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سخن ناشر

نياز انسان به زندگی اجتماعی و تشكيل خانواده، نيازی فطری 
است؛ و تطابِق نيازهای درونی و امكانات بيرونی ـ كه از مصاديِق 
انسانها  تا  آورده  فراهم  را  امكان  اين  ـ  است  الهی  تاِمّ حكمِت 
با روی آوردن به ازدواج، به اين ميل باطنی و خواستۀ طبيعی 
در  قرآنی،  آياِت  از جمله  دينی،  تعليمات  پاسخ دهند.  خويش 
تبيين فلسفۀ ازدواج به همين اصل توّجه داشته و پيوند زناشويی 
را كه از زيباترين لحظاِت زندگی زنان و مردان است، از آيات 

الهی و منشأ آرامش و آسايش می داند:
و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجًا لتسکنوا إلیها...1 

و بقای نسل را نتيجۀ اين امر مبارک و ميمون می شمارد:
واهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجًا و جعل لکم من أزواجکم 

 2... بنین و حفدهًًْ
با  تا  خوانده  خويش  سّنت  را  ازدواج  نيز  اكرم)ص(  رسول 
آن  اهمّيت  و  بيفزايد  آن  ارزش  بر  خود،  به  كار  اين  انتساب 
به موقِع آن  انجام دادِن  بر  بُنمايد و  بر پيرواِن خويش بيشتر  را 
تأكيد ورزد؛ و اين سّنت طبيعی را با سّنت الهی به هم آميزد تا 
مسلمانان به انگيزۀ پاداش و ثواب نيز به اين كار رغبت مضاعف 
ورزند و با تشكيل خانواده، در تربيت انسانهای بافضيلت، متديّن، 

سالم و عاطفی بكوشند.
زناشويی زن و  پيوند  ازدواج در مكتب اسالم،  دينی شدن 
مرد را از ساير اقوام و ملل ممتاز گردانيده است؛ خواندن صيغۀ 
عقد اگرچه از سوی مرد و زن می تواند جاری شود، اّما اعتقاد 
افزايش  و  پيوند  تحكيم  برای  كه  است  آن  بر  مؤمنين  عموم 

1. سورۀ روم، آيۀ 21.
2. سورۀ نحل، آيۀ 72.
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بركت زندگی، اين كار را به وكالت به عالِمی آشناِی با شريعت و 
صاحْب نََفسی اهِل حقيقت بسپارند تا به بركات اَنفاِس ُقدسی آن 
وجود الهی، خاطره ای خوش از آغاز زندگانی در دل نگاه  دارند 

و نصايح و پندهای او را آويزۀ گوش جان نمايند.
اين كتاب، مجموعه ای است از پندها و نصايح مقام معّظم 
زناشويی  پيوند  يافته اند  توفيق  كه  جوانی  زوجهای  به  رهبری 
خود را با آهنگ كالم ايشان، هماهنگ كنند و در آغاز زندگی از 

سرچشمۀ فيض و حكمت آن عالِم عارف بهره گيرند.
ايشان در مقام پدری مهربان، مرادی دستگير، انديشمندی 
دورنگر و ژرف انديش و رهبر و راهنمايی فرزانه، در پس و پيِش 
خواندِن خطبۀ عقد، آميخته ای از حكمتهای نظری و عملی را 
به شيرينی  و شربتی  آميخته  به هم  و صميمانه  زبانی ساده  با 
زندگِی اهل ايمان برايشان تدارک ديده و حكيمانه در كام تشنۀ 

آنها فرو ريخته است.
مؤسسۀ  زالل،  جارِی  اين  از  همگان  بهره مندی  منظور  به 
به  نسبت  تا  گرديد  مصّمم  اسالمی  انقالب  فرهنگی  پژوهشی 
اين گونه  در  معّظمٌ له  سخنان  انتشاِر  و  چاپ  تنظيم،  و  تدوين 
»مراسم« اقدام نمايد، كه اين تصميم با هّمِت واالی حجت االسالم 
و  گرديد  عملی  حاج علی اكبری،  محّمدجواد  آقای  والمسلمين 
و  جوان  نسل  به  عشق«  »مطلع  عنوان  با  مجموعه  آن  اينك 

خواهندگان زندگی بانشاط تقديم می گردد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل اقراراً بنعمهًْ و لاله اّل اهلل اخالصًا لوحدانیته و الّصلوهًْ 
والّسالم علی اشرف بریته و علی األصفیاء من عترته. و بعد فقد 
کان من فضل اهلل علی األنام أن أغناهم بالحالل عن الحرام فقال و 
انکحوا الیّامی منکم و الّصالحین من عبادکم و امائکم إن یکونوا 

فقراَء یغنهم  اهلل من فضله و اهلل واسع علیم. و قال رسول اهلل)ص(: 
من تزّوج احرز نصف دینه، فلیتق اهلل فی النّصف اآلخر.

و قال)ص(: 
النّـکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی.
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دیباچه

هوالکریم الودود...
لحظات سخت انتظار رو به پایان است، انتظاری شیرین در 

آستانة دو رؤیای شورانگیز که یک جا تعبیر خواهد شد.
جوانانی مؤمن و نورانی که در آستانة پیوند الهی و آسمانی 
به هم پیوند  را  آنان  خود قرار دارند. میثاقی که همة فرداهای 
در  درمی آمیزد.  به هم  را  سرنوشت  دو  که  گرهی  زد.  خواهد 
یک سو، جمعی از عروسهای جوان، لبریز از عاطفه و احساس و 
پُر از ناز و حیا، چشم به جادۀ زندگی با آرزوهای رنگارنگ، در 
یک سو دامادهای جوان، مصّمم و پرامید، غرق عشق و شیدایی، 
چشم به هدفهای دور و دغدغه مند فراز و نشیبهای زندگی و در 
سوی دیگر چشمان پر از مهر و آکنده از اشک شوق و دلهای 
غرق شادمانی و سرور پدران و مادرانی که لحظة پیوند گلهای 

بوستان زندگی شان را انتظار می کشند.
و همه منتظر و چشم به راه آمدن »او« هستند. »او« که با 
سرانگشت کالم آسمانی خود دلهای این دلبران را برای همیشه 

به هم پیوند خواهد زد.
از  الهی1 و تماشای یکی  انجام فرمان  چه میثاق پرفروغی! 
زیباترین نشانه های خالق زیباییها2، هماهنگ با سّنت نبوی)ص( 

و شیوۀ علوی)ع(3.
پیامبر)ص( که در روزهایی  از موّدت خاندان  لبریز  دلهای 
پیمان  یکدیگر  با  خوشبختی  و  فالح  برای  مبارک،  و  میمون 
می بندند. دو پرستو که بال در بال هم، پروازی را تا آشیان قدس 

1. وانکحوا األیّامی منکم والّصالحین من عبادکم و إمائکم... سورۀ نور، آیة 23
2. و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیها و جعل منکم مودهًًْ و 

... سورۀ روم، آیة 21 رحمهًًْ
3. ألّنکاح سّنتی فمن رغب عن سّنتی فلیس مّنی. بحاراالنوار، ج 100، ص 220
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و بهشت رضوان آغاز می کنند.
همچنان که در شریعت مصطفوی)ص(، بنای »ازدواج« بر 
و  عروس  ندارد.  وجود  تکلّفی  نیز  عقد  در  است،  گرفتن  آسان 
داماد هم می توانند با رعایت شرایط، صیغة عقد را بخوانند؛ اّما 
همه معتقدند که برای تحکیم پیوند و افزایش برکت و شگون 
زندگی چه خوب است این مرحله را به کسی بسپارند که هم 
عارف به آداب شریعت باشد و هم صاحب جانی پاک و نََفسی 
مقّدس، تا میمنت وجود او چراغ عشقشان را روشن تر و حالوت 

حضور »او« صحنة زندگی شان را شیرین تر نماید.
زمان،  فقیه  ولّی  بنیان،  این  مؤّسس  اگر  سعادتی!  چه  و 
محبوب دلهای مؤمنان و نایب امام عصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه 

شریف ـ باشد.
از  جماعتی  حال  شامل  بزرگ  افتخار  این  که  سالهاست 
توفیق  این  که  آنها  برای  بدینسان  و  می شود.  جوان  زوجهای 
شامل حالشان می شود، به یک کرشمه دو کار برمی آید و به یک 

غمزه دو شکار!
شخص باصفایی جلوی جماعت قرار می گیرد. همة عقدنامه ها 
همراه با یک دفتر همراه اوست. یک به یک نام همة عروسها و 
دامادها را می خواند و تذّکرات الزم را می دهد. وجه مشترک همة 
عقدنامه ها در میزان مهریّه است. »14 سکه« فقط. و البّته برخی 
به همراه آن، سفر به خانة خدا و عتبات عالیات و یا هدیه ای 
معنوی را نیز مطابق سلیقه و توافق آورده اند. این، شرط حضور 
در چنین مجلسی است. او به تذّکرات خود ادامه می دهد: »آقا، 
وکیل عقد از سوی عروس خانمها هستند و جناب آقای محّمدی 
این  از  عروسها  گرفت.«  خواهند  وکالت  دامادها  از  گلپایگانی، 
موهبت الهی احساس کرامت و سرافرازی می کنند و زیر چشم 
به دامادها فخر می فروشند. دامادها اندکی دلخور می شوند، ولی 
بعد با توّجه به اینکه اصل قضیه همان »أنکحت« است که »آقا« 
می گوید، خودشان را آرام می کنند. به هر حال معلوم می شود از 

همین اّول باید هوای خانم را داشت!
همه چیز مهّیاست...!

و لحظاتی بعد... پرده کنار زده می شود و سیمای پرنور نایب 
مهدی ـ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ با هاله ای زهرایی)س( و 
لبخندی آسمانی بر جمع طلوع می کند. سرود جاودانی صلوات 
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بر لبها و جارِی اشک شوق در چشمها حکایت دلهای شیدایی 
است که شاکرانه لحظه های شیرین وصال را جشن گرفته اند. 
به  و  می کنند  ِسیر  را  همه جمع  مهربانشان  با چشمان  »آقا« 

حاضران خوش آمد می گویند.
ابتدا رهبر حکیم در جمالتی  این محافل،  با شیوۀ  مطابق 
کوتاه و نغز، پدرانه و ُمشِفقانه، گوهرهایی پرارج از حکمتهای 
هدیه  خوشبختی  جاده  رهروان  به  را  زندگی  درسهای  و  ناب 

می دهند.
و من، سرخوش از جامهای حکمت و شادکام از توفیق حضور 
و  با خود می گویم، کاش همة عروسها  این محفل عرشی،  در 
دامادهای سرزمین ایمان ـ که فرزندان معنوی این پدر مهربان 
و حکیم اند ـ در آغاز راه زندگی از این حکمتها بهره می بردند و 
برای سفر طوالنی و پرمخاطرۀ خود از این خوان کرم توشه ای 

برمی گرفتند.
بعد از بیان نکته ها، محبوب دلها، از یک یک عروس خانمها 
ناز  گفتن  »بله«  برای  کسی  دیگر  این جا  می گیرند.  وکالت 
نام عروس دیگری را می خوانند  نمی کند. بعد از چند نفر، آقا 
می خواهند...  وکالت  او  از  شروط،  یادآوری  و  مهریّه  ذکر  با  و 
رویه دختر سکوت می کند. جمع در حیرتی سنگین  برخالف 
فرومی رود. آقا اندکی درنگ می کنند؛ »اگر وکالت ندهید عبور 
می کنم...« دختر در حالی که بغض گلویش را می فشارد، لب باز 
می کند: »آقا جون شرط داره!« تعّجب حاضران بیشتر می شود. 
»چه شرطی دخترم؟« »به شرط اینکه شما من و پدرم را در 
روز قیامت شفاعت کنید.« و کسی از کنار جلسه ادامه می دهد: 
»آقا! ایشان دختر سردار رشید سپاه اسالم، شهید... هستند.« 
جمع منقلب می شود. آقا متواضعانه می فرمایند: »دخترم! پدر 
عزیِز شهیِد شماست که باید از همه ما شفاعت کند!« مجلس با 
یاد الله های زهرایی)س( حال و هوای دیگری می گیرد. بهتر از 
همیشه می توان حضور آن عرشیان را احساس کرد. اکنون آقای 
محّمدی هم از دامادها وکالت گرفته اند و همه چیز برای اجرای 

صیغة عقد آماده است.
منهاج  علی  و  رسول اهلل  سّنهًْ  علی  و  بااهلل  و  بسم اهلل 

امیرالمؤمنین...
اینک خداوند مهربان را شاکرم که آرزوی مرا در آن محفل 
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با هّمت دوستان  و  برآورده ساخت  به فضل و کرمش  شیرین 
برای همة طالبان نیک بختی مهّیا و در  عزیزم »مطلع عشق« 

دسترس قرار گرفت. و اّما چند نکته دربارۀ این مجموعه:
اّول: این »مجموعه« شامل چهار کالم و هفت رهنمود است. 
کالمها در حقیقت ره توشة نظری به شمار می روند. در کالمها، 
با دانستنیهای ضروری دربارۀ ازدواج و خانواده آشنا می شویم. 
آموزه های  پرتو  در  شیرین  زندگی  مهارتهای  رهنمودها،  در  و 
اسالمی را فرا می گیریم. در آغاِز هر کالم و رهنمود، پنجره ای 
)اشاره( گشوده ایم تا به تماشای بهتِر این بوستاِن معانی کمک 
 کند. در انتخاب عنوان برای فرازهای گوناگون نیز کوشیده ایم تا 
در حّد امکان منعکس کنندۀ مقصود اصلی متن باشد، و در همه 
حال سعی بر این بوده است تا حال و هوای صمیمی جلسات 

حفظ و منتقل شود.
دّوم: نکته های حاضر از مجموعه سخنان رهبر عالی قدر در 
جلسات عقد، طّی یک دهة گذشته، فراهم آمده است و گزارشی 
از این خطبه ها به حساب می آید. رهبر عزیز ما در این مجالس 
خانواده  و  ازدواج  دربارۀ  خود  دیدگاههای  همة  بیان  مقام  در 
فرزندانشان،  از  زندگی جمعی  آغاز  مناسبت  به  بلکه  نبوده اند، 
تذّکر  صمیمانه  می دانسته اند،  آنان  کامیابی  اسرار  که  را  آنچه 

داده اند.
اگرچه مخاطب این نکته ها در اکثر موارد جوانان آغازگر راه 
آنان که سالهایی  برای  زندگی مشترک هستند، در عین حال، 
در  راهگشاست.  و  سودمند  نیز  می گذرد  زندگی شان  شروع  از 
دربارۀ  اسالمی  ناب  نگاه  با  نیز  مادران  و  پدران  مجموعه  این 
ازدواج، بیشتر آشنا می شوند و به ویژه مخاطب رهنمود هفتم، 

آنان هستند.
تدوین  در  را  اینجانب  که  عزیزانی  از همة  پایان  در  سّوم: 
این مجموعه گران بها یاری رساندند، به ویژه از مؤسسه پژوهشی 
نهادند،  اختیار  در  را  اصلی  منابع  که  اسالمی  انقالب  فرهنگی 
و  می نهم  ارج  را  عزیزان  این  خالصانة  تالش  می کنم.  تشّکر 

برایشان آرزوی موفقیت می کنم.
محّمدجواد حاج علی اکبری
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اشــاره

اینک لحظة پرشکوه یک پیوند آسمانی از راه رسیده است.
رضای  و  خواست  اساِس  بر  می خواهند  جوان  رهرِو  دو 
خداوند، دست در دست هم، راه زندگی را به سوی هدف واالی 

آن ِسیر کنند.
راستی! این چه میثاق عمیق و مهّمی است!

»همسر«  پُرتالطم  رواِن  می خواهد.  »زوج«  غریزه،  و  طبع 
کمبود  و  نقصان  احساس  »او«  بدون  بی قرار،  روِح  می طلبد. 
می کند. خداوند هر یک را بدون دیگری نمی پسندد و پیامبر)ص( 
»ازدواج« را سّنت خویش و راه رسیدن به رضای الهی و صیانت 

بخشیدن به نیمی از دین معرفی می کند.
می خواهند بیشتر بدانند تا با هشیاری »بله« بگویند.

شنیدن از این »سّید« چقدر مغتنم است.
خوشا به حالشان!
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هدف زندگی

زندگی یک کاروان طوالنی است که منازل و مراحلی دارد، هدف 
از  که  باشد  این  باید  زندگی  در  انسان  هدف  دارد.  نیز  واالیی 
وجود خود و موجودات پیرامونش برای تکامل معنوی و نفسانی 

استفاده نماید.
این  وارد  حالی  در  ما  آمده ایم.  دنیا  به  این  برای  ما  اصاًل 
دنیا می شویم که از خود اختیاری نداریم. کودکیم و تحت تأثیر 
هستیم، اّما تدریجاً عقل ما رشد می کند و قدرت اختیار و انتخاب 
پیدا می کنیم. این جا، آن جایی است که الزم است انسان درست 
بیندیشد و درست انتخاب کند و براساس این انتخاب حرکت 

کند و به جلو برود.
اگر انسان این فرصت را مغتنم بشمرد و از این چند صباحی 
که در این دنیا هست خوب استفاده کند و بتواند خودش را به 
از دنیا خارج می شود، مثل کسی  کمال برساند، آن روزی که 
این جا زندگی حقیقی آغاز  از  از زندان خارج شده و  است که 

می شود.)1(
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ازدواج، یک ارزش اسالمی

مطلب اصلی و اّول، این است که این ازدواجی که خدای متعال 
سّنت قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا می کند، یکی از نعمتها 
از پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشری  الهی و یکی  و اسرار 

است.
می شد که خداوند در قوانین آسمانی، این موضوع را الزم، 
واجب و حتمی و یا مجاز کند و مردم را رها کند تا یکی یکی 
بلکه  است.  نکرده  را  کار  این  اّما  کنند،  ازدواج  هم  با  و  بروند 
ازدواج را یک ارزش قرار داده، یعنی کسی که ازدواج نمی کند 

خود را از این ارزش محروم نموده است.)2(
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خدواند اصرار دارد

از نظر اسالم، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است که 
مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه انجام 
به قدری  اّما  نشده،  ذکر  واجبات  زمرۀ  در  شرعاً  اگرچه  بدهند. 
تحریص و ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال 
بر این امر اصرار دارد، آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه 
به عنوان یک حادثة ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه. 
لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص کرده و جدایی 

را مذّمت نموده است.)3(
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خداوند از زن و مرد تنها خوشش نمی آید

مخصوصاً  نمی آید،  خوشش  تنها  مرِد  و  زن  از  متعال  خداوند 
آنهایی که جوانند و بار اّولشان است. مخصوص جوانها هم نیست. 

خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید.)4(
تنهایی  به  را  عمر  همة  که  تنها  زن  و  تنها  مرد  تنها،  آدِم 
یک  مثل  نیست.  مطلوبی  چیز  یک  اسالم  دید  از  می گذرانند، 
این طور  اسالم  انسانی.  پیکرۀ  مجموعه  در  است  بیگانه  موجود 
خواسته که خانواده، سلّول حقیقی مجموعة پیکرۀ جامعه باشد 

نه فرد تنها.)5(
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سّنت پیامبر: ازدواج به موقع

روایت معروفی داریم که پیامبر)ص( فرموده اند: نکاح سّنت من 
است. البّته این سّنت آفرینش است، سّنت میان انسانها و همة 
اقوام و ادیان است. پس چرا فرموده اند سّنت من؟ چه اختصاصی 
وجود دارد؟ شاید از این جهت باشد که اسالم بر این امر تأکید 
الهی دیگر کمتر است.  ادیان  تأکید در  این  و  بیشتری ورزیده 
شما مالحظه می کنید این تأکیدی که اسالم بر ازدواج کرده در 
این مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج اجتماعی و سیاستهای 
معمولی دنیا، وجود ندارد. اسالم اصرار دارد که پسرها و دخترها 

در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند.)6(
و  دینی  سّنت  یک  طبیعی،  تقاضای  یک  بر  عالوه  نکاح، 
اسالمی نیز هست. بنابراین خیلی آسان است که کسی از طریق 
این اقدام و عمل که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می کند، ثواب 
هم ببرد؛ چون سّنت است و به قصد ادای سّنت پیامبر و اطاعت 

امر ایشان به این کار اقدام  نماید.)7(
پیامبر  را  این  است.  الهی  و  طبیعی  سّنت  یک  ازدواج 
این  معنایش  می کنند.  تعبیر  خودشان  سّنت  به  اکرم)ص( 
است که در اسالم بر روی این مسأله تأکید ویژه ای شده. چرا؟ 
به خاطر اهمّیت این مسأله، به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده 
در تربیت انسان، در رشد فضایل، در ساخت و ساز انسان سالم 

از لحاظ عاطفی، روحی و تربیتهای بعدی.)8(
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ازدواج در حال شور و شوق

ـ چه  کنند  ازدواج  زود  جوانها  داشتند  اصرار  اکرم)ص(  پیامبر 
دخترها و چه پسرهاـ  البّته با میل خودشان و با اختیار خودشان، 
نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعة 
از  این را رواج دهیم. جوانها در سنین مناسب، وقتی  خودمان 
دوران جوانی خارج نشده اند، در همان حال گرمی و شور و شوق، 
افراد  از  تلّقی خیلی  و  برداشت  برخالف  این  ازدواج کنند.  باید 
ازدواجهای  جوانی،  دوران  ازدواجهای  می کنند  خیال  که  است 
این طور  است،  برعکس  نیست. درست  ماندگار  و  است  زودرس 
و  ماندگار  بسیار  ازدواجهای  بگیرد،  صورت  درست  اگر  نیست. 
خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده ای کاماًل با 

هم صمیمی خواهند بود.)9(
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ازدواج در آغاِز احساس نیاز

اسالم اصرار دارد بر اینکه این پدیده در اوان خود، هرچه زودتر از 
آغاز احساس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات اسالم است، 
که  وقتی  از همان  یعنی  که می گوییم  زود  بهتر.  زودتر  هرچه 
دختر و پسر احساس نیاز می کنند به داشتن همسر؛ هرچه این 
کار زودتر انجام بگیرد، بهتر است. علّت چیست؟ علّت این است 
که اّوالً برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت 
خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف بشود، برای انسان 
حاصل خواهد شد. ثانیاً جلوی طغیانهای جنسی را می گیرد. لذا 
می فرماید: من تزّوج احرز نصف دینه1. طبق این روایت معلوم 
می شود که نصف تهدیدی که انسان دربارۀ دین خود می بیند از 

طرف طغیانهای جنسی است که خیلی رقم باالیی است.)10(

1. بحاراالنوار، ج 100، ص 219
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برکات و فواید ازدواج

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعة خانواده، یکی از 
فرصتهای مهم زندگی است. برای زن و مرد ـ هر دو ـ این یک 
وسیلة آرامش و آسایش روحی و وسیلة دلگرم شدن به تداوم 
فّعالّیت زندگی است. وسیلة تسلّی، وسیلة پیدا کردن یک غمخواِر 
نزدیک که برای انسان در طول زندگی الزم است. قطع نظر از 
نیازهای طبیعی انسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، 
مسألة تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشیهای بزرگ 

زندگی است.
پس می بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می کند، ازدواج 
یک امر مبارک و یک پدیدۀ بسیار مفید است. البّته مهم ترین 
فایدۀ ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیة مسائل، فرعی 
یا  تولید نسل  این مسأله است؛ مثل  یا پشتوانة  و درجة دو و 
ارضای غرایز بشری، اینها همه درجة دو است، درجة اّول همان 

تشکیل خانواده است.)11(
بنای نسل بشری به ازدواج است. قوام عالم به ازدواج است. 
انتقال تمّدنها و فرهنگها به ازدواج است. بقای استقالل جوامع 
ـ چه از لحاظ سیاسی و چه از جهات دیگر ـ به ازدواج است. 

