خود 
را واكاوی نمايی��م و در خلوتی رو راس��ت با خود ضم��ن كمك گرفتن از ديگران به 

سؤاالت زير پاسخ دهیم.

اعتقادی و مذهبی
-  خدا در زندگی من چه جايگاهی دارد؟

� خط قرمزهای اعتقادی و مذهبی من چیست؟
� حد تقیّدات مذهبی من چه حد است و اصوالً چقدر اين مسائل برای من مهم است؟
� واجبات دينی، محرمات و مستحبّات برای من در چه درجه ی اهمیتی هستند؟

� توّسل به ائمه چه جايگاهی در زندگی من دارد؟
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اخاقی
� خل��ق و خوهای خاص من چیس��ت؟ مثاًل )زودرنج و حّس��اس، كمی عصبی، 
مهرب��ان، عاطفی و ...( مث��اًل اگر با كوچك ترين مخالفتی ب��ا ايده ها و حرف هايت به 

شّدت می رنجی، احتماالً زودرنج هستی يا انتقاد پذير نیستی.
� اگر صفات و خلق و خويی در ما وجود دارد كه پس��نديده نیست، يا از داشتن آن ها 

احساس خوشايندی نداريم، بهتر است با برنامه ريزی درصدد رفع تدريجی آن ها باشیم.
� س��عی كنیم درپی فراگی��ری و ملکه كردن صفات نیك در وجودمان باش��یم به 
خص��وص صفات و خلق و خوهايی كه در زندگی آينده مان موثّرند؛ مثل )گذش��ت، 

مهرورزی و...( 

ظاهری
� از نظر ظاهری و اندام در چه وضعیتی قرارداری؟ 

� ظاهری زيبا يا معمولی داری؟ آرايش می كنی يا نه؟
خوب اس��ت بدانیم وضعیت ظاهری ما از عنايت خداست و ما نقشی در انتخاب 
آن نداش��ته ايم. بنابراين اگر دارای حس��ن صورتیم، مراقب باش��یم مغرور نش��ويم و 
اگر صورت ظاهری بس��یار جّذابی نداريم، س��عی كنیم ديگر استعدادها، ويژگی ها و 
توانايی هايمان را گس��ترده كنیم تا ديگران ما را با ديگر خصوصیات مثبتمان بشناسند 

نه با شکل ظاهريمان.
� چگونه پوششی را استفاده می كنی؟ )چادر، مانتو( 

� نظرت راجع به پوشش های مد روز چیست؟
� به آراستگی لباس چقدر اهمیت می دهی؟

� آيا لباس معّرف شخصیت فرد است؟
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اوقات فراغت
� تفريحاتت چیست؟

� در اوقات فراغت چه كارهايی انجام می دهی و از انجام آن ها لّذت می بری؟
� با فامیل به پارک رفتن تو را خوشحال تر می كند يا حضور درمیان يك دشت ساكت؟

� چه سرگرمی تو را آزار می دهد؟
� چه نوع سرگرمی هايی را دور از شأن خود می دانی؟

فرهنگی
ارزش، هنجار، باور، اخالقیات، عادات، آداب و رسوم، نحوه ي زندگی خانوادگی، 
مراس��م و آيین ها، ساليق ، الگوها، معاش��رت ها، نحوه ي برقراری ارتباطات، اعتقادات 

و... همگی اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ هستند.
� اخالقیات خاص خانواده ي ش��ما در برخ��ورد با ديگران و در جمع خانواده تان 

چگونه است ؟ 
� آيا در خانواده ی شما افراد احترام يکديگر را حفظ می كنند يا نه؟

� از لحاظ پايبندی به اعتقادات مذهبی، خود و خانواده تان را چگونه ارزيابی می كنی؟
� الگوی تو در زمینه های مختلف )مذهبی، اخالقی، تحصیلی و...( كیست؟ الگوي 

خانواده ات چه طور؟
� مراسم شادی و عزا در خانواده ي شما به چه طريق است؟ آيا رسم خاصی داريد؟

� ويژگ��ی اخالقی حاكم بر خانواده ي ش��ما چیس��ت؟ )خان��واده ای آرام، صبور، 
مهمان نواز، مؤّدب و خونگرم ...(

� چق��در مهم��ان نوازي��د و تمايل به معاش��رت و رفت وآمد با ديگ��ران داريد؟ 
خانواده تان چه طور؟

� درمعاشرت با ديگران آداب مهمانداری و پذيرايی شما چگونه است؟
� آيا در كل با فرهنگ خانواده ات همسو هستی يا نه؟
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� آيا تا به حال احساس كرده ای كه خود يا خانواده ات به نوعی دچار خرافات شده ايد؟

اقتصادی
� حد رفاه اقتصادی شما و خانواده تان چیست؟

� خودتان چه فعالیت های اقتصادی داريد؟
� آيا با پس انداز كردن موافقی؟ آيا پس اندازی داری يا نه؟

� تعريف شما از صرفه جويی و ولخرجی چیست؟ خودتان صرفه جوهستید يا ولخرج؟
� آيا در خود قدرت تطبیق با شرايط مالی متوسط يا پايین را می بینی يا نه؟

اگر با كم ش��دن رفاه اقتصادی قبلی كه داشته ايد، حس می كنی آرامش خود را از 
دست داده ای، بهتر است بدانی كه مسائل اقتصادی برای تو اهمیت ويژه دارد.

خانواده
� اعضای خانواده ی تو چند نفرند؟ خلقیات خاص هر كدام چیست؟

� آيا پدر و مادرت در قید حیات هستند يا نه؟
� فوت پدر و مادر يا طالق آن ها )درصورت وقوع( چه تأثیری روی ش��ما داشته 

است؟ برای بهبود اوضاع آيا اقدامی كرده ای يا نه؟
� آيا خانواده ي ش��ما با اعتیاد يا انواع بزه مواجه بوده اس��ت يا نه؟ واكنش شما و 

ديگر اعضا در اين باره چگونه بوده است؟

اجتماعی 
� چقدر با اجتماعات خارج از خانه در تعاملید؟

� وقتی درحضور جمع هستی احساس راحتی داری يا معّذبی؟
� آيا می توانی در جمع سخن بگويی  و ابراز احساسات و اظهار نظر كنی؟

� آيا درخود عالقه و توانايی مسؤولیت پذيری درگروه های اجتماعی را می بینی؟
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اگر بیشتر دوست داری تنها باشی، تمايل به حضور در جمع نداری، از حضور و اظهار 
نظر در میان جمع معّذبی و مسائلي از اين دست، اين نشان می دهد كه تو فردی درون گرا 
هستی و اگر از حضور در جمع احساس خوبی داری، توانايی و عالقه ي صحبت در جمع 

را داری، در ابراز احساسات مشکلی نداری، اين نشان می دهد كه تو برونگرا هستی.

قّوت تحصيلی
� میزان تحصیالتت چیست؟

� آيا از رشته ای كه در آن درس خوانده ای راضی هستی؟
� برنامه ي علمی آينده ات چیست؟ قصد ادامه ي تحصیل داری يا نه؟

� سطح قّوت و توان تحصیلیت را در چه حد می دانی؟

هوشی
� سطح هوش خود را چگونه ارزيابی می كنی؟

3ـ5 آرامش حقیقي در ازدواج
اگ��ر راجع به آرامش��ي كه در ازدواج می توان به آن رس��ید خ��وب تحقیق كنیم، 
می يابیم كه در ازدواج آرامش روحی، جنس��ی، جسمی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و 
حتّی آرامش اقتصادی وجود دارد. اگر كس��ی بخواهد به آرامش روحی برسد، بايد از 

درون آرام باشد.
ذات نايافته از هستی بخش            كی تواند كه شود هستی بخش
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3ـ5ـ1 ایمان
همس��ر ما تا خودش به نقطه ی آرامش نرس��یده باش��د، نمی تواند ما را به آرامش 
برس��اند. اينجاس��ت كه موضوع ايمان معنا پیدا می كند. ايم��ان از واژه ی »امن« گرفته 
شده است. كسی كه ايمان داشته باشد، آرام است و همه می دانیم ايمان مالک و معیار 
مهّمی در ازدواج است؛ ولی اغلب اشتباه می كنیم و »ايمان« را با »تديّن« ظاهري برابر  
می دانیم. بنابراين اگر كسی بگويد من معیار ايمان را در انتخاب همسر در نظر داشتم 
ولی به آرامش نرسیدم، بايد به او بگويیم: شما تديّن ظاهری فرد را در انتخاب همسر 

در نظر داشتي نه ايمان را!
برخی افراد فقط ظاهری متديّن و متش��ّرع دارند. در گرفتاری ها، در رفتار و گفتار 
می ت��وان ايمان فرد را س��نجید. برخی در فراز و نش��یب ها و تالطم زندگی مثل يك 
كشتی يا مثل يك ناو بر روی امواج با آرامش در حال حركتند؛ در امواج زندگی غرق 
نمی ش��وند. در هر فّعالیتی از سیاس��ی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و... آرامش 
خود را از دست نمی دهند و برخی با اندک فراز و نشیبی از كوره درمی روند و تعادل 

خود را از دست می دهند و ديگر آرامش ندارند. 
ش��ور و جنبش جوانی با آرامش منافاتی ندارد. در جوانی اين ش��ور و حال بطور 
طبیعی فراوان ديده می ش��ود و از خصلت های جوانی اس��ت. اّما اگر جوانی با وجود 
شور و حال جوانی قادر به كنترل خود بود و تعادل روحی خود را از دست نداد، اين 

جوان با وجود شور و حال جوانی آرامش نیز دارد. 
برای شناس��ايی میزان ايمان و آرامش افراد، مس��أله ی سوء ظن در جامعه مالک و 
ْوء1ِ؛ كساني كه به خداوند  ْوءِ َعَلیْهِْم دائَِرة السَّ معیار خوبی اس��ت »الّظانّیَن بِاهللِ َظنَّ السَّ
بدگمان هس��تند، حوادث بد زمانه براي آن هاس��ت.« اگر دقايقی را با كس��ی س��خن 
بگويید، میزان ايمان خود را نشان می دهد. مشّخص مي شود آيا اين فرد آدم بدگمانی 
هس��ت يا نه. گاهي فردي را می بینید انس��ان متديّني اس��ت، نمازش را هم اّول وقت 

1. فتح)48(/6
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می خواند اّما به امام جماعت و نمازگزاران مسجد بدگمان است. می گويد اين مردمی 
كه در نماز جماعت شركت كرده اند افرادی كاله بردارند و برای ريا به جماعت حاضر 
ش��ده اند! فالن آقا را می بینی، پرونده اش نزد من است! به هر حال، به همه چیز بدبین 
و بدگمان است. بديهی است چنین فردی ايمان ندارد. هر چند ظاهری بسیار متشّرع 

و متديّن از خود جلوه دهد.
اين سوء ظّن و بدگمانی نشان از ناآرامی روح اوست؛ زيرا احساس امنیّت نمی كند، 
پس ايمان ندارد. ايمان در آرامش و ُحس��ن خلق و ُحسن ظّن نسبت به ديگران مؤثّر 
اس��ت. به تعبیر امام رضا ايمان فرد به حجم نماز و روزه هايش نیست، به شركت 

در محافل مذهبي نیست؛ بلکه به صداقت و امانتداري اوست.

3ـ5ـ2 اخالق 
در پرتو ُحس��ن ُخلق، ديگران نیز احساس آرامش می كنند. گاه به مجلس و منزل 
ش��خصی می رويم و از حضور در محفل او احس��اس آرامش می كنیم و گاه از رفتن 
به منزل فردي ناراحت مي ش��ويم! يعنی انس��ان نسبت به خوش ُخلقی افراد احساس 

آرامش می كند. 

3ـ5ـ3 تفاوت آسایش با آرامش
نبايد »آس��ايش« را با »آرامش« اش��تباه بگیريم. حتمًا در بین اقوام و آشنايان خود 
كسانی را سراغ داريد كه از ُمکنت، اموال، خانه و امکانات رفاهی خوبی برخوردارند، 
ولی از اينکه به منزلش��ان میهمان شويد، احساس خوشايندي نداريد. يا وسايل رفاه و 
آس��ايش آن ها فراهم است، اّما ش��اهد نزاع، بحث و جدل در بین اعضای آن خانواده 
هستید. آرامش با وسايل آسايش به دست نمی آيد؛ هر چند آسايش می تواند زمینه ساز 
آرامش نیز باش��د. صفا و صمیمیت در خانه از هر آسايش��ی الزم و ضروری تر است 
و چه بس��ا در خانه هايی كه آس��ايش آنچنانی وجود ندارد، اّما آرامش بر فضای خانه 
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حاكم است. 
در كلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست    

آنجا كه صفا هست يقین نور خدا هست
گاه ي��ك زوج موفّق با اينکه س��اده ترين غذاها را می خورند اّم��ا از چنان صفا و 

صمیمیتی برخوردارند كه لّذت آن غذا از سفره های رنگین اشراف بیش تر است. 
نمونه ای از اين صفا را به نقل از يکی بزرگان روحانی می توان بیان كرد. اين عالم 
بزرگوار نقل می كردند: در سال های ابتدای طلبگی كه تازه ازدواج كرده بودم، معموالً 
غذاهای ما بس��یار س��اده بود. يك ش��ب يك عدد تخم مرغ بیش تر در منزل نداشتیم. 
برای اينکه همسرم تخم مرغ را بخورد، نقشه ای كشیدم و گفتم: خانم! بیا امشب برای 
تنّوع چراغ را خاموش كنیم و در تاريکی غذا بخوريم! بگذار امش��ب تفريح ما، ش��ام 
خوردن در تاريکی باش��د و قصد داش��تم در تاريکی خودم نان خالی بخورم و تخم 

مرغ را همسرم بخورد. 
چراغ را خاموش كرديم و مش��غول غذا خوردن ش��ديم. اّما وقتی چراغ را روشن 
كرديم، ديدم نان ها خورده ش��ده اّما تخم مرغ هنوز در س��فره باقی مانده است. يعنی 

خانم هم نقشه ی مرا در سر داشت. 
البته بديهی است كه شناخت آن عالم روحانی در آن زمان از روحیات زنان ناچیز 
بوده است؛ زيرا اگر خلق و خوی زنان را می شناخت هرگز چنین نقشه ای نمی كشید. 
معموالً خانم ها در قید و بند ش��کم و خوراک خود نیس��تند و آقايان بیش تر با ش��کم 
خود رودربايستی دارند و بخشی مشکالتی كه در بین زوج های جوان پیش می آيد از 
همین نکته آغاز می ش��ود! مقصود از بیان اين حکايت، صفا و صمیمیت يك خانواده 
بود كه خوردن نان خالي چنان لّذت بخش اس��ت كه نمی توان با ش��ام خوردن در يك 
رس��توران عالي كه بر س��ر گران بودن غذا چهره ی آقا درهم كشیده مي شود و با اخم 

لقمه به دهان می برد مقايسه اش كرد. 
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3ـ5ـ4 آرامش ساز یا آرامش سوز؟!
س��فارش ما به جوان��ان عزيز كه قصد ازدواج دارند اين اس��ت: قب��ل از اقدام و 
تصمیم گیری برای ازدواج، مس��ائل خود را مورد بررس��ی قرار دهید و ببینید آرامش 

شما واقعًا در چیست. 
آيا داشتن ثروت، مدرک، عنوان،پست و مقام آرامش آور است؟!

آيا زيبايی به تنهايی می تواند مالک مناس��بی برای كس��ب آرامش و آغاز زندگی 
لّذت بخش باشد؟!

گاه��ی داش��تن ثروت و داراي��ی و زندگی مرفّه و تجّم��الت زندگی براي برخی 
خانواده ها مانع از ازدواج موفّق جوانان آن خانواده می ش��ود. هرچند مدرک، شهرت، 
ثروت، زيبايی و... هر يك تا حدودی ناچیز ممکن است آرامش را برای مخاطب خود 
به همراه داش��ته باش��ند. اّما اگر معیار اصلی در ازدواج گرديد، نه تنها موجب آرامش 

نمی شود كه آرامش سوز است.
اگر زيبايی زيادتر از حد معمولش گرديد، آقا هرجا می رود نگران است كه ديگران 
به همس��رش نگاه كنند! زندگی كردن با برخی از مسؤولین و يا چهره های مشهور در 
اجتماع نه تنها آرامش ندارد بلکه موجب دردس��ر است. زيرا افراد در همه ي مکان ها 

دور او را می گیرند و با او گفتگو می كنند. پس شهرت هم مايه ی آرامش نیست.
بنابراين بايد ببینیم چه چیزی موجب آرامش ماست. برای مثال، اگر قرار باشد شما 
به س��فر مشهد مقّدس برويد و اتاقی در مسافرخانه ای نزديك حرم سراغ داشته باشید 
كه از نظر رفاهی نس��بت به هتلی كه مسافت آن تا حرم حدود 10 دقیقه فاصله باشد، 

شما كدام دو محل را بیش تر ترجیح می دهید؟ 
 اگر مالک و معیار شما بهره گیری هرچه بیش تر از حرم امام علی بن موسی الرضا
باش��د، مسّلمًا همان مسافرخانه ی نزديك حرم با امکانات كم تر را بر می گزينید و اگر 
مالک و معیارتان رفاه بیش تر باشد، و لو اينکه در روز فقط دو نوبت به حرم مشّرف 
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شويد، هتل را انتخاب می كنید. انتخاب اّول آرامش را در زيارت بیش تر و نزديکی به 
حرم امام می داند و انتخاب دوم برايش آرامش جس��می اولويت دارد! در انتخاب 
اّول فرد حاضر اس��ت امکانات رفاهی نداش��ته باش��د ولی از مجاورت حرم حضرت 

بیش تر بهره بگیرد و انتخاب ديگری رفاه بیش تر را می طلبد. 
در اين دو نظريه كه ممکن است برای هر يك از ما اتّفاق بیفتد، نمی توانیم بگويیم 
انتخاب اّول نشان از ايمان باالتر فرد دارد و انتخاب دوم درجه ی ايمانش كم تر است. 
زيرا چه بس��ا در انتخاب دوم كیفیت بهره مندی از زيارت بیش تر باش��د و در انتخاب 

اّول بیش تر كمیت در نظر گرفته شده است! )دقّت كنید.( 
با اين حال، آرامش از ديدگاه اين دو انتخاب، به دو صورت معنا می شود. 

در اي��ن رابطه برای مصاديق آرامش ديدگاه های متعّددی وجود دارد. بطور نمونه، 
دختر خانمی آرامش خود را در اين می داند كه همس��ری داش��ته باش��د كه نان حالل 
ب��ه من��زل بیاورد و ديگری می گويد من همس��ری فهیم می خواهم ك��ه از نظر فکری 
رش��د كرده باش��د. آرامش من در اين است كه همسرم عاقل باشد، هر چند نان خالی 
بخوريم و يا مثل »فهیمه بابازاده« در كتاب »نامه های فهیمه«1 كه او آرامش خود را در 
داش��تن همسری می داند كه شهید بش��ود و از اين رو با كسی ازدواج كرد كه مطمئن 
بود به ش��هادت می رس��د. در مقابل نظريه ی فهیمه، دخترانی نیز هستند كه می گويند 
اگر بحرانی برای كش��ور رخ بدهد و همسر من بخواهد به جنگ برود، برای من قابل 
تحّمل نیس��ت. برای او، ازدواج با چنین همس��ری كه روح حماس��ه جويی و دفاع از 

مّلیت و آب و خاک مهم باشد، نه تنها آرامش بخش نیست كه آرامش سوز است. 
ب��رای اينک��ه بفهمیم چگونه می توانیم آرام��ش خود را تأمین كنی��م، بايد در ابتدا 
خودشناسی كنیم و دغدغه های خود را نسبت به همسر آينده ی خود تعیین كنیم. بايد 
ابتدا مابین آنچه هست و آنچه بايد باشد را جدا سازيم و در يك كالم انتظاری را كه 
از همس��ر خود داريم مشخص كنیم و مباحث حاشیه ای را كنار بزنیم. بايد معیارهای 

1. از انتشارات سوره ی مهر
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انتخاب را به حداقل برسانیم تا انتخاب برای ما آسان شود. 
بايد از فلس��فه چینی بپرهیزيم و اصل مالک و معیارمان را بدون هیچ حاش��یه ای 
بیان كنیم. مطالبی غیر ضروری را مطرح نکنیم. مالک های اصلی را بیان كنیم كه پس 

از ازدواج بهانه گیری ها به حداقل ممکن برسد.
گاهی برخی از دختران و پس��ران با خواندن يك داستان و يا يك ُرمان معیارهای 
ازدواجش��ان تغییر می يابد. توصیه می ش��ود با خواندن اين كتاب ها احساساتی نشويد 
و عجوالن��ه تصمیم گی��ری نکنید. به عن��وان مثال برخی از دخت��ران كتاب هايی را كه 
همسران سرداران شهید در وصف آن شهدا نوشته و گفته اند، مطالعه می كنند و مردانی 
رؤيايی را در ذهن می پرورانند. مواظب باش��یم با خواندن يك رّمان با شخصیت های 
آن داس��تان سريعًا احس��اس همزاد پنداری نکنیم كه بر اساس آن شخصیت بخواهیم 

شخصیت خود را شکل دهیم. 
گاهی ازدواج ها بر طبق اين قصه ها ش��کل می گیرد و پس از ازدواج واقعیت ها با 

آرمان گرايی های قّصه متفاوت می شود و اّول ناسازگاری هاست. 
خالصه ی اين مبحث، آن كه: آرامش اصلی ترين مالک در ازدواج اس��ت و ديگر 
معیارها و مالک ها را بايد به نس��بت آرامشی كه برای ما ايجاد می كند بسنجیم. مطلب 
آخر اينکه مواظب باش��ید به دلیل سختی و مشّقت های دوران قبل از ازدواج، آرامش 
را در امکانات بیش تر همس��ر آينده ی خود جس��تجو نکنید. نبايد محرومیت های قبل 
از ازدواج مانع از تصمیم گیری صحیح در انتخاب همسر شايسته بشود. براي مثال به 
محض اينکه متوجه شديد داماد اتومبیل دارد، ذوق زده شويد و در احساساتتان تأثیر 
بگذارد و مالک های اصلی يك ازدواج موفّق و همس��ر شايس��ته را از ياد ببريد. امید 
اس��ت به ياری خداوند جوانان عزيز ما با شناخت مالک های خوب، ازدواج موفّق و 

زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند. 
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3ـ6 تطابق فرهنگی 
برخي عمده ترين مشکالت جوانان برای ازدواج را مشکل اقتصادی آنان می دانند. 
در س��ال های گذش��ته در يك تحقیق میدانی پیرامون مس��أله ی ازدواج دانش��جويی 
بین دانش��جويان دانش��گاه های كش��ور صورت گرفت و »بزرگ ترين معضل ازدواج 
دانشجويی« از جمله سؤاالت آن پرسشنامه بود. در پاسخ اين سؤال، دانشجويان مجّرد 
معضل اقتصادی را بزرگ ترين مانع بر س��ر راه ازدواج دانشجويی دانسته بودند. ولی 
در پاسخ دانشجويان متأّهل معضل و موانع اقتصادی بسیار كم تر مورد نظر آنان بود.

از اين رو، می توان نتیجه گرفت بر اساس وعده ی الهی كه در قرآن می فرمايد: »إْن 
يَُکونُوا ُفَقراَء يُْغنِهُِم اهللُ مِْن َفْضلِِه«1؛ جوانان اگر فقیر هم باشند، خدا از فضلش آنان را 

غنی و بی نیاز می سازد. اين مسأله نشان از تحّقق وعده ی الهی دارد. 

3ـ6ـ1 بزرگ ترین معضل ازدواج دانشجویي
پاس��خ دانش��جويان متأّهل به مراتب از پاسخ دانش��جويان مجّرد واقعی تر است. 
دانش��جويان مجّرد بیش تر بر اس��اس ابهام و تخیّل ذهنی و جّو روانی حاكم بر جامعه 
آن پاسخ را داده بودند. ولی دانشجويان متأّهل مشکالت و معضالت را به خوبی لمس 
و تجربه كرده بودند. دانشجويان متأّهل بزرگ ترين مشکل ازدواج دانشجويی را »عدم 

تطابق فرهنگی« دانسته بودند كه در اين بخش بطور جامع به آن پرداخته مي شود. 
اين موضوع از مهم ترين و جدی ترين مباحث ازدواج در جامعه ی كنونی اس��ت. 
يعنی در گذشته اين مسأله در امر ازدواج آنچنان مورد توّجه قرار نمی گرفت. ولی امروزه 
اگر درجه ی بس��یار اندكی هم بین طرفین تفاوت فرهنگی باشد، بسیار زود نمود می كند 
و ب��ه اصط��الح عامیانه »تو ُذق می زند«. از اين رو، پرداختن به اين موضوع بايد بس��یار 
موشکافانه و دقیق باشد و برای تبیین هر چه شفاف تر اين مبحث ناگزيريم از بحث اصلی 

ازدواج مقداری فاصله بگیريم و به تشريح مبنايی كارساز در اين خصوص بپردازيم. 
1. نور)24(/32 
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3ـ6ـ2 مبناي كل نگري
اين مبنای جديد در اوايل قرن بیس��تم به اين طرف در علوم متفاوت تحت عنوان 

ُهلیزم« يا »كل نگری« يا »كل انگاری1« مورد توّجه قرار گرفت. 
در روش كل نگری تا ش��ما كل را نشناس��ید، قادر به شناسايی جزء نخواهید بود 
يعنی اگر قباًل از جزء به كل می رس��یديم، حال روش را به عکس عمل می كنیم و از 
كل به جزء می رس��یم. به طور مثال اگر فردی از س��یاره ای ديگر به زمین بیايد و وارد 
كالس درسی شود و يکايك آن ها را تماشا كند، اين فرد هر چه بخواهد بفهمد  معّلم 
چیس��ت، قادر به حل اين مس��أله نخواهد بود مگر اينکه اّول بفهمد موجودات روی 
زمین چگونه موجوداتی هس��تند و به چند دس��ته تقسیم می شوند؛ يعنی بداند از میان 
حیوان��ات، گیاهان و مواد موجوداتی به نام انس��ان وجود دارند كه دارای خصوصیتی 
ويژه نسبت به ديگر موجودات می باشند و آن ها برای حل مشکالت خود نیاز به تعلیم 
و تربیتی دارند و اكنون اين جماعت در يکی از جلسات تعلیم و تربیت حضور دارند 
2 . علوم گذشته همه بر اساس اصل جزءنگری يا تحويل پذيری و تجزيه پذيری استوار بودند. منظور آن است كه هر گاه خواستید چیزی را بشناسید بايد اجزای آن را بشناسید و از 

اجزاء پی به كل ببريد و از آنجا كه در قديم علوم همه يکدست بودند و دانشمندان علوم را جداجدا مورد توّجه قرار نمی دادند، اين اصل در تمام شاخه های علوم فراگیر بود. اّما با 

تخّصصی تر شدن شاخه های علوم، ارتباط علوم با همديگر قطع شد. با اين حال، شاخه های مختلف علمي با فواصل زمانی متفاوت ولی همه در قرن بیستم اين اصل را زير سؤال 

بردند و تصمیم گرفتند به جای جزئی نگری به اصل كلی نگری روی آورند. 

اين نظريه اّولین بار در علم روانشناسی مطرح گرديد. در اوايل قرن بیستم كه روس ها موفّق به فرستادن سفینه ی لونا)Lona(به فضا شدند، ِولِوله ای در بین دانشمندان به ويژه در 

اياالت متحده ی آمريکا افتاد كه چرا روس ها زودتر از آنان توانستند موفّق به اين كار شوند و بجای اينکه اين جنجال جنبه ي سیاسی پیدا كند، به يك موضوع علمی تبديل گرديد. 

يعنی به جای اينکه ارتش و وزارت دفاع و وزارت كشورشان را مورد هجمه قرار دهند، نوک پیکان حمالت خود را متوّجه آموزش و پرورش خود نمودند. گفتند بايد بررسی 

كنیم،  ببینیم در نظام آموزشی ما چه اشکالی وجود دارد كه از روس ها عقب افتاده ايم. نظريه ی حاكم بر نظام آموزشی آن زمان در اياالت متحده نظريه ی »اسکینر« بود كه می گفت 

هر وقت بخواهید چیزی را ياد بدهید، بايد اجزاء آن را تقسیم كنید و جزءجزء به ترتیب آن را آموزش دهید تا كل روشن شود.

در نتیجه ي حمالت به نظام آموزشی، سمینار بزرگی از انديشمندان به مسؤولیت »برونر« تشکیل شد و نظريه ي جزءنگری را زير سؤال بردند و اّولین بار مسأله ی كل نگری در 

مباحث روانشناسی و تعلیم و تربیت مطرح گرديد. اين نظريه بعدها در قالب نظريه ی »گشتالت« اينگونه مطرح گرديد كه ما بايد از كل به جزء برسیم.

در همان نیمه ی اّول قرن بیستم »فیزيك كوانتم« جايگزين »فیزيك كالسیك« شد. آنان در تبیین فیزيك كوانتم با گره هايی مواجه شدند كه به راحتی قابل حل نبود. در سال 1945م 

»بوهم« نظريه ای را در فیزيك كوانتم مطرح كرد و گفت: بايد ما حل مشکالت خود را در فیزيك از راه كل نگری حل كنیم و مقاله ای در اين مورد نوشت كه از آن تاريخ، اين 

اصل نیز در فیزيك پذيرفته شد و اصل تحويل پذيری به اصل كل نگری تبديل شد و كم كم در شاخه های مختلف ديگر نیز اين اتّفاق افتاد. مانند مهندسی برق كه نظريه سیستم ها بر 

اساس كلی نگری مطرح شد. اين مقّدمه نسبتًا طوالنی را برای اين بیان نموديم كه اهمیت و جّدی بودن موضوع را بهتر تشريح كنیم.

حال می خواهیم با اين روش به مشکل تطابق فرهنگی بپردازيم.
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و اين فرد معّلم آن هاست.
پ��س بايد يك يك زيرمجموعه های تعلیم و تربیت را تبیی��ن كند و پايین بیايد تا 
بفهمد چرا اين ها در كالس درس نشسته اند. تا اين فرد به اين مسائل كلی احاطه پیدا 

نکند، اصاًل نمی تواند مفهوم اجزاء يك جمع را درک كند. 

3ـ6ـ3 تأثیر كل نگري در شناخت
اگر ما مبنای كل نگری را در شناخت نسبت به افراد بپذيريم، درمی يابیم كه هريك 
از ما نس��بت به خ��ود هويت های متفاوتی داريم. يعنی بنده چند ش��خصیت دارم، نه 
يك ش��خصیت؛ زيرا من متعّلق به چند كل می باش��م و نس��بت به هر كّلی وجهه ای 
متفاوت دارم. مثاًل اگر متعّلق به دانشگاه باشم و اگر شما كّل دانشگاه و كّلیت فرهنگ 
دانش��گاهی را بشناس��ی، من نس��بت به اين كّل يك ش��خصیتی پیدا كرده ام كه همان 
ش��خصیتی است كه دانش��جويان در محیط دانش��گاه از من به عنوان يکی از اجزای 

دانشگاه می شناسند. 
كّل ديگری، من دارم كه شهروند اصفهان هستم. حال اگر شما فرهنگ اصفهانی ها 
را بشناسی، به حال و هوای اصفهانی  ها آشنايی داشته باشی، مرا به عنوان يك شهروند 
اصفهانی خواهي شناخت، معلوم نیست هويت اصفهانی بودن من با هويت دانشگاهی 
ب��ودن من كاماًل منطبق باش��د و بدين ترتی��ب در كل های ديگر نی��ز هويت های من 
متفاوت خواهد بود. بنابراين شما نسبت به هر كّلی وجهه ای از فرد می شناسید كه چه 

بسا با كل ديگر و وجهه ی ديگر متفاوت باشد. 

3ـ6ـ4 مشكل تطابق فرهنگي بین دانشجویان
حال برای اينکه ببینیم چرا دانش��جويان متأّهل گفتند بزرگ ترين مش��کل ازدواج 
دانشجويی عدم تطابق فرهنگی است، از اين روش مسأله را مورد بررسی قرار می دهیم. 
اين دو دانش��جو هر كدام در محیط دانش��جويی و تحت يك كّل مشترک بودند؛ 
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يعنی هر دو نفر در رشته ی رياضی دانشگاه اصفهان به كسب علم مشغول بودند و با 
ورود به دانشگاه هويت جديدي يافتند كه در آن هويت احساس وحدت می كنند. در 
يك تش��ّکل نظريات هم را می پسندند و در شب شعری از ذوق شعری هم خوششان 
می آيد. احس��اس می كنند به همديگر می خورند و روحیه ش��ان مثل هم اس��ت، ولی 
همه ی اين ها به هويت دانش��گاهی آن ها مربوط می ش��ود؛ تا اينک��ه به ازدواج با هم 

عالقمند می شوند. 
اما وقتی زندگی ش��کل گرفت، آن ها با هويت ش��هروندی و خانوادگی خودشان 
وارد زندگی مشترک می شوند نه هويت دانشگاهی و آن موقع متوّجه می شوند از نظر 
فرهنگی تطابق ندارند. يعنی تا قبل از ازدواج همديگر را از يك بُعد می نگريس��تند و 
خود را مناسب يکديگر تشخیص می دادند و ازدواج آن دو با هم صورت گرفت. اّما 
بديهی اس��ت اگر هويت خانوادگی آن ها با هويت دانشگاهیش��ان با هم همخوانی و 
مطابقت نداشته باشد، منجر به اختالف مي شود زيرا در محیطی خواستگاری صورت 

گرفته كه محیط زندگی ايشان نبوده است. 
از اين رو، توصیه ي ما به دانش��جويان اين اس��ت كه خواستگاری ها بايد حتمًا در 
خان��ه و با حضور خانواده ی دختر صورت گیرد تا با ديدن فضای خانواده ی همس��ر 
مقداری از فضای حاكم بر ذهنش كه در دانش��گاه ش��کل گرفته خارج ش��ود. حتّی 
خواس��تگاری در واحد مشاوره ي دانشگاه و تحت نظارت مشاوره نیز مطلوب نیست 

و دو طرف نمی توانند در اين محیط فرهنگ يکديگر را شناسايی كنند.
نبايد به اين بهانه ي كه خانواده های دو طرف در شهرستان ديگری هستند، مسأله ی 
مهمی مانند ازدواج را سرسری بگیرند. پسر بايد به منزل خانم دانشجو برود و در محل 
رشد و نمو و تربیت آن دختر با فرهنگ و فضای شکل گرفتن هويت همسر آينده اش 

آشنا شود. مسأله ی ازدواج و پنجاه، شصت سال زندگی مشترک بازيچه نیست! 
دخترخانم های دانش��جو نیز بايد در جلس��ات س��وم، چهارم با خانواده ی همسر 
آينده ی خود آشنايی پیدا كنند؛ زيرا محیط خانواده ُمعّرف فرهنگ يك خانواده است. 
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حتّی برادران و خواهران كوچك تر كه در حیاط منزل مش��غول بازی هس��تند ولی در 
جلسه ی خواستگاری شما در دانشگاه حضور ندارند، بیش تر ُمعرِّف فرهنگ خانواده ي 
شما هستند. از بازی كودكان يك منزل می توانید نتیجه گیری كنید كه آيا ما دو خانواده 

با هم تطابق فرهنگی داريم يا نه؟ 
تحقیقات را منحصر به محیط دانش��جويی و دانشگاه نکنید؛ زيرا بنا نیست تا آخر 
عمر ش��ما در دانشگاه به سر ببريد. از شهر و ديار و محیط زندگی فرد در گذشته نیز 
اّطالعات كس��ب كنید تا در مسأله ی كفويت و تطابق به نتیجه گیری صحیحی برسید. 
هويت خانوادگی و محّلی افراد، قطعًا با هويت دانشگاهی متفاوت است و نکته ی مهم 
در اينجاست كه قرار است شما با هويت محلی و خانوادگی او زندگی مشترک خود 

را آغاز كنید. هويت دانشگاهی هويتی گذراست. 

3ـ6ـ5 تأثیر اساسي هویت فرهنگي
عّلت عدم موفقیت اين قبیل ازدواج ها در اين است كه ما شديداً تحت تأثیر هويت 
فرهنگیمان هس��تیم، هرچند فرهنگ جامعه ی ما جنبه ی دينی قوی دارد ولی متأّسفانه 
آنقدر كه تحت تأثیر فرهنگ عام جامعه هستیم، از دين خود تأثیر نمی گیريم. هر چند 
اليه های زيادی از فرهنگ ما با دين ما عجین ش��ده است و ما بیش تر، از آن بخش از 
فرهن��گ جامعه پیروی می كنیم كه مطابقت بیش تری با دين دارد اّما ما اصول زندگی 
خود را از اصل دين نمی گیريم و متأّسفانه دين را از طريق فرهنگ جامعه می نگريم. 
براي مثال غیر ممکن اس��ت ش��ما ش��راب بخوريد يا فکر ش��راب نوشیدن را در 
انديشه و فکر خود خطور دهید و اصاًل تعجب می كنید چرا اين مثال را مطرح می كنیم 
و از آن نفرت داريد. عّلتش اين نیس��ت كه ش��راب در دين و مسلك شما حرام است 
بلکه عّلتش اين است كه در فرهنگ شما اين عنصر دينی حسابی جذب شده است و 
شما بیش تر از هر گروهی به دلیل اينکه افرادی فرهنگی و تحصیل كرده هستید و در 
فرهنگتان شراب يك امر فوق العاده نابهنجار است، حتّی ذكر مثالش را بد می دانید. 
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اّما در مورد غیبت كردن با اينکه در دين شما حرام است ولی ممکن است از آنجا 
كه در بخشي از فرهنگ شما امری صددرصد نابهنجار به شمار نیايد، مثل نقل و نبات 
در محافل رواج داش��ته باش��د و نسبت به آن احساس نفرت نیز نکنید و حتّی اگر در 

جمع شما غیبت فردی بشود، به آن حّساسیت نشان ندهید. 

3ـ6ـ6 فرهنگ هاي خاص
نکته ی ديگر در فرهنگ جامعه و هويت فرهنگی، فرهنگ و آداب و رسوم قوم و 
قبیله و يا قش��ر خاصی از جامعه مانند فرهنگ بازاريان يا فرهنگ كارمندان و فرهنگ 
فالن قوم. بنابراين گاه وقتی ريش��ه ی برخی اختالفات عروس و دامادها و خانواده ی 
ايشان را بررسی می كنیم، عّلتش اين است كه با فرهنگ قومیت و يا فرهنگ منطقه ای 
يا شغلی مخاطب خود آشنايی نداشته اند و سخنی را گفته اند كه هر چند از نظر شرعی 
خالف بیّنی مرتکب نشده اند، اّما در آداب و رسوم خانواده ی يکی از دو طرف توهین 
تّلقی می ش��ده و آن س��خن نسنجیده از نظر فرهنگ آنان بس��یار سنگین و توهین آمیز 
تلّقی ش��ده  است! بخش��ی از اختالفات از همین موارد جزئی نشأت می گیرد و كار را 

به جدايی می كشاند. 
گاهی آداب و رس��وم ها همه ی اعتقادات طرفین را تحت الش��عاع قرار می دهد و دو 
خان��واده ي متديّن چنان كارش��ان باال می گیرد كه همه ی اعتقادات خود را به فراموش��ی 
می س��پارند. هر يك، ديگری را به مس��أله ای متّهم می كنند. براي مثال در آداب و رس��وم 
خانواده ای رس��م ندارند خانم های خانواده به سر خیابان بروند و سوار تاكسی شوند، در 
حالی كه اين هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و می گويند بايد حتماً تاكسی تلفنی بیايد. حال 
اگر داماد با عروس خانم سر خیابان رفتند و با تاكسي عبوري او را به محل مورد نظرشان 
ببرد، خانواده ي عروس اين عملکرد داماد را نوعی اهانت فرض می كند و از همان روز اّول 
بگومگو باال می گیرد و شیرينی آن وصلت، به تلخی جدايی كشیده می شود! وقتی رفتارها 

تطابق فرهنگی ندارد، شرايط را برای تداوم يك زندگی موفّق سلب می كند. 
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3ـ6ـ7 فاصله از فرهنگ دیني
بس��یار كم اتّفاق می افتد كه بر اساس فرهنگ دينی، كفويت و تطابق دينی، مالک 
و معیار باش��د و كس��ی بگويد من به هیچ فرهنگ و قومیتی كاری ندارم، به آداب و 
رس��وم فالن ش��هر كاری ندارم، تنها مالک و معیار برای من در ازدواج فرهنگ ناب 

اسالمي است. 
گاهی چنین ش��عارهايی را بعضی افراد سر می دهند، ولي آيا حقیقتًا چنین افرادی 
جز امر خدا از چیز ديگری تبعیت نمي كنند؟ گاه در مراسمی يك سخنران، ديدگاه های 
آرمانی اسالم را مطرح می كند، اّما نبايد فراموش كنیم كه برای رسیدن به آرمان ها، بايد 
لوازمش را فراهم كنیم! نمی توان بر اس��اس يك نصیحت وارد عمل شد و سرنوشت 

خود و يا خانواده ای را عمری دچار مشکل و سختی كرد. 
��نه برسانید، بايد لوازم و فرهنگ  اگر عالم بزرگواری می گويد مهريه را به مهرالسُّ
پذيرش چنین سخنی هم در جامعه فراهم شده باشد. نبايد بر اساس احساسات و شور 
و حالی كه بطور مقطعی در وجودمان ايجاد می شود، تصمیم گیری كنیم. تصمیم گیری 

برای ادامه ی زندگی نیاز به آينده نگری دارد. 

3ـ6ـ8 ترجیح تطابق فرهنگي بر احساسات
احساسات آدمی مانند شعله های آتشی است كه تا شعله ور است اطراف را روشن 
می كند و ديده ها را به سوی خود جذب می كند. اّما وقتی آن شعله فروكش كرد، ديگر 
آن جلوه ها را ندارد. اين نکته نه تنها در مسائل ازدواج، بلکه در بسیاری از امور ديگر 

نیز صادق است. 
بنابراين، كفويت و تطابق فرهنگی را بر احساس��ات ارج��ح بدانید. به افرادی كه 
می خواهند دو نفر را به هم معرفی كنند، سفارش می كنیم فقط به خوب بودن دختر و 
پسر توّجه نداشته باشند. بررسی كنند و ببینند آيا خانواده ی آن دو جوان با هم تطابق 
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فرهنگ��ی دارند يا نه؟ از نظر اعتقادی و فرهن��گ اجتماعی و اقتصادی دو خانواده را 
ارزيابی كنند، سپس به طرف مقابل معرفی نمايند. 

3ـ6ـ9 فرهنگ خانواده
توصیه ی ديگر به دختران و پس��ران جوان اين اس��ت كه از خواستگاری مستقیم 
اجتناب كنید. خواس��تگاری به نحو سنتّی روشی مطمئن تر و موفّق تر است لیکن بايد 
ايرادهای آن را برطرف كرد. دلیل و موفّقیت در خواستگاری سنّتی اين است كه قبل 
از اينکه با فرد روبرو ش��وند، با خانواده و فضای كّلی آن آش��نا می شوند و خانواده ها 
همی��ن كه دو كلمه با هم گفتگو كردند، تش��خیص می دهند كه تطابق فرهنگی با هم 

دارند يا نه. 
از اي��ن رو، ب��ه جوانان عزيز توصیه می ش��ود خود را فريب ندهن��د و نگويند ما 
می خواهی��م با هم زندگی كنی��م، كاری به خانواده هايمان نداري��م؛ زيرا ما با فرهنگ 

خانواده ي خود گره خورده ايم و نمی توانیم از فرهنگ خانواده ی خود جدا شويم. 
بس��یاری از مشکالت بین همسران جوان از عدم تطابق فرهنگ خانوادگی طرفین 
ناش��ی می شود. اگر خانواده ی ش��ما تطابق فرهنگی با اين دختر يا پسر نداشته باشد، 
پس از ازدواج هر لحظه امکان ايجاد مش��کل وجود دارد و در نتیجه مجبور می شويد 

با خانواده و يا همسر خود اصطکاک پیدا كنید. 
ح��ال كه امکان انتخ��اب بیش تری داريد، چرا بايد خود را محدود به يك انتخاب 
و يا دو انتخاب كنید. جای بس��ی ش��گفتی اس��ت كه پس��ر جوانی دختری را از آن 
س��وي كش��ور برای همس��ري بر مي گزيند و يا بالعکس. يعنی شما آنقدر در انتخاب 
همس��ر در ش��هر و ديار خويش دچار مشکل ش��ده ايد كه ناچار به ازدواج با فردی با 
فرهنگی متفاوت با فرهنگ ديار خود شده ايد؟! تصّور كنید پس از عقد او بخواهد به 
خانه ی شما بیايد يا شما بخواهید به خانه ی او برويد، چقدر دلواپسی و نگرانی برای 

مشکالت راه و تصادفات احتمالی و ... شما را می آزارد؟! 
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در ضمن بر س��ر اينکه در كدام ديار به زندگی ادامه دهید، اختالف پیش می آيد. 
آن وقت هر كس می رس��د، به ش��ما می گويد واقعًا دايره ی انتخاب همس��ر برای تو 
اينقدر محدود بود كه نتوانستی دختری را با فرهنگ و آداب و رسوم در ديار خود به 

همسری برگزينی؟! 
البته گاه برخی افراد می گويند: ما در فامیل يا خانواده و شهر خود به قدری مشکل 
داريم كه اصاًل می خواهیم از اين شهر و ديار بیرون برويم يا فردی عالقه ی خاصی به 

فرهنگ ديگری دارد. اين موارد استثناست.

3ـ7 احساس خو شایندي
اين نظريه كه تا زن و مرد به هم نرس��یده اند كامل نمی ش��وند، به اين معنا نیست 
كه فقط يك زن خاص است كه او را كامل می كند و آن زن حتمًا بايد شخصی باشد 
كه در مّدت زمانی محدود، شما به آن دلباخته باشید و او بايد تکمیل كننده ی زندگی 

شما باشد. 
گاه فردی با يك نگاه دلباخته ی دختری می شود و يا دختری به پسری عالقه پیدا 
می كند. از آن ها می پرسیم: دختران و يا پسران ديگری هم هستند. شايد مثل اين مورد 
اگر چشم تو به آن ها می افتاد، سخنان آن ها را هم می شنیدی، از آن ها خوشت می آمد؟ 
بايد توّجه داش��ته باش��ید كه فقط دو گزينه در مقابل ش��ما قرار ندارد؛ يعنی فکر 
نکنید كه ش��ما بايد يا از كس��ی كه خوش��تان آمد با او ازدواج كنید يا بايد با كسی كه 
خوشتان نمی آيد ازدواج كنید. بلکه گزينه ی سومی نیز براي ازدواج وجود دارد؛ يعنی 

كسی كه معیارهای ديگر هم دارد و از او خوشمان می آيد. 
اّم��ا توصیه می كنیم معیار »خوش آم��دن« را پس از معیارهای مطلوب قرار دهیم؛ 
زيرا اگر مالک خوش آمدن را ابتدا مّد نظر قرار دهیم، ديگر فرصتی به بقیه ی معیارها 
نمی دهد. يعنی اّول اطمینان پیدا كنید كه تطابق فرهنگی و خانوادگی و سنّی و فکری 
و روحی بین ش��ما وجود دارد، س��پس در جلسه ی خواس��تگاری بدون هیچ منعی به 
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قصد خواس��تگاری حتّی بدون اينکه حجاب كاماًل رعايت ش��ود، او را خريدارانه به 
قصد انتخاب همسر نگاه كنید. 

3ـ8 معیارهاي انتخاب همسر از منظر اهل بیت
ن��کات دقیقي مي  ت��وان در روايات در مورد انتخاب همس��ر ديد؛ ب��ه طورنمونه 
احساس س��ازگاري روحي دارای خانواده خوب وشايس��ته، ترجیحًا غیرخويشاوند، 

صاحب تدبیر و به دور از كینه  توزي، حسادت و بداخالقي. 
بطور خاص در مورد انتخاب زن خوب تاكید وافري ش��ده اس��ت؛ چرا كه محل 
اس��تقرار جان است و ش��ريك مال و دارايي و آگاه به راز و عقیده و گردنبندي است 
در گردن كه مي  تواند ارزش��ي باالتر از طال يا پس��ت تر از خاک داشته باشد. البته اين 
انتخاب نبايد براي خودنمايي و چش��م و هم  چشمي باشد. مواردي كه به عنوان معیار 

ذكر شده است عبارتند از: 
همتاي��ي  و  كفوي��ت   )4 الي��ق  م��ادر   )3 خل��ق  حس��ن   )2 1(خوش نام��ي 
5( اصی��ل و ريش��ه  دار 6( خان��واده خ��وب 7( مهربان 8( مددكار 9( بي  دردس��ر
10( ده��ان خوش��بو 11( پرزا 12( نرم خو 13( مؤمن 14( شايس��ته 15( كم  خرج 
16( متدي��ن 17( زيب��ا  و از اين ويژگي  ها دور باش��د 18( ب��ي تربیت 19( لجباز 
20( ناس��ازگار 21(نافرم��ان 22(كثی��ف 23(احم��ق 24(بی بندوب��ار 25( فتنه  گ��ر 
26(ش��هوت ران 27( ش��تابان در لذات حیواني 28( اهل ح��رام 29( قهقهه زننده 
30( پلی��د تبه��کار 31( بد زب��ان بي حیا 32(پرح��رف 33(مجن��ون 34(نکوهیده 
35(ع��زادار دائم��ي 36(من��ت گذارن��ده ثروت 37(درش��ت  گوي زش��ت  كردار 

38( بدكاره 39( پرتقاضاي طالق
و البته تاكید ش��ده اس��ت كه چند چیز نبايد انگیزه اصلي ازدواج باشد كه عبارتند 

از: دارايي، خاندان، زيبايي، لذت ، قدرت. 
انتخاب ش��وهر نیز به گردنبند بندگي تشبیه شده اس��ت كه بايد دقت بیشتري به 



95

آن كرد. معیارهايي كه براي ش��وهر در روايات ذكر ش��ده است عبارتند از: 1(همتايي 
2( كفويت ايماني 3( پاكدامني 4(تمکن مالي 5( ش��رافت اسالمي 6(اخالق 7( دين-
 داری 8( امانت  داری 9( تقوا 10( فرهنگ 11( اعتقاد صحیح 12( پاكیزه 13( سخي و 

دست  و دلباز 14( سالمت جنسي 15( نیکوكار و پشتیبان پدر و مادر 
و مرد بايد از اين ويژگي ها دور باش��د. 16(دروغ گو 17( تهمت زن 18( دش��نام-
 گوي 19( بخیل 20( دريغ از كمك به ديگران 21( دست  بزن 22( بدرفتار 23(بداخالق 
24( تنگ  نظر 25( س��وءتدبیر 26( شراب خوار 27(انحراف جنسي 28( غیرت بي جا. 

همچنین تاكید شده است به خاطر فقر و نداشتن مال جلوي ازدواج را نگیريد. 

