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  هر آن كس خاطري مجموع و ياري نازنين دارد

  

  سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد  
  

  حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است
  

  ستين داردكسي آن آستان بوسد كه جان در آ  
  

  دهان تنگ شيرينت مگر مهر سليمان است
  

  لعلش جهان زير نگين دارد مكه نقش خات  
  

  لب لعل و خط مشكين چو اينش هست آتش نيست
  

  بنازم دلبر خود را كه حسنش آن و اين دارد  
  

  ]ـ ديوان حافظ 117قسمتي از غزل [  
  پند ناصح به گوش جان بشنو

  

  ور نبشته بر وري ديوار  
  

  يحتي كنمت بشنو و بهانه مگيرنص
  

  هرآنچه ناصح مشفقت بگويدت بپذير  
  

  ]سعدي[  
  
  
  
  

_________________________________________________________________________ 

او از آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت و شوهران  -1

 .در كنار همسران بياسايند
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  مقدمه مترجم

  
  را در صدف جانها آفريد محبتبه نام آنكه مرواريد 

  كي تواند آدم از حوا بريد    ش آفريد»يسكن اليها«چون پي 
  ]مولوي[  

بود است و عاملي مؤثر س و بنايي محكم، بقايي محبوب نزد معازدواج، پيوندي مقد
رود و  شمار مي ت و رحمت بهو مفيد در حفظ دين، پذيرش عبادت انسان، تكوين مود

شيوة پاسداري و صيانت از حريم عفت و پاكدامني، تضمين رزق و روزي و تعظيم 
بخش  بخش روحهاي سرگشته و سرگردان، حيات ازدواج آرامش. سنت نبوي است

  .يتگر افكار گسسته و پريشان استدلهاي افسرده و نگران و هدا
اي براي رشد و كمال، تأمين سالمت جامعه و  مكتب متعالي اسالم، ازدواج را وسيله

رو پيروان خود را به تسريع در ازدواج و ترك عزوبت دعوت  از اين. داند بقاي نسل مي
  .كند مي

، عشق و مودت و موجب محبتي رحمت و  در فرهنگ اسالمي، ازدواج مقدمه
همسران شايسته، غمخوار يكديگر در سفر پرفراز و . سامان يافتن زندگي انسان است

هاي كيان خانواده و  زن و مرد، استوانه. نشيب زندگي و ياور هم در طاعت پروردگارند
اند و تعامل و حسن سلوك آن دو، الگو و سرمشق زندگي  ستونهاي خيمه زندگي

  .فرزندان است
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د زن، نيكو شوهرداري و امتياز مرد، حسن تدبير در اداره در شرع مقدس اسالم، جها
اسالم بر تسهيل امر ازدواج و تحكيم بنيان خانواده و سامان بخشيدن . امور زندگي است

به زندگي نسل جوان و پيشگيري از مفاسد اخالقي و اجتماعي آنان تأكيد دارد و همگان 
  1.تاس دادهرا در فراهم ساختن مقدمات ازدواج ترغيب 

تر  تر و راضي دهد كه افراد متأهل در مجموع خوشبخت تحقيقات گوناگون نشان مي
از افراد مجرّد و مطلّقه و بدون همسر هستند، همچنين سالمت جسمي و رواني افراد 

  !تر و وضعيت اقتصادي بهتري دارند متأهل بيشتر است و عموماً عمر طوالني
خاطر  ه شايسته و نيك فرمان داده و بهريزي خانواد پي به اين منظور، اسالم به

ساز و سعادت و سكون، اساس انتخاب را در  پرورش و تربيت نسلي شايسته و تاريخ
  .وهله نخست ايمان، اخالق و نجابت بيان كرده است

بايد دانست كه ازدواج امر گذرايي نيست، بلكه يك عمر زندگي مشترك براساس 
بردار نيست و شرايطي هم كه زوجين بر آن  وخيهيچ وجه ش پيمان استواري است كه به

لذا بايد چشمها را خوب باز كرد و . باشد اند قابل تحريف و تنقيض نمي توافق كرده
  .شتابزده مبادرت به انجام اين جريان تأثيرگذار در سعادت خويش ننمود

گاه ، پايمحبتاي كه جايگاه مهر و  بنابراين چاره اين است كه براي تشكيل خانواده
هاي اسالم را  انس و مودت و كانون اصلي تكوين شخصيت انسان است، اصول و برنامه

اي شود براي اقناع و ارضاي مشروع  هاي ما وسيله تا خانواده. درآوريممو به اجرا  موبه
هاي جنسي، توليد و تربيت نسل، ايجاد صميميت و تفاهم و تعاضُد، تكميل و  سائقه

  ]انشاءاهللا[ 2.انتكامل و آرامش روح و رو

_________________________________________________________________________ 

 .، سعيد آزرمي سه ساري»ميثاق مقدس«نقل از  -1

 .239آبادي، ص  دكتر حسين لطف ،دشروانشناس ر -2
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شود، به بررسي هدايات خدا و  آنچه در اين مختصر، تقديم شما عزيزان مي
 شأن اسالم، در خصوص؛ ازدواج و تشكيل خانواده، رهنمودهاي پيامبر عظيم

و وظايف و حقوق زوجين در مقابل  ]خواستگاري، زفاف، وليمه عروسي، آداب جماع[
دگي و نحوه مواجهه با آن و در خاتمه طالق هم، و بررسي مشكالت و اختالفات خانوا
  .باشد و جدايي و آگاهيهايي در اين موضوع مي

لفين و محققين هركدام وهرچند در خصوص ازدواج كتابهاي زيادي نگاشته شده و م
اند، ولي جاي كتابي كه  به فراخور حال و آيده خود، جهت يا جهاتي را پيش گرفته

رسولش را در اين موضوع عرضه نمايد و نگاه آنان را به بتواند مستقيماً ديدگاه خدا و 
  .باشد اين مهم از زبان خودشان مطرح كند، همچنان خالي مي

 صاحبو  هابزرگترين استاد از آن،ي جانب با مطالعه كتاب حاضر كه نويسند اين
هاي ايشان در موضوعات متنوع  در ترتيب اسالمي در جهان اسالم بود و نوشته اننظر 

باشد، با اعتراف به  ث، گنجينه عظيم فرهنگ اسالمي ميير، برگرفته از آيات و احادمذكو
ضعف و نقص فراوان خويش، آن را به فارسي ترجمه نموده و تقديم جوانان برومند 

هاي مسلمان و جوانان  نمايم، و موفقيت و شادكامي تمام خانواده مان مي جامعه اسالمي
  .دارمه اليزال او مسئلت ازدواج را از درگا ي در آستانه

دانم خدمت شما خواننده  باره اين كتاب را ضروري ميدر خاتمه نكاتي چند در
  .گرامي عرض نمايم

نويسنده محترم، مرحوم ناصح علوان، يكي از بزرگترين علماي تربيت اسالمي : اوالً
اد اش با منش دعوتگرانه و جهاد و اجته در جهان اسالم بود كه در طول حيات طيبه

» االوالد تربيه«مداوم، نقش اساسي در تكوين و تربيت جوانان مسلمان داشته كتاب 
فرد در حوزه تربيت اسالمي است كه خوشبختانه به  ، يكي از كتب منحصر بهنايشا

  .يماز مباحث، از اين كتاب، بهره برده ا اي فارسي ترجمه شده و ما در پاره
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ضي موارد فقط قسمتي از حديث را ذكر مرحوم مؤلف جهت اختصار، در بع: ثانياً
كرده كه در ترجمه سعي شده، متن كامل حديث ترجمه شود، البته بعضي احاديث از 

برخوردار است، مترجم جهت  يباشد ولي از مضمون و متن خوب نظر سند ضعيف مي
  .رعايت امانت بدون دخل و تصرف آنها را ذكر نموده است

ترجم احساس توضيح بيشتر براي فهم بهتر نموده كه با اي از مباحث، م در پاره: ثالثاً
، مطالبي افزوده )اهللا حفظ(استفاده از كتب دانشمندان معاصر مخصوصاً دكتر قرضاوي 