برکات فراوانی بر ازدواج وارد است.)12(
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شرایط کمالِی ازدواج

هم  بعد  دارید.  نگه  محکم  را  ازدواج  پیوند  که  آمده  شرع  در 
شرایط زیادی برای ازدواج در همة زمینه ها معّین کرده است. 
در زمینة اخالق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر 
کردید، باید اخالقتان را خوب کنید، باید همکاری کنید، باید 
گذشت کنید، باید محّبت کنید، باید او را دوست بدارید و باید به 
او وفاداری کنید، اینها همه اش احکام شرع است، اینها همه اش 

دستورات است.)13(
و البّته از لحاظ شرایط ماّدی سهل ترین است. آنچه که در 
رعایتهای  است.  انسانی  و  بشری  رعایتهای  است،  مهم  ازدواج 
اخالقی است که دختر و پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان 

رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ این پیوند است.)14(
را  انسانی  امر  این  اجتماعی،  روابط  در  اسالم  مقّدس  شرع 
این  از  داده است. یکی  قرار  برای آن  اّما شرایطی  امضا کرده، 
انسانی به  از حالت رابطة  انسانی  امر  این  این است که  شروط 
یک معاملة تجاری و بده بستان مالی تبدیل نشود. این را شرع 
نه  کمالند  شرایط  شرایط،  این  البّته  نمی دارد.  دوست  مقّدس 

صّحت، اّما واقعاً شرط اند.)15(
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ُکفْو بودن از نظر اسالم

در شرع مقّدس اسالم، آنچه که معّین شده است این است که 
باب  در  مسأله  عمدة  و  باشند.  یکدیگر  کفو  باید  پسر  و  دختر 
کفو، عبارتست از ایمان؛ یعنی هر دو مؤمن، هر دو دارای تقوا و 
پرهیزگاری و هر دو معتقد به مبانی الهی و اسالمی و عامل به 
آنها باشند، اینکه تأمین شد، بقیة چیزها اهمّیتی ندارد... وقتی 
تقوا و پاکدامنی و طهارت دختر و پسر معلوم شد، سایر چیزها را 

خدای متعال تأمین می فرماید.
است،  زوجّیت  اسمش  که  همکاری  این  مالک  اسالم،  در 
عبارتست از دین و تقوا که: المؤمن کفو المؤمنهًْ و المسلم کفو 

المسلمه1ًْ. این مالک دینی است.
البّته در این زمینه، هر کس در راه خدا جلوتر، پیشقدم تر، 
فداکارتر، آگاه تر و به دردبخورتر و برای بندگان خدا نافع تر باشد، 
این باالتر و بهتر است؛ ممکن است زن در آن حد نباشد، ایرادی 
است  یا زن ممکن  بکشاند.  او  به سمت  را  ندارد. زن، خودش 
باال باشد، مرد بقدر او نباشد، پس مرد باید خود را به سمت او 

بکشاند.)16(

1. وسائل الشیعه، ج 20، ص 67
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هشیاِر عاقل یا مسِت غافل

یک وقت انسان ازدواج می کند و می گوید: پروردگارا من ازدواج 
می کنم ـ یا روحیه اش این است، حاال ولو به زبان هم نیاورد یا 
به ذهن هم نگذراند، با این روحیه ـ یک نیاز طبیعی خودم را 
برآورده می کنم. این نیاز طبیعی هم فقط نیاز جنسی نیست، 
بلکه زن و مرد هر دو به این ازدواج، به این با هم زندگی کردن، 
با هم تشکیل خانواده دادن و یک جمع به وجود آوردن، احتیاج 
دارند. این هم یک نیاز است مثل نیازهای دیگری که وجود دارد. 
هم  تو  از  می کنم،  برآورده  را  نیاز  این  من  پروردگارا  می گوید: 
متشّکرم که این امکان را در اختیار من گذاشتی، این اجازه را 
دادی، و این وسیله را فراهم کردی، همسر خوبی برای من پیدا 
شد و بعد از این هم در زندگی جدید، در این وضع جدید، سعی 
یک جور  این  کنم.  عمل  می خواهی  تو  که  آن طور  که  می کنم 
ازدواج کردن است. یک وقت هم نه، کسی که ازدواج می کند 
نه قدر خدا را می داند، نه قدر آن همسر را می داند، نه قدر این 
فرصتی که برایشان پیش آمده می داند. مثل آدم مست و غافل. 
این جور زندگی اگر هم پایدار بماند، شیرین نخواهد بود، همراه با 

انجام وظیفه نخواهد بود.)17(
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ُشکر نعمت ازدواج

این مرحله از زندگی را که وارد زندگی مزدوج می شوید و تشکیل 
خانواده می دهید، یکی از نعمتهای بزرگ الهی به حساب بیاورید 
و آن را ُشکر بگذارید. همة آنچه که ما داریم از خداست ما بنا 
من نعمهًٍْ فمن اهلل1، اّما توّجه به این نعمت خیلی اهمّیت دارد. 
خیلی از نعم را انسان توّجه ندارد. بعضیها ازدواج می کنند همه 
را هم  نوع خوبی هم گیرشان می آید، زندگی شیرین و خوبی 
می گذرانند ولی نمی فهمند که این چه نعمت بزرگی است، چه 
حادثة تعیین کننده و مهمی در زندگی است. وقتی نفهمیدند، 
شکر آن را هم به جا نمی آورند و از رحمت الهی که با ُشکر متوّجه 
به  کند  توّجه  انسان  باید  لذا  می مانند.  محروم  می شود،  انسان 
اینکه چه نعمت بزرگی است و ُشکر این نعمت چگونه است؟ یک 
وقت انسان در ُشکر، فقط به زبان می گوید که خدایا شکر و در 
دل او هم خبری نمی شود. این لقلقة زبان است و ارزشی ندارد... 
اّما یک وقت هست که انسان در دلش حقیقتاً از خدای متعال، 
این خیلی ارزش دارد. می فهمد که  سپاسگزار و متشّکر است. 
خدای متعال نعمتی به او داده و حقیقتاً ابراز تشّکر می کند. این 
همان ُشکِر خوب است. منتها وقتی ما از خدای متعالی متشّکر 
شدیم، یک عملی، یک حرکتی، یک موضع گیری هم براساس 
که  حاال  دهیم. خیلی خوب،  انجام  که  می آید  الزم  تشّکر  این 
باید چکار  را به شما داده است، شما  این نعمت  خدای متعال 
کنید؟ هیچ توّقع زیادی از ما نکرده اند... توّقعی که از ما در مقابل 
این نعمت دارند این است که با این نعمت خوب رفتار کنیم... این 
رفتار خوب را در اسالم معّین کرده اند، که همان اخالق خانواده 
و حکمت خانواده است. اینکه در درون زندگی باید چگونه رفتار 

کرد که این زندگی خوب باشد.)18(
1. بحاراالنوار، ج 49، ص 269
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مال و جمال، یا کمال؟ کدام انگیزه؟

اگر چنا نچه کسی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت 
ممکن است خدای متعال مال و جمال را به او بدهد و ممکن 
هم هست ندهد. اّما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم بگذارد 
او مال هم خواهد داد، جمال  به  ازدواج بکند، خدای متعال  و 
هم خواهد داد. ممکن است کسی بگوید جمال که اعطاکردنی 
نیست؛ یک کسی یا جمال دارد یا ندارد! معنایش این است که 
چون جمال در چشم شما و در دل شما و در نگاه شماست، اگر 
او  داشت  دوست  نباشد،  هم  جمیل  خیلی  که  را  کسی  انسان 
را جمیل می بیند. وقتی کسی را دوست نداشت هر چقدر هم 

جمیل باشد به نظر او جمیل نمی آید.)19(
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روش اسالم بهتر است

این  ادیان دیگر،  یهودیّت و هم در  هم در مسیحّیت و هم در 
انضباط ]ازدواج[ به شکلی دیگر البّته هست. اسالم آنها را هم 
معتبر دانسته است. آنها را زن و شوهر دانسته است و فرزندان 

آنها را حالل زاده دانسته است.)20(
نحوه و نوع ازدواج در اسالم، بهتر از ازدواج بقیة ادیان و بقیة 
ملل است. هم مقّدماتش، هم اصلش و هم ادامه و استمرارش 
طبق مصلحت انسان گذاشته شده است. البّته ازدواجهای بقیة 
ادیان هم از نظر ما معتبر و محترم است، یعنی، همان عقدی که 
یک مسیحی در کلیسا یا یک یهودی در کنیسه انجام می دهد 
یا در هر قوم و ملّتی، هر طوری انجام می شود از نظر ما معتبر 
است و ما آن را برای خودشان باطل نمی دانیم ولیکن این روشی 
که اسالم معّین کرده، بهتر است. برای مرد حقوقی، برای زن 
حقوقی، برای زندگی آدابی، برای ازدواج روش و شیوه ای معّین 
این است که خانواده بماند و خوشبخت  کرده است. اصل هم 

باشد.)21(
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به همین آسانی!

در این عقدی که ما می خوانیم، در حقیقت دو طرف بیگانه از 
هم را با همین چند کلمه، با یکدیگر مّتصل و مرتبط می کنیم، 
بطوری که از همة عالم به هم، محرم تر و نزدیک تر و مهربان تر 

می شوند.
ثانیاً؛ با این عقد یک سلّول جدیدی در پیکرۀ اجتماع، ایجاد 
از سلّولهای خانواده ها تشکیل  این پیکرۀ اجتماع  می کنیم که 

شده است.
ثالثاً؛ شما دو نفر هستید، یکی خانم و دیگری آقا که هرکدام 
نیازهایی دارید به جنس مخالف. آن نیازها را با این چند کلمه 

»عقد« برطرف می کنیم.
این سه کار را ما انجام می دهیم. این اّول کار است و پایة 

کار.
از این جا به بعدش به عهدۀ خود شماست.)22(
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مهم ترین فایده 

مسأله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقّدس امر بسیار مهّمی 
است و فواید بسیاری هم دارد اما، مهم ترین فایده و هدف ازدواج، 
عبارتست از تشکیل خانواده. نفس این علقة زوجّیت و تشکیل 
اتمام  و  آرامش زن و مرد و مایة کمال  یک واحد جدید، مایة 
همة  ناقصند.  مرد  هم  و  زن  هم  آن  بدون  آنهاست.  شخصّیت 
پایدار شد،  این کانون سالم و  اگر  این است.  مسائل دیگر فرع 
بر روی آینده و بر روی همین وضع فعلی جامعه تأثیر خواهد 

گذاشت.)23(
است  خانواده  تشکیل  به  ورود  دروازۀ  حقیقت  در  ازدواج، 
انسانی  و  اجتماعی  تربیتهای  همة  اساس  خانواده  تشکیل  و 

است)24(
اصل در ازدواج عبارتست از پیوند زناشویی دختر و پسر و 
تشکیل خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند 
و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک 
کانون خانواده بوجود آمده و یک خانوادۀ جدیدی تشکیل شده 
دارد.  دوست  را  سالم  و  مسلمان  خانوادۀ  مقّدس  شارع  است. 
وقتی خانواده تشکیل شد، برکات زیادی در آن هست، نیازهای 
زن و شوهر تأمین می شود، نسل بشری ادامه پیدا می کند... اّما 
اصل قضیه، فرزند، زیبایی و ثروت نیست. اصل قضیه این است 
این  و  می دهند  تشکیل  را  مشترکی  زندگی  هم  با  نفر  دو  که 

محیط باید یک محیط سالمی باشد.)25(
نفس ایجاد کانون خانوادگی و یک کانون جدید، از همه چیز 
این طوری  مهمتر است. اساس خلقت بشر چه زن و چه مرد، 
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تشکیل  را  واحدی  یک  مجتمعاً  مرد  و  زن  یک  باید  که  است 
بدهند، تا زندگی راحت، بی دغدغه و آماده برای جوابگویی به 
نیازهای بشر پیش برود. اگر این نشد، یک پایه مهم از زندگی 

لنگ است.)26(
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اشاره

اینک دختر و پسر عزیز جوان ما خوب می دانند که هدف اصلی 
در »ازدواج« و نتیجة عالی این پیوند مقّدس »تشکیل خانواده« 

است.
خانواده  دغدغة  و  می گویند  خانواده  از  همه  ما  روزگار  در 
جامعه  بنیان  شکل گیری  حلقة  اّولین  جامعه شناسان  دارند.  را 
انسانها را  را خانواده می دانند. روانشناسان ریشة حاالت روانی 
در خانواده جستجو می کنند. دانشمندان تربیت، نقطة عزیمت 
تربیت را خانواده می دانند و مصلحان اجتماعی هر نوع تحّول 

صالح گرایانه را منوط به خانواده می دانند و...
به راستی خانواده چقدر اهمّیت دارد؟

نظر اسالم در این  باره چیست؟
چگونه می توان شالودۀ خانواده را محکم کرد؟

و...
شنیدن سخنان رهبر عزیز به عنوان یک دانشمند برجستة 
و  خانواده  جایگاه  ترسیم  در  زمان شناس  متفّکر  و  اسالمی 
نقشهای گوناگون آن برای جوانانی که در آغاِز تشکیل این نهاد 

پُرارج هستند، راهگشاست:
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کلمة طّیبه یا نهاد پاک

این  خاصیتش  هم  طّیبه  کلمة  است.  طّیبه1  کلمه ای  خانواده، 
است که وقتی یک جایی بوجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی 
می تراود و به پیرامون خودش نفوذ می دهد. کلمة طّیبه همان 
چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به 
بشر اهدا کرده. اینها همه کلمة طّیبه است؛ چه معنویّات و چه 

ماّدیات.)27(

... سورۀ ابراهیم،  1. اشاره به آیة کریمة: ضرب اهلل مثاًل کلمهًًْ طّیبهًًْ کشجرهًٍْ طّیبهًٍْ
آیة 24
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سّلول اصلی پیکرة اجتماع

همچنان که بدن انسان از سلّولها تشکیل شده که نابودی و فساد 
بیماری بدن  بیماری سلّولها بطور قهری و طبیعی، معنایش  و 
است و اگر توسعه پیدا کند به جاهای خطرناکی برای کّل بدن 
انسان منتهی می شود، همین طور جامعه هم از سلّولهایی تشکیل 
شده، که این سلّولها خانواده اند. هر خانواده ای یکی از سلّولهای 
پیکرۀ اجتماع و بدنة اجتماع است. وقتی اینها سالم بودند، وقتی 
اینها رفتار درست داشتند، بدنة جامعه، یعنی آن پیکرۀ جامعه 

سالم خواهد بود.)28(
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خانوادة سالم، جامعة سالم

حقوق  شوهر  و  زن  و  شد  مستحکم  خانواده  جامعه ای  در  اگر 
یکدیگر را رعایت کردند و با هم اخالق خوش داشته و سازگاری 
نمودند و با همکاری هم مشکالت را برطرف نموده و فرزندان 
را تربیت کردند، جامعه ای که این طور خانواده ها را داشته باشد، 
به صالح خواهد رسید و نجات پیدا خواهد کرد و اگر مصلحی 
اگر  نماید.  اصالح  را  جوامع  این طور  می تواند  باشد  جامعه  در 
خانواده ای نبود، بزرگترین مصلحین هم بیایند نمی توانند جامعه 

را اصالح کنند.)29(
هر کشوری که در آن بنیان خانواده مستحکم باشد، بسیاری 
از مشکالت آن کشور، بخصوص مشکالت اخالقی و معنوی آن 
اصاًل  یا  می شود  برطرف  مستحکم  و  سالم  خانوادۀ  برکت  به 

بوجود نمی آید.)30(
این پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از نعمات بزرگ الهی و 
یکی از اسرار آفرینش است و یکی از موجبات بقا و ماندگاری و 

صّحت و صالح جوامع است.)31(
تشکیل خانواده اگر به شکل سالمی صورت بگیرد و اخالق 
حاکم بر زوجین، صحیح و منطقی و منطبق با اصول شرع، با 
جامعه  اصالح  پایة  این  باشد،  فرموده  معّین  خداوند  که  آنچه 

است و پایة سعادت همة افراد جامعه است.)32(
تشکیل بنای خانواده، یک نیاز اجتماعی است، اگر چنانچه 
در یک جامعه ای، خانواده ها درست بودند، سالم بودند، استحکام 
داشتند، تزلزل نداشتند، حدود و ثغور خانواده محفوظ بود، این 
رشد  می توانند  افرادش  بشود.  اصالح  به خوبی  می تواند  جامعه 
فکری پیدا کنند و از لحاظ روحی کاماًل سالم باشند، می توانند 

انسانهایی بدون عقده باشند.)33(
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جامعة بی خانواده، خاستگاه مشکالت روانی

جامعة بی خانواده جامعة آشفته ای است، جامعة نامطمئنی است. 
جامعه ای است که در آن مواریث فرهنگی و فکری و عقاید نسلها 
تربیت  آن  در  که  جامعه ای  نمی شود.  منتقل  آسان  یکدیگر  به 
انسان به راحتی و روانی صورت نمی گیرد. اگر جامعه ای خانواده 
نداشته باشد یا خانواده در آن متزلزل باشد، انسان در بهترین 

پرورشگاههای خود پرورش پیدا نخواهد کرد.)34(
خانواده که نبود، نوجوان نیست، کودک نیست، انسان نیست، 
مرد و زن صالح نیست، اخالق نیست، انتقال تجربیات مثبت و 

خوب و باارزش نسل گذشته به نسل بعد نیست.)35(
دیگر  دین باوری  و  ایمان  تولید  مرکز  نبود،  که  خانـواده 

نیست.)36(
یا  است  بی بنیاد  و  سست  خانواده  آن  در  که  جوامعی 
خانواده ای اصاًل تشکیل نمی شود یا کم تشکیل می شود، یا اگر 
تشکیل شد متزلزل است و در معرض نابودی و فناست. در این 
جوامعی  آن  از  بیشتر  بسیار  عصبی  و  روانی  مشکالت  جوامع 
است که در آنها خانواده هایی مستقر هستند و زن و مرد به یک 

نقطه و کانونی مّتصلند.)37(
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نسلهای بی حفاظ

خانواده بنیاد بسیار مهم و حائز اهمّیتی است. فایدۀ خانواده در 
تربیت نسل بشر و ایجاد انسانهای سالم از لحاظ معنوی و فکری 
و روانی یک فایدۀ منحصربه فردی است. هیچ چیز جای خانواده را 
نمی گیرد... وقتی نظام خانواده وجود داشته باشد، این میلیاردها 
انسان، هرکدامشان دو موّکل و دو پرستار ویژه دارند که هیچ چیز 

جای آن دو پرستار را نمی گیرد.)38(
خانواده یک محیط امنی است که در آن چه فرزندان و 
چه خود پدر و مادر می توانند روح و فکر و ذهن خود را در 
این محیط امن و قابل اعتماد، سالم نگهدارند و رشد بدهند. 
وقتی خانواده سست شد، نسلهایی که همین طور پشت سر 

هم می آیند، بی حفاظ اند.)39(
انسان برای تربیت است؛ انسان برای هدایت و تعالی و کمال 
است. این نمی شود مگر در یک محیط امن؛ محیطی که در آن 
هر  تعلیمات  آن  در  بشود،  اشباع  انسان  نیاید،  وجود  به  عقده 
نسلی به نسل بعد منعکس بشود و از کودکی یک انسان تحت 
تعلیم صحیح، روان، طبیعی و فطری دو معلم که نسبت به او از 

همة انسانهای عالم مهربان ترند یعنی پدر و مادر قرار بگیرد.)40(
و  بشری  تربیتهای  همة  نباشد،  جامعه  در  خانواده ای  اگر 
و  طبیعت  زیرا  ماند  خواهد  ناکام  انسانها  روحی  نیازهای  همة 
در  و  خانواده  آغوش  در  جز  که  است  این گونه  بشری  ساخت 
محیط خانواده و در آغوش پدر و مادر آن تربیت سالم و کامل 
و بی عیب و بی عقده و آن بالندگِی الزم روحی پیدا نخواهد شد. 
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح و سالم و کامل 
بار خواهد آمد که در خانواده بار بیاید و در خانواده تربیت شود. 
باشد،  و مناسبی در خانواده حکم فرما  آرام  اگر محیط زندگی 
می توان خاطرجمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و 
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روانی سالم هستند.)41(
در خانواده، سه دسته انسان اصالح می شوند، یکی مردها که 
پدران این خانواده هستند، یکی زنها که مادران این خانواده اند 

و دیگر کودکان که نسل بعدی این جامعه هستند.)42(
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مختّصات خانوادة خوب

خانوادة خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشند، باوفا 
رعایت  بورزند،  و عشق  محّبت  یکدیگر  به  و  باشند  و صمیمی 
همدیگر را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند، این 

در درجه اّول.
بعد، اوالدی که در آن خانواده بوجود می آید، نسبت به او 
احساس مسئولّیت کنند، بخواهند او را از لحاظ ماّدی و معنوی 
به  را  او  معنوی  و  ماّدی  لحاظ  از  بخواهند  کنند.  بزرگ  سالم 
سالمت برسانند، چیزهایی به او یاد بدهند؛ به چیزهایی او را 
وادار کنند، از چیزهایی او را بازدارند و صفات خوبی را در او 
تزریق کنند. یک چنین خانواده ای اساس همه اصالحات واقعی 
خوب  خانواده ای  چنین  در  انسانها  چون  است.  کشور  یک  در 
تربیت می شوند، با صفات خوب بزرگ می شوند. با شجاعت، با 
استقالل عقل، با فکر، با احساس مسئولّیت، با احساس محّبت، 
با جرأت، جرأت تصمیم گیری، با خیرخواهی ـ  نه بدخواهی ـ 
با نجابت، خب وقتی مردم جامعه ای این خصوصّیات را داشته 
باشند، یعنی خیرخواه و نجیب و شجاع و عاقل و متفّکر باشند 
و قدرت اقدام داشته باشند، این جامعه دیگر روی بدبختی را 

نخواهد دید.)43(
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خانوادة سالم، انتقال فرهنگ

انتقال فرهنگها و تمّدنها و حفظ اصول و عناصر اصلی یک تمّدن 
و یک فرهنگ در یک جامعه و انتقالش به نسلهای پی درپی، به 

برکت خانواده انجام می گیرد.)44(
از  عبارتست  ازدواج،  مصلحت  مهم ترین  و  ازدواج  اساس 
تشکیل خانواده. علّت هم این است که اگر خانوادۀ سالمی در 
یک جامعه ای وجود داشته باشد، آن جامعه سالم خواهد شد و 
مواریث فرهنگی خودش را به صورت صحیح منتقل خواهد کرد. 
در آن جامعه تربیت کودکان به بهترین وجه صورت می پذیرد. 
لذاست که در آن کشورها و جوامعی که خانواده دچار اختالل 

می شود معموالً اختالالت فرهنگی ـ اخالقی بوجود می آید.)45(
به  را  و فکری خود  فرآورده های ذهنی  بخواهند  نسلها  اگر 
نسلهای بعدی منتقل کنند و جامعه از گذشته خودش بخواهد 
سود ببرد، این فقط با خانواده ممکن است. در محیط خانواده 
براساس  انسان  بار، همة هویّت و شخصّیت یک  اّول  است که 
فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد و این پدر و مادرند که بطور 
غیرمستقیم و بدون اینکه تحمیلی باشد، بدون اینکه خود آنها 
تصّنعی به کار ببرند، بطور طبیعی محتوای ذهن و فکر و عمل و 
معلومات و اعتقادات و مقّدسات و اینها را به نسل بعدی منتقل 

می کنند.)46(
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خانوادة سالم، آرامش افراد

نگرش اسالم به خانواده، نگرشی درست، نگرشی اصیل و یک 
و  شده  داده  قرار  اصل  خانواده  که  است  اهتمام  با  همراه  نگاه 
بدترین  جزو  آن  نمودن  آشفته  یا  خانـواده  بنیان  زدن  هم  به 

کارهاست.)47(
خانواده در اسالم یعنی محل سکونت دو انسان، محّل آرامش 
با یکدیگر، محّل تکامل  انسان  انسان، محّل انس دو  روانی دو 
یک نفر به وسیلة یک نفر دیگر، آن جایی که انسان در آن صفا 
می یابد، راحتی روانی می یابد، این محیط خانواده است. کانون 

خانواده در اسالم این قدر اهمّیت دارد.)48(
اسالم در بیان قرآن، در چندجا، این آفرینش زن و مرد و 
همزیستی اینها و در نهایت زوجّیت آنها را برای آرامش و سکن 

برای زن و مرد شناخته است.)49(
در قرآن، آیة و جعل منها زوجها لیسکن الیها1 آمده است. 
دو جا در قرآن، تعبیر سکن ـ تا آن جایی که من یادم هست ـ 
وجود دارد.2 خدای متعال، زوج آدمی را از جنس او قرار داد، 
زوج زن را، زوج مرد را از جنس خود او قرار داده، »لیسکن الیها« 
یا  بتواند ـ چه زن و چه مرد ـ در کنار شوهر  اینکه آدمی  تا 

همسر، احساس آرامش کند.)50(
و  روحی  تالطمهای  از  نجابت  و  سکونت  آرامش،  این 
اضطرابهای زندگی است. میدان زندگی، میدان مبارزه است و 
بسیار  این  است،  اضطراب  نوعی  معرض  در  دائماً  او  در  انسان 
به نحو صحیحی  آرامش و سکونت  این  اگر  چیز مهمی است. 
زندگی سعادتمندانه می شود، زن خوشبخت  کند،  پیدا  تحّقق 

1. سورۀ اعراف، آیة 189
2. و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها... سورۀ روم، آیة 21
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خانه  این  در  که  بچه هایی  می شود،  خوشبخت  مرد  می شود، 
خواهند  رشد  عقده  بدون  می یابند،  پرورش  و  می شوند  متولّد 
یافت و خوشبخت خواهند شد. یعنی از این جهت، زمینه برای 

خوشبختی همة اینها فراهم است.)51(
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انسان که ماشین نیست!

وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز بهم 
از هم توّقع دارند که  می رسند، و همدیگر را می بینند، هر دو 
توانسته باشند محیط را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کنندۀ 
خستگی ساخته باشند. این توّقع بجایی است. اگر چنانچه بتوانید 

این کار را بکنید، زندگی شیرین می شود.)52(
انسان در تالطمهای زندگی که ناشی از برخوردهای ناگزیر 
اگر  برد.  پناه  آن  به  تا  می گردد  فرصت  یک  دنبال  به  است، 
پناه می برند، زن  یکدیگر  به  این تالطمها  باشند، در  یک زوج 
به شوهرش پناه می برد و شوهر هم به زنش پناه می برد. مرد 
در کشاکش زندگی مردانة خود، احتیاج به یک لحظة آرامشی 
است؟  ِکی  آرامش  لحظة  آن  بدهد.  ادامه  را  راه  بتواند  تا  دارد 
همان وقتی است که او در محیط سرشار از محّبت و عطوفت 
خانوادگی خودش قرار می گیرد. با همسر خودش که به او عشق 
می ورزد، با اوست، در کنار اوست و با او احساس یگانگی می کند. 
وقتی با همسر خود مواجه می شود، این همان لحظه آسایش و 

آرامش است.)53(
با  و  بحرانها  با  خود،  زنانة  زندگی  کشاکش  در  هم  زن 
تالطمهایی مواجه می شود. چه در محیط بیرون از خانه مشغول 
تالش و فّعالّیت و کارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و... باشد 
کمتر  اهمّیتش  و  زحمت  که  باشد  مشغول  خانه  داخل  در  یا 
تالطمهایی  به  این کشاکش  در  نیست. حاال زن  بیرون  کار  از 
برخورد می کند و چون روح او ظریفتر است، بیشتر به آرامش، 
به آسایش، به تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد. 

او کیست؟ او شوهر است.)54(
انسان که ماشین نیست، انسان روح است، انسان معنویّت 
است، انسان عواطف و احساسات است. حاال می خواهد آرامش 
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پیدا کند. این آرامش کجاست؟ محیط خانواده است.)55(
آرامش  محیط  باید  است.  آرامش  محیط  خانواده،  محیط 
باشد. این عاطفه ای که در زن و مرد نسبت به هم وجود دارد، به 
این آرامش درونی کمک می کند. این سکونت، این آرامش، به 
معنای آرامش در مقابل حرکت نیست، حرکت خوب است؛ این 

به معنای آرامش در مقابل تالطم است.
انسان گاهی در زندگی اش دچار تالطم می شود. همسر، یک 
صورتی  در  این  نباشد.  متالطم  که  می دهد  انسان  به  آرامشی 

است که فضای خانه، فضای متالطمی نباشد.)56(
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خانوادة آرامتر با بهره وری بیشتر

هر انسانی ـ هم زن و هم مرد ـ در طول زندگی، در شبانه روز 
مشکالتی دارد و با پیش آمدها و حوادثی مواجه است. این حوادث 
ناآرامی و  انسانها را دچار  اعصاب را می کوبد و خسته می کند. 
سراسیمگی می کند. وقتی وارد محیط خانواده شد، این محیط 
امن و امان به او تجدید قوا می بخشد. او را آمادۀ یک روز دیگر 
و یک شبانه روز دیگر می کند. خانواده برای تنظیم زندگی انسان 
خیلی مهم است. البّته خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم 

اداره بشود.)57(
این بهره ای که مرد و زن از این خانوادۀ آرام می برند، بهرۀ 
کاری آنها را در بیرون خانواده باال می برد، به آن اهمّیت و ارزش 

می دهد، آن را باارزش و باکیفّیت می کند.)58(
فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعة خانواده، یکی 
از فرصتهای مهم زندگی برای مرد و زن است. این یک وسیلة 
فّعالّیت  تداوم  به  شدن  دلگرم  وسیلة  روحی،  آرامش  آسایش، 
زندگی است، وسیلة تسلی، وسیلة پیدا کردن یک غمخوار نزدیک 

است، که برای انسان در طول زندگی بسیار الزم است)59(
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فرصتی برای تجدید قوا

ـ  هستند  زوجین  که  ـ  زن  و  مرد  که  است  خانواده  داخل  در 
می توانند تجدید قوا کنند، می توانند هّمت خودشان را برای ادامة 
راه آماده کنند. می دانید که زندگی یک مبارزه است، کل زندگی 
عبارتست از یک مبارزۀ بلندمّدت، مبارزه با عوامل طبیعی، مبارزه 
با موانع اجتماعی، مبارزه با درون خود انسان که مبارزۀ با نفس 
است. دائم انسان در حال مبارزه است. بدن انسان هم در حال 
مبارزه  عوامل مضر  با  دارد  دائم  انسان هم  است. جسم  مبارزه 
می کند، قدرت این مبارزه وقتی در جسم باشد، جسم سالم است. 
در انسان، این مبارزه باید صحیح، منطقی، در جهت درست، با 

رفتارهای صحیح و با ابزارهای درست باشد.
این مبارزه گاهی یک استراحت و یک باراندازی الزم دارد. 
استراحت، داخل  نقطة  این  این یک سفر و یک حرکت است. 