3-8-1 معیارهای مشترک 
1- دل؛ روح ها]همچون[ س��پاهیانی هس��تند فراهم آمده، كه هر كدام از آنها با هم، 
آشنايی ]و سازگاری[ داشته باشند، با هم الفت می گیرند و هر كدام از آنها با هم ناآشنا 

باشند، با هم اختالف پیدا می  كنند.1
2 - اصال��ت خانوادگی؛ با خانواده ی خوب و شايس��ته وصل��ت كنید؛ زيرا رگ و 

ريشه اثر دارد.2 
3- ازدواج غي��ر فاميلی؛ ب��ا بیگانه )غیر خويش��اوند(، ازدواج كنید تا فرزندان الغر 

تکیده، به دنیا نیاوريد.3 
4- سوء تدبير؛ علت ويرانی، سوء تدبیر است.4     

5- كينه توزی؛ س��ه خصلت اس��ت كه برای دارنده آنها، زندگی گوارا نیست: كینه-
توزی، حسادت و بداخالقی.5 

1 .قال علی: اأَلرواُح ُجنوٌد ُمَجنََّدٌة، َفما تَعاَرَف مِنَها ائتََلَف،و ما تَناَكَر مِنَها اختََلَف.)دوستی در قران 
وحديث،ري شهري،ص 88(

جوا فِي الِحجِز الّصالِِح َفإِنَّ العِرَق َدّساٌس )مکارم االخالق، ج 1، ص 432( 2 .قال رسول اهلل: تََزوَّ
3 .رسول اهلل: اِغتَِربوا ال تُضووا.)المجازات النبويه، ص 100( 

4 .االمام علی: َسبَُب التَّدمیر سوُء التَّدبیِر )غرر الحکم( 
5 .االمام علی: ثاَلٌث ال يَهنَُأ لِصاِحبِهِنَّ َعیٌش الِحقُد و الَحَسُد و سوُء الُخُلِق. )غرر الحکم، ح 4663.( 



96

3ـ8ـ2 معیارهاي انتخاب زن
6- دقت در انتخاب؛ بنگر جانت را كجا قرار مي دهي و چه كسي را در مال و دارايیت 
ش��ريك مي س��ازي و چه فردي را بر دين و راز و امانتت آگاه مي كني. اگر تصمیم به 

ازدواج داري، دوشیزه اي برگزين كه به خیر و نیکي و حسن خلق منسوب باشد.1
7- ارزش زن؛همانا زن گردنبند است؛ پس بنگر كه چه گردنبندي به گردن می افکنی. 
برای زن ارزش و بهايی نمی توان تعیین كرد، نه برای خوب آن ها و نه برای بدش��ان. 
زن خوب، ارزشش طال و نقره نیست؛ بلکه از طال و نقره هم بهتر و ارزشمندتر است 

و زن بد، ارزشش خاک نیست؛ بلکه خاک هم از او ارزشمندتر است.2 
8- دوري از شهرت و خودنمايي در انتخاب؛ هر كس با دختري هر چند از راه شرعي 
و با مال حالل ازدواج كند لیکن به قصد خودنمايي، ريا و شهرت باشد، خداوند ذلت و 
خواري او را افزون كند و هر لحظه او را به پرتگاه آتش نزديکتر گرداند. آنگاه در دره اي 

از دوزخ سقوط كند كه پس از گذشت هفتاد سال به قعر آن رسد.3 
9- گزين��ش مادر فرزند؛ به همگنان زن بدهید و از همگنان همس��ر بگیريد و براي 

داشتن فرزند بهتر و صالح، انتخاب و گزينش كنید.4 
10-اصيل؛ بنگر كه فرزند و نس��ل خويش را در چه ريشه ای قرار می دهی؟ زيرا رگ 

و ريشه تأثیر پنهانی دارد.5 
11-خانواده؛ برای نطفه های خود جايگاه مناسبی اختیار كنید؛ زيرا زنان، شبیه برادران 
َک َو اَمانَتَِك،  1 .االمام الصادق: انُظر اَيَن تََضُع نَْفَسَك َو َمن تُْشِرُكُه في مالَِك و تُْطلُِعُه َعلي دينَِك َو ِسرِّ

َفاِن ُكنَت ال بُدَّ فاِعاًل َفبِْکراً تُنَْسُب الي الَْخیر و الي ُحْسِن الُخُلق)الکافي، ج5، ص323(
: و  2 .اإلماُم الّصادُق: إنّما المرأُة قاِلَدٌة فانُظر ما تَتََقلَُّد، و لَیَس لِلمرأةٍ َخَطٌر، ال لِصالَِحتِهِنَّ و ال لِطالَِحتِهِنَّ
ِة، و أّما طالَِحتُُهنَّ َفَلیَس َخَطُرها  َهِب و الفِضَّ َة ِهي َخیٌر مَِن الذَّ َهَب و الفِضَّ أّما صالَِحتُُهنَّ َفَلیَس َخَطُرها الذَّ

التُّراَب، التُّراُب َخیٌر مِنها. )معاني األخبار،ج1، ص144(
َّه اَراَد َفْخراً اَو رِياًء لَْم يَِزْدُه اهللُ  3 . قال رسول اهلل:...َمن نََکَح اْمَراًَة َحالالً بِماٍل َحالٍل َغیَْر أن

َوَجّل بِذلَِك إال ُذالًّ َو َهوانًا َو اَقاَمُه اهللُ بَِقْدرِ ما اْستَْمتََع مِنْها َعلي َشفیِر َجَهنََّم ثُمَّ يَْهوي فیها َسبْعیَن  َعزَّ
َخريفا)وسائل الشیعه، ج20 ، ص52(

4 . قال رسول اهلل: اَنِکحوا ااَلكفاَء و انَکحُوا فیهم َو اختاُروا لِنَُطفُِکم.)وسائل الشیعه، ج20، ص29(
5 . قال رسول اهلل: اُنُظر في أي نِصاٍب تََضُع َولَدک؛ َفإنَّ العِْرَق َدّساٌس. )كنز العّمال، ج15، ص855(
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و خواهران خودشان فرزند به دنیا می آورند.1 
12- مهربان، مددكار، بي دردسر؛ بدان كه بهترين بانوان، زناني هستند كه فرزند زياد 
زايند و براي ش��وهران مهربانند و در امر دنیا و آخرت مددكار آنانند و در زندگي بر 

ايشان مشکل نمي آفرينند.2
13- ويژگی دوش��يزگان؛ با دوش��یزگان ازدواج كنید كه آنان خوشبوترين دهانها را 
دارن��د، پرنژادترين زنانند، نیکوترين اخالق وزاينده  ترين رحمها را دارند و بیش��تر از 

ديگران دارای گشايش، نعمت و مهربانی هستند.3
14- مؤم��ن صالح؛ مردی نزد رس��ول خدا آمد تا درباره ازدواج مش��ورت كند؛ 
حض��رت فرمودن��د: خدايت خی��ر دهد! با زنی مؤم��ن ازدواج كن؛ مث��ال زن ديندار 

وشايسته در كمیابی چون كالغی است كه يك پايش سپید باشد.4
15-كم خرج؛ پر بركت ترين زنان، كم خرج ترين ايشان است.5

16- معيارهای غلط؛ به خاطر چهار چیز نبايد با زن ازدواج كرد: ثروتش، زيبايی  اش، 
حسب و نسبش، و لذتش. پس، بر تو باد ]ازدواج با[ زن متدين.6 

17-انگيزه ه��اي انتخاب؛ به خاطر چهار چیز ب��ا زن ازدواج مي كنند: دارايي، فامیل، 
زيبايي و دينداري؛ تو زن ديندار بیاب تا مال بدست آوري.7 

.)تاريخ دمشق، ج 52،  1 .قال رسول اهلل: تََخیَُّروا لِنَُطفُِکم؛ فإنَّ النِّساء يَلِْدَن أشباَه اِخوانِهِنَّ َو أخواتِهِنَّ
ص362، ح11068(

هُر َعَلیه. 2 . االمام الصادق: فاْمراٌَة َولُوٌد، َوُدوٌد، تُعیُن َزوَجها َعلي َدْهِرهِ لُِدنیاُه و الِخَرتِِه و ال تُعیُن الدَّ
)معاني االخبار، ص318(

َُّهنَّ أَْطیَُب َشيْ ءٍ أَفَْواهًا َو أََدرُّ َشيْ ءٍ أَْخاَلفًا َو أَْحَسُن َشيْ ءٍ أَْخاَلقًا  ُجوا األَاْبَْکاَر َفإِن 3 .قال رسول اهلل: تََزوَّ
َو أَفْتَُح َشيْ ءٍ أَْرَحامًا أَفْتَُح أَنَْعُم َو أَلْیَن )بحار، ج 103، ص 236( 

ِ ص نََعِم انِْکْح َو َعَلیَْك  ِ ص يَْستَْأمُِرُه فِي النَِّکاِح َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ 4 . االمام الباقر : أَتَی َرُجٌل َرُسوَل اهللَّ
َِّذي اَل يََکاُد يُْقَدُر َعَلیِْه َقاَل  الَِحِة َمثَُل الُْغَراِب األَاْْعَصِم ال ََّما َمثَُل الَْمْرأَةِ الصَّ يِن تَِربَْت يََداَک َو َقاَل إِن بَِذَواِت الدِّ

َو َما الُْغَراُب األَاْْعَصُم َقاَل األَاْبْیَُض إِْحَدی رِْجَلیِْه  )وسائل، ج14، ص 21( 
5 . قال رسول اهلل: أْعَظُم النِّساَء بََرَكًة اَيَْسُرُهنَّ َمُؤونًَة.)مستدرک الوسائل، ج14، ص161(

تِها، َفَعَلیَك بِذاِت الّديِن.)جامع االخبار  6 . ال تُنَکُح الَمرأَُة أِلَربََعٍة: لِمالِها، و َجمالِها، و نََسبِها، و لَذَّ
للشعیری، ص 97(

ين تَِربَْت  7 . قال رسول اهلل: تُنَکُح الَمرأُة ألربٍَع: لِمالِها،َو لَِحَسبِها، َو لَِجمالِها، َو لِدينِها؛ َفاْظَفْر بِذاِت الِدّ
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18- س��رانجام معيارها؛ هر كس با زنی، به خاطر قدرتش ازدواج كند، خداوند، جز بر 
خواری او نمی  افزايد. و هر كس با زنی، به خاطر دارايی  اش ازدواج كند، خداوند، جز بر 
ناداری او نمی  افزايد! و هر كس با زنی، به خاطر بزرگ  زادگی  اش ازدواج كند، خداوند، 
جز بر پستی او نمی  افزايد. و هر كس با زنی، فقط برای اين ازدواج كند كه چشمش را 
]از حرام و نامحرم[ فرو بپوشاند، يا دامنش را پاک نگه دارد، يا پیوند خويشاوندی  اش را 

برقرار بدارد، خداوند، در آن مرد و زن برای يکديگر بركت قرار می  دهد.1
19- بي نتيجه بودن زيبايي و ثروت؛ كس��ي كه ب��راي زيبايي زني با آن ازدواج كند 
آنچه دوس��ت دارد را نخواهد ديد و كس��ي كه براي مال زن با او ازدواج كند، خدا او 

را به همان مال مي سپارد، بر شما باد به زنان و دختران متدين.2 
20-دينداري ضامن زيبايي و ثروت؛ اگر كس��ي زني را به خاطر زيبايي و يا مال و 
ثروت��ش بگیرد، خداوند او را به هم��ان وا مي گذارد. اما اگر براي دين )و ايمان( با او 

ازدواج كند، از جمال و مال نیز بهره مند مي گردد.3
21- ناپايداري زيبايي و ثروت؛ با زنان به خاطر زيبايیش��ان ازدواج نکنید؛ زيرا چه 
بس��ا كه زيبايی آن ها موجب تباهی و هالكتش��ان ش��ود. برای مال و ثروت نیز با آنان 
ازدواج نکنید؛ زيرا چه بسا كه مال و ثروتشان آنان را به طغیان و سركشی وادارد؛ بلکه 

بر اساس دينداری با آن ها ازدواج كنید.4 

يداَک.)صحیح بخاري، ج7، ص12، ح4802(

َجها  َجها لِمالِها لَم يَِزدُه اهللُ إاّل َفقراً، و َمن تََزوَّ ، و َمن تََزوَّ ها لَم يَِزدُه اهللُ إاّل ُذالًّ َج امَرأًَة لِعِزِّ 1 .َمن تََزوَّ
جها إاّل لِیَُغضَّ بََصَرُه، أو لِیُحِصَن َفرَجُه، أو يَِصَل  َج امَرأًَة لَم يَتََزوَّ لَِحَسبِها لَم يَِزدُه اهللُ إاّل َدناَءًة. و َمن تََزوَّ

َرِحَمُه، باَرَک اهللُ لَُه فیها و باَرَک لَها فیِه. )المعجم االوسط، ج 3، ص 21(  
ُجها  َجها لِمالِها ال يتََزوَّ ، و َمن تََزوَّ ُجها إاّل لَِجمالِها لَْم يََر فیها ما يُِحبُّ َج امَرأًة ال يتََزوَّ 2 . عنه: َمْن تََزوَّ

يِن )التهذيب االحکام، ج7، ص399،ح 1592( إال، لَُه َوَكَلُه اهللُ إلَیِه،عَلیُکم بِذاِت الدُِّ
َجها لِدينها، َرَزَقُه اهللُ  ُجُل الَْمراََة لَِجمالِها أو مالِها ُوكَِل إلي َذلَِك َو إذا تََزوَّ َج الرَّ 3 .االمام الصادق: إذا تََزوَّ

الَجماَل و المال )الکافي، ج5، ص333(
ُجوهنَّ أِلموالِهِن،  ، َفَعسي ُحسنُُهنَّ أن يُردِيُهّن، و ال تََزوَّ ُجوا النساَء لُِحسنِهِنَّ 4 . قال رسوُل اهللِ: ال تََزوَّ

يِن.)سنن ابن ماجة،ص 597، ح1859( ُجوُهنَّ علي الدُِّ ، و لکن تََزوَّ َفَعسي أموالُُهنَّ أن تُطغِیُهنَّ
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22-ع��دم ترجيح زيبايي ب��ر دينداري؛نبايد زيبايی روی ص��ورت زن را بر زيبايی 
دينداری او برگزيد.1 

23-دينداري و زيبايي؛ پیامبر هر گاه مردی به خاطر دينداری و زيبايی زنی با او 
ازدواج كند،زن مانع فرو رفتن مرد در گرداب می  شود.2

3-8-3خصوصیات زن بد
24-زيباي بي تربيت!اجتناب كنید از س��بزي هاي با طراوت در زباله دان. س��ؤال شد: 

مرادتان از آن چیست؟ فرمودند: زن زيبا با تربیت بد و غلط.3 
25-لجباز؛بدترين همسران، زنان لجبازند.4 

26- ناسازگار؛بدترين همسران زنان ناسازگارند.5 
27-نافرمان؛ بدترين همس��ران زناني  هستند كه بس��یار الغر و استخواني اند، كثیفند، 

لجبازند، نافرمانند و براي ديگران مي میرند.6
28-احم��ق؛دور باش��ید از ازدواج با زن احمق و بي خرد ك��ه مصاحبت او گرفتاري 

است و فرزند حاصل از آن ازدواج، ضايع و تباه شده است.7
29-كودن؛ به مرد كودن، زن بدهید؛ اما زن كودن نگیريد؛ زيرا از مردن كودن، فرزند 

نیکو به دنیا می  آيد ، ولی از زن كودن، فرزند نیکو به دنیا نمی  آيد.8

1 . قال رسول اهلل: ال يختاُر ُحسُن َوجِه الَمرأةِ علي ُحْسِن دِينِها. )الفردوس: ج5، ص 217، ح 8005(
جُل إمَرأة لِِدينِها و َجمالِها، كاَن فیها ِسّداً مِن َغُورٍ. )الفردوس: ج 1، ص  َج الرَّ 2 . قال رسول اهلل: اِذا تََزوَّ

294، ح 1158، عن اب عباس( 
وءِ  َمن قاَل الَمْرأُة الَحْسناُء في َمنبَِت السُّ َمن قیَل و َما َخضراُء الدِّ 3 . قال رسول اهلل: إيّاُكم َو َخْضراَء الِدّ

)الکافي، ج5، ص332(
ها اللَُّجوج )مستدرک الوسائل، ج14، ص162( 4 . قال رسول اهلل: و َشرُّ

وجاِت َمن ال تُؤاني )مستدرک الوسائل، ج14، ص172( 5 . علي: َشرُّ الزَّ
6 . )مرآة العقول، ج20، ص13(

7 . علي: ايّاكم َو تَزويَج الَحْمقاءِ َفاِنَّ ُصحبَتَها باَلٌء َو َولََدها ِضیاُع. )الکافي، ج5، ص354(
8 .االمام الصادق:زوجوا االحمق و ال تزوجوا الحمقاء؛ فإن اال حمق ينجب والحمقاء ال تنجب.

)الکافی: ج 5، ص 354(
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30-بي بن��د و بار؛امام عل��ي در مورد اوضاع آخرالزمان كه بدترين زمان هاس��ت 
فرمودند: زناني پیدا مي شوند كه باز و برهنه اند، از دين خارج اند، در فتنه ها و آشوب ها 
داخلند، به شهوتراني مايلند، به لّذت هاي مادي و حیواني شتابانند، محرمات را حالل 

مي انگارند و در دوزخ جاودانند.1
31- زنان دردسرزا؛ ]پیامبر خدا)([ به يکی از يارانش، يعنی زيد بن ثابت، فرمود: »...
با دوازده دسته از زنان، ازدواج مکن.« گفت : ای پیامبر خدا ! آن دوازده دسته كدام ند؟ 
پیامبر خدا فرمود: »با هنفصه و عنفصه و شهبره و سلقلقه و مذبوبه و مذمومه 

و حنانه و منانه و رفثاء و هیدره و ذفناء و لفوت، ازدواج مکن.« 
هنفصه به زني گفته مي  شودكه بلند بلند مي  خندد و قهقهه مي  زند و به قول معروف، 
زني كه كركر خنده  اش بلند است. عنفصه به زن الغر مردني،  تکیده، يا زن پلید تباهکار، 
يا زن بدزبان بي  حیا، يا بسیارگوي پرحرف گفته مي  شود. سلقلقه: زني را مي  گويند كه از 
دبر حیض مي  شود. يا زن سلیطه، مذبوبه: زن مگس ناک، مجنون.مذمومه: پرعیب و نکوهیده، 
حنانه: به زن بیوه  اي كه با اندوه و حنین، ياد شوهر خود مي  كند. منانه: زن مال داري كه با 
مال خود، بر شوهرش منت مي  نهد يا زن مال داري كه به خاطر مالش با او ازدواج مي  كنند 
و وي بر ش��وهر خود منت مي  نهد. رفثاء: زن درشت  گوي زشت  كردار. ذقناء: پیرزال، زن 

دراز زنخ. لفوت: زني كه از مرد ديگري فرزنددار است.2 
32- زن��ان نامناس��ب؛ آورده اند كه عابد دوره  گ��رد ازدی، در اثنای گردش خويش، 
ب��ه الیاس  فرمود: »با چهار طايف��ه از زنان، ازدواج مکن: مختلعه، مباريه، عاهره و 

ناشزه. 

َهَواِت،  جاٌت من الّدين، داِخالٌت فِي الفِتَِن مائاِلٌت الي الشَّ 1 .علي: نِْسَوٌة كاِشفاٌت، عارباٌت، متبرِّ
مات، في َجَهنََّم خالداٌت.)من اليحضره الفقیه، ج3، ص390( ُمسِرعاٌت الي الّلّذاِت ُمستَِحاّلٌت لِلُمَحرَّّ

ِج اثنَتَی َعشَرَة امَرأًَة، قاَل:يا َرسوَل اهللِ،  2 .قال ]رسول اهلل[ أِلََحِد أصحابِِه، َو ُهَو َزيُد بُن ثابٍِت: ... ال تََزوَّ
ج َهنَفَصًة، و ال َعنَفَصًة، و ال َشَهبَرًة، و ال َسَلقَلَقًة، و ال َمذبوبًَة، و  و َما اثنَتا َعشَرَة؟ قاَل رسوُل اهللِ:التََزوَّ
ال َمذموَمًة، و ال َحنّانًَة، و ال َمنّانًَة، و ال َرفثاَء، و ال َهیَدَرًة، و ال َذقناَء، و ال لَفوتًا. )جامع األخبار، ص 274، 

ص749( 
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مختلعه، زنی اس��ت كه هر دم ، بی جهت، تقاضای ]طالق[ خلع می كند. مباريه ، 
زنی است كه با مال و منال دنیا ، بر ديگر زنان، مباهات و فخرفروشی می کند. عاهره، 
زن ب��دكاره ی معروف به داش��تن روابط نامش��روع با ديگران اس��ت . خداوند متعال 
فرموده اس��ت: »نه زنانی كه ]پنهانی[ دوس��ت مرد می گیرند.« و ناشزه، زنی است كه 
در كردار و گفتار، بر ش��وی خويش بلند می  كند كه برگرفته از »نشز«، به معنای زمین 

مرتفع و بلند است.«1 

3ـ8ـ4 معیارهاي انتخاب شوهر
33-دّقت در انتخاب؛ ازدواج گردنبند بندگی اس��ت. بنابراين، هر كس از شما دختر 
خود را شوهر دهد او را به بندگی داده است. پس، هر يك از شما بايد بنگرد كه دختر 

خود را به بندگی چه كسی می دهد. 2
34-كفويت؛ هرگاه همتايان از دخترانتان خواس��تگاري نمودند، با آن ها وصلت كنید 

و براي آ ن ها منتظر حوادث )تلخ و شیرين( روزگار نباشید.3 
35-كفويت ايماني؛ مرد مومن همتاي زن مومن مي باشد.4

36- ش��تاب در ازدواج با همس��نگان؛ به نقل از امام صادق  در حديثی از پیامبر 
خدا كه آن حضرت برای مردم س��خنرانی كرد وآنان را به تعجیل در ش��وهردادن 

1 . يُحکی أنَّ السائَِح االزدِیَّ لَقَِی إلیاَس فی ِسیاَحتِِه ، َفَأَمَرُه بِالتَّزويِج ونَهاُه َعِن التَّبَتُِّل، ثُمَّ قاَل، ال تَنِکح 
أربَعًا: الُمختَلَِعَة َو الُمبارِيََة َو العاِهَرَة و النّاِشَزَة. 

َّتی تَطُلُب الُخلَع ُكلَّ ساَعٍة مِن َغیِر َسبٍَب. َوالُمبارِيَُة الُمباِهیَُة بَِغیِرها، الُمفاِخَرُة بَِأسباِب  أمَّا الُمختَلَِعُة َفهَِی ال
َّتی تَعلو  َّتی تُعَرُف بَِخلیٍل وِخدٍن، قاَل اهللُ تَعالی:»َو اَل ُمتَِّخذِت أَخَداٍن« َوالناِشَزُة ال نیا. َوالعاِهَرُة الفاِسَقُة ال الدُّ

عَلی زَوجِها فِی الفِعالِ وَالمَقالِ، مَأخوذٌ مِنَ النَّشَزِ؛ و هُوَ العالی مِنَ األرضِ.)المحجه  البیضاء، ج 3، ص 
 )86

، فإذا أنَکَح أَحُدُكم َولِیَدًة فقد أَرقَّها، َفلینُظر أَحُدُكم لَِمن يِرقُّ  2 . قال رسوُل اهللِ: إنّما النِّکاُح رِقٌّ
َكِريَمتَُه )همان، ص371(

ُوا بِهِنَّ الِحدثاَن)كنز العمال، ج16، ص317 ،  3 . قال رسول اهلل: اذا جاَءُكم ااَلكفاء َفَانِکُحوا و ال تََربَصَّ
ش44693(

4 . قال رسول اهلل: الُمؤمُِن ُكْفُو الُمْؤمِنَة. )الکافي، ج5، ص335(
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دخترانشان و به تأخیر نیفکندن اين كار تشويق نمود... پس، مردی برخاست و گفت: 
ای پیامبر خدا! به چه كس��انی ش��وهر دهیم. فرمود: »به اشخاص همسنگ.« گفت: ای 
پیامبر خدا! اشخاص همسنگ چه كسانی هستند؟ فرمود: »مؤمنان، هم سنگ يکديگرند 

مؤمنان، هم سنگ يکديگرند«.1
37-پاكدامني و تمكن؛ كفو بودن مرد و زني براي ازدواج همین اس��ت كه او مردي 

پاكدامن باشد و از نظر مالي بتواند زندگیش را اداره كند.2 
38-ش��رافت اس��ام؛ من زينب دختر جحش را به ازدواج زيدبن حارثه درآوردم و 
ضباع��ه دختر زبیرب��ن عبدالمطلب را به ازدواج مقداد، تا بدانند كه باالترين ش��رافت 

اسالم است.3 
39- اكتف��ا به اخ��اق ودين؛ به نقل از عل��ی بن مهزيار-: علی بن اس��باط، به امام 
باقر درباره دخترانش نامه ای نوش��ته ]و به عرض ايش��ان رساند[ كه كسی همتای 
خود نمی  يابد ]تا دخترانش را به همس��ری آنان درآورد[ امام باقر به او نوشت: »آنچه 
را درباره دخترانت نوش��ته بودی كه كسی همتای خودت نمی  يابی، دريافتم. خدايت 
رحمت كناد! چنین انديشه  ای به خود، راه مده؛ چرا كه پیامبر خدا می  فرمود: هرگاه 
كسی نزد شما ]به خواستگاری[ آمد كه اخالق و دين او را می  پسنديد، به او زن دهید 

كه اگر چنین نکنید، گناه و تباهی بزرگی در زمین )جامعه( پديد خواهد آمد.4 

َُّه َخَطَب النَّاَس وَحثَُّهم َعَلی التَّعجیِل  1.الکافی عن االمام الصادق: فی َحديٍث لَُه َعن َرسوِل اهللِ و أن
ُج؟ َفقاَل:  ، إلی أَن قاَل-:َفَقاَم إِلَیِه َرُجٌل َفقاَل: يا َرسوَل اهللِ ، َفَمن نَُزوِّ فی تَزويِج بَناتِهِم و َعَدمِ تَأخیِرِهنَّ
اأَلكفاَء. َفقاَل: يا َرسوَل اهللِ، َو َمِن اأَلكفاُء؟ َفقاَل: الُمؤمِنوَن بَعُضُهم أكفاُء بَعٍض، الُمؤمِنوَن بَعُضُهم أكفاُء 

بَعٍض. )الکافی: ج 5، ص 337( 
2 . امام صادق: الکفُو اَن يکوَن عفیفًا و ِعنَده يساٌر.)من ال يحضره الفقیه، ج3، ص394(

بیِربِن  3 . قال رسول اهلل: أنَکحُت زيَدبَن حارِثََة زينَب بنَت َجحٍش، و أنَکحُت الِمقداَد ضباَعَة بنَت الزُّ
َرِف اإلسالُم.)مکارم األخالق، ج1، ص452( لِِب، لِیعَلُموا أنَّ أشَرَف الشَّ عبِد الُمطَّ

َُّه اَل يَِجُد أََحداً مِثَْلُه  4 . َعْن َعلِيِّ بِْن َمْهِزيَاَر َقاَل َكتََب َعلِيُّ بُْن أَْسبَاٍط إِلَی أَبِي َجْعَفٍر ع فِي أَْمِر بَنَاتِِه َو أَن
ََّك اَل تَِجُد أََحداً مِثَْلَك َفاَل تَنُْظْر فِي َذلَِك  َفَکتََب إِلَیِْه أَبُو َجْعَفٍر ع َفهِْمُت َما َذَكْرَت مِْن أَْمِر بَنَاتَِك َو أَن

ُجوُه إاِلَّ تَْفَعُلوُه تَُکْن فِتْنٌَة فِي  ِ ص َقاَل إَِذا َجاَءُكْم َمْن تَْرَضْوَن ُخُلَقُه َو دِينَُه َفَزوِّ ُ َفإِنَّ َرُسوَل اهللَّ َرِحَمَك اهللَّ
األَاْْرِض َو َفساٌد َكبِیٌر )الکافی، ج 5، ص 347( 
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40-ديانت و امانت؛ هر كس براي خواس��تگاري دختر ش��ما نزد ش��ما آمد و از نظر 
ديانت و امانت، مورد پس��ند بود به او پاسخ مثبت دهید وگرنه در روي زمین فساد و 

آشوبي بزرگ رخ خواهد داد.1
41-دين و اخاق عليرغم فقر؛ اگر مردی نزد تو به خواستگاری آمد و دين و اخالق 
او را پسنديدی به وی زن بده و فقر و ناداريش مانع تو از اين كار نشود. خدای تعالی 
فرموده اس��ت: »و اگ��ر ازدواج كنند خدا هر يك را از گش��ايش خود بی نیاز كند« و 
فرموده است: »اگر تهیدست باشند خداوند از فضل و كرم خود آنان را توانگر كند«.2
42-اهمي��ت بی جا به ثروت؛ به نق��ل از ابراهیم تیمی-: در حال طواف بودم كه امام 
صادق  بازويم را گرفت و به من س��الم كرد. س��پس فرمود: »اي ابراهیم ! مومن 
، به هیچ س��ودي دست نیافته است كه برايش زيانبارتر از ثروت باشد. ثروت برای او، 
زيان بارتر از دو گرگ درنده اس��ت كه به گل ه ��ای بی  چوپان حمله می  برند، يکی، از 

اول گله و ديگری، از آخر آن.«3 
سپس فرمود : »گمان می  كنی كه آن دو گرگ چه می  كنند؟«.

گفتم: حضرت به سالمت باد! گله را نابود می  كنند. 
فرمود:»درست است، كمترين زيانی هم كه به مؤمن ]ثروتمند[ می  رسد، اين است كه 

برادر مسلمانش نزد او به خواستگاری برود و او بگويد : تو مال و ثروتی نداری.« 
43- فخرفروش��ي ب��ه ثروت؛ برای بنده، گناهی بدتر از اين نیس��ت كه پس��ر برادر 

ُجوه االّ تَْفَعُلوُه تَُکن فِتْنَة في ااَلرِض و َفساٌد  1 . قال الباقر: َمْن َخَطَب اِلَیُکم َفرضیتُْم دينَُه و اَمانَتَُه َفَزِوّ
كبیٌر )الکافي، ج5، ص347(

جُه، و ال يمنَعَك َفقُرُه و فاَقتُُه، قاَل اهللُ  2.اإلمام الرِّضا: إن َخَطَب إلَیَك َرُجٌل َرِضیَت دِينَُه و ُخُلَقُه َفَزوِّ
قا يغِن اهللُ ُكالًّ مِن َسَعتِِه( و قاَل: )إن يُکونُوا ُفَقراَء يغنِهُِم اهللُ مِن َفضلِِه... ( )بحاراالنوار،  تعالي: )و إن يتََفرَّ

ج100، ص372(
َُّه َقاَل يَا إِبَْراِهیُم َما أََفاَد ُمْؤمٌِن مِْن َفائَِدةٍ أََضرَّ َعَلیِْه  ِ ع فِي َحِديٍث أَن 3 . َعْن إِبَْراِهیَم التَّیِْميِّ َعْن أَبِي َعبِْد اهللَّ
لَِها َو َواِحَدةٍ فِي  مِْن َماٍل يُفِیُدُه الَْماُل أََضرُّ َعَلیِْه مِْن ذِئْبَیِْن َضارِيَیِْن فِي َغنٍَم َقْد َهَلَك ُرَعاتَُها َواِحَدةٍ فِي أَوَّ

ُ َقاَل َصَدقَْت إِنَّ أَيَْسَر َما يَْدُخُل َعَلیِْه أَْن يَْأتِیَُه أَُخوُه  آِخِرَها ثُمَّ َقاَل َفَما َظنَُّك بِهَِما ُقْلُت يُْفِسَداِن أَْصَلَحَك اهللَّ
ْجنِي َفیَُقوَل لَیَْس لََك َماٌل )المؤمن، ص 55(  الُْمْسلُِم َفیَُقوَل َزوِّ
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]مؤم��ن[ او نزدش برود و بگويد: مرا ]با دخترت[ ازدواج بده و او بگويد: اين كار را 
نمی كنم ]و به تو زن نمی  دهم[؛ من از تو ثروتمندترم. 1 

44-با تقوا؛ امام حسن به مردی كه با ايشان درباره ی ازدواج دختر خود مشورت 
كرد، فرمود: او را به مردی باتقوا ش��وهر ده؛ زيرا اگر دختر تو را دوس��ت داشته باشد 

گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به وی ستم نمی كند.2 
45-تأثير اعتقادي زن از مرد؛ از خانواده ای كه )در حقانیت ش��ما( ترديد دارند، زن 
بگیريد؛ اّما به آن ها زن ندهید؛ زيرا زن تربیت و خلق و خوی مرد را به خود می گیرد 

و مرد او را تحت تأثیر دين خود قرار می دهد. 3 
46- تأثي��ر از فرهنگ و دين؛ امام ص��ادق  فرمودند : »از فرهنگ ودين مرد آگاه 

شويد كه زن بی گمان از فرهنگ و دين او تأثیر پذيرد.«4 
47-خصوصيات شوهر؛ پیامبر: مي خواهید راجع به بهترين مردان و با فضیلت ترين 
ش��وهران صحبت كنم؟ از جمله مردان نیك، كسي اس��ت كه پارسا، پاكیزه، سخي و 
دست و دلباز باشد و از نظر جنسي، سالم و به دور از  انحراف بوده و نسبت به پدر و 
مادرش نیکوكار و با خانواده اش نیز خوشرفتار بوده باشد آنگونه كه آنان وادار نشوند 

كه در زندگي به ديگري پناه ببرند.5
مي خواهید بدترين شوهر و مرد را معرفي كنم؟

او همان مرد دروغگوي بهتان زننده ي فحاش و دشنام گوي و بخیلي است كه تنها 
مي خورد، كس��ي را همراه خود نمي كند و از كمك به ديگران دريغ مي ورزد، خانواده 

ْجنِي َفیَُقوَل اَل أَفَْعُل أَنَا أَْغنَی مِنَْك  1 .االمام الصادق: أََشدَّ َعَلی َعبٍْد ]مِنْ [ أَْن يَْأتِیَُه ابُْن أَِخیِه َفیَُقوَل َزوِّ
)دعائم االسالم ،ج 2، ص 196(

، فإنُّه إن أَحبَّها أْكَرَمها  2.اإلمام الحسُن: لرجل جاَء إلَیِه يستَِشیُرُه في تَزويِج ابنَتِِه: َزوِّجها مِن َرُجٍل تَقِيٍّ
و إْن أبَغَضها لَْم يْظلِْمها.)مکارم األخالق، ج1، ص446،ح 1534(

ُجِل و يقَهُرها  ُجوهم، ألنَّ المرأَة تَأُخُذ مِن أَدِب الرَّ کاِک و ال تَُزوِّ ُجوا في الشُّ 3 . اإلماُم الّصادُق: تََزوَّ
َعلي دِينِِه )همان، ص371(
4 .فروع ، ج 5، ص 348

5 . تهذيب االحکام، ج7، ص400
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و خدمتکارش را مي زند، در اثر بد رفتاري، اهل و عیالش را وادار به پناهندگي به غیر 
مي كند و با پدر و مادرش نیز بدرفتار است.

3-8-5 خصوصیات مرد بد
48-بداخاق؛ام��ام رضا در پاس��خ نامه  اي كه نوش��ته بود يکي از خويش��اوندان 
از دختر من خواس��تگاري كرده ولي متأس��فانه او بیمار، تندخو و بد اخالق اس��ت. 

نوشتند:اگر بد اخالق است به او دختر مده.1 
49- بداخاقی؛ كسی كه بداخالق است، خانواده  اش از او خسته)و بیزار( می  شوند. 2 
50- بخل؛ منفورترين بندگان نزد خداوند، كسی است كه به خانواده  اش بخل بورزد.3

51- فشار به خانواده؛ بدترين مردم، كسی است كه بر خانواده  اش تنگ بگیرد. 4
52-نهي از همسري شرابخوار؛هر گاه میخواره اي از دختر شما خواستگاري كرد، به 

او پاسخ ندهید. 5
53-ش��رابخوار؛ عامل جدايي؛ هر كس دخترش را به عقد يك مرد شرابخوار و باده 

گسار در آورد براستي نسبت و خويشاوندي او را بريده است.6
54-ش��رابخوار مانند زناكار؛ از زن دادن به شرابخوار بپرهیز كه اگر به او زن دهی چنان 

است كه دالّل زنا شده باشی. 7 
55-انحراف جنسي؛نامه: پسري از دخترم خواستگاري مي كند كه پدري خوب دارد لیکن 

خودش كمي نرمش دارد: امام نوشت: اگر به حد انحراف جنسي نباشد عیب ندارد. 8
جُه اِن كاَن َسّيَء الُخلِق )وسائل الشیعه، ج14، ص54( 1 . ال تَُزِوّ

2 . االمام علی : َمْن َضاَق ُخُلُقُه َملَُّه أَْهُله. )الکافی ج 8 ص 23. (
َوَجلَّ َمن َضنَّ َعلي ِعیالِِه.)الفردوس، ج 1، ص 367(  3 . رسول اهلل : أبَغُض العِباد إلَي اهللِ َعزَّ

یُِّق َعلي أهلِِه.)المعجم االوسط، ج 8، ص 337( النّاِس الضَّ 4 . َشرُّ
ُج اِذا َخَطَب. )وسائل الشیعه، ج14، ص53( 5 . قال رسول اهلل: اِنَّ شارَِب الَخْمِر ال يَُزوَّ

ج َكريَمتَُه مِن شارِِب َخمٍر َفَقد َقَطَع َرِحَمها.) الکافي، ج5، ص347( 6 . امام صادق: َمن َزوَّ
نا.)بحاراالنوار، ج63،  جتَُه فکأنّما ُقْدَت إلي الزِّ َج شارَِب الَخمِر، فإن َزوَّ 7 . اإلماُم الرِّضا: إياَک أن تَُزوَّ

ص490 (
8 . إذا لَْم تَُکْن فاِحَشًة َفَزّوْجُه .)قرب االسناد، ص108(
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56- غيرت بيجا؛از غیرت ورزيدن بیجا]نسبت به زنان[ بپرهیز كه آن، زن سالم را به 
بیماری ]و نادرستی[ می  كشاند و پاكدامن را به انديشه گناه. 1 

3ـ9 نمودار جامع معیارها
بر اساس توضیحاتي كه ارائه شد، مي توان به طور جزئي و تفصیلي جدولي از معیارها 
w ارائ��ه داد. البت��ه منظور از اين جداول آن نیس��ت كه فرد باي��د داراي همه ي آن ها
جمع  نموده ايم. خود ش��ما آن بخش را كه بیش تر به آن نیاز داريد يا اهمیت بس��زايي 
براي آن قائل هس��تید را انتخاب نمايید. اين معیاره��ا در قالب: اعتقادات و باورهاي 
ديني، ويژگي هاي ش��ناختي، ويژگي هاي ش��خصیتي، اخالقیات و ارزش هاي زندگي، 
معیارهاي مشترک، خصوصیات مرد ايده آل و خصوصیات زن ايده آل ارائه شده است.

َقِم َو الْبَِريئََة إِلَی  ِحیَحَة إِلَی السَّ 1 .االمام علی :إِيَّاَک َو التََّغايَُر فِي َغیِْر َمْوِضِع َغیَْرةٍ َفإِنَّ َذلَِك يَْدُعو الصَّ
يَب )نهج البالغه، الکتاب 31(  الرِّ

 13

 

 هاي ایمان و درجات آن شاخصه

 وفاي به عهد 
 راستگویی  

 امانت داري 
 احترام به حقوق افراد 

 مبارزه با مفاسد 
 مخالفت با هواي نفس 

 کیفیت نماز خواندن 
 انتخاب دوست 

 نحوه صرف مال 
 ه رحم صل

 دوري از گناه 

 جهاد با مال و جان در راه خدا  
 پایداري در عقیده   

 رضا و تسلیم    
 صداقت 

 تسلط بر خود 
 ناخشنودي از گناه 

 اطاعت از خدا 
 کسب حالل و خوش اخالقی 

 اخالص داشتن ( مخلص بودن ) 

 پیوند عملی از اهلبیت 

 اطاعت خداوند    

 نماز اول وقت 

 برائت از دشمنان 

 پیروي از والیت فقیه 
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 13

 

 هاي ایمان و درجات آن شاخصه

 وفاي به عهد 
 راستگویی  

 امانت داري 
 احترام به حقوق افراد 

 مبارزه با مفاسد 
 مخالفت با هواي نفس 

 کیفیت نماز خواندن 
 انتخاب دوست 

 نحوه صرف مال 
 ه رحم صل

 دوري از گناه 

 جهاد با مال و جان در راه خدا  
 پایداري در عقیده   

 رضا و تسلیم    
 صداقت 

 تسلط بر خود 
 ناخشنودي از گناه 

 اطاعت از خدا 
 کسب حالل و خوش اخالقی 

 اخالص داشتن ( مخلص بودن ) 

 پیوند عملی از اهلبیت 

 اطاعت خداوند    

 نماز اول وقت 

 برائت از دشمنان 

 پیروي از والیت فقیه 
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ویژگی هاي شناختی   
    

 تحصیالت 
هوشمندي 
 نگرش ها         

 کفایت عقالنی 

   زیرکی

 سنجیده گویی 
 عمل کردن به علم ( دانایی )  

 کمال خواهی   

 قدرت غلبه بر احساسات و هیجانات و کوششهاي نفسانی 

 شکیبایی هنگام ترس 
 میانه رویی هنگام میل و رغبت 

 جدال نکردن با مردم 

 خشنودي به مقدرات 

 صاحب نظر 

فهم و درك و تجزیه و تحلیل صحیح 
 اتخاذ تصمیم هاي مناسب مفاهیم 

 استقالل فکري 
 پیروي از رویه اعتدال 

 انتظار واقع بینانه داشتن از خود و دیگران بر اساس ظرفیت 
 پذیرش و ایفاي تعهدات فردي و مسئولیتهاي اجتماعی  

 رفتار عادالنه و شجاعانه 

ر بودن مقید بودن و ایستادگی در طریق خیر و صالح و برحذ
 از حرکت در مسیر هاي نادرست و گناه آلود  
   عامل بودن به باورهاي و گفته هاي صواب و منطقی 

گوش دادن به سخن ها و پیروي کردن از بهترین ها و 
 تأثیر ناپذیري از افکار نادرست و دسیسه هاي  نفسانی 

 کنترل زبان 

 کم حرفی 
 بردباري هنگام غضب 

 نرمخویی با مردم 

 اندیشیدن در عاقبت امور 

 قدر ت تشخیص 
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 برون گرا

 ادب  
 فردي 

   اجتماعی 

ویژگی هاي شخصیتی      

 درون گرا 

 اخالقیات و ارزشهاي
 زندگی 

 و نجابت و پاك نظري  عفت اخالقی

 حسن خلق  

  عدم برخورداري از 
  صفات مذموم  

 در کیفیت بر خورد با اشخاص ( با چهره گشاده و قیافه متبسم  )  

  در طرز حرف زدن  ( با رعایت ادب و مالیمت سخن گفتن ) 

   در کیفیت رفتار ( بر خورد با اشخاص با نرمی و جلب محبت و رضایت )  

 بزرگواري 

 حق پذیري  
 تواضع عاقالنه 

 وقار و متانت 

 حسن ظن داشتن 

 بردباري و حوصله  

  گذشت  

 وفاداري و تعهد 

 مهربانی و صمیمیت 

 اعتقاد و اطمینان 

 سخاوت 

 مودت و حسن تفاهم 

 احساس مسئولیت 

 انعطاف پذیري 

 نظم و انضباط 

 همکاري 
 سازگاري 

 حسادت  

 قی کج خل

 لجاجت 

 تکبر و غرور احمقانه 

 دروغ گویی 

 سبکی و هرزگی 

 کم ظرفیتی و بی تابی 

 کینه توزي 

 بد زبانی  

 نیش و کنایه زدن 

 فحاشی 

 بی ادبانه و بی پروا سخن گفتن 

 عصبانیت 

 دورویی 

 پنهان کاري 

 بی انضباطی 

 خساست  
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  معیارهاي
  مشترك  

       ویژگی هاي زیستی 

  وضعیت ظاهري 

  عدم ابتال به بیماریهاي پیش رونده  و سخت درمان 

  سب تفاوت سنی منا –سن 
 جسمی 

  روحی 

  رنگ پوست 

  قد و ... 

 جنبه فیزیولوژیکی 

  جنبه روانی 

 وسع مالی و شرایط اقتصادي  
 بهره مندي  از متاع دنیا در حد نیاز 

 حالل بودن مال  

 داشتن ثروت مطلوب 

 معیار شغل مناسب 

مصرف آن باعث غرور و غفلت و خود نمایی 
 نشود . 

  مالی که در جهت اطاعت خدا صرف شود 

 شایسته بودن   

 شروع بودن  م

 مراعات قابلیت و استعداد 

 شوق و عالقه 
 مفید بودن  

 اصالت  خانوادگی   

 فرهنگ    

  خانوادگی 

  فردي 
 آداب معاشرت 

  لباس پوشیدن و آرایش ظاهر 

 پدر ساالري ، مادر ساالري 

  سنت ها و آداب و رسوم 

  گرایشها وعالئق متنوع زندگی 
 

  ئق و سلیقه ها عال

  توجه به امور سیاسی 

  تفریحات 
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 قدرت 

 خصوصیات مرد ایده آل  

    برخورداري از صفات   
 غیرت  

 پاکیزگی 

 پارسایی 

 سخاوتمندي 
 دست و دلبازي 

 سالمت جنسی و دوري از انحرافات 

 نیکوکاري نسبت به پدر و مادر 
 خوش رفتاري با خانواده و پناهگاه زن و فرزند بودن 

 شهرت اجتماعی 

 توان دفاع 
 پاکی چشم و فکر و عمل 

 قادر بر نفقه 
 سست ایمان نبودن 

    برخورداري از صفات   عدم 

   هوس بازي

 الف زنی   

 بیکاري  

 دمدمی مزاج و بی اراده 

 خساست 
 گوشه گیر و منزوي  

 رنجور نما 

 بدبین ، شکاك و وسواس 

 سلطه جو 

 وابسته و بدون اعتماد به نفس 

  خصوصیات زن ایده آل  

    برخورداري از صفات   

    برخورداري از صفات   عدم 

 جمال و زیبایی 

  با ایمان و خداشناس بودن 

   زنان سادات 
    زنان باکره 

 زنان کم مهریه 

  مهربان 

 پاکدامن 

 عزیز و محترم بودن نزد فامیل خودش 

  متواضع و فروتن بودن در مقابل شوهر 

 آراستگی و زینت داشتن در مقابل شوهر 

 موقر و بی اعتنا بودن نسبت به مرد بیگانه 

 حرف شنویی از شوهر 

 در اختیار شوهر بودن در خلوات 

 سهل گیري 

 نرم خویی 

  حافظ حیثیت شوهر بودن در غیاب او

 عیب پوش بودن 

  او هنگام عصبانیت ربا جلب رضایت شوهر دآرامش نیافتن زن مگر 

 دوشیزه بودن 

 فرمانبرداري از شوهر 

 متکی به زیبایی  

 وابستگی و فخر فروشی به مال پدر 

 مد پرست 

 متکی و وابسته 

 جاه طلب 

 نازا بودن   

 کثیف بودن 

 لجباز و نافرمان بودن  

 ر در چشم فامیل و عزیز در نظر خودش حقی

 سرکش نسبت به شوهر و رام و تسلیم نسبت به دیگران بودن 

   آور بودن بچه
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از اساس��ی ترين مباحث ازدواج در بخش انتخاب همس��ر، مجالس خواستگاری و 
آداب آن است. اگر جوانان عزيز در چگونگی و آداب خواستگاری دقّت الزم را نداشته 
باشند، چه بسا به دلیل عدم رعايت يك مسأله ی بسیار كوچك موفّق به انتخاب مناسب 
خود نش��وند و با وجود اينکه فرد مورد نظر خود را يافته اند و تمام ش��رايط يك همسر 
ايده آل را در آن مجّسم ديده اند، به دلیل روش غیرمتعارف، آن فرد را از دست بدهند. و 
چه بسا به عکِس مورد ذكر شده، فردی نامناسب و ناشايست كه خود را فردی مناسب 
جلوه دهد، در پیش دختر و يا پسر جوان خوب قلمداد شود و ازدواج نامناسبي صورت 
گیرد و به دنبال آن، مشکالت متعّدد نه تنها برای آن دو كه برای خانواده و حتّی فامیل 
طرفین بوجود آيد. از اين رو، به مباحث اين بخش توّجه دقیقي داشته باشید تا با عمل 

نمودن به اين آداب، به مطلوب خود دست يابید. ان شاءاهلل.



116

4ـ1 جایگاه قلب و عقل در انتخاب
اّولین مس��أله ي مهم در آداب خواستگاری اين است كه بدانیم در انتخاب همسر، 
انتخابگر اصلي در وجود ما كیس��ت؟ يعنی مشخص شود كه آيا »قلِب« انسان تصمیم 
می گیرد يا »عقل«؟ اگر جايگاه عقل و قلب در تصمیم گیری در انتخاب همس��ر تبیین 
ش��ود، آداب آن براحتی مش��ّخص خواهد شد. به تناسِب پاس��خ به اين سؤال، آداب 

متفاوتی در برابر ما جلوه می نمايد. 
عمومًا پاس��خ می دهند عقل تصمیم گیرنده اس��ت و اغلب ما چنین اّدعايی داريم 
كه بايد عقل تصمیم بگیرد؛ اّما در عمل تصمیم گیرنده قلب اس��ت. يعنی در مقام اّدعا 
عمومًا بر عقل تأكید می ورزند ولی در عمل، تابع حکم قلب خود هس��تند و بین اين 

واقعیت و آن حقیقت تفاوت ديده مي شود. 
نظر ما به عکس ديدگاه و اّدعای عموم، تأكید بر تکیه نمودن به حکم قلب است. 
زي��را در حقیقت تصمیم گیرنده ي واقعی در مس��أله ی ازدواج قلب اس��ت. چنانکه بر 
روی كارت ه��ای ازدواج نیز تصوير دو قلب صنوبری كه به هم پیوند خورده اند ديده 
می ش��ود. هیچگاه بر روی كارت های دعوت عقد و عروس��ی، شاهد نبوده ايم كه دو 
مغز را به هم بچس��بانند و بنويسند پیوندتان مبارک! زيرا ازدواج پیوند قلب هاست نه 
مغزها. بنابراين قلب ها بايد با هم سنخیت داشته باشند. از اين رو، باصراحت و بی پرده 
خطاب ما به جوانان اين اس��ت كه بايد ببینید دلتان چه می گويد. بدون هیچ ترديدی 

همسری را انتخاب كنید كه دل شما آن را برمی گزيند. 
رياس��ت و فرماندهی ازدواج با دل اس��ت. اّما يك اصل مديريتی را نبايد از نظر 
دور كنیم و آن اينکه مديرانی موفّق هس��تند كه در كنار خود، كارشناس��انی آگاه را به 
كار بگمارن��د. يعنی مديران موفّق قبل از اقدام به ه��ر كاری و فرمانی و اظهار نظری 
بايد به كارشناس��ان خود فرصت بدهند تا آنان نظر كارشناس��ی خود را اعالم دارند و 
كارشناس��ان بدون اينکه نگران نظر مدير باش��ند و از نظر مدير اّطالع داشته باشند، با 
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خیال آس��وده كارشناسی خود را انجام دهند، نتايج آن را به مدير ارائه دهند و محاسن، 
معايب، كیفیت و كّمیت پروژه ي مورد نظر را گزارش دهند. سپس مدير با آگاهی از تمام 
نکات مؤثّر در موضوع، تصمیم بگیرد كه پروژه انجام شود يا دستور به توقّف آن دهد. 
در ام��ر ازدواج نیز قبل از هر گونه تصمیم و گزارش��ی، قلب بايد از كارش��ناس 
ويژه ی خود � يعنی عقل � كار كارشناس��ی طلب كن��د، زيرا خداوند عقل را به عنوان 

كارشناس عالي رتبه در وجود انسان نهاده است. 
در فراين��د ازدواج ابت��دا عقل بايد با خیال آس��وده و بدون هیچ آش��فتگی خاطر 
فرص��ت اظه��ار نظر پیدا كند. عقل بايد فارغ از نگرانی دل و ش��وقی كه در دل ايجاد 
شده يا نفرتی كه در دل بوجود آمده است، شروع به شناسايی نقاط ضعف و قّوت فرد 
مورد نظر نمايد و در اين امر بايد نظرات كارشناسان ديگر مانند پدر و مادر، مشاوران 
امین و معّرف هاي مطمئن را جمع بندي كند. پس از آنکه عقل گزارش ها و اّطالعات 
خود را آماده س��اخت، قلب وارد میدان می ش��ود و با توّجه به نظريات كارشناسانه ي 

عقل، در نهايت اعالم نظر می كند كه او را پذيرفته است يا نه. 
اگ��ر با توّجه به اوصاف فرد مورد نظر و آگاهی بخش��ي های عق��ل، آن فرد به دل 
ننشس��ت، پاسخ روش��ن اس��ت و نبايد آن ازدواج صورت گیرد. اّما نکته ي اساسی در 
اينجاس��ت كه دل بايد حرف آخر را بزند، نه ح��رف اّول را. مديرانی كه حرف آخر را 
می زنند موفّقند؛ نه اينکه از اّول يك حرف را بزنند و تا آخر بر آن پافشاری داشته باشند. 