  .است
در مباحثي چون طالق، موسيقي، ازدواج با غيرمسلمان، بين فقها و علماي : رابعاً

اي از اين  دارد، لذا در پارهنظرهايي جزئي وجود  اسالمي و نيز مذاهب اسالمي اختالف
  .مسائل مترجم براي آگاهي بيشتر، منابع فارسي معرفي نموده است

  .آمده از ضمائم مترجم است[ ] اشعار و آنچه داخل كروشه : خامساً
هاي مسلمان و جوانان در استانه ازدواج  در پايان موفقّيت و شادكامي تمام خانواده

د متعال خواهانم و از همه عزيزاني كه حقير را در براي انتخاب صحيح از درگاه خداون
ترجمه، تصحيح، تايپ و چاپ اين كتاب ياري دادند خصوصاً رفيق شفيقم دانشجوي 
كارشناسي ارشد علوم قرآني آقاي رحيم خاكپور و استاد حسين تيموريف سردفتر 

يد عزّت و و از خداوند متعال تجد. ازدواج شهر تايباد، كمال تشكر و امتنان را دارم
  .نمايم عظمت اسالم و مسلمانان را عاجزانه مسئلت مي

  
  ابراهيم تيموري بازگري –التماس دعاي خير 

  1383بهار  –روستاي بازگوي  –خواف 
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  مقدمه مؤلف

  
���� ���� ��� 	
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حمد و سپاس مخصوص خدايي كه براي ارضاي غريزه جنسي بندگانش، ازدواج را 

گردانيد و سالم و درود بر شخصيتي كه عفّت و پاكدامني را سنّتي جهت اصالح مشروع 
سالم و . اخالق و كردار بشريت در طول زمانهاي متمادي، از خود به يادگار گذاشت

ي كه اوامر الهي را امتثال نمودند و به حق بهترين درود بر خاندان و يارانش؛ آن كسان
و نيز بر تمامي رهروان و پيروان راهشان . سوي انسانها فرستاده شدند امتي بودند كه به

  و اما بعد؛... كنند  كه به نيكي از آنها تبعيت مي
اي  شروع به نوشتن رساله... ويه نگاه كلّي اسالم به هستي، زندگي و انسان و از زا

تا هر كس كه بخواهد، . نمودم» اداب خواستگاري، زفاف و حقوق زوجين«تحت عنوان 
اي از  بداند كه اسالم عزيزمان همه زواياي زندگي بشر را مدنظر داشته، و حتي گوشه

حلّي براي  جوانب فطرت و سرشت انساني را فرو نگذاشته مگر اينكه منهج و راه
ا با شخصيتي متوازن و متكامل به نيكوترين شيوه برآورده شدن نيازهاي آن، وضع كرده ت

توانايي انجام وظايفش را پيدا  باشد كهو به نحو احسن مسؤوليتش را به انجام رساند 
  .كند و براي اداي رسالتش بپاخيزد
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بعد از مطالعه اين كتاب، بطور واضح و مفصل با آداب اسالمي در ! برادر جوانم
لذا بعد از آگاهي از نظرات و . آشنا خواهي شد خواستگاري، زفاف و حقوق زوجين

ديدگاههاي اسالم در ارتباط با اين موضوع جز انطباق اعمال و كردارت برمبناي فرامين 
اسالم، راهي ديگر نخواهي پيمود، تا انشاءاهللا خواستگاري، شب زفاف و معاشرت با 

  .همسرت بر اساس راهنماييها و تعاليم اسالم عزيز باشد
ايشان ترسيم فرموده  ايمن، اگر امت اسالمي از راه و طريقي كه خداوند برنظر  به

اي توأم با امنيت و آرامش، عزّت و بزرگواري،  پيروي كنند در سايه اسالم عظيم، زندگي
نوان دو دوست، يار و ع  داشت و با همسر خود پيوسته به تعاون و همكاري خواهند

سلوك، رفتار و بخشش خواهند بود كه براي  همگام خواهند زيست و بهترين مردم در
  .ديگر همنوعان خود هم مفيد خواهند بود

كنم كه در بعضي از مباحث و محتويات كتاب حاضر را از  در خاتمه يادآوري مي
زيرا . ام برگرفته» موانع ازدواج«و » مسؤوليت تربيت جنسي«ديگر تأليفات خويش مثل 

دارند كه در پاورقي كتاب به آنها اشاره  با همديگرموضوعات اين كتابها ارتباط نزديكي 
  .ام كرده

از خداوند متعال خواهانم كه اعمال ما را براي رضاي خويش، خالص گرداند و به 
نسل جوان معاصر قدرت درك حقايق و فهم عميق اسالم و بصيرت و بينش عطا 

  .بفرمايد، تا در حد توان خويش بر منهج اسالم عزيز قدم بردارند
به اميد آنكه خداوند سبحان توسط اين نسل جديد، عزّت حقيقي اسالم و عظمت 

  .مسلمانان و هدايت تمامي بشريت را محقق سازد
  »اهللا بعزيز و ما ذلك علي«

  عبداهللا ناصح علوان] مرحوم[
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فه و زفاف، مايلم در مورد حكمت و فلس پيش از آغاز بحث آداب خواستگاري
هاي اجتماعي آن، مختصراً مطالبي را بيان كنم،  ازدواج و نيز فوائد مثبت اخالقي و جنبه

به اميد آنكه جوانان عزيزمان، حكمت و فلسفه تشكيل خانواده را بدانند، و پي ببرند كه 
  !چرا خداوند متعال به آنان دستور داده تا در آغاز جواني ازدواج كنند؟

خواهان تهذيب نفس و سالمت اخالق و ارضاي قوه پس چنانچه جوان مسلمان، 
اي جز روي آوردن به ازدواج مبتني بر آگاهي  فطري و غريزيشان هستند، هيچ راه چاره

البته نبايد از سختيها و دشواريهايي . و بينشي عميق همراه با ميلي صادقانه، وجود ندارد
  به قول معروف . شوند، بهراسند كه مانع ازدواج مي

  مرد بايد كه هراسان نشود    نيست كه آسان نشودمشكلي 
  
  مهمترين ثمرات و اثرات پيمان زناشويي

  حفظ و باقي نوع نسل بشر -1

بديهي است كه بقاي نوع و نسل بشر بوسيله ازدواج است و پيوند زناشويي بين 
در قرآن . انسانها راهي است براي تداوم نسل بشر تا پايان زندگي او بر اين كره خاكي

) خشم(از ! اي مردمان«: اي شده كريم نيز به اين حكمت اجتماعي چنين اشاره
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همسرش را ) سپس(پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و . پروردگاتان بپرهيزيد
  1»منتشر ساخت) بر روي زمين(از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني 

و از ) تا در كنار آنان بياسائيد(اي شما قرار داد خدا از جنس خودتان همسراني بر«
  2 ».همسرانتان پسران و نوادگاني به شما داد

در روايتي، به حكمت زاد و ولد و افزايش و پيدايش انسانها  �همچنين پيامبر اكرم
ازدواج كنيد، تا جمعيت شما افزايش يابد، زيرا من در «: فرمايد كند، آنجا كه مي اشاره مي
روايت بيهقي و (» .مت در بين ساير امتها، به فراواني شما افتخار خواهم كردروز قيا

  )عبدالرزاق
  

  حفظ روابط نسبي -2

فايده ديگر ازدواج كه خداوند به آن امر كرده، افتخار كردن فرزندان به نسبهايشان 
دار بودن باعث اعتبار، ارزش، كرامت و خوشبختي است و  و نسباصل  زير. است

بود جامعه از فرزندان نامشروع كه هيچ اصل و نسب و كرامتي  زدواج نميچنانچه ا
خورد و فساد  اي ارزشهاي اخالقي لطمة اساسي مي شد و در چنين جامعه نداشتند، پر مي