خانواده است.)60(
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احترام به قرارداد زناشویی

خانواده یک قرارداد است، یک امر طبیعی نیست که دو چیز را 
به هم وصل کرده باشند. نه! یک قرارداد است. یک امر اعتباري 
است. ماندن او بسته به این است که طرفین قضیه و جامعه و 
قانون آن را محترم بشمارند. اگر به آن بي اعتنایي کردند، باقي 

نمي ماند.)61(
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غریزة جنسي، نیاز متقابل

داده  قرار  خانواده  بناي  پشتوانة  را  غریزۀ جنسي  همین  اسالم 
است، یعني، وسیلة استحکام خانواده قرار داده است. یعني چه؟ 
یعني وقتي زن و مرد عفیف اند و متدین و خداترس اند و طبق 
مي کنند،  اجتناب  جنسي  غریزۀ  باب  در  گناه  از  اسالم  دستور 
طبعاً نیاز زن و مرد به یکدیگر در این مورد بیشتر خواهد شد. 
این بناي خانواده که پایه  وقتي به هم زیادتر احتیاج داشتند، 

اصلي اش زن و مرد است، مستحکم تر خواهد شد.)62(
اسالم  نگیرد.  خانواده  از  را  پشتوانه  این  مي خواهد  اسالم 
را  غریزه  این  خانواده  محیط  از  بیرون  انسانها  این  مي خواهد 
الابالي  و  بي اعتنا  و  بي قید  خانواده  به  نسبت  تا  نکنند،  اشباع 

بشوند، لذاست که جلوي راه را سد مي کند.)63(
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تدّین؛ رمز مانایي خانواده

در بنا و تشکیل خانواده و در حفظ خانواده، باید این احکام اسالمي 
خانواده هاي  در  شما  لذا  بماند.  باقي  خانواده  تا  کرد  رعایت  را 
متدین که زن و شوهر به این حدود اهمّیت مي دهند، مي بینید 
که سالهای متمادي با هم زندگي مي کنند. محّبت زن و شوهر 
به یکدیگر باقی می ماند و جداییشان از هم سخت است و دل 
در گرو محّبت یکدیگر دارند. این حسن و این محّبتهاست که 
بناي خانواده را ماندگار مي کند و لذا اسالم به این چیزها اهمّیت 

داده است.)64(
مستحکم  خانواده ها  کند،  پیدا  رواج  اسالمی  روشهای  اگر 
دوران  در  نه  ـ  ما  گذشته های  در  که  همچنان   شد.  خواهد 
منحوس پهلوی ـ آن وقتهایی که هنوز ایمان مردم سالمتر و 
کاملتر و دست نخورده تر بود، در زمان قدیم، خانواده مستحکمتر 
بود. زن و شوهر به هم عالقه مندتر بودند، فرزندان در محیطهای 
امن و امان بیشتری پرورش پیدا می کردند. حاال هم راه همین 
می کنند،  رعایت  را  اسالمی  جهات  که  خانواده هایی  آن  است. 
اینها غالباً خانواده هایی محکم تر، بهتر، قو ی تر و محیط امن تری 

برای فرزندان و کودکان خواهند بود.)65(
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نقِش زن و شوهر

دختر و پسر باید سعی کنند این پیوند را پاسداری کنند. وظیفة 
آنها هم نیست که بگوییم هر کاری یکی کرد دیگری  از  یکی 
تحّمل کند. نه، باید هر دو به هم کمک کنند تا این کار صورت 

گیرد.)66(
نمی شود بگوییم شوهر سهم بیشتری دارد یا زن سهم بیشتری 
دارد، نه، هر دو در حفظ این بنیان و در حفظ این اجتماع دو 

نفـره، که بعدها به تدریج زیاد می شود، نقش دارنـد)67(
از هر چیزی که محیط خانواده را متشّنج و دچار افسردگی 
و هیجانهای بی مورد نماید، اجتناب کنید. هم زن و هم مرد بنا 
را بر سازش و همزیستی و همراهی بگذارند. آنچه در خانواده 
مال  نهایت  در  و  است  شوهر  و  زن  مال  دارد،  وجود  خیرات 
فرزندان است، مال یک طرف نیست. اگر خدای ناکرده در محیط 
رنجش  باشد،  و صمیمیت  اطمینان  عدم  و  بی محّبتی  خانواده 

مال هر دو طرف است.)68(
در استحکام بنیان خانواده، خود زن و شوهر بیشترین نقش 
و  مهربانی  با  خود،  همکاری  با  خودشان،  گذشت  با  دارند.  را 
محّبت و اخالق خوب خودشان ـ که از همه مهمتر هم محّبت 
است ـ می توانند این بنا را ماندگار و این سازگاری را همیشگی 

بکنند.)69(
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خانواده در جوامع اسالمی

با هم اند، متعلّق به هم اند، در  در محیط اسالمی، زن و شوهر 
مقابل  در  مسئول اند،  فرزندان  مقابل  در  مسئول اند،  هم  مقابل 
محیط خانواده مسئول اند. ببینید از نظر اسالم خانواده این قدر 

مهم است.)70(
در محیطهای اسالمی، خانواده آنچنان مستحکم است که 
گاهی دو نسل هم می گذرد و می بینید پدربزرگ و پدر و نوه در 
یک خانه دارند با هم زندگی می کنند. این چقدر ارزش دارد؟ 
نه اینها از آنها سیر می شوند، نه آنها با اینها بد می شوند. همه 

به کمک هم می آیند.)71( 
در جوامع اسالمی، یعنی جوامع متدیّن و مذهبی، مشاهده 
می کنیم که دو نفر آدم مّدت طوالنی با هم زندگی می کنند و 
بیشتر  هم  به  دلبستگی شان  بلکه  نمی شوند،  سیر  هم  از  اصاًل 
می شود، انس و محّبت و وفایشان به همدیگر بیشتر می شود، 
این همان خاصیت تّدین و دینداری و مذهبی بودن و جهات 

خدایی را رعایت کردن است.)72(
در اسالم و در فرهنگ اسالمی، خانواده با دوام است. توی 
خانواده پدربزرگها و مادربزرگها و پدر و مادر هستند، نوه ها و 
می کنند.  منتقل  هم  به  را  سّنتها  می بینند...  را  نتیجه هایشان 
می دهد.  تحویل  بعد  نسل  به  را  مواریث خودش  نسل گذشته 

بریده و بی ریشه و تنها و بی عاطفه بار نمی آیند.)73(
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خانوادة ایرانی، الگوی جهانی

بحمداهلل، در کشور ما و در بسیاری از جوامع شرقی، بخصوص 
جوامع اسالمی، هنوز کمربند خانواده محفوظ است. آن پیوند 
خانوادگی، بحمداهلل هست. آن صمیمیت و صفا و محّبت هست. 
زن دلش برای مرد خود می تپد، مرد هم دلش برای زن خودش 
می تپد، یکدیگر را از اعماق دل دوست دارند و زندگی صمیمی 
دارند. در جاهای دیگر این چیزها خیلی کم است. در کشورهای 

ما بخصوص در ایران، این زیاد است. این را تأمین کنید.)74(
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کالم سوّم
غروب عشق 

و قحطی عاطفه در غرب
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اشاره

آنچه  به  نسبت  سپاسگزاری  و  قدرشناسی  حّس  تقویت  برای 
داریم، یک راه میان بُر وجود دارد و آن دیدن حال و روز کسانی 

است که از آن بی بهره و یا کم بهره اند. 
بهره مندیم،  آن  از  هنوز  که  بزرگی  نعمت  پاسداشت  برای 
این  به  که  جوامعی  به  باشیم  داشته  نیم نگاهی  است  خوب 
با عناوینی گوش نواز و دل فریب چوب  نعمت ممتاز خداوندی 
حراج زدند و امروز تازیانة عذاب این گناه کبیره بر سر و روی 
همان  یعنی  می گویم!  را  »غرب«  می شود.  نواخته  افسرده شان 
آسمان  از  عشق  خورشید  است  مّدتها  که  تاریکی  سرزمین 
زندگی مردمانش غروب کرده است، و تمّنای یک جرعه عاطفه 
را در چشمان کم فروغشان می توان دید. بحران خانواده، طوفان 
خشم الهی است که طومار خوشبختی مردمان این غربتکده را 
درهم می پیچد. دلمان برایشان می سوزد. کاش می شد برایشان 
کاری کرد. اّما خیلی دیر شده است. بهتر است به فکر خودمان 
با  و  شکستند  را  خانواده  حرمت  که  کسانی  حال  از  و  باشیم 
را  خود  سعادت  پود  و  تار  نشده  مهار  شیطانی شهوت  طوفان 
گسستند، عبرت بگیریم. آنها به ما حسودی می کنند. از حسود 
و من شّر  پناهنده شد:  به خداوند  باید  از حسود  ترسید.  باید 

حاسٍد إذا حسد1.
دیدن عمق فاجعه آسان نیست. هنر غربیان در بََزک کردن 
و سانسور و پوشش نامرئی پشت صحنة زندگی تباهشان زبانزد 

است. 
عمق  از  تا  ژرف نگر  دیده وری  و  می خواهد  عمیق  نگاهی 

فاجعه پرده بردارد! چه کسی بهتر از »آقا«ی عزیزمان!

1. سورۀ فلق، آیة 5
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نسل بی هوّیت

از  عبارتست  می شود  مشاهده  غربی  کشورهای  در  آنچه  امروز 
نسلهای بی هویت، نسلهای درمانده و سرگشته، پدر و مادرهایی 
زندگی  هم  شهر  یک  در  ندارند؛  خبر  سالها  فرزندانشان  از  که 
می کنند چه برسد به اینکه در شهر دیگری باشند. خانواده های 

متالشی شده، انسانهای تنها...)75(
بی شوهر،  زنهای  از  آمریکایی...  و  اروپایی  کشورهای  در 
مردهای بی زن، آمارهای بسیار باال وجود دارد که تبعاً بچه های 
آن  حاصل  جنایتکار  بچه های  ولگرد،  بچه های  مادر،  و  بی پدر 
است، در آن جا فضا، فضای جنایت است. همین حرفهایی که در 
خبرها می شنوید: یک بچه ناگهان در مدرسه، خیابان، توی قطار 
و یکی  دوبار  و  یکبار  را می کشد.  تعدادی  انجام می دهد،  قتل 
سّنی  لحاظ  از  جنایتکارها  سطح  همین طور  نیست.  هم  تا  دو 
دارد پایین می آید. جوانهای بیست ساله بودند، شدند جوانهای 
شانزده ـ هفده ساله، حاال بچه های سیزده ـ چهارده ساله در 
آمریکا جنایت می کنند. راحت آدم می کشند. این جامعه وقتی 

به این جا می رسد، دیگر تقریباً غیرقابل جمع کردن است.)76(
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گناه کبیرة غرب

یکی از مشکالت دنیای غرب که به تدریج پایه های تمّدن غرب را 
مثل موریانه می خورد و علیرغم پیشرفتهای صنعتی و علمی اش 
مشرف به سقوط و هالکت است ـ البّته در بلندمدت ـ همین 
حفظ  را  خانواده  نتوانستند  است.  خانواده  به  بی توّجهی  قضیة 
کنند. در غرب، خانواده، غریب، مورد بی اعتنایی و تحقیر شده 

است.)77(
این  بشریت،  به  نسبت  غرب  تمّدن  کبیرۀ  گناهان  از  یکی 
است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد. تشکیل خانواده 
و  زن  قضیة  می کنند...  عوض  که  لباس  مثل  کرد،  کوچک  را 

شوهری را این طور کردند.)78( 
در  می شود،  ضایع  دارد  خانواده  آن  در  که  کشورهایی  آن 
خواهد  فرو  نهایتاً  و  می لرزد  دارد  آنها  مدنّیت  پایه های  واقع 

ریخت.)79(
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نه اُنسی، نه همسری، ...

در دنیای غرب با اینکه بسیاری از آنها از علم و ثروت و سیاستهای 
قوی در صدر حکومتها برخوردار هستند، لیکن زندگی آحاد مردم 
در مقیاس خانواده، زندگی بسیار رّقت باری است. این اجتماعات 
فامیلی، اینکه بزرگترهای فامیل و کوچکترهای فامیل دور هم 
داشته  عاطفی  تبادل  هم  با  ورزند،  محّبت  به هم  جمع شوند، 
از خود  را  همدیگر  برسند،  هم  به  کنند،  هم کمک  به  باشند، 
بدانند، برادر با برادر، خانواده ها با هم یگانه و یکی باشند، این 
طور چیزهایی که اآلن بین ماها رایج و معمولی است، در غرب 
از این چیزها خبری نیست. چقدر زنها تنها زندگی می کنند. زنی 
که تنهاست، از خانواده بریده و توی یک آپارتمان زندگی می کند. 
شب برمی گردد توی خانه تنهاست، صبح برمی خیزد تنهاست. نه 
انسی، نه همسری، نه فرزندی، نه نوه ای، نه خویشاوندی که با او 
گرم بگیرد. انسانها در آن محیط اجتماعی، تک زندگی می کنند. 
آن جوامع  در  خانوادگی  تنها هستند. چرا؟ چون محیط  غالباً 

فراموش شده است.)80(
امروز متأسفانه در غرب، انسان مشاهده می کند که کم کم 
کانونهای خانواده یکی پس از دیگری دارد از هم می پاشد و از 
بین می رود. آثارش هم همین بی هویّتِی فرهنگی و فسادی است 
که امروز دچارش شده اند. روزبه روز هم دارد بیشتر می شود و 

بقایای آنچه را که داشته اند دارد از بین می رود.)81(
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آزادی جنسی، فروپاشی خانواده

کشورهای  از  بعضی  و  آمریکا  در  بخصوص  و  غرب  دنیای  در 
متزلزل  خیلی  خانواده  بنیان  که  است  معروف  شمالی  اروپای 
است. چرا؟ علّت این است که در آن   جاها آزادی جنسی و بی بند 
و باری جنسی زیادتر است. وقتی بی عفتی رایج شد، یعنی مرد 
و زن این نیاز غریزی را در جایی دیگر غیر از خانواده، غیر از 
یک  واقع  در  خانواده  کانون  این  کردند،  تأمین  خانواده،  کانون 
چیز بی معناست: یک چیز تحمیلی و تشریفاتی است. لذا از نظر 
عاطفی از هم جدا می شوند. حاال ظاهراً جدایی بینشان نیست اّما 

به هم عالقه و دلبستگی ندارند.)82(
اگر انسانها رها بودند که غریزۀ جنسی را هر طور می خواهند 
و  یا یک چیز سست  نمی شد  تشکیل  خانواده  یا  کنند،  اشباع 
پوچ و تهدیدپذیر و ویرانی پذیری می شد و هر نسیمی آن را به 
هم می زد. لذا در هر جای دنیا که می بینید آزادیهای جنسی 
به همان نسبت خانواده ضعیف است؛ چون مرد و زن  هست، 
برای اشباع این غریزه، احتیاجی به این کانون ندارند. اّما در آن 
جاهایی که دین حاکم است و آزادی جنسی نیست، همه چیز 
برای مرد و زن هست، لذا این کانون خانواده حفظ و نگهداشته 

می شود.)83(
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عشق مصنوعی

در بعضی از کشورهای دنیا که پیشرفت علم و تمّدن هم خیلی 
اعضای  که  کرده  تحمیل  این طور  آنها  بر  زندگی  است،  سریع 
خانواده به هم چندان کاری ندارند. پدر یک جا مشغول، مادر 
یک جا مشغول؛ نه همدیگر را می بینند، نه برای هم غذا می پزند، 
نه برای هم محّبتی و عاطفه ای نثار می کنند، نه از هم دلجویی 
به  اینکه  برای  وقت  آن  دارند.  واقعی  کار  هم  با  نه  می کنند، 
سفارش روان شناسان امور کودکان عمل کرده باشند، با هم قرار 
می گذارند یک ساعت معّینی را، پدر و مادر بیایند خانه و یک 
محفل خانوادگی داشته باشند. برای اینکه بتوانند این اجتماع 
خانوادگی را که در یک خانوادۀ سالم بطور طبیعی وجود دارد، 
اینها به صورت تصّنعی برای خود بوجود بیاورند. آن وقت این 
خانم یا آقا مرتب ساعتش را نگاه می کند که ببیند این ساعت کی 
تمام می شود، چون مثاًل ساعت 6 یک جای دیگر قرار دارد. این 
طوری محفل خانوادگی درست نمی شود و بچه ها هم احساس 

انس نمی کنند.)84(
واقعّیت  آن جا  اصاًل  نیستند. خانواده  آن جا گرم  خانواده ها، 
ندارد. یک مرد و زن با هم توی یک فضایی زندگی می کنند اّما 
از هم جدایند. آن نشست و برخاستهای خانوادگی، آن محّبتهای 
خانوادگی، آن اُنسهای فراوان به هم، اینکه مرد خودش را محتاج 
به زنش ببیند و زن خودش را محتاج به شوهرش ببیند، اینها 
یک  در  فقط  که  قراردادی  صورت  به  نفرند  دو  نیست.  دیگر 
خانه ای زندگی می کنند. اسمش هم هست که با عشق شروع 

می شود!)85(
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پیامدهای ازدواج به سبک غربی

در جوامع غربی جوانها، دورۀ نشاط جوانی و تندی احساسات 
ازدواج  به  و  خانواده  به  وقتی  و  می گذرانند  آزادانه  را  غرایز  و 
می رسند که در واقع بخش زیادی از میل طبیعی آنها و غرایز آنها 
فرو نشسته است. آن شوق و محّبت و عشقی که باید در اعماق 

روح زن و شوهر جایگزین شود، در اینها نیست یا کم است.)86(
اینکه بعضی سن ازدواج را برای سالهای میانی عمر که در غرب 
و تمّدن غرب معمول است، می گذارند مثل اغلب چیزهایشان، 
غلط و برخالف فطرت و مصلحت بشر و ناشی از این است که به 
شهوترانی و بی بند و باری اقبال دارند. می خواهند جوانی خود 
را به اصطالح خودشان، با خوشی سپری کنند، هوسرانیهایشان 
را بکنند، بعد که از کار افتاده شدند و آتشهایشان فرو نشست، 
حاال سراغ خانواده بروند. مالحظه می کنید که در غرب زندگی 
ناموّفق،  ازدواجهای  زیاد،  است. طالقهای  این طوری  خانوادگی 
مرد و زنهای بی وفا، تخّطیهای جنسی فراوان، غیرِت کم، زندگی 

خانوادگی به این معناست.)87(
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غرب، در سراشیبی سقوط

بخصوص  کنید،  نگاه  غربی  از جوامع  بعضی  به  امروز  اگر شما 
آنهایی که بیشتر آمیخته به مسائل صنعت و ارتباطات صنعتی 
و ماشینی هستند، خواهید دید که روزبه روز آلودگیها در آن جا 
و فساد هم که در جامعه ای  اخالقی  آلودگِی  زیاد خواهد شد. 
مثل  اینها  پاشاند. حاال  از هم خواهد  را  جامعه  آن  رایج شود، 
تدریجی  بالیای  اینها  بلکه  نیست.  بالیای دفعی  و سیل،  زلزله 
نازل  است؛ منتها بی عالج. بالیایی است که وقتی بر جامعه ای 

شد، به زودی نمی فهمند، به تدریج می فهمند. 
آن وقتی که بیماری ضربه خودش را تا اعماق فرود آورد، آن 
وقت می فهمند. آن وقت هم دیگر هیچ عالجی نخواهد داشت. 
اآلن، جوامع غربی دارند به این سمت حرکت می کنند، آن هم 
به سرعت. یعنی، حقیقتاً به نقطه های بسیار خطرناِک سراشیبی 
و  دخترها  که  است  خاطر  این  به  همه اش  این  رسیده اند... 
انجام  ماندگار  و  کامیاب  ازدواجهای  مناسب،  در سنین  پسرها 
تشکیل  آن جا  که  خانوادگی  محیطهای  هم  بعد  نمی دهند. 

می شود، محیطهای محّبت نیست.)88(
در دنیای غرب، بنیان خانواده متزلزل شده است، خانواده ها 
دیر تشکیل می شوند، زود هم منهدم می شوند. فساد و فحشا 
بیفتد، آن  اتفاق بطور کامل  این  اگر  بیشتر می شود،  روزبه روز 
جامعه به بلّیات عظیمی دچار خواهد شد، البّته این طور بیماریها 
و گرفتاریها، چیزهایی نیست که ظرف 5 سال یا 10 سال خودش 
را نشان بدهد، لکن بعد از گذشت سالهای متمادی وقتی که اثر 
گذاشت، یک جامعه را به کلّی منهدم و نابود می کند، ثروتهای 
علمی و فکری و ماّدی و همه چیز را از بین می برد. این آینده 

در انتظار بسیاری از کشورهای غربی است.)89(
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دربه در به دنبال آرامش

اآلن دنیای اروپا و آمریکا را نگاه کنید، ببینید اینها چقدر دچار 
آرامش می گردند.  دنبال  دارند. چقدر  ناآرامی  اضطرابند. چقدر 
چقدر  است،  زیاد  خواب آور  و  مسکن  قرصهای  مصرف  چقدر 
جوانها به کارهای بی قاعده دست می زنند، موها را بلند می کنند، 
جامعه  وضع  از  که  است  این  برای  می پوشند.  تنگ  لباسهای 
به  را  خودشان  می خواهند  خشمگین اند.  و  عصبانی  ناراحتند. 
آرامش برسانند؛ آخرش هم با ناکامی می میرند. پیرمردها و پیرزنها 
نیستند.  همراهشان  بچه هایشان  می میرند.  سالمندان  خانة  در 

زنهایشان از آنها خبر ندارند. زن و شوهر از هم دورند)90(
در غرب فرزندانی که نمی دانند پدر و مادرهایشان چه 
و  زن  اسماً  هم  با  که  مردانی  و  زنان  زیادند.  هستند،  کسانی 
شوهرند ولی سالهای متمادی از همدیگر هیچ اطالعی ندارند، 
تا  عمرشان،  آخر  تا  باشد  جمع  خاطرشان  که  زنانی  فراوانند. 
دوران پیری آنها، سایه این مرد بر سرشان هست و با هم زندگی 
خواهند کرد، کم اند. مردانی که خاطرشان جمع باشد که این 
همسرشان که مورد عالقه شان هم هست، فردا نمی گذارد برود 

سراغ یک زندگی مستقل، کم هستند.)91(

www.book-khamenei.ir



79

گوش شنوا کو؟!

و  اخالقی  فسادهای  )انواع  فساد،  رشِد  نسبت  آمریکا،  خود  در 
جنسی و جنایت و قتل و...( در بین مردم و حتی کودکان زیاد 
است. مطبوعات و هوشمندان جوامع غربی، دارند فریاد می زنند، 
به  اّما  می دهند،  هشدارها  می زنند،  حرفها  می نویسند،  مقاله ها 
گوش کسی فرو نمی رود؛ یعنی عالج ندارد. وقتی که وضعیت را 
از پایه و بنیان خراب کردند و سی، چهل یا پنجاه سال بر همین 
این مشکالت  با هشدار و فریاد و فالن سیاست  وضع گذشت، 

حل نخواهد شد.)92(
نیست که من  این حرفی  ندارند.  جوامع غربی خوشبختی 
و  دلسوزانشان  متفّکرانشان،  دیگر  حاال  که  است  حرفی  بزنم. 
کسانی که صاحب درایت اند، صاحب عقل اند ـ نه سیاستمدارها 
ـ آنهایی که در متن جامعه هستند، اآلن صدایشان بلند شده 
است. چرا؟ چون در آن جامعه وسایل خوشبخت زندگی کردن 
از آرامش و احساس سعادت  نیست. خوشبختی که عبارتست 

و امنیت.)93(
اآلن هم کسانی که با معارف جهانی آشنا هستند، می دانند 
که بخصوص بیشتر از همه جا آمریکا ـ البّته کشورهای اروپایی 
و چیزفهمهایشان  و مصلحان  فریاد خیرخواهان  ـ  هم هستند 
بلند شده که بیاییم یک فکری بکنیم. البّته به این آسانی هم 
نه می توانند فکر کنند و نه اگر فکر کنند به این آسانی به عالج 

می رسند.)94(
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هدف شوم؛ راهکار شیطانی

آن کسانی که می خواهند در یک کشور یا جامعه ای نفوذ پیدا 
کنند فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و فرهنگ خود 
متزلزل  معموالً  کارهایشان،  از  یکی  نمایند،  تحمیل  آنها  به  را 
کردن بنیان خانواده است. کما اینکه در خیلی از کشورها این 
را  زنها  و  بی مسئولّیت  را  مردها  داده اند.  انجام  متأسفانه  را  کار 

بداخالق کرده اند.)95(
انتقال فرهنگها و تمّدنها و حفظ اصول و عناصر اصلی یک 
بعد،  نسلهای  به  انتقالش  و  جامعه  در  فرهنگ  یک  و  تمّدن 
نبود، همه چیز  که  خانواده  انجام می پذیرد.  خانواده  برکت  به 
کشورهای  داخل  در  غربیها  می بینید  اینکه  می شود.  متالشی 
شرقی و اسالمی و آسیایی، این همه سعی می کنند شهوترانی و 
فساد را رواج دهند، برای چیست؟ یکی از علل آن همین است 
که می خواهند با این کار خانواده ها را متالشی کنند تا فرهنگ 
تا  اینها شوند. چون  بتوانند سوار  تا  تضعیف شود؛  این جوامع 
فرهنگ یک ملّتی تضعیف نشود، کسی نمی تواند او را مهار کند، 
به دهان او دهنه بزند و سوار دوش او بشود. آن چیزی که ملّتها 
را بی دفاع کرده است و در دست اجانب اسیر می کند، از دست 
دادن هویت فرهنگی است. این کار هم با برهم خوردن بنیان 

خانواده ها در جامعه آسان می شود.
اسالم می خواهد این را حفظ کند. این خانواده را نگهدارد. 
زیرا در اسالم یکی از مهم ترین کارها برای رسیدن به این اهداف، 

تشکیل خانواده و سپس حفظ بنیان خانواده است.)96(
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فقط یک کلمه دربارة خانواده 

و  ساعت  یک  حدود  ملل،  سازمان  در  سخنرانی  یک  در  من 
دادند  اطالع  من  به  بعد  کردم.  خانواده صحبت  به  راجع  اندی 
که تلویزیونهای آمریکا با اصراری که در سانسور کردن و خراب 
کردن حرفهای ما دارند، روی این صحبتها تکیه کرده و آن را 
چند بار پخش کرده و تفسیر هم گذاشته اند. فقط به خاطر گفتن 

یک کلمه دربارۀ خانواده.
یک  غرب  برای  امروز  خانواده،  مسأله  متضمن  پیام  یعنی 
حس  را  آن  کمبود  چون  گوارا.  خنِک  آب  مثل  است  پیامی 

می کنند. 
چقدر زنهایی که تا آخر عمر تنها زندگی می کنند. مردهایی 
تنها زندگی می کنند. غریب و بی انس زندگی  تا آخر عمر  که 
می کنند. چقدر جوانانی که به خاطر نبوِد خانواده، ولگرد می شوند. 