4ـ2 دلدادگي
تعّلق خاطر و دلبس��تگی و دلدادگی دل، تصمیم گیری آن را مش��کل و نس��نجیده 
می كند. بهتر اين است كه فرد اظهارنظر افراد مختلف را بشنود و در نهايت � با آگاهی 
از آن اظهار نظرها �  خود تصمیم بگیرد. بنابراين، توصیه می شود جوانان عزيز در آخِر 
كار آن چیزی را بگويند كه دلشان می گويد. نمی گويیم مخالف دلشان عمل كنند؛ بايد 

كسی را به همسری انتخاب كنند كه دل به او بسته اند. 
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به جوانان عزيز می گويیم فقط با كس��ی ازدواج كنی��د كه دلتان می گويد. اّما قبل از 
اينکه كسی را به خانه ی دل خود راه دهید، از پنجره ی عقل تمام منظره ها را نظاره كنید 

تا بهترين ها را پس از تجزيه و تحلیل برگزينید و در نهايت به زيباترين ها دل ببنديد. 
اگر دلدادگی پشتوانه ی معرفتی و عقالنی داشته باشد، پايدار می ماند ولی چنانچه 
دل به س��مت كسی رفت بدون اينکه پشتوانه ی فکری و معرفتی در كار باشد، حرف 
خود را می زند و اين احس��اس اس��ت و احساس زودگذر اس��ت. و همین امر باعث 

كاهش رضايتمندی طرفین پس از ازدواج و ازدياد طالق ها مي شود. 
البته ذكر اين نکته ضروری است كه در آمارها تعداد طالق ها اغراق آمیز است. لیکن 
زشت بودن امر طالق در فرهنگ دينی تعداد اندک طالق را هم زياد جلوه می دهد وگرنه 

تعداد طالق ها بیش تر از ازدواج ها نیست. و چنانکه گفتیم يك طالق هم زياد است. 
گاهي امر طالق ثبت نمی شود ولی عماًل طالق عاطفی بر خانواده ها حاكم می گردد 
و می��زان رضايتمندی پ��س از ازدواج كاهش می يابد و اين ام��ر، از انتخاب بر مبنای 
هوس ناش��ی می شود. بسیاری از مشکالت پس از ازدواج، از همین دلباختگی های به 

قول موالنا رنگی ناشی می شود:
عشق نبود عاقبت ننگی بود عشق هايی كز پی رنگی بود 

عالقه هايی كه قبل از ازدواج ايجاد می ش��ود، نقش يك كاتالیزور را دارد. در علم 
شیمی كاتالیزور در اصل پیوند اثری ندارد؛ در تسريع پیوند اثر دارد. 

عالقه های قبل از ازدواج، نقش چاشني سالح نظامی مانند خمپاره يا توپ را دارد 
كه مسافت پرتاپ گلوله را �  با مواد منفجره كه زود مشتعل می شود � شّدت می بخشد 
ول��ی انهدامی در قبضه ي س��الح ايجاد نمی كند. اين مواد اش��تعال زا در انفجار اصلی 
خمپاره يا توپ تأثیری ندارد و تنها كاری كه انجام می دهد، موجب می ش��ود گلوله ی 
توپ يا خمپاره با شتاب از دهانه  ي قبضه ي سالح خارج شود و به سوی هدف پرتاب 
گردد. اين مواد اشتعال زا را خرج كمکی می گويند و خرج اصلی مواد منفجره ای است 
ك��ه پس از اصابت گلول��ه ی خمپاره يا توپ به هدف موجب انفجار می گردد و محل 
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اصابت را منهدم می س��ازد و تركش های آن موجب تخريب اماكن و وس��ايل و كشته 
ش��دن نفرات می گردد. گاهی ديده می ش��ود گلوله ی خمپاره، آر. پی. جی، يا توپ به 
محّلی اصابت كرده اس��ت ولی منهدم نش��ده است. دلیلش اين است كه آن چاشنی و 

خرج اصلی عمل نکرده است.
عالقه ه��ای بوجود آمده از هوس كه معم��والً قبل از ازدواج نمونه ی فراوان دارد، 
حکم همان خرج كمکی را دارد كه گلوله را از قبضه ي س��الح به سوی هدف پرتاپ 

می كند، ولی مأموريت زندگی را به پايان نمی رساند و تداوم نمی بخشد. 
اين عش��ق و عالقه ها موجب شکل گرفتن ازدواج می شود لیکن در ادامه ي مسیر، 
طرفین را دچار مش��کالت متعّدد می س��ازد. زيرا محور عالقه های پیش از ازدواج با 
حقايق زندگی همخوان نیس��ت و با به س��ردی گرايیدن آتش عشق، زندگی شیرينی 
و گرمی خود را از دس��ت می دهد و مش��کالت، بیش تر جلوه می نمايد. اگر ش��ما در 
انتخاب همس��رتان زيباترين دختر و يا جذاب  ترين پس��ر را برگزيده باشید، تمام اين 
عنوان ها و ابهت ها و زيبايی ها چند ماه پس از ازدواج رنگ می بازد و فروكش می كند. 
در اين مرحله اس��ت كه بايد خرج اصلی ب��ا اصابت گلوله به زمین هدف و ضربه به 
چاشنی آن عمل نمايد. و عشق حقیقی غم و اندوه و مشکالت را منهدم سازد تا اين 

دو جوان بتوانند به زندگی خود با آرامش ادامه دهند. 
گاه می بینیم فردي با اينکه همس��رش بس��یار زيباست و يا شوهرش وجاهت های 
اجتماعی و اعتبارات مختلف را داراست، اّما ديگر نمي تواند به زندگی با او ادامه  دهد. 
ح��ال، چگونه می توانیم خاطرجمع ش��ويم كه اين محبّت اّولیه، عش��ق و محبّت 
مداوم زندگی را به همراه خواهد داش��ت؟ پاس��خ اين اس��ت كه محبّت اصلی زمانی 
جلوه می نمايد كه س��نخیت، تطابق فرهنگی و خانوادگی كه قباًل س��خني در مورد آن 

گفتیم، در طرفین موجود باشد. 
از اين رو، توصیه می كنیم همیشه عقل را مقّدم بر قلب در نظر داشته باشید؛ يعنی عقل 
حرف اّول را به عنوان كارشناس بزند و قضاوت آخر را قلب به عنوان حرف آخر بیان كند. 
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بر اين اساس، آداب خواستگاری بايد به نحوی تنظیم شود كه عوامل تحريك كننده ی 
قلب در آخر قرار گیرد؛ نه در ابتدا خواهان ديدار يکديگر و گفتگو با هم باشند. 

عقل می گويد: در ابتدا ببینید از نظر تفّکر با هم س��نخیت داريد يا نداريد؟ س��پس 
نوبت به محبّت می رسد كه پس از تأيید عقل اگر محبّت وارد میدان شد، هر چه رابطه 
نزديك تر شود، محبّت بیش تر می شود و زندگی شما قوام و پايداری بیش تری دارد. 

4ـ3 آشنایي هاي مستقیم
امروزه انواع و اقس��ام آشنايي ها بین دختران و پسران جهت ازدواج ديده مي شود 

كه در اين بخش به نقد و بررسي آن ها مي پردازيم.

4ـ3ـ1 غلبه ي احساسات در آشنایي هاي مستقیم
نبايد ش��ور و حال آش��نايی بر تعّقل غلبه پیدا كند و احساس��ات بر اصل شناسايی 
مقّدم ش��ود. متأّسفانه اين آداب در خواستگاری ها رعايت نمی شود و خواستگاری هايی 
كه اكنون بین جوانان متداول شده است، سنگی معّلق در هواست. در خواستگاری های 
مس��تقیم كه جوانی از جوان ديگر در پی يك ديدار س��طحی و دلباختگی ذهني انجام 
مي  دهد و در پي س��ه جلس��ه گفتگو با هم خودمانی می شوند و می گويند اگر به تفاهم 
رسیديم بعداً با خانواده ها در میان می گذاريم، وقتی از آن جوان می پرسیم: چرا اينگونه 
عمل می كنی؟ می گويد: می خواهم طرف را بشناسم. گاه شاهد هستیم كه با هم صحبت 
مستقیم نمی كنند؛ اّما بنحوی در يك پروژه با هم همکار می شوند و يك ارتباط كاری و 

عاطفی با هم پیدا می كنند و به بهانه ی آن با هم رفت و آمد پیدا می كنند. 
هر چند رفت و آمدهاي جوان به نیّت ش��ناخت طرف مقابل انجام می ش��ود، اّما 
نتیج��ه ي كار برعکس می گردد. يعنی در اين ارتباطات قبل از اينکه شناس��ايی انجام 
شود، دلباختگی ايجاد می شود و دلباختگی و عاشقی مانع از شناسايی است؛ همانطور 
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��یءِ يُْعمی َو يُِصّم«1؛ عالقه به چیزی انس��ان را كور و كر  ك��ه می فرمايند: »ُحبَُّك للِشَّ
می كند، يعنی مانع از شناخت دقیق نسبت به نکات منفي آن می شود. 

4ـ3ـ2 تأثیر روان ناخودآگاه در تعّلق زن و مرد
جن��س زن و م��رد اگر با هم به هر عنوان ارتباط پیدا كنند، چه ارتباط كاری و چه 
فرهنگی، بطور ناخودآگاه به هم وابس��ته می ش��وند. روانشناسان اصطالحی دارند به 
نام روان »ناخودآگاه«. بخش��ی از روان، »خودآگاه« است و بخشي ديگر »ناخودآگاه«. 
بي مناسبت نیست پیرامون اصطالح »ناخودآگاه« مقداري تأّمل كنیم؛ زيرا بسیاري از آن 
غفلت داريم و چنانکه از نامش پیداست ذاتًا بنحوي است كه بايد از آن غفلت داشته 
باشیم. در حافظه ي ما چیزهايي ضبط مي شود و در روح ما اثر مي گذارد. آن چیزها به 
دو دسته تقسیم مي شوند: دسته اي از آن ها را با آگاهي و توّجه در حافظه جا مي دهیم؛ 
مثاًل كتاب مي خوانیم و مطالب آن را به خاطر مي س��پاريم و يا س��خنان س��خنراني را 
مي ش��نويم و در حافظه ضبط مي كنیم. در اين بخش هر آنچه با روح ما تطابق داش��ته 
باشد و آن را بپذيريم، در ذهن انباشته مي كنیم و اگر آن را نپذيريم، از خاطر مي بريم. 
دس��ته ي دوم چیزهايي است كه ناخودآگاه بدون اينکه نیت انتخاب داشته باشیم، 
در ذهن خود انباشته مي كنیم. به عنوان مثال اگر شما در جلسات سخنراني شخصیتي 
حضور پیدا كنید و بادقّت س��خنان و مباحث او را به خاطر بسپاريد و آن سخنران در 
حین بحث خود حركاتي را با دس��ت يا صورت و ايما و اش��اره براي تفهیم مباحث 
خود انجام دهد، هر چند ش��ما به آن حركات و اش��ارات توّجهي مس��تقیم و آگاهانه 
نداري��د، بطور غیرارادي و به اصطالح روانشناس��ان ناخ��ودآگاه از آن حركات تأثیر 
مي پذيري��د و در گفتگو با ديگران بدون اينکه تعّمد داش��ته باش��ید، از آن حركات و 

اشارات بهره مي گیريد. اين، همان ضمیر »ناخودآگاه« است. 
روانشناس��ان معتقدند بخش ناخودآگاه روان ما بسیار بزرگ تر و بیش تر از بخش 

1. من اليحضره الفقیه، ج4، ص380 
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خودآگاه ماس��ت. آن ها مثال كوه های يخی كه در دريا ش��ناورند را مطرح مي كنند كه 
قسمتی اندک از آن از آب بیرون و قابل مشاهده است. ناخدايان باتجربه با ديدن اين 
كوه های يخی وحش��ت می كنند؛ زيرا اگر كش��تی با آن ها برخورد كند، منهدم می شود 
و دس��ت كم صدمه ي س��نگینی می بیند. ما اگر يکی از سرنش��ینان اين كشتی باشیم، 
از وحش��ت ناخدا تعّجب می كنیم ولی ناخدا می دان��د در زير قطعه يخی كه می بیند، 
يك كوه يخ عظیم قرار دارد. روانشناس��ان از آن قس��مت عم��ده ي زير آب به ضمیر 
ناخ��ودآگاه تعبی��ر می كنند. از آنجا ك��ه ما غفلت داريم، خطرناک اس��ت يعنی ضمیر 
ناخودآگاه ما داوری برای انتخاب ندارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم انتخاب می كنیم. 
شما سخنان يك سخنران را می شنويد و بخشی را می پذيريد و بخشی را رد می كنید. 
اّما بدون اينکه دقّت داشته باشید، حركات و رفتارهای آن سخنران را كاماًل می پذيريد 

و تقلید مي كنید؛ بدون اينکه حتّی عالقه به آن داشته باشید. 
در فرآيند خواس��تگاری هايی كه دختران و پس��ران به طور مستقیم انجام می دهند 
به اين انگیزه كه اين ارتباط مقدمه ای برای شناس��ايی بهتر يکديگر مي باش��د، هر چند 
ظاه��راً حرف قابل دفاعي اس��ت، اّم��ا ناخودآگاه در حال رد و ب��دل كردن محبّت به 
يکديگر هستند. كار به جايی می رسد كه پس از چند جلسه رفت و آمد ناگهان متوّجه 
می ش��ويد به او بسیار دلبسته و وابسته شده ايد و بطور قطع هم تصمیم گرفته ايد با او 
ازدواج كنید � هر چند اّطالعات اّولیه حکايت از ظاهری منفی داش��ته باش��د � مثاًل 
بدانید خانواده های ش��ما با يکديگر س��نخیت ندارند ولی رش��ته های محبّت بین شما 
چنان در هم تنیده ش��ده اس��ت كه آن اّطالعات را ناديده می گیريد و اين از مواردی 
است كه پیش از نظر كارشناس)عقل( دل تصمیم گرفته؛ در حالی كه از حقايق غافل 
بوده اس��ت. از اين رو، خواستگاری را بايد پس از كارشناسی های عقل انجام دهیم تا 

در دام رشته های محبّت ظاهری و هوس انگیز گرفتار نشويم. 
ب��ا عالقمندی و به عبارت صحیح تر عالقه بندی ك��ه خود را در بند عالقه گرفتار 
می س��ازيم، بس��یاری از عیوب را نمی بینیم و گاه عیوب را زيبا می بینیم. آدمِ دلباخته  
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ديگر حرف كسي را نمي پذيرد و حقايق را نمی بیند. 

4ـ3ـ3 شیوه ي برخورد با آشنایي هاي مستقیم
� دلیلی كه باعث آشنايی شما با فرد مقابل شده است، نمی تواند به تنهايی اساس 

خوبی برای شناخت های بعدی باشد. 
� اگر در دانش��گاه، يا بین فامیل و يا همس��ايگان فردی توجه ما را جلب كرد بايد 

چه كنیم؟ بايد:  
برای اينکه وابستگی ايجاد نشود، احساس خود را به هیچ صورتی بروز ندهید .   -1
)وابستگی يعنی حتی عیب های او را می بینید ولی نمی توانید از او دل بکنید و آن وقت 

است كه واقعًا به دردسر می افتید.( 
برای حفظ حرمت ها و همچنین احساسی نشدن مستقیمًا با هم گفتگو نکنید.   -2
چون ممکن اس��ت خودش را غیر واقعی يعنی آن طوری كه شما می خواهید   -3

نشان بدهد، هیچ پیشنهادی به او ندهید . 
خودتان خوب می دانید كه ش��ناخت واقع��ی در نتیجه ي گفتگو ها و تعامالت   -4
رس��می و به دور از احساس بوجود می آيد، پس در اين شرايط حتی گفتگوی جدی 

هم عالقه كاذب را به همراه خواهد داشت. 
امکان دارد كه همان لحظه به طور هیجانی و بدون دلیل جواب رد بدهد ولی   -5

با خواستگاری رسمی اين امکان احتمالش كمتر است. 
ممکن اس��ت خانواده ات فکر كنند كه شما در اثر صحبت با او فريب  خورده   -6

ايد و اصاًل پیشنهادتان را جدی نگیرند. 
احساسات بدون كالم هم منتقل می شوند پس با كنترل نگاه و رفتار خود فعاًل   -7

احساستان را پوشیده نگه داريد. 
قب��ل از ه��ر كاری از خ��دا كمك بخواهی��د و با توّكل به خدا و مش��ورت با   -8
ديگران اول از درس��تی كار خود مطمئن شويد و سپس از شخص امین و با تجربه ای 
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درخواست كنید كه با تحقیق مقدماتی او را به شما بشناساند. 
در صورتی كه اين آشنايی حتی منجر به خواستگاری هم نشود، فکر نکنید كه   -9

شخص مورد نظر تنها كسی است كه می تواند شما را خوشبخت كند. 
و به طور خاص در مورد دختران توصیه می شود: 

با جلوه دادن و خودنمايی نخواهید كه او هم شما را انتخاب كند.   -1
برای اينکه حیا و ش��خصیت تان حفظ ش��ود، به خود حتی اين اجازه را ندهید   -2

چه با كالم و يا غیر كالم از خواسته ي شما مطلع گردد. 
جايی كه می بینید او هم واقعًا به ش��ما عالقه دارد و از گفتن خواس��ته اش به   -3
دلیل موقعیت خوب اجتماعی و اقتصادی می ترس��د يا الاقل اگر ش��ناخت پیدا كند، 
اقدام می كند، با واسطه قرار دادن يك شخص با تجربه و آگاه بخواهید كه به طور غیر 

مستقیم شما را به هم معرفی كند. 

4ـ3ـ4 آشنایي از طریق چت كردن
درس��ت است كه چت بدون تشريفات و قرار خواستگاری انجام می شود و حتی 

زحمت بیرون رفتن را هم به شما نمی دهد ولی: 
معموالً كسانی چت را انتخاب می كنند كه به داليلي نمی خواهند ديده و كاماًل   -1

شناخته شوند. 
در چت كردن فوق العاده احساس��ات دخیل اس��ت؛ چون هر دو داريد آرمانی   -2

همديگر را در نظر می گیريد. 
چت اعتیاد آور است و معلوم نیست پايان صحبت هايتان كی باشد.  -3

چت را وقتی انتخاب كنید كه چند جلسه با حضور خانواده گفتگو كرده باشید   -4
و فقط مواردی كه در جلسه گفتگو چیزی را از ياد برديد و يا خجالت كشیديد با چت 

كردن بپرسید. 
اگر آش��نائي ش��ما از ابتدا از طريق چت صورت گرفته توجه داشته باشید كه   -5



125

گفتگ��وي فیمابین تحت تأثیر فضاي نس��بتًا آزاد نه از حوزة ادب و عقل خارج گردد 
و نه ناخودآگاه در حوزة عواطف كنترل نش��ده وارد ش��ود و به محض تش��خیص يا 
احس��اس كفويت تداوم رابطه را در قالب خواستگاري يا ديدار رسمي تحت اطالع و 

نظارت والدين و يا مشاور آگاه و مؤمن شکل دهید. 

4ـ4 خواستگاري غیر مستقیم
در خواس��تگاري هايي كه ارتباط غیرمس��تقیم و با واسطه اس��ت، مانع دلباختگی 
ديگر وجود نخواهد داش��ت. اگر مش��اوری امین در امر ازدواج و همسريابی انتخاب 
كنید، او ديگر احساساتی نیست و بر اساس معیارهای طرفین اقدام می كند. آن مشاور 
بايد هم خود عاقل باش��د و هم معیارهای همس��ر شايسته را برای شما شناخته باشد. 
مش��اوری كه با روحیات و خواس��ته های شما آشنايی داش��ته باشد، بر اساس عقل و 
تطبیق عاقالنه ي دو طرف، آنان را به هم معرفی می كند. مشاور امین نمی خواهد برای 
خودش همس��ر انتخاب كند؛ بنابراين خود دلباخته نیس��ت و بهتر می تواند معیارهای 

عقلی را برای شما به كار بندد. 
به وسیله ي معرف آشنا ش��دن، فوق العاده بار احساسی جلسه را كاهش می دهد؛ 

چون قبل از آن نه همديگر را ديده ايد و نه نسبت به هم احساسي داشته ايد. 

4ـ4ـ1 خصوصیات مشاور و معّرف
مش��اور امین بايد ويژگی هايی داش��ته باش��د تا در امر ازدواج ش��ما را به خوبی 
ياری نمايد. بايد مش��اوری را انتخاب نمود كه ش��ما را خوب بشناسد، با ُخلقیات و 
روحیات ش��ما كاماًل آشنا باشد. عالوه بر اين بايد بس��یار سنجیده و پخته عمل كند. 
مش��اور امین بايد خود را به عنوان داوری بی طرف بداند. آش��نايی داشتن با روحیات 
شما كافی نیست؛ او بايد در نظر مشورتی خود انتخاب شما را كاماًل مورد توّجه قرار 
دهد؛ نگويد من به معیار تو كاری ندارم، معیارهای تو را معیارهای مناس��بی نمی دانم. 
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بنابراين، معیارهايی كه خود برای ازدواج الزم می دانم، برای تو نیز در نظر می گیرم.
 مش��اور بايد با معیارهای اصلی آش��نايی داشته باش��د و بین معیارهای اساسي و 
منطقی در ازدواج با معیارهای اصلی و فرعی ش��ما تناس��بی برقرار كند و با مقايسه ي 

آن معیارها، در مورد معّرفي همسر مناسب اقدام كند. 
معرفی كه آگاه به مسائل ازدواج و رازدار باشد، بهتر می تواند دو نفر را با هم آشنا 

كند و از اين نظر خیال هر دو طرف كمی راحت تر است. 
بدين ترتیب قبل از اينکه شما چشمتان به آن دختر يا پسر بیفتد و بخواهد كشش 
ايجاد ش��ود، مشاور واس��طه و فیلتري براي شناسايي می شود. مشاوری كه دائم تأكید 
كند ش��ما بايد با فرد مورد نظر او ازدواج كنی، مش��اور قابل اعتمادی نیست. بنابراين 
مش��اور نبايد از وابستگان طرف مقابل باشد. مش��اور به منزله ی چراغی است كه نور 

افشانی می كند تا دو طرف از نقاط ضعف و قّوت يکديگر آگاه شوند. 
از اين رو، از مشاورانی كه صرفًا با انگیزه ی شغلی به مشاوره می پردازند بپرهیزيد. 
اين نوع مش��اوران مانند بن��گاه داران امالک در پی تحّقق معامله هس��تند. می خواهند 

وصلت صورت بگیرد تا درآمدی به آن ها برسد. 
گاه يك مش��اور امی��ن كفايت نمی كند. بايد از چند نفر اف��راد فهیم و معرف های 
مختلف برای انتخاب همس��ر مناس��ب ياری بگیريد و در يك جمله تأكید می شود از 

اينکه خود مستقیمًا اقدام به انتخاب همسر كنید برحذر باشید. 

4ـ4ـ2 آشنایي از طریق عكس
از طريق عکس كس��ي را انتخاب نکنید؛ زيرا حاالت و حركات و صدای شخص 

در عکس مشخص نیست و تنها قیافه در نظر گرفته می شود. 
ممکن اس��ت عکس را ببینید و نپس��نديد، ولی وقتی او را از نزديك ببینید و با او 
حرف بزنید به دلتان بنشیند. و گاهی در مقابل وقتی او را بعد از عکسش می بینید جا 
می خوري��د؛ چ��را كه افراد می توانند خوش عکس يا بد عکس باش��ند و يا مي  توان با 
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فتوشاپ شکل را زيباتر از آنچه هست جلوه دهند.    

4ـ5 نكاتي در مورد انواع خواستگاري رسمي و غیررسمي 
�   در انتخاب همسر خود دقت كنید احساسی عمل كردن و كنار گذاشتن عقل به 
غیر از پش��یمانی چیزی به همراه ندارد. عمدتًا آنها كه احساسی ترند بیشتر مدعی اين 
هس��تند كه احساس��اتی عمل نمی كنند. بنابراين برای خاطر جمعی از اين مسأله، بايد 

ديد آيا ديگران هم تأيید می كنند يا نه. 
�  به خاطر داش��ته باش��یم كه ازدواج نه تنها پیوند دو فرد بلکه وصلت دو خانواده 
با هم نیز هست؛ پس بدون حضور خانواده ها نمی توان انتظار ازدواج موفقی در آينده 

داشت. 
�  با حضور خانواده تان در خواستگاری ضمن اعتبار بخشی به خود و خانواده تان 

و استفاده از تجارب خانواده از فريب و سوء استفاده نیز به دور خواهید بود. 
�  در خواس��تگاری همراه با خانواده می توانید از مساعدت فکری، مالی و نظرات 

خیرخواهانه آنها نیز بهره مند شوی.
�  چطور می خواهی بنای يك ازدواج همیشگی را با آشنايی به روش های غیررسمی 

مانند تلفن زدن، چت كردن، ايمیل فرستادن يا پیامك زدن تضمین و استوار كنی؟!
�  در صورت مواجه ش��دن با تقاضای خواس��تگار از طريق واس��طه بر خود مسّلط 
باشید، سعی كنید با پرسیدن سؤاالت اصلی، كلی و اجمالی بر اساس مالک هايتان او را 
با احترام رد يا به خانواده ي خود ارجاع دهید. در پاس��خ اولیه دادن، نه بايد عجله كرد 
و متانت خود را از دست داد و نه بايد معطل كرد و حرمت ديگران را در نظر نگرفت.

�  دختران عاقل و با فرهنگ در هنگام مواجه ش��دن با تقاضای خواس��تگار به طور 
مستقیم احساسی عمل نمی كنند و خواستگار را به خانواده ی خود ارجاع می دهند. 

�  از آنجايی كه يکی از اصول مهم در خواس��تگاری حفظ حیا و ارج گذاش��تن به 
شخصیت دختر است، با خواستگاری های خیابانی اين امر مهم ناديده گرفته می شود.
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�   ازدواج هايی كه آغازش دوس��تی های خیابانی اس��ت، س��رانجام خوبی ندارد و 
اغل��ب با ط��الق پايان می پذيرد؛ زيرا كه تصمیم گیری در اين نوع آش��نايی ها از روی 

هیجان و احساسات همراه با نديده گرفتن معیارهای عقالنی است. 
�  ش��ناخت در جريان خواس��تگاری جهت انتخاب ص��ورت می گیرد؛  نه ارتباط. 
پس با جمله ی »می خواهم از او ش��ناخت بیش��تری بدست آورم« خود را نفريبیم و به 

ارتباط هايمان ادامه ندهیم.   
�  فراوان ديده ايم دختر جوانی را كه خواس��تگاری اش بدون حضور خانواده انجام 
گرفته و به همین علت خواس��تگاران ديگر خود را رد كرده و مورد س��رزنش ديگران 
واقع شده، در ضمن در طی مدت كمی نگرش پسر نیز نسبت به او تغییر كرده است. 
�  در جايی كه دسترسی به خانواده ها سخت يا غیر ممکن است يا خانواده صالحیت 
كافی در اين امر را  ندارند )به علت های مختلفی از جمله طالق، زندان، اعتیاد( می توان با 
هماهنگی و رضايت آن ها به همراه يك واسطه خواستگاری پسر از دختر صورت پذيرد. 
�   خوب است بدانی در خواستگاری با حضور خانواده چندين نفر در شناخت تو 

از طرف مقابل و خانواده اش كمك می كنند. 
�  از پس��ری كه بدون دلیل قانع كننده خانواده اش را در جلس��ه ی خواس��تگاری 
حضور ندهد، انتظار احترام گذاش��تن به خودت و خانواده ات و پشتیبانی خانواده اش 

را  از او نداشته باش. 
�  اگر در فامیل يا دوستان خانوادگی پسری را برای ازدواج با خود مناسب ديدی، 
اي��ن موضوع را به طور مس��تقیم با او در میان نگذار بلک��ه از فردی آگاه، خیر خواه و 
رازدار به عنوان واس��طه كمك بگیر كه به او پیش��نهاد دهد كه برای خواستگاری شما  

اقدام كند.  
�  دختری كه اصرار داری پس��ری را خواس��تگاری كن��ی! مطمئنی حرمتت حفظ 
می ش��ود! مورد حمايت خانواده ي خود و طرف مقابل قرار می گیری! و مهم تر از همه 

در صورت شنیدن جواب رد احساس شکست و افسردگی پیدا نمی كنی؟! 
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4ـ6 مجلس خواستگاری
يکی ديگر از مباحث آداب خواس��تگاری، مجلس خواستگاری است. چنانکه در 
مباحث پیشین اشاره نموديم، گاهی دانشجويان عزيز ترجیح می دهند خواستگاری در 
محل دانشگاه انجام گیرد و عّلت آن را دردسرهای مسافرت خانواده ها مطرح می كنند 
و گاه جوانان غیردانش��جو نیز عالقه دارند در دفاتر مش��اوره جلسه ی خواستگاری را 
انجام دهند كه مشکالت و دردسرهای رفت و آمد به خانه ي طرفین نباشد و برای اين 
نظر خود اس��تدالل های گوناگونی دارند؛ مثاًل خانواده ی دختر استدالل شان اين است 
كه اگر خواستگاری در منزل انجام گیرد و با موفّقیت همراه نباشد، بازتاب خوبی در 
محل ندارد و يا پسر می گويد: پدر و مادر من خجالت می كشند به خانه ي دختر بیايند. 

يا می گويد: من خجالت می كشم به خانه ي شما بیايم. 
اين داليل، داليل پسنديده ای نیست. چنانکه پیش از اين نیز اشاره نموديم، خواستگاری 

بايد در محل زندگی فرد انجام پذيرد. برای اين نظر داليل متعّدد وجود دارد:
محیط خانه ما را با فرهنگ و حاالت و نظريات طرف مقابل و خانواده اش آشنا می كند. 
دكوراسیون خانه، آراستگی و تزيینات و نیز تابلوهايي كه در اتاق نصب است و كتاب هايی 
كه در كتابخانه وجود دارد، معّرف ش��خص مخاطب ماست. حتّی گفتار كودكانی كه در 
حیاط منزل مشغول بازی هستند، می تواند شناخت بهتری از همسر آينده ي ما ارائه دهد. 

محیط خانواده شناخت خوبی از وضعیت معیشتی فرد در اختیار ما می گذارد. 
اگر دختر خانم اتاقی اختصاصی در منزل دارد و صحبت هاي دو نفري قرار ش��د 
در آن اتاق انجام گیرد، تصويری كه بر ديوار اتاق نصب ش��ده و كتاب هاي در قفس��ه 

می تواند بیانگر حاالت روحي دختر باشد. 
يکی دو جلسه كه گفتگوها در منزل پدری دختر خانم انجام شد، خانواده ي دختر نیز 
می توانند پیشنهاد دهند به منظور بازديد، جلسه ی سوم يا چهارم در منزل پسر انجام شود 

و دختر نیز با ديدن فضای خانه ي پسر بسیاری از اّطالعات را به دست آورد. 
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بارها ديده ش��ده وقتی دختر خانمی پس از عقد به منزل پس��ر رفته، ش��گفت  زده 
ش��ده است؛ زيرا محیط منزل آن ها را كاماًل با آنچه در ذهن ترسیم كرده بود، متفاوت 

می بیند. بايد اين بازديد زودتر از انتخاب انجام شود. 

4ـ7 نكاتي در مورد آداب خواستگاري
�  طبق س��خنان پیامبر و ائمه ي اطهار بهترين روز جهت خواستگاری روز 
جمعه و در س��اعات بعد از ظهر می باش��د و بهتر اس��ت در زمانی كه قمر در عقرب 

است برگزار نشود. 
�  برای به دس��ت آوردن آرامش قبل از خواس��تگاری دو ركع��ت نماز طلب خیر 

بخوانید و دعا كنید كه آنچه خیر و صالحتان است برای شما پیش آيد. 
�  از آنجايی كه اّولین ديدارها همیشه در اذهان می ماند، رعايت پاكیزگی و مرتب 

و منظم بودن بسیار مهم است . 
�  جلس��ه ي اّول خواس��تگاری را در خانه ي عروس برگزار كنی��د؛ نه جای ديگر 
مانند خانه ي اقوام و محیط هايی مثل پارک؛ زيرا محیط خانه آرامش بیشتر و شناخت 

كامل تری را به دنبال دارد . 
�  برای جلس��ات اّول بهتر است كسی غیر از خانواده نباشد و اقوام خبردار نشوند 
و در زمانی باش��د كه خانه خیلی شلوغ نیست تا تمركز بیشتری بوجود آيد، همچنین 

طبق روايات خواستگاری بايد پنهان بماند. 
 �  چرا بايد به فکر اجاره كردن خانه ي بهتر يا استفاده از خانه ي اقوام برای جلسه ي 

خواستگاری باشید؛ در صورتی كه بعداً شما را در خانه ي خود خواهد ديد. 
�  همراهی والدين و يا ش��خصی امین و باتجربه كه حضور او كمك زيادی به امر 

خواستگاری می كند، الزم است. 
�  برايتان مهم نباشد كه چند نوع میوه خريداری شود، بلکه سعی كنید با زيبا چیدن 

آنها و پاكیزگی و زيبا آراستن سالن پذيرايی، محیطی دلپذير ايجاد كنید. 
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�  از پوشیدن لباس های تنگ به خاطر راحت نبودن و لباس های پر زرق و برق به 
خاطر اينکه جلب توجه می كند و تمركز را به هم می زند، اجتناب كنید. 

�  تا وقتی می شود در حضور هم با يکديگر گفتگو كنیم، چرا با استفاده از وسايلی 
چون تلفن و چت كردن خود را از ديدن حاالت و حركات و نحوه ي صحبت كردن 

همديگر محروم كنیم؟! 
�   پوش��اندن عیوب صورت با آرايش كار عاقالنه  ای نیست؛ عبور از مرحله ي اول 

را سريع ولی موانع بعدی را بیشتر و سخت تر می كند .  
�  برای دس��تیابی به شناخت بیشتر از خانواده ي پس��ر و آشنايی با فرهنگ و آداب و 
رسوم و موقعیت اقتصادی آنها، جلسه يا جلساتی از گفتگوها را در منزل پسر برگزار كنید.
�  پس��نديدن يك فرد با يك نگاه اش��تباه اس��ت، بلکه ديدن حاالت و حركات و 

نحوه ي برخوردها و گفتگو های او حتمًا الزم است. 
�  اگر در نگاه اول از قیافه اش خوشتان نیامد، ولی متنفر هم نبوديد، با او به گفتگو 

بپردازيد شايد نظرتان عوض شود. 
 �  اگ��ر نمی دانید كه در گفتگو هايتان چه موضوعاتی را و چگونه مطرح كنید، يك 
شخص با تجربه و امین از دوستان يا اقوام يا يك مشاور خوب می تواند كمك زيادی 

به شما بکند. 
�  آنچ��ه كه واقعًا هس��تید را بیان كنی��د؛ نه آنچه در آرزوهای خود می انديش��ید؛ 
مگر آنکه تأكید كنید اين ها آن چیزی اس��ت كه دوس��ت دارم باشم ولی اآلن نیستم و 

وعده های دروغ به طرف مقابلتان ندهید. 
�  خواستگاری زمان ابراز احساسات و محبت به يکديگر نیست؛ زيرا هنوز تصمیمی 
گرفته نشده و به هم محرم نشده ايد و معلوم نیست كه شما شريك زندگی هم بشويد. 
 �  دس��ته گلی كه پسر در خواس��تگاری همراه خود می آورد، عالوه بر اينکه جزء 
آداب و رس��وم خواس��تگاری است، نش��انه ي لطف و صمیمیت و اهمیت دادن او به 

موضوع خواستگاری است پس بیش تر به زيبايی آن اهمیت دهید تا قیمت آن.  
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 �  جذب قیافه ي آراسته و كالم زيبای او نشو و شتاب زده تصمیم نگیر. 
�  ب��ه ج��ای آنکه خود را اين قدر برای بهتر نش��ان دادن وس��ايل و ظواهر مکان 
خواس��تگاری به زحمت بیندازيم، سعی كنیم بیش��تر از آن برای گفتگوها و شناخت 

دقیق از هم آماده شويم. 
�  چنانچه در خالل جلس��ات احس��اس كرديد او اصاًل به ش��ما نمی خورد، نبايد 
جلسات را ادامه دهید؛ چرا كه از طرفی ممکن است باعث دلبستگی شود و از طرف 

ديگر »نه« گفتن را سخت و باعث ضربه به طرف مقابل می شود . 
�  در صورتی كه طرف مقابلتان را نپسنديديد، بهتراست شما وخانواده تان به خوبی 

و با احترام جلسه را به پايان برسانید. 
�  رابطه فامیلی و صمیمیت بین خانواده ها يا آشنايی های محیط كار و تحصیل شما 
را از گفتگوی مس��تقیم و تحقیق دقیق بی نیاز نمی كند و برای يك تصمیم درس��ت 

كافی نیست. 
�  اگر فکر می كنید هنوز وقت الزم داريد كه او را بشناسید جلسات را ادامه دهید. 
همچنین می توانید با اطالع و نظارت خانواده ادامه مباحث را تلفنی يا اينترنتی يا حتی 

خارج از منزل داشته باشید. 
�  در مواردی كه خانواده ها در شهر يا كشور های متفاوت زندگی می كنند و امکان 
رفت و آمد آنها به خانه همديگر كم اس��ت، برای ادامه گفتگو ها می توانند از تلفن يا 

نامه استفاده كنند. 
�   نتیجه حضور خانواده ها در جلس��ه خواستگاری احساس ارزشمندی و اطمینان 

خاطر بیشتر و قوت قلب دختر و پسر است. 
�  جلسه اول گفتگو مقدمه آشنايی است و زمینه آشنايی دو طرف را فراهم می كند. 
برای شناخت كامل و انتخاب صحیح گفتگو های بیشتر و جلسات متعدد الزم است. 
�  جلسه ي گفتگو فرصتی برای شناخت يکديگر است و ورود احساسات، جلسه 
را از شناخت عاقالنه دور می كند. حتی اگر اين احساسات معنوی باشد؛ مثاًل بخواهید 
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با هم بحث عرفانی بکنید.  
�  اگر خانواده در مورد دختر يا پس��ری كه برای ازدواج انتخاب كرده ای مخالفت 
م��ی كنند، چنانچه دلیل قانع كننده ای داری س��عی كن با احترام آنها را قانع كنی يا از 
كسانی كمك بگیری كه با صحبت هايشان روی آنها تاثیر می گذارند. اما اگر نتیجه ای 
نگرفتی بهتر اس��ت حرف آنها را قبول كنی ش��ايد خداوند خیر تو را در جای ديگر 

قرار داده باشد.  
�  در ه��ر صورت مواظب باش كار به لجبازی و بگو و مگو نکش��د و ارزش ها و 

معیارهای پدر و مادرتان را مورد استهزاء قرار ندهی. 

4ـ8 نمودارهاي روش هاي آشنایي و آداب خواستگاري
انواع روش هاي آشنايي، آسیب ها و فوايد آن، انواع خواستگاري و آداب آن بطور 

تفصیلي در جدول هاي زير ترسیم شده است: 
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  عملکرد فرد هنگام مواجه با خواستگار 

 احساسی عمل نکردن 

 تفکر و تعقل  

 ارجاع به خانواده   

 مشورت با افراد آگاه    

سه خواستگاري جل
   

 آداب 

       پذیرایی         
       نوع پوشش       

       همراهی خانواده ها        
       زمان         
       مکان        

       نماز طلب خیر       

 آفات  

       تجمل گرایی          
       اهمیت به ظواهر        

       ایجاد عالقه کاذب         
  وضعیت ظاهري تصنعی          

       گفتگوهاي آرمانی         
       وعده هاي دروغین        

 پسند ظاهري   
    ابزار     

معیار   

    عقل     

  قلب      

       قیافه           
       قد         

       وزن          
        صدا          

       تناسب اندام          
       حاالت و حرکات         

4ـ9 گفتگو

4ـ9ـ1 گفتگوی خواستگاری را چگونه آغاز كنیم؟
در جلسات اّول خواستگاری، بايد پیرامون كّلیات بحث شود. مثل اينکه:

چه چیز باعث شد شما به خواستگاری من بیايید؟ 
به شما چه گفتند كه شما اجازه داديد من به خواستگاری شما بیايم؟

از او بخواهید اّطالعات اجمالی از خودش ارائه دهد. در اين زمینه می توان اينگونه 
س��ؤال كرد: از خودتان بگويید؟ منظور تحصیالتتان، شغلتان، روحیاتتان، عقايدتان و 
كارهايی كه كرده ايد؟ موضوعات كّلی را از او بپرس��ید: هدفش از ازدواج؟ انتظاراتش 
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از همسر آينده؟ برنامه ي آينده ي زندگیش؟ خصوصیات بارز شخصیتیش؟ 
در جلس��ه ي اّول بايد ظاهر يعنی صدا و س��یما و حركات او را برانداز و ارزيابی 
كنی��د. گاه برخ��ی از جوانان قبل از آنکه بخواهند به خواس��تگاری فرد بروند، تقاضا 
می كنند عکسی از او را ببینند و يا می گويند در مکانی قبل از خواستگاری او را به من 
نش��ان بدهید. در اين زمینه به آنان متذّكر مي شويم صدا و سیما و حركات با همديگر 

ظاهر فرد را مي سازند نه به تنهايي. 
در جلسه ي اّول بايد در حالی كه او را می بینید، نحوه ی سخن گفتن او را ارزيابی 
كنید. نحوه ی ورود و خروج و كالم او را بس��نجید. ببینید رفتارهای او و خانواده اش 

آيا مورد توّجه شما قرار می گیرد يا زننده جلوه می كند. 
در جلسه ي اّول وارد مباحث جزئی ازدواج نشويد؛ مگر اينکه پیش از اين اّطالعاتی 
از همس��ايه يا اقوام و آشنايان به دست آورده باشید. يعنی اگر قبل از خواستگاری در 
منزل جلساتی و گفتگوهايی در محیط دانشگاه، كار و يا محل فرهنگی ديگر داشته ايد، 
ديگر اين جلس��ه، جلسه ي اّول خواستگاری به شمار نمی آيد و بايد مباحث جزئی را 

هم آغاز كنید. 

اما چند نکته:
� جلس��ه ی گفتگو زمینه و فرصتی است برای محك زدن طرف مقابل. بهتر است 

همه ی امور واقعی و منطقی باشد تا انتخاب عاقالنه صورت گیرد. 
� در جلس��ه ی خواس��تگاری تمام حركات، حاالت چهره و برخوردهای افراد و 

خانواده در ارزيابی نهايی مؤثر است. 
�   جلسه ی اول جهت آشنايی است و به دلیل اينکه ممکن است احساس و هیجان 
غلب��ه كند، به همان اكتفا نکنید و در جلس��ات بعدی ج��دی تر گفتگو كنید. از طرف 

ديگر ممکن است چون عالقه ايجاد نشده صادقانه تر صحبت كنند. 
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4ـ9ـ2 استفاده از دیدگاه هاي خانواده پس از اّولین جلسه
به جوانان توصیه می ش��ود قبل از اينکه خود اظهار نظر كنند، اجازه دهند مادر و 
خواهر و كس��انی كه با شما در خواستگاری بوده اند اظهار نظر كنند. از آن ها نظرشان 
را به نحوی بپرس��ید. اگر ش��ما قبل از آنان اظهار نظر كنید، آن��ان ديگر نظر موافق يا 
مخالف خود را ابراز نمی كنند. هر چند از نظر شرعی اشکالی ندارد كه شما ابراز نظر 

كنید؛ اّما ادب اقتضا می كند نظر آن ها را بر نظر خود مقّدم بداريد. 
وقتی از مادر می پرس��ید: آيا اين دختر را پس��نديديد يا نه؟ بطور مسّلم مادر پاسخ 
می دهد: مادرم تو بايد بپسندی نه من. شما بايد بگويید: ولی من می خواهم اّول خاطرم 

جمع شود كه نظر شما مساعد است تا بعد من به اين دختر خانم فکر كنم. 
در خواس��تگاری های مس��تقیم اين اشکال اساسی ديده می ش��ود كه آن ها چندين 
مرحله جلو رفته اند، انتخاب خود را انجام داده اند و به هم وابسته و دلباخته شده اند و 
تازه می خواهند خانواده را وارد میدان كنند. از اين رو، خانواده ها هر گونه اظهار نظری 
كنند و از مس��أله ای پیرامون زندگی ايشان سؤال ش��ود، حوصله شان سر می رود. اين 
جوانان تصّور می كنند با اظهار نظر خانواده و اين پرس��ش از خانواده ش��ان به مطلوب 

خود نمی رسند. 
جوان��ان باي��د خانواده های خود را در اي��ن امر پیش قدم نمايند. ب��ه مادر بگويند 
ب��ه عنوان يك مش��اور نظر خود را راج��ع به عروس آينده ي خ��ود بگويید. آيا او را 
مي پسنديديد يا نه؟ دختر خانم ها نیز نظر پدر و مادرشان را راجع به داماد جويا شوند. 
همیش��ه س��عی كنید در زندگی حرف آخر را شما بزنید. بگذاريد ابتدا آنان اظهار نظر 
كنند. اگر در میان اظهار نظرش��ان نکات منفی را متذّكر ش��دند، در مقابل آن س��خنان 
س��ريعًا موضع گیری نکنید. اگر ديديد مشکالتی كه آنان مطرح می كنند چندان حاد و 

بغرنج نیست، به نحوی اجازه بگیريد كه گفتگو در جلسه ي بعد ادامه يابد. 
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4ـ9ـ3 نمودار وظایف خانواده
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4ـ9ـ4 شیوه ي گفتگوي دونفري
در جلس��ه ي دوم با توّجه به س��ابقه ي آش��نايی، مباحث جزئي  تر پیگیری می شود 
و در اين جلس��ه اس��ت كه عروس و داماد می توانند يك گفت و ش��نود فردی هم با 

يکديگر داشته باشند. 
در اين مرحله بايد به پرسش ها و پاسخ ها با تأّمل بیش تر بپردازيم. بايد ببینیم چه 
سؤاالتی را و چگونه مطرح كنیم؟ و چگونه می توانیم به سؤاالت آن ها اعتماد نمايیم؟ 
در اين مرحله بايد دقّت ش��ود كه اگر س��ؤاالت از قبل تعیین شده و به طور كلیشه ای 
آماده ش��ده باش��د، اين گفت و ش��نود حالت غیر طبیعی پیدا می كند؛ يعنی بر اساس 
مجالس معمول خواستگاری طرفین سؤاالت خود را آماده كرده اند و هر يك سؤاالت 

طرف مقابل را به طور كلیشه اي پاسخ می گويد. 
قطعًا چنین پرس��ش هايی م��ا را به مطلوب خود نزديك نمی س��ازد. اين مصاحبه 
تصنّعی می ش��ود و با واقعیت انطباق نخواهد داشت. مصاحبه بايد كاماًل طبیعی باشد. 
بايد موضوعی كاماًل اتّفاقی پیش كش��یده ش��ود و گفت و ش��نود از آن آغاز شود. به 
عنوان مثال، از يك مس��أله اي كه در جامعه رخ داده است و نوعًا همگان مّطلع هستند 

شروع كنیم. اّول نظر او را در اين مسأله جويا شويم و بعد خود اظهار نظر كنیم
مقص��ود اينکه، مقّدم��ه ي گفتگو كاماًل عادی باش��د. فضای مباح��ث را از قالب 
خواستگاری خارج كنید تا وضعیت كمی عادی شود و فرد مورد نظر ما بتواند خودش 
را تا حدودی نشان دهد و ديدگاه های اجتماعی، سیاسی، علمی و... خود را ارائه دهد. 
متأّس��فانه در مجالس خواس��تگاری به مباحث جامعه ش��ناختی كه مي تواند منشأ 
اختالفات آينده برای دختر و پسر با شد، كم تر توّجه می شود. گاه پسر به دغدغه هايی 
فکر می كند كه اصاًل دختر در فکر آن نیس��ت و گاه نسبت به مباحثی بی تفاوت است 

كه دختر كاماًل نسبت به آن مسأله حّساسیت دارد. 
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اما نكات اساسي: 
� حرف هايتان را واضح و روشن بگويید، طوری كه او منظور شما را متوّجه شود 

و بتواند درست تصمیم گیری كند. 
� توّجه دقیق در رفتار، گفتار، ظاهر و عکس العمل فرد در مقابل س��ؤاالتی كه از 

او می پرسید، شما را به شناخت بهتري می رساند. 
� عالقه و حساسیت های خود را در مورد موضوعات مختلف در جلسه بیان كنید 

تا اختالف نظرها مشخص شود. 
� هدفتان از سؤال و جواب در گفتگو شناخت طرف مقابل برای انتخاب او باشد، 
نه بازجويی و تجّس��س در امور او. )حالت بازجويي يعني نگاه و گفتار طوري باش��د 

كه او دست و پايش را گم كند.(
� در مورد موضوعات مهم و اساس��ی طوری س��ؤال كنید ك��ه همه ي جوانب آن 

سنجیده شود و شما را به شناخت عمیق در مورد آن برساند. 
� مه��ارت خوب گوش دادن در بین جوانان امروز كم تر رعايت می ش��ود؛ چراكه 
عمده دغدغه ي افراد، خوب حرف زدن اس��ت؛ در حالی كه در خواس��تگاری خوب 

گوش دادن مهم تر و الزم تر است. 
� قبل از جواب دادن سؤاالتی كه دارای مفاهیم متفاوت نزد افراد است، بهتر است 
به يك تعريف مشترک برسید؛ مفاهیمی چون قناعت، زهد و حتي اعتدال. گاهي سوء 
برداش��ت ها و س��وء تعبیرها از جمالت طرفین باعث عدم ش��ناخت صحیح فرد مقابل 

می شود.
� فضای گفتگوی دختر و پسر در جلسات خواستگاری با رعايت حريم و رعايت 
احترام متقابل و به دور از احس��اس باش��د تا ش��ناخت واقعی شما تحت تأثیر عوامل 

ديگر قرار نگیرد. 
� خانواده ها فضای مناس��ب و زمان كافی در اختیار دختر و پسر برای گفتگو قرار 
دهند كه قسمت عمده ي شناخت در همین گفتگوها حاصل می شود. اين امر هیجانات 
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را كاسته و روال صحبت را منطقی تر می كند. 
� اگر طرف مقابلتان اتاق جداگانه ای داش��ت، از او بخواهید در همان اتاق گفتگو 
كنید؛ زيرا نظم و چینش وسايل اتاق، فضای اتاق، تابلوها و كتاب هاهمه پیام هايی دارد 

كه می تواند شما را در شناخت او ياری دهد. 
� در جواب دادن به سؤاالت او تأّمل كنید و شتاب زده جواب ندهید.