  .يابد باري در جامعه گسترش مي و بند و بي
  

  بندوباريهاي اخالقي مسئوليت جامعه از انحرافات و بي -3

ي بندوبار زدواج، مصون ماندن جامعه از هرج و مرج و بييكي ديگر از اثرات ا
اخالقي و محفوظ ماندن افراد آن از مفاسد اجتماعي است زيرا غريزه جنسي و تمايل به 

بينيم كه رسول  شود و از اين جهت مي جنس مخالف تنها از طريق ازدواج اشباع مي

_________________________________________________________________________ 

 .1: نساء -1

 .72: نحل -2
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فه اخالقي ازدواج را فلس ااي جالب و زيب خطاب به جوانان با شيوه �گرامي اسالم
قدرت جنسي و (هر كس از شما استطاعت ! اي گروه جوانان«: فرمايد اينگونه بيان مي
كند و ناموس  دارد، ازدواج كند، زيرا كه ازدواج چشم را بهتر كنترل مي) هزينه زندگي را
زيرا اما كسي كه نتواند هزينه ازدواج را تأمين كند بايد روزه بگيرد، . دارد را محفوظ مي

  ]رواه الجماعه[» .غريزه جنسي استروزه باعث كم شدن شهوت و 
  

  تعاون و همكاري زوجين در تشكيل خانواده -4

بوسيله ازدواج است كه زن و شوهر براي بقاي خانواده با يكديگر همكاري 
نمايند تا بتوانند فرزندانشان را تربيت كنند و مسؤوليتهاي زندگيشان را به انجام  مي

ل همديگرند و هريك ديگري را در پرتو نظام خانواده است كه زن و مرد مكم .رسانند
هاي  دار توانايي در اين ميان زن به تناسب سرشت و طبيعتش عهده: كند كامل مي

 ،كند، تالش و كوشش براي تأمين نيازهاي خانواده اش، نقش خاص خود را ايفا مي ويژه
حمايت و نگهداري از خانواده در برابر  حل مشكالت و مسائل جانبي خارج از خانه،

ترين روحيه همكاري بين زوجين تكامل  هاي روزگار، از عمده كوران حوادث و مصيبت
اي، كانون خانواده بر  رسد و در پرتو چنين روحيه يافته و به باالترين مرتبه خود مي

كه در  و دوستي محبتي مستحكم و تربيت و پرورش كامل بنا شده و از نعمت  پايه
  .شوند مند مي سايه حقوقي كه اسالم آن را براي سعادت جامعه مقرر كرده بهره

  
  مصونيت جامعه از امراض -5

يكي ديگر از حكمتهاي خداوند از امر به تشكيل خانواده، سالم ماندن جامعه از 
امراض مسري و كشنده كه نتيجه روابط نامشروع و گسترش زنا در جامعه . امراض است

زاد جنسي و زنا در آهايي از اين بيماريها كه پيامد روابط  در ذيل به نمونه. دباش مي
  .كنيم باشد، اشاره مي جامعه مي
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. يابد از جمله امراضي است كه در اثر زناكاري انتقال مي :Gonorrheol سوزاك •
اين بيماري در زنان باعث التهاب شديد در رحم و مردان موجب ملتهب شدن مثانه و 

گردد و بعضي  اين بيماري گاهي اوقات باعث عقيم شدن مرد يا زن مي. شود ها مي بيضه
گذارد كه باعث  وقتها باعث التهاب در مفاصل شده و گاهاً روي جنين تأثيرات سوء مي

  .دنبال دارد التهاباتي در چشم طفل شده و خطر كوري به
طريق تماسهاي علت اصلي انتقال اين بيماري بدون شك از  :Syphilis سفليس •

باشد كه باعث التهابات شديد پوستي و مفصلي،  مي...) زنا و (جنسي نامشروع 
  .شود استخواني، عضالني و قلبي، ريوي، كليوي و عصبي و غيره مي

هاي  دهغبه علت روابط نامشروع و عمل زنا  :Chancroid شانكر يا آتشك •
چركين خواهد شد، دردهاي كه در نهايت منجر به ترشحات مزمن لنفاوي ورم كرده 

  .باشد مفصلي و التهابات مجاري ادرار و تورم اعضاء از اثرات اين بيماري مي
خمهاي نرم و دردناكي بر زبر اثر زنا : ضايعات پوستي نرم بر عضو تناسلي •

گردد، اين زخمها انتشار پيدا كرده و باعث تخريب پوست  دستگاه تناسلي بيمار ظاهر مي
  .شود مي

اين بيماري بر اثر تحريكات مداوم عصبي قبل از زمان : )نابهنگام(غ زودرس بلو •
شود و قبل از آنكه غدد مولّد هورمونهاي جنسي شروع به فعاليت  طبيعي خود، ايجاد مي

شود، نتيجه اين تحريكات بصورت امراض عصبي،  كنند، احساسات غريزي تحريك مي
  .كند رواني و ناهنجاريهاي عضوي بروز مي
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الوه بر امراضي كه بيان كرديم، بيماريهاي زياد ديگري نيز هستند كه در اثر شيوع ع
كه پرشكان در باره آنها به تفصيل بحث . زنند فحشاء به تندرستي به انسان صدمه مي

  1.اند اند و نسبت به خطرات آن هشدار داده كرده
  

  رامش روحي و روانيآ -6

شود و هر  ابطه دوستي و مهرباني برقرار ميسيله پيوند زناشويي بين زن و شوهر ربو
  .آيند نايل مييك بر اثر انس گرفتن با ديگري به سعادت و خوشبختي 

گردد و  رساند و به خانه برمي اش را به پايان مي هنگام غروب كه شوهر، كار روزانه
رد، تمام غم، اندوه و مشكالتي كه در طول يگ در جمع صميمي زن و فرزندانش قرار مي

حمت كار زكند و خستگي و رنج ناشي از تالش و  وز با آنها مواجه شده، فراموش مير
زن هم در چنين شرايطي، زحماتش را . رود اش شده از بين مي زيادي كه باعث آزردگي

اين چنين . كند فراموش كرده و در محيط باصفاي خانواده احساس آرامش و سكون مي
مديگر، لحظات خوشي را در سايه آرامش و است كه زن و شوهر با هم و در كنار ه

  .كنند سعادت زندگي زناشويي را تجربه مي
و به اين ترتيب هر يك از آنها با جديت، نشاط و اراده به استقبال روز جديد 

  .روند تا بتوانند براي اداي وظيفه و تكليف مخصوص خويش آماده باشند مي
تواند بطور  هريك از زوجين مي واضح است كه در پرتو چنين آرامش روحي رواني،

ه و در راه خوشبختي خانواده و همسر و كامل به مسؤوليت و وظايف خود عمل كرد
  .فرزندان خويش گام بردارد

_________________________________________________________________________ 

اثر عبدالحميد دياب و احمد قرقوز، حاوي مباحثي جالب و مفيدي در اين زمينه » طب در قرآن«كتاب  -1

  ]مترجم. [است كه به فارسي ترجمه شده و انتشارات حفظي آن را چاپ كرده است
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هاي  و از نشانه«: چه راست گفته پروردگار بزرگ در قرآن عظيم؛ آنجا كه فرموده
ر آنان آرام گيريد و بين خداوند آن است كه همسراني از خودتان برايتان آفريد تا در كنا

هايي است براي اهل تفكّر و  و الفتي پايدار و استوار قرار داده و در آن نشانه محبتشما 
  ]21: روم[ 1»انديشه
  

  برانگيختن عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند -7

پدر و  و احساسات نسبت به فرزند، از قلب محبتشود كه  پيوند زناشويي باعث مي
هايشان هديه  خود را به جگرگوشه محبتهاي گرم احساسات و  كند و شعلهمادر فوران 

بديهي است كه اينگونه احساسات عميق، تأثير مفيدي در مراقبت از فرزند و نتيجه . كنند
خاطر  هايشان را دارد كه به چشمگيري در توجه به حال فرزندان و تربيت جگرگوشه

اي بهتر و  شند و براي فراهم نمودن آيندهبيداري بك مصالح زندگي فرزندان خويش، شب
چه زيباست اين سخن شاعر در ارتباط . واالتر و زندگي سعادتمندانه آنان كوشش نمايند