در آن جا یا خانواده نیست یا اگر باشد، مثل نبودن است!)97(
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اشاره

با اجرای صیغة عقد و قبول پیمان ازدواج، دختر و پسر دیروز، زن 
و شوهر امروز می  شوند. خانوادۀ جدیدی شکل می گیرد و سلّول 
تازه ای در پیکر جامعه می روید. گرچه در نگاه خالق حکیم، زن 
و مرد در گوهر انسانی و روح آسمانی همتا و همسان اند، و سهم 
هر یک از حقیقت آدمّیت به یک اندازه است، ولی حکمت الهی 
این گوهر ملکوتی را در دو صدف زمینی با پیکره های متفاوت و 

ساختی ممتاز و البّته نیازمند به یکدیگر جای داده است.
این »زوجّیت« همان قانون فرازمند و سّنت جامع و زیبایی 
است که بر سراسر آفرینش این جهان حکم فرما است، و یکی از 

پرشکوه ترین نشانه های جمال معمار هستی به شمار می رود.
برافراشتن  برای  ستون  دو  رسیدن  هم  به  یعنی  »ازدواج« 
بنای خانواده و به هم پیوستن این دو کفه برای فراهم آمدن 

ترازوی زندگی انسانی!
حکمت تفاوتهای طبیعی و این جهانی در ساخت جسم و 
روان زن و مرد را در نقش مکّمل هر یک برای تشکیل این واحد 

نوین ـ یعنی خانواده ـ می توان یافت.
به راستی نقش هر یک از زوجین در ساختن خانواده چیست؟ 
نقش کدامیک مهم تر است؟ آیا جای هر یک را می شود با دیگری 
آنان چگونه است؟ و سهم هر یک  عوض کرد؟ حقوق متقابل 
از مواهب زندگی چه میزان است؟ و باالخره... زن ساالری خوب 

است یا مردساالری یا هیچ کدام؟
و سؤاالتی از این دست که جز پاسخی استادانه، ذهِن نگران 
عروس و داماد جوان ما را آرام و آسوده نمی کند. در آغاز راِه 
زندگی چشم امیدشان به کلمات راهگشای »استاد«ی است که 

آشنای راه است و محرم دل!
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مثل دو نفر شریک، مثل دو نفر رفیق 

را موجود درجة دو حساب  مرد، زن  بودیم که گاهي  دیده  ما 
هستند،  هم  مثل  دو  هر  نداریم.  دو  درجة  موجود  اّما  مي کرد! 
هر دو از حقوق برابري در زمینة امور زندگي ـ مگر در جاهایي 
که خداي متعال بین زن و مرد فرقي گذاشته که آن هم روي 
مصلحتي است و به نفع مرد و به ضرر زن هم نیست ـ برخوردارند. 
باید مثل دو نفر شریک، مثل دو نفر رفیق، در خانه با هم زندگي 

کنند...)98( 
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مرد قّوام است و زن ریحان 

اسالم مرد را قّوام1 و زن را ریحان2 مي داند. این نه جسارت به 
زن است نه جسارت به مرد. نه نادیده گرفتن حق زن است و 
نه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. 
و  لطیف  جنس  وقتي  یعني  است؛  برابر  اتفاقاً  هم  آنها  ترازوي 
زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوي محیط زندگي را در یک 
کفه مي گذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محّل اعتماد 
و اتکا بودن و تکیه گاه بودن براي زن را هم در کفة دیگر ترازو 
مي گذاریم، این دو کفه با هم برابر مي شود. نه آن بر این ترجیح 

دارد و نه این بر آن.)99( 

1. اشاره به آیة کریمة: ألّرجال قّوامون علی الّنساء... سورۀ نساء، آیة 34
بقهرمانهًْ،  لیست  و  ریحانهًْ  ألمرأهًْ  امیرالمؤمنین)ع(:  معروف  حدیث  به  اشاره   .2

بحاراالنوار، ج 100، ص 253
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جابه جایي نقشها ممنوع! 

از مسلکهای غلط که مخصوص زنها هم نیست ـ مردها  بعضي 
هم گاهي همان مسلکها را دنبال مي کنند ـ دنبال این هستند 
که بگویند: نه! بیاییم اجناس این ترازو )نقشهای زن و مرد( را 
جا به جا کنیم. حاال اگر این کار را بکنیم چه مي شود؟ جز اینکه 
اشتباه مي کنید و جز اینکه بوستان به زیبایي و نیکي پرداخته 
شده را خراب مي کنید؟ غیر از این، کار دیگري نمي کنید. فواید 
همدیگر را مي برید، محیط خانواده را هم بي اعتنا مي کنید. زن و 
مرد را نسبت به هم دچار تردید و دودلي مي کنید. آن محّبت و 

عشقي را که مایه اصلي کار است، از دست مي دهید. 
گاهي اتفاق مي افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا مي کند. 
را  این کار  به مرد دستور مي دهد  و  زن حاکم مطلق مي شود 
خب  است.  تسلیم  دست بسته  هم  مرد  نکن.  را  کار  آن  بکن ، 
چنین مردي دیگر نمي تواند تکیه گاه زن باشد. زن یک تکیه گاه 

خوب را دوست مي دارد. 
تحمیل  به زن  را  مرد چیزهایي  این طرف  از  اوقات  گاهي 
مي کند ؛ فرض کنید که تمام خرید و کار و سر و کله زدن با 
ندارم.  وقت  دارم،  کار  من  چون  چرا؟  است.  خانم  با  مراجعان 
مبنا وقت نداشتن است! مي گوید باید بروم اداره، کارها را باید 
براي  سنگین  و  بي جاذبه  کارهاي  یعني  دهد.  انجام  خانم  آن 
زن. البّته ممکن است چند صباحي سرگرمش کند، اّما کار او 

نیست.)100(
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زن، ُگل است نه کارپرداز شما 

1، زن گل است . حاال شما ببینید،  در روایات داریم المرأهًْ ریحانهًٌْ
اگر مردي با یک ُگلي با خشونت و بي اعتنایي رفتار کند و پاِس 
ُگل بودن او را ندارد، چقدر ظالم و بد است. مثل تحمیل کردن، 
زیاده روي کردن ، زیاده خواهي کردِن مردها از زنها، توّقعات بي جا 

و زیادي. 
همین  یعني  قهرمان،  بَقهِرمانَهًٍْ  لَیَست  و  َریحانَهًْ  الَمرأَهًُْ 
کارپرداز امروز زندگي... این زن، کارپرداز شما نیست که همة 
او  از  هم  بعد  و  بگذارید  او  دوش  روي  را  زندگیتان  کارهاي 
مؤاخذه کنید. نه! این یک ُگلي است در دست شما... حتي اگر 
او  باشد، در بحث معاشرت خانوادگي،  یا سیاستمدار  دانشمند 

ُگل است.)101( 

1. کافی، ج5، ص 510
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مرد باید برود کار کند 

قرآن مي فرماید:  الّرجال قّواموَن علي الّنساءِ؛1 یعني سرپرستي 
امور خانواده به عهدۀ مرد است. مرد باید برود کار کند. معیشت 
خانواده به عهدۀ اوست. زن هرچه ثروت دارد مال خودش است. 

اّما معیشت خانواده بر دوش او نیست.)102(

1. سورۀ نساء، آیة 34

www.book-khamenei.ir



92

نه مردساالري و نه زن ساالري 

تبعیت  آقا  از  باید  بگوییم همه جا خانم  نیست که  این طور هم 
کند؛ نخیر. چنین چیزي نه در اسالم داریم و نه در شرع الّرجال 
قّوامون علي الّنساء معنایش این نیست که زن بایستي در همة 
امور تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخي از این اروپاندیده هاي بدتر 
از اروپا و مقلِّد اروپا، بگوییم که زن بایستي همه کاره باشد و مرد 
باید تابع باشد. نه این هم غلط است. باالخره دو تا شریک و دو تا 
رفیق هستید. یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. یکي 
این جا از سلیقه و خواست خود بگذرد، دیگري در جاي دیگر، تا 

بتوانید با یکدیگر زندگي کنید.)103(
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تفاوت طبیعي زن و مرد 

از  بعضي  است.  داده  قرار  ظریف  را  زن  طبیعت  متعال  خداي 
انگشتها خیلي درشت و گنده هستند و براي کندن یک سنگ 
از زمین خیلي خوبند، اّما اگر بخواهند یک جواهر خیلي ریز را 

لمس کنند، معلوم نیست بتوانند بردارند. 
اّما بعضي انگشتها ظریف و باریک اند، آن سنگ را نمي توانند 
روي  از  مي توانند  را  و خرده طال  آن خرده جواهر  اّما  بردارند 
زمین جمع کنند. زن و مرد این طورند. هر کدام یک مسئولیتي 
دارند. نمي شود هم گفت کدام یک مسئولیتش سنگین تر است. 

مسئولیت هر دو سنگین است. هر دو الزم است. 
بیشتري  آرامش  به  احتیاج  است ،  لطیف تر  چون  زن  روح 
دارد. او نیاز به آسایش و تکیه کردن به یک جاي مطمئن دارد. 
این تکیه گاه کیست؟ او شوهر است. خدا اینها را این طور کنار 

هم قرار داده است.)104( 
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دو نگاه متفاوت، هر دو زیبا 

نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن بطور طبیعي مختلف است، 
باید هم مختلف باشد، ایرادي هم ندارد. مرد به زن به صورت یک 
الگوي زیبایي، الگوي ظرافت، الگوي حساسیت نگاه مي کند. او را 
 » لطیف مي بیند. اسالم هم همین را تأکید کرده: »المرأهًٌْ ریحانهًٍْ
یعني زن ُگل است. در این نگرش، زن، یک موجودي است رقیق، 
مظهر زیبایي و لطافت و رّقت و مرد به این چشم به او مي نگرد. 

محّبت او را در این قالب ترسیم و مجسم مي کند. 
مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطة اتکا و اعتماد است و 

محّبت خودش را به او در این قالب ترسیم مي کند. 
این دو تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش 
الزم است. زن وقتي به مرد نگاه مي کند، با همان چشم محّبت 
از  مي تواند  که  مي بیند  تکیه گاه  یک  نقش  در  را  او  عشق،  و 
نیروهاي جسمي و فکري او براي پیشبرد کار زندگي استفاده 
کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتي به زن نگاه مي کند، به چشم 
مظهر انس و آرامش مي نگرد که مي تواند به انسان آرامش بدهد. 
اگر مرد نقطة اتکا در زمینه مسائل ظاهر زندگي است، زن هم 
به نوبه خود نقطة اتکا است براي مسائل روحي و معنوي زندگي. 
فضاي  این  در  را  مرد  و محّبت. مي تواند  انس  از  است  دریایي 
سرشار از محّبت، از همة غّصه ها و غمهای خودش خارج کند. 
اینها تواناییهای مرد و زن است. تواناییهای روحي آنهاست)105( 
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حّق واقعي، حّق خیالي 

منشأ  که  است  آن  واقعي  حّق  دارد.  طبیعي  منشأ  یک  حق، 
تعریف  بعضي محافل  این حقوقي که در  باشد.  داشته  طبیعي 
مي شود، بر اساس توّهمات و خیاالت است. آن حقوقي که براي 
زن و مرد وجود دارد، باید مّتکي باشد به طبیعت زن و مرد، به 

قواره و ساخت زن و مرد.)106(
در  زن  و  مرد  جور  همه  که  دنیا  امروز  فمینیستهای  این 
آنها هست و با اّدعاي دفاع از حقوق زن وارد مي شوند، اصاًل به 
نظر من حقوق زن را نمي شناسند. چون حق، یک امر انتزاعي 

نیست. حق یک منشأ طبیعي دارد...)107( 
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بازي غرب 

این غربیهایي که مي بینید این قدر جنجال مي کنند و سر مسأله 
ما  مي گویند  گرفتارند.  همین جا  درمي آورند،  بازي  این قدر  زن 
احترام زن را نگه مي داریم. بله، احترام زن را توي مجالس رسمي 
به معناي  هم  آن  مي دارند  نگه  خیابانها  و  فروشگاهها  توي  و 
تلّذذ از او. اّما توي خانواده هم شوهر با زنش همین طور است؟ 
به دست مردها، چقدر  زنها  چقدر زن آزاري، چقدر کتک زدِن 

فاجعه آفریني در داخل خانه، ُقلدرمآبي و...)108( 
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مرد باید ضرورتهای زن را درک کند 

از طرف مرد وظیفه این طور است که ضرورتهای زن را درک کند، 
احساسات او را بفهمد، نسبت به حال او غافل نباشد و خود را 

صاحب اختیار مطلق العنان او در خانه نداند. 
زن و شوهر دو نفرند، دو شریک اند، دو رفیق اند، هر کدام 

یک وسعي از لحاظ فکري و روحي دارند. 
در  که  را  عقب ماندگیهایي  تا  کند  کمک  زن  به  باید  مرد 
این عقب ماندگیها،  از  مراد  البّته  کند.  دارند، جبران  ما  جامعه 
آن چیزهایي نیست که امروز به تقلید از فرنگیها در جامعه ما 
بلکه مراد معرفت است. مراد تحصیالت است.  مطرح مي شود. 
و فکر در زن است. مراد  تأمل  و  اندیشه  پیدا شدن روح  مراد 
اینهاست که هرچه مرد بتواند باید در این زمینه به همسرش 
کمک کند. اگر زن مي خواهد کاري انجام بدهد یا در فعالیتهای 
اجتماعي سهیم باشد، در حّد اقتضاي وضع زندگي خانوادگي، 

مانع او نشود.)109( 
مرد نباید خیال کند چون مي رود توي کوچه و بازار و با این 
و آن سر و کلّه مي زند و یک شاهي ـ صّنار پول مي آورد خانه، 
همه چیز دیگر مال اوست، نه! آنچه او مي آورد نصف موجودِي 
اختیارات  است.  این خانم  دیگر  نصف  است.  این خانواده  همة 
خانم، کدبانویي خانم، رأي و نظر و نیازهاي روحي خانم ، اینها 

را باید رعایت کند. 
این طور نباشد که مرد چون در دوران مجردي، ساعت ده 
شب مي آمده خانة پدر و مادرش، حاال هم که زن گرفته این طور 

ادامه بدهد، نه! حاال باید مالحظة همسرش را بکند.)110(
نه!  در قدیم، بعضي مردها خود را مالک زن مي دانستند... 
او هم  همان قدري که شما در محیط خانواده ذي حق هستید 
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ذي حق است. نباید به زن زور بگویید و تحمیل کنید ، چون به 
حسب جسم، او ضعیف تر است ، بعضیها خیال مي کنند که بله، 
حاال باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا کنند و 

تحمیل کنند...)111(
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زِن هوشمند، مرد را اداره مي کند 

زن باید ضرورتهای مرد را درک کند و بر او فشار روحي و اخالقي 
و  زندگي مستأصل شود  امر  در  او  نکند که  کاري  نسازد.  وارد 
خداي ناکرده متوّسل به راههای خالف و نادرست شود. باید او 
را به ایستادگي و مقاومت در میادین زندگي تشویق کند و اگر 
چنانچه کار او مستلزم این است که مثاًل نمي تواند یک مقداري 
به وضع خانواده رسیدگي کند، این را مرتّب به رخ او نکشد.)112(

اگر مرد خانه، فعالیتي چه علمي و چه جهادي و سازندگي و 
چه براي کسب روزي و چه براي کارهاي عمومي دارد، زن سعي 
کند فضاي خانه را براي او مساعد کند که او بتواند با روحیة 

خوب سر کار برود و با شوق به خانه برگردد.)113(
همة مردها دوست دارند وقتي وارد خانه شدند، خانه به آنها 
آرامش و امنّیت بدهد و احساس راحتي و آسودگي کنند. این 

وظیفة زن است.)114( 
زن یک وظایفي دارد که عاقالنه باید آن وظایف را تشخیص 
دهد. زنها بدانند که اگر زني، عقل و هوشمندي به خرج دهد، 
مرد را اداره خواهد کرد. درست است که مرد از لحاظ هیکل 
قوي تر است، اّما خداي متعال طبیعت زن را طوري آفریده که 
اگر زن و مرد، طبیعي و سالم باشند و زن عاقل باشد، کسي 
که در دیگري بیشتر نفوذ دارد، زن است که البّته با زرنگي به 
خرج دادن و رندي کردن و تحّکم و زورگویي نمي توان به آن 
با مالیمت، استقبال خوب، خوشرویي، یک مقدار  بلکه  رسید. 
تحّمل کردن ـ البّته اندکي؛ خیلي هم الزم نیست تحّمل کند ـ 
که خداي متعال در طبیعت زن، این تحّمل را قرار داده است... 

زن باید با شوهر خود این طور برخورد کند...)115( 
مثاًل  مردها سخت گیري مي کنند.  به  نسبت  زنها  از  بعضي 
باید این را حتماً بخري! باید این جور خانه اي حتماً فراهم کني! 
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سرشکستگي  مایه  نخرم  اگر  من  خریده ،  این طور  کس  فالن 
این  که  مي کنند  اذیت  را  خود  شوهر  حرفها  این  با  مي شود. 

درست نیست.)116(
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همسفر تا بهشت 
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اشاره 

چند روزي از آغاز زندگي مشترك علي و فاطمه)س( مي گذشت. 
پيامبر اكرم)ص( نظر علي)ع( را دربارۀ همسرش جويا شد: علي 

جان! فاطمه را چگونه همسري يافتي؟ 
او  اوج ُشكر و سپاس  از  با كالمي كه حكايت  علي)ع( هم 
اين گونه خالصه  را دربارۀ عشق جاوداني اش  نظر خود  داشت، 

كرد كه: نعم العون علي طاعهًْ اهلل.1
سرورم، او بهترين يار در انجام طاعت پروردگار است. 

خويش  الهي  عشق  سّر  از  عالم  داماد  بهترين  بدين سان  و 
به  مشترك  زندگي  در  را  ابدي  سعادت  راه  و  بر مي دارد  پرده 
همۀ عروسها و دامادها نشان مي دهد. يعني اي دامادهاي علوي 
و  خداوند  به خاطر  را  يكديگر  دست  فاطمي!  عروسهای  اي  و 
براي انجام طاعت او بگيريد و تا بهشت رضوان خداي مهربان 
همسفر هم باشيد! وقت كم است و دنيا براي همه زود مي گذرد. 
عزيز شما،  مادران  و  پدران  كنيد.  نگاه  عقد  مجلس  همين  به 
و  هستند.  دور  چندان  نه  »ديروز« ی  عروسهای  و  دامادها 
ازدواج  و  عقد  مجلس  در  كه  هستيد  شما  نزديك،  »فردا«يي 
فرزندانتان شركت مي كنيد و اين يعني عبور سريع ابر فرصتها 

از آسمان زندگي. 
آنچه زندگي و پيوند دنيايِي شما را به زندگي هميشگي در 
و  »تقوا«  تنها  و  تنها  مّتصل مي كند،  الهي  مهر  پرتو خورشيد 

»طاعت حق« است. 
از دست يكديگر جام ذكر  ايمان هم بكوشيد و  در تقويت 
بنوشيد و در برابر حمالت شيطان ِسَپر هم باشيد و در انجام 

وظايف ديني مشّوق و يار يكديگر! مي پرسيد چگونه؟ 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 117
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مي گویم از کسي بپرسید که پیر راه است و واقف سّر 
میهمان  را  حق  یاد  آسماني اش  چهرۀ  که  »او«  از  عشق. 

دلهایمان مي کند: 
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مفهوم خوشبختي 

احساس  و  سعادت  احساس  آرامش،  از  عبارتست  خوشبختي 
خوشبخت  را  كسي  زياده روي،  و  اسراف  و  جشن  امنيت.)117( 
نمي كند.  خوشبخت  را  كسي  هم  جهيزيّه  و  مهريّه  نمي كند. 
پايبندي به روِش شرع است كه انسان را خوشبخت و سعادتمند 

مي كند.)118(
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همدیگر را بهشتي کنید! 

است.  مؤثّر  انسان  سرنوشت  در  گاهي  همسر،  اختیار  و  ازدواج 
خیلي از زنها هستند که شوهرانشان را بهشتي مي کنند. خیلي 
از مردها هم هستند که زنهایشان را بهشتي مي کنند. عکس آن 
هم هست. اگر زن و شوهر این کانون خانوادگي را قدر بدانند و 
براي آن اهمّیت قائل باشند، زندگي، امن و آسوده خواهد شد 
و کمال بشري براي زن و شوهر در سایة ازدواج خوب ممکن 

خواهد شد.)119( 
دوراهي  سر  زندگي  فعالیتهای  در  مرد  که  هست  گاهي 
امانت  و  راه صحیح  یا  و  را  دنیا  یا  بکند  باید  انتخاب  مي رسد. 
و صداقت را، یکي از این دو تا را باید انتخاب کند؛ این جاست 
به راه دّوم بکشاند. متقاباًل  یا  اّول  به راه  او را  که زن مي تواند 
طرف عکس آن هم هست. شوهرها هم در مورد همسرانشان 
هم  با  کنید  سعي  باشند.  داشته  را  تأثیرات  این طور  مي توانند 
این طور باشید. هر دو کوشش کنید که یکدیگر را متدیّن، در راه 
خدا، در راه اسالم، در راه حقیقت، در راه امانت و صداقت، نگه 

دارید و مانع از انحراف و لغزش شوید.)120( 
در دوران بسیار دشوار سالهای مبارزات و همچنین سالهای 
و همکاري شان  با صبر  را  زنها شوهران خود  از  انقالب ، خیلي 
بهشتي کردند. مردها رفتند در جبهه هاي گوناگون و خطرات 
تنهایي  و دچار  لرزیدند  زنها در خانه ها  این  را متحّمل شدند. 
خود  شوهران  نکردند،  باز  ِشکوه  به  زبان  اّما  گشتند.  غربت  و 
را تشویق هم کردند. اینها شوهران خود را بهشتي کردند وااّل 
به  رفتن  از  شوهرهایشان  که  کنند  عمل  طوري  مي توانستند 
جبهه و از ورود در میدان مبارزه، از ادامة مبارزه پشیمان شوند. 
مي توانستند این طوري عمل کنند ولي نکردند. بي صبري نشان 
کردند،  بهشتي  را  که همسرانشان  بودند  هم  ندادند. شوهراني 
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موجب  آنها  کمک  و  دستگیري  آنها،  همکاري  آنها،  هدایت 
شد که این زنها بتوانند در راه خدا حرکت کنند. عکس آن را 
اهل جهّنم  را  که شوهران خود  بوده اند  زنهایي  داشته ایم.  هم 
جهّنمي  را  خود  زنهای  که  بوده اند  هم  مردهایي  و  کرده اند 
کرده اند. مي توانید با هم همکاري کنید، همدیگر را اهل بهشت 
کنید، همدیگر را سعادتمند کنید، همدیگر را در راه تحصیل 
کمک  ساده زیستي  و  تقوي  پرهیزگاري،  کمال،  تحصیل  علم، 

کنید.)121(
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همدیگر را خوشبخت کنید! 

مي کنند.  بهشتي  را  خودشان  شوهر  که  هستند  زنها  از  خیلي 
سعادتمند  حقیقتاً  را  خود  همسر  که  هستند  مردها  از  خیلي 
مي کنند. موارد عکس این هم هست. ممکن است مردهاي خوبي 
باشند، زنهایشان آنها را اهل جهّنم کنند و زنهای خوبي باشند 
که مردهایشان آنها را اهل جهّنم کنند. اگر چنانچه زن و مرد هر 
دو توّجه داشته باشند، با توصیه های خوب، با همکاریهای خوب، 
با مطرح کردن دین و اخالق در محیط خانه ـ آن هم بیشتر از 
مطرح کردن زباني، مطرح کردن عملي ـ این طور یکدیگر را کمک 
مي کنند. آن وقت زندگي کامل و حقیقتاً وافي و شافي خواهد 

شد.)122( 
انسان با راهنمایي و دلسوزي و تذّکر بجا، با مانع شدن از 
را  او  مي تواند  همسرش،  کج رفتاریهای  از  بعضي  و  زیاده رویها 
اهل بهشت کند. البّته عکس آن هم هست. با افزون طلبیها، با 
توّقعات و با روشهای غلطي که وجود دارد، مي تواند همسر خود 

را جهّنمي کند...)123( 
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تواَصوا بالحّق و تواَصوا بالّصبر 

همدلي و همکاري کردن، معنایش این است که همدیگر را در راه 
خدا حفظ کنید. تواصي به صبر و تواصي به حق کنید. اگر خانِم 
خانه مي بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافي مي شود، فرضاً در 
یک معاملة نامشروعي دارد قرار مي گیرد، توي یک جریان غلطي 
دارد مي افتد، توی رفیق بازیهای ناسالم دارد می افتد، اّول کسي 
که باید او را حفظ کند، اوست، اگر متقاباًل مرد این احساسها را 
به نوع دیگري از زنش کرد، اّولین کسي که باید زن را حفظ کند 
شوهر اوست. البّته حفظ کردن هم، با محّبت کردن و با زبان 
خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبّرانه و حکیمانه حاصل 
مي شود نه با بداخالقي و قهر و این چیزها. یعني هر دو مراقب 

باشند تا آن دیگري را در راه خدا حفظ کنند.)124(
امر  در  کنید خصوصاً  کمک  هم  به  کنید،  همکاري  هم  با 
دین. اگر مي بینید طرف شما، شوهر یا زن شما کاهل نماز است، 
به نماز کم  اهمّیت مي دهد، به راستگویي کم  اهمّیت مي دهد، 
به مال مردم کم  اهمّیت مي دهد، به شغل دولتي کم  اهمّیت 
مي دهد، او را بیدار کنید ، به او بگویید ، به او بفهمانید و کمک 
کنید که خودش را اصالح کند یا اگر مي بینید که در امر محرم 
آدم  حرام  و  حالل  امر  در  نجسي،  و  پاکي  امر  در  نامحرم،  و 
بي اعتنا و بي مباالتي است، به او توّجه بدهید، او را آگاه کنید، 
کمک کنید که خوب شود. دروغ گوست، غیبت کن است، به او 
اوقات تلخي کنید،  اینکه  نه  اینکه دعوا کنید،  نه  تفهیم کنید، 
نه اینکه مثل یک منتقد بداخالق بنشینید یک کناري هي نق 

بزنید.)125(
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مثل یک پرستار نه آقا باالسر 

زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهي 
حمایت کنند. اگر هر کدام از اینها مشاهده مي کنند یک عمل 
خیر و یک کار شایسته اي از همسرشان سر مي زند، آن را تشویق 
کنند و اگر برعکس، احساس کردند که خطایي، یک انحرافي ـ 
خداي نخواسته ـ وجود دارد، سعي در اصالح آن بکنند. یکدیگر 

را در راه خدا کمک و تشویق کنند.)126(
زن و شوهر باید سعي کنند که یکدیگر را اصالح کنند. نه 
مثل یک آقا باالسر که مرتب به دیگري نیش بزند؛ نه! مثل یک 

پرستار، یک مادر و پدر دلسوز.)127(
وجه مشترک زوجین در زندگي باید عبارت باشد از توّجه به 
خدا و اطاعت دستورات الهي و عمل به فرامین خدا. زن و شوهر 
باید همدیگر را در این جهت حفظ کنند. اگر زن مي بیند که 
شوهر او بي اعتنا به مسائل دیني است، او را با حکمت و اخالق  
خوش و ظرافت و زیرکي زنانه، وادار به آمدن در راه خدا کند. 
مرد هم اگر مي بیند زنش بي اعتناست، او هم باید همین تکلیف 

را انجام دهد. این از کارهاي اساسي در زندگي است.)128( 
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مراقبت اخالقي 

مهم ترین کمک به همسر، این است که سعي کنید همدیگر را 
دین دار نگه دارید. مراقب باشید همسرتان خطاي دیني نکند. این 
مواظبت هم به معناي پاسباني و دیده باني نیست. این مراقبت، 
مراقبت اخالقي است، مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه است. 
اگر چنانچه خطایي از همسرتان دیدید، آن را باید با شیوۀ بسیار 
لطیف و عاقالنه اي در او از بین ببرید و برطرف کنید. یا با تذّکر 

و یا با بعضي از مراعاتها نسبت به هم مسئولیت دارید. 
در  افتاده،  بد  معامالت  در  شوهرش  مي بیند  اگر  زن 
یا مرد مي بیند زنش  افتاده ،  رفیق بازیهای بد و معاشرتهای بد 
غلط ،  ولنگاریهای  یا  غلط  تجّمل پرستیهای  بعضي  در  افتاده 
نباید بگوید: حاال او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به 
باید هّمت خود را متمرکز کنید. زن و مرد  هم وظیفه دارید. 