� جواب هايی كه می دهد از اين نظر كه چگونه با س��ؤال ش��ما برخورد می كند يا 
برداش��ت او از سؤال شما كه نشان دهنده ی نوع بینش اوست، ويژگي هاي شخصیتی 

طرف مقابل را برای شما آشکار می كند.
� در جريان گفتگو راس��تگو و صادق باش��ید؛ اّما خودمانی و خیلی راحت با هم 
برخورد نکنید. چون ممکن اس��ت وابستگی ايجاد كند و آن جّو عقالنی و صادقانه را 

به فضايی احساسی تبديل كند. 
� هیچ گاه راحت صحبت كردن در جلسه را حمل بر آرامش داشتن با او در زندگی 

نگذاريد. زيرا آرامش محصول تفاهم و صمیمیت هاست نه فقط راحت گفتگو كردن.
� طفره رفتن از پاس��خ به س��ؤاالت، هشدار برای شماست؛ زيرا مسائلی را ممکن 

است از شما پنهان كند كه زندگی شما را يك عمر تحت تأثیر قرار دهد. 
� بعد از طفره رفتن فرد از دادن پاس��خ به س��ؤال، شما می توانید سؤال را به شکل 
ديگری از او بپرس��ید. در صورت جواب ندادن اين روش به او بگويید: جواب سؤال 

خود را نگرفتم. در اين شرايط بايد از راه تحقیق به نتیجه برسید.
� شرايط شغلي خود را )قراردادی، ورشکستگی، مأموريت ها، ركود برای مشاغل 
آزاد و...( با فرد مقابل در میان بگذاريد تا در صورت بروز مش��کالت ش��غلي، طرف 

مقابل خود را از قبل برای مواجهه با آن آماده كرده باشد. 
� توّجه كنید كه در دادن جواب س��ؤاالت حتمًا بايد خودتان را در موقعیت سؤال 
ق��رار دهید و هیچگاه پدر، برادر، خواهر و مادرتان را با همس��رتان در موقعیت قرار 
گرفته ش��ده مقايس��ه نکنید؛ مثاًل وقتی او از شما می پرس��د: اگر دير آمدم چه عکس 
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العملی نش��ان می دهید؟ اگر مثاًل پدرتان دير می آيد، همس��ر را جای پدر قرار ندهید؛ 
زيرا در خانه شما تنها هستید و او همسر شماست! 

به جواب ها خیلی دقّت كنید؛ مثالً كسی كه در جواب سؤال »آيا از گذشته  ي خود 
راضي هس��تید؟« می گويد: »از لحظه لحظه ی عمرم به خوبی استفاده كرده ام« و معنای 
خوبی را بگويد، با كس��ی كه فقط از نظر اقتصادی و خوش بودن گذش��ته را خوب 

می داند، خیلی فرق می كند. 

4ـ9ـ5 شناسایي از روي سؤاالت فرد
در جلسات خواستگاری، ارزيابی شما سؤال محور باشد نه جواب محور. روش های 
كالس��یك و قديمی آموزش و ارزيابی ها، جواب محور اس��ت. هنوز در نظام آموزشی 
مدارس و دانشگاه ها برای ارزيابی، يك سری سؤال می دهند، اگر توانايی پاسخگويی 
را داش��ت، اين دانش��جو يا دانش آموز، درس خوان و اهل مطالعه به شمار می آيد. اين 
سؤاالت و ارزيابی های جواب محور فقط میزان حافظه ي دانشجو را نشان می دهد؛ نه 
میزان فهم او را. از اين رو، در مدارس و دانشگاه ها اگر مطرح شود كه امتحان گرفته 
ش��ده در ماه پیش مورد قبول نیس��ت و بايد مجّدداً امتحان دهند، با مخالفت ش��ديد 
دانش آموزان و دانش��جويان مواجه می  ش��وند؛ زيرا آن��ان دروس را فقط برای امتحان 

خوانده اند و حاال ديگر يادشان نیست؛ اين ارزيابی مطرود است. 
در استخدام ها و گزينش های بورس از مصاحبه گران خواسته می شود فهم و درک 
فرد را ارزيابی كنند نه محفوظاتش را؛ مثاًل اگر بخواهند دانش��جوی رش��ته ی فیزيك 
را بورس كنند، بهتر اس��ت از او بپرسند: مهم ترين سؤال فیزيکی كه برای شما مطرح 
اس��ت، چیس��ت؟ چه گره ای در فیزيك داريد؟ سؤاالت اين دانشجو مشخص می كند 

كه سطح علمی و فهم علمی اين دانشجو در چه حّدی است. 
در جلس��ات خواستگاری، بیش و پیش از آنکه سؤال مهم باشد، نوع پاسخگويی 
مطرح است؛ زيرا چه بسا پاسخ به سؤاالت را حفظ كرده باشد. سؤاالت بیش تر معّرف 
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افراد اس��ت تا جواب ها؛ به عنوان مثال اگر در مصاحبه های صدا و س��یما ديده باشید، 
وقتی خبرنگار از مصاحبه شونده ي دختر بپرسد، الگوی شما كیست؟ معلوم است كه 
بطور كلیش��ه ای پاسخ می دهد: حضرت زهرا. اين پاسخ معلوم نیست بیانگر رفتار 

او باشد و نمي توان اطمینان كرد كه واقعًا هم چنین باشد. 
از طرفي فرد ممکن اس��ت در جلس��ه ی خواس��تگاری هول شود و پاسخی را كه 
خود به آن معتقد اس��ت را نگويد. نبايد بر اس��اس پاسخ او تصمیم قطعی بگیريم. اّما 
نوع س��ؤال ها و موضوع س��ؤال ها بیش تر تعیین كننده اس��ت و نش��ان می دهد او چه 
ديدگاه و دغدغه هايی دارد. حتّي ترتیب سؤاالت و تأكید روي بعضي از آن ها مي تواند 

نشان دهنده ي ايده ها و تفّکرات او باشد. 
به عنوان مثال اگر شما از خانواده ي دختر يا خود دختر بپرسید: شما در قید و بند 
ماديات هس��تید يا نه؟ جوابی كه تقريبًا همگان می دهند، اين است: ما به نجابت داماد 

بیش تر نظر داريم نه ماديات! پس نمی توان اين سؤال و جواب را مالک قرار داد. 
اما اگر به نوع سؤاالتی كه دختر يا مادرش می پرسند توّجه كرديد، مثاًل اين ماشین 
را تازه خريده ايد؟ مدلش چیست؟ اين سؤاالت برای ما مشّخص می كند كه هّم و غّم 
اين دختر چیس��ت و چه چیز برايش جل��وه دارد. قطعًا دغدغه های ماّدی برايش مهم 

است كه در اين زمان مهم، سؤاالتی در زمینه ي ماشین از او می پرسد. 
اگر دختر از پس��ر بپرسد: نظرتان راجع به ادامه ي تحصیل دخترها چیست؟ عموم 
پس��رها پاس��خ می دهند: من افتخار می كنم همس��رم تحصیل كرده باشد! اين جواب 
كلیشه ای است كه همه ي پسرها ياد گرفته اند اينگونه پاسخ دهند. به اين جواب نبايد 
اعتماد كرد. اّما اگر اين آقاپسر از رشته ي تحصیلی دخترخانم بپرسد و وضعیت درسی 
او را جويا ش��ود و با ش��ور و حالي به آن بپردازد، نشان می دهد او به ادامه ي تحصیل 

همسرش عالقمند است تا آنکه فقط بپرسد: »درس شما كِي تمام مي شود؟!«
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4ـ9ـ6 شیوه ي سؤال كردن
در جلس��ه ي خواس��تگاری اين نکته را به عنوان يك قاعده در نظر داش��ته باشید 
كه هر كس بیش تر حرف بزند، كم تر ش��ناخت حاص��ل مي كند و مخاطب بیش تر از 
او كس��ب اّطالعات می كند. بنابراين اگر كس��ی بگويد من در جلسه ي خواستگاری با 
زرنگی تمام صحبت مي كردم، كاماًل در اشتباه است. زرنگی از طرف مقابل بوده است 

كه بیش تر شنونده بوده است! 
بديهی اس��ت اگر سؤاالت كلیدی و خوب مطرح ش��ود، پاسخ ها هم تا حدودی 
می تواند نکات و اّطالعاتی را به ما بدهد كه بر اس��اس آن، تصمیم گیری صحیح تری 

داشته باشیم. 
اما چند نكته:

� اگر طرف مقابلتان از جواب س��ؤال ش��ما طفره رفت، سؤالتان را به همان شکل 
در جلسات ديگر و به طرز ديگری در همان جلسه بپرسید. 

� اگر از جواب او به سؤالی قانع نشدی، از او بیش تر توضیح بخواه تا به نتیجه ی 
دلخواه دست يابی. 

� سؤاالتی كه دغدغه ی فکری تو نیست، يا غیر از آن چیزی كه هستی تو را نشان 
می دهد، نپرس. 

� س��ؤاالت شما به طور غیرمستقیم نش��ان دهنده ی ايده ها و تفّکرات شماست كه 
معّرف شما خواهد بود، دقّت در سؤاالتی كه می خواهید از او داشته باشید و سؤاالتی 

كه او از شما می پرسد شما را در شناخت بهتر كمك می كند. 
� از آنچه برای ش��ما يا خانواده تان اهمیت دارد، س��ؤال كن؛ نه مطالبی كه به آن 

اعتقاد نداری زيرا نه تنها به تو كمکی نمی كند بلکه باعث سردرگمی می شود. 
�   در مورد مس��ائلی كه در زندگی مش��ترک برای شما پیش می آيد از قبیل روابط 

شما با خانواده ی او يا برعکس سؤال كنید. 
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�   از س��ؤاالتی كه در بطن آن جواب نهفته است و طرف با بله و خیر می تواند از 
آن بگذرد پرهیز كنید. 

�   س��ؤاالت كلی نپرسید؛ مثاًل ايمانتان در چه حدی است؟ اين سؤال بايد به چند 
سؤال تقسیم بندی شود. 

�  س��ؤال هايی كه جواب آن نیاز به توضیح دارد، تش��ريحی بپرسید؛ نه به صورت 
بله و خیر. مثاًل به جای اينکه بپرسید آيا شما عصبانی می شويد؟ سؤال كنید چه موقع 
عصباني مي ش��ويد و موقع عصبانی��ت چه می كنید؟ چون به هر ح��ال همه عصبانی 

می شوند. 
�   نسبت به جواب هايی كه می دهد، سؤالي طرح كنید تا عمیقًا به نظر او پی ببريد.
�  در بعضی س��ؤاالت ك��ه احتمال می دهید طرف مقابلتان طبق میل ش��ما جواب 
بدهد، بصورت ديگر بپرس��ید، به نحوي كه جهتگیري و نظر ش��ما در س��ؤال معلوم 
نش��ود؛ مثاًل به جای اينکه بپرس��ید: وقتی از دست همس��رتان عصبانی می شويد، چه 

می كنید؟ بپرسید وقتی خواهر يا برادرتان شما را عصبانی می كنند، چه می كنید؟

4ـ9ـ7 تشخیص صداقت
يکی از س��ؤاالت مهمی كه معموالً پیرامون جلس��ات خواس��تگاری می شود، اين 
است كه ما از كجا بفهمیم طرف مقابل سؤاالت را با صداقت پاسخ داده است يا نه؟ 
ب��رای اطمینان از جواب هاي او، بايد مقّدم��ه ای را درباره ی صداقت بیان كنید. به 
مخاطب خود بگويید: »صداقت در خواستگاری يك امر حیاتی است. من خود آدمی 
نیستم كه همیشه در زندگی راستگو باشم و انتظار ندارم همسرم نیز همیشه در زندگی 
راس��ت گفته باشد. اّما اينکه انسان در جلسه ي خواستگاري به راستگويي دقّت داشته 
باشد، بحث بسیار مهّمي است؛ زيرا عدم صداقت در جلسه ي خواستگاری را خیانت 
به طرف مقابل می دانم و من هر نقطه ضعفی را از خواستگارم می پذيرم مگر اين نقطه 
ضعف را«. بايد بکوشید بگونه ای با بیانی جّدی اين مطلب را يادآور شويد؛ مثاًل اينکه 
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بگويید: »من اگر متوّجه ش��وم در جلسه ي خواستگاری مطلبی خالف واقع بیان شده 
اس��ت؛ اگر نقاط مثبت فراوان هم داشته باش��د، نمی توانم از او بپذيرم؛ زيرا ازدواجی 

موفّق است كه انسان هم خوب انتخاب كند و هم خوب انتخاب شود.« 
البته جمله ي آخر پیام مهمي اس��ت براي خود ش��ما. اگر ش��ما بخواهید با كسی 
مس��افرت برويد و او تمايلی به مس��افرت با شما نداشته باش��د و شما اصرار كنید و 
طرف را متقاعد كنید و راهی مس��افرت شويد، مسافرت به هر دوي شما تلخ خواهد 
شد. ازدواج باالتر از اين است. اگر يکی خوب انتخاب كند ولی خوب انتخاب نشود، 

خود اين فرد هم از زندگی لّذت نمی برد. بنابراين بايد صداقت داشته باشیم.
پس از اينکه اين مطالب را مطرح كرديد، يکی از نقاط ضعف خود را هم بیان كنید و 
بگويید: من برای اينکه صداقت خود را نشان دهم اين نکته را می گويم، و از او بخواهید 
كه اين مسأله را حتّی با پدر و مادرش در میان نگذارد. و در مقابل شما نیز از او بخواهید 

اگر او هم نکته ای و نقطه ي ضعفی دارد كه الزم به گفتن است، براي شما بازگو كند. 
بديهی است شما قبل از جلسه ي خواستگاری تحقیقاتی انجام می دهید و قطعاً ممکن 
است از نقاط ضعفی آگاهی پیدا كنید. اگر در جلسه ي خواستگاری در قالب سؤالی به آن 
نکته اش��اره نموديد و طرف مقابل به آن نقطه ضعف اشاره كرد، می توانید نتیجه بگیريد 
كه در س��خنان او نیز صداقت وجود دارد و آدم دروغ گويی نیست. ولی چنانچه برداشت 

صحیحی از خود نداشت، معلوم نیست ديگر سخنان او نیز واقعیت داشته باشد. 
اما چند نكته:

� برای اينکه راحت باشید و صداقت خود را نشان دهید، از همان كلمات معمول 
و همیشگی تان استفاده كنید نه از كلمات سخت و قلمبه  �   سلمبه و غیرمعمول.

� صداقت ش��ما و خانواده ت��ان در رفتار و گفتار، آن ها را نیز تش��ويق می كند كه 
صادق باشند.

� در گفتگو دو طرف، بنا را بر معّرفی واقعی و صريح خود بگذارند.
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4ـ9ـ8 بیان اسرار زندگي در خواستگاري
از نکات مهم خواستگاری اين است كه ما تا چه حد می توانیم اسرار زندگی خود 
را بیان كنیم؟ آيا اگر خطا و اش��تباهی و مس��أله اي در زندگی ما رخ داده است، اجازه 

داريم آن را مطرح كنیم؟ 
در پاس��خ بايد گفت: اس��رار زندگی طبقه بندی دارد. در مباحث امنیتی، اّطالعات 
را به چهار طبقه »بکّلی س��ّری، س��ّری، خیلی محرمانه و محرمانه« تقسیم می كنند. در 
زندگی نیز برای مس��ائل خود طبقه بندی داشته باش��ید. در جلسات اّول خواستگاری 
می توانید مسائلی را مطرح كنید كه ديگران اّطالع و آگاهی دارند ولی خواستگار شما 
از آن بی اّطالع است؛ مثاًل در محل و فامیل همه می دانند شما با يك ازدواج غیرموفّق 
روبرو بوده ايد. بهتر اس��ت اين نکته را قبل از قرار خواس��تگاری به اّطالع فرد مورد 
نظر خود برس��انید كه اگر با شنیدن اين موضوع نظرش تغییر می كند، قبل از جلسه ي 

خواستگاری و ايجاد زحمات و مشکالت متوّجه شود. 
گاه��ی ازدواج ت��ا مراحل��ی پیش رفته اس��ت و بعد به داليلی انجام نش��ده و در 
شناسنامه هم ثبت نشده و عروسی هم انجام نگرفته است. در اين شرايط الزم نیست 
قبل از خواس��تگاری اّطالع دهید، ولی در آخر جلس��ه ي اّول خواستگاری بايد مسأله 

را براي فرد تشريح كنید. 
برخی از اس��رار را نیز می توانید در جلس��ات بعد مطرح كنید. اس��راری را كه جز 
خانواده ي شما كسی از آن اّطالع ندارد، نبايد در جلسات اّول از آن سخنی به میان آوريد 

و می توانید در مراحل بعد به میزان اعتمادي كه به فرد پیدا كرديد، او را مّطلع سازيد.
اّما اگر در دوران مجّردی دچار لغزش��ی شده ايد و كسی هم از آن باخبر نیست و 
ش��ما نیز توبه كرده ايد، بعد از ازدواج هم همس��رتان متوّجه آن نمی شود، نبايد آن را 
در جلس��ه ي خواستگاری مطرح كنید. گناهان و خطاهای ما، بین ما و خدای ماست، 
هیچکس اجازه ندارد آبروي خود را جلوي ديگران ببرد و از طرف مقابل هم نخواهید 
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به اين مسائل اشاره كند.
ولی اگر مسأله ای قبل از ازدواج بر شما حادث شده و شما مرتکب جرم و خطايی 
شده ايد و ممکن است پس از ازدواج برمال شود و شما نگران افشای آن هستید كه با 
افشای آن مشکلی برای شما بوجود آيد، بايد حتمًا آن مسأله را به نحوی مطرح سازيد.

اما چند نکته:
� اگر شما دارای نقص عضو يا بیماری هستید، بايد به طور كامل و بدور از ابهام 
در مورد ش��ناخت نقص، ناتوانايی های آن و روش درمانش توضیح دهید. بهتر است 
در اين موارد از پزش��ك بخواهید ش��رح بیماري شما را به طور دقیق و شفاف به زبان 
فارس��ي مکتوب بنويس��د و آن را به فرد ارائه دهید و با معرفي پزشك خود، از آن ها 

بخواهید هرگونه تحقیقي خواستند از پزشك معالجتان بپرسند.
� اگ��ر طرف مقابل ش��ما دارای نقص عض��و يا بیماری اس��ت، نبايد عجوالنه و 
ناآگاهان��ه تصمیم گرفت، بلکه بايد بر اس��اس میزان ظرفی��ت و تحمل خود يا طرف 

مقابل، به دور از ترحم تصمیم گیری كنید و هرگز به فکر تغییر اوضاع نباشید. 
� از گفتن عیبی كه خواستگاريتان را برهم می زند، ابا نداشته باشید؛ چون در غیر 

اين صورت خانه را در زمین سستي بنا كرده ايد.
� عیب��ی كه امکان دارد گفتن آن يك خواس��تگاری را بره��م بزند، نگفتن آن يك 

زندگی را به هم خواهد زد. 

4ـ9ـ9 نكات قابل توجه در مورد گفتگوهاي خواستگاري
� در تمام جلسات سعیتان بر اين باشد كه گفتگو به حاشیه و صحبت های بیهوده 

كشیده نشود؛ چون هم دقّت را از دست می دهید و هم موضوعات ناگفته می ماند.
� چنانچه در مورد خواس��ته هايی كه برای ش��ما نقش اساس��ی و محوری دارد، با 
طرف مقابل به تفاهم نرسیديد گفتگو را ادامه ندهید. همچنین اگر هر چه فکر كرديد 

در مورد خواسته های او نتوانستید با او كنار بیايید، به گفتگو ادامه ندهید. 
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� جلسه های گفتگو را با فواصل زمانی مناسب بگذاريد تا در خالل آن برای تفّکر 
و ارزيابی و تحقیق، وقت كافی داشته باشید.

� در جلس��ه ی خواستگاری آن طور كه هستید خود را نشان دهید؛ زيرا انتخاب را 
برای ش��ما آس��ان تر می كند و همچنین باعث می شود انتظار آن ها از شما غیرواقعی و 

دور از توانايی شما نباشد. 
� قس��متی از ش��ناخت در گفتگوی خانواده ها می تواند به دس��ت آيد؛ مشروط بر 

اينکه صحبت های آن ها مربوط به ازدواج فرزندانشان باشد.
� همه ی تالش��تان اين باشد كه خوب بشناسید و خوب بشناسانید؛ چراكه ازدواج 

موفّق دو شرط دارد: خوب انتخاب كردن و خوب انتخاب شدن. 
� رواب��ط فامیل��ی و خانوادگی به تنهايی منجر به ش��ناخت كام��ل و واقعی برای 

انتخاب همسر نمی شود. 
� س��ؤال و جواب هر چند كامل و زياد صورت گیرد، ما را از تفّکر، مش��ورت و 

تحقیق بی نیاز نمی كند. 
� در مورد موضوعاتی كه در صحبت های خانواده ها با هم بیان می شود، نظر طرف 

مقابل را هم جويا شويد.
� هدف هاي��ی را كه برای زندگی آينده ی خ��ود در نظر داريد و نمی توانید بعد از 

ازدواج از آن دست بکشید ، بايد در جلسات خواستگاری طرح كنید. 
� ابتدا عاليق و حساس��یت های خود را در زمینه ی انتخاب همس��ر برای خودتان 
روش��ن كنید، زيرا در انتخاب شما مؤثر خواهد بود؛ سپس با فرد مورد نظرتان مطرح 

نمايید. 
� حتّی نوع س��ؤال پرسیدن، چگونگی جواب دادن و نحوه ی بیان، فارغ از محتوا  

می تواند نشان دهنده ی شخصیت فرد باشد. 
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4ـ9ـ10 سؤاالت گفتگو
در اين بخش فهرس��تي از سؤاالت مناسب جلس��ات خواستگاري ارائه مي گردد. 

البته بايد در نظر داشت:
يك: به اين سؤاالت اكتفا نکنید.

دو: در طول جلس��ات به تکرار گونه های مختلف س��ؤاالت را بپرسید تا هرگونه 
اشتباه و يا مخفی كاری شخصی آشکار شود.

سه: همه ي سؤاالت را الزم نیست بپرسید و يا هر كدام را عینًا همانطور بپرسید.
چهار:  اين مجموعه بانك سؤال است و استفاده ي بي رويه از آن ممکن است تأثیر 
غلط روي مخاطب بگذارد، پس ابتدا از طرف مقابل بخواهید كتاب »س��خن آشنايي« 
را كه مجموعه تستي از نکات مختلف است پر كند، بعد با مطالعه ي جواب هاي او در 

بخش هايي كه ابهام يا ترديدي داريد، از سؤاالت اين بخش استفاده كنید.
پنج: س��ؤاالتي را بپرس��ید كه براي شما مهم باش��ند و بتوانید از جواب آن  نتیجه 

بگیريد.
ش��ش: اگر می بینید طرف مقابلتان نمی تواند در همان لحظه  به سؤالي پاسخ دهد، 
همیشه دلیل بر نداشتن جواب نگذاريد. ممکن است يا معنای سؤال را نداند يا اينکه 

نیاز به دقت بیشتری دارد.

الف(  دوستان
چند دوست صمیمی و قديمی داريد؟  -1

مالک های انتخاب شما برای دوستان چه بوده است؟  -2
در ح��ال حاض��ر نحوه ی ارتباط تان چگونه و در چه حدی اس��ت؟ چند روز   -3

يکبار همديگر را می بینید؟ چند ساعت؟
با دوستان خود چه موضوعاتی را مطرح می كنید؟  -4
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نحوه ی تفريح تان به چه شکل است؟  -5
دامنه ی ارتباط با دوستان خود پس از ازدواج را چگونه ارزيابی می كنید؟  -6

بهترين دوست شما كیست؟ چه خصوصیاتی باعث شده است كه او را بهترين   -7
دوست خود بدانید؟

چقدر حاضريد برای دوستان هزينه كنید؟  -8
اگر رفتاری از آنها را نپسنديديد چه می كنید؟  -9

تا چه اندازه دوس��تانتان در تصمیم گیری به ش��ما كمك می كنند؟ چقدر به   -10
نظريات آنها اهمیت می دهید؟

به دوستانتان بیشتر توجه داريد يا خانواده و فامیل؟ چرا؟   -11

ب( مسائل خاص
آيا به مواد خاصی اعتیاد داريد؟ )قهوه، چای، غذای خاص، سیگار، قرص(  -1

آيا از دخانیات يا قرص يا آمپول ويژه ای برای آرامش استفاده می كنید ؟   -2
نظرت��ان در مورد محیط های دانش��جويی و يا غیر دانش��جويی و نوع ارتباط   -3

دخترها و پسرها در آن چیست؟ خود چگونه عمل می كنید؟ 

ج(   زندگی آينده
وقتی از زندگی آينده می پرسید، در واقع می خواهید شخصیت اآلن فرد را بفهمید 

و مخاطب، خودش را راحت تر معرفی كند. 
چند تا فرزند خوب است؟  -1

در زندگی آينده تا چه حد به روابط فامیلی بها می دهید؟  -2
برنامه ي شما برای زندگیتان چیست؟  -3

شما خوشبختی را در چه می دانید؟  -4
انتظار شما از همسر آينده تان چیست؟   -5
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چشم اندازهای زندگی آينده ي خود را چگونه ترسیم می كنید؟   -6
7�  از او بپرس��ید: »اگر كاری بدون توّجه به عالقه و حساس��یت شما انجام دهم، 

عکس العمل شما چیست؟«

د(   سامت و بهداشت
بیماری خاصی داريد؟ داروی خاصی مصرف می كنید؟   -1

در بین بستگان درجه يك تان بیماری خاصی وجود دارد؟   -2

ه�( نگرش های سياسی
در صورتی كه مسائل سیاسی برای شما اهمیت ويژه دارد، اين سؤاالت را بپرسید:
عضو ح��زب خاصی هس��تید؟ آيا رأی می دهی��د؟ در راهپیمايی ها ش��ركت   -1

می كنید؟
در رأی دادن چقدر تحقیق می كنید؟  -2

واليت فقیه چه ضرورتی دارد؟  -3
نظرتان در مورد نظام و انقالب چیست؟   -4

مي توانم بپرسم در انتخابات گذشته به چه كسی رأی داديد؟ چرا؟ )اين سؤال   -5
بايد با ظرافت و شوخي  و در بین سؤاالت ديگر مطرح گردد.( 

و( خانواده ها
چه آداب خاصی برای ازدواج داريد؟  -1

خانواده ی شما چقدر در مشکالت دعا می كنند؟  -2
آيا خانواده ی شما در نماز جماعت و جلسات مذهبي شركت می كنند؟  -3

خانواده ی شما چقدر به ديگران كمك می كنند؟  -4
در هفته چند بار به مهمانی می رويد و چقدر مهمان دعوت می كنید؟  -5
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آيا با همسايگان ارتباط داريد؟  -6

ز(  مذهبی 
نمونه س��واالتی كه می تواند خصوصیات مذهبی فرد را برايتان نشان دهد. البته به 

مقتضای افراد و شرايط، هر كدام را می پسنديد بپرسید: 
وقتی مشکل يا مساله ای را حل می كنید، چقدر عوامل ديگر را دخیل می دانید ؟   -1
مهم ترين عامل را چه می دانید ؟ از چه كسانی در حل يك مشکل كمك می خواهید ؟ 
وقتی مشکلی را نمی توانید حل كنید، چه عواملی را دخیل می دانید ؟ مهمترين   -2

عامل چیست ؟ 
وقتی مرتکب گناهی می شويد، بعد از آن چه حالتی به شما دست می دهد ؟   -3

چ��را خدا بعضی خانواده ها را صاحب امتیازهاي��ی كرده كه ديگران را از آنها   -4
محروم كرده است؟ ) ثروت، علم، ايمان( آيا خداوند ظلم نکرده است؟ چرا؟ 

وقتی كارتان در يك اداره دچار مش��کل می ش��ود چه می كنید؟ برای تسريع   -5
مراحل اداری و حل مشکل چه پیشنهادی می دهید؟ 

س��خت ترين لحظه زندگی تان چه وقت بوده اس��ت و شما چه كار كرده ايد ؟   -6
)جزع و فزع، شکايت، ناشکری و ...( 

تا حاال مورد سرقت يا ضرر و زيان عمده قرار گرفته ايد، بعد از آن چه عکس   -7
العملی از لحاظ روحی نشان داديد ؟ 

در مش��کالت چه ق��در به ائمه اطهار توس��ل می جويید؟ اصاًل چرا توس��ل   -8
می كنید؟ در توسل چه چیزی به شما می رسد؟ 

چندبار به زيارت امام رضا رفته ايد ؟   -9
چقدر دعاهايتان مستجاب شده است؟ علتش چیست؟   -10

در كدامیك از جلسات مذهبی شهر شركت می كنید؟ تا چه حد؟   -11
مرجع تقلید داريد؟ چگونه از احکام شرعی مطلع می شويد؟   -12
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اذان صبح را چه موقع می گويند؟ )اين س��ؤال با ظرافت و لحن شوخي و در   -13
بین كالم بايد بیان شود.( 

اگر چه اتفاقی بیفتد نماز را به تاخیر می اندازيد يا نمی خوانید؟   -14
برای چه بايد نماز بخوانیم؟ روزه چه فايده ای دارد؟  -15

پوشش را در چه چیزهايی می دانید؟   -16
17-  چه پوششی به نظر شما حجاب است و مناسب است؟ 

آيا چادر به نظر ش��ما اصوالً حجاب مناسبی است؟ چرا استفاده مي كنید؟ )يا   -18
نمي كنید؟( آيا با حجاب حیا بیشتر حفظ می شود ؟ 

اگر كسی بی حجاب است، بی  حیا هم است ؟   -19
حیا را در چه چیزی می بینید ؟ به نظر شما حیا چیست؟   -20

نظرتان در مورد برنامه های راديو و تلويزيون چیس��ت ؟ بیشتر تمايل داريد از   -21
كدام برنامه ها استفاده كنید ؟

نظرتان در مورد مراسم هاي عروسی چیست؟   -22
23� آيا حاضريد فقط برای عروسی خودتان برقصید؟

24� با كدامیك از ادعیه ی مفاتیح انس داريد؟
25� آيا خود انسان می تواند احکام و مسائل شرعی را تشخیص دهد؟ )مرجع تقلید(

26� آيا تا حاال امر به معروف يا نهی از منکر كرد ه ايد؟ چگونه؟
27�  آيا تا حاال كس��ی ش��ما را امر به معروف و نهی از منکر كرده اس��ت؟ چه 

عکس العملی نشان داديد؟
28� در چه صورت بايد خمس يا زكات پرداخت؟ آيا تا به حال خمس داده ايد؟ 

خانواده تان چقدر مقیّد به خمس دادن هستند؟
29� برخورد با نامحرم: با دختران فامیل و پسران فامیل چگونه رفتار می كنید؟ چرا؟ 

30� نظر خانواده ی شما در مورد پوشش شما چیست؟
31� ارتباط با جنس مخالف تا چه اندازه پذيرفتنی است؟
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32� بیشتر به كجاها سفر مي كنید؟ چند وقت يکبار به سفر زيارتی را می رويد؟
33� در مکان های زيارتی چه احساسی به شما دست می دهد؟

34� مشکالت ديگران تا چه اندازه به ما ربط دارد؟

ح(  نگرش های اقتصادی
به فکر پس انداز بوده ايد ؟   -1

در مورد مسکن چه تدبیری داريد ؟  -2
درآمد ماهیانه تان را چگونه خرج می كنید؟  -3
آيا همسرتان را در خرج شريك می دانید؟  -4

از چه وقت دستتان توی جیب خودتان رفته است)استقالل مالي(؟  -5
با چقدر از پول توجیبی تان مايحتاج خود را تأمین می كنید؟  -6

ط(  روحيات، سليقه ها، عاقه ها
س��ؤاالت اين بخش خام اس��ت و شما بايد بر حس��ب گفتار و روحیات خود و 
برداش��تي كه از مخاطب داريد، بخشي از س��ؤاالت را آن هم با شیوه اي كه در بخش 

5�9�6 متذكر شديم، ارائه دهید.
گوش��ه گیری: وقتی برای اولین بار به يك جمعی وارد می شويد چه می كنید؟   -1

در جمع فامیل و دوستان چه می كنید؟
گوينده ی جمع معموالً كیست؟ چقدر مخاطب قرار می گیريد و چقدر مخاطب   -2

قرار می دهید؟
ب��ی ارادگی: معم��والً چند درصد تصمیم هايتان منجر به عمل می ش��ود؟ چند   -3
درصد تصمیم های مهم تان را خود می گیريد؟ كمك ديگران در تصمیم گیری ش��ما به 

چه صورت است؟
پشتکار: چند درصد كارهايتان را به پايان می رسانید؟  -4
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بی نظم: س��ر موقع ب��ه كار می رويد؟ برنامه ريزی ب��رای زندگی داريد؟ چند   -5
درصد كارهايتان طبق برنامه انجام می ش��ود؟ چه كسی شما را در مرتب كردن اتاقتان 

يا پیدا كردن وسايلتان ياري مي دهد؟
زودرنج: از دس��ت چ��ه چیزهايی ناراحت می ش��ويد؟ آيا احس��اس می كنید   -6

چیزهای زيادی هستند كه شما را ناراحت می كنند؟
مغ��رور: در تصمیم گیری ها چقدر از نظرات ديگران اس��تفاده مي كنید؟ چقدر   -7

برای كارهايتان احتمال اشتباه كردن می گذاريد؟
دهن بینی: چقدر حرف مردم برايتان مهم اس��ت؟ آيا همیشه قضاوت مردم در   -8

مورد شما درست بوده است؟
خودنمايی: چقدر دوست داريد ديگران از شما تعريف كنند؟  -9

10� بج��ا ح��رف زدن، پرحرف: از نظ��ر ديگران چقدر در صحب��ت كردن هايتان 
حاشیه می رويد؟ به نظر شما آيا نبايد انسان همیشه حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آيا 

دوست داريد در تمام مسائل نظر دهید؟
11� با نشاط: اوقات فراغت خود را به چه چیزهايی اختصاص می دهید؟

12� در مقابل اشتباه ديگران چگونه برخوردی می كنید؟
13� تا به حال كس��ی به ش��ما گفته غیبت ش��ما را كرده است؟ چه عکس العملی 

نشان داديد؟   
14� عصبانی��ت: در مقاب��ل پرخاش��گری ديگران چه می كنید؟ اگر كس��ی حرف 

بی ربطی به شما زده باشد، چه برخوردي با او كرده ايد؟
15� از چ��ه چیزهايی خش��مگین می ش��ويد؟ آيا ديگران ش��ما را فردي عصباني 

قلمداد مي كنند؟ چرا؟
16� صبر: لحظات سخت زندگی را چه مدت می توانید تحمل كنید؟

17� فروتن��ی: اگر بخواهید انس��ان هاي اطراف خود را اعم از دوس��تان، فامیل و 
هم��کاران از لحاظ خوب بودن رتبه ي 1 ت��ا 100 بدهید، به خودتان در بین آن ها چه 
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رتبه اي مي دهید؟ چرا؟
18� انتقاد پذيری: با كس��ی كه عیب هايتان را به شما گفته است، چگونه برخورد 

كرده ايد؟ چرا؟
19� خوش بینی: به نظر ش��ما آيا مردم مس��ائل را خیلی راحت نمی گیرند؟ چقدر 

می توان به وقايع و اتفاقات زندگی خوش بین بود؟
20� قاطع بودن: وقتی تصمیم آخر را می گیريد، چه عواملی در منصرف شدن شما 

می توانند دخیل باشند؟
21� شوخ طبعی: بذله گويی تا چه حد خوب است؟ آيا ديگران شما را به عنوان 

يك آدم شوخ طبع می شناسند؟
22� س��ازنده بودن: در مش��کالتی كه پیش می آيد، س��عی می كنید چقدر نظر يا 

پیشنهاد دهید؟
23� آيا نظرات شما معموالً راه گشا هست؟

24� آيا می شود در هر موقعیتی وضع بهتری ايجاد كرد؟
25� محیط چقدر در پیروزی يا شکست انسان ها تأثیرگذار است؟

26� نگاه به نامحرم: حد نگاه به نامحرم چقدر است؟ شما چه مي كنید؟
27� چاپلوسی: تحسین از ديگران با چه داليلی و چه مقداری الزم است؟

28� احترام گذاشتن: به چه كسی بايد احترام گذاشت؟
29� آداب معاشرت: چقدر به احوالپرسی در مهمانی ها اعتقاد داريد؟
� آيا غذا خوردن در حضور ديگران يا تنهايی بايد تفاوت كند؟ چرا؟

30� خجالتی: در مهمانی ها راحتید يا معذب؟
31� احسان به پدر و مادر: احترام به پدر ومادر را در چه چیزهايی می بینید؟ اگر 
در مسأله ای با پدر و مادرتان اختالف داشتید، چه می كنید؟ تا حاال شده است مخالف 

نظر آن ها كاري كرده باشید؟ چرا؟
32� مدارا كردن: در يك محیط شلوغ چه طور كارتان را انجام می دهید؟
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33� مردم داری: چقدر بايد به مردم بها داد؟ چقدر كار مردم را راه می اندازيد؟
34� صله ی رحم: با اقوام خود تا چه حد رفت و آمد داريد؟ فکر مي كنید بعد از 

ازدواج بايد بیشتر شود يا كمتر؟
35� قناعت: در صورت گرفتاری مالی در زندگی چگونه خود را تطبیق می دهید؟
�  اگر اتفاقی برای شما بیفتد كه مجبور باشید با نصف درآمد فعلیتان زندگی كنید 

چه می كنید؟ و تا چه میزان می توانید خود را تطبیق دهید.
36� حرص: وضعیت مالی و امکانات خوب يکی از فامیل چه حس��ی در ش��ما 

ايجاد می كند؟ 
�  برای درآمد بیشتر چه راه هايی در نظر داريد؟ 

37� بخل: وقتی با دوستان به گردش می رويد، آيا شما قبل از همه دست به جیب 
می شويد؟

�  وقتی با دوستان بیرون می رويد، چگونه خرج می كنید؟
38� ولخرجی: سر سال چقدر از درآمدتان باقی می ماند؟

39� كینه توزی: كدام رفتار ديگران را تا به حال شما نبخشیده ايد؟
40� گذش��ت: از چه رفتارهايی نمی توانید بگذريد؟ با كسی كه رفتار بدی با شما 

كرده است، چه می كنید؟ آيا كسی در زندگیت هست كه او را نبخشیده باشی؟
41� دروغ: چه مواقعی دروغ گفتن جايز است؟

42� تکبّر: در مقابل نصیحت و موعظه ی ديگران چه عکس العملی داريد؟
� اشتباهات ديگران چه تأثیری در كار و رفتار شما دارد؟

43� تماشای تلويزيون چقدر وقت شما را می گیرد؟ )اوقات فراغت(
44� برنامه های مورد عالقه ی شما كدام هستند؟ چقدر وقت شما را می گیرد؟ 

45� در صورت تداخل با برنامه های مورد عالقه ی طرف مقابل چه می كنید؟
46� ماهواره، اينترنت و س��اير وس��ايل ارتباط جمعی )روزنامه، مجله، راديو و...( 

چقدر وقت شما را می گیرد؟ 
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47� امانتداری: آيا قرضي از كسي گرفته ايد كه هنوز پس نداده باشید؟ چه مدت؟ 
چرا آن را پس نداده ايد؟

48� با كس��ی كه می دانید عملی را انجام داده اس��ت ولي ان��کار می كند، چگونه 
برخورد می كنید؟ )صبورانه يا قضاوت(

49� انتق��اد: از ط��رف مقابل خود چگونه انتقاد می كنید؟ )با حالت انتقاد ش��ديد، 
خودخواهانه، زودرنجي، عصبی ش��دن( انتقاد چه كس��انی را می پذيريد؟ و فرد انتقاد 
كننده بايد چه خصوصیاتی داش��ته باشد كه شما بپذيريد؟ )منطقی، خیرخواه، سازنده 

بودن انتقاد و...(
�  چگون��ه عیب ه��ای ديگران را به آن ها می گويید؟ ُرک ب��ودن در انتقاد را چقدر 

قبول داريد؟
50� اگر از دس��ت كس��ی دلخور هستید، چگونه ابراز می كنید؟ )آيا در مورد آن با 

كسی صحبت می كنید؟(
51� چقدر در غیاب كسی صحبت او را می كنید؟ )غیبت(

52� چنانچه طرف مقابلتان برداشت غلطی از رفتار شما داشت، چه عکس العملی 
نشان می دهید؟

53� چه ُديونی بر گردن شماس��ت؟ تا حاال مديون كسی شده ايد؟ در مقابل دِينی 
كه به گردن شماست چه كار می كنید؟ در زندگی به چه كسانی مديونید؟

54� معموالً از چه كسانی قرض می گیريد؟ اين اشخاص چه خصوصیاتی دارند؟ 
)فامیل، دوست، ثروتمندان( چرا؟ چقدر؟ به چه كسانی قرض می دهید؟

55� آيا مش��کالت اقتصادی و ش��رايط ش��غلي خود را با همسر آينده تان در میان 
می گذاريد؟ )قرض، بیکاری، تنزل حقوق و...(

56� آيا در خانواده يا دوستان فرد سیگاری داريد؟ نظرتان در اين مورد چیست؟
57� تا چه حد به آراستگی خود در خانه و يا بیرون اهمیت می دهید؟

58� دوست داريد چه هديه هايی بگیريد؟ 
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59� نظرتان در مورد داشتن طال برای زن چیست؟
60� تعطیالت آخر هفته را چه می كنید؟

61� در میهمانی ها چندمین نفريد كه از میهماني خارج مي شويد؟  
62� در تنهاي��ی خودتان چ��ه می كنید؟ وقت هايی كه در خان��ه تنها می مانید چه 

می كنید؟
63�  بدزبانی و ترش رويی: در مقابل كسی كه بدزبان است، چه رفتاری می كنید؟
64� خودخواهی، درک متقابل: دوس��ت داريد در مقابل سختِی كار شما همسرتان 

چه رفتاری داشته باشد؟
65� استقالل مالی: در تأمین منابع مالی زندگی تان چه پشتوانه  هايي داريد؟

� انتظارات شما از پدر و مادر من در دوران عقد چیست؟
� چشم به مال ديگران: پیشرفت اقتصادی خانواده ام را چقدر در پیشرفت اقتصادی 

زندگی مان دخیل می دانید؟ 
66� خودخواهی، صبر، عصبانیت: دوست داريد اگر دير به منزل آمديد، همسرتان 
چه عکس العملی نش��ان بده��د؟ چطور او را قانع می كنید و ي��ا در چه صورتی قانع 

می شويد؟ 
67� امید داش��تن، خوش بینی: آيا از كارهای گذشته ی خود كاماًل راضی هستید؟ 

گذشته ی خوبی داشته ايد؟ چرا؟ 
چقدر به آينده امید داريد؟ چرا؟

68� صبر: در برابر خودخواهی ديگران چه عکس العملی نشان می دهید؟ 
�  وقتی پدرتان خودخواه می ش��ود، دوست داريد مادرتان چه عکس  العملی نشان 

بدهد؟ خودتان اين كار را می كنید؟
69� افس��ردگی، نشاط: هر كس ممکن است در مواقعی از زندگی دچار خستگی 
كاری يا فکری  شود، در اين مواقع معموالً چه می كنید؟ و دوست داريد با شما چگونه 

رفتار شود؟ 
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70� آرامش و خونسردی: وقتی كه كسی دچار حادثه ای می شود، چه كاری انجام 
می دهید؟ 

71� پیش��گیری، آينده نگری: چقدر در برابر بیماری ها از خود محافظت می كنید؟ 
آيا پیشگیری می نمايید؟ چه واكسن هايی را تزريق كرده ايد؟

72� غصه خوردن: برای از دس��ت  دادن چه چیزهايی ناراحت می ش��ويد و غصه 
می خوريد؟

73�  پوشش: در برابر هر كدام از محارم چه پوششی داريد؟
� پوشش در بیرون از منزل: پوشش شما در بیرون منزل چگونه است؟ 

�  چ��را اين پوش��ش را انتخاب كرده ايد؟ آيا پوش��ش تان در جاهای مختلف فرق 
می كند؟ اگر جايی ش��ما را مس��خره كنند و يا مجبور باش��ید، پوش��ش تان را عوض 

می كنید؟
�  بعضی اوقات انسان مجبور است پوشش را تابع محیط كند، اين طور نیست؟

74�  مسافرت، رفیق بازی: در مسافرت ها مايلید به غیر از همسرتان چه كسی باشد 
و چه كسانی نباشند؟

75�  حساس��یت، كین��ه ورزی، عدم گذش��ت: چه اتفاقی پیش بیايد ش��ما رفت و 
آمدتان را با كسي كم يا قطع می كنید؟ با كسی قطع رابطه داريد؟ به چه دلیلی؟ 

76�   صداقت: چه جاهايی به نظر شما صداقت، ساده لوحی است؟
�  دروغ مصلحتی چه مواقعی جايز است؟ 

77�  غد بودن، س��ختگیری: چقدر روي حرف خودتان تأكید داريد؟ نظر ديگران 
در اين زمینه چیست؟

78�  توقع داش��تن: چقدر انتظار داريد ديگران ش��ما را در س��ختی ها و مشکالت 
درک كنند؟  
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4ـ10 احكام و آداب خواستگاري در نگاه اهل بیت
1-رخصت  نگاه؛ نگاه كردن به زنی كه خداوند مهر او را برای خواستگاری به دلش 

اندازد، اشکالی ندارد.1 
2- نگاه به بدن زن؛ كسي كه خواهان ازدواج با زني است، ]مي  تواند[ به آن قسمت هايي 

از بدن زن كه او را به ازدواج با آن زن مي  خواند، نگاه كند. 2
3- نگاه در خواستگاري؛  هرگاه يکي از شما از زني خواستگاري كرد، اگر مي  تواند به 

آنچه او را به ازدواج با آن زن مي  خواند، نگاه كند، اين كار را بکند.3 
4- توصيه به ديدن؛ مغیره بن شعبه، مي  خواس��ت با زني ازدواج كند. پیامبر به او 
فرمود: »برو و او را ببین؛ زيرا اين كار،  باعث محبت ]و س��ازش بیش��تري[ میان شما 

مي  شود.« ]مغیره[ چنین كرد . با آن زن ازدواج نمود و از سازگاري او ياد كرد.4 
 5-نگاه و دّقت؛ نگاه به قصد ازدواج و حتي دقت در مواضع زينت اشکالي ندارد.5

6- نگاه به زيبايي ها؛ عیب ندارد كه مرد قبل از ازدواج زيبايي هاي زني را كه مي خواهد 
بگی��رد بنگرد؛ زيرا او مي خواهد معامله ي بزرگي  كند و اگر پیش��امدي  رخ  دهد، جبران 

ناپذير خواهد بود.6
7- نحوه ي پوش��ش زن؛ امام صادق فرمودند: زن مي تواند با جامه اي نسبتًا نازک 

براي او ظاهر شود كه آنان مي خواهند وارد معامله اي سنگین شوند.7
1. رسول اهلل: إذا ألَقي اهللُ في َقلِب امِرٍئ ِخطبََة اِْمَراَةٍ َفال بَأَس أن ينُظَر إلیها.)المعجم الکبیر، ج19، 

ص225( 
2 . رسول اهلل : َمن تاَقت نَفُسُه إلي نِکاِح امَرأَةٍ، َفلیَنُظر مِنها إلي ما يَدعوُه إلي نِکاِحها.)عوالي الأللي ، ج 3، ص 314( 

3  . رسول اهلل : إذا َخَطَب أَحَدُكُم الَمرأة، فإن استَطاَع أن يَنُظَر إلي ما يَدعوُه إلي نِکاِحها َفلیَفَعل.)سنن 
أبي داوود، ج 2، ص 229( 

4  . إن المغیرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي: اذهب فانظر الیها، فإنه أحري أن يؤدم بینکما. 
ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها.)سنن ابن ماجه، ج 1، ص 599( 

َجها.) الکافي، ج 5، ص365( 5.االمام الصادق: ال بَأَس بِأن يَنُظَر إلي َوْجهِها و َمعاِصِمها إذا أراَد أن يَتََزوَّ
َجها انّما ُهَو مستام َفان يَقض أمُر يَُکن. جل اِلَي َمحاِسِن الَمرأة َقبَل أن يَتَزوَّ 6.علي: اَل بَأَس بان يَنُظَر الرَّ

)بحاراالنوار، ج104، ص43(
7 .قال الصادق: نعم و ترقّق له الثیاب النه يريد ان يشتريها باعلي الثَمني.همان
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نكته: 
امام خمیني در تحريرالوسیله دربارة شرايط نگاه كردن به نامحرم،  آورده است: 

كسي كه قصد ازدواج با زني را دارد ، جايز است با اين شرايط ، به او نگاه كند: 
1. ن��گاه به قصد لذت بردن نباش��د؛ هرچند بداند كه قهراً ل��ذت، با آن نگاه، حاصل 

مي  شود. 
2. احتمال بدهد كه با نگاه كردن، اطالعات بیشتري به دست مي  آورد. 