  .خالصانه والدين نسبت به فرزندانشان محبتبا 
  حططنَ من بعض الي بعض    و لوال بنيات كزغُب القُضا
واسع العرض الطول و االرض ذات في    لكان لي مضطرب  

  االرض ي اكبادنا تمشي عل    و انّما أوالدنا بيننا
  الغّمضِ  ال منتعث عيني عن    الريح علي بعضهم لو هبت

نكنند، در زمين ) و بازي(وخيز  هاي بلدرچين، جست اگر كودكان ما به مانند جوجه
  .ي برايمان خواهد بودپريشاني و دردسر بزرگ

_________________________________________________________________________ 

 رامش قلبي و آسايش روحي و دوستي پايدارآشريفه، خداوند، فلسفه ازدواج را سكون و  هدر اين آي -1

تواند ازدواج موافق  بنابراين اگر ازدواجي اين ويژگي را در برنداشته باشد، نمي. ته استسدر خانواده دان

 ]مترجم. [با فلسفه آن و معقول باشد و در واقع، مباين با فلسفه زناشويي است
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روند و اگر بادي بوزد  كه بر روي زمين راه ميهاي ما هستند  فرزندانمان جگرگوشه
  .داريم تا مبادا گزندي به آنها برسد و به انان برخورد كند ما چشمهايمان را باز نگه مي

آنچه ذكر شد، پرتوي از حكمتها و مصالح اجتماعي ازدواج بود، پس تعجبي ندارد 
و افراد را بر انجام آن تشويق  بينيم اسالم تا اين اندازه به ازدواج اهتمام ورزيده اينكه مي

با زنان ديگري كه براي شما «: فرمايد همچنانكه خداوند در قرآن مي. نمايد و ترغيب مي
ترسيد كه نتوانيد  اگر هم مي. حاللند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد
   1».ميان زنانتان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفا كنيد

با تهية (خويش را ) زادواج(مردان و زنان مجرد خود را و غالمان و كنيزان شايستة «
و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد (به ازدواج يكديگر درآوريد ) نفقه و پرداخت مهريه

و ازدواجشان براي (باشند  تنگدستاگر فقير و ) ينده آنان نباشيد، چرا كهآو نگران 
خداوند آنان را در پرتو فضل خود توانا و ) انجام گيردت و دوري از گناه حفظ عفّ

از نيات همگان (آگاه ) بوده و(گمان خداوند داراي نعمت فراخ  گرداند، بي نياز مي بي
  2).است

_________________________________________________________________________ 

همسري  كبنابر فرموده خداوند در اين آيه شريفه در مسائل ازدواج و خانوادگي اساس بر ت. 3: نساء -1

است و بهتر آن است كه بخاطر فراهم نگرديدن زمينه و مشكالت مادي و اجتماعي دنيوي و عذاب و 

اي از اسباب و اعتبارات  اما نبايد فراموش كرد كه پاره. مجازات اخروي از ازدواج مجدد پرهيز شود

زيرا اسالم دين . ندنماي فردي و انساني و اجتماعي وجود دارند كه زمينه تعدد زوجات را فراهم مي

اي  سازگار با فطرت و ساختار زندگي فردي و اجتماعي است و با مشكالت ملموس و واقعي به گونه

ك به دورنماي جامعه  .ر«. كند كند و مردم را دچار سردرگمي و پريشاني نمي بينانه برخورد مي واقع

 ]مترجم. [نوشته دكتر قرضاوي، ترجمه عبدالعزيز سليمي » اسالمي

 .32: نور -2
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اند  براي ما بيان فرموده يي رانيز در اين رابطه رهنمودهاي زيبا و پرمعنا �پيامبر اكرم
  :فرمايند ميايشان . شنويم كه به گوش جان آن را مي

 !"	#$� �%�&� '� (��"	 �)*� +�,�-	.  /01��
هر كس از ! گروه جواناي « »2 333

  .كه قبالً به طور كامل آورديم» ...شما كه توانايي ازدواج دارد، ازدواج كند
ماجه و  روايت مسلم، ابن[» دنيا كاال است و بهترين متاع آن زن نيكوكار است«

  ]نسائي
استفاده از بوي خوش، مسواك و  ،حناء: اي پيامبران استچهار چيز جزء سنته«

  ]يذترم. [»ازدواج نمودن
تا جمعيت شما افزايش يابد، زيرا من در روز قيامت ) بچه بياوريد(ازدواج كنيد و «

  ]روايت عبدالرزاق از بيهقي. [»كنم در مقابل امتهاي ديگر به كثرت شما افتخار مي

 - 3. خانه وسيع و نيكو -2. زن نيكوكار -1: آدم است سه چيز عامل سعادت بني«
  ]روايت احمد[» .مركب مناسب

نش ياري يهر كس كه خداوند به او زن نيكوكاري عطا فرمايد، او را در نيمي از د«
روايت [» .و بايد جهت حفظ در نيمه ديگرش تقواي خدا را داشته باشد. فرموده است

  ]طبراني
 در زن، بوي خوش و روشني چشم من: رممن از دنياي شما سه چيز را دوست دا

  »نماز قرار داده شده است
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آنجايي كه دين اسالم ازدواج را تشريع و به انجام آن دستور داده و مردم را نسبت   از

به آن ترغيب و تشويق كرده است لذا نه تنها جايز نيست كه مسلمان از آن شانه خالي 
داري از آن را به قصد و نيت فراغت بيشتر براي عبادت و تقرب به كند بلكه خود

خداوند حرام دانسته، خصوصاً زماني كه فرد توانايي ازدواج داشته باشد و شرايط و 
بينيم كه شريعت اسالمي با تمام  امكانات آن را نيز براي او فراهم باشد، براي همين مي

 كند،  كنند، شديداً مبارزه مي نشيني دعوت مي توانش با اين افكار كه به رهبانيت و گوشه
چرا كه تجرّد عملي ناپسند و ناخوشايند است كه با فطرت انساني همخواني ندارد و با 

  .ميل و غريزه انسان ناسازگار است
روايت  �از رسول خدا �حديثي از قول سعدبن ابي وقّاص» بيهقي«در اين مورد 

را براي ما جايگزين ) اسالم(ت حدين با سما ،همانا خداوند«: فرمايد نموده كه مي
  .»رهبانيت كرده است

: اند اند كه ايشان فرموده روايت نموده �از رسول خدا» بيهقي«و » طبراني«و نيز 
  .»هركس كه اسباب ازدواج برايش فراهم باشد و ازدواج نكند، از من نيست«

مشكالت جامعه  نسبت به پرورش روح و عالج �اكنون اگر در مواضع رسول خدا
ها براساس فطرت انسان  حل تأمل نماييم، يقيناً اعتراف خواهيم كرد كه اين تربيت و راه

هاي انسان، استوار گرديده است تا به اين وسيله هيچ فردي  و برآوردن اميال و خواسته
مجاز خودش كه مطابق با فطرت سليم اوست تجاوز نكند در جامعه اسالمي از محدوده 



 رهبانيت در اسالم جايي ندارد: فصل دوم

 

25

اش منافات داشته باشد، بلكه بر  ا به راهي نگذارد كه انحراف يابد يا با غريزهو نيز پ
اي استوار و متعادلي زندگي كند كه اسالم برايش ترسيم كرده است  مبناي قانون و برنامه

او بايستد و دل، مناسب است، نه اينكه او براي حركت در زندگي روال طبيعي و متع
و او عقب بيفتد حال آنكه قافله بشريت به پيش  بردارند ت كنند و به جلو گامكمردم حر

  .بتازد و او در ضعف و ترس روزگار سپري كند و سايرين در كمال و قوت
از . گيري ما براساس تعاليم پيامبران باشد، درست و معتدل لذا الزم است كه جهت

ري و بخا«در رابطه با رهبانيت، حديثي است كه  �هاي آن حضرت گيري جمله موضع
رفتند  �هاي زنان پيامبر سه گروه به خانه«: اند كه گفت از قول انس روايت كرده» مسلم