مي توانند بر روي هم اثر بگذارند...)129(
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باالتر از واقعیت 
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اشاره 

کنار  در  زدن  خیمه  یعني  خداوند،  نگاه  در  خانواده  تشکیل 
چشمة »موّدت« و موّدت یعني محّبت عمیق، باطراوت، آشکار 

و پُرسروصدا. 
1 و جعل بینکم موّدهًًْ و رحمهًًْ

الهي  اقیانوس بي ساحِل مهِر  این چشمة جوشان،  سرمنشأ 
حکیمانه  ارادۀ  به  لطیف،  رئوِف  و  رحیم  رحمِن  خداي  است. 
قرار  جوان  زوِج  میان  را  آسماني  شعلة  این  از  جذبه اي  خود، 
هر  بادوام،  اندیشه اي  مدد  به  و  نزدیک  آینه اي  از  تا  مي دهد 
الهي  از آیات جمال و لطف  یک به تماشاي نشانه اي برجسته 
بنشینند. و از دست یار خویش جام مهر الهي بگیرند و کامیاب 

شوند. 
اّن في ذلک ألیهًًْ لقوٍم یتفّکرون2

این محّبت، ِگرهي است که خداوند به دست لطف خویش 
 بین دو قلب جوان مي اندازد و مهریة عرشِي یک پیوند ماندگار 
و باطراوت است. سرمایه اي است که اگر حفظ شود، زندگي را 
حفظ مي کند و اگر به کار افتد، آن را رونق مي بخشد. تلخیها 
را شیرین و سختیها را آسان مي کند و اگر به شایستگي سپاس 
این نعمت بزرگ گذارده شود، راه دست یابي به کیمیاي محّبت 

الهي را هموار مي سازد. 
همة  به  مي توانند  پُرارج  دستمایه  این  با  شوهر  و  زن 
به  زمین  در  را  آسماني  بهشت  و  برسند  خود  دیگر  آرزوهاي 
تجربه بنشینند. به شرط آن که قدرش را بدانند و با هنرمندي از 
آسیبها نگهداري اش کنند. چگونه؟ رهنمود »پیِر مهر« بهترین 

راهنما براي عاشقان جوان است: 

1 و 2. سورۀ روم، آیة 21
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باالتر از واقعيات زندگي...

باالتر از واقعيات زندگي، آرزوها و عشقها و احساسات انساني در 
زندگي نقش دارند. نقششان هم نقش تبعي و درجه دّوم نيست، 
بلكه نقش اصلي است و می تواند مالت اين بناي فخيم و بسيار 

مستحكم قرار بگيرد. 
كدام  هر  بايد  مرد  و  زن  كرد؟  تنظيم  بايد  چگونه  را  اين 
نسبت  زن  و  زن  به  نسبت  مرد  بشناسند.  را  جايگاه خودشان 
داشته  پاك  عشق  يك  با  همراه  و  محّبت آميز  نگاهي  مرد،  به 
باشند و اين عشق را حفظ كنند؛ چرا كه زايل شدني است، مثل 
همه چيـزهاي ديگر. بايد نگهش دارند و حفظ كننـد كه زايل 

نشود...)130( 
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اصل قضیه، عشق است

اگر در زندگي محّبت وجود داشت، سختیهای بیرون خانه آسان 
خواهد  آسان  خانه  داخل  هم سختیهای  زن  براي  شد.  خواهد 

شد.)131( 
این  و پسرها  است. دخترها  اصل قضیه محّبت  ازدواج،  در 
را بدانند. این محّبتي را که خدا در دل شما قرار داده، حفظ 

کنید.)132(
استوار  عاطفي  رابطة  و  محّبت  براساس  انساني،  رابطة  این 
است. یعني زن و شوهر باید به هم محّبت داشته باشند و همین 
محّبت، همزیستي آنها را آسان خواهد کرد. عامل محّبت هم به 

پول و تشریفات و این چیزها بستگي ندارد.)133( 
محّبت، خانواده را پایدار مي کند. محّبت مایة آبادي زندگي 
است. کارهاي سخت به برکت محّبت براي انسان آسان مي شود. 
در راه خدا هم اگر انسان با محّبت وارد شود، همة کارها آسان 

خواهد شد. مشکالت آسان خواهد شد.)134(
چون  بورزند؛  محّبت  هم  به  داماد  و  عروس  پسر،  و  دختر 
محّبت آن مالطي است که اینها را براي هم حفظ مي کند، در 
کنار هم نگه مي دارد و نمي گذارد از هم جدا شوند. محّبت خیلي 

چیز خوبي است. محّبت که بود، وفاداري هم هست. 
بي وفایي و بي صفایي و خیانت به یکدیگر، دیگر نخواهد بود. 
محّبت که بود، فضا، فضاي انس مي شود. فضاي قابل تحّمل و 

مورد استفاده و شیرین ایجاد می گردد.)135(
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هر چقدر بیشتر، بهتر

نیست.  زیادي  کنند ،  محّبت  هم  به  بیشتر  هرچه  و شوهر  زن 
آن جایي که محّبت هرچه زیاد شود، ایرادي ندارد، محّبت زن و 
شوهر است. هرچه به هم محّبت کنید، خوب است و خود محّبت 

هم اعتماد مي آورد. 
این محّبت زن و شوهر هم جزو محّبتهای خدایي است. این 

از آن محّبتهای خوب است. هرچه بیشتر شود بهتر است. )146(
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از محّبت خارها گل مي شود

اساس خوشبختي  این  بورزند.  به هم محّبت  باید  و شوهر  زن 
است. خوشبختي در این است که زن و شوهر همدیگر را دوست 

داشته باشند.)136( 
از محّبت خارها ُگل مي شود. اگر چیز  باشد،  وقتي محّبت 
ناخوشایندي هم در همسر وجود داشته باشد، وقتي محّبت بود، 
همة  محّبت  و  مي بازد  رنگ  کلّي  به  ناخوشایند،  چیزهاي  آن 

چاله ها را صاف مي کند.)137( 
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محّبت، دستوري و سفارشي نیست

خود  دست  نیست.  سفارشي  و  فرمایشي  و  دستوري  محّبت، 
دل  در  روزبه روز  را  خودتان  محّبت  مي توانید  شما  شماست. 
همسرتان زیاد کنید. چطوري؟ با اخالق خوب، با رفتار مناسب، 

با محّبت ورزیدن به او، با وفاداري.)138(
حرکت  باید  بورزد،  محّبت  او  به  شوهرش  بخواهد  زن  اگر 
و تالش کند. اگر مرد بخواهد زنش او را دوست داشته باشد، 
باید یک تالشـي انجام بدهـد. محّبت محتـاج تـالش و ابتکـار 

است.)139(
محّبت در صورتي خواهد ماند که طرفین حقوق یکدیگر و 
حدود خود را رعایت کنند و از آن تخّطي و تجاوز نکنند. یعني 
در واقع هر کدام از این دو طرف که دو شریک هستند و با هم 
زندگي را بنا مي کنند، سعي کنند که جایگاه خود را در دل و 
ذهن و فکر طرف مقابل، جایگاه راسخ و نافذي قرار دهند. یعني 
شوهر.  و  زن  قلبي  پیوند  و  ارتباط  همان  معنوي؛  نفوذ  همان 

حقوق اسالمي براي این است.)140( 
اگر بخواهید این محّبت باقي بماند، به جاي اینکه از طرف 
دل  از  کند  محّبت  شما  به  مرتب  او  که  کنید  توّقع  مقابلتان 
شود.  بیشتر  روز به روز  او  محّبت  تراوش  که  بخواهید  خودتان 

محّبت بطور طبیعي، محّبت مي آفریند.)141(
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عشق بازي ِدگر و نفس پرستي ِدگر است

امروز در دنیا تعبیر بدي از محّبت مي کنند، این عشقي که تعبیر 
مي کنند، اینها، آن محّبت واقعي نیست. این، همان حالت هیجان 
جنسي است که به یک شکل خاصي آن را ظاهر مي کنند. این 
ممکن است در خیلي از موارد پیش بیاید، ارزشي هم ندارد. آن 
چیزي که باارزش است، آن محّبت عمیق و صمیمي و خدایي 
است  پسر  و  دختر  بین  متقابل  مسئولیت  احساس  با  همراه  و 
دنبال  را  و یک هدف  واحدند  این، یک  از  بعد  بدانند حاال  که 
براساس آن شکل  است که خانواده  این، آن محّبتي  مي کنند. 

مي گیرد.)142(
نیست  انساني  مباني  براساس  که  عشقهایي  و  محّبتها  آن 
اینها خیلي  از روي مسائل ظاهري و شهوات زودگذر است،  و 
انساني  اصل  آن  براساس  که  محّبتي  اّما  ندارد.  بنیادي  و  پایه 
است که خـداي متعال آن را قرار داده، بخصوص اگر چنانچه با 
شرایطي که در همین ازدواج اسالمي رعایت شده و توصیه شده 
است، اگــر با اینها همـراه باشـد، این محّبت روزبه روز بیشتـر 

مي شود.)143(
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گام اّول: احترام متقابل 

زن و شوهر باید به یکدیگر احترام بگذارند، نه احترام ظاهري و 
تشریفاتي، بلکه احترامي واقعي.)144(

احترام به این معنا نیست که مثاًل همدیگر را با القاب و آداب 
صدا کنند. بلکه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد 

خود، احساس احترام داشته باشند. 
قائل  حرمت  هم  براي  نگهدارید،  خود  قلب  در  را  احترام 
باشید. این در ادارۀ زندگي مهم است. بین زن و شوهر، اهانت و 

تحقیر و تذلیل نباشد.)145(
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گام دّوم: اعتمادسازي 

نگه داشتن محّبت به این است که زن و شوهر اعتماد یکدیگر را 
جلب کنند. اطمینان که پیدا شد، محّبت، پایدار مي شود و انس 

به وجود مي آید.)146(
اساس محّبت، اطمینان است. اگر اعتماد بین زن و شوهر از 
بین رفت، محّبت آرام آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد 

داشته باشید.)147(
باشد،  زیاد  شما  به  مقابلتان  طرف  محّبت  مي خواهید  اگر 
وفاداري کنید، حّس اعتماد او را جلب کنید. یکي از چیزهایي 
که محّبت را در خانواده به کلي به هم مي ریزد، بي اعتمادِي زن 

و شوهر به همدیگر است...)148(
فراهم کرد و  را  باید زمینه آن  امري است که  محّبت یک 
زمینه اش این است که دختر سعي کند اعتماد شوهرش را به 
خود جلب کند، پسر هم سعي کند اعتماد زنش را به خود جلب 
کند. وقتي اعتماد طرفین وجود داشت، هر دو به وفاداري هم 

اطمینان پیدا کردند، محّبت زیاد مي شود...)149(
احساس کند شوهرش  اگر زن  است.  وفاداري، خیلي مهم 
به او وفادار است و شوهر احساس کند زنش به او وفادار است، 
این خود بوجودآورندۀ محّبت است. محّبت که به وجود آمد، آن 
وقت خانواده پایدار خواهد شد. یک بناي مستحکم و پایداري 

که سالهای متمادي ادامه پیدا مي کند...)150(
یا شوهر احساس کند که دل همسرش در گروي  اگر زن 
او راست نمي گوید، اگر  جاي دیگر است، اگر احساس کند به 
کند  احساس  اگر  مي کند،  برخورد  دورویي  با  کند  احساس 
این  باشد  داشته  محّبت  نیست، هرچه هم  بین  در  صمیمّیتي 

محّبت ضعیف خواهد شد...)151(
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وفاداري کن تا جلب اعتماد کني!

محّبت ورزیدن، یک امري است که در اّول کار خداي متعال این 
اّول ازدواج، خدا به  را به شما مي دهد، سرمایه اي است که در 
دختر و پسر هدیه مي کند. به یکدیگر محّبت پیدا مي کنند. این 
را باید نگه داشت. محّبت همسِر شما به شما، وابسته به عمل 
به شما آن محّبتش محفوظ  اگر بخواهید همسرتان  شماست. 
بماند، باید رفتار خودتان را محّبت برانگیز کنید. حاال معلوم است 
بایستي  شود.  معلوم  محّبتش  تا  بکند  باید  کار  چه  انسان  که 
توّقعات  بدهید.  نشان  بدهید، صفا  نشان  امانت  کنید،  وفاداري 
خود را خیلي باال نبرید، باید همکاري کنید، باید اظهار محّبت 
کنید، اینها محّبت ایجاد مي کند. هر دو نسبت به هم این وظیفه 
را دارند. محّبت در زندگي باید باشد. همکاري باشد، ایرادگیري 

و زیاده طلبي نباشد.)152(
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اعتماد، قراردادي نیست

اعتماد، یک امر قراردادي نیست که بیا من به تو اعتماد کنم، تو 
به من اعتماد کن. این طوري نیست. اعتماد را باید جلب کرد. با 
خوبِي عمل، با رعایِت اخالق، با رعایِت آداب، با رعایِت حدود و 

ثغور و موازین شرعي...)153(
این  نگذارید  مي برد.  بین  از  را  محّبت  پایة  بي اعتمادي 
مثل  را  محّبت  بي وفایي  احساس  بیاید.  وجود  به  بي اعتمادي 

خوره مي خورد و از بین مي برد. )154(
یا مرد  او دروغ مي گوید  به  اگر زن احساس کرد شوهرش 
احساس کرد که زنش به او دروغ مي گوید و هر کدام احساس 
کردند دیگري در اظهار محّبت صادق نیست، این دیگر پایه هاي 
محّبت را سست خواهد نمود. اگر مي خواهید محّبت باقي بماند ، 
اعتماد را حفظ کنید و اگر مي خواهید زندگي پایدار بماند باید 

محّبت را نگه دارید.)155(
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ذوب کدورتها در البه الي محّبتها

زن و شوهر باید به هم محّبت داشته باشند، همین! کارهایي که 
محّبت را کم مي کند، انجام ندهید. مواظب باشید چیزهایي که 
شما را از هم گله مند و بیزار مي کند، از شما سر نزند. درست 
نگاه کنید ببینید شوهر شما یا زن شما روي چه چیزهایي خیلي 
حّساس است، از آنها اجتناب کنید. بعضیها بي اعتنایي مي کنند. 
بدش  دارد  مرد  که  عادتي  یک  از  زن  که  بفرمایید  فرض  مثاًل 
مي آید، این مرد هم بي اعتناست و آن عادت را باز تکرار مي کند. 
این بد است. همین طور زنها. فرض بفرمایید زنهایي هستند که 
هوسهای شخصي خود را )فالن چیز را بخریم، فالن جا برویم 
و...( بر راحتي و آسایش شوهر ترجیح مي دهند. چه لزومي دارد؟ 
اصل کار، شما دو نفر هستید. همه دنیا فرع شمایند. همدیگر را 

داشته باشید، با همدیگر مهربان باشید.)156(
باید  آمد ،  پیش  کدورتي  یک  نکرده  خداي  وقتي  یک  اگر 
حرِف  یک  نباید  ببرید .  بین  از  و  کنید  ذوبش  محّبت  البه الي 
نباید  اینها  بدهند ،  کش  مرتّب  و  کنند  بزرگ  را  کـوچکـي 

باشـد...)157(
اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدیگر بی اعتنایي و 
به  از یک طرف  به تدریج حالت بي محّبتي  بي توّجهي کنند و 
وجود بیاید، چون بي محّبتي مرضي مسری است، حتماً به آن 
طرف دیگر هم سرایت مي کند. این طوري است. نباید بگذارید، 

هر دو باید تالش و کوشش کنید. این پایه اصلي است.)158(
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بزرگ ترها هم کمک کنند

باید جوانها را هدایت کرد، اّما در جزئیات امور آنها نباید خیلي 
دخالت کرد که زندگي براي آنها مشکل شود.)159(

با کم ظرفّیتي  با دخالتهای خودشان، بعضیها  مبادا بعضیها 
و خوِي بچگي خودشان، این بناي مستحکم را به اندک چیزي 
این زن و شوهر  آنها دارد  اگر دیدند دخالتهای  متزلزل کنند. 
را نسبت به هم دل چرکین مي کند، دیگر اجازه ندارند دخالت 

کنند.)160(
بزرگترها اگر مي خواهند این جوانها راحت زندگي کنند، باید 
آنها را نصیحت کنند و هدایت نمایند. اّما دخالت نباید بکنند. 

بگذارند زندگیشان را بکنند.)161(
مبادا خداي نکرده بزرگترها بیایند پیش یکي از زوجین، از 
آن دیگري بدگویي کنند، یک چیزي بگویند دلخوري درست 
کنند، بلکه باید بزرگترها سعي کنند بیشتر اینها را به هم نزدیک 

نمایند و دلهایشان را به هم مّتصل تر کنند.)162(
والدین نقش زیادي در ایجاد محّبت دارند. والدین دختر و 
پسر باید دائماً هّمتشان این باشد که این را نسبت به دیگري 
بامحّبت کنند. اگر هم چنانچه یک چیزي دیدند از طرف مقابل 
ذکر  خودشان  فرزند  براي  را  آن  نبود،  خوشایند  برایشان  که 
نکنند. بگذارند این دو با یکدیگر روز به روز مأنوس تر و بامحّبت تر 

باشند...)163(
پدر و مادرها باید سعي کنند محّبت زن و شوهرها را، این 
کنند.  تامین  مي کنند ـ  ازدواج  که  را  جوانهایي  را،  بچه هاشان 
گاهي ممکن است یک دلخوریهایي پیش بیاید، پدر و مادرها 
که تجربه دارتر هستند، بزرگتر هستند، عاقل تر هستند، نگذارند 
که این دلخوریها به دلسردي زن و شوهر جوان از هم منتهي 

شود.)164(
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اشاره

دو جوان عزیز ما با هدف مشترِک تکامل ماّدي و معنوي و با 
زندگي جدید خویش مهیا  آغاز  براي  سرمایه عشق خدادادي، 
مي شوند. خداوند حکیم، زن و شوهر را مکّمل یکدیگر قرار داده 
متفاوت  زندگي،  میدان  گوناگوِن  نیازهاي  با  متناسب  و  است 
آفریده است. در شکل گیري یک خانوادۀ بالنده و موّفق و یک 
برخوردار  باالیي  اهمّیت  از  کار«  تقسیم  »هنِر  شیرین،  زندگي 
است. هر یک باري را متناسب با توانایي خویش بردارند، و ضمن 
اهمّیت دادن به نقش خویش به اهمّیت و حّساسّیت نقش طرف 
مقابل هم ایمان داشته باشند و کاري را که به عهده مي گیرند، با 
تمام تواِن خود و با سلیقه فراوان انجام دهند و هم زمان با همتاي 

خود در تحّقق نقش خاص او همفکري و همکاري نمایند. 
در نحوۀ تقسیم کار و نقش مخصوص بانوي خانه در ادارۀ 
امور داخلي و درجة اهمّیت آن و نیز فعالیت و کار بیرون منزل 

دیدگاههای متفاوت و سؤاالت فراواني وجود دارد. 
نیز نکته هایي نغز و راهگشا  این باره  »مرشد حکیم« ما در 

دارند: 
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تقسیم کارها

وقتي دو نفر در کنار هم قرار مي گیرند و همسر مي شوند، بعضي 
از وظایف وجود دارد که بین اینها مشترک است. مانند کشیدن 
بارهاي خانواده، همکاریهای گوناگوني که در راه بردن خانواده 
مؤثر است. اینها باید با هم همکاري کنند. این کارها بین زن و 
مرد مشترک است. حداکثر این است که تقسیم کار شود. گاهي 
تقسیم کار هم نمي کنند اّما بهترش این است که تقسیم کار هم 
بشود. بخشي از کارها را زن انجام مي دهد، بخشي از کارها را 
مرد انجام مي دهد. مثل همة همکاریهایي که وجود دارد؛ مثل 

همة همسنگریها. )165( 
اگر  با هم همکاري کنند.  و شوهر  در محیط خانواده، زن 
او بسازد، اگر زن  با  یا مضیقه اي دارد، زن  شوهر یک مشکلي 
دشواري  هست،  که  جور  هر  یا  کار  محیط  در  یا  خانه  داخل 
دارد، شوهر باید به او کمک کند. خود را در سرنوشت همسر 
باید شریک بدانند، هر دوي آنها این را براي خاطر خدا انجام 

دهند. )166(
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به هم روحیه بدهید

همکاري و کمک گاهي به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر 
بشوند، نه. بلکه، یکدیگر را روحاً تدارک کنند. مردها معموالً با 
مسائل مشکل تري در جامعه برخورد دارند ، زنها مي  توانند به آنها 
روحیه بدهند. مي توانند خستگي آنها را از تنشان بیرون کنند. 
به آنها تبّسم کنند و به آنها دلخوشي دهند. اگر چنانچه خانمها 
هم کاري بیرون از خانه دارند، باز مرد به آنها کمک کند و او را 

تقویت نماید. )167(
مراد از همکاري، همکاري روحي است. اینکه زن ضرورتهای 
مرد را درک کند، فشار اخالقي روي او وارد نیاورد، کاري نکند 
که او در امر زندگي مستأصل شود و خداي نکرده به راههای 
نادرست متوّسل بشود. او را به ایستادگي و مقاومت در میدانهای 
زندگي تشویق کند و تحریص نماید. اگر چنانچه کار او مستلزم 
رسیدگي  مثاًل  خانوادگي  وضع  به  مقداري  یک  که  است  این 
کافي نداشته باشد، این را به رخ او نکشد، اینها مهم است. اینها 
وظیفه هایي است از طرف زن، از طرف مرد هم وظیفه است که 
ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به 

حال او غافل نباشد.)168(
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زمینه سازي براي موفقیت

اسالمِي خودش،  تکالیف  انجام  راه  در  دختر  مي بیند  اگر  پسر 
یک قدم خیري مي خواهد بردارد، وسایل را برایش فراهم بکند و 
مانع تراشي نکند. بعضي دخترها هستند مي خواهند فرض کنید 
ادامه تحصیل بدهند، درس دین بخوانند، با قرآن آشنا بشوند، 
داشته  شرکت  خیریه  امور  از  بعضي  در  و  بکنند  خیر  کارهاي 
باشند. شوهرانشان گاهي نسبت به اینها بداخالقي مي کنند که 
ما حوصله این کارها را نداریم! ما زن گرفته ایم که زندگي کنیم. 
نمي گذارند این دختر به کار خیر برسد. به عکس بعضي از مردها 
مي خواهند صدقات جاریه بدهند، مي خواهند شرکت در مسائل 

گوناگون داشته باشند دختر مانع مي شود.)169(
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شرط مهِمّ فعالّیت اجتماعي خانمها

بروند کار کنند؟ ما  از ما مي پرسند: شما موافقید زنها  بعضیها 
مي گوییم: البّته، ما با بیکاري خانمها مخالفیم؛ زن اصاًل باید کار 
البّته کار دو جور است: یکي کاِر داخل خانه و یکي کار  کند. 
بیرون خانه، هر دو کار است؛ اگر کسي استعداد دارد در کارهاي 
مربوط به بیرون منزل، باید انجام بدهد، خیلي هم خوب است. 
منتها یک شرط دارد، باید جوري باشد که این اشتغال ـ حتي در 
داخل خانه ـ به پیوند زن و شوهر لطمه اي نزد. بعضي از خانمها 
هستند که خودشان را از صبح تا شب مي کشند بعد که مرد به 
خانه مي آید، حوصله یک لبخند زدن به او را هم ندارند. این هم 
بد است. کار خانه را باید کرد اّما نه آنقدري که این کار خانه به 

انهدام خانواده منتهي بشود. )170(
زن اگر خواست برود کار کند، این اشکالي ندارد، اسالم هم 
و الزم  واجب  او  بر  این  نیست.  او  وظیفه  این  اّما  نیست.  مانع 
نیست. چیزي که بر او واجب است، عبارتست از حفظ فضاي 

حیاتي براي مجموع این خانواده. )171(
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تشويق يكديگر در ميدان مسابقۀ خيرات

در همة احوال و اوضاع رعايت همديگر را بكنيد، به هم كمك 
كنيد، عون و بازوي همديگر باشيد ، بخصوص در راه خدا و در راه 
انجام وظيفه. چه پسر در راه خداست، دختر به او كمك كند. چه 
دختر در راه انجام وظيفه و در راه خداست، پسر به او كمك كند. 

هر كدام مجاهدت مي كنند، آن ديگري به او كمك كند. )172(
اگر پسر در كار علم و در كار تالش و مجاهدت در ارگانهای 
جمهوري اسالمي است، آن خانم با او همكاري كند كه بتواند 
كارش را راحت انجام بدهد. مردها و پسرها به زنهايشان فرصت 
معنويت  مسابقة  ميدا نهای  اين  در  بتوانند  هم  زنها  تا  بدهند 
وارد شوند. اگر مي خواهند تحصيِل علم كنند، بتوانند. اگر هم 

مي خواهند در كارهاي اجتماعي وارد شوند، بتوانند. )173(
هدايت  خدا  راه  به  را  يكديگر  كنند  كوشش  شوهر  و  زن 
كنند. يكديگر را در راه مستقيم نگه دارند و حفظ كنند. اين 
تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر1 را كه خاصّيت مسلماني است و 

مهم ترين خصوصيت ايمان است، مّدنظر داشته باشند. )174(
تقوا  بودنشان و رعايت  به ديندار  به يكديگر نسبت  هر دو 
كمك كنند. يعني مرد كمك كند كه زنش بتواند ديندار باشد 
و رعايت تقوا را بكند. زن هم كمك كند كه مرد بتواند ديندار 

باشد و بتواند پاكدامن بماند و بتواند با تقوا حركت كند. )175(
البّته  نيست،  و...  ظرف  شستن  فقط  كمك  از  منظور 
است.  روحي  بيشتر كمك  منظور  ولي  است  هم كمك  اينها 
كمك معنوي و فكري است. در راه اسالم يكديگر را ثابت قدم 
بدارند، همديگر را توصيه به تقوي و صبر و توصيه به دينداري، 

1. سورة عصر، آية 3
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و...  به ساده زیستي  توصیه  قناعت،  به  توصیه  به عفاف،  توصیه 
کنند. با هم همکاري کنند تا بتوانند ان شاء اهلل به بهترین وجهي 

بگذرانند. )176( 
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غمخواري، کمک واقعي

دل  از  را  غمها  نفر  دو  که  است  این  دیگري،  به  واقعي  کمک 
پیدا  برطرف کنند. هر کسي در دورۀ زندگي اش گرفتاري  هم 
پیدا  ابهامي  پیدا مي کند،  پیدا مي کند، مشکلي  مي کند، غمي 
چنین  در  نفر،  دو  از  کدام  هر  مي کند.  پیدا  تردیدي  مي کند، 
موقعیتي باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند. غم را 
از دل او بردارد، او را راهنمایي کند. اشتباه او را برطرف کند. اگر 

مي بیند خطایي دارد از او سر مي زند جلوي او را بگیرد. )177(
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اهمّیت فراوان مدیریت کدبانو

وظایف داخل خانة زنان، نه اهمّیتش کمتر از وظایف بیروني است 
و نه اینکه زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. 
او هم براي اینکه این محیط را اداره کند، به تالش و کوشش 
احتیاج دارد. چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن کسي که 
اداره مي کند، کدبانو، یعني آن کسي که محیط خانواده تحت 
اشراف اوست. تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوست. خیلي کار 
پرزحمتي است. خیلي کار ظریفي است. فقط هم ظرافت زنانه از 
عهدۀ انجام این کار برمي آید. هیچ مردي امکان ندارد بتواند این 

ظرافتها را رعایت کند. )178(
زن توي خانه که بیکار نیست. یک عده اي خیال مي کنند زن 
در خانه بیکار است. نخیر، زن توی خانه، بیشترین و سخت ترین 

و ظریف ترین کارها را انجام مي دهد. )179(
از  شد  عبارت  کارش  مثاًل  زني  اگر  مي کنند  فکر  برخي 
همان کار خانه، این اهانت به زن است؛ نه! هیچ اهانت نیست. 
پا  سر  را  زندگي  که  است  این  زن  براي  کار  مهم ترین  بلکه 

نگهدارد. )180(
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بچه داري، هنر بزرگ

آن  از  بچه داري  است.  سخت  خیلي  خانه  کارهاي  از  بعضي 
کارهاي سخت است. شما هر کاري را در نظر بگیرید که خیلي 
دشوار باشد، در مقابل بچه داري در واقع آسان است. بچه داري 
هنر خیلي بزرگي است. مردها یک روز هم نمي توانند این کار را 
انجام دهند. زنها با دّقت، با حوصله و با ظرافت این کار بزرگ را 
انجام مي دهند. خداي متعال، در غریزۀ آنها این توان را قرار داده 
است. ولي همین بچه داري کار سختي است که انسان را فرسوده 

مي کند و واقعاً از پا مي اندازد. )181( 
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جمِع بین کار و زندگي

جواناني که مشغول کاري در راه خدا هستند ، با گرفتن همسر، با 
ازدواج، نباید کارشان را متوقف کنند. )182(

دارند،  کار  وقتي  مي کنیم  سفارش  همیشه  مردها  به  ما 
اّول  بعضیها صبح  نکنند.  قهر  زندگي  و  از خانه  دارند،  اشتغال 

وقت مي روند بیرون تا ساعت 10 شب. 
است سفارش  برایشان ممکن  که  به کساني  معموالً  ما  نه! 
مي کنیم حتي ظهرها را بروند با زن و بچه شان باشند. در محیِط 
بعد  باشند،  با هم  بخورند، یک ساعتي  را  خانوادگي، غذایشان 
بیایند دنبال کارشان، باز حتماً در زمان مناسب، اّول شب بروند 

بچه ها را ببینند ، مالقات خانوادگِي حقیقي داشته باشند. )183(

www.book-khamenei.ir



143

زن، قوي تر از مرد است!