3. زني باشد كه مي  توان با آن ازدواج كرد، نه مانند زن شوهردار و يا زن هاي در عده. 
4. احتم��ال بدهد كه توافق براي ازدواج به دس��ت می آيد، نه اين ك��ه بداند زن حتمًا 

خواستگاري را رد مي  كند. 
احتیاط،  اكتفا كردن در نگاه به صورت، دست ها، موها و زيبايي آشکار است، هر چند اقوي، 
ج��واز عبور از ظواهر به مچ  ها و بقیه بدن به جز عورت اس��ت. همچنین، احتیاط، اين 
است كه نگاه كردن به بدن،  از روي لباس نازک باشد، همان گونه كه احتیاط- اگر نگويیم 
اقوي-، اكتفا كردن در نگاه به همان زن مشخصي است كه قصد ازدواج با او را دارد، و 
اين حکم )جواز نگاه(، شامل قصد مطلق ازدواج نمي  شود، هرچند شخص با اين نگاه ]به 
زنان متعدد[، درصدد انتخاب همسر ] از میان آنها[ باشد. ضمناً ]در نگاه كردن به همان 
زن مشخص،[ اگر با نگاه اول، اطالعات الزم به دست نیامد، نگاه مجدد، جايز است .  
8- بيان حقيقت؛ پیامبر خدا: هرگاه يکی از شما در حالی كه موهايش را رنگ مشکی 
می بندد، زنی را خواستگاری كند، بايد رنگ  بستن موهای خود را به آن زن اطالع دهد.1 

9-اّطاع از زيبايي مو؛ امام باقر فرمودند: هرگاه قصد ازدواج كرديد و خواس��تید 
همس��ري برگزينید، همانگون��ه كه از زيبايي صورت جويا مي ش��ويد، از موي او هم 

بپرسید كه مو يکي از دو زيبايي است.2

ُّه يخِضُب.)الفردوس، ج1، ص297(  وادِ َفلیعلِمها أن 1. رسول اهلل: إذا َخَطب أَحُدُكم الَمرأة َو ُهو يخِضُب بِالسَّ
)من  الَجمالَیِنِ  أََحُد  عَر  الشَّ َفإنَّ  َوجهِها  َعن  يَسأُل  َكما  َشعِرها  َعن  َفلیسأل  ج  يَتَزوَّ أن  احدكم  أراَد  اِذا   .2

اليحضره الفقیه، ج3، ص388(
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حسن ختام اين بحث را به دعاهاي اهل بیت درمورد خواستگاري اختصاص داده ايم:
10- س��فارش پيامبر خدا: نخس��ت نیت خواستگاري بکن. سپس وضويي كامل 
بساز و نمازي را كه خداوند بر تو نوشته، به جاي آور. سپس پروردگارت را ستايش 
أ َفأحِس��ن ُوضوَءَك،  كن. و از او به بزرگي ياد كن. آن گاه بگو: اُكتُِم الِخطبََة، ثُمَّ تََوضَّ
دُه، ثُمَّ ُقل: الّلُهمَّ إنََّك تَقِدُر و ال أقِدُر،  وَصلِّ ماَكتََب اهللُ لََك، ثُمَّ احَمد َربََّك َو مجِّ
يها بِاس��ِمها-  و تَعَلُم و ال أعَلُم ، أنَت َعّاُم الُغيوِب، َفإِن َرأَيَت لي في ُفانََة- تَُس��مّ
َخي��راً في ديني و ُدنياَي و آِخَرتي، و إن كاَن َغيُرها خيراً لي منها في ديني و ُدنياَي 

و آِخَرتي، َفاقِض لي بِها. 
بار خدايا! تو مي  تواني و من نمي  توانم. تو مي  داني و من نمي  دانم . تو داناي نهان  هايي. 
پ��س اگ��ر در فالني – نام او را مي  بري- براي دين و دنی��ا وآخرت من خیر مي  بیني، 
و اگر جز او را براي دين و دنیا و آخرت من بهتر مي  بیني، او را برايم قسمت فرما!1 

11- توصیة امام علي : هر يك از ش��ما كه خواس��ت ازدواج كند، ]نخس��ت[ دو 
ركعت نماز بگزارد و س��ورة حمد و يس را بخواند و آن گاه كه از نماز فراغت يافت، 
ثن��اي خداوند را به جا آورد و بگويد: َمن أراَد مِنُكُم التَّزويَج َفليَُصلِّ َركَعتَيِن َوليَقَرأ 
وَجلَّ َوليُثِن َعَليهِ،  اةِ َفليَحَمِد اهللَ عزَّ بِفاتَِحةِ الِكتاِب و سوَرةِ يس، َفإذا َفَرَغ مَِن الصَّ
َوليَُقل: اللَُّهمَّ ارُزقني َزوَجًة صالَِحًة َودوداً َولوداً َش��كوراً َقنوعًا غيوراً، إن أحَس��نُت 
َرت، و  َش��َكَرت، و إن أَس��أُت َغَفَرت، و إن َذَكرُت اهللَ تَعالي أعانَت، وإن نَسيُت َذكَّ
إن َخَرجُت مِن عِنِدها َحفِظت، و إن َدَخلُت َعَليها ُس��رَّت، و إن أَمرتُها أطاَعتني، و 
ت َقَسمي، و إن َعِضبُت أرَضتني، يا ذالَجال واإلِكرامِ َهب لي  إن أقَسمُت َعَليها أبَرَّ

ذلَِك َفإِنَّما أسَألَُك و ال أِجُد إاّل ما َقَسمَت لي.2
بارخدايا! مرا همس��ري نی��ك و مهربان و زايا و سپاس ��گزار و قانع و پاك دامن روزي 
فرما! اگر نیکي كردم، سپاس گزاري كند. اگر بدي كردم، ببخشايد. اگر خداي بزرگ را 

1 . مسند ابن حنبل، ج 9، ص 151 
2 . النوادر للراوندي، ص 211
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ي��اد كردم، كمك نمايد. اگر ]خدا را[ فراموش كردم، يادآوري كند. هرگاه خانه را ترک 
كردم، خودش را حفظ كند. هر گاه بر او وارد شدم، خوش��حال ش��ود. اگر دس��تورش 
دادم، از م��ن فرمانبرداري كند. هرگاه س��وگندش دادم ]كه ف��الن كار را بکند يا نکند[ 
بپذيرد. هرگاه به خش��م آمدم، مرا خشنود س��ازد. اي خداوندگار شکوه و بزرگواري! 
چنین زني را به من ببخش، كه من از تو درخواست می کنم و به دست نمي  آورم،  مگر 

آنچه تو قسمت من كرده  اي. 
هر كس چنین كند، خداوند، آنچه را كه درخواست كرده، به او عطا مي  فرمايد.

12- دعاي امام صادق: اگر كسي بخواهد ازدواج كند دو ركعت نماز گذارد و پس 
از حمد و ثناي الهي اين دعا را بخواند:

َج الّلهَم َفاْقِدْر لِي مَِن النِّساءِ أَعفَُّهنَّ َفْرجًا َو أْحَفَظُهنَّ لي  اَلّلُهمَّ اني اُريُد اَن اَتََزوَّ
في نَْفِس��ها و في مالي و أْوَس��َعُهنَّ رِزقًا َو أْعَظَمُهنَّ بََرَكًة َو اْقِدْر لي مِنها َولَداً َطيّبًا 

تَْجَعُلُه َخَلفًا َصالحًا فِي َحياتِي و بَعَد َموتِي.
خداي��ا من مي خواهم ازدواج كن��م. خدايا براي من از میان زنان، بانويي عفیف تر، 
امی��ن و م��ال نگهدارتر، پر روزي و با بركت تر تقدير نما. زني كه در زندگي براي من 
مايه ي خیر و بركت باشد و فرزندي پاكیزه و صالح آورد كه در حیات و پس از مرگ 

من، جاي خالي مرا پر كند.1 

1 . التهذيب، ج7، ص407
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4ـ9 نمودار گفتگوهاي خواستگاري
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صفات شخصیتی ، روحیات ، 
 عالقه ها و سلیقه ها

  مثبت  
  سازنده بودن  
  خوش بینی    
  قاطع بودن     

  بذله گو  و خوش برخورد      
  با نشاط       

  منطقی        
  صبور       

  فروتن       
  اهل معاشرت      

  انتقاد پذیر       

  منفی  

  مغرور  ( خود خواه )        

  زود رنج        
  کنایه گو        

  خود نما         
  ولخرج          

  وراج         

  گرا تجمل

  بدبینی           

  گوشه گیر           

  بی نظم            

  بی اراده             

  نگرشهاي اقتصادي 

 نحوه اختصاص هزینه هاي زندگی  
 پس انداز  

 مسکن   
 توانایی اقتصادي   و جهیزیه  

 استقالل مالی 

    تجرد و تأهل      

ت ، پوشاك ، مسافرت ( تفریحا
    مهمانی ، مراسم عروسی ، هدایا و... 

  نگرشهاي سیاسی  
    گرایشات       

 فعالیت ها 

  خانواده ها   
    آداب و رسوم      

 نگرش ها  
         مذهبی    

          شخصیتی     
  اجتماعی  
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از جمله مباحث ضروری كه نقش��ی بسیار مهم در انتخاب مناسب و شايسته دارد 
و بی توّجهی به آن، انس��ان را عمری دچار پش��یمانی می كند، مس��أله ی تحقیق است. 
چنانچه وقتی ازدواجی دچار اختالل مي ش��ود، اّولین س��ؤالی كه مطرح می  گردد اين 
اس��ت: »مگر تحقیق نکرديد؟! چنین مس��أله ی به اين واضحی، قطعًا با تحقیق روشن 

می شد!« يعنی همه، اشکال اّول را متوجه امر تحقیق می دانند.
طبق رواياتی از امام علی كه اشاره به اين دارد كه »تا كسی را خوب نیازمودی 
ب��ه او اطمین��ان نکن«، »گفتار، ظاهر و برخورد خوب ت��و را فريب ندهد«1، ضرورت 
تحقیق در مورد فرد بیش از پیش در امر ازدواج نمايان می شود. هرچند متأّسفانه به آن 
كم توّجهی می شود و يا برخی آن را به عنوان يك تشريفات تلقی مي كنند و تحقیقات 

آنان صوری و ظاهری است و دقّت الزم را در امر تحقیق ندارند.
1. بحاراالنوار، ج100، ص86
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در تحقیق پنج نکته را بايد در نظر داشت:
1. چه زمانی تحقیق كنیم؟

2. از چه منابعي تحقیق كنیم؟
3. چه كسی بايد تحقیق كند؟

4. با چه شیوه اي و از چه موضوعاتی تحقیق كنیم؟
5.  چه سؤاالتي بپرسیم؟ 

ـ 1 زمان تحقیق 5
در مرحله ي اّول بايد توّجه كنیم قبل از ورود به مراحل اصلی خواستگاری تحقیق 
شروع شود. برخی، تحقیقات را به آخرين مراحل موكول می كنند؛ يعنی وقتی همه ي 
حرف ها زده شد، می گويند: حاال اجازه بدهید تحقیق كنیم. اين روش نادرست است؛ 
چرا كه اگر در تحقیق روشن شد مشکلی در كار است، تمام زحمات و رفت و آمدها 
با يك تحقیق كوچك تمام می ش��ود. در حالی كه در همان مرحله ي اّول می توانس��ت 
اي��ن كار فیصله پیدا كند و اين همه دردس��ر به وجود نیايد؛ و باعث ناراحتي يا ضربه 
خوردن به كس��ي نشود بنابر اين پیش از آمدن خواس��تگار، از او و خانواده اش جويا 

شويد، ببینید چقدر به شما شبیه اند؟

تحقیق در همه ي مراحل ازدواج، راهگشاس��ت. يعنی قبل از خواس��تگاری و پس 
از هر مرحله از ديدار، بايد مرحله ای ديگر از تحقیق انجام ش��ود و س��پس قرار بعدی 

گذاشته شود. لیکن تحقیقات در مراحل مختلف متفاوت است. 
تحقیق قبل از خواس��تگاری تحقیقی كاماًلً كّلی اس��ت. يك تحقیق مختصري انجام 
می شود. اين تحقیق نبايد چنان فراگیر باشد كه در حالی كه هنوز عروس و داماد همديگر 
را نديده ان��د، همه از آن اّطالع پیدا كنند. تحقی��ق بايد در اين مرحله، كّلیاتی را راجع به 
خواستگار يا فردی كه به خواستگاری آن می رويد به شما بدهد كه او چه كسی است؟ 
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گاهي برای خواس��تگاری دختری يك تلفن زده می ش��ود و اجازه مي گیرند كه به 
خواستگاری دختر بیايند؛ به دنبال آن تلفن، پسری به خواستگاری مي آيد كه چه بسا 
برای آن خانواده مزاحمت ها ايجاد  شود و هنگامی كه جواب منفی می شنود، با تهديد، 

ارعاب، مشکالت و دردسرهای متفاوت، آن خانواده را به عذاب می گذارد!
تحقیق اّولیه برای شناس��ايی كسی كه می خواهد به حريم خانواده پا گذارد، امری 
كاماًل ضروری است. اّما هر چه مراحل ديدارها بیش تر شود، تحقیق هم بايد جّدی تر 

صورت گیرد و به مراتب تحقیقات وسیعتر و دقیقتري انجام شود.

5ـ2 منابع تحقیق
براي تحقیق بايد چند محل مّد نظر گرفته ش��ود. ابتدا بايد از محیط زندگی يعنی 
محّله ای كه در آن س��اكن هس��تند و يا چنانچه چندين س��ال پیش در محله ای ديگر 
زندگی می كرده اند، از هر دو محل تحقیقات انجام ش��ود. از محیط كار، محّل تحصیل 

و اقوام فرد نیز تحقیق به عمل آيد. 
اّما در اينجا سؤالي مطرح می شود: از چه كسی تحقیق كنیم؟ 

پاس��خ اين اس��ت كه به فراخور هر محّل از معتمدان و افراد شاخص و متديّن و 
مسؤوالن بايد سؤال شود. يعني ابتدا در آن محیط بپرسیم: چه كسي معتمد و مطمئن 
اس��ت و بعد با او موض��وع را مطرح كنیم. محّقق قبل از اينک��ه وارد تحقیق پیرامون 
موضوع اصلی ازدواج شود، الزم است ابتدا در مورد منابع تحقیقی كه می خواهد سراغ 
ايش��ان برود تحقیق كند. ب��دون آگاهی از منبع تحقیق به س��راغ او نرويد. در تحقیق 
محّلی روا نیست در خانه ای را بزنیم و بگويیم ما می خواهیم در مورد همسايه ی شما 
چند سؤال بپرسیم. چه بسا همسايه ای كه شما درِ خانه ی او را زده ايد، كینه و عداوتی 
ديرينه با همسايه ي خود و فرد مورد تحقیق شما داشته باشد و چنان اّطالعات غلطی 
به ش��ما بدهد كه ش��ما را از ادامه ی تحقیق دلس��رد كند و يا منابع ديگری را به شما 
معّرفی كند كه آن ها نیز نظری مانند او دارند. بنابراين اّولین گام در تحقیق، شناس��ايی 
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منابع مّطلع و با صداقت است. 
تحقیقات فامیلی بسیار مهم اس��ت؛ زيرا اّطالعات دقیق تری نسبت به ديگر منابع 
تحقیق دارند و كس��ی غیر از فامیل از آن باخبر نیس��ت. اگ��ر فامیلي با آن ها وصلت 

كرده اند، آن فامیل مي توانند اّطالعات خوبي در اختیار شما بگذارند.
در پايان توجه شما را به نکاتي جلب مي نمايم:

در زمینه ی رفتار اجتماعی او چنانچه سابقه ای داشته است، با مراجعه به نیروی   -
انتظامی از اين سابقه اطمینان حاصل كنید. 

از همسايگان بايستی با احتیاط بیشتری سؤال شود و اگر تیزبین باشید، اطالعات   -
زيادی در مورد اخالق خانوادگی او می توانید بدست آوريد.

دوس��تان خانوادگی، همکاران، هم كالس��ی ها، همس��ايگان همگ��ی می توانند   -
جوابگوی بس��یاری از س��ؤاالت مهم باشند؛ به ش��رط اينکه از محقق بخواهید با آنها 

قراری بگذارد و با ايجاد رابطه ای صمیمی اطالعات مفیدی به دست آورد. 
عدم تمايل به جواب دادن س��ؤاالت تحقیق آن هم از سوی نزديکان فرد، خود   -

نشانه ای منفی است.
در صورتی كه افرادی را برای تحقیق به شما معرفی كرده اند، تنها به آن ها اكتفا   -

نکنید، بلکه از افراد مطلع ديگر و حتی مخالفان او نیز تحقیق كنید . 
از هر شخصی تحقیق می كنید، حتمًا از سابقه ي آشنايی او سؤال كنید تا بفهمید   -

چقدر اطالعات دارد و يا ارتباطش با او در چه حد است. 
اگر كس��ی كه از او راجع به طرف مقابلتان س��ؤال می كنید، دوست صمیمی او   -
می باش��د، خصوصیات دوس��تش را نیز در نظر بگیريد؛ چون دوستان از لحاظ بعضی 
خصوصیات ش��خصیّتی به يکديگر ش��بیه اند و خصوصیت دوس��تان صمیمی بیانگر 

شخصیت و روحیات حقیقی فرد است.
به كسی كه از او سؤال می كنید لزوم راستگويی و حّساسیت اين امر را گوشزد   -
كنی��د و به او اطمینان دهید كه اين مطالب جايی بازگو نخواهد  ش��د. در صورتی كه 
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حرف ضد و نقیضی شنیديد، همچنان به تحقیق خود ادامه دهید.

5ـ3 خصوصیات محقق
مطلب اساس��ی سوم در امر تحقیق، مسأله ی عوامل تحقیق است؛ اينکه چه كسی 

بايد به تحقیق برود؟ 
محّق��ق باي��د فردی پخته و زيرک باش��د تا بتواند از بین س��خنان منابع تحقیق به 
حقیقت دس��ت يابد. انس��ان ها معموالً نقاط ضعف و عیوب ديگ��ران را به راحتی در 
اختی��ار طرف مقابل نمی گذارن��د و اين كار، تحقیق را با مش��کل مواجه می كند. گاه 
منابع تحقیق بنا به مصلحت انديشی و يا بیم از اّطالع يافتن فرد تحقیق شونده )مورد 
تحقی��ق( اّطالع��ات را در اختیار محّقق نمی گذارند و يا در لّفافه و كنايه مطالبی را در 

اختیار محّقق قرار می دهند. 
در ام��ر ازدواج اين خیانت بزرگ گاهي صورت می گیرد كه پس از انجام ازدواج 
و بروز مش��کالت به س��راغ منابع تحقیق می روند و با ناراحتی و نفرين آنان را مورد 
خطاب قرار می دهند كه ش��ما حقايق الزم را ب��رای ما مطرح نکرديد و اكنون گرفتار 

اعتماد به سخنان شما شده ايم!
آن وقت پاسخ می دهند: »خجالت كشیديم و يا ترسیديم غیبت باشد و يا ترسیديم 

آن ها اّطالع پیدا كنند و از دست ما ناراحت شوند.« 
بنابراين، محّقق بايد با زيركی خاص از البالی س��خنان منابع تحقیق و با كوشش 
در رفع ابهاماتی كه در ذهن او نقش می بندد، به نتیجه گیری برس��د. محّقق مي تواند از 
بین اقوام، دوس��تان يا مشاوران مطمئن باشد. حتّی می توانید در اين امر از چندين نفر 

ياری بگیريد كه هر يك بخشی از تحقیق را به عهده گیرند. 
تحقیق اّولیه به خصوص در مورد دخترخانم ها بايد بگونه ای باشد كه تا زماني كه 
هنوز اقدامی انجام نگرفته اس��ت، نام او بر س��ر زبان ها نیفتد. امانتداری و رازداری در 

اين خصوص هم بر محّقق و هم بر منبع تحقیق الزم و ضروری است.
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بديهی اس��ت كه در مراحل اّولیه ممکن اس��ت طرفین اصاًل به توافق نرس��ند. لذا 
س��زاوار نیس��ت از همان ابتدا، ماجرا چنان پرجنجال در محله به گوش همه برسد كه 
در صورت عدم توافق، سوءظن و غیبت و تهمت احتمالی گريبان گیر فرد و خانواده ي 
او شود. بنابراين، امر تحقیق را بايد با ظرافت های خاص و با زيركی و رعايت همه ی 
جوان��ب پیگیری نمود. رعايت اين ظراي��ف در تحقیق از محّل كار، تحصیل و فامیل 

نیز صادق است.
در اينجا معلوم مي شود چقدر خصوصیات محقق و ورزيدگي او مهم است و چه 
خوب بود مؤسس��ات مطمئني ايجاد مي شد و براي جواناني كه محقق مناسبي ندارند، 

اين امر را تحقق مي بخشید.
در پايان چند نکته را يادآور مي شويم:

- س��عی كنید محق��ق را از میان صمیمی تري��ن و خیرخواه ترين افراد، نس��بت به 
خودتان انتخاب كنید؛ چون هم از خصوصیات شما آگاه هستند و هم دلسوز. 

- اگر به رازگويی و راس��تگويی محقق اطمینان نداشته باشید، اين احتمال را بايد 
بدهید كه هر چه رشته  ايد پنبه خواهد شد.

- محقق بايد مطالبي كه در طي تحقیق متوجه مي شود را فقط به فرد و خانواده اش 
بگوي��د و از بازگو ك��ردن در جاي ديگري خودداري كند، ضم��ن آنکه نبايد مطالبي 
را مصلحتًا مخفي نگه داش��ته و به آن ها نگويد؛ چرا كه ممکن اس��ت با اّطالع از آن 

نظرشان برگردد.
- محّقق بايد قدرت س��ؤال و جواب كردن را داش��ته باشد، نه خجالتی باشد و نه 
پرحرف. اگر خجالتی باشد، سؤالی نمی پرسد و اگر پرحرف باشد، اجازه ي پاسخگويي 

نمی دهد. 
- همین كه ديديد فرد نمی تواند تحقیق كند يا نمی داند چه بپرسد، شخص ديگری 

را برای اين كار برگزينید.
- در صورتی كه محققین چند نفرند، بايستی بینشان هماهنگی های الزم انجام شود 
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تا از دوباره كاری و يا از قلم افتادن برخی موضوعات تحقیق جلوگیری شود. 
- وظیفه ي محقق تنها جمع آوری اطالعات است نه تجسس و يا تحمیل عقیده. 

5ـ4 شیوه ي تحقیق
محّقق بايد به نحوی اطمینان منابع تحقیق را تأمین كند؛ مثاًل بگويد: س��خنان شما 
مانن��د رازی در نزد من می ماند و از اينکه گفتار ش��ما به فرد مورد تحقیق ما برس��د، 
آس��وده خاطر باشید و از سوی ديگر، با تأكید بر امین بودن آن فرد، از او بخواهید در 

حفظ اسرار پیرامون اين تحقیق و سؤاالتی كه از او می شود دقّت نمايد.
از ديگر نکات قابل توّجه در اين بخش، تعّدد تحقیقات اس��ت؛ يعنی نبايد به يك 
يا دو منبع تحقیق اكتفا شود. چه بسا اّطالعات غلط و ناقص يك منبع تحقیق، باعث 
تصمیم گیری غلط ما بش��ود. تحقیق در اين مکان های چهارگانه )محّل زندگی، محّل 
كار، محّل تحصیل و فامیل( موجب همپوشی و تکمیل اّطالعات می شود. بنابراين اگر 
از يك منبع، اّطالعات منفي را دريافت كرديد، بايد با نظر گروه های ديگر نیز مقايسه 

كنید. مسّلم است كه شما متوّجه می شويد كدام اّطالعات ناقص يا غلط است. 
گاه��ی اظهار نظرهای منف��ی و گاه اظهار نظرهای مثبت، غل��ط از آب درمی آيد 

بنابراين نبايد تحقیقات ناقص رها شود و تحقیق بايد همه جانبه باشد. 
نکته ی اساسی آخر، موضوع و سؤاالت تحقیق است. محّقق بايد سؤاالت ويژه ای 
را از پیش طراحی كند تا از پاسخ آن سؤاالت مقصود خود را كسب نمايد. و ااّل پاسخ 

منابع تحقیق بیش تر حالت كّلی گويی و مبهم خواهد داشت. 
به طور نمونه مي تواند در شروع بپرسد: شما چند سال است با اين خانواده همسايه 
هس��تید؟ مثاًل پاس��خ می گويد ده س��ال. باز سؤال ش��ود: آيا در اين ده سال درباره ی 
موضوع يا مس��أله ای از آن ها رنجیده خاطر شده ايد؟ همسايه پاسخ می گويد: البته بین 
هر همس��ايه ای گاه مشکالت و مس��ائلی پیش می آيد. بله يك مسأله ای داشته ايم؛ اما 
چی��ز مهّمی نبود! باز بپرس��د: می ش��ود بگويید آن چیزی كه مهم نب��ود راجع به چه 
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مسأله ای بوده است و با معذرت خواهی و نرمش خاص، سؤاالت را همین طور ادامه 
دهد تا بفهمد آن چیزي كه مهم نبوده چه بوده اس��ت. آنگاه درمی يابد كه اتّفاقًا همان 

نکته خیلی هم در زندگی خانوادگی می تواند مهم باشد. 
مثاًل می گويد: اين ها س��طل زباله شان را از صبح جلوی درِ خانه می گذاشتند و ما 
ناراحت می ش��ديم ... به همین روش كم كم فرهنگ آن خانواده را مورد بررس��ی قرار 
مي دهد كه منّظم هستند يا بی نظمی بر خانواده ی آن ها حاكم است و به همین ترتیب 

در هر سؤال به طور مصداقی وارد مباحث جزيی و اصلی بشود.
س��ؤاالت علی رغم جزيی شدن، بايد به گونه ای باشد كه جهت گیری در آن نباشد. 
يعنی پاسخ دهنده نظرتان را حدس نزند كه بخواهد پاسخ را مطابق میل شما بدهد. 

به طور مثال: اگر می خواهید خانواده ي مورد تحقیق ش��ما مقیّد به حجاب باشند، 
چنانچه سؤال خود را اينگونه مطرح كنید: آيا خانواده ي مقیّدی هستند؟ در پاسخ شما 
چه در خواس��تگاری و چه در مرحله ی تحقیق پاس��خ می دهند: بله ما هم كه آدم های 
غیر مقیّد نیستیم. از اين نوع سؤال، آن ها منظور شما را به صراحت می فهمند و مطابق 

با نظر شما پاسخ می گويند. 
س��ؤال خود را از جنبه ای مخالف بپرسید. مثاًل بپرسید: آيا در پوشش و حجابشان 
خیلی سختگیری دارند؟ با اين سؤال، منبع مقصود شما را درک نمی كند و نمی داند آيا 
شما عالقمنديد حجاب محکمی داشته باشند يا دلتان می خواهد در امر حجاب آزادی 
بیش تری داش��ته باشند. اين سؤال بنحوی مطرح شد كه با آن لفظ مقیّد تفاوت داشت 
و مقصود محّقق بايد كش��ف حقیقت باشد. از اين رو، نبايد پاسخ گوينده مطابق میل 

ما پاسخ ما را بدهد. در سؤاالت ديگر نیز بايد به همین روش عمل كرد. 
در مباحث سیاس��ی، عقیدتی، اجتماع��ی و فرهنگی نیز باي��د آنچه برای زندگی 
آينده ي ش��ما مهم است، موضوع تحقیق قرار گیرد. به عنوان مثال، كسی كه نسبت به 
مباحث سیاسی حّساسیتی خاص دارد و با اعتقادات او محکم گره خورده است، اگر 
همسرش نسبت به مسائل سیاسی جاری كشور مخالف او تلّقی شود، از او فوق العاده 
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متنّفر می شود و بنیان اين خانواده اگر شکل بگیرد، بنیانی سست و ناپايدار است. 
در تحقیق پیرامون مباحث اجتماعی، مس��ائل اساس��ی و آف��ات اجتماعی از قبیل 
اعتیاد، رابطه ی غلط با جنس مخالف، بايد با ظرايف خاصی مورد توّجه قرار گیرد. در 
اين عرصه نبايد فقط از يك گروه خاص تحقیق كنیم و از طرفي صرف نظر يك نفر 
خط بطالن بر نام او بکشیم و از او چشم بپوشیم و چنانکه پیش از اين گفتیم، تحقیق 

بايد همه جانبه باشد. حتی بنحوی از خود فرد تحقیق به عمل آوريم. 
طبق حديثی از رس��ول گرامی كه فرمودند: هنگام انتخاب همس��ر به وضعیت 
اخالقی و رفتاری ب��رادر و خواهرهايش بنگريد، زيرا كه زنان همانند برادر و خواهر 

خويش فرزند می آورند، می توان ضرورت تحقیق از خانواده ي فرد را فهمید.
در كش��ور اس��المی ما، خانواده نقش اساس��ی و واقعی را در ازدواج ايفا می كند. 
نمی توان گفت: من كاری به خانواده ي او ندارم، پدرش هر طوری می خواهد باش��د، 
به من مربوط نیست. اين، برداشت غلطی است. اثر خانواده در زندگی شما مستقیم و 

غیر مستقیم زياد خواهد بود.
البته تمام اين موارد اس��تثناپذير هم هس��ت؛ مثاًل دو نفر از شهرستانی به دانشگاه 
ش��هری ديگر آمده اند و می خواهند پس از تحصیل نیز در همان ش��هر محل تحصیل 
زندگی كنند. بديهی اس��ت در چنین ازدواج هايی نقش خانواده كمرنگ تر می شود، اّما 
قطعًا دو دانشجوی جوان در همان شهری كه خانواده شان در آن زندگی می كنند، اگر 

قصد ازدواج دارند، نمی توانند از خانواده های خود چشم بپوشند.
بديه��ی اس��ت نقاط ضعف خانواده نباي��د در تحقیق، به می��زان نقاط ضعف فرد  
محاس��به شود؛ يعنی نقاط ضعف خانواده اگر بسیار حاد بود بايد شما از ازدواج با او 

منصرف شويد، ولی در مورد فرد بايد حداقل ها هم مورد نظر باشد. 
گاه از سر بی حالی و سهل انگاری در خصوص خانواده ها، تحقیق صورت نمی گیرد 
و می گويند ما توّكل به خدا كرديم. اين سخن غلطي است كه انسان كم كاری خود را 

پای توّكل به خدا بگذارد و يا بجای تحقیق، از استخاره ياری بگیرد. 



180

5ـ5 نكات مهم در تحقیق
برايتان مهم باش��د بدانید پس��ر روزيش را از راه حالل بدست می آورد يا نه. در   -
اين زمینه می توانید از همکارانش سؤال كنید و عالوه بر اينکه از خصوصیات اخالقی 

او می پرسید، از نحوه ی كار كردن و دقت او در حالل و حرام سؤال كنید.
از محّقق بخواهید مدتی در محل كار يا تحصیل، فرد را مورد مراقبت قرار دهد    -
تا بعضي از برخوردها، رفتارها و حتی میزان اهمیت او به مذهب را از نزديك ببیند. 
وقتی از همسايه ها راجع به طرف مقابل تحقیق می كنید، مواظب باشید جزئیات   -
خواس��تگاری و ارتباط با آن ها را بر مال نکنید، چون ممکن است همسايه ها سوگیری 

كنند يا بعدها مزاحمت ايجاد كنند. 
سعی كنید با همکار يا هم مغازه ای او قرار مالقاتی بگذاريد.   -

از دوس��تان او راجع به خصوصیات روحی او س��ؤال كنید و اينکه تا چه حد به   -
دوس��تی خود وفادار است. از مس��افرت ها و جاهايی كه با هم رفته اند و از عاليق او 

بپرسید. 
موقعیت آن ها و اينکه در محله به چه اسم و عنوانی مشهورند، چقدر با همسايگان   -
ارتباط دارند و اينکه بیش تر چه چیزهايی برايشان مهم است را از همسايگان بپرسید. 

يك راه كشف فرد، پرسیدن از پدر و مادر اوست. )سؤاالت اكتشافی(  -
در تم��ام مراحل تحقیق اين نکته را فراموش نکنید كه اين خود ش��ما هس��تید   -
كه بايس��تی پیگیر مسأله ی تحقیق باشید و به موضوع اهمیت بیش تري دهید نه اينکه 

خانواده تنها مسؤول باشند.
محّقق بايد با دوس��تان فرد گفتگويی را ترتیب دهد تا هم ظاهر آن ها را ببیند و   -

هم با خلقیات آن ها آشنا شود و از طرف مقابل اّطالعاتی بدست آورد. 
فرد را از دوس��تانش بشناس. فراموش نکن كه او كسی را برای دوستی انتخاب   -

كرده است كه از لحاظ شخصیّتی و مذهبی تا حدی هم جهت او است. 
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نبايد تحقیقات به گونه ای باش��د كه اسباب آزار و اذيت و يا تجسس بی مورد را   -
فراهم كند. 

از محقق بخواهید سؤاالتی بپرسد كه جواب بله يا خیر داده نشود، بلکه شخص   -
مقابل را به توضیح وادارد. 

قرار نیس��ت نظرتان را در تحقیقات هم جهت با شخص منبع تحقیق كنید. شما   -
برای كشف حقیقت آمده ايد؛ نه برای ايجاد ارتباط و تفاهم، هر چند ارتباط مناسب و 

حسن تفاهم مي تواند به طرف مقابل اطمینان دهد و نکات مهمي را بیان كند.
تغییر و تحّوالت در زندگی فرد خود نش��انه هايی از حاالت و روحیات اوست،   -

در تحقیق به اين مسائل توّجه كنید. 
از همس��ايگان در مورد اخالق در خانه، س��ابقه ی دعوا و يا رفتار بد در محله   -

پرس و جو كنید.
كسی كه برای تحقیق می رود می تواند با موضوع ديگری غیر از ازدواج سؤاالتی   -

بپرسد و سپس موضوع را به صورت مستقیم بیان كند. 
از كسی كه بیشتر با او مسافرت رفته است، راجع به عادات، اخالقیات و روحیات   -

او پرس و جو كنید و بپرسید آيا باز هم دوست دارد با او مسافرت برود يا خیر. 
موضوعاتی كه برايتان اهمیت بیشتری دارد، به محقق تأكید كنید و از او بخواهید   -

اهمیت موضوع را بروز ندهد. 
در كن��ار تحقی��ق از فرد در مورد خانواده اش نیز پرس و ج��و كنید، تا او را در   -

ارتباط با جمع و خانواده اش بشناسید. 
اگر در گفتگو با افراد مختلف به تناقضی رسیديد، تحقیق در آن زمینه را با دقّت   -

بیشتر و به دور از حساسیت ادامه دهید. 
توصی��ف خ��ودش را با توصیف ديگ��ران در رابطه با اخالق و ش��خصیتش و   -
يا زمینه های ديگر مقايس��ه كنید تا ببینید چقدر ترس��یمش از خودش واقعی اس��ت و 

می توان به حرف هايش اطمینان كرد. 
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بع��د از اينک��ه محقق تحقیقات خود را انجام داد، زمان��ی را تعیین كنید و از او   -
بخواهی��د تا يافته هاي��ش را برايتان تعريف كند و ش��ما آن را ارزيابی كنید تا نواقص 

كارش برای تحقیق بعدی مشخص شود.
با بیش��تر حرف  زدن با محقق معلوم می ش��ود كه محقق همان چیزهايی را كه ما   -

می خواهیم تحقیق كرده است يا نه.
بهتر اس��ت بعد از آخرين تحقیقات در صورتی كه با مش��کلی رو به رو شديد،   -

جلسه ای را برای رفع ابهامات ترتیب دهید. 
برای دس��تیابی به اّطالعات كامل و دقیق بايس��تی از وضعیت فعلی و سابق فرد   -

در زمینه های گوناگون تحقیق كنید. 
بعضی س��ؤاالت مش��تركند. می توانید جه��ت اطمینان و اعتم��اد آنها را از همه   -

بپرسید. ولی سؤاالتی هستند كه فقط عده ي خاصی جوابگو هستند. 
افعال و حاالت ش��خص را در محیط های مختلف بررسی و آن را با گفته هايش   -

در جلسات خواستگاری مقايسه كنید. 
وجود بیماری خاص يا اعتیاد داش��تن او، با تحقیق راجع به پرونده ی پزش��کی   -
روشن می شود و اگر يکی از دوستان، همکاران و يا فردی از خانواده يا فامیل او معتاد 
بودند؛ زنگ خطری اس��ت برای احتمال اينکه او نیز معتاد باش��د. پس بايد از عدم آن 

اطمینان حاصل كرد.

5ـ6 سؤاالت تحقیق
در اين قسمت نمونه اي از سؤاالت تحقیق را به تفکیك موضوعات ارائه داده ايم.

از: دوستان، خانواده � راجع به: هدف از ازدواج، برنامه ی آينده ی زندگی  
زن يا شوهر ايده آل او كیست؟  -

آيا در مورد آينده ی زندگی خود )خانودگی، تحصیلی، كاری( برای شما صحبت   -
كرده است؟
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فکر می كنید برای چه می خواهد ازدواج كند؟  -
***

از: خانواده، دوس��تان، محل تحصیل )اس��اتید، همکالس��ان(، همکاران و كس��به، 
همسايگان، فامیل

راجع به: اعتقادات مذهبی و میزان پايبندی به آن ها
آيا تا به حال نماز خواندن او را ديده ايد؟ چقدر به نماز اهمیت می دهد؟  -

حجاب او را چگونه می بینید؟  -
***

از: خانواده، فامیل، همسايگان � راجع به: اخالق خانوادگی
صفت بارز اخالقی او در خانواده چیست؟ چه صفات خوبي در او می بینید؟  -

كدام اخالق خوبش شما را جذب كرده است؟  -
صفات بد او چیست؟  -

حساسیت های او در رابطه با خانواده اش چیست؟ ازچه اخالقی بدش می آيد؟  -
***

از: دوستان، محل تحصیل، همکاران، همسايگان
راجع به: اخالق فردی � اجتماعی

رفتار اجتماعی او را چگونه می بینید؟  -
از صفات اخالقی كدام موارد را در او بیش تر می بینید؟  -

در چه مواقعی عصبانیت او را ديده ايد؟  -
با چه كسانی بیشتر )دوستان( رفت و آمد دارد؟ )چه تیپ افرادی(  -

***
از: دوستان، همکاران، خانواده � راجع به: وضعیت اقتصادی او

-  آيا از میزان درآمد او اّطالع داريد؟ آيا از كار و درآمدش راضی است؟
پول هايش را بیش تر در چه مواردی خرج می كند؟  -
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مراسم عروسی را دوست دارد چگونه برگزار كند؟  -
وضعیت مسکن او چگونه است؟  -

***
از: خانواده، دوستان، فامیل � راجع به: توانمندی ها

چقدر دختر و پس��ر را برای اداره ی زندگی توانمند می دانید؟ )وظیفه شناس��ی ،   -
قبول مسؤولیت زندگی(

پیروزی های او در زندگی چه بوده است؟ چقدر او را موفق می دانید؟ الگوی او   -
در زندگی موفق چه كسانی هستند؟
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5ـ7 نمودار تحقیق
در پاي��ان براي دس��ته بندي ابعاد تحقیق كه بعضي در بخش هاي گذش��ته توضیح 
داده شده و بعضي به عهده ي خود شما گذاشته شده است، جدول زير ارائه مي گردد:
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 محقق      

 زیرك      
 با تجربه    

 راز دار  ( تاکید کردن به او )     
آشنا به خصوصیات فرد  ( مطلع ) 

 خیر خواه             
 راستگو        

 امین      
 به دور از قضاوت سطحی

 مطمئن    

 انواع      
 خویشاوند       

غیر خویشاوند     
   

 نیروي انتظامی   

 همکار     

 مشاور      

وظایف    
  

 آماده کردن سواالت ( تنظیم سواالت )     
 هماهنگی با سایر محققان 

 پرسش از افراد متعهد و آگاه و معتبر و معتمد 
 پرسش از دشمنان فرد    

 صفات      

 دوستان    
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لحظه ي سرنوش��ت س��از در ازدواج وقتی است كه انسان می خواهد بعد از كسب 
اطالعات و نظريات، تصمیم بگیرد. در اين مبحث ابتدا به دو نکته ي مهم در اين زمینه 
كه عمدتاً  با آن درگیر هستند، يعنی قسمت و استخاره مشروحًا  پرداخته مي شود و بعد 
موضوعات مش��اوره، ش��یوه ي ارزيابي مالک ها و ديگر نکات بطور مختصر و فشرده 

ذكر خواهد شد. 
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6ـ1 جایگاه قسمت در ازدواج
از مباح��ث مهّمي كه معموالً در امر ازدواج از آن خیلی س��خن به میان می آورند، 
بحث قس��مت است. می گويند: »سختگیری نکنید. اگر قسمت باشد، می شود؛ قسمت 
نباش��د، نمی ش��ود«. اين س��خن از مصاديق »كلمة حق يراد بها الباطل« است؛ كلمه ی 
حّقی اس��ت كه از آن اراده ی باطلی می كنند. ازدواج در زندگی انس��ان با سرنوش��ت 
در ارتباط اس��ت و فردی هم كه با ش��ما ازدواج می كند، جزء سرنوشت شماست. اّما 
نبايد فراموش كنید داستان سرنوشت انسان ها سرنوشت سیّال است. در اين سرنوشت 

گزينه های متعّددی را نوشته اند. 
در سرنوشت يك دختر يا پسر، اسم دختران يا پسران ديگری رقم خورده است كه 
احتماالً با يکي از آن ها ازدواج مي كند. در پی اعمالی كه فرد انجام می دهد، گزينه های 

سرنوشت محدودتر می شود تا سرانجام به يك مورد ختم شود.

6ـ1ـ1 قضا و قدر 
بحث قس��مت را بايد تحت واژه ی غنی تر »قضا و قدر« مورد بررس��ی قرارداد كه 

تقريبًا معادل واژه ی »سرنوشت« در فارسي است. 
مقصود از قضا و قدر يا سرنوش��ت، اين است كه انسان در مسیر زندگی خود در 

مدار مشّخص تعیین شده در حال حركت است.
علمای اهل لغت و تفس��یر »قضا« را به معنی سرنوشت قطعی مي دانند و »َقَدر« را 
به معنی سرنوشتی كه از روی محاسبه و مشروط اتّفاق می افتد. يعنی چنانچه كسی از 
يك ساختمان به طرف پايین پرتاب شود حداقل پايش خواهد شکست. اين بخشی از 
قدر اس��ت. سختی زمین، نوع فرود آمدن او، نوع قدرت بدنی و توان آن فرد، شرايط 
مختلفی را در كنار هم قرار می دهد تا َقَدر ش��کل بگیرد. بطور مس��ّلم نظام هستی بر 

اساس قدری بنا نهاده شده است و قوانینی بر آن حاكم است. 
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همچنین در اين عالم هستی، يك قضايی حاكم است كه اگر كاری در قضای الهی 
حتمی شده باشد، ديگر بدون ترديد آن رخ خواهد داد و شرايط و اگر و اّمايی در آن 
 نقش ندارد؛ مثاًل در قضای الهی چنان مقّرر كرده اند كه در فالن تاريخ حضرت آدم

به دنیا بیايد. اين قضای الهی قطعًا رخ می دهد. 
مالصدرا در كتاب »الشواهد الربوبیه« می نويسد: قضا مال عالم مجّردات است و قدر 
مال عالم ماّديات. بعضي از حکماي متألّه قائل به اين نکته بوده اند كه در ماديات چیزی 
ب��ه نام قض��ای حتمی نداريم. يعنی هر چه در جهان م��اّدي رخ می دهد، قضای حتمی 
نیست؛ مشروط به شرايطی است. اّما آنچه در عالم مجّردات است، قضای حتمی است. 

6ـ1ـ2 اختیار و سرنوشت 
 اختیار انسان هم جزء سرنوشت و قضا و قدر است يعنی اختیار از سرنوشت جدا 
نیس��ت و يکی از بخش های سرنوشت انس��ان، مختار بودن اوست. اختیار در يکايك 
انسان ها و جنّیان وجود دارد. خداوند اختیار را در انسان ها قرار داده است تا بر اساس 
اختیارش��ان در راه های گوناگونی كه در سرنوشت آنان قرار دارد، يکی از آن راه ها را 

انتخاب كنند. 
ماحص��ل نگاه به بحث سرنوش��ت اين اس��ت: خداوند در زندگ��ی هر يك از ما 
راه هايی را به نام سرنوشت قرار داده است. برای تشريح بهتر اين بحث، مثالی را بیان 
می كنیم. اداره ي راه و ترابری برای خروج از شهر اصفهان، راه ها و جاده هايی را آماده 
كرده اس��ت كه هر يك به سمتی از ش��هرهای مختلف متّصل می شود. چنانچه كسی 
قصد س��فر به يکی از ش��هرهای ديگر داشته باش��د، ناگزير است يکی از اين راه ها را 
برگزيند. اين جاده ها از قبل تعیین شده است و كسی نمی تواند غیر از اين راه ها از راه 
ديگری از اصفهان خارج شود ولی اينکه من به كدام جاده بروم و قصد كدام شهر را 
داشته باشم، اختیارش را به خودم واگذار كرده اند و من می توانم شهرهای مختلف را 
برای سفر برگزينم ولی ناگزيرم برای سفر به هر يك از آن شهرها از راه مخصوص آن 
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از اصفهان خارج شوم. بنابراين اختیارم مطلق نیست؛ نمی توانم بگويم از همین مکانی 
كه ايس��تاده ام، می خواهم از شهر بیرون بروم. مس��ّلمًا به ديوار يکی از ساختمان های 
س��ر راه برخورد خواهم كرد؛ مگر اينکه در مس��یر جاده ای كه قباًل تعیین شده است، 
با پیچ و خم هايش عبور كنم و از ش��هر خارج شوم. بنابراين با اينکه اختیار دارم ولی 
راه های محدودی برای اين سفر در پیش روی من است. حال اگر كسی از من بپرسد 
كجا می روی؟ می گويم: از جاده ای كه اداره ي راه احداث كرده است می روم. ولی اگر 

بگويد با اختیار خود آمده ای يا نه؟ می گويم: بله می توانستم نیايم. 
در ماجرای جنگ صفین پیرمردی از امیر المؤمنین پرس��ید: يا علی اينکه ما به 
جنگ صفین آمده ايم، در سرنوش��ت ما نوش��ته ش��ده بود يا نه؟ حضرت فرمودند: از 
هی��چ تپه ای باال نرفتید و از هیچ بلندی به پايین نیامديد مگر اينکه جزء سرنوش��تتان 
بود. پیرمرد با شنیدن اين سخن ناراحت شد و گفت: پس ما كاری نکرده ايم. ما داريم 
در مس��یر سرنوش��ت حركت می كنیم. حضرت فرمودند: ش��ما با اختیار خود در اين 
سرنوشت آمديد.1 اگر تو برای جنگ صفین آمدی، در سرنوشتت نوشته بودند اّما در 
سرنوشتت، ده ها متغیّر ديگر هم بود؛ می توانستی در كوفه بمانی و اين اتّفاق ها برايت 
نیفتد. می توانستی به سپاه معاويه بروی و از آن مسیر حركت كنی و علیه من بجنگی. 
ده ها چیز در سرنوشت تو مشّخص شده بود و تو با اختیار خودت اين راه را انتخاب 

كردی. اين، داستان سرنوشت است. 

6ـ1ـ3 حق انتخاب در ازدواج 
در مسأله ی ازدواج هم، اين قاعده جاری و ساری است. در سرنوشت شما تعداد 
زيادی به عنوان همس��ر وجود دارند. اين، برای ش��ما مقّدر است، ولی قضا نیست تا 
كدام اتّفاق بیفتد و هر يك كدام را انتخاب كنید، مشروط به ده ها گزاره ي ديگر است. 
اگر اغلب گزاره ها اتّفاق بیفتد و گزاره ي آخري محّقق نش��ود، از سرنوشت شما خط 

1. الکافي، ج1، ص155
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می خورد. يعنی او در سرنوش��ت تو نوش��ته شده بود، ولی در اثر عمل اختیاری تو در 
زندگیت رخ نداد. 

ممکن است كسی بگويد: چرا فالن دختر كه من به او عالقه دارم، جزء سرنوشت 
من نیست يا فالن پسري كه فکر می كنم مناسب ازدواج با من است در سرنوشت من 

قرار ندارد؟ 
در پاسخ به اين سؤاالت بايد گفت: خداوند بهترين سرنوشت ها را برای ما در نظر 
گرفته است. ممکن است ازدواج اين دخترخانم با آن آقا پسر بهترين سرنوشت باشد؛ 
ولی در ازدواج با آقای ديگری بدترين سرنوش��ت باشد. خداوند خیر بندگان خود را 
می خواهد اّما به خیر آتی بنده نظر دارد نه به خیر آنی. ما حال را می بینیم ولی خداوند 

كّل مسیر حركت را در نظر دارد. زيرا ما برای جاودانگی آفريده شده ايم.
اگر خداوند افرادی را در سرنوش��ت ما قرار نداده اس��ت، به اين معنی نیست كه 
قصد محروم ساختن ما را داشته است؛ بلکه خداوند آن ها را اصاًل به صالح ما ندانسته 
است؛ زيرا خداوند اّوالً قادر است؛ ثانیًا عالم مطلق؛ ثالثًا خیرخواه مطلق است. خداوند 
می دان��د اين دختر در س��عادت ت��و چقدر نقش دارد و در ازدواج ب��ا او در آينده چه 

اتّفاقی می افتد. 

6ـ1ـ4 جزئی برخورد نكردن در ازدواج 
گاه ديده مي  ش��ود دختر و پس��ری به هم عالقمند ش��ده اند و احس��اس می كنند 
می توانند زندگی موفّقی داش��ته باش��ند. پس��ر می گويد: اگر با اين دختر ازدواج كنم، 

خوشبختی من حتمی است. اين، سخن نسنجیده و ناپخته ای است. 
جوانان عزيز بايد بدانند انس��ان هايی كه دارای تجربه اند و شاهد زندگی های موفّق 
و ناموفّ��ق بوده اند، اينچنین قضاوتی ندارند. چه بس��ا همین ف��ردی را كه برای ازدواج 
برگزيده ايد و با يقین می گويید او در خوش��بختی من مؤثّر اس��ت، ب��ا حادثه ای كه در 
زندگی شما اتّفاق می افتد، او را عامل بدبختی و فالكت زندگی خود به شمار آوريد. چه 
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ازدواج های ش��یرينی كه عاقبت از زهر هالهل تلخ تر شد و همه شگفت زده می پرسند: 
آن ها كه زندگی موفّق و با لّذتی داشتند! چه شد كه اينگونه چرخ زندگیشان برگشت؟! 
عالم هستی پستی و بلندي  های فراوانی دارد و در آن اسرارها نهفته است. بنابراين 
در امر ازدواج، جزمي برخورد نکنید. چه بسا انتخابی كه جز عذاب، ثمری برای شما 
ندارد. بنابراين به خدای خود اعتماد كنید. او خیرخواه مطلق است و بخشنده ای است 
كه در بخشش خود بخل نمی ورزد. اگر صالح تو را در آن می ديد كه اين دختری كه 
دل به آن بس��ته ای در سرنوش��ت تو مقّدر شده باشد، او را در سرنوشتت قرار می داد. 