از آنان سؤال نمايند، وقتي كه زنان پيامبر مقدار عبادت  �تا در باره ميزان عبادت پيامبر
آن حضرت را به ايشان گفتند، چنين پيدا بود كه اين افراد اين ميزان عبادت را براي 

خداوند گناه اول و ! كجا؟ �ما كجا و پيامبر خدا: ديدند، بنابراين گفتند خود كم مي
خوانم، يكي  من هميشه تمام شب نماز مي: آخر او را بخشيده است، يكي از ايشان گفت

من از زنان : گيرم و سومي گفت من تمام سال را بدون فاصله روزه مي: ديگر گفت
تشريف آورد و  �در اين اثنا پيامبر. نمايم كنم و براي هميشه ترك ازدواج مي دوري مي

قسم بخدا من از همه شما بيشتر ) بايد بدانيد(اما ! ايد؟ شما اين سخنان را گفته«: فرمود
، و گيرم ترسم و از همه شما پرهيزگارترم ولي با اين حال، مدتي روزه مي از خدا مي

خوابم، با زنان  مدتي هم ميخوانم و  گيرم، شبها هم مدتي نماز مي مدتي هم روزه نمي
و به آن عقيده نداشته (كنم، كسي كه از شيوة رفتار و سنّت من دوري كند  ازدواج مي

  ».از امت من نيست) باشد
بزرگترين دليل است بر اينكه اسالم دين فطرت است،  �گيري رسول خدا اين موضع

كس جز خدا،  كه هيچراه زندگيست و رسالتي است كه جاودانه خواهد ماند، تا زماني 
  .در جهان باقي نماند
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  »كند؟ و آيا چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي«

و رهبانيت را بر فرد و  ازدواجخواهم برايت خطرات ترك  نم، در اينجا ميابرادر جو
  .شوند، بيان كنم جامعه كه به دنبال آن جوانان به لذّتهاي حرام سوق داده مي

  :توان در محورهاي زير خالصه نمود ياين خطرات را م
  .خطرات تهديدكننده سالمت جسم كه در اين باره قبالً يادآوري نموديم -1
 .خطرات اخالقي و رواني -2

هد موجب د سوي حيوانيت سوق مي گاهي اوقات اين احساس شهواني كه آدمي را به
  .آوريم گردد كه در ذيل مي امراضي مي

  
  )لواط و سحاق(مرض انحراف جنسي 

) سحاق(يا زن توسط زن ) لواط(انحراف جنسي يا ارضا شدن مرد توسط مرد 
بيماريي است كه دامنگري بسياري از جوامع مدعي تمدن مثل آمريكا و انگليس شده 

آمريكا حدود نيم ميليون نفر به اين انحراف مبتال هستند، » نيويورك«تنها در شهر . است
. نمايند  علني و آشكارا اقدام به اين عمل زشت ميالبته اين تعداد كساني هستند كه بطور 

بازي لواط و سحاق  طور پنهاني مبادرت به همجنس اما تعداد افرادي كه مخفيانه و به
  .باشد كنند، بسيار است كه آمار آنها نامعلوم مي مي

  
  مرض خيالپردازي و تخيالت جنسي

اوقات در خياالت و  شود كه فرد بيمار اكثر در اثر اين حالت رواني مشاهده مي
شود به  بيشتر اين تخيالت جنسي مربوط مي. شود تصورات شهواني خويش غرق مي

در اين . در آغوش گرفتن، بوسيدن، گردن به گردن نهادن و غيره: اعمال جنسي از قبيل
مثل چشم، صورت، گردن، لبها، (حالت بيمار در خيال و رؤياي خويش اعضاي بدن زن 
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ي  ي سست و حافظه كند، چنين فردي داراي اراده را تصور مي )پستانها و رانهايش
شود، و خالصه حاالت فرد كندذهن و  لت و فراموشي او تشديد ميفغ. ضعيف است

  .آيد نظر مي كند كه بسيار غمگين و افسرده به منگي را پيدا مي
  

  خطرات زنا در جوامع شرق و غرب

شهوتند و در خماري هروئين و پيدايش جوانان شهوتران و هوسبازي كه غرق در  -
 .برند حشيش و يا مشروبات الكلي بسر مي

ظهور نسلي منحرف و بيمار كه از نظر جسمي، رواني، اخالقي و عقلي اختالل و  -
 .ضعف شديد دارند

 .زياد شدن باندهاي قتل و كشتار، جنايت و دزدي و تجاوزات جنسي -

و فروش دختران و  ستد شهوات و غرايز جنسي و نيز خريد و تجارت و داد -
 ...گري و  روسپي

در چنين جوامعي باندهاي پزشكان، وكالي دادگستري، حكّام و دولتمردان براي  -
گيري  سرپوش گذاشتن جرم و پايمال كردن حقوق ديگران، اقدام به رشوه

 .نمايند مي

پوشي از همه ارزشها و فضايل  تعبيه مكانهايي كه در آن زنان و مردان با چشم -
 .شوند بدون هيچگونه شرم وحيايي، لخت و عريان ظاهر مياخالقي، 

دست آوردن مخارج زندگي تن به زنا و  هايي كه براي گذران و به پيدايش فاحشه -
 .دهند خودفروشي مي

افزايش چاپ و نشر كتابهايي مربوط به مسائل و روابط جنسي، مجالت حاوي  -
 ...فحشا و  ها و اماكن رقص و فساد و عكسهاي لخت و عريان، كاباره
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كه بيشتر به حيوانات و جانوراني مانند سوسك ) هيپي(ظاهر شدن گروههاي  -
كه غرق در مستي و فساد و ) هدف گرا و بي پوچ(شباهت دارند و گروههاي 

  .فحشايند
بندوباري كه مجال بحث و  و نيز تعداد بسيار زياد ديگري از مظاهر فساد و بي

صراحتاً  1962اينها بود كه خروشچف در سال  ي بروز فرصت ذكر آنان نيست و نتيجه
توان اميد  اعالم كرد كه آينده كشور روسيه در خطر است و به آينده جوانان روس نمي

  .ئماً در شهوات و تمايالت جنسي غرق هستندابندوبارند كه د داشت زيرا آنان نسلي بي
كشور آمريكا در نيز صراحتاً اعالم داشت كه آينده » كندي«با همان زمان  نو مقار

خطر است، زيرا جوانان كشور غرق در شهوات و مسائل جنسي هستند و صالحيت 
انجام وظايف و مسؤوليتهايي كه بر دوش آنهاست را ندارند و از هر هفت جواني كه 

زيرا غرق . كنند، شش نفر آنها صالحيت الزم را ندارند براي خدمت سربازي مراجعه مي
  .وحي و جسمي آنها را از بين برده استشدن در شهوات، توانايي ر

  
  خطرات اجتماعي زنا

ظلم به . است  از جمله اين نوع خطرات، فروپاشي و عدم تشكيل كانون خانواده
حم و روابط ري  كودكان و اطفال و خطر شقاوت و بدبختي زنان و مردان و قطع صله

  .خويشاوندي است
  
  هاي اقتصادي زنا زيان

كه براي شوند، افرادي هستند  عمال زشت و ناپسندي ميكساني كه مرتكب چنين ا
كنند چرا كه اينان انسانهاي  جامعه را مختل مياقتصاد برآورده ساختن لذّت خويش، 
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ضعيف و ناتواني هستند كه توانايي توليد و اعمال اقتصادي را ندارند و براي دستيابي به 
  .شوند ثروت به روشهاي نامشروع متوسل مي

  
  ي و اخرويخطرهاي دين

كند و دست  و باالخره مرد يا زن مجردي كه عفّت و پاكدامني خويش را حفظ نمي
ور است به چهار  زند و در شهوات و انحرافات غوطه به اعمال نامشروع جنسي مي

چنين برشمرده  اينآنها را  �خصلت منفور و نكوهيده مبتال خواهد شد كه پيامبر اكرم
زيبايي و  - 1«: زيرا موجب چهار خصلت خواهد شدزنا دوري كنيد از عمل «: است