این آقایان که مي بینید ماشاء اهلل یال و کوپالي دارند، اینها همه اش 
ظاهر است، جسم قوي است، اّما از لحاظ پیچیدگي ذهني و در 
از مرد است، قدرت  زمینه هاي احساسي و عاطفي، زن قوي تر 
تحّملش زیاد است، راهها را بلد است... طبیعت زن این است. 
اغلِب زنها، البّته ممکن است بعضي از زنها هم این طور نباشند؛ 
بر  دوستانه  مصاِف  این  در  مي توانند  بهتر  خانمها  اینکه  غرض 
عوامِل سردي، فایق بیایند. با یک مقدار کوتاه آمدن ، با یک مقدار 
خوش اخالقي کردن، با ابزارهایي که هست این کار را بکنند. مرد 
را بکشانند به آن جایي که باید قرار بگیرد، تا ان شاءاهلل زندگي 

شیرین تر شود. )184(
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به حضرت زهرا)س( بنگرید 

این وضع زندگي حضرت زهرا)س( است از لحاظ سادگي مراسم 
ازدواج و بعد هم زندگي آن بزرگوار، آن زندگي فقیرانه و زاهدانه، 
کار  البد همه شما شنیده اید.  که  فرشي  آن  آنچناني،  اتاق  آن 
مثل  بر شوهري  صبر  و  فراوان  تالشهای  مقابل  در  خانه،  توي 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( که در تمام مدت زندگیشان ، حضرت 
علي بن  بود،  جنگ  هرچه  یعني  بودند.  فعالیت  و  کار  مشغول 
ابیطالب)ع( جلوتر از همه بود. هرچه کار مهم بود اّول از همه 
یکدیگر  با  هم  سال  ده  حدود  بود.  جلودار  ابیطالب)ع(  علي بن 
زندگي کردند. توّجه مي کنید؟ در ظرف این 10 سال شما ببینید 
که این شوهر جوان چقدر توانسته به زن و بچه اش، به معناي 
بشري و معمولي برسد؟ بر یک چنین زندگي، صبر کردن، بر آن 
فقر و سختي صبر کردن، آن جهاد بزرگ را انجام دادن و آنچنان 
حضرت  که  عظیمي  فداکاریهای  آن  و  کردن  تربیت  فرزنداني 
را شنیده اید،  آنها  از  مقداری  و شما هم  دادند  انجام  زهرا)س( 
قرار  الگو  را  باید فاطمه)س(  ما  الگوست. حاال، دختران  همگی 
دهند، پسرهای ما هم باید حضرت زهرا)س( و امیر المؤمنین)ع( 

را الگو قرار دهند. )185(
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اشاره

نمی دهند.  نشان  را  خود  تفاوتها  نخستین،  عشق  گرماگرم  در 
دختر و پسر جوان، مجذوب  یار خویشند و غرق دریای رؤیاهای 
و  آرمانها  خود،  عزیز  همسر  سیمای  در  یک  هر  که  شیرین، 
به  گویا  محبوب،  آیینة  در  و  می بیند  را  خود  دیرین  آرزوهای 
چهرۀ خویش می نگرد. اّما دیری نمی پاید که این وحدِت رؤیایی 
و این همگونی عاشقانه، در مواجهه با واقعّیات زندگی و شخصّیت 
در  دیدگاهها  و  سلیقه ها  تفاوت  می بازد.  رنگ  همسر،  متفاوِت 
گذشته  از  بیش  روز  هر  زندگی  گوناگوِن  مسائل  با  رویارویی 
خود را نشان می دهند. بی تجربگی و بی توّجهی همسراِن جوان 
آغاِز  واقعّیتها می تواند در همین روزهای  با  در مواجهة درست 
زندگی، آنان را با چالشهای فراوانی روبه رو کند. و گاه تبعات آن 
تا سالها باعث ناراحتی و رنجش طرفین شود. جواناِن عزیِز ما با 
کوتاه آمدن از ایده آلها و پذیرش شخصّیِت واقعی همسر، با همة 
تفاوتها و تقویت درک متقابل، می توانند بنیان زندگِی مشترک 
خود را به مدد الهی هر روز محکم تر کنند. رهنمود پیر فرزانة ما 

ره توشه دیگری برای راه پرفراز و نشیب زندگی است: 
با هم بسازید...
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امام)ره( فرمودند: بروید با هم بسازید

من یک وقت خدمت امام رفتم. ایشان می خواستند خطبة عقدی 
را بخوانند، تا من را دیدند گفتند: شما بیا طرف عقد بشو! ایشان 
برخالف ما که طول و تفصیل می دهیم و حرف می زنیم، عقد را 
اّول می خواندند، بعد دو سه جمله ای کوتاه صحبت می کردند. 
من دیدم ایشان پس از اینکه عقد را خواندند، رویشان را به دختر 

و پسر کردند و گفتند: 
»بروید با هم بسازید.«

من فکر کردم دیدم که ما این همه حرف می زنیم، اّما کالم 
امام)ره( در همین یک جمله »بروید و با هم بسازید« خالصه 

می شود! )186(
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سازگاری یعنی چه؟

سعی شما این باشد که در تمام دوران زندگی، بخصوص سالهای 
باشید.  داشته  سازگاری  هم  با  اّول،  سال  پنج  چهار،  این  اّول، 
این طور نباشد که یکی اندکی ناسازگاری نشان داد، آن دیگری 
هم حتماً در مقابل او ناسازگاری نشان بدهد. نه! هر دو با هم 
سازگاری نشان بدهید و اگر دیدید همسرتان ناسازگاری کرد، 
شما سازگاری نشان دهید. این جا از آن جاهایی است که سازش 

و کوتاه آمدن خوب است. )187( 
معنای سازگاری چیست؟ معنایش این است که زن ببیند 
مرد  تا  باشد؟  سازگار  او  با  تا  اوست  ایده آل  درست  مرد،  این 
ببیند که این زن، کاماًل ایده آل اوست و همان فرد مطلوب عالی 
گوشه  این  ذّره  یک  اگر  باشد؟  داشته  سازگاری  او  با  تا  است، 
این  سازگاری  معنای  نیست.  قبول  بود،  کج  گوشه اش  آن  یا 
است؟ نه! اگر سازگاری این باشد که این خودش بطور طبیعی 
انجام می گیرد و ارادۀ شما را نمی خواهد. اینکه می گویند شما 
سازگار باشید، یعنی شما با هر وضعیتی که هست و پیش آمده 
بسازید. معنای سازگاری این است. یعنی چیزهایی در زندگی 
نداشتند،  آشنایی  حاال  تا  هم  با  نفرند  دو  خب  می آید.  پیش 
زندگی نکردند، ممکن است فرهنگشان دو تا باشد. ممکن است 
عاداتشان دو تا باشد. اّول ممکن است یک ناسازگاریهایی ببینند، 
حاال اّول ازدواج که نه آدم هیچ متوّجه نیست. بعد از یک خرده 
که گذشت، ممکن است یک ناسازگاریهایی حس کند، آیا باید 
دیگر  زن  این  یا  مرد  این  بگویند:  و  شوند  سرد  هم  از  این جا 
این مسأله  با  را  باید خودتان  نه! شما  نمی خورد؟!  به درد من 
تطبیق دهید. اگر چنانچه قابل اصالح است، اصالحش کنید و 

اگر دیدید نه، کاری اش نمی شود کرد، خب با او بسازید. )188(
سازش کاری در محیط خانواده جزء واجبات است. نبایستی 
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زن و شوهر تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود. 
آنچه خودشان می پسندند و آنچه راحتی آنها را تأمین می کند 
همان بشود. نه، این طور نباید باشد. باید بنا داشته باشند که با 
هم سازگاری کنند. این سازگاری الزم است. اگر دیدید مقصود 

شما تأمین نمی شود مگر با کوتاه آمدن، کوتاه بیایید. )189( 
همین  و  است  زندگی  بقای  اساِس  زندگی،  در  سازگاری 
است که محّبت می آفریند. همین است که موجب برکات الهی 
می شود. همین است که دلها را به هم نزدیک کرده و پیوندها 

را مستحکم می کند.)190( 
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یک تعبیِر خوب اروپایی

اصل مسألة ازدواج، عبارتست از تفاهم و اُنس و اتّحاِد دو موجود 
در زندگی با یکدیگر که این البّته در اصل یک امر طبیعی است. 
لکن اسالم با پیرایه ها و تشریفات و آئینهایی که قرار داده و با 
احکامی که گذاشته برای ازدواج، یک استمرار و برکتی به آن 

داده است. 
زن و شوهر باید یکدیگر را درک کنند و بفهمند. این یک 
کسی  هر  یعنی  است...  خوبی  تعبیر  ولی  است  اروپایی  تعبیر 
درد و خواستهای طرف مقابل را بفهمد و با او راه بیاید، به این 
می گویند درک کردن. یعنی به قول معروف در زندگی تفاهم و 

درک متقابل باشد. اینها محّبت را زیاد می کند. )191(
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هیچ انسانی بی عیب نیست!

انسانی  هیچ  ـ  دارد  عیبی  نقطه  یک  همسرتان  که  دیدید  اگر 
بی عیب نیست  ـ و مجبورید او را تحّمل کنید، تحّمل کنید، که 
از شما تحّمل می کند. آدم  را  او هم همزمان، دارد یک عیبی 
عیب خودش را که نمی فهمد، عیب دیگری را می فهمد. پس بنا 

را بگذارید بر تحّمل.
اگر دیدید  قابل اصالح است، اصالحش کنید.  اگر چنانچه 

کاری نمی شود کرد، با او بسازید. )192(
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عّلت متالشی شدن بنیان خانواده 

اسالم در داخل خانواده ترتیبی داده که اختالف درون خانواده 
به خودی خود حل شود. به مرد دستور داده که یک مالحظاتی 
بکند. به زن هم دستور داده که یک مالحظاتی بکند. مجموع 
این مالحظات اگر انجام بگیرد، هیچ خانواده ای قاعدتاً متالشی 
نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. غالباً متالشی شدن خانواده ها 
به خاطر این بی مالحظگیهاست. مرد بلد نیست که رعایت کند؛ 
زن، بلد نیست که عقل به خرج بدهد، او تندی و خشونت بی حد 
دارد،  ایراد  همه اش  می دهد،  خرج  به  بی تحّملی  این  می کند، 
او  اگر  دارد.  ایراد  هم  این  دارد، سرکشِی  ایراد  هم  او  خشونِت 
نکند،  این سرکشی  اشتباه کرد،  وقتی  اگر یک  نکند،  خشونت 
مالحظه کنند، با همدیگر بسازند، هیچ خانواده ای تا آخر متالشی 

نخواهد شد و خانواده باقی می ماند. )193(
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سازگاری دوطرفه

پسر  برای  باشد.  سازگار  باید  دختر  می گفتند  بیشتر  قدیم  در 
کأنّه1 وظیفه سازگاری را قائل نبودند. نه! اسالم این را نمی گوید. 
باید سازگار باشند. هر  اسالم می گوید که دختر و پسر هر دو 
دو باید بسازند. باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی 
را سالم و کامل و آرام و همراه با محّبت و عشِق متقابل اداره 
کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. اگر چنانچه ان شاءاهلل 
این فراهم شد، که فراهم کردنش هم با تربیتهای اسالمی مشکل 
نیست، این خانواده همان خانوادۀ سالمی خواهد بود که اسالم 

معتقد به اوست. )194(

1. مثل اینکه
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اشاره

و  زن  رعایتهای  و  مهارتها  زندگی، محصول  و شیرینِی  طراوت 
را  خود  باید  زندگی،  راه  آغاز  در  ما  عزیز  جوانان  است.  شوهر 
و  ذهنی  تواناییهای  به  دستیابی  برای  فراوان  تمرین  نیازمند 
است  این گونه  بدانند.  مشترک  زندگی  در صحنة  الزم  رفتاری 
که زندگِی آنان هر روز باصفاتر و شیرین تر خواهد شد. در این 
زندگی  یک  به  راههای دست یابی  مهربانمان  مقتدای  رهنمود، 

خواستنی را به عزیزانشان یادآوری می کنند: 
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ُشکر عملی مهم است 

ُشکر، فقط گفتن »الهی شکر« و سجدۀ شکر کردن نیست. ُشکر 
نعمت این است که انسان نعمت را بشناسد. بداند که این نعمت 
را خدا به او داده و استفادۀ از آن نعمت و رفتار با آن نعمت را که 

خداوند می پسندد، انجام دهد. این معنای ُشکر نعمت است. 
که  مفاهیمی  با  دلتان  اّما  بگویید  »شکراهلًل«  چنانچه  اگر 

گفتم آشنا نباشد، این شکر نیست... 
این  متعال  خدای  است.  خدادادی  نعمت  یک  هم  ازدواج 
به  باید  پس  است،  کرده  فراهم  شما  برای  را  خوب  همسِر 

شایستگی ُشکر این نعمت را بجا آورید. )195(

www.book-khamenei.ir



162

اسرار زندگی را محکم نگهدارید

باید راز هم را حفظ کنند، زن نباید راز شوهرش  زن و شوهر 
را پیش کسی بازگو کند. مرد هم مثاًل نرود پیش رفقایش در 
کند،  بازگو  را  همسرش  راز  و...  میهمانی  فالن  مثاًل  یا  باشگاه 
تا زندگی  باشد، اسراِر هم را محکم نگاه دارید  حواستان جمع 

ان شاءاهلل شیرین و مستحکم شود. )196(
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غمخوار هم باشید

برطرف  هم  دل  از  را  غمها  نفر  دو  که  است  این  واقعی  کمک 
کنند. هر کسی در دورۀ زندگیش، گرفتاری و مشکل و غمی 
پیدا می کند و ممکن است دچار ابهام و تردید بشود. آن دیگری 
در چنین موقعیتی، باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک 
کند. غم را از دل او بردارد. او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای 

او را برطرف نماید. )197(
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ساده زیستی و میانه روی

تقوا  و  زهد  اهل  هم  خیلی  ما  البّته  بردارید،  ساده  را  زندگی 
نیستیم. خیال نکنید. آن سادگی که ما می گوییم، آن سادگی 
ُزّهاد و ُعّباد و اینها نیست. سادگی به نسبت این کارهایی است 
اگر چنانچه آن  را  نه، سادگی ما  وااّل  امروز می کنند.  که مردم 
مردان خدا بیایند نگاه کنند شاید هزار تا ایراد هم به آنچه که ما 

سادگی می دانیم بگیرند. )198(
زندگیتان را بر پایة اسراف قرار ندهید، زندگی را ساده قرار 
قرار  می پسندد  متعال  خدای  که  طوری  آن  را  زندگی  دهید. 
دهید و از طّیبات الهی بهره مند شوید بر حسب اعتدال و عدالت. 
انصاف را  اعتدال و میانه روی و هم عدالت. یعنی مالحظة  هم 
بکنید، ببینید دیگران چطوری اند. خیلی بین خودتان و دیگران 

فاصله درست نکنید. )199(
یکی از موجبات سعادت خانواده ها و اشخاص، این است که 
تقّیدات زاید و تجّمالت زیادی و پرداختن بیش از اندازۀ الزم 
به امور مادی، از زندگیها دور شود. الاقل بخش اصلِی زندگی 
محسوب نشود. یک چیز حاشیه ای، یک کنار باشد. زندگی را 
از اّول باید ساده برداشت و محیط زندگی را باید محیط قابل 

تحّملی کرد. )200(
ساده زندگی کردن منافاتی با رفاه هم ندارد. آسایش هم که 

اصاًل در سایة ساده زندگی کردن است.)201(

www.book-khamenei.ir



165

مسابقة بدون برنده

اسیر تجّمالت و تشریفات و چشم و هم چشمیها نشوید. خودتان 
را در دام مسابقة ماّدی در امر زندگی نیندازید. هیچ کس در این 
مسابقه، خوشبخت و کامیاب نمی شود. این ظواهِر زرق و برق داِر 
زندگی شخصی، اینها هیچ کدام انسان را نه خوشبخت می کند، 
نه دلشاد و راضی می کند. اصاًل انسان هرچه گیرش می آید، باز 
چیز بیشتری را می خواهد. در حسرت یک چیز بهتری است. در 
شرع مقّدس هستـ  العفاف و الکفافـ  به همان زندگی که بشود 
گذراند و انسان محتاج کسی نباشد و در عسرت نباشد. این جور 

پیش ببرید. )202(
اشراف منشی،  زندگی  تجّمالتی،  زندگی  تشریفاتی،  زندگی 
زندگی پُرخرج و زندگی مصرفی، انسانها را بدبخت می کند. این 
خوب نیست. زندگی باید با کفاف و راحت بگذرد نه پرخرج و 
مسرفانه. این دو تا را بعضیها چرا با هم اشتباه می کنند؟ با کفاف 
یعنی محتاج کسی نباشند و بتوانند زندگیشان را اداره کنند، 
بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشی هم باید داشته باشند وااّل 
زندگی با درآمِد زیاد و مخارج زیاد و تشریفات که خوب نیست. 

اینها اصاًل راحتی نمی آورد. دلخوشی نمی آورد. )203(
اّول زندگی را ساده بردارید، هرچه می توانید در این جهت 
عیال  بر  بایستی  افراد  که  نداریم  اعتقاد  البّته،  کنید.  سعی 
تنگ نظرانه  سخت گیریهای  خودشان  نزدیکان  بر  خودشان، 
از روی  اّما عقیده داریم که همه  بکنند. این عقیده را نداریم، 
قانع  حـّدی  یک  به  خودشان  دل  و  عشـق  و  ایمان  و  عقیده 

باشند.)204( 
نکنید.  تشریفات  اسیر  را  خودتان  بگیرید،  ساده  را  زندگی 
از  شدن  رها  دیگر  شدید،  تشریفات  مسابقه  وارد  اّول  از  اگر 
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کسی  اگر  است.  اسالمی  جمهوری  هم  حاال  است.  سخت  آن 
بخواهد ساده زندگی کند می تواند. یک روزی بود که نمی شد، 
سخت بود. اگرچه بعضی به دست خودشان مشکل می کنند. در 
بر خودشان  را  همه  تجّمالتشان،  در  مسکنشان،  در  لباسشان، 

سخت می کنند. )205(
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قناعت برای همه مفید است 

به شما عرض می کنم: ما شما را دعوت نمی کنیم به ُزهد سلمان 
و ابوذر. بین امثال من و شما با سلمان و ابوذر فاصله خیلی زیاد 
است. ما هرگزـ  نه من و نه شماـ  طاقت آن چیزها را و آن ُعلّو و 
عروج و آن واالیی را نداریم که بخواهیم خودمان را به آن چیزها 
دلمان  در  را حتی  آن  آرزوی  مثاًل فرض کنید که  یا  برسانیم. 
بیاوریم. اّما من این را عرض می کنم که اگر بین ما و آنها، زندگی 
ما و زندگی آنها، هزار درجه فاصله است، می شود این هزار درجه 
به  را  را، ده درجه، بیست درجه، صد درجه کم کرد. خودمان 

زندگی آنها نزدیک کنیم. )206(
خیال  بعضیها  نکشید.  خجالت  قناعت  از  کنید،  قناعت 
اگر  می کنند که قناعت مال آدمهای تهیدست و فقیر است و 
آدم داشت، دیگر الزم نیست قناعت کند. نه، قناعت یعنی در 

حّد الزم، در حّد کفایت، انسان توّقف کند. )207(
و موجب  معیشت  تنگی  باال، موجب  و  زیاد  ماّدِی  توّقعات 
از  را  خودش  توّقع  انسان  اگر  می شود،  انسان  خود  ناراحتی 
نه  بود.  این مایة سعادت خواهد  قرار دهد،  توّقع کمی  زندگی 
فقط برای آخرت انسان خوب است، که برای دنیای انسان هم 

خوبست. )208(
سعیتان را بگذارید بر زندگی ساده و به دور از اشرافی گری، 
بر زندگی ای که منطبق باشد بر زندگی متوسط مردم. نمی گویم 
پایین ترین مردم، متوسط مردم، نگاه نکنید به مسابقه ماّدی گری. 
مسابقه هست. چنانکه در راه بهشت خدا مسابقه هست، در راه 
برای  تجّمالتش،  برای  هست.  مسابقه  هم  دنیا  خیالی  بهشت 
مقام و قدرتش، برای اسم درآوردن و معروف شدنش، مسابقه 
هست. این مسابقه، مسابقه ناسالمی است... هرکدام که بخواهید 
به این مسابقه وارد شوید آن دیگری مانع شود و به عنوان یک 
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ناصح با شما عمل کند. )209(
به  گرایش  و  قناعت  و  میانه روی  بایستی  مراحل  همة  در 
روش متواضعانه و فقیرانه را فراموش نکرد که این نظر اسالم 

است. )210(
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از مراسم عروسی آغاز کنید

از  هم  اّولش  کنید.  رعایت  را  سادگی  زندگیتان  امور  همة  در 
اگر ساده  این جا شروع می شود.  از  است،  ازدواج  همین مراسم 
که  شما  وااّل  ساده  می شود  هم  بعدی اش  قدم  کردید،  برگزار 
رفتید آن مجلس کذایِی مثل اعیان و اشرافهای زمان طاغوت 
را درست کردید، بعد دیگر نمی توانید بروید توی خانة کوچکی 
مثاًل با وسایل مختصری زندگی کنید. این جور نمی شود دیگر. 
چون خراب شده و از دست رفته است. از اّول، زندگی را پایه اش 
را براساس زندگی و ساده زیستی بگذارید تا زندگی بر خودتان، 

بر کسانتان و بر مردم جامعه ان شاءاهلل آسان شود. )211(
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حال پدر و مادر را رعایت کنید

متأسفانه این پرداختن به تشریفات ازدواج و مهریّه های گران و 
جهیزیّه های سنگین و مجالس آنچنانی خیلی اخالقها را فاسد 
کرده است! شما دخترها و پسرها که عروس و داماد می شوید، 
پیشقدم شوید. بگویید ما این جوری نمی خواهیم، به این زیادی 
فقیر  جامعه  در  وقتی  دارد  مشکل  جامعه  وقتی  نمی خواهیم. 

هست باید انسان مالحظه کند. )212( 
ما به دخترها و پسرها سفارش می کنیم اصرار نکنید. زیاده 
نخواهید. پدر و مادرها را زیر فشار قرار ندهید تا در رودربایستی 
بمانند... این چیزها را بریزید دور. اصل، یک حادثة انسانی است. 
را  این  دنیاست.  کارهای  انسانی ترین  زناشویی،  چیست؟  آن 

ماّدی و پولی نکنید، آلوده اش نکنید. )213( 
اگر دختر و پسر اهل قناعت و ساده زیستی باشند، بزرگ ترها 

هم مجبور می شوند از آنها تبعیت کنند. )214( 
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حجاب و عفاف

اسالم که راجع به حجاب حرف می زند، آیات قرآن که راجع به 
حجاب حرف می زند، راجع به حدود زن و مرد با یکدیگر دستور 
دارد، این به خاطر خود مردم است، به خاطر همین خانواده هاست. 
دست  از  می خواهند  را  شوهرشان  که  جوان  دخترهای  همین 
ندهند، این پسرهای جوان که زن محبوبشان را می خواهند از 
دست ندهند. این، بدون حجاب و بدون رعایت نمی شود، آیات 

قرآن این طور حکمت آمیز و عمیق است. )215(
قل  این  زن،  حفظ  و  حجاب  این  نامحرمها،  و  محرم  این 
قل  و  فروجهم...  یحفظوا  و  أبصارهم  من  یغّضوا  للمؤمنین 
فروجهّن1،  یحفظن  و  أبصارهّن  من  یغضضن  للمؤمنات 
نگاه  چیزی  هر  به  نکنید،  باز  منظره ای  هر  به  را  چشمهایتان 
این  برای چیست؟  این  نشوید  کشانده  طرفی  هر  به  تا  نکنید 
وفادار  و  مهربان  هم  به  شوهر  و  زن  این  که  است  این  برای 
بمانند. آن مردی و آن زنی که در جوامع فاسد دنیا به هر جا 
دلشان خواست  هر طور  رفتند،  که  گذرگاهی  هر  به  رسیدند، 
سوءاستفاده کردند و اختالط پیدا شد، دیگر برای آنها محیط 
خانوادگی چقدر اهمّیت پیدا خواهد کرد؟ هیچ. اسمش را هم 
گذاشته اند آزادی که اگر این آزادی باشد، بزرگ ترین بلّیه های 
بشر محسوب می شود. آن مردی که هر طور دلش بخواهد به 
هر طرف متمایل باشد به طرف زنها، ِعنانی ندارد، حفاظی ندارد 
نیست،  آراسته  انسانی  و عفاف و حجاب  با حیا  و آن زنی که 
حفاظی ندارد، چنین زن و مردی برای زن خودشان، برای شوهر 
مرد در  و  اسالم، یک زن  در  نیستند.  قائل  احترامی  خودشان 
مقابل هم مسئول هستند و به هم عالقه مندند. به هم محتاج 

1. سورة نور، آیات 30 و 31
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ناشی  احکام  از  که  طوالنی  و  عظیم  سلسلة  یک  وابسته اند.  و 
می شود از چیست؟ از اینکه می خواهند خانواده محکم بماند و 

این زن و شوهر به هم خیانت نکنند و با هم باشند.)216(
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اشاره

و  زن  رعایتهای  و  مهارتها  زندگی، محصول  و شیرینی  طراوت 
 1 شوهر است. علی)ع( فرمودند: لکّل شیٍء آفهًٌْ

هر چیزی در این عالم آفتی دارد.
و  خوب  چیز  هر  از  شایسته  بهره مندی  و  نگاهداری  برای 
باارزشی، باید اّول آفات آن را شناسایی کرد. آنگاه با درایت و 
هوشمندی به مقاوم سازی و ایجاد صیانت هّمت گماشت. این 
قاعدۀ زندگی دنیاست. هرچه ارزش چیزی افزونتر باشد، آفات 

آن هم بیشتر و خطرناک تر است. 
آغاز می شود،  ازدواج  مقّدس  میثاق  با  که  زندگی مشترک 
یکی از باارزش ترین نعمتهای الهی برای انسانهاست و از اتفاق 
در معرض آفتهای فراوان قرار دارد. چشِم باز و مراقبِت همسران 
جوان و شناخت درست از آسیبها، راِه نجات از فتنه های شیطان 
است. راهنمای بیدار و خردمنِد ما در این باره هشدارهای مهمی 

دارند: 

1. بحاراالنوار، ج 70، ص 228
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حسادت و غیرت یکدیگر را 
تحریک نکنید!