پس اگر احساس كرديد در سرنوشت شما جای ندارد، بیهوده تالش نکنید. 
برای اينکه تش��خیص دهید كه آيا كسی در سرنوشت شما قرار دارد يا نه، راهش 
اين اس��ت كه در حد معمول و روش های صحیح ب��رای ازدواج او اقدام كنید. اگر با 
روش های س��الم و منطقی به پیش رفتید، اّما موانع يکی پس از ديگری بر سر راهتان 
بوجود آمد كه برداشتن آن موانع از عهده ي شما خارج است، در اين صورت احتمال 
بدهید كه اين فرد در سرنوش��ت ش��ما ثبت نشده اس��ت و به راحتی از كنارش عبور 
كنید. البته اينجا صحبت از ترک س��ماجت و لجاجت اس��ت؛ تا پايداري و مقاومت؛ 
مثاًل اگر جوانی چندين س��ال برای ورود به دانشگاه در كنکور سراسری شركت كرده 
و علی رغ��م تالش بی وقفه و برنامه ريزی های دقیق موفّق به كس��ب نمره ی قبولی در 
رشته ی مورد نظرش نشده است، بپذيرد كه در سرنوشتش نبوده است. آنچه سرنوشت 
برای ما رقم می زند ش��یرين اس��ت. آن را با تلخی ياد نکنیم. زيرا ما از عاقبت خويش 
و س��ختی ها و ناكامی های خود بی خبريم. چه بس��ا تصّور ما در انتخاب فردی رش��د 
و بالندگی را به همراه داش��ته باش��د، ولی از عاقبت و پايان مسیر آن بی خبريم كه چه 

تباهی و بدبختی گريبان گیر ما می شود. 
اللهم فاجعل نفس��ي مطمئنة بقدرک راضیة بقضائك؛1 خداوندا! نفس��م را به قدر 

خود اطمینان بخش و به قضاي خود راضي گردان.
1. زيارت امین اهلل
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6ـ1ـ5 سرنوشت همسر فرعون
بدترين شوهر تاريخ فرعون بود. زيرا بدترين همسر، كسی است كه تندخو، ظالم 
و مس��تکبر باشد و فرعون در استکبار و تندخويی نظیر نداشت. او به همسرش حکم 
كرده بود كه كافر باشد و شرک بورزد. در اين جهت هم تمام خوشي ها و راحتي ها را 
براي او فراهم كرده بود. همه ی زمینه های مش��رک شدن و كفر ورزيدن او فراهم بود. 
اگر تأّملی در زندگی آس��یه و فرعون نمايیم، برای ما اين سؤال مطرح می شود: »چرا 
آس��یه بايد در سرنوشت فرعون قرار داشته باشد؟« خداوند چرا چنین همسر بدی را 

برای آسیه رقم زد؟ آيا آسیه بدبخت شد و يا خوشبخت و سعادتمند گرديد؟
آسیه خوشبخت و خوش عاقبت شد. تا آنجا كه خداوند او را در قرآن ستود و او 

را ضرب المثل مؤمنان قرار داد: »َو َضَرَب اهللُ َمثاًَل لِلَّذيَن آَمنُوا اْمَرأَة فِْرَعْوَن...«1. 
پس عّلت آن ازدواج را درمی يابیم كه اگر آس��یه همس��ر فرعون نمی ش��د، به اين 
مقام بلند معنوی نمی رس��ید. آس��یه از لحاظ معنوی هر چه دارد در همس��ری فرعون 
دارد و مقامات آس��یه دس��تاورد و در پرتو ازدواج با فرعون و اس��تقامت در ايمان در 
برابر فرعون بود. هر چند به ظاهر اين ازدواج، موفّق ارزيابی نمی شود ولی باطن اين 
ازدواج چنین ثمره ی شیرينی را برای آسیه داشت. َفَعَسي أْن تَْکَرُهوا َشیئًا و يَْجَعَل اهللُ 

فیِه َخیْراً كثیرا2ً.

6ـ1ـ6 ازدواج با حجت خدا 
اگر به خانم های مؤمن بگويید: ش��ما ازدواج با امام زمان را دوس��ت داريد يا 
بهشت را؟ پاس��خ مي دهند: حاضريم زندگی و بهشت را بدهیم و همسر آن حضرت 
شويم. ولی زن نوح چنین موهبتی نصیبش شد � همسر حجت خدا در زمان خود 
گفت:  كه  هنگام  آن  در  است،  زده  مثال  فرعون  همسر  به  مؤمنان  براي  خداوند  و  تحريم)66(/11:   .1
»پروردگارا! خانه اي براي من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از گروه 

ستمگران رهايي بخش.«
2. نساء)4(/19: پس چه بسا چیزي را خوش نمي داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مي دهد.
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بود � ولی همین ازدواج موجب ش��قاوت و بدبختی او شد؛ يعنی ممکن است ظاهراً 
همس��ر خوبی نصیب انسان ش��ود، ولی بخاطر ناسپاسي فرد، آن ازدواج او را جهنّمی 
كند. چه بسا اگر زن نوح نشده بود، اينقدر بد عاقبت نمی شد كه خداوند بفرمايد: 
»َضَرَب اهللُ َمثاًَل لِلَّذيَن َكَفُروا اْمَرأَة نُوٍح َو اْمَرأَة لوٍط ...«1. آن دو زن، ضرب المثل كّفار 
گرديدند. پس سرنوش��ت اينگونه كه من و شما حس��اب می كنیم نیست. خداوند هر 

چه خیر بداند می كند.

6ـ1ـ7 تالش و پاكی، مؤثر در سرنوشت 
 البت��ه خداون��د در حد منطق��ی و متعارف، اختیاراتی به ما داده اس��ت كه بتوانیم 
انتخاب كنیم و عمل كنیم. در آنجا كه سرنوشت جنبه ی َقَدر دارد، شروطی را نیز قرار 
داده اس��ت. از جمله اينکه »َو أْن لَیَْس لاِلِنْس��اِن إاّل ما َسعی«2. اين، شرط َقَدر خداوند 
است؛ يعنی كسی كه همسر خوب و صالحه می خواهد، بايد تالش كند. دخترخانمی 
كه همسری شايسته و صالح می خواهد، بايد در كسب كماالت و رعايت عّفت و حیا 

كوشش كند. »َوالّطیّباُت للّطیّبین«3.
آری، درست است كه اين مرد در سرنوشت شما رقم خورده است اّما نه با گناه؛ 
مردی كه در كوچه پیدايش می كنی و به او لبخند می زنی و ابراز محبّت می كنی تا او 
را به خود متمايل سازی، در سرنوشت شما تأثیر دارد؛ چراكه اعمال ما در سرنوشتمان 
تأثیر مثبت يا منفی مي گذارد. البته چنین عمل كردن، به يقین سرنوش��ت ش��ما را به 
س��وی بدی و شقاوت رقم می زند. ولی در بحث قضا سرنوشت افراد همه مثبت رقم 

خورده است چون سرنوشت حتمی است و در حیطه ی اختیار انسان نیست. 
1. تحريم)66(/10: خداوند براي كساني كه كافر شده اند، به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن 
دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولي به آن دو خیانت كردند و ارتباط با اين دو 
)پیامبر( سودي به حالشان )در برابر عذاب الهي( نداشت، و به آن ها گفته شد: »وارد آتش شويد همراه 

كساني كه وارد مي شوند!«
2. نجم)53(/39: و اينکه براي انسان جز حاصل تالش او نیست.

3. نور)24(/26 
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ولی در سرنوشت َقَدری تغییر سرنوشت، از منهای بی نهايت تا مثبت بی نهايت در 
س��ريان است. از اين رو، می فرمايد: »إنَّ اهللَ ال يَُغیُِّر ما بَِقْومٍ َحتّی يَُغیُِّروا ما بِأنُْفِسهِْم«1. 
در آن فهرست، نام مردانی كه در سرنوشت آن خانم درج گرديده است �  از بدترين 
افراد تا بهترين افراد � برای ازدواج قرار داده ش��ده اس��ت. ولی شرايطش به عمل آن 

دخترخانم بستگی دارد. 
رفتارهاي��ی ك��ه در دوران مج��ّردی در برخورد با پدر و م��ادر، خواهر و برادر و 
دوس��تان و آشنايان از او سر می زند، متغیّرها را با گزينه ای متناسب با آن رفتارها رقم 
می زند. در مورد پسران نیز چنین است از اين رو، در اصطالح عوام می گويند: خداوند 

نّجار نیست ولی در و تخته را خوب به هم ُجفت و جور می كند. 
تصّور اينکه امروز كه خواس��تگار آمده اس��ت من حواسم را جمع كنم، خطايی از 
من سر نزند تا سرنوشتم خوب رقم بخورد، برداشت ناقصي است. چه بسا اعمال سال 

گذشته ی من هم در خواستگاری تأثیر بگذارد. 

6ـ1ـ8 توّجه به اصالح كننده ي سرنوشت 
البته خداوند باب توبه و بازگش��ت و جبران را نبس��ته اس��ت، تا هرجايی كه فرد 
احساس كرد خطايی در گذشته از او سر زده است و آن خطا سرنوشت او را به بدی 

رقم زده است توبه كند و سرنوشت خود را به سوی نیکی و فالح تغییر دهد. 
توصیه ی علمای اخالق اين اس��ت كه تا آثار اعمالتان در سرنوش��ت ش��ما تأثیر 
نگذاشته است توبه كنید. بنابراين انسان بايد قبل از آنکه مورد عقاب و سرنوشت سوء 

واقع شود، در پی اصالح اعمال خود برآيد. 

1. رعد)13(/11: خداوند سرنوشت هیچ قوم )و مّلتي( را تغییر نمي دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان 
است تغییر دهند.
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6ـ2 توّكل
توّكل در تصمیم گیري نقشي اساسي دارد. مقصود از توّكل اين است كه انسان به  
مطالعات كتب، مش��اوره ها، حمايت پدر و مادر و تحقیقات قبل از ازدواج اتّکا نکند. 
توّكل يعنی اينکه در مراحل زندگی ضمانت انسان تکیه به خداوند باشد. توّكل يعنی 
انسان همه ی تالش ها و مطالعات و تحقیقات را داشته باشد؛ اّما لحظه ی تصمیم گیری 
باز از خداوند غافل نباش��د و س��ر رشته ی همه ی امور را در دس��ت خداوند ببیند و 
بگوي��د: خداون��دا ! به امید تو حركت كردم و تويی ك��ه می توانی ياور من در زندگی 

باشی؛ »َو َمْن يَتََوكَّْل َعَلی اهللِ َفُهَو َحْسبُُه«1.
� توّكل يعنی در تمام مراحل شناس��ايی، تحقیق، مش��ورت و ارزيابی نگاهمان رو 

به خدا باشد. 
� اگر توّكل به خدا را به شناس��ايی هايمان بیش تر پیوند بزنیم، امکان رس��یدن به 

حقیقت و درستی افزايش می يابد. 

6ـ2ـ1 معناي توّكل
اين صحنه را ش��ايد ديده باش��ید كه وقتی بچه ها می خواهند دوچرخه سواری ياد 
بگیرند، در ابتدا  دوچرخه هايی را س��وار می ش��وند كه دوچرخ كمکی به چرخ عقب 
آن ها متّصل اس��ت. هنگام��ی كه برای اّولین بار چرخ های كمک��ی را از آن دوچرخه 
جدا می كنند، پدر كنار آن ها می ايس��تد و می گويد: نگران نباش. تو پا بزن من مواظب 
تو هس��تم. آن كودک به اعتماد س��خن پدر بر زين دوچرخه قرار می گیرد و شروع به 
ركاب زدن می كن��د و با خیال راحت به اتّکای پ��در به ركاب پا می زند. در حالي كه 
خ��ود او عماًل دارد دوچرخه را كنت��رل مي كند. به اين حالت »توّكل« می گويند. وقتی 
در مسأله ی ازدواج نیز می گويیم بايد توّكلمان به خداوند خیلی باال باشد، به اين معنی 

نیست كه به خداوند بگويید من تحقیق نکرده ام خدايا توّكل به تو. 
1. طالق)86(/3: كسي كه به خدا توّكل كند، خدا براي او كافي است.
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گاه می بینی��م جوان��ی می گويد طرف در دلم جا گرفته ول��ی عقلم را هنوز به كار 
نگرفته ام. اّما خدايا! توّكل به تو! اين، توّكل نیست. 

نقل شده است پیامبر اكرم در بیابان از شتر خويش پیاده شدند و شروع كردند 
زانوی ش��تر را بس��تن تا ش��تر حركت نکند. يکی از اصحاب از راه رسید و گفت: يا 
رسول اهلل چه می كنید؟ فرمودند: دارم پای شتر را می بندم تا شتر فرار نکند. آن صحابی 
گفت: توّكل به خدا كنید. ش��تر فرار نمی كند. پیامبر فرمودند: نه اين س��خن با معنای 
توّكل منافات دارد. بلکه بايد با توّكل به خدا زانوی ش��تر را بس��ت. به تعبیر مولوی 
»با توّكل زانوی اش��تر ببند.« يعنی من پای آن را می بندم ولی اين بس��تن را به اتّکاي 

خداوند انجام مي دهم. 
آيات متعّددی در قرآن بیانگر اين محتواست كه انسان بايد تکالیف خود را انجام 
ها«1. با اين حال، توصیه می فرمايد بگو:   دهد. می فرمايد: »ال يَُکلُِّف اهللُ نَْفس��اً إاّل ُوْس��عَ

ُض أْمری إلَی اهللِ إنَّ اهللَ بَصیٌر بِالْعِباد«2. »َو اَُفوِّ

6ـ2ـ2 توّكل مانع ترس
اگر پايه های توّكل در بنیان زندگی مس��تحکم شد، برخی از آفات در زندگی شما 
اصاًل رخ نمی نمايد. يکی از اين آفات »ترس« است. كسی كه به خداوند توّكل داشته 
باش��د، پش��تیبانی در زندگی دارد كه در لحظه های خطر دس��تگیر اوست. پس وقتی 
سررش��ته ی امور را در دس��ت او می بیند، ترس در وجودش راه پیدا نمی كند؛ زيرا به 
دارايی ها و آنچه خود را مالك آن می داند، حساب نمی كند. بلکه امور خود را به كسی 
واگذار كرده اس��ت كه به عاقبت همه ی امور واقف اس��ت و تغییر آن به خیر و نیکی 
در دس��ت اوست و اوست كه صالح و سعادت بنده ی خود را بهتر می شناسد. از اين 

روست كه می فرمايد: »أال إنَّ أْولِیاَء اهللِ ال َخْوٌف َعَلیْهِْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن«3. 
1. بقره)2(/286: خدا هیچ كس را جز به قدر توانايیش تکلیف نمي كند.

2. غافر)40(/44: و كارم را به خدا مي سپارم؛ خداست كه به ]حال[ بندگان ]خود[ بیناست.
3. يونس)10(/62: آگاه باشید كه بر دوستان خدا نه بیمي است و نه آنان اندوهگین مي شوند.
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بنابراي��ن توّكل نقش اساس��ی در ازدواج دارد. كس��ی كه ت��وّكل دارد، از ازدواج 
نمی هراسد و با اطمینان از حمايت خداوند در اين راه گام بر می دارد و با دلی آرام به 
خواستگاری می رود. انسان متوّكل در تمام مراحل زندگی هراس به دل راه نمی دهد. 
انسان متوّكل نمی گويد: من دچار تزلزل شدم، حاال چه می شود؟ دلهره و اضطراب در 
دل انسان متوّكل وجود ندارد. انسان متوّكل نتیجه را از خدا می طلبد. حال چه صالح 

باشد آن ازدواج صورت بگیرد يا پاسخ منفی بشنود.
انسان متوّكل می داند تحّقق و قضای همه ی امور در دست خداوند است. اگر او اراده 
كند، می شود؛ هر چند همه با آن مخالف و مانع از انجام آن كار باشند و اگر تمام اسباب 
و زمینه ها فراهم باشد و اراده ی او بر اين امر قرار نگرفته باشد، آن امر به نتیجه نمی رسد. 
اگر دختر يا پس��ر جوانی برای رضای خدا و با توّكل به خداوند متعال همس��ری را 
برای خود برگزيد و صالح كار خود را به خداوند واگذاشت و گفت: »خدايا ! رضايت 
تو برای من ش��رط اس��ت، من تابع احساساتم نیستم، آنچه صالح من است برايم مقّدر 
نما« و بعد از همه ی تالش ها و مش��اوره ها و تحقیق و بررسی ها به اين نتیجه رسید كه 
واقعاً رضای خدا در اين وصلت است، از هیچ مانعی هراس ندارد؛ چون رضايت او در 

اين امر است، مشکالت و موانع را خود خداوند مرتفع خواهد كرد. 
بنابراين عاملي كه ترس و دلهره را از وجود شما دور می كند، توّكل بر خداوند است. 
جوان��ی ك��ه توّكل به خداوند ندارد، ترس بر او غلبه می كند. از اين رو، در پاس��خ برخی 
سؤاالت دست و پايش را گم می كند و از ترس چه بسا دروغ هم می گويد؛ زيرا می ترسد 
اگر راست بگويد، پاسخ مناسب نشنود. بنابراين عّلت بسیاری از عدم صداقت ها و دروغ 
گفتن ها ترس است. البته دروغ گفتن درجاتی دارد. گاه دروغ گفتن ما رنگ و لعاب دروغ 

ندارد؛ به نحوی پاسخ می دهیم كه راسِت راست نیست؛ با واقعیّت برابر نیست. 
ي��ك جوان مت��وّكل در معرفی خود، وضعیت زندگی و ش��غل خود را آنگونه كه 

هست با صداقت و صراحت مطرح می سازد؛ خواه پاسخ مثبت بشنود يا منفی. 
يك دختر جوان اگر در خواس��تگاری به خداوند توّكل داش��ته باش��د، بدون هیچ 
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هراس��ی آنچ��ه حقیقت و واقعیت دارد بی��ان می كند و از اينکه خواس��تگار تمايل به 
ازدواج با او داش��ته باشد يا از ازدواج با او منصرف شود نگران نمی شود. زيرا صالح 
و مصلح��ت زندگی خود را به خداوند واگذار كرده اس��ت. او ك��ه »رئوف بالعباد« � 

مهربان به بندگان � است. 

6ـ2ـ3 بخل زدایي
اص��ل توّكل با آفت ديگری كه در زندگی ها نقش تأثیرگذاری دارد و فراوان ديده 
می ش��ود، مقابله می كند و آن آفت، مسأله ی »بخل« است. گاه به بهانه ی جلوگیری از 
اسراف و عدم تشريفات بخل می ورزيم؛ در حالی كه خود چنین تشريفات و پذيرايی 
و تزيین��ات را از طرف مقابل از ضروريات مراس��م و زندگی می دانیم. حال كه نوبت 
به خود ما رس��یده اس��ت نام آن را »ولخرجی« و تشريفات زايد و اسراف می نهیم. در 

حالی كه انتظار داريم ديگران برای ما سنگ تمام بگذارند. 
اگر قرار باشد از بودجه ی دولت و يا اداره و يا از مال شخص ديگری هزينه كنیم، 
بی مهابا و محاس��به خرج می كنیم؛ مثاًل چنانچه دس��ته گلی را برای مراسمی بخواهید 
خريداری كنید، اگر از پول شخصي خود بخواهید خريداري كنید، آن را اسراف تلّقی 
می كنید ولی اگر ش��ما مورد محاسبه و پاسخگويی واقع نشويد، بدون هراس با خیال 
آس��وده گران ترين دس��ته گل را با توّجه به بودجه ای كه در اختی��ار داريد خريداری 

می كنید و آن وقت اسراف نیست! 
در بخل نیز نوعی ترس مش��اهده می ش��ود. ترس از اينکه پولمان تمام شود و در 
مخ��ارج ديگر كم بیاوريم. اين آفت بس��یاری از خانواده ه��ا را در آغاز زندگی تهديد 
می كند. از اين رو بايد همانطور كه مواظب باش��یم اس��راف نکنیم و تجّمالت نداشته 

باشیم، گرفتار آفت بخل هم نشويم. 
اگر مخارج ضروری يك مراسم بطور معمول مثاًل يك میلیون تومان می شود و در 
همان حد خرج كرديم، چون در جای خود بدون ريخت و پاش انجام گرفته است نه 
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تنها اسراف نیست بلکه نشان از حّلیت و بركت آن مبلغ دارد كه در چنین مراسمی به 
شايس��تگي هزينه گرديده است. اّما همین فرد كه به راحتی برای مراسمی يك میلیون 
تومان بذل و بخشش می كند و آن را در راه رضای خدا می داند، برای امر ديگری كه 

دلیلی برای خرج كردن در آن نمی بیند، راضی به دادن يك 100 تومانی هم نیست. 
برای نمونه ي بارز در اين خصوص می توان به حضرت امام خمینی! اش��اره نمود 
كه وجوهات و بودجه های فراوانی با امضای ايش��ان هزينه می ش��د اّما از نصف لیوان 
آب نمی گذشتند و برگ كاغذی را بر آن لیوان می گذاشتند تا گرد و غبار بر آن ننشیند 
و موقع تش��نگی آن را بنوش��ند و از طرفی مراقب رعايت مستحبّات و مکروهات نیز 
بودند. زيرا اگر كاغذ را بر آن نمی گذاش��تند و تا ساعاتي اين آب می ماند، خوردن آن 

مکروه می شد و از يك سو از اسراف آب جلوگیری می كردند. 
برخی از جوانان برای جلوگیری از مخارج در آغاز زندگی ترجیح می دهند در منزل 
پدری زندگی كنند و ُحسن آن را در ندادن اجاره و پس انداز بیش تر برای آينده می دانند. 
از طرفی علی القاعده و بطور معمول بخشی از هزينه های داخل خانه هم كاهش می يابد 
و با خود محاسبه می كنند اگر درآمد ايشان 200 الی 300 هزار تومان باشد، بايد ماهیانه 
150 هزار توم��ان اجاره بدهند. اگر چنین جوانی به انگیزه ی درآمدی و صرفه جويی و 
پس انداز اقدام به اين كار كند، نش��انه ی بخل اوس��ت. اّما اگر جنبه های ديگر از جمله 
بهره مندی از ارتباط صمیمانه بین پدر و مادر و همسرش و كمك های معنوی و عاطفی 
را در نظ��ر بگیرد. آن وقت موضوع فرق مي  كند و نتیج��ه بهتري مي  دهد. البته اگر فرد 
احتمال بدهد به دلیل اين صرفه جويی ممکن است خللی در اين روابط ايجاد شود و بین 
همسر و مادرش سخنی رّد و بدل شود كه منجر به بدبینی و ايجاد تنش در زندگی گردد 
و از سوی ديگر مادر او نیز ممکن است دل آزرده شود. همسر او باالخره دختری جوان 
است و سلیقه هايی دارد و تمايل دارد لباس های متنّوع بپوشد و پوشیدن آن لباس ها در 
حضور ديگران امکان پذير نیست؛ پس منصرف شود و ترجیح دهد بنابراين صرفه با اين 
است كه همان نصف حقوقش را برای اصل اساسی ازدواج يعنی آرامش بدهد و كانون 
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خانواده را متشنّج نکند. اين تصمیم نیز ستودني است.
انس��ان متوّكل می گويد اين پول را می دهم و به خدا توّكل می كنم كه در آينده نیز 
در زندگ��ی درنمانم. اگر لزوم و ضرورت خرج كردن را دانس��تید، ديگر نبايد نگران 
كمبود مالی باش��ید. در فکر اين نباش��ید كه مخارج من از كجا تأمین می ش��ود. وقتی 
انگیزه الهی باشد و قصد به رخ كشیدن تجّمالت و تفاخر نداشته باشید، خداوند شما 

را كفايت می كند و مشکالتتان را برطرف می كند. 

6ـ3 جایگاه استخاره در ازدواج
از ديگ��ر مباحث مربوط به تصمیم گیري، مس��أله ی اس��تخاره اس��ت. مقصود از 

استخاره »طلب خیر نمودن از خداوند« است. 

6ـ3ـ1 معنای استخاره ی حقیقی 
در س��یره ی بزرگان و رواياِت نقل ش��ده از ائمه معنای استخاره اين است كه 
وقتی می خواهیم كاری را انجام دهیم، بايد از خداوند طلب خیر كنیم. يعنی دو ركعت 
نماز استخاره بخوانیم و بگويیم خداوندا! آنچه خیر است، برای من رقم بزن. آن راهی 
كه خیر است به دل من بینداز تا آن راه را برگزينم. خدايا! اگر خیر من در اين ازدواج 
اس��ت، مش��کالت آن را آسان گردان و اگر اين ازدواج به صالح من نیست، مشکل و 

موانعی برای انجام آن ايجاد كن. اين معنای حقیقی استخاره است. 
نحوه ی اس��تخاره چنین اس��ت كه دو ركعت نماز اس��تخاره می خواند، س��پس به 

سجده می رود و صدمرتبه اين ذكر را می گويد: »أْستَخیُر اهللَ بَِرْحَمتِِه«.1

6ـ3ـ2 استخاره ي مرسوم
اس��تخاره معنای نازله ی ديگري هم دارد كه در س��یره ی بزرگان ما بوده اس��ت و 

1. الکافي، ج3، ص470
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ايرادی هم ندارد و آن هنگامی است كه انسان بر سر دو راهی قرار گیرد و هر چه فکر 
كند، مش��ورت كند و تحقیق نمايد، نتوان��د از اين دو راهی يك راه را برگزيند. حال، 
بايد چگونه از اين دو راهی خود را نجات دهد و به حركت خود ادامه دهد؟ محاسن 
و معايب اين دو راه با هم برابر اس��ت يعنی پنجاه درصد خیر و پنجاه درصد ش��ر به 
نظر می رسد. اگر محاسن و معايب درصدهای ديگری داشت، مسّلمًا از بین راهی كه 

70 درصد محاسن دارد و 30درصد معايب راه اّول را بايد انتخاب كرد. 
در چنین ش��رايطی، به ما اجازه ی اس��تخاره داده اند. البته نبايد اشتباه كنید؛ در شك 
و ترديد پنجاه درصدی نیز ازدواج صحیح نیس��ت. 50درصد خوب بودن به 50 درصد 
ترديد نمی ارزد و آرامش آدمی را تأمین نمی كند. گاهی برخی جوانان در مسأله ی ازدواج 
با فردی می گويند: من از طرفی ترديد دارم كه اگر با او ازدواج كنم، مشکالتی برايم پیش 
بیاورد و از طرفی امتیازاتی را در او می بینم كه اگر پاسخ مثبت ندهم، می ترسم او را از 
دست بدهم و چنین امتیازاتی در كس ديگری جمع نباشد؛ يعنی بر سر دو راهی مانده 
است. از طرفی نگران و دلواپسی او در پاسخ منفی است و از طرف ديگر، دلواپس بله 
گفتن. اگر دلواپس��ی از يك طرف بود، مس��أله حل بود. بايد پاسخ منفی بدهی و اجازه 
دهی خواس��تگاران ديگر بخت خود را آزمايش كنند و سراغ خواستگاران ديگر بروی. 
در شرايطی كه احتمال بدهی خواستگار ديگری با اين شرايط و مجموعه محاسن برای 

شما پیش نیايد، در اين شرايط بايد به سراغ استخاره رفت.

6ـ3ـ3 تفاوت استخاره با فال گیری 
اس��تخاره با فالگیری فرق دارد. اگر كس��ی به سراغ آقايی برود و بگويد: استخاره 
كنید ببینیم در آينده برای ما چه اتّفاقی می افتد، اين اس��تخاره نیس��ت. اس��تخاره فقط 
می گوي��د خ��وب يا بد اس��ت. از چگونگی اتّفاق��ات آينده خبر نمی ده��د و حداكثر 

جنبه هايی از خوب و بد بودن را توضیح می دهد. 
� اس��تخاره كاری جز يقین يکی از دو طرف نیس��ت: نه كالمی از احکام غیب را 
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تغییر می دهد نه ما را به اس��رار غیب آگاه می س��ازد؛ فقط خیر ما را در يکی از دو راه 
مشخص می كند. 

6ـ3ـ4 شیوه ي استخاره 
استخاره هاي خود را به افراد مطمئن و موّجه بسپاريد. هر كسی شايستگی استخاره 
گرفتن را ندارد. البته اگر روش آن را كه در حاشیه ي كتاب »مفاتیح الجنان« آمده است 

بدانید، مي توانید خودتان استخاره كنید. يکي از آن روش ها به شرح ذيل است: 
 سیدبن طاووس از دعوات خطیب مستغفری نقل كرده كه او از حضرت رسول
نقل كرده كه فرمود هرگاه خواس��تی تفأل بزنی به كتاب اهلل عزوجل پس س��ه مرتبه 
س��وره ي اخالص را بخوان، سپس صلوات بفرس��ت بر پیغمبر و آل آن حضرت سه 
مرتبه و بگو »اَلّلُهَم اِنّی تََفاَّلُْت  بِِکتابَِك َو تََوَكَّلُت َعَلیَك َفَارِنی مِن كِتابَِك ما ُهَو َمکتُوٌب 
َک اَلَمکنُوِن فی َغیبَِك« پس باز كن قرآنی كه جامع تمام س��ور آيات باش��د و  من ِس��ِرّ

بگیر فال را از خط اول از جانب اول.1 

6ـ3ـ5 استخاره های بیجا 
اّما نکته ای كه در اين باره بايد متذّكر شويم، اين است كه اغلب استخاره های ما از 
ضعف عقل يا ضعف نفس و يا ضعف ايمان ناشی می شود. چون تعّقلمان كم است يا 
ضعیف النفس هس��تیم و يا ايمان ضعیفی داريم، رو به استخاره می آوريم. گاهی افراد 
هنوز خواس��تگاری نرفته اند، سراغ استخاره می روند. اين رفتار، بازی درآوردن است. 
فکر غلطی اس��ت كه در ذهن بعضی ها قرار گرفته اس��ت كه می گويند می خواهیم با 

خداوند مشورت كنیم، بنابراين استخاره می كنیم. 

1. حاشیه مفاتیح الجنان، ص843 
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6ـ3ـ6 مشورت با خدا 
اس��تخاره مشورت با خدا نیس��ت. در روايات هیچ كجا نگفته اند برای مشورت با 
خدا اس��تخاره كنید. اّما مشورت با مؤمنین را مشورت با خدا دانسته اند. حتّی خداوند 
به پیامبر خود امر به مش��اوره و مش��ورت می كند: »َو ش��اِوْرُهْم فِی ااَلْمر«1، »َو أْمُرُهْم 
ُش��وَری بَیْنَُهم«.2 در روايات آمده اس��ت كه هر گاه در يك تحیّر و سرگردانی گرفتار 
ش��ديد، با مؤمنی مشورت كنید. ما به آن مؤمن خیر شما را الهام مي كنیم و به زبان او 

هدايت شما را جاری می نمايیم. 

6ـ3ـ7 تخّلف از استخاره 
البته هر چند اس��تخاره حّجت نیست، ولی خالف استخاره عمل كردن هم خوب 
نیس��ت، مگر آنکه معلوم ش��ود جاي استخاره نبوده اس��ت. گاه ديده می شود جوانی 
استخاره می كند و پس از آنکه نتیجه ی استخاره به مراد دلش نیست، ناراحت می شود 
و می گويد: فالن كس گفت من استخاره كنم. حاال می توانم به استخاره عمل نکنم؟ از 
اين سخن او فهمیده می شود آن كار نیازی به استخاره نداشته است. فلسفه ی استخاره 
برای اين است كه پس از استخاره شما آسوده خاطر و راحت شويد؛ حال چه خوب 
بیايد چه بد، فرقی نمی كند. مقصود اين بود كه ش��ما آس��وده شويد، نه اينکه استخاره 
بر دلواپس��ی و نگرانی شما بیفزايد. بنابراين توصیه می شود مشورت و تعّقل و تحقیق 

را مقّدم بر استخاره بدانید. 

6ـ3ـ8 نكاتی در مورد استخاره 
� اس��تخاره را نبايد دانستن علم غیب دانست، همچنان كه مشورت با غیر خدا را 

نیز نبايد شرک نامید. 

1. آل عمران)3(/159 
2. شوري)42(/38 
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� ش��ما در صورتی مجاز به اس��تخاره هس��تید كه پس از گذراندن مراحل: تفّکر، 
بررسی تحقیقات و مشورت بین جواب مثبت قطعی و منفی قطعی دادن مرّدد باشید.

� اگر شما صرفًا در جواب مثبت دادن ترديد داريد، نبايد استخاره كنید.
� اگ��ر از لح��اظ عقلی او مورد تأيید شماس��ت ولی از لحاظ قلب��ی ترديد داريد، 

می توانید استخاره كنید. 
� استخاره نبايد جای تفّکر، توّكل، تحقیق و مشورت را بگیرد. 

� مقیّد به اس��تخاره بودن، ارزش نیس��ت؛ اگر پسر و دختر از نظر اخالق و دين و 
مالک ها تفاهم دارند، ديگر احتیاجی به استخاره نیست. 

� س��ؤال: اگر دل انس��ان از لحاظ تعقل و مشورت و میل درونی به طرفی متمايل 
شده است، اما استخاره بد آمده چه بايد بکنیم؟

� جواب: اينجا اصاًل جای اس��تخاره نیست و استخاره باطل است. در اين زمینه با 
يك عالم ربّاني مشورت كنید.

� بعضی بدون تفّکر قبل از رفتن به خواس��تگاری يا آمدن خواس��تگار اس��تخاره 
می كنند. با اين كار جايگاه عقل را زير سؤال می برند و بسیاری از موقعیت های مناسب 

را از دست خواهند داد. 
� مشورت با خدا در استخاره نیست بلکه طبق روايات در مشورت كردن با افراد 

صالح و خیرخواه است.

6ـ4 مشاوره 
يکی از محورهای اصلی تصمیم گیری مش��ورت است؛ در اين زمینه توّجه شما را 

به نکات زير جلب می نمايیم . 
� مشورت باعث می شود كه از تجارب ديگران در زندگی مان استفاده كنیم و همه 

چیز را خود تجربه نکنیم. 
� به خاطر داش��ته باش��یم كه مش��اور تنها به ما راه های درست را نشان می دهد و 
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انتخاب و تصمیم گیری در مورد انتخاب راه، دست خود ماست. 
� در مشورت نتیجه قانع كننده بحث مهم است نه تعداد مشاوران. 

� مش��اوره قبل از ازدواج باعث می ش��ود كه شما قبل از ورود به زندگی مشترک 
از مشکالت آن آگاه شويد و در لحظه ي بروز، صبورتر، عاقالنه تر و با كمترين میزان 

اضطراب آن را حل كنید. 
� در ص��ورت ب��روز اختالف نظر با يکديگر در يک��ی از مالک های فرعیتان بهتر 

است آن را با مشاور در میان بگذاريد تا اطمینانتان برای ادامه ي راه بیش تر شود. 
� در اس��الم به پنهان كردن خواس��تگاری س��فارش شده اس��ت؛ اما اين به معنی 

مشورت نکردن و ناآگاهانه تصمیم گیری و انتخاب كردن نیست. 
� مدت مناس��بی را برای مش��ورت كردن انتخ��اب كنید، نبايد عجل��ه كنید؛ زيرا 
انتخاب كس��ی كه همتای ش��ما باش��د و در كنار او بتوانید زير يك سقف در آرامش 

زندگی كنید، زمان كافی را می طلبد. 
� برای مش��ورت مفید، ش��ما هم بايد مس��ائل و نقاط ابهام را در مورد گفته ها و 

شنیده ها به خوبی بیان كنید و تنها مشاور خوب كافی نیست. 
� الزمه ي بهره مندی از يك مشاور خوب، بیان كامل و شفاف شما نسبت به مسائل 

و نقاط ابهام ذهنتان در مورد گفته ها و شنیده ها است. 
� كسی كه روحیات، عاليق، رفتارهای فردی و اجتماعی شما را به خوبی می داند 
و با تجربه، رازدار و آگاه به مس��ائل و مش��کالت ازدواج است، بهترين شخص برای 

مشاوره است كه می تواند فامیل، دوست، استاد و معلم با تجربه هم باشد.
� مش��اوران متخصص به راحت��ی می توانند نقاط ابهام ذهن ش��ما در مورد میزان 

سازگاريتان با هم را برطرف كنند. 
� دوس��تان و همس��االن دانا و آگاه، در مشورت دادن  با ش��ما در مورد مسائل و 
دغدغه ه��ای فکری هم تراز ش��ما صحبت می كنند؛ پس از لحاظ��ي مفید و از لحاظي 

كافي نیست. 
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� تجربه نش��ان داده اس��ت كه مشورت باعث تصمیم گیری درست و به موقع می 
ش��ود. به فرمايش پیامبر: »هیچ كس به مشورت با ديگری نپرداخت، مگر اينکه به 
راه درست راهنمايی شد« و به گفته ي امام علی: »هیچ پشتیبانی همچون مشاوره و 

مشورت كردن نیست« و »اگر كسی مشورت نکند پشیمان می شود.« 
� البته هر چه قدر هم كه نظرات ديگران خوب و تخصصی باش��د، اما بايد بدانید 

تصمیم گیری نهايی با خود شماست؛ پس اين اجازه را به كس ديگری ندهید. 
نمودار مشاوره به شرح ذيل مي باشد:

مشاوره
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6-5 مشورت و مشاوره از نگاه اهل بیت
1. مشورت كردن ، مايه ی پشت گرمی و آرامش است .1  

 : فرمود  می  كه  شنیديم  صادق  امام  ار   : گويند  می  صفوان  و  حمران   .2
روشنگری مشورت كردن در كاری بیش تر از چیزهای ديگر است .2

3. پیش از تصمیم گیری بینديش و پیش ار اقدام و انجام كاری مشورت كن.3 
4. مشورت خوب معونت و همیاری است .4 

5.در كارت با افراد ناآگاه و غیر مطلع مشورت مکن.5 
6.هر كس با خردمندان مشورت كند بر تصمیم و كار درست راهنمايی شود.6
7.هر كس از نظرات گوناگون استقبال كند هنگامه های خطا و اشتباه را شناسد.7 
8.آگاه باشید خردمند ژرف نگر كسی است كه با فکر درست و رسا و نگاه 

به فرجام ها از نظرات و ديدگاههای مختلف استقبال كند .8 
به  او را نمی پذيرد مشورت مکن گرچه آن شخص  9.با كسی كه عقلت 
خردمندی و پرهیزكاری مشهور باشد و هر گاه با كسی كه قلبت او را می 
پذيرد مشورت كردی نبايد با آنچه او می گويد مخالفت كنی گرچه آنچه او 
می گويد برخالف میل و مراد تو باشند .زيرا نفس انسان از قبول حق سر 

1. قال علی  : » المشاورة إستظهار.«) تصنیف غرر الحکم ،ص441(
2. عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قاال: َسِمعنا أبا عبداهلل )علیه السالم( يقول : » ال استظهار فی 

أمٍر بأكثر من المشورة فیه « )كافي ،ج1،ص29(
َّْر َقبَْل أَْن تَْهُجَم.) تصنیف غرر الحکم و  ْر َقبَْل أَْن تَْعِزَم َو َشاِوْر َقبَْل أَْن تُْقِدَم َو تََدب 3. قال علي   :تََفکَّ

درر الکلم    ص : 56 (
4. قال علي    :نِْعَم الُْمَظاَهَرُة الُْمَشاَوَرُة.) تصنیف غرر الحکم و درر الکلم   ص : 441 (

5. قال علي    :اَل تَُشاِوَرنَّ فِي أَْمِرَک َمْن يَْجَهُل )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص : 442 
َواب .) اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد     6. قال علي   :َمْن َشاَوَر َذِوي األَاْلْبَاِب ُدلَّ َعَلی الصَّ

ج 1   ص : 295(
7. قال علي   : » من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء « )تحف العقول ، ص 89 (

8. قال علي    :أاََل َو إِنَّ اللَّبِیَب َمِن اْستَْقبََل ُوُجوَه اآْلَراءِ بِفِْکٍر َصائٍِب َو نََظَر فِي الَْعَواقِِب )تصنیف غرر 
الحکم و درر الکلم  ص : 55(
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باز می زند ، چون می داند كه با پذيرفتن حق خالفکاری ها و اغواهای آن 
برای صاحب نفس روشن می شود .1 

10.هر كه با خردمندان مشورت كند بر پیروزی رهنمون گردد و آنکس كه 
نظر مشورتی را بپذيرد به انديشه های صاف و خالص دست يابد .2 

11.هر كه مشورت كند چنانچه به هدف برسد و راه راست را بیابد ستايش شده 
و چنانچه خطا كند و مشورت او را به هدف نرساند عذر موجهی دارد .3  

12.تمام نیکی در مشورت كردن و عمل كردن به سخن خیر خواه است.4
13.هیچ يك از شما كاری را انجام ندهد جز آنکه درباره ی آن مشورت كند.5

14.كسی كه مشورت كند از خطا ايمن شود.6
15. چه می شود كه اگر اتفاق جديد برايتان افتاد با مرد خردمند ، ديندار و خود 
نگهداری مشورت كنید ، سپس افزود : آگاه باش اگر كسی از شما مشورت 
كند نه تنها خداوند او را خوار و زبون نمی كند بلکه او را باال می برد و به 

بهترين كارها و نزديکترين آنها نسبت به خودش راهنمايی می فرمايد .7 
16.هر كه با خردمند مشورت كند بر امور خود مسلط شود.8 

1. قال صادق    :و ال تشاور من ال يصّدقه عقلك، و ان كان مشهورا بالعقل و الورع، و اذا شاورت من 
يصّدقه قلبك فال تخالفه فیما يشیر به علیك، و ان كان بخالف مرادک، فاّن النّفس تجمح من قبول الحّق، 

و خالفها عند الحقائق ابین .) مصباح الشريعة-ترجمه عبد الرزاق گیالنی         349 (  
ْن َقبَِله ) بحار األنوار الجامعة  َشادِ- َو نَاَل النُّْصَح مِمَّ 2. قال علي    :َمْن َشاَوَر َذِوي األَاْلْبَاِب ُدلَّ َعَلی الرَّ

لدرر أخبار األئمة األطهار    ج 72    ص : 97(
3. قال االمام كاظم  : » من استشار لم يعدم عند الصواب مادحًا و عند الخطاء عاذراً « . )بحار األنوار، 

ج 75، ص 104(
4. قال علي :ِجَماُع الَْخیِْر فِي الُْمَشاَوَرةِ َو األَاْْخِذ بَِقْوِل النَِّصیِح )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  ص 

)441 :
5. َقاَل النَّبِيُّ : اَل يَْفَعَلنَّ أَُحُدُكْم أَْمراً َحتَّی يَْستَِشیَر)مکارم األخالق،238   ص : 233(

َقِط )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص : 441 ( ٌن مَِن السَّ 6. قال علي  :الُْمْستَِشیُر ُمتََحصِّ
ِ: َما يَْمنَُع أََحَدُكْم إَِذا َوَرَد َعَلیِْه َما اَل قِبََل لَُه بِِه أَْن يَْستَِشیَر َرُجاًل َعاقاًِل لَُه دِيٌن َو َوَرٌع  7. َقاَل أَبُو َعبِْد اهللَّ
ُ َو َرَماُه بَِخیِْر اأْلُُمورِ َو أَقَْربَِها إِلَی  ُ بَْل يَْرَفُعُه اهللَّ َُّه إَِذا َفَعَل َذلَِك لَْم يَْخُذلُْه اهللَّ ِ : أََما إِن ثُمَّ َقاَل أَبُو َعبِْد اهللَّ

اهللَّ  )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة،ج 12  ص : 41(
8. قال علي  :َمِن اْستََشاَر الَْعاقَِل َمَلَك )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص : 442(
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17.هر كس نظر خود را بزرگ انگارد ، گمراه شود و هر كس تنها به عقل 
خود از نظر ديگران بی نیازی جويد ، بلغزد .1

18.فقط نادان ، انديشه ی خود را بزرگ می انگارد.2 
19.كسي كه تجربه اش اندک باشد ، نیرنگ مي خورد.3

20.در كارهايت با انسانهايي كه از خدا مي ترسند مشورت كن تا رشد يابي 
و كامیاب شوي.4 

21.انسان با ايمان بر پند و اندرزي آگاه نمي شود كه آن را فرو گذارد.5
22.مشورت كردن با انسان خردمند خیرخواه ، مايه رشد ، بركت و توفیق از 

سوي خداوند است.6 
23. پیش از آنکه اقدام به كاري كني توقف كن و درباره ي آن بینديش تا راه 
ورود و خروج از آن را بشناسي ، پیش از آن كه در دام كاري گرفتار شوي 

و پشیمان گردي.7 
رأي  در  را  او  كه  است  اين  به مشورت مي دهد  كه  اما حق كسي  و   .24
نظرات گوناگونند و  در  مردم  زيرا   ، نسازي  متهم  تو دهد  به  كه  ناموافقي 
اختالف دارند و اگر در رأي او بدبیني داري ، مختار و آزاد هستي ولي نبايد 

او را متهم سازي در صورتي كه اهل مشورت است .8 
1. قال علي  :َمْن أُْعِجَب بَِرأْيِِه َضلَّ َو َمِن اْستَْغنَی بَِعْقلِِه َزلَّ )تحف العقول عن آل الرسول ص ص : 

)88
2. قال علي  :َما أُْعِجَب بَِرأْيِِه إاِلَّ َجاِهٌل )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص : 308(

3. قال علي  :َمْن َقلَّْت تَْجِربَتُُه ُخِدَع )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص : 444(
َ تَْرُشْد )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص : 442( َِّذيَن يَْخَشْوَن اهللَّ 4. قال علي  :َشاِوْر فِي أُُمورَِک ال

لُِع َعَلی نُْصٍح َفیََذَره ) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ج 64،ص :  5. قال علي  :اَل يَطَّ
)261

6. َقال اللنبي  :   ُمَشاَوَرُة الَْعاقِِل النَّاِصِح يُْمٌن َو بََرَكٌة َو ُرْشٌد َو تَْوفِیٌق مَِن اهللَّ ) بحار األنوار الجامعة 
لدرر أخبار األئمة األطهار،ج 1،ص : 106(

7. قال صادق :َو قِْف ِعنَْد ُكلِّ أَْمٍر َحتَّی تَْعِرَف َمْدَخَلُه مِْن َمْخَرِجِه َقبَْل أَْن تََقَع فِیِه َفتَنَْدم ) تحف العقول 
عن آل الرسول ص         ص : 301(

ََّما  8. ِقال السجاد  : َو أَمَّا َحقُّ الُْمِشیِر َعَلیَْك َفاَل تَتَّهِْمُه فِیَما اَل يَُوافُِقَك َعَلیِْه مِْن َرأْيِِه إَِذا أََشاَر َعَلیَْك َفإِن
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25. هر كس با نظر مشاور مخالفت كند شکست مي خورد.1 
بر خردمند شايسته است كه همواره در كارهايش مشورت خواهد و   .26

استبداد به رأي را ترک كند.2 
27. خیرخواهي را از كسي كه آن را به شما هديه كرده بپذيريد و آن را در 

وجودتان نگهداريد.3
28. هیچ تالشي بمانند مشورت ، راستي را آشکار نمي كند .4 

29.از كسي پیروي كن كه ترا به دين فرمان مي دهد چرا كه او ترا به راستي 
و حقیقت هدايت مي كند و از هواهاي نفس رهايي مي بخشد.5

30.نصیحت و خیرخواهي را از كسي كه آن را به شما هديه كرده بپذيريد و 
آن را در جانتان نگهداريد .6

31.عبدالرحمان نزد امام موسي كاظم )ع( آمد و درباره ي ازدواج دخترش با 
پسر برادرش از ايشان مشورت خواست . حضرت فرمود: دخترت را به ازدواج 

پسر برادرت درآور. اما با رضايت دختر باشد چرا كه او حق انتخاب دارد.7 
همان راوي مي گويد: خالد بن داود نیز از آن حضرت مشورت خواست كه 

ُف النَّاِس فِیَها َو اْختاَِلُفُهْم َفُکْن َعَلیِْه فِي َرأْيِِه بِالِْخیَارِ إَِذا اتََّهْمَت َرأْيَُه َفَأمَّا تَُهَمتُُه َفاَل تَُجوُز  ِهَي اآْلَراُء َو تََصرُّ
ْن يَْستَِحقُّ الُْمَشاَور)تحف العقول عن آل الرسول ص     ص : 263( لََك إَِذا َكاَن ِعنَْدَک مِمَّ
1. قال علي  :َمْن َخالََف الَْمُشوَرَة اْرتَبََك )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص : 443(

2. قال علي  :َحقٌّ َعَلی الَْعاقِِل أَْن يُِضیَف إِلَی َرأْيِِه َرأَْي الُْعَقاَلءِ َو يَُضمَّ إِلَی ِعْلِمِه ُعُلوَم الُْحَکَماءِ 
)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم        ص : 55(

ْن أَْهَداَها إِلَیُْکْم َو اْعقُِلوَها َعَلی أَنُْفِسُکم ) نهج البالغة،ص : 177( 3. قال علي  :اقْبَُلوا النَِّصیَحَة مِمَّ
َواُب بِِمثِْل الُْمَشاَوَرةِ)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص : 441( 4. قال علي  :َما اْستُنْبَِط الصَّ

َُّه يَْهِديَك َو يُنِْجیَك )تصنیف غرر الحکم و درر  يِن َفإِن 5. قال علي  :َعَلیَْك بَِطاَعِة َمْن يَْأُمُرَک بِالدِّ
الکلم،ص : 225(

ْن أَْهَداَها إِلَیُْکْم َو اْعقُِلوَها َعَلی أَنُْفِسُکم ) نهج البالغة         178     6. َ قال علي  : اقْبَُلوا النَِّصیَحَة مِمَّ
121ص : 177(

7. عن صفوان قال: استشار عبدالرحمن، موسي بن جعفر ع في تزويج ابتته البن أخیه فقال افعل و يکون 
ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصیبا، قال فاستشار خالد بن داود، موسي بن جعفر ع في تزويج ابنته علي 

بن جعفر ع فقال افعل و يکون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا) وسايل الشیعه،ج20،ص284( 
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دخترش را به ازدواج برادر آن حضرت درآورد. حضرت فرمود: اين كار را 
انجام بده، اما به رضايت دختر، چرا كه درباره ي خود بهره اي دارد. )و مي 

تواند تصمیم بگیرد.( 

6ـ6 شیوه ي ارزیابی مالک ها 
اگر می خواهید تصمیم گیری منطقی داشته باشید، بايد مالک های خود را ارزيابی 
كنی��د. بهترين راه آن درصدگذاری مالک ها يا رتبه بن��دی آنها و انطباق آنها با طرف 

مقابل است. 
درص��د بن��دی مالک ها يعنی مثاًل اگر يکی از مالک های اصلی ش��ما ظاهر طرف 

مقابل است. از صد درصد چند درصد به آن اختصاص می دهید؟
رتبه بندی مالک ها يعنی از بین مالک هايتان كدام يك برای ش��ما ارجح اس��ت و 

به ترتیب اولويت بندی می كنید.
در اين زمینه توجه شما را به چند نکته جلب مي نمايیم:

� قبل از شروع جلسات گفتگو بهتر است مالک های اصلی تان را درصدگذاری و 
اولويت بندی كنید تا بعد از هر جلسه به راحتی بتوانید ارزيابی و نتیجه گیری كنید. 
� گاهی اوقات يکی از مالک های فرعی غیر ضروری ما در شخص در حد متعادل 
و ش��ايد هم كمی كمتر وجود دارد، اما برای ما قابل قبول اس��ت؛ پس بهتر است اين 

مالک را در جمع بندی درصدها دخالت ندهیم. 
� از نظر ائمه علیهم السالم هنگام تصمیم گیری مالک هايی چون: عفت، هم فکری، 
مؤم��ن بودن و همچنین توانايی اداره ي زندگی را داش��تن برای پس��ر بس��یار مهم و 

باالترين درصد و جمال و ثروت كمترين درصد را دارند. 
� هرگز نبايد مالک های اصلی را حذف يا كم كرد، اما می توان از مالک های فرعی 

گذشت. 
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� با ديدن يکی از مالک هايتان در ش��خص، تخیلتان شما را به قضاوت سطحی و 
ش��تاب زده نکش��اند و از واقعیت دور نسازد كه اين شما را ناخودآگاه به خود فريبی 

می كشاند. 
� در هن��گام انطباق مالک هايتان با طرف مقابل به میزان هم ترازی درصد هوش��ی 
نیز اهمیت دهید؛ زيرا همنشینی با او ماللت می آورد و باعث تباهی می شود و ضريب 

سازگاری را كم می كند.
�  قرار نیس��ت فرد از همه ي مالک ها امتیاز كاملي بیاورد، بلکه س��رجمع و معدل 

خوبي بايد كسب كند و حد اين معدل خوب به شرايط شما بستگي دارد.