خشم  - 3. شود موجب قطع رزق و روزي مي -2. كند طراوت صورت انسان را زايل مي
) قيامت(باعث جاودانه ماندن در آتش  -4. انگيزد و غضب خداوند رحمان را برمي

  ».شود مي
ان زناكار در هنگام كند اينكه انس و از ديگر خطراتي كه زنا براي دين انسان ايجاد مي

روايت  �از پيامبر اكرم» شيخين«شود، در اين مورد  انجام زنا از محدوده ايمان خارج مي
و خداوند متعال در آخرت » .زناكننده، هنگام انجام زنا ايمان ندارد«: اند كه فرمود نموده

زنا، ي خطر اخروي  در سوره فرقان در باره. فرد زناكار را دوچندان عذاب خواهد كرد
كسانيند كه با اهللا، معبود ديگري را به ] و بندگان خوب خداي رحمان: [آمده است كه

نمايند، و انساني را كه خداوند خونش را حرام كرده  خوانند و پرستش نمي فرياد نمي
اين ) يكي از(چرا كه هركس . كنند رسانند مگر به حق، و زنا نمي است، به قتل نمي

كسي كه (و . بيند را انجام دهد، كيفر آن را مي) تل و زناكارهاي ناشايست شرك، ق(
عذاب او در قيامت ) مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل و زنا شود

  ]68- 69فرقان، . [»ماند گردد، و خوار و ذليل جاودانه در عذاب مي مضاعف مي
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نيست كه آنچه برشمرديم، مهمترين پيامدهاي رهبانيت و مجرد ماندن بود و شكي 
اينها نتايج خطرناك و دردناكي است كه به عقل و اخالق، دين، روان، خانواده، جامعه و 

  .زند سالمت و بهداشت و حتّي امور اقتصادي لطمه مي
با بياني استوار و شيوا، هنگامي كه براي ياران خود در مورد  �جاست كه پيامبراين

ترين مردگان  ميرند، پست الت تجرّد مياند و كساني كه در ح اينكه مجرّدان بدترين خلق
ترين مردگان شما  اند و پست بدترين شما كسانيند كه ازدواج نكرده«: فرمايد د، مينهست

  1.»اند كسانيند كه مجرد مرده
  ولي اينك راه مبارزه با تجرّد و ازدواج گريزي چيست؟

  :راه حل آن به دو عامل بستگي دارد
  .ت جنسيسازي جامعه از كليه محرّكا پاك -1
  .موقع و زودهنگام ازدواج به -2

ها و عالئم آن از  بندوباري سد شده و نشانه بيند راه ارتكاب بي جوان هنگامي كه مي
كند هيچ راهي براي  در اين وقت است كه يقين پيدا مي... جامعه برچيده شده است 

. دارداش جز ازدواج شرعي كه خداوند آن را تشريع كرده، وجود ن ارضاي غريزه جنسي
اينجاست كه جوان با اشتياق . همان راهي كه اسالم به آن امر و ترغيب و تشويق نموده

غلّ و غش حركت كرده و مشكالت ازدواج و تشكيل خانواده را در  ي بي راستين و اراده
  .كند حد توان تحمل مي

_________________________________________________________________________ 

حجر  اند، محدث بزرگ، ابن الزم به يادآوري است كه علما در مورد سند اين حديث سخن گفته -1

همچنين در سند اين حديث . عسقالني اين حديث را از طرق مختلف تخريج و تضعيف كرده است

ه معني و ه داشت كاما بايد توج. آيد شمار مي خالدبن اسماعيل قرار دارد كه از جاعالن حديث به

 ).مترجم(حت نزديك است زيرا زمينه فساد فحشا در افراد مجرد كامالً وجود دارد مضمون حديث به ص
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كرديم نقل  �موقع نيز روش تربيتي اسالم است، چنانچه قبالً از پيامبر اما ازدواج به
  .»...ي داريد، ازدواج كنيد يهر كس از شما توانا! اي گروه جوانان«: كه فرمود

شود  راه مي ي مشروع، مشكالت و موانع زيادي سدّولي بدون وجود چنين ازدواج
موانع «حلها را براي برطرف كردن آن قرار داده است كه كتاب  كه اسالم بهترين راه

مهمترين اين مشكالت و موانع را بررسي » ه اسالمازدواج و راههاي عالج آن در ساي
  .ام حلها اشاره كرده ترين اين راه ام و به بهترين و عملي نموده

براي رسيدن به مقصود به اين كتاب مراجعه كنيد كه در آن راههاي ! خواننده عزيز
ز هايي كه دين اسالم وضع كرده و با واقعيت موجود ني حل تحقق اين هدف به وسيله راه
  .منطبق است، بيان شده است
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  هم در اين عالم است دوزخ او    زن بد در سراي مرد نكو
  »روقنا ربنّا النّا«    زينها دزينهار از قرين ب

  ]سعدي[  
دين اسالم با شريعت واال و قانون تمام شمول و فراگير و نظامي دقيق و منظم كه به 

براي هر دختر و پسري كه قصد ازدواج دارند، ... هاي زندگي توجه كرده  تمامي جنبه
يكسري قواعد و معيارهايي براي تشخيص صحيح همسر آينده وضع نموده كه اگر اين 
معيارها از جانب طرفين رعايت گردد و دختر و پسر براساس رهنمودهاي آن اقدام به 

سراني تشكيل خواهد شد كه در اوج تشكيل خانواده كنند، كانون زندگيشان مملو از پ
ايمان، با اخالقي متعالي، جسمي سالم، عقلي توانا و شخصيتي مطمئن و مخلص در 

  .شوند جامعه ظاهر مي
  :كنيم ها و معيارهاي انتخاب همسر را بيان مي در اينجا مهمترين مالك

  
  انتخاب همسر بر اساس ديانت -1

هاي واالي آن  طبيق عملي آداب و ارزشمنظور ما از دين، مفهوم حقيقي اسالم و ت
  .در رفتار و عمل است

ها و قوانين تمام شمول شريعت اسالمي براي زوجين  التزام و پايبندي كامل بر برنامه
توانيم او  وقتي كه يكي از آن دو در اين حد از رفتار و التزام عملي باشد مي. الزامي است
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ورت به انحراف در رفتار و فساد اخالقي او را متدين و با اخالق بدانيم در غير اين ص
  .پرهيزگار و متدين داشته باشد يهرچند در چشم مردي ظاهر. حكم خواهيم كرد

تمامي كساني را كه قصد ازدواج و تشكيل  �بدين سبب است كه پيامبر اكرم
خانواده دارند، راهنمايي كرده است كه مهمترين شرط انتخاب همسر براي پسر ودختر، 

ري است، تا زن در زندگي زناشويي آينده خود، وظيفه كامل خود را در حق ديندا
اولياء دختران را نيز راهنمايي  �همچنين پيامبر اكرم. خانواده همسر و فرزندانش ادا كند

يا ديندار و با آي خواستگار دخترشان تحقيق و بررسي كنند كه  اند كه در باره كرده
تواند  اره خانواده و تربيت فرزندان را دارد و نيز مياخالق است يا نه؟ و آيا توان اد

حقوق زناشويي را ادا كند؟ و آيا غيرت آن را دارد كه از شرف حيثيت خانوادگي 
  !محافظت كند؟ و آيا توان تأمين مخارج و هزينه خانواده را دارد؟

 هرگاه كسي كه از دين و«: اند كند كه فرموده روايت مي �از رسول اكرم» ترمذي«
اخالقش، راضي هستيد، براي خواستگاري دخترتان آمد، با ازدواجش موافقت كنيد، اگر 

  1.»خواهد شد) بين مردم(اين كار را نكنيد باعث فتنه و فسادي بزرگ در روي زمين 
: اند اند كه رسول خدا فرموده روايت كرده �هريره به نقل از ابي» بخاري و مسلم«

خاطر مال و ثروتش،  يكي به: شود و ويژگي انجام مي خاطر چهار صفت ازدواج با زن به
و جمالش و  خاطر زيبايي به: اش، سوم خاطر نجابت و اصل و نسب خانوادگي به: دوم