من همیشه به مردهای جوان توصیه می کنم، که شما در معاشرت 
با نامحرم و حتی محارم کاری نکنید و حرفی نزنید که زناِن خود 
را وادار به حسادت کنید. به دختران جوان هم سفارش می کنم، 
که در برخوردشان با مردهای بیگانه، کاری نکنند و حرفی نزنند 

که حّس حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند. 
را سست  پایه های محّبت  و  بدبینی می آورد  این حسادتها 

می کند و از ریشه می سوزاند. )217(
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تحقیِر همسر، 
آغاز فروپاشی خانواده 

ظلم، تبعیض و اهانت، در هر حالی غلط است. اگر شما عالی ترین 
مرد دنیا باشید و زن شما مثاًل از لحاظ سواد و معلومات و... یک 
خانم کم سوادی باشد، یا از یک خانواده پایینی باشد، شما حّق 
کمترین ظلم و اهانتی را به او ندارید، زن همان زن است تا ابد. 
حق کمترین اهانتی را به او ندارید. این البّته فقط مخصوص ما 
نیست. این اروپاییهای ادکلن زدۀ اتوکشیده، گاهی خیلی بدتر از 
جوامع ما به این موجودات ظلم می کنند. مرد حق ندارد ـ ولو 

باالتر از زن باشد ـ به زنش جفا کند. 
زن هم همین طور، گاهی زن، یک خانم باسواد تحصیل کرده 
است که مثاًل حاال با یک مرد کارگری ازدواج کرده است. او هم 
حق ندارد مرد را تحقیر کند. مرد، باز هم برای او نقطة اتکایی 
است. باید به او تکیه کند. باید او را از لحاظ روحی چنان حفظ 
اگر  است.  سالم  خانوادۀ  این،  کرد.  تکیه  او  به  بشود  که  کند 
خانواده را این طوری تشکیل دادید، بدانید که یک رکن اساسی 

سعادِت خودتان را تأمین کرده اید. )218( 
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ایده آل خواهی افراطی

دخترها و پسرها به دنبال ایده آل نباشند. در امر ازدواج، هیچ کس 
باید  کند.  پیدا  را  خود  ایده آل  نمی تواند  انسان  نیست.  ایده آل 
بسازند و زندگی کنند. خداوند ان شاءاهلل زندگی را شیرین خواهد 
کرد و به آنها برکت خواهد داد و ان شاءاهلل مورد رضای الهی قرار 

خواهند گرفت. )219(
آدم، اّول که نگاه می کند، همه اش ُحسن است. بعد که وارد 
می شود اخالقیاتی هست، نقایص و کمبودهایی هست، ضعفهایی 
وجود دارد که به تدریج در یکدیگر کشف می کنند. اینها نباید 
موجب سردی بشود. باید با این کمبودها ساخت، چون باالخره 
مرد ایده آل بی عیب و زن ایده آل بی عیب در هیچ کجای عالم 

پیدا نمی شود. )220(
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معاشرتهای غیرشرعی

آن آقایی که با زنان نامحرم سروکار دارد، دو جا برای او امکان 
اشباع غرایزش در سطوح مختلف وجود دارد، این دیگر به زن 
زنی  هیچ  به  که  مردی  مثل  نیست.  پای بند  آن جور  خودش 
در  را  خودش  باید  زن  می گویند  اینکه  نیست...  نمی کند  نگاه 
محیطهای اجتماعی با نامحرم مخلوط نکند، برای این است که 
این زن، دلبستگی اش به مرد خودش باشد وااّل اگر زن کارش به 
جایی رسید که مرد خودش برایش عادی شد، مثل وضعّیتی که 
اآلن در جوامع غربی می بینید که اصاًل این مرد برای زن اهمّیتی 
طالق  می گوید  نشد.  هم  نشد  شد،  شد،  حاال  می گوید  ندارد، 
می روم  هم  من  کارت،  دنبال  برو  تو  می کنیم  تمام  می گیریم، 
دنبال کارم. این بد است. بعضی از خانمها امروز تالش می کنند 
که وضع زنان را این جوری کنند. این به ضرر زنهاست به نفع زنها 

نیست؛ چون این، بنیان خانواده را متالشی می کند. )221( 
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حریم داری و عفاف، ِسَپر خانواده 

مسأله محرم و نامحرم و حجاب و نگاه کردن و نگاه نکردن و 
ناسالم و مضر، این چیزهایی که در اسالم این قدر  معاشرتهای 
تأکید شده و در بعضی از کشورها و جاهایی که از اسالم دورند، 
زن  برای  محدودیّتی  یک  اگرچه  اینها  نمی شود،  رعایت  اینها 
برای حفظ  مقّدس  را شارع  اینها  اّما  می آورد،  وجود  به  مرد  و 
خانواده، برای ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده 
است که اگر در همین چیزها هر انسانی تدبیر کند و تأمل بکند، 

حکمتهای بسیار بزرگی را خواهد دید. )222(
اینکه شما می بینید در اسالم محرم و نامحرم و جدایی زن 
اینها  ارتجاعی نیست.  اینها مسائل  اینها مطرح است،  و مرد و 
جزو دقیق ترین مسائل انسانی و بشری است. یکی از مهم تریِن 
آن، این است که بنیان خانواده مستحکم می ماند. چون زن و 
شوهر به هم احساس وفاداری می کنند، در موضِع حسادت قرار 

نمی گیرند، این خیلی مسألة مهمی است. )223(
که  نگاهی  این  است،  کرده  درست  اسالم  که  حجابی  این 
اسالم منع کرده است، این معاشرتی که اسالم ممنوع قرار داده 
است، برای این است که شما دلهایتان و محّبتهایتان روی یک 

نقطه متمرکز شود. هم شما خانمها و هم شما آقایان. )224(
عدم  و  روگیری  و  حجاب  اسالم،  در  می بینید  شما  اینکه 
معاشرت زن و مرد و این چیزها هست، و یک عّده آدم کوته بین 
و کوته نظر خیال می کنند اینها یک حرفهای قشری است، نه! 
و دلهای  این است که خانواده ها  برای  این،  اینها عمیق است. 
این  بماند.  مستقر  خانواده  این  بماند،  خود  جای  در  زوجین، 
برای اینهاست. محرم است، نامحرم است، نگاه نکن، معاشرت 
نده، نخند، جلوه گری نکن، جلوی دیگران آرایش  نکن، دست 
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نکن. این حرفهایی که اسالم می زند، دین می گوید، فقه به ما 
می گوید، این برای این است که اگر اینها را رعایت کردید، این 
خانوادۀ کوچک شما، این کانون کوچکی که حاال به وجود آمده 
است، مستحکم خواهد ماند و از آن بالیا فارغ خواهد شد. زن و 
مرد احساس می کنند که سر و کارشان با یکدیگر است. با این 
خانواده است. زن احساس نمی کند که خانه برای او یک وسیلة 
دست و پاگیر است. یا مرد احساس نمی کند که خانه و زن برای 

او یک وسیلة مزاحم است. )225(
به  ببندید،  را  اسالم آن قدر گفته است که چشمتان  اینکه 
نامحرم نگاه نکنید. به زن یک جور گفته و به مرد یک جور دیگر 
به یک طرفی رفت، آن   این است که وقتی چشم  برای  گفته، 
آن طرف  همسر شماست،  که  آن کسی  از سهم  بخشی  وقت 
فرقی  باشید  زن  و چه  باشید  مرد  رفت. حاال چه شما  خواهد 
نمی کند. یک قسمتی می رود آن جا. وقتی این جا کم گذاشتی، 
محّبت ضعیف خواهد شد. محّبت که ضعیف شد، بنای خانوادگی 
متزلزل می شود. آن وقت آنچه که برای تو الزم است از دستت 
به دست  به خیال خودت  است  برایت مضر  که  آنی  و  می رود 

آورده ای. )226( 
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اشاره

از آفات بزرگی که در زندگی ما انسانها فراوان دیده می شود، آفت 
تکلُّف است. وقتی کاری را که می توان به راحتی و آسانی انجام 
داد، با مشّقت و ُکلَفت همراه می کنیم، در حقیقت خود و دیگران 
را به سختی انداخته ایم. تولید شرطهای خیالی و وهمی و کش 

دادن عرض و طول کارها، یعنی افتادن به دام خطرناک تکلُّف!
ما در جریان زندگی دنیایی خود به صورت طبیعی و معمول 
است  احمقانه  چقدر  هستیم.  روبه رو  فراوانی  گرفتاریهای  با 
اگر خود نیز با عدم پای بندی به قواعد ِخَرد، کار را بر خویش 

سخت تر کنیم!
و همگان به اندک تأمُّلی درمی یابند که: انجام دقیق، ُمتَقن، 
و  کردن  کردن، سخت  پیچیده  با  کار،  هر  کیفّیت  با  و  منّظم 

تکلّف، زمین تا آسمان متفاوت است. 
امکان  می دهد؛  باد  بر  را  عمر  است،  فرصت سوز  تکلُّف، 
موفقیت را کاهش می دهد، دلسردی و افسردگی را دامن می زند، 
سرمایه ها را نابود می کند و زندگی را به کام آدم تلخ می سازد. از 
همین روی خاتم پیامبران و افتخار مسلمانان و مؤمنان)ص( از 
تکلُّف پیشگان اعالم بیزاری می کند. و صف خود را از آنان جدا 

می سازد: و ما أنا من المتکّلفین1
از  بسیاری  میان  در  ما  جامعة  در  که  اموری  جمله  از 
خانواده ها، به این آفت خطرناک )تکلّف( مبتال شده است، مسالة 
مهم و سرنوشت ساز ازدواج است. به بهانة انجام آداب و رسوم، 
و...  پسر  و  دختر  بر  نهادن  ارزش  و  حیثّیت  حفظ  آبروداری، 
این شیرین ترین حادثة زندگی جوانان را به کابوسی وحشتناک 
تبدیل کرده ایم. نتایج تلخ این نگاِه بیمار، تعداد زیادی از جوانان 

1. سورۀ ص، آیة 86
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را از تشکیل زندگی ناامید کرده است. و تعداد فراوان دیگری را 
با مشکالت فراوانی در آغاز راه روبه رو کرده است. 

خانواده های زیادی با نزدیک شدن به زمان ازدواج فرزندانشان، 
به جای جشن و شادی عزا می گیرند. آسیبهای فرهنگی، تربیتی 
و اخالقِی ناشی از تجّرِد طوالنی مّدت و تأخیر در ازدواج، غیرقابل 
محاسبه است. نتایج شوم یک شروع پرمشّقت و پردردسر، چه 
بسیار کام جوانان را در آغاز زندگی تلخ می کند. در این آفِت 
بزرِگ اجتماعی، همه مقّصریم و البّته از همه بیشتر خانواده های 
این  باشند! و در رفع  باید در پیشگاه خداوند پاسخگو  متکلّف 
معضل خانمان سوز، همه باید به میدان بیایند و این سّنت الهی 
و  بخشند  نجات  زنجیرهای جاهلی  بند  و  قید  از  را  آسمانی  و 

میدان زندگی را برای خوشبختی جوانان هموار سازند. 
رّد پای این سختگیریهای جاهالنه و رسوم نابخردانه را در 

جای جای این ناموس فطری و سّنت اسالمی می توان دید: 
در مرحله انتخاب همسر، شرایط عجیبی را که هرگز دخالتی 
در کفو بودن و همتایی دختر و پسر برای آغاز زندگی ندارند، به 
جای دین و تقوا و اخالق قرار داده ایم! مهریّه را ـ که هدیه ای 
است به نشان مهر و راستی و در سّنت پیامبر)ص( ارزش مالی 
آن اصاًل مورد توّجه نبوده است، بلکه کم بودن آن نشان شگون 
و خوش قدمی عروس شمرده شده است ـ به قیمت گذاری برای 
دختر تبدیل کرده ایم! جهیزیّه را که هدیه خانواده ها برای سهل 
مادران  و  پدران  دوستی  و  محّبت  نشان  و  زندگی  آغاز  کردن 
و  آنها  زندگی  راه  سّد  به  است،  عزیزشان  فرزندان  زندگی  در 
مصیبت بزرگ خانواده ها مبّدل ساخته ایم! به نام »خرید عقد« 
چه هزینه های گزافی را به جوانان و خانواده ها تحمیل کرده ایم. 
و برای برگزاری مراسم عقد و عروسی که توصیه به شادمانی و 
سرور شده است، آن قدر تشریفات و تجّمالت و شرایط بافته ایم 
که پشت صحنة آن، چشمهای اشکبار و دلهای غمدیدة فراوان 
را با کاروان زندگی بچه ها همراه می کند. و تا مّدتها آثار منفی 

آن مثل پرندة شومی بر بام زندگی عزیزانمان چرخ می زند و...
را  اکرم)ص(  پیامبر  و  آنچه خداوند می خواهد  بین  ببینید! 
است؟!  فاصله  چقدر  می دهیم  انجام  ما  آنچه  و  می کند  راضی 
انجام  بر  اَنَور  شرع  هرچه  که  کنیم  اعتراف  باید  سوگمندانه 
بر  مقابل  در  ما  است،  کرده  تأکید  ازدواج  آسان  و  صمیمانه 
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سخت کردن و انجام تکلّف آمیز آن هّمت ورزیده ایم. به راستی! 
تا  شیطانی  و  جاهالنه  هم چشمی  و  چشم  و  رقابت  این  پایان 

کجاست؟
در تصحیح این انحراف خطرناک و درمان این درد جانکاه 
درد  حکیمانه  که  »او«  می شتابیم.  »او«  محضر  به  اجتماعی 
مصلحانه  و  می دهد  شفابخش  نسخة  طبیبانه  می شناسد.  را 
می سوزد و همگان را به بازگشت به سیرۀ پیامبر اکرم)ص( و 

علی)ع( و فاطمه)س( فرا می خواند: 
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الف: مراسم )تشریفات(

تشریفات سادة ازدواج اسالمی 

شما اگر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، 
خواهید دید در اسالم تشریفات ازدواج ساده است. البّته جشن 
و سرور و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری که مایل است، 
اّما اینها جزو دین و جزو تشریفات رسمی و دینی ازدواج نیست. 
نه.  نخواست،  هر کس  بدهد،  انجام  می تواند  خواست  هر کس 
اینکه حتماً بایستی بروند در یک معبد و زانو بزنند جلوی کسی 
و چه بکنند، و مراسمی که در جاهای دیگر وجود دارد، در اسالم 
نیست. در اسالم، یک صیغه ای است شرعی که باید خوانده شود. 
البّته در اسالم برای معامالت گوناگون، معامالتی که اهمّیتش 
کمتر از ازدواج است، شاهد می گیرند... حاال هم که مقررات ثبت 
است و درج در محاکم. مراکز ثبت رسمی است و هیچ تشریفاتی 
را  ازدواج  این  تشریفات  بدون  و  راحت  خیلی  می توانند  ندارد؛ 

انجام دهند. )227(
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عقد اسالمی یا عقد جاهلی

مرسوم  شرایط  و  جاهلی  قیود  اسالم،  مقّدس  شرع  ازدواج،  در 
بین جّهال را برطرف کرد و یک سلسله حرفها و شرایط جدید و 
سّنتهای تازه ای را پایه گذاری کرد. اگر ما کاری کنیم که عقد و 
ازدواج ما از آن چیزهایی که اسالم اِزاله کرده، دور و پاک باشد و 
به آن سّنتهایی که اسالم بنیان گذاری کرده است آراسته و مزین 
باشد، عقد و ازدواج ما اسالمی خواهد شد و عقد بر اساس رضای 

پیامبر اسالم)ص( و رهبر عظیم الشأن بشریت خواهد شد. 
و  کرد  اِزاله  اسالم  که  را  چیزهایی  آن  ناکرده  خدای  اگر 
ریخت بیرون، اینها را ما در عقد ازدواج بیاوریم، آن وقت عقد ما، 
عقد جاهلی خواهد شد. خودمان مسلمانیم، اسممان مسلمان 

است اّما کارمان کار جاهلّیت خواهد شد. 
یا اگر آن چیزهایی را که اسالم بنا گذاشت در کار ازدواج، 

این را رعایت نکنیم، باز عقد، عقد اسالمی کامل نخواهد بود. 
و  قرآنی  سّنتهای  سبک  به  بود،  اسالمی  عقد،  اگر 
بنیان گذاری شدۀ به وسیلة اسالم، زندگی شیرین می شود و زن 

و شوهر با هم خوب زندگی می کنند. )228(

www.book-khamenei.ir



191

آسان بگیرید، خداوند کفایت می کند

جوانها وقتی صحبت می شود می گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش 
چه کار کنیم برای خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است 
که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را می گیرد. فرمود: ان 
یکونوا فقراء یغنِهم اهلل من فضله1 یعنی خدای متعال اینها را 
کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشت آنها 
دشواری خاّصی به وجود نمی آورد. بلکه به عکس خداوند آنها 
را از فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است. 
بله، ما برای خودمان به قول معروف به جای َخرج، بَرج درست 
می کنیم. اضافه های زندگی و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. 
بله، البّته مشکل پیش می آید. تقصیر کیست؟ در درجة اّول تقصیر 
متمّکن است. آن کسانی که امکانات دارند، سطوح را باال می برند، 
سطوِح خواهشها و توّقعات و نیازهای کاذب را باال می برند. بعد 
هم تقصیر بعضی از مسئولین است، که باالخره باید بگویند. باید 
وسایل را فراهم کنند، فراهم نمی کنند. نمی خواهیم بگوییم که 
دولتها برای جوانها و برای ازدواجشان وظایفی ندارند. اّما این باید 
برای جامعه اسالمی جا بیفتد که ازدواج یک ضرورت است، باید 
انجام بگیرد. باید تحّقق پیدا کند. اینکه دخترها بگویند ما هنوز 
آمادۀ ازدواج نشده ایم، پسرها بگویند ما هنوز عقل زندگی نداریم، 
حرفهای منطقی آنچنانی نیست. در خیلی از مسائل زندگی، ما 
خوبند.  هم  خیلی  دارند،  هم  آمادگی  جوانها  نه،  که  می بینیم 
می فهمند. منتها این ازدواج یک مسئولّیت پذیری هم هست. این 
حّس گریز از مسئولّیت، مقداری مانع می شود از اینکه این کار 

انجام شود. )229(
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با شادی و میهمانی موافقیم، با اسراف نه

با  که  کسانی  آن  است.  بد  و  مضّر  جامعه،  یک  برای  تجّمالت 
لّذتها  از  که  نیست  این  معنایش  می کنند،  مخالفت  تجّمالت 
جامعه  برای  مضر  کاری  را  آن  نه!  بی اطالعند،  خوشیهایش  و 
زیادی،  تجّمالت  با  مضر.  خوراکی  یا  دارو  یک  مثل  می دانند. 
جامعه زیان می کند. البّته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. 
اّما وقتی که همین طور مرتب پای رقابت و مسابقه به میان آمد، 

اصاًل از حّد خودش تجاوز می کند و به جاهای دیگر می رود. )230(
برخی، اسراف می کنند. می ریزند و می پاشند. در این روزگار 
که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که اّولّیات زندگی 
هم درست در اختیارشان نیست، این کارها اسراف است، زیادی 

است، بی خود است. هر کس بکند خالف است. )231(
برد،  ثواب  آن  با  می شود  که  کاری  این  با  مردم  از  بعضی 
گناه می برند. با اسرافهایی که می کنند، با خالفهایی که انجام 
می دهند، با آمیختن این عمل َحسن و حسنه به کارهای حرامی 
و  محرم  که  نیست  این  هم  انجام می دهند. حرام همه اش  که 
نامحرم و این چیزها باشد. آنها هم البّته حرام است، اّما ریخت 
و پاش زیادی هم حرام است. اسراف حرام است. سوزاندن دل 
مردمی که ندارند در مواردی واقعاً حرام است. زیاده روی کردن، 
حرام و حالل کردن برای اینکه بتواند جهیزیة دخترش را فراهم 

کند، اینها حرام است. )232( 
با  و  با خرجهای سنگین  که  کسانی  از  نیستم  راضی  بنده 
اسراف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل می کنند. البّته با 

جشن و شادی و میهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم.)233( 
چقدر دخترها و پسرها که اگر ازدواج هم می کنند به خاطر 
بی بند و باری پولدارها، احساس کمبود می کنند. احساس غّصه 
می کنند. احساس عقده می کنند. فکر می کنند چیزی کم دارند. 

احساس سرکوفت می کنند. )234(

www.book-khamenei.ir



193

این هتلها و سالنهای پرخرج، عروسی را 
شیرین نمی کند

این هتلها و سالنها و جشنهای پرخرج را رها کنید. البّته ممکن 
است توی یک سالنی هم کسی جشن بگذارد اّما ساده، مانعی 
ندارد. من نمی خواهم بگویم حتماً، چون بعضی خانه هایشان جا 
ندارد یا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنید. شادی و میهمانی 
و دعوت کردن از دوستان و نزدیکان و خویشاوندان و رفقا خوب 

است اّما اسراف بد است. شأن ملّت مسلمان ما نیست. )235(
عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. حّتی پیامبر اکرم)ص( 
هم برای دختر مکرمة خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی 
کردند و مردم شعر خواندند. زنها دست زدند و خوشی کردند. 
انجام  اسراف  اینها  و  عروسی  و  عقد  مجلس  این  در  نباید  اّما 
بگیرد. یکی از اسرافها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت 
درست  مجالس  گران قیمت  سالنهای  این  در  هتلها،  در  است. 
می کنند. مبالغ زیادی شیرینی و میوه و خوراکی حرام می شود، 
می گردد.  ضایع  و  می شود  ریخته  زمین  روی  می رود،  بین  از 
برای چه؟ برای چشم و هم چشمی؟! برای عقب نماندن از قافلة 

اسراف؟!)236(
ضرر  خودتان  به  هم  شد  اگر  اسراف  بشود.  نباید  اسراف 
زده اید هم به مردم دیگر. هم به جوانها و دخترها و پسرها ضرر 
زده اید و هم خودتان را از چشم پیامبر اسالم)ص( انداخته اید. 
از چشم امام زمان)ع( انداخته اید. این اسراف و زیاده روی، کار 

خالف محسوب می شود.)237(
خیلی  آن  توی  که  نیست  عروسی ای  آن  شیرین،  عروسِی 
شیرین،  عروسِی  می شود.  آن  در  زیاد  اسراف  و  می شود  خرج 
شیرین  عروسی  بود،  که  صمیمانه  است.  صمیمانه  عروسی 
می شود. ولو مختصر باشد. یک اتاق دو اتاق توی خانه، قوم و 
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خویش، دوست و آشنا و رفیق دور هم بنشینند، این می شود 
توی  یا  آنچنانی  سالنهای  و  مفّصل  میهمانیهای  این  عروسی. 
هتلها، خرجهای زیاد، جنسهای گران برای میهمانی، اینها هیچ 
ازدواج  نه!  می کند،  باطل  را  ازدواج  نمی گویم  نیست.  مناسب 
تلخ  را  زندگی  محیط  و  جامعه  محیط  اینها  اّما  است.  درست 

می کند. )238(
دو  توی  نبود،  چیزها  این  نبود،  سالنها  این  که  سابق  مگر 
میهمانها می آمدند شیرینی  اتاق کوچک جشن می گرفتند،  تا 
می خوردند، ازدواجها بی برکت تر از امروز بود؟ عّزت دخترها مگر 
کمتر از امروز بود، که حاال باید حتماً بروند توی این سالنهای 
من  سالنها.  این  با  نمی کنم  مخالفتی  من  ندارد،  عیبی  بزرگ. 
آن  از  هتل،  توی  می روند  بعضی  حاال  مخالفم.  »تشریفات«  با 

کارهای غلط است که لزومی ندارد. )239(
هرچه مراسم را کمتر و ساده تر بگیریم بهتر است. بگذارید 
آن کسانی که ندارند به ازدواج تشویق شوند و آن کسانی که 

ندارند مأیوس نشوند. )240(
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اشتباه بعضی از مسئولین

و  چنان  و  چنین  باشگاههای  توی  که  شده  معلوم  حاال  اینکه 
توی هتلها میهمانی می گیرند، اینها اصاًل مناسب شأِن اهِل علم 
نیست؛ مناسب شأن مردمان پرهیزگار و مؤمن نیست. اینها هم 

مال همان قدیمیهاست. 
سابق  که  چون  می کنند.  اشتباه  امروز  بعضی  متأسفانه 
حاال  می کردند،  رفتار  آن طور  سردمداران  و  کشور  مسئولین 
هم که اینها شدند سردمدار، خیال می کنند باید از این کارها 
بکنند. نه آقا، آنها طاغوتی بودند، آنها اهل دنیا بودند. ما روحانی 
ما  نیستند، اهل دین هستند.  آنهایی هم که روحانی  هستیم، 
زندگیمان جور دیگر است. رفتارمان جور دیگر است. منشمان 
جور دیگر است. اخالقمان جور دیگر است. هدفمان اصاًل با آنها 
فرق دارد. نباید از آنها تقلید کنیم. ما باید کاری بکنیم که مردم 

از ما تقلید کنند. )241( 
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این، آبرو و عّزت نیست

بعضی خیال می کنند که تشریفات و توی هتل چنین و چنان 
و  عّزت  کردن،  زیادی  گرفتن، خرجهای  گران  سالنهای  رفتن، 
و  عّزت  نخیر  می کند.  زیاد  را  پسر  و  دختر  سربلندِی  و  شرف 
شرف و سربلندی دختر و پسر به انسانّیت و تقوا و پاکدامنی و 

بلندنظری آنهاست، نه به این چیزها... )242(
در  چه  مهریّه،  در  چه  ازدواج،  کردن  برگزار  ساده  بدانید! 
جهیزیّه و چه در مجلس عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال 
کنیم  برگزار  ساده  دخترمان  برای  را  عروسی  ما  اگر  می کنند 
دختر ما سرشکسته خواهد شد. نه! سرشکسته نخواهد شد. این 

اشتباه شماست. )243(
ما به آنهایی که ندارند نصیحت می کنیم که به َعرب و عجم 
متوسل نشوند که پول قرض کنند برای اینکه آبرویشان را به 
قول خودشان بخرند! آبرو چیست! این آبرو است؟ اگر چشم را 
باز کنیم، این آبرو نیست. بعضیها خودشان را قرض دار می کنند. 
و  بیخود  دربیاورند!  آب  از  آبرومند  مثاًل  بتوانند  اینکه  برای 

بی جهت. )244(
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اهل تجّمل حسابشان خیلی سخت است 

من به همة مردم در سراسر کشور توصیه می کنم که ازدواجها را 
آسان کنند. بعضیها ازدواج را مشکل می کنند. مهریّه های گران 
و جهیزیّه های سنگین ازدواج را مشکل می کند... خانوادة پسرها 
توّقع جهیزیّه های سنگین بکنند؟ خانوادة دخترها برای چشم و 
هم  چشمی دیگران جهیزیّه ها را و تشریفات را و مجالس عقد و 
عروسی را رنگین تر بکنند؟ چرا؟ اثر این را می دانید چیست؟ اثر 
این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها 

می مانند، کسی جرأت نمی کند به ازدواج نزدیک شود. )245(
مگر کسانی که با تجّمل عروس و داماد می شوند از کسانی 
کسی  چه  خوشبخت ترند؟  می شوند  داماد  و  عروس  ساده  که 
می تواند چنین چیزی را ادعا کند؟ این کارها جز اینکه یک عّده 
جوان را، یک عّده دختر را حسرت به دل کند و زندگی را بر 
اینها تلخ نماید، اگر نتوانستند آن جور آنها هم عروسی بگیرند 
تا ابد حسرت به دل بمانند یا اصاًل نتوانند عروسی بگیرند. چیز 
دیگری نیست... تا آمدند دخترش را بگیرند، چون دستش خالی 
است، این دختر بماند توی خانه. این پسر دانشجو یا کارگر یا 