6ـ7 نكات پزشكی 
در صورتي كه در بین اقوام نزديك فردي با شرايط خوب و مورد عالقه ي شديد 
شماست، با مشاوره ي ژنتیکي مي توانید ازدواج كنید و در دل خود ترس و واهمه قرار 
ندهید. بدانید با آنکه اكثر افراد معلول در بین خانواده هايي اس��ت كه نس��بت خويشي 
نزديك بین مادر و پدر هس��ت، اما اين نس��بت به فرزندان سالمي كه از اين ازدواج ها 
به ثمر رسیده است، به مراتب كمتر است. مثاًل اگر در ازدواج هاي معمولي از هر 100 
فرزند درص��دي احتمال معلولیت دارند، براي ازدواج هاي خويش��اوندي اين درصد 

كمي بیشتر است كه در كل جمعیت اين درصد كم چشمگیر خواهد شد. 
پس در كل سیاس��ت دولت بايد تش��ويق به ازدواج هاي غیر فامیلي باش��د. اما به 
ص��ورت م��وردي تفاوت ضريب خطا آنقدر نیس��ت كه بخواهیم دلهره ي ش��ديد در 
ازدواج��ي كه مي خواهد صورت بگی��رد، ايجاد كنیم كه خود آن اضطراب و دلهره اثر 

تخريبیش از اصل ازدواج فامیلي بیشتر است. 
در اين قسمت به چند نکته اشاره می كنیم: 

� رس��ول اكرم فرمودند: با بس��تگان نزديك ازدواج نکنید كه فرزند ضعیف به 
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وجود می آيد.1
� اگ��ر ناهنجاری ژنتیکی، ارثی در فامیل ش��ما يا طرف مقابلتان باش��د، حتی اگر 

نسبت خويشاوندی با هم نداريد بايد آزمايش ژنتیك را انجام دهید. 
 � به تش��خیص پزشك اگر مشکلی در يکی يا هر دوی شما باشد كه با وجود آن 

ازدواج تان صالح نیست، تصمیم عاقالنه آن است كه تن به اين ازدواج ندهید. 
� هرگ��ز به خود نگويی��د كه نمی خواهیم بچه دار ش��ويم يا س��ختی ها را تحمل 
می كنیم؛ زيرا يکی از اهداف ازدواج، ادامه ي نس��ل است و شیرينی زندگی در داشتن 

فرزندان سالم است. 
� پیش��نهاد می  ش��ود در صورتی كه خودتان يا طرف مقابلتان دارای شغل پرخطر 
يا سابقه ي تزريق خون يا تصادف است، آزمايشات هپاتیت و ايدز را جدی بگیريد.

6ـ8 دوري از شتابزدگي
تصمیم گی��ري بايد با آرامش و بدون هیچگونه ش��تابزدگي انج��ام گیرد. از اينکه 
طرف مقابل ش��ما را به بهانه های مختلف در تنگنا و شتابزدگی قرار دهد، تحت تأثیر 

قرار نگیريد و از عجله و شتاب اجتناب كنید. 
مثاًل وقتي می گويند: آقاي داماد برای اخذ مدرک دكترای خود قرار اس��ت ماه آينده 
در فالن كشور اروپايی باشند و ما می خواهیم ايشان با خیال آسوده پايان نامه ی خود را 
دفاع كنند و به كشور برگردند. اگر تا دوهفته ی آينده اين ازدواج صورت نگیرد، مجبور 
هستند، از اين ازدواج صرف نظر كنند. مسّلماً در چنین شرايطی بهتر است پاسخ منفی 
بدهید و آب صاف و پاک را بر دس��تان خانواده ی آقای دكتر بريزيد! هیچگاه شتاب زده 

عمل نکنید. نبايد يك عمر زندگی فدای يك انتخاب شتاب زده شود. 
گاه به بهانه ی اينکه ما قصد داريم در فالن مناس��بت عقد كنیم، می گويند: زودتر 
پاسخ ما را بدهید؛ تکلیف ما را زودتر مشّخص كنید. بديهی است عجله در امر ازدواج 

1. اَل تَنِکُحوا الَقَرابََة الَقِريبََة َفإنَّ الَْولََد يُخَلُق َضاِويًا )المحجة البیضاء، ج3، ص94(
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عواقب خوبی ندارد. در چنین مواردی بايد به طرف مقابل پاس��خ داده ش��ود: ما هیچ 
عجله ای در اين كار نداريم؛ هر چند مناس��بت ها در نظر ما مبارک است، اّما مبارک تر 
آن است كه طرفین با هم تناسب و سنخیت داشته باشند. تا زماني كه برای ما اطمینان 

حاصل نشود، پاسخ شما را نمی دهیم.
بناب��ر اين اصرار و عجله زياد ط��رف مقابل يا خانواده اش نباي��د مانع از تحقیق، 
تفک��ر و ارزيابی مالک ها ش��ود. بهترين تصمیم هنگامی صورت می گیرد كه ش��ما به 
دور از احساسات و اضطراب، در كنار تفکر، مشورت و آرامش در مدت زمانی كافی 

تصمیم گیری كنید. 
 

6ـ9 نكات اساسی در تصمیم گیری
� تصمیم گیری مرحله ي به ظاهر آسان ولي در واقع سخت است. آن را جدی بگیريد، 
احساسی عمل نکنید، اما بیش از اندازه هم وسواس به خرج ندهید، نترسید و توكل كنید. 
� اگر ابتدا احساس��ي تصمیم گیری كنید، چشمانتان به روی حقايق بسته می شود 
و نظرتان به عقل تحمیل می گردد، آنگاه مطمئن باش��ید كه تصمیم عاقالنه و درس��تی 

نگرفته ايد؛ پس به زودی منتظر عواقب آن باشید! 
� اگر ش��خصی عفیف، هم فکر و مؤمن باش��د و همچنین توانايی اداره زندگی را  

داشته باشد و شما نسبت به او احساس خوشايندی داريد او را انتخاب كنید. 
� اين را بدانید كه شايد او بتواند حساسیت ها و سلیقه های اكتسابی اش را اصالح كند، 

اما هرگز نمی تواند رفتار فردی و شخصیت درونی و ذات خود را به زودی تغییر دهد.
� ش��ما بايد انس و الفت ايجاد شده میان خود و فرد مقابلتان را ريشه يابی كنید تا 
يقین پیدا كنید كه اين انس و الفت حاصل سه چیز نباشد: حس ترحم تحريك شده، 

شباهت ظاهری به يکي از افراد مورد عالقه تان، صرف زيبايی ظاهري. 
� ش��رايط و خواسته های غیرمنطقی پذيرفته نش��ود؛ اگر پذيرفته شود، بايد به آن 

عمل گردد. 
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� بر طبق احکام اسالم، دختر بايد نظر پدرش را در انتخابش دخیل كند.
� در دوران خواس��تگاری و مخصوصًا در تصمیم  گیری بايد بین ش��ما و شخص 

مقابل تفاهم باشد و بعد از تصمیم گیری توافق. 
� هیچ گاه نبايد به دنبال تفاهم صدرصد باشیم، تفاهم 60�70 درصد برای ازدواج 

خوب است. 
� هرگ��ز نبايد تا قبل از تصمیم نهايی به گونه ای رفتار كنید كه طرف مقابل گمان 
كن��د كه او را انتخاب كرده ايد. ش��ايد در يك تحقیق يا گفتگوی جديد از مس��أله ای 

اّطالع پیدا كنید كه مورد قبول شما نباشد. 
� اين را بدانید كه وقتی قويًا معتقد باشید كه تصمیم درستی گرفته ايد، به همسرتان 
بیشتر اطمینان می كنید و برداشت مثبت تری از زندگی خواهید داشت. پس تصمیم را 

دير بگیريد ولی در آن ترديد نکنید.  
� عاقالنه تصمیم بگیر تا عاشقانه زندگی كنی. 

� عالئم تصمیم احساس��ی: بدانید از زمانی ك��ه ايرادهای طرف مقابلتان را در هر 
صورت برای ديگران توجیه می كنید، پس از روی احساس تصمیم گرفته ايد. 

� اگر مالک های اصلی تان در ش��خص مقاب��ل و خانواده اش وجود ندارد و با اين 
حال شما آنها را انتخاب كرده ايد، بدايند كه قطعًا از روی احساس تصمیم گرفته ايد. 
� اگر ش��خص مقابل مورد تأيید شماس��ت، اما به دل شما ننشسته )يا نسبت به او 

احساس ناخوشايندی داريد( پیشنهاد می  شود از انتخاب او صرف نظر كنید. 
� لجب��ازی و واگذاری ممنوع: هرگز از روی لجبازی با والدين و اطرافیان و يا بر 
عکس به خاطر س��پردن به والدين )اطاعت مح��ض از آن ها( تصمیم گیری نکنید كه 

پشیمانیش برای شماست. 
� به ياد داشته باشید به خاطر راضی كردن والدين و ديگران، چشم و هم چشمی، 
ثروت و باالتر بودن از دوستان و اقوام تصمیم گیری سطحی نکنید. به اين فکر كنید 
كه شما می خواهید با او زير يك سقف برای همیشه، بدون تمامی اين عوامل بیرونی 
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زندگی كنید. 
� تصمیم گی��ری عجوالن��ه: به خاطر معطل نماندن خواه��ران بعدی و يا تصور از 
دس��ت دادن موقعیت ازدواج )مخصوصًا برای دختران با سن باال( نبايد تصمیم گیری 

اجباری و عجوالنه كرد. 
� هرگز فکر نکنید كه با انتخاب هر كس، می توانید از ش��رايط نامناس��ب موجود 
ف��رار كنید؛ در اين صورت مطمئن باش��ید كه اين بار با دس��ت خ��ود، خود را به دام 

انداخته ايد. 
� ازدواج از روی رحم��ت آری ول��ی از روی ترحم هرگ��ز. ترحم بعد از ازدواج 

برای دو طرف توقع ايجاد می كند و نمی تواند منشاء استحکام و عالقه بشود. 
� شرايط انتخاب: 

الف( مالک های اصلی اولويت بندی شده تان در او و خانواده اش وجود داشته باشد. 
ب( به باورهايتان احترام بگذارد. 

ج( تا حدی بدانید كه هنگام مواجه شدن با مشکالت، در كنارتان می ماند و برای 
حل آن ها تالش می كند؛ تمامی اينها باعث آرامش و خوشبختی و كمال شما و طرف 

مقابلتان خواهد شد. 
� همراه��ی ديگران: بدانید كه ش��ما با تصمیم گیريتان عهده دار مس��ئولیت بزرگی 

خواهید شد كه با انتخاب درستتان در اين مسئولیت تنها نخواهید ماند. 
� دقت: در كار خیر بايد ش��تاب داش��ت به اين معنی كه نبايد اصل ازدواج را به 
تأخی��ر انداخت؛ اما درباره ي مراحل تصمیم گیری و انتخاب، نهايت دقت بايد به كار 

گرفته شود. 
� با در نظر گرفتن خانواده تان ضمن اطمینان بیشتر، از حمايت آنها نیز برخوردار 

خواهید شد. 
� اگ��ر تأكی��د بر ازدواج با ش��خصی را داريد كه دارای مش��کالت و بیماری های 
روحی از جمله وس��واس، ش��کاک بودن، بدبینی، اعتیاد و... است، حتمًا بعد از رفع و 
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درمان، او را برای زندگی مش��ترک انتخاب كنی��د؛ در غیر اين صورت پیامدهای اين 
مشکالت را بايد تحمل كنید. 

� اگر برخی از مالک های ش��ما در ش��خص وجود دارد، به آن ها اكتفا نکنید؛ اين 
نبايد باعث شود كه شما به دنبال بقیه ي مالک ها نباشید. 

� ممکن اس��ت در ارزيابی گفته ها، ش��نیده ها و مالک ها )يافته ه��ا( به موارد ضد 
و نقیضی برس��ید؛ حتمًا س��عی كنید بعد از رفع اين م��وارد از طريق تحقیق و گفتگو 

تصمیم گیری كنید. 
� اگر مطمئن هس��تید كه تصمیم درس��تی گرفته ايد، اما باز هم نظرات مخالفی وجود 
دارد، نظر آن ها را رد نکنید، بهتر است داليل آنها را هم بشنويد و در اين زمینه تحقیق كنید.
� در ازدواج نیاز نیس��ت سلیقه ی ما يکسان باش��د؛ بلکه نگاهمان به زندگی بايد 

يکسان باشد. 
� اختالف نظر با والدين: از شخص دانا و مورد قبول خانواده بخواهید كه آنها را 
راضی و قانع كند و اگر هنوز بر مخالفت خود اصرار دارند، احترام به والدين مهم تر از 
انتخاب شماست. اما اگر امر داير شد بین دو انتخاب كه يکي نظر شما بود و ديگري 

نظر خانواده، طبق روايات به نظر خود عمل كنید. 1
� ش��یوه ي پاس��خ رد دادن: هر زمان اگر طرف مقابلتان مورد پسند شما واقع نشد،  
بهتر است آ ن ها را در انتظار جوابتان نگذاريد، از طريق واسطه يا تلفنی نظر خود را با 
ظرافت اعالم كنید و با عیب گذاری بر يکديگر خاطره ي بدی از خود به جای نگذاريد.
� در صورتی كه طرف مقابلتان را نپس��نديديد، بهتر اس��ت ش��ما و خانواده تان به 

خوبی و با احترام جلسه را به پايان برسانید. 
� ممکن است مواردی باعث ترديد شما در تصمیم گیری شود كه تحقیقات بیشتر 
و تأمل و مش��ورت می تواند راه گشا باش��د، پس حتمًا نتیجه گیری را به بعد از كامل 

كردن تحقیق موكول كنید.
11. به آخرين حديث بخش بعدي )7-9( مراجعه فرمايید. 
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� به ياد داشته باشید انتخاب يك فرد، انتخاب تربیت خانوادگی، فرهنگ و آداب 
و رسوم، اعتقادات و باورهای او برای همیشه نیز هست. 

� نیاز نیست سلیقه هايتان يکسان باشد، بلکه بايد عقیده ها و باورهايتان يکسان باشد. 
� هر چه تحقیقات كامل تر، مشورت نتیجه بخش تر و ارزيابی مالک های دو طرف 
دقیق تر و مهم تر از همه صداقت بیشتر باشد، اضطراب در زمان تصمیم  گیريتان كمتر 

می شود. 
� يکی از معیارهايی كه در انتخاب همس��ر محل بحث اس��ت، میزان تحصیالت 
فرد می باش��د. در اين زمینه بايد در نظر داش��ته باش��ید كه میزان تحصیالت دختر و 
پس��ر نمی تواند معرف خوبی برای ازدواج باش��د، بلکه مهم اين است كه هوشمندی، 
كفاي��ت عقالنی و بینش اجتماعی طرفی��ن مورد ارزيابی قرار گیرد. دقت كنید تفاوت 
در تحصیالت در مواقعی مهم تلقی می ش��ود كه ظرفیت  سنجی الزم صورت پذيرد و 

مشخص شود كه طرفین اهل فخر فروشی هستند يا خیر؟! 
� افرادی هس��تند كه اصرار بر ازدواجی دارند، ولي سن دختر بیشتر از پسر است؛ 
در اين موارد دختر بايد ببیند آيا آن پس��ر را می تواند به عنوان تکیه گاه خود محسوب 
كند و فرمانبرداری نس��بت به او داش��ته باشد، پس��ر هم با توجه به محدوديت دوران 
بارداری و نشاط ظاهری آن دختر وارد اين ازدواج شود. البته چنانچه ازدواج صورت 

گرفت، دختر بايد با ورزش مرتب، شادابی و نشاط خود را حفظ كند
� عیب های ظاهری مش��ترک و يا دردهای مش��ترک باعث تشابه است و نه لزومًا 
تفاهم. مثالً  اگر هر دو بچه طالق هستید و يا هر دو مشکل تکلم داريد، دلیل نمی شود 

كه برای ازدواج هم تفاهم كامل داشته باشید. 
� اگر هر دو در يك كالس درس می خوانید و نظراتتان در مورد موضوعات درسی 
كامالً  مشترک است، به تنهايی دلیل بر تفاهم در زندگی نمی شود؛ زيرا  معیار و مالک 

برای زندگی تفاهم كاری و تحصیلی نیست. 
� وجود يك تشابه يا سلیقه و عالقه ی مشترک در طرفین به تنهايی دلیل بر وجود 
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تفاهم در زندگی مشترک نیست.
�  قرار نیس��ت همه چیزها در فرد جمع باش��د، بلکه بخشي از آن ها بعد از ازدواج 

بايد به دست آيد كه اتفاقًا شیرين تر خواهد بود.

6-10 دوري از ازدواج تحمیلي از نگاه روایات 
1-احساس دختر؛ بعضي از شما، دخترانشان را ]به زور[ به ازدواج فردي زشت و 

بدقيافه درمي  آورند! آنها هم مانند شما دل دارند.1 
2- خواست دختر؛ به نقل از عبدالرحمان بن يزيد وديعه، دخترش را شوهر داد؛ اما 
دختر او نزد پيامبر خدا آمد و گفت: اي پيامبر خدا! پدرم، مرا به ازدواج مردي 

درآورده است كه رضايت ندارم. 
پيامب��ر در پي پدرش فرس��تاد و موضوع را ب��ه او گفت. وديعه گفت: من 
او را به پسر عمويش داده  ام كه هم همسنگ اوست و هم مرد درستكاري است. 

پيامبر فرمود: »آيا نظر خود او )دختر( را پرسيده  اي؟ 
گفت: نه! 

پس ، پيامبر خدا آن ازدواج را مردود شمرد و اجازة آن را نداد.2 
3- رضايت دختر؛ امام علي : كس��ي از ش��ما، نبايد دخترش را شوهر بدهد تا 
اين كه نظر او را دربارة خودش جويا ش��ود؛ چرا كه او، خواس��تة خودش را بهتر 
مي  داند. پس اگر س��كوت كرد يا گريست يا خنديد، در واقع، رضايت داده است، 

و اگر رضايت نداد، نبايد او را به ازدواج ]آن فرد[ درآورد.3 

َُّهنَّ يُِردَن ما تُريدوَن.)حلیه األولیاء، ج  میَم!! إن ُجَها الَقبیَح الذَّ 1. رسول اهلل : يَعَمُد أَحَدُكم إلَي ابنَتِِه َفیَُزوِّ
7، ص 140(

2.عن عبدالرحمن بت يزيد:إنَّ َوديَعًة أنَکَح ابنتَُه،َفجاءت إلی َرسول اهللِ َفقالَت:يا رسوَل اهللِ،إنَّ أبی 
أنَکَحنی َرُجاًل لَم يُوافِقنی،َفأرسَل إلی إبیها َفَذَكَر ذلَك لَُه:أنَکحتُها بِابِن عًم لَها ُكفٍو و َرُجِل صدق َفقال: 

اِستَأَمرتها؟قاَل:ال.قاَل:َفَردَّ َرسوُل اهللِ ذلك النِّکاَح و لَم يُِجزُه.)اسد الغابه،ج5،ص218( 
3 . االمام علي : ال يُنِکح أَحَدُكُم ابنَتَُه َحتّي يَستَأمَِرها في نَفِسها، َفهَِي أعَلُم بِنَفِسها، َفإِن َسَکتَت أو بََکت  أو 

جها. )دعائم االسالم، ج 2، ص 218(  َضِحَکت َفَقد أذِنَت، و إن أبَت لَم يَُزوِّ
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4- طاق خلع؛ به نقل از س��هل بن ابي حثمه-: حبيبه دختر س��هل-، همسر ثابت 
بن قيس بن ش��ماس انصاري بود، ولي از او خوش��ش نمي آمد؛ چون ثابت،  مردي 
بدچهره بود. او نزد پيامبر آمد و گفت: اي پيامبر خدا! وقتي چشمم به او مي-

افتد، اگر ترس از خداوند نبود، در صورتش تف مي انداختم.  
پيامبر خدا فرمود: »آيا باغي را كه مهر تو كرده اس��ت، به او برمي گرداني؟«. 

حبيبه گفت: آري. 
پس، پيامبر در پي ش��وهرش فرس��تاد و حبيبه، باغش را به او برگرداند، و 

پيامبر آن دو را از هم جدا كرد. 
اين، نخستين طاق خلعي بود كه در اسام،  رخ داد.1

5- خواست پسر؛ ابن ابي يعفور گويد: به امام صادق گفتم: براي ازدواج، زني 
را پس��نديده ام ولي پدر و مادرم با انتخاب من مخالفند؛ حضرت فرمودند: »با آن 

كه خود پسنديده اي ازدواج كن و خواستة والدينت را ناديده بگير.«2 

14 . سهل بن أبي حثمة:كانَت َحبیبَُة ابنُة َسهٍل تَحَت ثابِِت بِن َقیِس بِن َشّماٍس اأَلنصارِيِّ َفَکِرَهتُه، و كان 

وَجلَّ لَبََزقُت في َوجهِِه. َرُجاًل َدمیمًا، َفجاَءت إلَي النَّبِيِّ ، َفقالَت: يا َرسوَل اهللِ، إنّي أَلَراُه، َفَلوال َمخاَفَة اهللِ َعزَّ
َق  َّتي أصَدَقِك؟ قالَت:نََعم، َفَأرَسَل إلَیِه َفَردَّت َعَلیِه َحديَقتَُه و َفرَّ َفقاَل َرسوُل اهللِ : أتَُرّديَن َعَلیِه َحديَقتَُه ال

َل ُخلٍع كاَن فِي االِسالمِ.)مسند ابن حنبل، ج 5، ص 446(  بَینَُهما. قاَل: َفکاَن ذلَِك أوَّ
2 . عن ابن ابي يعور عن الّصادق قال: قلت إنّي أردت أن أتزّوج و إّن ابواي اراا غیرها، قال:تزّوج 

الذي هويت، ودع التي هوي أبواک. )فروع، ج 5، ص 401( 
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6ـ11 جدول تصمیم گیری 
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يکی از لوازم ازدواج در شرع مقّدس اسالم، مسأله ی »مهريه« است. اّما به نظر 
می رسد برای تفهیم بهتر نقش مهريه در ازدواج بهتر است ابتدا فلسفه ي مهريه بررسي 
شود و براساس آن میزان مهريه از نگاه اسالم و عوامل باال رفتن آن در جامعه ي كنوني 
كه مانعي براي ازدواج شده است بررسي شود و در ادامه به احکام مهريه، مجلس 

مهربرون، پرداخت و بخشش مهريه بپردازيم.
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7ـ1 فلسفه  مهریه
يکی از نکاتی كه خداوند متعال درتعیین  مهريه  برای ازدواج در پی آن است، 
تبیین  مهريه،  دادن  قرار  از  مقصود  است.  مطلوب  و  طالب  جايگاه  شدن  مشّخص 
آخرالزمان  دوران  اين  در  متأّسفانه  كه  است  مرد  بودن  طالب  و  زن  بودن  مطلوب 

دستخوش تغییری نابهنجار شده است. 
در فلسفه ی قرآنی و دينی ما، مرد مظهر نیاز است و زن مظهر ناز. بنابراين وقتی 
خواستگاری به خانه ی دخترخانم پا می گذارد و بنا را بر اين نهاده اند كه همان اّول 
مظهر  است،  آمده  خوشش  هم  جوان  آن  از  چند  هر  بايد  زن  ندهد،  مثبت  پاسخ 
به  او  زن،  طبیعت  به  توّجه  با  و  اساس  بر همین  و  كند  را حفظ  بودن خويش  ناز 

خواستگاری نمي رود و مرد به خواستگاري او بیايد.
خداوند برای اينکه اين جايگاه برای زن و مرد حفظ شود، مسأله ي مهريه را تعیین 
فرمود كه مرد بداند از اّول او طالب بوده است و زن مطلوب و هر مطلوبی مهری دارد 
و مرد بايد صداقت خود را در ابراز عالقمندی نشان دهد. بنابراين می فرمايد: »َو آتوا 

النِّساَء َصُدقاتِهِنَّ نِْحَلًة«1. 
ابراز مهر و محبّت به مادرتان در روز تولّدش و يا در مناسبت روز  شما برای 
مادر هديه ای همراه با شاخه ي گلی به ايشان هديه می دهید، مبلغ گل و هديه آنچنان 
مهم نیست؛ مهم اصل هديه دادن است. در فرهنگ دينی ما مهريه به منزله ی هديه ای 
از جانب مرد به زن است تا اثبات كند من طالب تو هستم و تو مطلوب منی و اين 
هديه الزم نیست حتمًا جنبه ی مادی داشته باشد؛ می تواند علم باشد كما اينکه مهريه 

حضرت حوا از جانب حضرت آدم علومی بود كه خداوند به او داده بود. 
پس بطور خالصه بايد بدانیم: 

� مهريه باعث ايجاد مهر و محبت بین زن و شوهر می شود.
� نفس مهريه به زن مقام می دهد؛ يعنی ای مرد! اگر طالب زن هستی، بايد برايش 

1. نساء)4(/4: و مهريه ي زنان را به عنوان هديه اي از روي طیب خاطر به ايشان بدهید. 
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متاعی بپردازی نه اينکه مفت آن را به دست آوری. 
� حضرت رضا در پاسخ به اين سؤال كه چرا برای زن مهريه تعیین می شود 
فرمودند: »زيرا زن به عّلت اشتغال به خانه داری و تربیت فرزند از كسب و تجارت 

محروم است و درآمدی ندارد.«

7ـ2 میزان مهریه
 پس فلسفه ی شرع مقّدس برای مهريه يك نوع هديه دادن است كه سنّت پیامبر
در اين زمینه در مورد حضرت زهرا& و بقیه ي زنانشان مهرالسنّه بود و زياد نبودن 

مبلغ مهريه به عنوان يك امر پسنديده تلّقي مي شد. 
حتّي در گذشته بین سالطین هم اين ارزش رعايت مي شد؛ چنانکه فرح همسر 
محمدرضا شاه ملعون مهريه اش يك جلد كالم اهلل مجید و يك شاخه نبات بود! با 
و  مملکت غارت می كردند  بیت المال و خزانه ی  از  آنان هر چه می خواستند  اينکه 
در  ولی  می كردند،  غصب  و  بود  اختیارشان  در  مردم  دارايی های  و  امالک  بهترين 
فرهنگ آن زمان، اين يك ارزش بود كه قباله كم باشد؛ هر چند اين كار آن ها يك 

عوام فريبی بیش تر نبود و بسیار از اموال و خزانه ی مملکت به غارت بردند. 
امروز متأّسفانه از مهريه تلّقی ديگری داريم و می بینیم از مهريه برای كاربردها 
و فوايد ديگر سوء استفاده می كنند و می بینیم هنگام تعیین مهريه معیارهای اسالمی 

فراموش شده است و به ديد يك معیار اسالمی به آن نگاه نمی شود. 
وقتی می گويیم در صدر اسالم پیامبر اكرم مهريه ي بانويی را آموختن قرآن 
قرار داد، مقصودمان اين نیست كه امروز هم بگويیم كه آموزش قرآن به عنوان يك 
هديه كافی است يا علم آموزی كافی است. اين در حّد اضطرار است. پیامبر چون آن 

شخص هیچ چیزی برای هديه و مهريه نداشت، آن مهريه را تعیین فرمودند.
البته بايد توّجه داشت اگر مهريه در شرع مقّدس يك مالک شرعی داشت، جهیزيه 
هیچ مالک شرعی ندارد. يعنی توقّع اينکه خانواده ی دختر بايد حتمًا چه چیزهايی 



230

تهیه كنند، مالک شرعی ندارد. اگر بحث مهريه را مطرح كرديم، بايد جهیزيه را هم 
غلیظ  خیلی  را  مهريه  نداريم  كنیم، حق  فرهنگ سازی  می خواهیم  اگر  كنیم.  مطرح 
مطرح كنیم و به جهیزيه كه می رسیم، سکوت كنیم. وقتی فرهنگ يك جامعه اصالح 

می شود كه ايرادهای ايجاد شده را هماهنگ برطرف كرد. 
در اين زمینه نکاتي را خاطرنشان مي كنیم:

� مهريه هديه ای است صادقانه پس بهتر است صادقانه نوشته شود. 
� مهريه سنگین باطل نیست؛ اّما نکوهش شده و عامل بی بركتی زندگی است.

� مهريه ي سنگین مربوط به دوران جاهلیت است. پیامبر اكرم6 آن را منسوخ كرد. 
پیامبر از يك خانواده ي اعیانی است. خانواده ي پیغمبر تقريبًا اعیانی ترين خانواده ي 
قريش بودند. خود ايشان هم كه رئیس و رهبر اين جامعه است، چه اشکالی داشت 
دختر به آن خوبی كه بهترين دختران عالم است با بهترين پسرهای عالم كه موالی 

متقیان است می خواهند ازدواج كنند مهرايشان زياد باشد؟!1 
� باال بردن میزان مهريه احترام نیست، بی احترامی است؛ چون مقام دختر مسلمان 
را با پول نمی توان سنجید بلکه با باال بردن مهريه  جنس اين معامله ي انسانی را تنّزل 
می دهید، به قدر يك كاال و يك متاع، هیچ ثروتی نمی تواند معادل سر انگشت يك 

زن مسلمان باشد2.  
� اينکه می بینید ما گفتیم 14 سّکه بیش تر را عقد نمی كنیم. برای اين است كه آن 
جنبه معنوی ازدواج غلبه پیدا كند به جنبه مادی ؛ مثل يك تجارت و معامله نباشد3 .  
و  كینه  ايجاد  باعث  بلکه  می برد؛  را  محبّت  و  مهر  تنها  نه  سنگین  مهريه ی   �

بی اعتمادی می شود. 
در  السنه  مهر  كنیم،  مقايسه  خريد  قدرت  با  را  مهرالسنه  معدل  بخواهیم  اگر   �

1. مقام معّظم رهبری، مطلع عشق

2. همان

3. همان
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جامعه ي امروزی ما شايد میزان پولی است كه بتوان با آن يك زندگی مشترک را در 
حد ساده شروع كرد. 

� 14 سکه ي پیشنهادی مقام معّظم رهبری مصداق خوبی است برای مهرالسنه. 
� سفرهای زيارتی و يا آموزش قرآن و ... می تواند مهريه را با بركت كند. 

� مرد با باال بردن میزان مهريه، مقام زن را باال نمی برد؛ بلکه اين تنّزل مقام و يك 
نوع فريب است. 

� اگر مهريه باال نشان دهنده ي مقام زن بود، بايد مهريه حضرت زهرا& گران ترين 
مهريه ها باشد. 

� آيا چشم و هم چشمی هم اكنون شما در میزان مهريه، می تواند ضامن خوبی 
برای آينده ي فرزند شما باشد؟! 

� مراقب باشید چشم و هم چشمی ها باعث نشود طبیعت زيبای پیوند تبديل شود 
به بازار خريد و فروش. 

� اگر قرار باشد چشم و هم چشمی معیار تعیین مهريه باشد ، پس جايگاه اعتماد و 
محبّت بین زن و شوهر كجاست؟ 

� آيا باال بودن میزان مهريه، نقص عدم شناخت داماد و خانواده او را جبران می كند؟! 
با عدم  يا  بهتر است،  بنويسیم  با داشتن شناخت نسبت به داماد مهريه را كم   �

شناخت مهريه را سنگین بگیريم؟
می دانند،  خود  فرزند  خوشبختی  عامل  را  سنگین  مهريه ي  كه  مادری  و  پدر   �

مطمئن باشند اين خوشبختی دوامی ندارد. 



232

7-3 مهر السنه1
پیشوايان دين، سفارشهای مکرری نموده  اند كه مردان و زنان، به همان مهری رضايت 
دهند كه پیامبر خدا به عنوان اسو ه  قابل پیروی، آن را برای همسران و دختران 
نیز  و   پیامبر دختران  و  زنان  مهريه ی  متواتر،  نقلهای  است.  می داده  قرار  خود، 
دختران اهل بیت او را »دوازده و نیم اوقیه ی نقره« برابر با »پانصددرهم« دانسته است. 
پانصد گرم نقره ی خالص می شود كه ارزش ريالی آن ،  مهرالسنه حدود هزار و 
در زمان نگارش اين نوشته )مهرماه 1378( حدود ششصد هزارتومان است و همان 
گونه كه مالحظه می شود، مهر بسیار سبکی است؛ طبعا پرداخت آن نیز آسان است. 
برخی معتقدند كه »قدرت خريد« پانصد درهم نقره در صدر اسالم، بسی بیشتر از 
اكنون بوده است و از اين رو، بايد آن را با چند كاالی باارزش ديگر سنجید و سپس 
آن قدرت خريد را به بهای پول رايج امروز، محاسبه كرد. برخی فقیهان متقدم نیز 
بر همین اساس، مهر السنه را پانصد درهم يا پنجاه دينار )يعنی پنجاه مثقال طالی 
خالص( دانسته  اند. مبلغ آن در روزگار كنونی به پنج میلیون تومان هم نمی رسد؛ طبق 
برخی گزارش ها، در روزگار پیامبر ارزش نقره در برابر طال، افزايش داشته هر 
هفت يا هشت درهم )نقره( با يك دينار )طال( معاوضه می شده است  و براين اساس 
نیز پانصد درهم ، برابر هفتاد دينار يعنی هفتاد مثقال شرعی طال و معادل حدود هفت 

میلیون تومان ]در زمان حاضر[ می گردد.

7ـ4 عوامل باال رفتن مبلغ مهریه
پز  ما مهريه جنبه ی چشم و هم چشمی و فخر و  امروزه در جامعه ی اسالمی 
دادن پیدا كرده است. گاهی شنیده می شود می گويند: ما دخترمان فالن هنر و يا فالن 
مدرک را دارد، پس مهريه اش را فالن تعداد سّکه بگیريد يا شنیده می شود می گويند: 

آقای ری شهری  خانواده  تحکیم  كتاب  در  كه  مسعودی  عبدالهادی  آقای  تحقیق  قسمت خالصه  1.ابن 
صفحات 112 تا 115 آمده است. 
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خانواده ی فالنی كه وضع مالی آن ها از وضعیت مالی ما كم تر بود و پايین تر از ما 
بودند، آنقدر مهريه گرفتند، ما كه كم تر از آن ها نیستیم، پس مبلغ مهريه بايد بیش تر 
باشد. در اين تفّکر، مهريه همچون نرخ دختر تلّقی می شود. می گويند چون اين دختر 
لیسانسه است، بايد مهريه اش بیش تر باشد! كدام دختری راضی است كه با اين عنوان 
آيا می شود گفت  تعیین كرد؟  برای دختر  آيا می شود قیمت  امضا كند؟  قباله اش را 
يك دختر صد میلیون قیمت دارد؟ يك چشم دختر بیش از اين مبالغ ارزش دارد؛ 
چه برسد به قیمت وجود آدمی. چنانکه خداوند تبارک و تعالی می فرمايد: »إنَّ اهللَ 
اْشتَری مَِن الُْمْؤمِنیَن أنُْفَسُهم َو أْموالَُهْم بِأنَّ لَُهُم الَْجنَّّة...«1. فقط خداوند توان خريداری 
بنده اش را دارد. دختر خانم بايد بگويد: من خودم را به هیچ چیز نمی فروشم حتّی 

به عنوان مهر.
يکی ديگر از علل افزايش مهريه ها، سهل انگاری و تنبلی در تحقیق است. يعنی 
وقتی خانواده ی دختر شناختی از پسر ندارند، مهريه را سنگین می گیرند كه جبران 
ضعف خود را در تحقیق و عدم اعتماد به داماد جبران كنند! تا اگر داماد فرد شايسته ای 
با اهرم مهريه مانع از  نیامد و مشکلی پیش آمد كه كار به طالق رسید،  از آب در 

طالق او شوند. 
متأّسفانه وقتی پسر  زيرا  باشد؛  اعتمادآور  نمی تواند  بدانیم مهريه ی سنگین  بايد 
به  ناگزير  باشد، چنان همسرش را خسته و كالفه می كند كه دختر  اعتماد  غیرقابل 
طالق شود. چنانکه آمار طالق هايی كه انجام می شود، بیش تر از جانب دختران تقاضا 
می شود. چون اگر پسر خواست طالق بدهد، ناگزير است تمام مهريه را بپردازد ولی 
دختر اگر خواست طالق بگیرد، ناگزير است مهريه اش را ببخشد و مرد آنچنان عرصه 

را بر دختر تنگ مي كند كه او مجبور به درخواست طالق شود.
بنابراين فراموش نکنیم مهريه جای اعتماد را نمی گیرد. از طرف ديگر مردی كه به 
خاطر ترس از مهريه و پدرزن و يا قانون و يا مجازات با زنش زندگی كند، اين فرد 

1. توبه)9(/111 
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شوهر حساب نمی شود. اين فرد برای زن بالی جان است، هر وقت در خانه نباشد، 
زن راحت تر است. هر گاه به منزل وارد می شود، زن عزا می گیرد! 

زن، مردی را می خواهد كه بر اساس عشق و عالقه با او زندگی كند. حال اگر پدر 
دختر بگويد: دخترم من برای تو مهريه ای تعیین كردم كه اين مرد جرأت نکند به تو 
پرخاشگری كند و دختر بجای اينکه از وسیله ی عاطفه و عشق در زندگی بهره گیرد، 

از تهديد اجرای مهريه استفاده كند، به همین مقدار زندگی ضربه می بیند.
در پايان توجه شما را به نکاتي جلب مي نمايیم: 

� مهريه نمی تواند پشتوانه ي خوبی باشد در برابر بیماری مرد، متاركه، طالق، تعّدد 
زوجات و ... . آمار دادگاه های خانواده اين گونه نشان می دهد. 

� شايد مهريه بتواند طالق را به تأخیر بیندازد، اّما جلوی طالق را نمی تواند بگیرد. 
� تعّهدات اخالقی مرد پشتوانه ي خوبی است برای بقای زندگی؛ نه مهريه ي باال. 
� البته مهريه مانند قفل فرمان ماشین است، شايد دزد می تواند قفل ماشین را باز 

كند ولی همین قفل باعث تاخیر دزدی می شود. 
� آيا واقعًا به خاطر عدم شناخت پسر )با باال گرفتن مهريه( بايد ُمهر بی اعتمادی 

به روی داماد و خانواده ي او بزنید؟ 
مانع  مانع طالق نمی شود و نشده است. آن چیزی كه  � هیچ مهريه ي سنگینی 

طالق می شود، اخالق و رفتار است و رعايت موازين اسالمی1. 

7ـ5 احكام مهریه
آقايان در تعیین مهريه ی همسرشان بايد دقّت كنند مهريه را در حدی كه می توانند 
بپردازند، تعیین كنند. چنانکه مرد توانايی پرداخت مهريه را نداشته باشد و دختر را 
آن ها  است. شما می گويید  گناهکار  ببخشد،  را  مهريه اش  كه  قرار دهد  فشار  تحت 
به من فشار آوردند كه مهريه ي زياد را امضا كنم ولی اكنون كه امضا كرده ای اگر 

1 . مقام معّظم رهبری 
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نپردازی، طبق روايات دزد محسوب می شوي.
خداوند در قرآن كريم مي  فرمايد: »مهر زنان را بطور كامل به عنوان يك بدهی 
)عطیه( به آن ها بپردازيد و اگر آن ها با رضايت خاطر چیزی از آن را به شما ببخشند، 

آن را حالل و گوارا مصرف كنید.1«
اسالم با آنکه به مرد تأكید مي كند كه مهريه  را پرداخت نمايد، از آن  طرف زن را 
تشويق مي كند كه مهر را ببخشد. بخشش مهريه نوعي معامله با خداوند بخشاينده است . 

اما بعضی احکام مهريه:
� شرط صّحت عقد تعیین مهريه است؛ حتّی اگر يك شاخه ي گل باشد. 

� مهريه قبل از عقد و بنا بر توافق دختر و پسر نوشته می شود و به اين نوع مهريه 
مهرالمسّمی می گويند.

� اگر قبل از عقد، مهريه نوشته نشد و يا زن بعد از عروسی فهمید مهريه اش ارزش 
مالی ندارد و يا مهريه مال شخص ديگری است و يا شخص ضامِن پرداخت مهريه قبل 
از تعیین مهريه و بعد از عروسی بمیرد، مهرالمثل توسط دادگاه های خانواده تعیین می شود. 
با  ازدواج  از طرف حضرت علی جهت   پیامبر كه  مهريه ای  مهرالسنه:   �

حضرت زهرا قبول نمودند، مهرالّسنه نامیده می شود. 
� مهر المثل يعنی مهری كه متناسب با شأن زن و عرف و شرايط زمان و مکان است. 

� پرداخت مهريه توسط مرد مستلزم توانايی اوست. 
� مهريه ي زنان بايد معین و معلوم باشد؛ »هر چه دارم مال تو« باطل است! 

� مهريه ي زنان بايد ارزش مالی داشته باشد؛ »يك كیلو بال مگس« باطل است. 
� مهريه ي زنان بايد قابل انتقال از مالکیت يك نفر به نفر ديگر باشد.

� برای مهريه نمی توان مرد را برای انجام كاری اجیر كرد؛ چون ما از زمان مرگ 
او خبر نداريم. 

1 . نساء)4(/4
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� مالکیت مهريه اينگونه است كه بعد از جاری شدن صیغه ي عقد، زن مالك تمام 
مهر است؛ مگر اينکه قبل از زفاف قصد جدايی داشته باشد كه در اين صورت نصف 

مهريه به او تعّلق خواهد گرفت.
� پسر می تواند شرط كند كه تا چه زمانی مهريه را پرداخت كند. 

7ـ6 مجلس مهریه برون 
پرداخت  است صادقانه  قرار  كه  بر سر صداقی  توافق  يعنی  مهريه برون  مجلس 

شود؛ نه جدالی بزرگ بر سر مهريه ای دروغین. 
در اين زمینه توجهتان را به نکاتی جلب می نمايیم: 

� پدر و مادر دختر و پسر برای چنین توافقی كافی است. 
�  افراد باانصاف و باتجربه را برای تعیین مهريه دعوت كنید.

�  عروس و داماد پس از آشنايی، كمی به هم دلبسته شده اند؛ مالحظه ي حال آن ها 
را بکنید و به راحتی اين ازدواج را به خاطر مهريه به هم نزنید. 

�   با جدال های خودخواهانه ي خود، يکی از زيباترين خاطره ها را زشت نکنید. 
�  دامادی كه بدون ترس، پای مهريه ي سنگین را امضاء می كند، متعّهد به پرداخت 
آن نیست. بلکه جوانی قصد پرداخت دارد كه با عشق پای برگه ي مهريه ي سبك را 

امضاء كند و با محبّت آن را پرداخت نمايد. 
� مهريه با تفاهم بايد از طرف داماد تعیین شود و از طرف عروس قبول شود.  

از  مراقب دعوت شدگان  دارند، پس  بسزايی  نقش  مهريه  تعیین  در  مدعوين   �
طرف خودتان باشید.

� بهتر است مهريه با نظر دختر و پسر نوشته شود و با نظارت خانواده تعیین شود. 
� والدين گرامی! به فرزندانتان در تعیین مهريه اعتماد كنید، ولی در تمام مراحل 
بر كار آن ها نظارت عاقالنه داشته باشید. مهر و محبّت بین عروس و داماد همراه با 

فکر و تعّقل شما، مهريه ي بسیار معقولی را می تواند تعیین كند. 
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 7-7 مهریه از نظر اهل بیت
حضرت  چیست؟  مهر  كه  پرسید   صادق امام  از  صباح  ابن  مهر؛  تعريف   -1  

فرمودند: »هر چیزی كه مردم به پرداخت آن توافق كنند.«1 
»مهر  پرسیدم: چرا   كاظم امام  از  گويد:  بن خالد  حسین  مهرالسنه؛  فلسفه   -2  
السنه« پانصد درهم است؟ حضرت فرمودند: »خداوند تبارک و تعالی بر خويشتن 
واجب فرمود كه هر مؤمنی اگر هر كدام از اين ذكرها را صد مرتبه تکرار كند: اهلل 
اكبر، الحمدهلل، سبحان اهلل؛ ال اله اال اهلل و صد مرتبه بر محمد و آل او صلوات بفرستد 
و بگويد: خداوندا! حورای بهشتی را همسر من قرار بده؛ خداوند چنین كند و اين 
اذكار را مهر او قرار دهد. و بدين جهت خداوند عزوجل به پیامبرش وحی فرمود 
كه: مهر زنان مؤمن پانصد درهم است و رسول خدا نیز همسران خود را به پانصد 

درهم مهر فرمودند.2 
3- بهترين مهريه؛ بهترين مهريه ها، سبك ترين آنهاست.3

4- با فضيلت ترين زنان؛ با فضیلت ترين زنان اّمت من، مه ررويان كم مهرند.4
اين است كه راحت خواستگاری  از میمنت و خجستگی زن  5- خوش يُمني زن؛ 

شود، كابینش سبك باشد و راحت زايمان كند.5   
ِ ع َقاَل َسَألْتُُه َعِن الَْمْهِر َما ُهَو َقاَل َما تََراَضی َعَلیِْه النَّاُس  بَّاِح الِْکنَانِيِّ َعْن أَبِي َعبِْد اهللَّ 1 . َعْن أَبِي الصَّ

)وسائل، ج 15، ص 1( 

َ تَبَاَرَک  نَِّة َكیَْف َصاَر َخْمَسِمائَِة دِْرَهٍم َفَقاَل إِنَّ اهللَّ 2 . عن الحسین بن خالد َسَألُْت أَبَا الَْحَسِن ع َعْن َمْهِر السُّ
َدُه مِائََة تَْحِمیَدةٍ َو يَُسبَِّحُه مِائََة تَْسبِیَحٍة َو  َو تََعالَی أَْوَجَب َعَلی نَْفِسِه أَْن اَل يَُکبَِّر ُمْؤمٌِن مِائََة تَْکبِیَرةٍ َو يَُحمِّ

ْجنِي مَِن الُْحورِ الْعِیِن إاِلَّ  ةٍ ثُمَّ يَُقوَل اللَُّهمَّ َزوِّ ٍد مِائََة َمرَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ يَُهلَِّلُه مِائََة تَْهلِیَلٍة َو يَُصلَِّي َعَلی ُمَحمَّ
ُ إِلَی نَبِیِِّه ص أَْن يَُسنَّ َمْهَر الُْمْؤمِنَاِت  ُ َحْوَراَء مَِن الَْجنَِّة َو َجَعَل َذلَِك َمْهَرَها َفِمْن ثَمَّ أَْوَحی اهللَّ َجُه اهللَّ َزوَّ

َخْمَسِمائَِة دِْرَهٍم َفَفَعَل َذلَِك َرُسوُل اهللَّ ص )علل ، ج 2، ص 213( 

داق أيَسُرُه.)المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص182( 3 . قال رسول اهلل: َخیُر الصَّ

4 .قال رسول اهلل: أفَْضُل نِساءِ اُمَّتي أْصبَُحُهنَّ َوْجهًا و أَقلُُّهنَّ مِْهراً.) تهذيب، ج7، ص 404. (

5 . قال رسول اهلل: إنَّ مِن يُمِن المرأةِ تَیِسیَر ِخطبَتِها، و تَیِسیَر َصداقِها، و تَیِسیَر َرِحِمها. )مسند ابن 
حنبل: ج9، ص 355 ح 24532. (
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6-بركت؛ بابركت  ترين زنان آنهايي هستند كه مهر آسانتري داشته باشند.1 
7- شومي زن! ؛ شومی و ناخجستگی زن، زياد بودن كابین او و نافرمانی از 

شوهرش می باشد.2 
 8 -زنجير آتش؛ در خبر حوالء سوگند به آن كه مرا به راستی، پیامبر و رسول فرستاد، 
هیچ زنی مهريه اش را بر شوهرش سنگین نسازد مگر آن كه خداوند، زنجیرهايی گران 

از آتش دوزخ بر او بنهد.3 
9-كينه ورزي؛در مهريه آسان بگیريد؛ زيرا مرد كابین )سنگین( زن را می دهد، اّما در 

دلش نسبت به او كینه و دشمنی به وجود می آيد.4
10-دشمن زدايي؛ در مهريه  های زنان، زياده  روي نکنید كه عامل دشمني است.5

11- مهرالهي: مهرها را سنگین نگیريد، مهر و محبّت را بايد خداوند مهربان فراهم 
آورد؛ پول و مال، عشق و محبت نمی آورد.6

12 – هديه با ارزش؛ سیره ي اهل بیت گاهی چنین بوده است كه مهرالسنه را تعیین 
می كردند و بعد به زنان خود از مال خويش هديه با ارزشی می دادند؛ چنانکه حضرت 
جواد عالوه بر مهرالسنه كه مهريه بود، صدهزار درهم از مال شخصی خود به 

همسرشان هديه دادند.)البته اين بخشش مربوط به بعد از عقد ازدواج است.(7
13- عدم شباهت به اجرت؛ خوش ندارم مهر زن كمتر از ده درهم باشد؛ چرا كه به 

1 .قال رسول اهلل:أَْعَظُم النَِّساءِ بََرَكًة أَيَْسُرُهنَّ صداقًا.)مستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 195(.