_________________________________________________________________________ 

در اين حديث شريف دين و خلق نيكو را توأماً در نظر گرفته است، نه ثروت و دارايي  �پيامبر اكرم -1

اين ازدواج موجب فتنه و  دهد كه اگر به اين دو خصلت توجه نكنيم، چه بسا را، و به ما هشدار مي

: آمد و عرض كرد �در روايت است كه شخصي نزد امام حسن. فساد بزرگي در روي زمين خواهد شد

شوهري انتخاب كن ه : من دختري دارم، به نظر شما چه كسي را براي همسري او برگزينم؟ فرمود

كندو  احترامش را مراعات ميتقواي الهي را داشته باشد، زيرا چنين انساني اگر زنش را دوست بدارد 

 )مترجم. (اي خوب نداشته باشد در حق او ستم روا نخواهد داشت اگر با او ميانه
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پس زن با ايمان و متدين را انتخاب كن تا خوشبخت . خاطر دين و ايمانش چهارم به
  .»شوي

تر جوان و متدين، كه در اي بزرگتر بر دين و تربيت و اخالق دخ راستي چه فتنه و به
چنگال خواستگاري ملحد، فاجر و فاسق گرفتار شود كه براي شرف و ناموس و 

  !هيچ قانون و عهد و پيماني پايبندي ندارد؟ حيثيتش ارزش و اعتباري قائل نيست و به
اي كه پاكدامني و  و شايسته و حقيقتاً چه مصيبت عظيمي است براي زن مؤمن

كند و او را مجبور به برهنگي و  دار مي بندوبار لكّه دين و بي نجابت او را شوهري بي
در . نمايد همنشيني با مردان بيگانه و نوشيدن شراب و رقصيدن با مردان نامحرم، مي

متأسفانه، چه بسيارند ! دهد؟ طرف فساد و تباهي دين و اخالق سوق مي او را به عواق
اند، ولي زماني كه وارد  ت و پاكي بودهاي كه در خانه پدرشان نمونه عف دختران عفيفه

بندوبار شدند، تبديل به موجودي مفتضح و بيهوده گرديدند كه  منزل شوهري فاجر و بي
شوند و براي آنان اصول و  هيچ ارزش و اعتباري براي عفت و شرف خود قائل نمي

  !!فضائل اخالقي هيچ اهميتي ندارد
ب گناه و فساد است، فرزنداني رشد اي كه منجال شكي نيست كه در چنين خانواده

مگر اينكه خداوند به آنها . بندوبار خواهند بود كنند كه در آينده افرادي منحرف و بي مي
رحم كرده و افرادي پيدا شوند و با زحمت زياد آنها را از غرق شدن در منجالب فساد 

  .سوي اصالح و هدايت راهنماييشان كنند و محيط فاسد، نجات دهند و به
بنابراين انتخاب همسر بر اساس دينداري و پايبندي به اخالق از مهمترين مواردي 

ي فرزندان و حيثيت و ثبات آينده زندگي  است كه زندگي سعادتمند و تربيت فاضله
  .كند زناشويي موفقي را براي زوجين تضمين مي
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  گزينش همسر بر اساس اصالت و شرافت خانوادگي -2

وابطي كه اسالم براي انتخاب همسر آينده وضع نموده، يكي ديگر از اصول و ض
به اين معني كه شريك . انتخاب همسر بر اساس نجابت و اصالت خانوادگي است

دار باشد كه در بين مردم به شرافت و  اي اصيل و ريشه زندگي آينده و همسر از خانواده
د معادني هستند كه چرا كه مردم در واقع، مانن. پاكي و شايستگي اخالق معروف باشند

  !!از لحاظ اصالت و حقارت، فساد و سالمت اخالقي با هم متفاوتند
مردم، «: فرمايند اند، آنجا كه مي اين موضوع را اينگونه برايمان بيان كرده �پيامبر اكرم

مانند معادن نيك و بد هستند بهترينشان در دوران جاهليت در زمان اسالم نيز برگزيده و 
  1.»گر اسالم را خوب بفهمندواال هستند، ا

داوطلبان پيوند زناشويي را به انتخاب همسر بر  �بينيم كه رسول اكرم بنابراين مي
  .نمايد اساس اصالت، شرافت و پاكي و شايستگي اخالقي، تشويق مي

اين مورد روايت شده، به چند نمونه اكتفا  رث بسياري كه دياز احاد در اينجا
  :كنيم مي

از ابوسعيد خدري حديثي روايت نموده كه » عدي ابن«و » لعسكريا«، »الدارقطني«
گفتيم منظور شما از ! بپرهيزيد) سبزه مزبله(از خضراء دمن «: فرمودند �پيامبر اكرم

آنان زنان خوب صورت و بدسيرتند، زنان «: سبزه مزبله چيست؟ حضرت فرمودند
  .»اند ي ناسالم و آلوده پرورش يافته زيبايي كه در خانواده

آمده  �از آن حضرت �همچنين در حديث مرفوعي از قول حضرت عايشه 
مناسبترين جايگاه را برگزينند، زيرا اصل و » هاي خويش براي استقرار نطفه«است كه 

طني و قماجه، الدار روايت ابن[» سرشت بد يك زماني خود را ظاهر خواهد ساخت
  ]حاكم

_________________________________________________________________________ 

 .منيع و عسكري رواه طيالسي، ابن -1



 جينآداب خواستگاري و حقوق زو

 

38

براي «: فرمودند �كه پيامبر حديث مرفوعي روايت شده�باز از قول عايشه  و
كه زنان فرزنداني همانند ا اي برگزينيد، زير ي خويش جايگاه شايسته استقرار نطفه

هاي خود محلي  براي نطفه«ده مو در روايتي آ» آورند دنيا مي برادران و خواهران خود به
  ]يانح عدي، ابن ابن[» آمدهمردان شبيه دايي خود  شايسته و مناسب برگزينيد چه بسا

اند، زيرا  با زناني ازدواج كنيد كه در دامان مادران شايسته پرورش يافته«و فرمودند 
  ]صورت مرفوع عدي در كامل به روايت ابن[» زماني بروز خواهد كرد اصل بد

كنند كه همسراني  مايي مينث عالقمندان و داوطلبان ازدواج را راهيمجموع اين احاد
يب رشد و نمو كرده اي اصيل و نج يسته و خانوادهانتخاب نمايند كه در محيطي شا

اي با منشأ ارجمند از پدران و گذشتگان بزرگوار بوده باشد  لد آنها از نطفهباشند و زاد و
  )]مترجم(ها در اوالد، امري مسلم است  زيرا از نظر ژنتيكي و علوم پزشكي تأثير ريشه[

بتدا سنگ بناي وجودي ها آن باشد كه از همان ا شايد راز حكمت اين توصيه
ها باشد و طبع و خلق و خوي آنان با عادات ارزشمند و اخالق  فرزندان، از بهترين

اسالمي درآيند و در دوران كودكي شير مكارم و فضائل اخالقي را از اين مبدأ متعالي 
به همين . بنوشند و خصائل و اخالق خوب را به اين شيوه برگزيده و كسب نمايند

فرزندانش را به گزينش نطفه پاك و پرهيز » العاص ثقفي بن ابي  عثمان« جهت وقتي كه
اي فرزندانم، «: گويد كند، مي از همسري كه از اصل بد منشأ گرفته است، سفارش مي

د كه در يكارد سپس بايد كمال دقت نما ازدواج كننده، مانند كسي است كه نهالي را مي
. آورد بار نمي صل بد، فرزند و نتيجه نيك بهشود، ريشه و ا چه زميني نهالش كاشته مي

  .پس در انتخاب خود دقت كنيد هر چند طول بكشد
در  �خطاب گونه انتخاب، پاسخي است كه عمربن دليل ديگر اثبات ارزش اين
اينكه مادري «: بود، حق فرزند بر پدرش چيست؟ فرمودجواب شخصي كه از او پرسيده 