کاسِب ضعیف، همین طور غیرمتأهل بماند. )246(
محافل  و  مجالس  با  که  کسانی  آن  می کنم  گمان  من 
دیگران  بر  را  کار  سنگین  جهیزیّه های  و  مهریّه ها  با  سنگین، 
است.  سخت  خیلی  خدا  پیش  حسابشان  می کنند،  مشکل 
نمی شود بگویند که آقا ما پول داریم، می خواهیم بکنیم، چون 
دلیل  که  داریم  است.  روزگار  غلِط  حرفهای  آن  از  این  داریم. 
نشد. انسان وقتی »دارد«، کاری بکند که دیگران نتوانند هیچ 
بروند  نکنند  جرأت  جوانها  است؟  درست  این  بکنند،  اقدامی 
افرادی  نمی توانند،  افرادی که  نباید کاری بشود  ازدواج.  طرف 
نّیتشان  خالف  هست،  فکرشان  نمی خواهد، خالف  دلشان  که 

هست، نتوانند ازدواج کنند. )247(
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زحمت بیخودی

اسرافکاری و زیاده روی و... این کارها را نکنید، به مصلحت نیست. 
شارع مقّدس هم راضی نیست. شما هم یک زحمت بیخودی به 
خودت می دهی. عوض این همه خرج کردن، یک دهمش را به 
یک مستحقی بده، یک عالم ثواب ببر. مگر دیوانه اند اینهایی که 
این همه خرج می کنند بدون ثواب، بدون اَجر، بدون رضای الهی. 
حّتی بدون رضای مردم. مردم همه راضی نمی شوند از آدم... خدا 

را راضی کنید. )248(
اگر چنانچه در میهمانیها، در نمی دانم فالن هتل ریخت و 
پاش کنید، میوۀ نوبر بیاورید و... میهمانی شما سر و صورت و 
رونقی پیدا می کند؟ البّته اجر الهی هم هیچ ندارد. این را بدانید 
گناه  که  نباشد  گناه  اگر  کردن  اسراف  ندارد.  الهی  اجر  هیچ 
ثواب ندارد.  است، البّته اگر صورتی باشد که گناه ندارد، قطعاً 
اّما صدها دختر و پسر جوان دیگر را از داشتن میهمانی عروسی 
محروم می کنید؛ چون نگاه می کنند و می خواهند با شما چشم  

هم چشمی بکنند. نمی توانند، کار عقب می افتد. )249(
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از خاندان پیامبر)ص( تقلید کنید

بهترین دخترهای عالم، حضرت زهرا)س( بود. بهترین پسرهای 
عالم و بهترین دامادها هم، حضرت امیرالمؤمنین)ع( بود. ببینید 

اینها چگونه ازدواج کردند؟
هزاران جوان زیبا و بااصل و نسب و قدرتمند و محبوب به 
یک تار موی علی بن ابیطالب)ع( نمی ارزند. هزاران دختر زیبا و 
بااصل و نسب هم به یک تار موی حضرت زهرا)س( نمی ارزند. 
آنهایی که هم از لحاظ معنوی و الهی آن مقامات را داشتند، هم 
بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر پیامبر)ص( بود. رئیس 
جامعه اسالمی. حاکم مطلق. او هم که سردار درجة یک اسالم 
بود. ببینید چطوری ازدواج کردند؟ چه جور مهریة کم، چه جور 
جهّیزیة کم. همه چیز با نام خدا و با یاد او. اینها برای ما الگو 
هستند. همان زمان هم جاهالنی بودند که مهریة دخترانشان 
بسیار زیاد بود مثاًل هزار شتر. آیا اینها از دختر پیامبر)ص( باالتر 
بودند؟ از آنها تقلید نکنید. از دختر پیامبر)ص( تقلید کنید، از 

امیرالمؤمنین)ع( تقلید کنید.)250(
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لباس عروس کرایه ای

بعضیها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه! چه لزومی دارد. 
حاال لباس عروس می خواهند، بعضیها لباس عروس را می روند 
کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه ننگی؟ چه 
که  است  این  ننگ  می دانند.  ننگ  را  این  بعضیها  دارد؟  مانعی 
انسان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک بار آن را 
مصرف کند، بعد بیندازد دور. یک بار مصرف! آن هم با این وضعی 

که بعضی مردم دارند، بعضیها واقعاً نیاز دارند. )251(
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ب: مهرّیه، نشان ارادت یا قیمت گذاری؟

پیامبر اکرم)ص( سّنت 
مهریة جاهلی را شکست

باشد  نبی اکرم)ص(  که  ـ  است  مهر  مشرِّع  که  کسی  آن  خود 
ـ که از همه کائنات باالتر است و دختر مطهره و عزیزۀ او که 
از همة زنان عالم از اّولین و آخرین باالتر است و شوهر او که 
امیرالمؤمنین)ع( باشد که از جمیع خالیق از اّولین و آخرین بعد 
از پیامبر)ص( باالتر است، برای این دو نفر که جوان بودند، زیبا 
بودند، عنوان داشتند، محترم بودند، اّول شخص مدینه بودند، 

دیدید پیغمبر چقدر ِمهر قرار داد؟)252(
پیامبر)ص( آمد همه اینها را شکست، برای اینکه مانع ازدواج 
می شود. اینها مانع از ازدواج دخترها و پسرها می شود. گفت این 
چیزها را رها کنید. ازدواج شروعش آسان است. از لحاظ شرایط 
مادی، سهل ترین است، آنچه که در ازدواج مهم است رعایتهای 

بشری و انسانی است. )253(
خیال نکنید آن وقتها مهریة زیاد و سنگین یا جهیزیّة زیاد 
سرشان نمی شد. چرا آقا! آن وقتها هم بعضی، از این بی عقلیها 
مثل بی عقلیهای زمان ما را داشتند که مثاًل یک میلیون مثقال 
بی عقلیهایی  همین  مثل  درست  بکنند.  دخترشان  مهریة  طال 
که امروزه بعضیها دارند. این کارهای مبالغه آمیز این طوری اصاًل 
کار ُجّهال است. اسالم آمد همة اینها را به هم ریخت. نه اینکه 
پیامبر)ص( بلد نبودند بگویند دختر من هزار شتر سرخ موی با 
فالن شرایط باید مهریّه اش باشد. چرا می شد؛ منتها اسالم همه 

را به هم ریخت. )254(
مهریة سنگین مال دوران جاهلّیت است. پیامبر اکرم)ص( 
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است.  اعیانی  خانوادۀ  یک  از  پیامبر)ص(  کرد.  منسوخ  را  آن 
بودند.  قریش  خانوادۀ  اعیانی ترین  تقریباً  پیغمبر)ص(،  خانوادۀ 
خود ایشان هم که رئیس و رهبر این جامعه است. چه اشکالی 
داشت دختر به آن خوبی که بهترین دختران عالم است و خدای 
متعال او را سّیدهًْ الّنساء العالمین قرار داد من االّولین و اآلخرین 
می خواهند  است  متقیان  موالی  که  عالم  پسرهای  بهترین  با 
ازدواج کنند، مهریة ایشان زیاد باشد؟ چرا ایشان آمدند و این 

مهریة کم را قرار دادند که اسمش مهر الّسّنه1ًْ است. )255(
زهرا)س(  حضرت  جهیزیة  در  اینکه  می کنم  گمان  من 
این قدر سادگی رعایت شد و در مهریة ایشان و همة اهل بیت 
پیامبر)ص( به آن مهر کم، مهر الّسّنهًْ مقّید بودند، در حالی که 
همه قبول داشتند که بیش از مهر الّسّنهًْ هم جایز است، اّما این 
حد را حفظ کردند. این یک جنبة نمادین داشت. برای اینکه 
این  تا دچار  آن،  به  برای عمل  باشد  پایه ای  و  مبنا  بین مردم 

مشکالتی که بر اثر زیاده رویها پیش می آید، نشوند. )256(

1. کافی، ج 5، الّسنهًْ فی المهمورف ص 375، حدیث 7

www.book-khamenei.ir



203

چرا اصرار بر 14 سکه

اینکه می بینید ما گفتیم 14 سّکه بیشتر را عقد نمی کنیم، نه 
برای این است که چهارده سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد 
می کند. خیر. چهارده هزار سکه هم باشد، ازدواج اشکالی ندارد. 
فرقی ندارد. این برای این است که آن جنبة معنوی ازدواج، غلبه 
پیدا کند بر جنبة ماّدی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد 
و ستد ماّدی نباشد. اگر تشریفات را کم کردید، جنبة معنوی 

تقویت خواهد شد. )257(
مهریّه هرچه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، 
چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، 
اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به 
معّین  را  مهریّه ای  یک  مقّدس  شارع  ولی  ندارد.  مالی  مسائل 
کرده که باید یک چیزی باشد. اّما نباید سنگین باشد. بایستی 

عادی باشد جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند. )258(
در ازدواج، آنچه که اتفاق می افتد، یک حادثه و پیوند انسانی 
است، نه یک معاملة پولی و مالی، اگرچه یک مالی هم در بین 
هست در شرع مقّدس اسالم، آن مال جنبة نمادین دارد. جنبة 

رمزی دارد. خرید و فروش و بده بستان نیست. )259(

www.book-khamenei.ir



204

مهرّیة باال بی احترامی به دختر است 

اگر کسی برای دختر خود اهمّیت قائل است، یا دختری برای 
خود ارزش قائل است، راهش این نیست که بگوید باید مهریّة ما 
را زیاد کنید. مهریّه هر چقدر کمتر باشد، جنبة انسانی این پیوند 

بیشتر است. )260(
هیچ پولی، هیچ ثروتی، معادل یک انسان نمی شود، نه هیچ 
مهریّه ای می تواند قیمت سر انگشت یک زِن مسلمان باشد و نه 
هیچ درآمدی برای یک مرد یا زن می تواند معادل با شخصّیت 
به  احترام  برای  را  دخترشان  مهریّه های  که  کسانی  باشد.  او 
دخترشان باال می برند، اشتباه می کنند. این احترام نیست. این 
جنس  شما  مهریّه،  بردن  باال  با  اینکه  برای  است.  بی احترامی 
این معاملة انسانی را، یعنی یکی از دو جنس معاملة انسانی را 
ـ چون هر دو در مقابل هم هستند ـ تنّزل می دهید به حّد یک 
کاال و یک متاع. می گویید دختر من آنقدر می ارزد. نه آقا! دختر 

شما اصاًل با پول قابل مقایسه نیست...
این مهریه یک سّنت اسالمی و الهی است. برای این نیست 
که در مقابل این موجود شریف عزیِز انسانی، انسان بخواهد یک 

چیزی بدهد. )261(
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مهرم حالل، جانم خالص

گاهی اوقات مرد آنچنان است که زن هر چقدر هم مهریّه داشته 
را  کسی  که  مهریّه  خالص.  جانم  حالل،  مهرم  می گوید:  باشد 
خوشبخت نمی کند... روش شرعی، انسانها را خوشبخت می کند. 
محّبت هم به این چیزها بستگی ندارد. هر چقدر که پول 
در این طور مسائل کمتر باشد، عنصر ماّدی بیرون بشود، عنصر 

انسانی تقویت می شود؛ محّبت بیشتر می شود. )262(
بعضی خیال می کنند مهریة سنگین به حفظ پیوند زناشویی 
ناکرده  خدای  اگر  است.  اشتباه  خطاست.  این  می کند.  کمک 
معجزه ای  هیچ  سنگین  مهریة  باشند،  نااهل  شوهر  و  زن  این 

نمی تواند بکند. )263(
بعضی از خانواده های طرف عروس می گویند که ما مهریة 
آن قدر باال نمی خواهیم ولی خانوادۀ داماد برای پز دادن و تفاخر 
اینها  خب  قدر.  فالن  یا  میلیون  چند  نمی شود!  نه  می گویند 
خوشبخت  باال  مهریّة  با  هیچ کس  است.  اسالم  از  دوری  همه 
ازدواج  نباشد  مهریّه  اگر  می کنند  خیال  که  اینهایی  نشد. 
ازدواج  می کنند.  اشتباه  اینها  شد،  خواهد  متزلزل  دخترشان 
اگر چنانچه بامحّبت بود، با وضعّیت درست بود، بی مهریّه هم 
متزلزل نمی شود. ولی اگر چنانچه بر مبنای خباثت و زرنگی و 
کالهبرداری و فریب و این چیزها بود، مهریّه هر چقدر هم که 
زیاد باشد، مرِد بدجنس زورگو، کاری خواهد کرد که بتواند از 

زیر بار این مهریّه هم فرار کند. )264(
بعضیها می گویند ما مهریّه را سنگین می کنیم برای اینکه 
مانع طالق بشویم. این خیلی خطای بزرگی است. هیچ مهریّة 
است. آن چیزی که  نشده  و  نمی شود  از طالق  مانع  سنگینی 
مانع طالق می شود، اخالق و رفتار است. رعایت موازین اسالمی 

است. )265(
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مهرّیة باال، سّد راه ازدواج جوانان 

به جامعه  قرار می دهند،  برای خانمشان  باال  کسانی که مهریّة 
از  خیلی  می مانند،  خانه  توی  دخترها  از  خیلی  می زنند.  ضرر 
پسرها بی زن می مانند، به خاطر اینکه این چیزها وقتی در جامعه 
به جای  نَّه«،  السُّ »َمهُر  به جای  عادت شد،  و  رسم شد، سّنت 
اینکه مهر پیغمبر)ص( سّنت باشد، وقتی مهر جاهلی سّنت شد، 

اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد. )266(
اگر چنانچه در ازدواج بحث ماّدیات عمده شد، این معامله 
به معاملة ماّدی.  انسانی تبدیل خواهد شد  عاطفی و روحی و 
و  چشم  این  سنگین،  جهیزیّه های  این  گران،  معامله های  این 
هم چشمیها و این به رخ کشیدن ثروتها و پولها ـ که برخی از 
افراد غافل و بی خبر می کنندـ  ازدواج را در واقع خراب می کنند. 
لذاست که در شرع مقّدس مستحب است مهریّه کم گرفته شود 

نَّه« موردنظر است. )267( که »َمهُر السُّ
اگر مهریّه سنگین شد، ازدواجها مشکل خواهد شد، پسرها 
و دخترها بی خانمان خواهند ماند. هرچه آسان تر بگیرید بهتر 

است. )268(
آن قدر  که  می کنم  خواهش  کشور  سراسر  مردم  از  من 
کاری  این  است.  جاهلی  سّنت  این  نکنند.  زیاد  را  مهریّه ها 
است که خدا و رسول)ص( در این زمان بخصوص، از آن راضی 
باطل است.  ازدواج  نیستند. نمی گوییم حرام است. نمی گوییم 
و  هدی)ع(  ائمه  و  ایشان  اوالد  و  پیامبر)ص(  سّنت  اّما خالف 
بزرگان اسالم است. خالف روش اینهاست و بخصوص در زمان 
ما که کشور احتیاج دارد به اینکه همة کارهای صحیح، آسان 
شود، هیچ مصلحت نیست که بعضی ازدواجها را این طور مشکل 

کنند. )269( 
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ج: جهیزّیه، توشة زندگی یا 
بهانة فخرفروشی؟

عّزت دختر به اخالق است نه جهیزّیه

جهیزیّه برای دختر مایة عّزت نیست. عّزت دختر به اخالق او و 
به رفتار و شخصّیت خود اوست. 

می کنند  اذیّت  را  خودشان  عروس،  خانواده های  از  بعضی 
پول  زحمت  به  ندارند  هم  پول  اگر  و  می اندازند  زحمت  به  و 
تهیه می کنند. اگر پول دارند خرج زیادی می کنند، برای اینکه 
یک جهیزیّه مفّصل پرزرق و برقی را مثاًل در اختیار دخترشان 

بگذارند. )270(
مهریّه و جهیزیّة زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی کند 
الزم  اعتماد  و  سکون  و  آرامش  آن  به  را  خانواده ای  هیچ  و 
نمی رساند. اینها زوایای زندگی است. فضوِل1 زندگی است و جز 

دردسر و اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده ای ندارد. )271(
مبادا  کنید.  درست  جهیزیّه  کنید،  قرض  پول  بروید  مبادا 
به زحمت  را  مبادا خانواده تان  بیندازید.  به زحمت  را  خودتان 
بیندازید. مبادا خیال کنید که دخترتان اگر جهیزیّه اش کمتر از 
دختر همسایه و قوم و خویش بود، این سرشکستگی است. نه 

این سرشکستگی نیست. )272(

1. زیادی
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چشم و هم چشمی و معضل جهیزّیه

خانواده ها روی چشم و هم چشمی، جهیزیّه را برای خودشان یک 
معضل می کنند. بعد که این معضل را خودشان به یک نحوی 
را  معضل  این  رنج  که  است  دیگران  نوبت  تازه  کردند،  تحّمل 
این  دخترتان  جهیزیّة  در  شما  وقتی  اینکه  خاطر  برای  ببرند. 
همه وسایل درست کردید، بعد کسانی که دیدند، تکلیف آنها 
چیست؟ این چشم و هم چشمیها آخر به کجا خواهد رسید؟ این 
همان مشکالتی است که درست خواهد شد. اسالم می خواهد 

اینها نباشد. )273(
روی دست  بزنند  برای جهیزیّه  که  بعضیها سعی می کنند 
همة قوم و خویشها و همسایه ها و دوست و آشناها که این هم 
غلط است... باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست است، 
چه چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه چیزی حق است؟ 
زندگی  یک  که  دارند  الزم  وسایلی  یک  نفره  دو  خانوادۀ  یک 

ساده ای داشته باشند. )274(
غلط،  کارهای  زیاده رویها،  پاشها،  و  ریخت  اقسام  و  انواع 
بخرند،  باید  حتماً  را  چیزی  جور  همه  سنگین.  جهیزیّه های 
آن  از  بیشتر  چیز  یک  اقاًل  که  بگذارند،  جهیزیّه  توی  بیاورند 
دخترخاله اش، یا نمی دانم خواهرش، یا آن همسایه شان یا آن 
همکالسی شان داشته باشد. اینها از آن غلطهای بسیار موذی و 
آزاردهنده است، برای خود انسان و برای مردم. خیلی از دخترها 
نمی توانند به خانة بخت بروند، خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج 
اگر  گرفتاریها.  همین  خاطر  به  چیزها.  همین  خاطر  به  کنند، 
بودند،  نکرده  آن قدر سخت گیری  مردم  اگر  بود،  آسان  ازدواج 
جهیزیّه های  این  اگر  نبود،  سنگین  مهریّه شان  اگر  بعضیها 
جاهالنه نبود و پدر و مادرها به خیال خودشان برای اینکه مبادا 
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دل دخترشان بشکند، خودشان را به آب و آتش نمی زدند، این 
گرفتاریها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد. )275(

از اّول، بعضیها، همة ریز و درشت الزم و غیر الزم را برای 
دخترشان به عنوان جهیزیّه فراهم می کنند که مبادا از دختر 
فالنی، از نمی دانم دخترعمویش، یا از خواهرش یا از جاری اش 
است.  غلط  کارها  این  نیست.  درست  اینها  باشد.  کمتر  مثاًل، 
اسباب زحمت شماست. آن هم زحمتی که هیچ اجری پیش 

خدا ندارد، مایة تشّکر هم نمی شود. )276( 
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به فکر دیگران هم باشید

که  نفری  دو  برای  چرا  شما  که  می پرسیم  وقتی  بعضیها  از 
که  کنید  خالی  می خواهید  را  بازار  بکنند،  زندگی  می خواهند 
جهیزیّه برای دخترتان درست کنید؟ می گویند: خب ما داریم. 
چون داریم می خواهیم بکنیم. آیا این استدالل، کافی است؟ چون 
داریم! نه. این استدالل به هیچ وجه کافی نیست. استدالل غلطی 
است. در یک جامعه همه جور انسان زندگی می کند. شما باید 
کاری کنید که آن دختری هم که ندارد، اگر خواست شوهر بکند 
بتواند وااّل این جهیزیّه ای که شما دارید برای دخترتان درست 
می کنید، این مهریّه ای که شما دارید به عروستان می دهید، این 
دیگر دِر ازدواج را برای دیگران خواهد بست... این روش انسانی 

نیست. این روش اسالمی نیست. )277(
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جهیزیة بهترین عروس عالم 

بهترین دخترهای  اکرم)ص(،  پیغمبر  به دختر  نگاه کنید  شما 
عالم، فاطمه زهرا)س( بود. بهترین زنهای اّولین و آخرین، فاطمه 
زهرا)س( بود. هرگز دختری و زنی به آن خوبی، به آن شرافت 
آخر  تا  اّول  از  عالم  زنهای  همه  است.  نیامده  عظمت  آن  به  و 
هستند  ذّراتی  مثل  هستند.  خدمت کارهایی  مثل  او  مقابل  در 
امیرالمؤمنین)ع(،  مقابل خورشید جهان افروز. شوهرش هم  در 
را  مکارمشان  و  فضائل  همة  چنانچه  اگر  عالم.  مردان  بهترین 
جمع کنیم. همة مردان عالم به یک ناخن او هم نمی رسند؛ این 
ازدواج  همدیگر  با  فضیلت،  و  زیبایی  مظهر  عظمت،  مظهر  دو 
کردند. جهیزیّه شان همان چند قلم ارزان قیمتی بود که در کتابها 
نوشته اند و ضبط کرده اند: یک تّکه حصیر، یک تّکه لیف خرما، 
کاسه.1  یک  کوزه،  یک  دستاس،  یک  و  رختخواب  دست  یک 
همه اش را اگر چنانچه به پول امروز روی همدیگر بگذارند، معلوم 
نیست که چند هزار تومان مختصری بیشتر بشود. همان مهریّه 
را از امیرالمؤمنین)ع( گرفتند و پولش را دادند جهیزیة مختصری 
را فراهم کردند و بردند خانة شوهر. حاال ما نمی گوییم دخترهای 
ما مثل فاطمه زهرا)س( جهیزیّه بگیرند. نه دخترهای ما مثل 
فاطمه زهرا)س( هستند و نه خود ماها مثل پدر ایشان هستیم 
و نه پسرهای ما مثل امیرمؤمنان)ع(، شوهر فاطمه زهرایند. ما 
اّما معلوم  با هم فرق داریم.  کجا و آنها کجا؟! زمین تا آسمان 
را  جهیزیّه  است.  جهت  آن  جهت،  است.  راه  آن  راه،  می شود 
مختصر بگیرید. به این و آن نگاه نکنید، خرج زیادی نکنید. کار 

را برای کسانی که ندارند مشکل نکنید. )278(
نفر  دو  شاید  که  بود  قدری  به  زهرا)س(،  فاطمه  جهیزیة 

1. بحاراالنوار، ج 43، باب 5، ص 94
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آن خانه.  ببرند  بردارند  این خانه  از  با دست می توانستند  آدم 
اکرم)ص(  پیامبر  آیا  اینهاست.  ارزش  اینهاست.  افتخار  ببینید 
نمی توانستند یک جهیزیة مفصل تشکیل دهند؟ اگر پیامبر)ص( 
اشاره ای می کردند، این مسلمانانی که در اطراف ایشان بودند، 
از  داشتند،  پول هم  بودند،  متمّکنی  آدمهای  بعضیهایشان هم 
خدا می خواستند که بیایند یک هدیه ای بدهند، کمکی بکنند. 
یاد  شما  و  من  که  است  این  برای  این  نکردند؟  چرا  نکردند. 
بگیریم. وااّل بنشینیم و تعریف کنیم و خوشمان بیاید و بعد هم 
را نمی بریم. نسخة  فایده ای دارد؟ استفاده اش  نگیریم، چه  یاد 
باید  طبیب را که انسان نباید بگذارد روی طاقچه تماشا کند. 
عمل کنیم تا بهره اش را ببریم. رژیم غذایی را باید عمل کنید 
تا فایده اش را ببرید. اینها رژیم غذایی روح است، رژیم غذایی 
صّحت جامعه است. صّحت خانواده است. باید عمل شود. ساده 

برگزار کنید. )279(
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عروس خانمها شما نگذارید

نگذارند. عروسها،  را سنگین کنند. دخترها  نگذارید جهیزیّه ها 
شما نگذارید. پدر و مادرها هم اگر می خواهند، شما نگذارید. این 

همه جنس گران را می خواهید چه کنید؟)280(
مادرهای عروسها در تهیه جهیزیّه دست نگه دارند، خیلی 
افراط و اسراف نکنند. نگویند حاال مثاًل دخترمان است، دلش 
بیخود  ما  نمی خواهند.  دخترها  خوبند.  دخترها  نه.  می شکند. 
این سمت که هر چیِز قشنگ و  به  بکشانیم  را  آنها  نباید دل 

لوکس و... حتماً باید برایش تهیه شود. )281(
این دخترخانمها که می خواهند جهیزیّه درست کنند، برای 
خرید اسباب سر عقد و جهیزیّه، توی این دکانهای گران قیمت 
بعضی از جاهای تهران، آن محاّلت گران قیمت که معروف است 
ـ نمی خواهم البّته اسم بیاورم ـ من می شناسم کجاهاست که 
پا  آنها  طرف  اصاًل  گران،  جنس  به  است  معروف  دکانهایش 
نگذارند. بروند آن جاهایی که معروف به گرانی نیست. این طور 
خرید  برای  بیندازند  راه  دنبالشان  را  بیچاره  داماد  که  نباشد 

عروس و خرید عقد. متأسفانه از این کارها می کنند. )282(
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جلسة عقد به پایان می رسد!

اینجا نقطه آغاز یک پیوند مقّدس است، خوشا به حالشان. چشمها 
در هم گره می خورند. »ان شاءاهلل مبارک باشد!« و دوباره سرود 
صلوات است که مجلس زمینیان را با عرشیان همنوا می کند. و 
این دستهای پرمهر »سّید« است که در محضر خدای مهربان 
به دعا و امید برداشته می شود و آرزوهای پدرانه ای است که از 
لطِف کریِم  به آستان  پیوسته  به هم  فرزنداِن  برای  قلب  صمیم 

مهرباِن بنده نواز عرضه می شود:
»پروردگارا! دلهای اینها را همیشه به هم مهربان و بامحّبت 

بدار.
عنایت  آنها  به  طاهری  و  طّیب  ذریّة  و  فرزندان  پروردگارا! 

کن.
اولیای  و  تو  رضای  آنچه  که  بدار  موّفق  را  آنها  پروردگارا! 

توست بر طبق آن عمل کنند.
پروردگارا! کسانی را که مسبب این کارهای نیک می شوند، 

از طرف خود اجر و مزد شایسته ای عنایت کن«.
زود  چقدر  پربرکتی!...  ضیافت  چه  و  پرفیضی  مجلس  چه 

تمام شد...
این  بعد  لحظاتی  و  از جا می کند.  برمی خیزند. مجلس  آقا 
عروسهای جوانند که با حسرت دامادها را در آغوش گرم رهبر 
مهربان مشاهده می کنند. و »آقا« با این کلمات آنان را تا دروازۀ 

بهشت خوشبختی بدرقه می کند:
»خداوند ان شاءاهلل مبارک کند، خداوند ان شاءاهلل شماها را 
به پای هم پیرتان کند. خداوند دلهایتان را شاد کند. ان شاءاهلل 
بتوانید برای خودتان، برای خانواده تان، برای کشورتان و برای 

دنیای اسالم مایة عزت و افتخار باشید.«
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و ما همچنان سرمست از عنایات ویژۀ بانوی زمین و آسمان 
و سرور نیکان و صالحان و مادر اولیا و معصومان عرضه می داریم: 
زهرای  ای  و  بزرگ  فاطمة  ای  پیامبر)ص(  و  اسالم  کوثر  ای 

اطهر)س( در این راه پرفراز و نشیب یاورشان باش!
والّسالم
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