2 . اإلماُم الّصادُق: أّما ُشؤُم الَمرأةِ فَکثَرُة َمهِرها و ُعقوُق َزوِجها. )فقیه، ج 3، ص 362(

َِّذي بََعثَنِي بِالَْحقِّ نَبِیًّا َو َرُسواًل َما مِِن اْمَرأَةٍ تُثَقُِّل َعَلی َزْوِجَها الَْمْهَر إاِلَّ  3 . قال رسول اهلل: يَا َحْواَلُء َو ال
ُ َعَلیَْها َساَلِسَل مِْن نَارِ َجَهنَّم )مستدرک الوسائل،14 ،ص241.( ثَقََّل اهللَّ

داِق، فإّن الرُجَل لَیُعِطي الَمرأَة حتّي يبقي ذلَك في نفِسِه عَلیها  4 . قال رسول اهلل: تَیاَسُروا في الصَّ
َحِسیَکًة. حسیکة: أي عداوة و ِحقداً. )المصنف، ... الرزاق، ج 6، ص 174، ح 10398(

5 . قال علي: ال تُعالُوا في ُمهور النِّساء َفیَکوُن َعداَوًة.)مکارم االخالق، 237(

6 . وسايل الشیعه، ج15، ص2 

7 . فقیه، ج 3، ص 398. 
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اجرت زنا شبیه نگردد.1
14- پرداخت مهريه حضرت زهرا؛ امام علي زماني كه با فاطمه ازدواج 
نمودم، گفتم: اي پیامبر خدا! اسبم را بفروشم يا زره  ام را؟ فرمود: »زره  ات را بفروش.« 

من هم آن را به دوازده اوقیّه فروختم . اين، مهر فاطمه بود. 2
باقر می گويد: بر حضرت  امام  ائمه اطهار؛ يکي از اصحاب  15- سيره عملي 
 وارد شدم. ايشان را در خانه اي ديدم آراسته. با بالش ها و نمدها و وسايل خانه  
و فرش ها. بعد از مّدتي دوباره بر ايشان وارد شدم، ايشان را در خانه اي كه فرش آن 
حصیر بود يافتم. عرض كردم: فدايت شوم، اين خانه چیست؟ فرمود: اين خانه ي من 
است و آن را كه قباًل ديدي، خانه ي همسرم مي باشد. هم اكنون حديثي را كه پدرم آن 

را نقل فرموده، برايت مي گويم:3
عده اي بر حسین بن علي وارد شدند و در خانه ي او قالیچه و بالش و فرش هاي 
ديگر ديدند. عرض كردند: اي فرزند رسول خدا در منزل شما چیزهايي مي بینیم 
ازدواج  خود  زنان  با  ما  فرمود:  حضرت  است.  نبوده   خدا رسول  منزل  در  كه 
مي كنیم و مهريه ي آنان را مي پردازيم. آنان هرچه مي خواهند با مهر خود مي  خرند. ما 

در آن نصیبي نداريم. 
16- مهمترين شرط؛ سزاوارترين شرطی كه وفای بر آن الزم است، پرداخت چیزی 

است كه به واسطه ي آن زنان را بر خود حالل كرده ايد. 4
17- بدترين گناه؛  پلیدترين گناهان را سه چیز مي دانستند؛ كشتن چهارپا، خودداری 

ِّي أَلَْكَرُه أَْن يَُکوَن الَْمْهُر أََقلَّ مِْن َعَشَرةِ َدَراِهَم لِئاَلَّ يُْشبَِه َمْهَر الْبَغِيِّ )علل ، ج 2، ص  1 . قال علی: إِن
 )215

جُت فاِطَمَه ُقلُت : يا َرسوَل اهللِ! ما أبیَع َفَرسي أو دِرعي؟ قاَل: بِع دِرَعَك. َفبِعتُها  ا تََزوَّ 2 . امام علي: لَمَّ
بِثِنتَي َعشَرَه اُوقِیًّه، َفکاَن ذلَِك َمهُر فاِطَمَه. )مسند ابي يعلي: ج 1، ص 246(

ُج النِّساءَ  َفنُعطیهِنَّ ُمُهوَرُهنَّ َفیَشتَريَن َماِشئَن، لَیَس لَنا مِنُه َشيٌء )فرهنگ جامع  َّا نَتََزوَّ 3 . قال الحسین: اِن
سخنان امام حسین ، ص 705( 

ُروِط أَْن يُوَفی بَِها َما اْستَْحَلْلتُْم بِِه الُْفُروج  )فقیه ، ج 3، ص 252(  4 . َقاَل أَمِیُر الُْمْؤمِنِیَن إِنَّ أََحقَّ الشُّ
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از پرداخت مهر زنان، خودداری از پرداخت اجرت كارگر. 1
 18-دزدي؛ »دزدان سه دسته  اند...يك دسته از دزدان كسانی هستند كه مهر زنانشان 

را نمی پردازند.«2
19- زناكار؛ هر كس با زنی ازدواج نمايد و قصد نپرداختن مهريه ی او را داشته باشد، 

نزد خداوند زناكار محسوب می  شود. 3
نپردازد، در پیشگاه خداوند  مجازات اخروي؛ كسی كه ستمگرانه مهر زن را   -20
زناكار است. روز قیامت به او خطاب می شود بنده ي من! كنیزم را بر حسب پیمانی 
كه با تو بستم به تو تزويج كردم، به عهد من وفا نکردی. به او ستم كردی؛ آنگاه به 
اندازه حق زن از ثواب های مرد برداشته به او دهند؛ اگر پاداشی ديگر برای مرد نماند، 
او را به جزای پیمان  شکنی به جهنم وارد كنند. خداوند در قرآن می فرمايد: به پیمان 

خويش وفا كنید كه از پیمان سؤال خواهد شد. 4
21- خشم خدا؛ هر كس به زنی آزار برساند تا آن زن ]با بخشیدن مهريه  اش[، جان 
خود را از او بخرد، خدای تعالی برای آن مرد، به كیفری كمتر از آتش ، رضايت نداده 
است؛ چرا كه خداوند متعال برای زن، همان گونه به خشم می  آيد كه به خاطر يتیم. 5 
با  و  برداشته مي شود  زنان  از سه طايفه ي  قبر  رفع عذاب؛ عذاب  و  بخشش   -22
حضرت فاطمه محشور خواهند شد؛ ... زنی كه بر غیرتمندی شوهر صبر كند، 
نُوِب ثاََلثٌَة َقتُْل الْبَهِیَمِة َو َحبُْس َمْهِر الَْمْرأَةِ َو َمنُْع األَاِْجیِر أَْجَره  )مکارم، ص  ادِِق ع َقاَل أَقَْذُر الذُّ 1 . َعِن الصَّ

.)237

كاةِ و ُمْستَِحلُّ مِْهُر النِّساء و َكَذلَِك َمِن اْستَداَن َديْنًا َو لَْم يَنِْو  راُق ثاَلثٌَة ماِنُع الزَّ 2 . عن ابي عبداهلل: السِّ
َقضاَءُه )روضة الواعظین، ج2، ص356( 

ِ َعزَّ َو َجلَّ َزان  )فقیه، ج 3، ص 252(  َج اْمَرأًَة َو لَْم يَنِْو أَْن يَُوفِّیََها َصَداَقَها َفُهَو ِعنَْد اهللَّ 3 . َمْن تََزوَّ

ْجتَُك  ُ َعزَّ َو َجلَّ يَْوَم الْقِیَاَمِة َعبِْدي َزوَّ ِ َزاٍن يَُقوُل اهللَّ 4 . قاَل رسول اهلل َمْن َظَلَم اْمَرأًَة َمْهَرَها َفُهَو ِعنَْد اهللَّ
أََمتِي َعَلی َعْهِدي َفَلْم تُوِف بَِعْهِدي َو َظَلْمَت أََمتِي َفیُْؤَخُذ مِْن َحَسنَاتِِه َفیُْدَفُع إِلَیَْها بَِقْدرِ َحقَِّها َفإَِذا لَْم تَبَْق 

لَُه َحَسنٌَة أُمَِر بِِه إِلَی النَّارِ بِنَْکثِِه لِْلَعْهِد- إِنَّ الَْعْهَد كاَن َمْسُؤال )اسراء/34- وسائل ج 15، ص 22( 

َ يَْغَضُب  ُ لَُه بُِعُقوبٍَة ُدوَن النَّارِ أِلَنَّ اهللَّ 5 . رسول اهلل َمْن أََضرَّ بِاْمَرأَةٍ َحتَّی تَْفتَِدَي مِنُْه نَْفَسَها لَْم يَْرَض اهللَّ
لِْلَمْرأَةِ َكَما يَْغَضُب لِْلیَتِیم.)ثواب االعمال: ص336(
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آن كه بر بدخلقی همسرش شکیبا باشد و زنی كه مهر خود را به همسرش ببخشد؛ 
خداوند به هريك از آن ها ثواب هزار شهید عطا مي كند و برای هر يك، ثواب يك 

سال عبادت منظور مي فرمايد. 1
23- بخشش و محبت؛ بخشش مهريه بعد از عروسی نتیجه ي محبّت و انسي است 
كه بین زن و شوهر ايجاد شده است. و ثواب هر دينار آن معادل آزادی يك بنده 

است. 2

ٍد  ُ َعنُْهنَّ َعَذاَب الَْقبِْر َو يَُکوُن َمْحَشُرُهنَّ َمَع َفاِطمَه بِنِْت ُمَحمَّ 1 . امام صادق  ثاََلٌث مَِن النَِّساءِ يَْرَفُع اهللَّ
ص اْمَرأٌَة َصبََرْت َعَلی َغیَْرةِ َزْوِجَها َو اْمَرأٌَة َصبََرْت َعَلی ُسوءِ ُخُلِق َزْوِجَها َو اْمَرأٌَة َوَهبَْت َصَداَقَها لَِزْوِجَها 
ُ ُكلَّ َواِحَدةٍ مِنُْهنَّ ثََواَب أَلِْف َشهِیٍد َو يَْکتُُب لُِکلِّ َواِحَدةٍ مِنُْهنَّ ِعبَاَدَة َسنٍَة )وسائل ، ج 15، ص  يُْعِطي اهللَّ

  )37

ُ لََها بُِکلِّ دِينَارٍ ِعتَْق َرَقبٍَة قِیَل يَا  َقْت َعَلی َزْوِجَها بَِمْهِرَها َقبَْل أَْن يَْدُخَل بَِها إاِلَّ َكتََب اهللَّ 2 . ما مِن اْمَرأَةٍ تََصدَّ
ةِ َو اأْلُلَْفِة )وسائل ، ج 15، ص 36( ََّما َذلَِك مَِن الَْمَودَّ ُخوِل َقاَل إِن ِ َفَکیَْف بِالْهِبَِة بَْعَد الدُّ َرُسوَل اهللَّ
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7ـ10جدول مهریه
نمودار جامع از مباحث مهريه به شرح ذيل مي باشد:
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 کمیت    

  میزان مهریه 

  بخشش مهریه   
شرایط بخشش     

  کیفیت

 قین کند مرد صادق است         ی

 یقین کند مرد اسالمی است          

 زمان       

 فامیل درجه یک        

        توافق در خود مجلس   

 صرفاً تشریفاتی           

  )مکروه  ( کمتر از ده درهم

 در حد مهر السنّه ( مستحب )   

     ( نکوهش شده ) ش از دارایی داماد باشد بی

  مادي

 معنوي  

باشد  شرعاً تملکش صحیح
      . 

 مالیت داشته باشد  .      

 معین و معلوم باشد 

 قابل انتقال باشد        

 عین خارجی ( پول ، طال )      

        ( خانه ، زمین زراعتی  ، حیوان ) در منفعت شخص باشد

تعلیم فن حاللی که درآمد زاست .       

 قرآن ، مفاتیح ، صحیفه سجادیه         

 زیارت          

 تعلیم دانش مثل قرآن          

 نتیجه بخشش  

         ثواب آزاد کردن بنده به هر دیناري براي زن  -قبل از همبستري 

         مهر و محبت و تحکیم علقه بین زوجین  –بعد از همبستري 

  پرداخت مهریه   
   مرد از پرداخت مهریه سرباز زند    

 هرگاه زن مطالبه کند       

 از نظر دین        

 از نظرحقوقی         

 زن صاحب نصف مهریه است          –قبل از همبستري 

 زن صاحب مهریه است   - بعد از همبستري  

  مجلس
  مهر برون     

 مکان       

مدعوین        

کیفیت         

 فامیل         

پدر عروس و پدر داماد       

 خود عروس و داماد        
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آنچه زندگی ما را از مالئکه و ديگر موجودات خاكی جدا كرده ، انتخاب ماست. 
م��ا می توانیم چن��ان انتخاب كنیم كه از مالئکه هم باالتر روي��م و بالعکس با انتخاب 

ناشايست خود از خاک هم پست تر شويم. 
انس��ان در هر لحظه با انتخابی روبرو اس��ت. بعضی از اين انتخاب ها در نحوه ي 
زندگیمان در دنیا مؤثّر اس��ت، و بعضی در آخرت؛ بعضی نقش سرنوشت سازی دارد، 
بعضی كم تر؛ بعضی قابل جبران است و بعضی غیرقابل جبران. در بین اين انتخاب ها  
انتخاب همس��ر تأثیر سرنوشت س��ازی در دنیا و آخرت ما دارد و تصمیم غلط در اين 

عرصه گاهی با خسارتی بس بزرگ همراه است و به راحتی قابل جبران  نیست. 
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انس��ان حق انتخاب پدر، م��ادر، برادر، خواهر و حتّی فرزند خ��ود را ندارد؛ تنها 
انتخاب��ی ك��ه در خلقت در اين زمینه به ما داده اند، حق انتخاب همس��ر اس��ت. البته 
نزديك ترين فرد هم به انس��ان همس��ر اس��ت و نه تنها عمیق ترين، بلکه طوالنی ترين 
ارتباط را با همس��ر خود دارد. بطور متوّس��ط ما با بقیه ي خويشان در ثلث عمر خود 
ارتباط مس��تمر داريم، ولی با همس��ر خود در دو ثلث عمر مستمراً  ارتباط داريم. آيا 
نبايد در مورد تنها خويشی كه می توانیم انتخاب كنیم و بیش ترين و موثّرترين ارتباط 
را با او داريم و بطور متوّسط 50 سال از عمر دنیايمان را با او هستیم، الاقل 50 ساعت 
مطالعه كنیم تا ان شاءاهلل با عنايت الهی بتوانیم بهترين انتخاب را برای خود رقم بزنیم؟! 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت به تنها، با وجود شرايط و رفع موانع، با معیارهای 
حس��اب ش��ده و شیوه ي شناس��ايی صحیح، با آگاهی كامل، با همراهی عقل و دل، با 

تأيید خانواده، با تحقیق صحیح و دقیق و با توّكل به خداوند و استعانت از او. 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت كه صرفًا بر اساس احساسات و عالقه ي زودگذر 
نباش��د، همه جانبه باشد، همراهی و پش��تیبانی خانواده را با خود داشته باشد. در حال 
اضط��رار و توأم با عجله نباش��د، هیچ جبر بیرونی و درونی در آن نباش��د، بی اختیار 
نباش��د، سطحی نباشد، با نگاه به آينده باش��د، با طیب خاطر باشد، با مشورت همراه 
باش��د، مبنا داش��ته باشد، به وسواس نیفتد و بی گدار به آب نزند، و در آن عقل حرف 

اّول را بزند و دل حرف آخر را تا آرامش بخش انسان باشد. 
بهترين انتخاب وقتی اس��ت كه انس��ان هم خوب انتخاب كند، هم خوب انتخاب 
شود؛ لذا صادقانه بگويد و نشان دهد و عاقالنه بشنود و ببیند. هم فرد را در نظر بگیرد 
و ه��م خانواده و فرهنگ او را. به ديدگاه خ��ود اكتفا نکند و از ديگران كمك بگیرد، 

ولی نهايتًا خود تصمیم بگیرد. 
بهترين انتخاب وقتی است كه عوامل تحريك زای عاطفه میدان دار نباشند. عاقالنه 

انتخاب نمايد و عاشقانه زندگی كند. 
بهترين انتخاب در س��نّی اس��ت كه انسان شور و شوق ازدواجش قوی و در عین 
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حال به پختگی اّولیه ي عقالنی يعنی رش��د اجتماعی الزم رس��یده باشد. در عین حال 
هنوز كاماًل ش��خصیتش شکل نگرفته باشد تا با سازگاری و انعطاف پذيری دو طرف 

با هم شکل بگیرند. 
بهترين انتخاب در ش��رايطی اس��ت كه انس��ان اّطالعات الزم را در مورد ازدواج 
داش��ته باش��د. با مطالعه ي كتاب های خوب، شنیدن س��ي دي ها و نوارهای مربوط و 
مش��ورت با اف��راد مّطلع، با ش��ناخت صحیحی از تفاوت ه��ای زن و مرد، وظايف و 

تکالیفشان نسبت به هم و آداب و رسوم ازدواج پا به اين عرصه بگذارد. 
بهترين انتخاب، با انتخاب بهترين فرق دارد. بهترين انتخاب متناسب ترين انتخاب 
اس��ت. انتخاب كسی است كه با انس��ان هم جهت و در عین حال مکّمل باشد و اين، 
وقتی ش��دنی اس��ت كه انسان به يك خودشناسی دقیق از خود بپردازد، خود واقعی و 
ايده آل خود را بشناس��د و بین آنچه كه هس��ت و آنچه كه دوست دارد تشخیص دهد 
و تف��اوت بگذارد. خ��ود را از لحاظ اعتقادی، اخالقی، ظاهری، س��لیقه ای، فرهنگی، 
اقتصادی، خانوادگی، سیاس��ی، اجتماعی، تحصیلی، هوشی  و خصلت های شخصیتی 
اعم از درون گرا و برون گرا بودن شناسايی كند و بر اساس محدوديت هايی كه دارد و 
نقاط ضعف و قوّت اش به دنبال كس��ی باش��د كه او اين محدوديت ها را بپذيرد و الاقل 
در بخش هايی كه برای او خیلی مهم اس��ت، هم جهت و در قس��مت هايی كه در خود 

ضعفی احساس می كند مکّمل باشد. 
بهترين انتخاب وقتی است كه توافق والدين نیز به دست آيد. اين، هم ضريب خطا 
را كم می كند، هم ناس��ازگاری های بعد را كاهش می دهد و هم پش��توانه ي خانواده ها 
را در هم��ه ي مراحل به دنبال دارد. خانواده ها می توانن��د باعث دلگرمی و آمادگی و 
آرامش فرد باش��ند و با حمايت، مش��ورت و همکاری و همدلی آن ها فرد با گام هايی 
استوار وارد می شود؛ هر چند والدين نبايد نظرات خود را به فرزند تحمیل كنند بلکه 
بايد چراغی باشند كه با روشنی دادن به فرد، او را در تشخیص صحیح كمك كنند. 

بهترين انتخاب وقتی است كه انسان به بلوغ عقلی، اجتماعی و عاطفی الزم رسیده 
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باشد كه نشانه ي آن احساس مسئولیت، كنترل عواطف، قدرت محبّت ورزيدن، توّجه 
ب��ه عرف اجتماع��ی در برخوردها و بطور كّل��ی عاقالنه و پخته رفتار كردن اس��ت. 
برخورده��ای عجوالنه، احساس��اتی و اصرار بر مورد خاص نش��انه ي ضعف در اين 

مقوله می باشد. 
بهترين انتخاب در ش��رايطی اس��ت كه دايره ي انتخاب نیز وس��یع باشد. )منظور 
اش��خاصی است كه طالب ازدواج با فرد می باش��ند.( آنچه دايره ي انتخاب را محدود 
می كن��د، باال بردن س��طح توقّعات، حاضر نش��دن در اجتماع، ع��دم توّجه به وقار و 
آراس��تگی ظاهری، وجود رفتارها و اخالقیات نامناس��ب، پايین بودن سطح مهارت ها 
و امتیازات و عدم مسؤولیت پذيری اطرافیان می باشد كه همگی قابل اصالح هستند. 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت به دور از هرگونه نگرانی، اضطراب، خودكم بینی، 
ترس و توّهماتی از قبیل ترس از عدم موفّقیت بخاطر داش��تن تجربه ي شکس��ت در 
مورد خود يا اطرافیان، بدبینی و عدم اعتماد نس��بت به جنس مخالف، ترس از دست 
دادن آزادی های دوره ي مجّردی، ترس از مش��کالت و س��ختی ها. البته تا وقتی فرد با 
مشاوره و بازبینی از اين توّهمات خارج نشود، نمی تواند انتخابی درست داشته باشد. 
بهترين انتخاب در نبود شروط دست و پاگیر و تحمیل شدن آداب و رسوم غلط 
تحّقق می يابد. س��خت گیری در انتخاب ما را به بهترين انتخاب نمی رس��اند. هرچند 
نداش��تن معیار دقیق در انتخاب و عدم تشخیص بین ضريب اهمیت معیارها نیز ما را 

به بهترين انتخاب نمی رساند. 
بهترين انتخاب شانسی يا تصادفی نیست، بلکه تعّقلی و توّكلی است.

بهترين انتخاب، انتخاب فردی اس��ت كه هم دل، هم فکر، هم عقیده و همراه انسان 
باشد و اين از طريق تقّلب يا تحمیل بدست نمي آيد.

بهترين انتخاب پايدارترين انتخاب است نه گذراترين انتخاب. 
بهترين انتخاب، انتخاب كس��ی است كه ما را به آرامش برساند، لباسی باشد برای 

محافظت از بدی ها، نسیمی باشد برای خنکی و پوششی متناسب و هم اندازه. 
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بهترين انتخاب، انتخابی است از روی اراده، تفّکر، مشورت، توّكل و قلب. 
بهترين انتخاب، انتخاب فردی اس��ت راس��تگو، با وفا، امانتدار، محترم، اهل نماز، 
دور از گناه، و در يك كلمه ديندار و باتقوا و با ايمان؛ كس��ی كه در دين خود پايدار 
و راضی به رضای خداوند باشد، تسّلط بر خود داشته باشد، از گناه ناخشنود و مطیع 
خداوند باش��د، كس��ب حالل داش��ته، خوش اخالق و مخلص باشد، نماز اّول وقت، 

توّسل و محبّت به اهل بیت( و التزام به احکام دين و واجبات داشته باشد. 
بهترين انتخاب، انتخاب فردي عاقل اس��ت؛ فردی كه زيرک باش��د، كم حرف و 
س��نجیده گو باش��د، به علم خود عمل كند، كمال خواه باشد، زبان خود را كنترل كند، 
قدرت غلبه بر احساس��ات و هیجانات خود داشته باشد، هنگام غضب بردباری پیشه 
كند، هنگام ناماليمات و مشکالت شکیبايی داشته باشد، در امیال خود میانه روی كند، 
با مردم نرمخو باش��د، اهل جدال نباش��د، در عاقبت امور بینديش��د، صاحبنظر باشد، 
قدرت تش��خیص باال و فهم و درک و تجزيه و تحلیل صحیح مفاهیم را داشته باشد، 
بتواند تصمیمات مناس��ب اتّخاذ كند، دارای استقالل فکری باشد، معقول باشد، انتظار 
واقع بینانه از خود و ديگران داش��ته باش��د، تعّهدات فردی و مسؤولیت های اجتماعی 
خود را بپذيرد، رفتار عادالنه و شجاعانه داشته باشد، مفید باشد، در راه خیر و صالح 
پايدار و از مس��یرهای غلط رويگردان باش��د، به باورهای خود عمل كند، به س��خنان 
ديگ��ران گوش دهد بهترين را عمل كند و نس��بت به افکار نادرس��ت و وسوس��ه ها 
تأثیرناپذير باش��د. البته اين موارد را بايد تحصیل كرد و متناس��ب با خود در ديگران 

انتظار داشت. 
یِّبین«1 كسانی كه پاكی، حیا،  یّباُت لِلطَّ بهترين انتخاب، انتخاب پاكان اس��ت. »َوالطَّ
عّف��ت و نجاب��ت وجود آن ها را مانند هاله اي نورانی در برگرفته اس��ت. كس��انی كه 
چش��مان پاكی دارند و دوران مجردی خود را به پاكی به س��ر برده باش��ند و چنانچه 
لغزش��ی هم پیش آمده، س��ريعًا توبه و جبران كرده باش��ند. اينان ب��ا غیرتند و باحیا، 

1. نور)24(/26 



252

پاكیزه اند و پارسا و از هرگونه انحراف جنسی و هوس بازی دور هستند. انتخاب اينان 
توأم با اطمینان و وفاداری است.

 بهترين انتخاب، انتخاب انس��ان های خوش اخالق اس��ت؛ اف��رادی كه چهره ي 
گش��اده و متبّسمی دارند، با رعايت ادب و ماليمت س��خن می گويند، به نرمی رفتار 
می كنند، احساس محبّت و رضايت در برخوردشان ديده می شود، متواضع اند و متین، 
بزرگ��وار و حق  پذيرن��د، بردبارند و باحوصله، وفادارند و اهل گذش��ت، مهربانند و 
صمیمی، حس��ن ظ��نّ دارند، منضبط اند، اهل تفاهم و دوس��تی اند، انعطاف پذيرند و 
دارای احس��اس مسؤولیت، سخاوتمند، بخشنده و در كل به راحتی سازگار می شوند. 
هرچ��ه به اين صفات مزيّن ش��وی و در همس��رت اين صفات بیش تر جمع باش��د، 

انتخابی شیرين تر انجام داده ای. 
بهتري��ن انتخ��اب، انتخاب افرادی اس��ت كه از صفات زش��ت رهاي��ی يافته اند  
علي الخصوص از صفاتی كه در ازدواج باعث ناهنجاری هايی می ش��ود؛ مثل حسادت 
و ك��ج خلقی، لجاج��ت و هرزگی، تکبّر و غرور احمقان��ه، دروغ گويی و كینه توزی، 
كم ظرفیتی و بی تابی، نیش و كنايه زدن، بدزبانی و فّحاش��ی، بی ادبانه و بی پروا سخن  
گفتن، عصبانیت و دورويی، پنهان كاری و بی انضباطی و خساس��ت. هر كدام از اين 
صفات در وجودت هس��ت از خود بیرون كن و تا آنجا كه ش��ده اس��ت دقّت كن در 

همسرت نباشد. 
بهترين انتخاب در رعايت تناس��ب س��نّی اس��ت. البته در مردان سّن عقلی مالک 
اس��ت و درزنان س��ّن فیزيولوژيکی نه سّن شناسنامه ای. يعنی اين مرد چقدر از لحاظ 
پختگی به اين زن می خورد و قابل اتّکاء است؛ حتّی اگر سّن شناسنامه ای او كم تر از 
دختر باشد، بشرط آنکه دختر تواضع الزم را نسبت به او داشته باشد و اين زن چقدر 

نشاط خود را حفظ كرده است؛ حتی اگر سّن شناسنامه ای او باالتر باشد. 
بهترين انتخاب، انتخابی از خانواده ي اصیل و متديّن اس��ت. خانواده ای با ريشه و 
با فرهنگ ، ش��ناخته ش��ده و آبرومند، به دور از تنش ها و تزلزل های داخلی، به  دور از 
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س��ختگیری های نابجا و آداب و رسوم غلط، س��ابقه ي اعتیاد، انحرافات و بزهکاری. 
البته وجود بعضی از اين ضعف ها را می توان با قّوت های خود فرد جبران كرد. 

بهترين انتخاب، انتخاب مردی اس��ت س��خاوتمند و دس��ت و دلب��از، نیکوكار و 
خوش رفتار با خانواده، دارای قدرت و ش��جاعت؛ به دور از هوس بازی و الف زنی ، 
بیکاری و تنبلی، خساست و گوشه گیری، دمدمی مزاج و بی اراده، سلطه جو و شّکاک 

و وسواسی.
 بهترين انتخاب از س��وي مرد، انتخاب زنی اس��ت زيبا و پاكدامن، دلنش��ین و با 
ايمان، خداش��ناس و مهربان، عزيز نس��بت به فامیل خود و متواضع نس��بت به شوهر 
خود، آراسته در بین محرمان و با وقار در برخورد با نامحرمان، مطیع همسر و عاشق 
او، س��هل گیر و نرمخو و حافظ حیثیت ش��وهر در غیاب او؛ به دور از فخر فروشی به 
مال پدر و اتّکاء به زيبايی خود، ُمدپرستی و جاه طلبی، نامرتّب و بی انضباط، لجباز و 

نافرمان، حقیر در فامیل و عزيز در نظر خود و سركش نسبت به شوهر.
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت از طريق منابع مطمئن، معّرف های امین، مشاوران 
دلسوز، دور از روش هايی كه عالقه ي كاذب ايجاد كند و احساسی عمل شود. عمدتًا 
ارتباطات قبل از ازدواج بیش تر از آنکه بخواهد باعث شناس��ايی بیش تر ش��ود، تعّلق 
خاط��ر ايجاد می كند، عالقه ي اّولی��ه آدم را كر و كور می كند و نمی گذارد ش��ناخت 
درستی ايجاد شود. در اغلب موارد ارتباطات اينترنتی و تلفنی، حتّی كاری و علمی و 
فرهنگی به جای افزايش ش��ناخت، وابستگی ها را زيادتر و اعتماد خانواده ها را كم تر، 

ضريب خطا را بیش تر و میزان شکست خوردگی و فريب را افزايش می دهد. 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت منطبق با طبیعت و فطرت. مرد طبیعتًا طالب است 
و زن مطلوب. زن اهل ناز اس��ت و مرد اهل نیاز. پس مطرح كننده بايد مرد باش��د و 
پاس��خ دهنده زن و االّ خالف مسیر طبیعت حركتی صورت گرفته است و حركت های 

غیرطبیعی موقّتی خواهد بود و الجرم نافرجام.
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت در خانه ها و حضوری با ديدن اعضاي خانواده و 
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محیط زندگی، تا شناسايی همه جانبه باشد و عّزت دختر و اعتماد پسر محفوظ بماند. 
محیط انتخاب بايد آرام و دارای نور كافی، با رعايت زمان مناسب و بدور از فريب و 

ظاهرسازی و تجّمل گرايی و پراكنده گويی باشد.
 بهترين انتخاب، انتخابی است با كمال آگاهی، از راه گفتگوی صادقانه با تعريف 
دقیق از مفاهیم و اس��تفاده از انواع سؤاالت مستقیم و غیرمستقیم، اكتشافی و چالشی 
با دس��ته بندی مناس��ب س��ؤاالت و اولويت دهی مالک ها و وزن ده��ی به معیارها و 
مالک ها و توّجه دقیق به س��ؤاالت فرد برای شناس��ايی شخصیت او؛ گفتگو نسبت به 
اهداف ازدواج و خوش��بختی، شیوه ي زندگی، نگرش های مذهبی، پايبندی ها و تلّقی 
ديگران نس��بت به فرد، اخ��الق اجتماعی، روحیات، عاليق و س��لیقه ها، نگرش های 
اقتص��ادی، نحوه ي اختصاص هزينه ه��ای زندگی، توانايی اقتصادی، اس��تقالل مالی، 
نگرش های سیاس��ی، گرايش ه��ا و فّعالیت ها، آداب و رس��وم خانوادگی، تفاوت های 
فرد با خانواده اش و شیوه ي استفاده از اوقات فراغت ، بیماری ها و ناراحتی های فرد.        
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت واقع بینانه، نه خوش بینانه يا بدبینانه، انتخابی است 
تدريجی نه دفعی يا خاطره ای. انتخابی اس��ت عقالنی � عاطفی نه احساسی محض يا 

عقلی محض. 
بهترين انتخاب، انتخابی است با شناخت متقابل، با معّرفی دقیق خود؛ چه قّوت ها چه 
ضعف ها، چه پیروزی ها چه شکس��ت ها، چه فرصت ها چه تهديدها، حتّی بیان اسراری 
كه بعد از ازدواج فرد مّطلع می گردد و بعد از اّطالع نظرش نس��بت به همسرش متفاوت 
می شود. بايد همه ي آن ها را به میزان اعتمادی كه در جلسات اّول پیدا شده است به ترتیب 
به فرد مقابل گفته شود؛ مگر چیزهايی كه تمام شده و بعد از ازدواج كسی مّطلع نمی گردد. 
بهترين انتخاب، انتخابی است همراه با تحقیق همه جانبه؛ چه مستقیم با تحت نظر 
گرفتن خود فرد يا خانواده اش، چه غیرمس��تقیم از طريق محل كار، محل س��کونت، 
محل تحصیل، دوس��تان و فامیل يا مراجع ذی صالح مثل نیروی انتظامی يا حراس��ت 
دانش��گاه؛ در زمینه ي دوس��تان فرد، عقاي��د او، اخالقیاتش، س��وابقش، خصوصیات 
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ش��خصی، سالمت جس��مانی و روحی و تعّلقات سیاسی فرد. تمام اين موارد بتدريج 
در مراحل مختلف خواس��تگاری انجام گیرد؛ البته توّس��ط كس��انی كه زيرک باشند و 
باتجربه، رازدار باشند و مّطلع، خیرخواه باشند و راستگو، امین باشند و عمیق؛ اعم از 

دوستان، همکاران و مشاورين يا خويشاوندان. 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت همراه با مش��ورت در همه ی موارد اعم از شیوه ي 
سؤال كردن، وزن دهی به مالک ها و اولويت آن ها، موارد و اختالفي با والدين، شیوه 
و منابع تحقیق، ترديد در تصمیم گیری قطعی؛ با كس��انی كه عاقلند و آگاه، با تجربه اند 
و دلسوز؛ از بین بزرگان فامیل، معّلمان، اساتید، روحانیون و مراكز مشاوره، اّما با اين 

نگاه كه نهايتًا تصمیم گیرنده خود فرد باشد. 
بهترين انتخاب، انتخابی اس��ت كه درس��ت تصمیم گیری شده باشد. بصورتی كه 
ابتدا ب��ا ابزار عقالنی گفتگوها، تحقیق، مش��ورت و تجربه ي ديگران ارزيابی ش��ود، 
بعد با بررس��ی يافته ها و نواقص و موارد ضد و نقیض نتیجه گیری كند كه آيا نیاز به 
تحقیق بیش تر هس��ت يا خیر و بعد با مراجعه به قلب ببیند در كل احساس خوشايند 
و رضايتمندی از اين ازدواج دارد يا نه؟ بايد از هر نوع تصمیم عجوالنه كه به خاطر  
لجبازی، چش��م و هم چشمی، به خاطر ديگران، ترّحم، فرار از شرايط موجود، تصّور 
از دس��ت دادن موقعیت ازدواج، ثروت، زيبايی، موقعیت و قسمت خود فرض كردن 

باشد اجتناب كرد. 
بهترين انتخاب نه فقط انتخاب همس��ري است با تركیبي از وي  ژگي ها براي تکامل 
و ارضاي نیازهاي روحي، عاطفي، غريزي و ... بلکه انتخاب ما دري است كه كماالت 
فکري و روحي و معنوي او دانشگاه بزرگ رشد و تعلیم و تربیت عزيزترين عزيزان 

ما يعني فرزندان دلبند ماست. 
بهترين انتخاب همسري است كه آرامش ما در كنار او هرگز به سکون وخو كردن 
ب��ه آرامش طلبي و رنگ عوض كردن ه��اي رايج منجر نگردد بلکه وجود او باراندازي 

باصفا براي تداوم راه باشد. 
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بهتري��ن انتخاب، گزينش همراهي اس��ت كه تداوم وجود م��ا را در قالب وجود 
فرزندان ما به بهترين و خدايي  ترين ش��کل ممکن تحقق ببخش��د و ذريه  اي موحد و 
شکرگزار نعمت  هاي خداوندي و قدردان وجود و زحمات والدين از ما به جا گذارد. 
حال براي تحقق اين چشم انداز از زندگي كه شايد از بزرگترين رسالت هاي ديني و 
انساني ما در قبال خداوند و بشريت است درجه  بندي و جايگاه معیارهاي انتخاب چه 
شکل جديدي را بخود مي  گیرد و ما براي چنین انتخابي از چه میزان آگاهي، ظرفیت 

و توكل بايد برخوردار باشیم . 
و در آخر بهترين انتخاب، انتخابي است كه با اعتماد به خداوند و توّكل به او و سپردن 
ازدواج به او و تس��لیم او ش��دن و اطمینان و رضايت نس��بت به او صورت گیرد. )و 
انجام دادن تمام وظايفي كه در اين زمینه او به ما س��پرده اس��ت اعم از تعقل، تالش، 

مطالعه و مشورت(

ُض أْمري إلَي اهللِ إنَّ اهللَ بَصيٌر بِالْعِبادِ«.  »اَُفوِّ
كار خود را به خدا سپردم؛ چراكه خداوند به حال بندگان بيناست.1

1. مطالب اين گفتار جان كالم بود و تفصیل هريك از عبارات باال در فصل هاي كتاب بطور مشروح آمده 
است. توصیه مي شود بعد از خواندن كل كتاب، مطالب اين گفتار مجدداً با دقت خوانده و به خاطر سپرده 

شود. 
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1- قرآن كريم
2- نهج الباغة، تحقیق شیخ محمد عبده )بیروت، دار المعرفة، ]بي تا[(

3- )منسوب به( امام جعفر صادق، مصباح الشريعة )بیروت، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 
چاپ اول، 1400ق(

4- اآلبي، منصور بن حسین، نثر الدر )مصر: الهیئه المصريه العامه، چاپ اول، 1918م(
5- اب��ن بابويه قم��ي، محمد بن علي،  ثواب األعمال و عق��اب اآلعمال )تهران: مکتبه 

الصدوق( 
6- احس��ائي، محمد بن عل��ي، عوالي الآللي العزيزيه في االحادي��ث الدينيه )بیروت: 

مؤسسه الکتب الثقافیه، چاپ اول، 1403 ق(  
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7- االمدي التمیمي، عبدالواحد، غررالحكم و درر الكلم )دانش��گاه تهران: چاپ سوم، 
1361 ش(

8- بخاري، محمد بن اس��ماعیل، صحيح البخاري، تحقیق: مصطفي ديب البغا )بیروت: 
دار ابن كثیر، 1410ق(

9- بیهقي، احمد بن الحسین ، السنن الكبري )بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1414 
ق(

10- ترمذي، محمد بن عیسي، سنن الترمذي، تحقیق: أحمد محمد شاكر )بیروت: دار إحیاء 
التراث(

11- التمیمي الموصلي، أحمد بن علي، مسند ابي يعلي الموصلي )جده: دار القبله، چاپ 
اول، 1408 ق( 

12- تمیم��ي مغربي، نعمان بن محمد، دعائم االس��ام )مص��ر: دارالمعرفة، چاپ دوم، 
1385ق(

13- حر عاملي، وس��ائل الشيعة الي تحصيل مس��ائل الشريعة، )قم: مؤسسة آل البیت 
إلحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق(

14- الحس��نی الراوندی، فضل اهلل بن علی، النوادر، تحقیق سید رضا علی عسکری )قم: 
دارالحديث، 1377(

15- حمی��ري قمي، عبداهلل بن جعفر، قرب االس��ناد )تهران: انتش��ارات كتابخانه نینوا، 
]بي تا[(

16- الدمشقي، علي بن الحسین بن هبه اهلل،  تاريخ مدينه دمشق )بیروت: دارالفکر، چاپ 
اول، 1415 ق( 

17- ديلمي الهمداني، شیرويه بن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب )بیروت: دارالکتب 
العلمیه،  چاپ اول، 1406 ق( 

18- زمخشري،  محمد بن عمر، ربيع االبرار و نصوص االخبار )قم: منشورات الشريف 
الرضي، چاپ اول، 1410 ق( 
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19- سجس��تاني االزدي، سلیمان بن أشعث، س��نن ابي داوود )بیروت: دار إحیاء السنه 
النبويه(

20- الش��عیري السبزواري، محمد بن محمد، جامع االخبار او معارج اليقين في اصول 
دين )قم: مؤسسه آل البیت ، چاپ اول ، 1414 ق( 

21- الش��یباني، أحمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل )بیروت: دار الفکر، چاپ دوم، 
1414 ق( 

22- صدوق، محمدبن علي بن حسین، من ال يحضره الفقيه )قم: انتشارات جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، چاپ سوم، 1313ق(

23-  صنعاني، عبدالرزاق بن همام، المصنف )قم: مؤسس��ه دار الهجره، چاپ دوم، 1414 
ق( 

24- طبرسي، أحمد بن علي ،احياء علوم الدين )تهران: داراالسوه، چاپ اول، 1413، ق(
25- طبرس��ي، حس��ن بن فضل، مكارم االخاق )قم: انتش��ارات شريف رضي، چاپ 

چهارم، 1412ق(
26- طوسي، محمد بن حسن، تهذيب االحكام )تهران: دارالکتب االسالمیة، چاپ چهارم، 

1365ش(
27- عبد بن حمید،المنتخب من مس��ند عبد بن حميد )قاهره: مکتبه السنه، چاپ اول، 

1408 ق(
28- فتال نیشابوري، محمد بن حسن، روضةالواعظين و بصيرةالمتعظين )قم: انتشارات 

رضي(
29- قزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي )بیروت: دار 

إحیاء التراث، 1395ق(
30- قمي، محمد بن علي ابن بابويه ، معاني االخبار )قم: مؤسسه النشر االسالمي، چاپ 

اول ، 1361 ش( 
31- قمي، محمد بن علي ابن بابويه، علل الشرائع )بیروت: دار إحیاء التراث، چاپ اول، 
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1408 ق( 
32- كلیني رازي، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافي )دارالکتب االسالمیه ، 1392( 

33- كلیني، الكافي، تصحیح: علي اكبر غفاري صفت )تهران: دارالکتب االسالمیة، چاپ 
چهارم، 1365ش(

34- الکوفي، محمد بن محمد بن األش��عث ،الجعفريات )األش��عثیات(، )تهران: مکتبه 
نینوي، ق4 ق(

35- اللخمي الطبراني ، س��لیمان بن أحمد، المعجم االوس��ط )دارالحرمین، چاپ اول، 
1415 ق( 

36- متقي هندي، علي بن حسام، كنز العمال في سنن االقوال و االفعال، تصحیح: صفوة 
السقا )بیروت: مکتبة التراث اإلسالمي، چاپ اول، 1397ق(

37- مجلسي، بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهار)عليهم السام(، )بیروت: 
مؤسسة الوفاء، 1404ق(

38- مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح اخبارآل الّرسول )ص()تصحیح سید 
هاشم رسولی، ) ايران: طبع دارالکتب االسالمیه(، 1370( 

39- محمدمحس��ن بن شاه مرتضي، المحجه البيضاء في تهذيب اإلحياء )قم: مؤسسه 
النشر االسالمي، 1383 ق( 

40- موسوي، محمد بن حسین، المجازات النبويه )قم: مکتبه بصیرتي( 
41- النس��ائي، أحمد بن ش��عیب، الس��نن الكبري )بی��روت: دارالکت��ب العلمیه، چاپ 

اول،  1411، ق( 
42- نوري، میرزاحس��ین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل )قم: مؤسسه آل البیت 

إلحیاء التراث، چاپ اول، 1408ق(
43- نیشابوري، محمد بن عبداهلل الحاكم، مستدرك علي الصحيحين )بیروت: دار الکتب 

العلمیه، چاپ اول، 1411 ق( 
44- يزدي، سیدمحمد كاظم، عروةالوثقي )بیروت: مؤسسةاالعلمي، چاپ دوم، 1409ق(
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كتب فارسي

45- اثني عشري، محمد، هرگز ازدواج نكنيد! )اصفهان: نقش نگین، چاپ اول، 1386(
46- افروز، غالمعلی، مبانی روان ش��ناختی احس��اس آرامش و تجربه ی خوش��بختی 

)تهران: يسطرون، 1386(
  47- افروز، غالمعلی، مبانی روان ش��ناختی ازدواج در بس��تر فرهنگ و ارزش های 

اسامی )تهران: مؤسسه انتشارات، چاپ سوم، 1383(
48-  امیني، ابراهیم، آيين همسرداري يا اخاق خانواده )تهران: اسالمي، چاپ نوزدهم، 

)1383
 49- انص��اري، محمدرضا، گزارش لحظه به لحظه از ازدواج حضرت زهرا  )قم: 

دلیل ما، چاپ دوم، 1385(
50-  بانکي پورفرد، امیرحسین، حيا )اصفهان: حديث راه عشق، چاپ چهارم، 1386(

51-  بانکي پورفرد، امیرحسین، نكات كليدي در ازدواج دانشجويي )اصفهان: حديث 
راه عشق، چاپ اول، 1384(

52-  پاک نژاد، رضا، ازدواج مكتب انسان سازی )قم: اخالق، 1374(
53- حاج علی اكبری، محمدجواد، مطلع عش��ق: گزي��ده ای از رهنمودهای حضرت 
آيت اهلل س��يد علی خامنه ای به زوج های جوان)تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ 

پنجم، 1384( 
54- حس��ین زاده، اكرم،  محمداحسان تقي زاده، وصال مهرورزان )اصفهان، حديث  راه  

عشق، چاپ دوم، 1385(
55- حسینی، مجتبی، احكام ازدواج مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، رحیم كارگر 

)قم: معارف، 1385(
56- دانش پژوه، وهاب، رابطه ي دختر و پسر )تهران: شبر، چاپ اول، 1381(
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57- دانشمند، مهدي، كلبه عشق )قم: خادم الرضا)ع(، چاپ چهارم، 1383(
58- رفیعی موحد، مهدی، طلوع آش��نايی: اهميت و مراحل آشنايی پيش از ازدواج، 

)قم: بوستان قم و انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ دوم، 1380(
59- ري شهري، دوستي در قرآن و حديث 

60- روضاتی، احمد، انتخاب همسر: تست ازدواج )اصفهان: كانون پژوهش، 1372(
61- شمس الدين، سید مهدي، انتخاب همسر و ازدواج )قم: شفق، چاپ سوم، 1383(

62- ش��هید اول، كتاب النكاح، مترجم: حجت االسالم والمسلمین الهیان )قم: مؤسسه 
تحقیقاتي حضرت ولیعصر، چاپ اول، 1375(

63- صفايی حسین و اسداهلل امامی، مختصر حقوق خانواده )تهران: میزان، چاپ دوازدهم، 
)1386

64- غفراني، محمدجعفر،  ازدواج چرا و چگونه؟ )تهران: زمین، چاپ اول، 1380(
65-  قائمی امیری، علی، نظام حيات خانواده در اسام )تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 

چاپ هشتم، 1382(
66- قمي،  شیخ عباس، مفاتيح الجنان

67- كانون مش��اوره خانواده دانش��گاه صنعتي اصفهان، خاصه مق��االت همايش ازدواج 
دانشجويي راهكارها و چالش ها )اصفهان: كانون مشاوره خانواده دانشگاه صنعتي اصفهان، 

)1381
68- كريمي نی��ا، محمدعلي، ازدواج خاطره ها و تجربه ها )ق��م: كوثر ادب، چاپ اول، 

)1384
69- گرجي، مهدي، ازدواج آسماني )اصفهان: پیام عترت، چاپ اول، 1380(

70- مجموع��ه مق��االت، دومين هماي��ش ازدواج دانش��جويي راهكارها و چالش ها 
)اصفهان: مرسل، اول، 1383(

71- محقق، محمدرضا، آزمون انتخاب همسر )تهران: پیام آزادي، چاپ اول، 1384(
72- مركز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه، سخن آشنايي )اصفهان: حديث راه عشق، 



263

چاپ اول، 1384(
73- مشکینی، علی، ازدواج در اسام، احمد حجتی )قم: الهادی، چاپ سیزدهم، 1383(

74- مظاهري، حسین، اخاق در خانه1 )قم، بي نا، 1370(
75- مظاهري، حسین، اخاق در خانه2 )قم: نشر اخالق، چاپ يازدهم، 1384(

76- مظاهري، حسین، خانواده در اسام )اصفهان: بنیاد خیريه المهدي، چاپ اول، 1384(
77- مظاه��ري، حس��ین، عوامل كنترل غرايز در زندگي انس��ان )ته��ران: ذكر، چاپ 

دوازدهم، 1380(
78- مظاهری، علی اكبر، جوانان و انتخاب همسر )قم: انتشارات پارسیان، چاپ بیست 

و هفتم، 1386(
79- ملك محمودي الیگودرزي، امیر، راهنماي ازدواج )قم: میراث ماندگار، چاپ اول، 

)1385
80- موگه��ي، عبدالرحیم، احكام خانواده )قم: بوس��تان كتاب، چاپ بیس��ت و پنجم، 

)1384
81- مؤيدي، علي، فرهنگ جامع س��خنان امام حس��ین، گروه حديث پژوهش��کدة 

باقرالعلوم،  نشر مشرقین، 1379
82- نیلی پور، مهدی، مديريت خانواده)1(،)قم:، سلسبیل، 1385(

83- يزدانی، محمود، يك انتخاب مناسب »همسر گزينی در بيست گام« )مشهد: آهنگ 
قلم، چاپ دوم، 1385(
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نوارها و سي دي ها:1
دكتر احمد لقمانی؛ پیش از ازدواج

استاد گرجی؛ نگاه به ازدواج
آيت اهلل مظاهری؛ آماده سازی جوانان برای ازدواج

هدايت خواه؛ تسهیل ازدواج جوانان
امیرحسین بانکی پور فرد؛ اصول كلی در ازدواج

امیرحسین بانکی پور فرد؛ شرايط الزم برای ازدواج
امیرحسین بانکی پور فرد؛ مالک و معیار
امیرحسین بانکی پور فرد؛ تطابق فرهنگی

دكتر احمد احمدی؛ مالک و معیار
استاد نقويان؛ شناسائی قبل از ازدواج

امیرحسین بانکی پور فرد؛ ارتباط دختر و پسر
دكتر غالمعلی افروز؛ انتخاب دقیق

امیرحسین بانکی پور فرد؛ ادامه تحصیل
دكتر كجباف؛ غرايز جنسی و كنترل آن

آقای نشاط دوست؛ خودشناسی
امیرحسین بانکی پور فرد؛ روش های شناسائی

دكتر كجباف؛ روش های تحقیقی
دكتر امیرحسین بانکی پور فرد؛ جايگاه استخاره

استاد قنبری؛ مهريه و جهیزيه
آقای آقائی؛ ازدواج های آسیب زا

آقای انصاری؛ عقل و عشق در ازدواج

است.  شده  گرفته  بهره  كتاب  در  آن  نکات  از  مرجع  عنوان  به  كه  سي دي هايي  و  نوارها  از  برخي   .1
مجموعه ي اين سخنراني ها به همراه 30 سخنراني ديگر در سي دي هاي مطلع عشق عرضه گرديده است. 



266

سركار خانم آيت الهی؛ وظايف اخالقی و حقوقی
استاد بهادرخان؛ زندگی و جايگاه عشق

دكتر احمد احمدی؛ هنگامه ازدواج
خانم دكتر نوابی نژاد؛ تعريف معیارهای ازدواج

دكتر حبشی؛ همسرگزينی و انتخاب
دكتر حبشی؛ بهتر بشناسیم )خصوصیات فردی و تفاوتهای زن ومرد(

حجت االسالم نظافت؛ نقش والدين در ازدواج فرزندان
امیرحسین بانکی؛ خواستگاری )مشاوره، مصاحبه، تحقیق، مشورت، قرارداد(

حجت االسالم راشد يزدی؛ نکاتی پیرامون ازدواج موقت
دكتر محمد جعفر غفرانی؛ ازدواج چرا و چگونه؟

حجت االسالم مرويان؛ خواستگاری)1(
حجت االسالم مرويان؛ خواستگاری)2(

دكتر محسن ايمانی؛ شیوه شناخت و گزينش همسر)1(
دكتر محسن ايمانی؛ شیوه شناخت و گزينش همسر)2(

حجت االسالم راشد يزدی؛ ضرورت های ازدواج از نظر اسالم