  .»اي فرزند انتخاب كند و به او قرآن بياموزدخوب برايش برگزيند و نامي نيك بر
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پس اگر عالقمندان به ازدواج خواسته باشند در زندگي زناشويي موفق باشند و به 
دنبال فرزندان شايسته، نسلي پاك و با ايمان باشد الزم است، در اختيار همسر خود 

  .بسيار دقت نمايند
  

  انتخاب دختران غيرفاميلي براي ازدواج -3

مودهاي حكيمانه و ارزشمند اسالم در گزينش همسر آينده اين است كه زن از رهن
براي ازدواج بهتر از زني است كه رابطه ) از لحاظ رابطه نسبي(غيرخويشاوند 

خويشاوندي دارد، زيرا ازدواج با خويشاوندان و اقوام نسبي، احتمال بروز بيماريهاي 
  .در طفل افزايش خواهد داد مختلف و نقص عضو، امري مسري و ضايعات ارثي را

و نيرومندي طفل تأمين خواهد شد، همچنين  ولي با ازدواج غيرفاميلي، سالمت
ها با هم  تر خواهد كرد و ارتباط خانواده چنين ازدواجي روابط اجتماعي را مستحكم

مسلمانان را از  �بينم پيامبر اكرم پس نبايد تعجب كنيم، اگر مي. نزديك خواهد شد
خويشاوندان و اقوام نسبي برحذر داشته، تا طفلي كه نتيجه اين ازدواج است،  ازدواج با

  .ضعيف و مريض نباشد و دچار نقص جسمي و بيماريهاي ارثي نگردد
با اقارب و «: فرمايند مي) شاوندان نزديكيخو(رب قاي ازدواج با ا در باره �پيامبر

و نيز » ندذهن خواهد شدخويشاوندان ازدواج نكنيد، زيرا فرزند نحيف، مريض و ك
براي ازدواج، زنان غيرخويشاوند را انتخاب كنيد تا نقص و بيماري «: فرمودند

  .»گريبانگيرتان نشود
علم وراثت ثابت كرده كه ازدواج فاميلي منجر به وجود آمدن نسلي ضعيف و رنجور 

د و شود، كه منشأ اخالق ناپسن ي جسمي و چه از جنبه هوشي و ذهني مي چه از جنبه
  .زشت اجتماعي نيز خواهد شدمذموم و عادات 
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انگيز كه چهارده قرن بيش، قبل از آنكه علم بشر آن را  اين حقيقتي است شگفت
به آن اشاره كرد و اين حقايق را براي صاحبان بصيرت بيان  �كشف كند پيامبر خدا

او از «: فرموده است و به درستي كه راست گفته است خداي بزرگ در مورد پيامبرش كه
آن چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان ( گويد روي هوي و هوس سخن نمي

. »گردد وحي و ابالغ مي) از سوي خدا به او(جز وحي و پيامي نيست كه ) نهاده است
  ]3و  4: نجم[

  
  برتري ازدواج با دوشيزگان -4

دن دختر باكره و يكي ديگر از دستورات روشنگرانه اسالم در انتخاب همسر، برگزي
حكمت عميق و فوائد زيادي در اين رهنمود . برتر دانستن آن نسبت به زن بيوه است

  :از جمله اين فوائد. موجود است
و او اين باعث . شود مي محبتبا چنين ازدواجي، كانون خانواده مملو از آرامش و  -

  .د شدعدم تيرگي روابط خانواده و عدم افتادن در دام جدال و خصومت خواه
كند،  خود را نثار او مي محبتدختر اصوالً در اولين برخورد با شوهرش، مهر و  -

زيرا شوهرش اولين انساني است كه به دايره عصمتش پا گذاشته، بنابراين وجودش 
بينشان برقرار  محبتآميزد و جوي از آرامش و الفت و  با وجود همسرش درمي

الوت و الفت ازدواج اول را نخواهد داشت اما زن بيوه در ازدواج دوم ح. شود مي
عشق «: اند و تعلّق خاطر و تمايل پيشين را نسبت به شوهرش ندارد، چنانكه گفته

 .»نخستين، نيرومندترين عشق است

اظهار  �اين حالت را با مثالي براي پيامبر�بينيم عايشه  عجيب نيست اينكه مي
اگر در راه، جايي فرود  �ي رسول خداا: كند عرض مي �كند آنجا كه به پيامبر خدا مي

اش خورده شده و ديگري دست  آيي و دو درخت آنجا باشد، يكي از آن دو ميوه
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زير سايه آن : فرمودند �كني؟ پيامبر ، زير كداميك استراحت مينخورده و بكر باشد
» .ام من همان درخت دست نخورده: گفت�نخورده باشد و عايشه   درختي كه دست

  ]ريروايت بخا[
المؤمنين  از اين مثال، بيان فضلي است كه بر ساير امهات �مقصود حضرت عايشه

. كند به بعضي از داليل برتري دختران باكره بر بيوه زنان اشاره مي �پيامبر. داشتند
ترند، رحمي باروتر و زاياتر  با دختران باكره ازدواج كنيد كه خوش سخن«: فرمايد مي

ماجه  روايت ابن[» .كمتر است و با شوهر بيشتر سازگاري دارنددارند، مكر و حيله آنان 
  ]و بيهقي

به اين نكته لطيف » جابر«در گفتگو با يكي از يارانشان به نام  �همچنين پيامبر اكرم
و در جهت حفظ فرد مسلمان از گناه  دهد اشاره دارند كه ازدواج با باركره را افزايش مي

» جابر«اند كه  روايت كرده» مسلم«و » بخاري«. و پاسداري از عفت او بهتر است
همراه بودم از من پرسيدند  �الرقاع ـ با نبي اكرم ذات ـدر بازگشت از غزوه : گويد مي

: باكره است يا بيوه؟ گفتم: فرمودند �بله اي رسول خدا: اي؟ گفتم كه آيا ازدواج كرده
شوخي و بازي كني و او هم با اي ازدواج نكردي كه با او  چرا با دوشيزه: بيوه، فرمودند

پدرم در جنگ احد شهيد شدند، و بعد از  �اي رسول خدا: تو بازي كند؟ گفتم
اي برگزيدم تا  شهادتش هفت دختر برجاي گذاشت به اين دليل زن بيوه و با تجربه

شاءاهللا نتيجه گزينش همان   ان«: فرمودند �كند، پيامبر تبتواند از آنها سرپرستي و مواظب
  .»خواهي د كه ميباش

اين حديث اشاره دارد به اينكه ازدواج با دختر باكره بهتر از زن بيوه است، مگر در 
بيان كرد كه براي نگهداري و مواظبت  �موارد مخصوص، مانند موردي كه جابر

ي شريفه عمل  و توجه به جان آنان است، كه در واقع به اقتضاي اين آيه فرزندان يتيم
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در انجام اعمال نيك و تقوا، با هم ديگر تعاون و همكاري «: رمايدف كرده است كه مي
  .»كنيد
  

  برتري ازدواج با زنان زايا -5

از ديگر دستورات اسالم در جهت انتخاب همسر مناسب، گزينش همسري است كه 
  :شود قادر به آوردن بچه باشد، زن زايا به دو طريق شناخته مي

كه از بارداري زن جلوگيري كند و براي  سالمت جسمي و نداشتن امراضي: اوالً
  .تشخيص اين مسئله بايد از متخصص كمك گرفت

اند، كه  در نظر گرفتن وضعيت مادر و خواهران دختر مورد نظر كه ازدواج كرده: ثانياً
از جهت پزشكي . آيا از زنان زايا هستند يا نه، زيرا غالباً از اين جهت با هم تشابه دارند

دار شدن دارد از لحاظ جسمي داراي وضعيت مطلوب است و از  بچهزني كه استعداد 
باشد و نشانة اين توانايي قدرت انجام دادن كارهاي  توانايي جسمي خوبي برخوردار مي

ها و اداي حقوق و وظايف زناشويي به نحو  منزل و رسيدگي به ترتيب و پرورش بچه
گيريم كسي كه توانايي تربيت  يكرديم نتيجه مبا توجه به آنچه بيان . باشد احسن مي

بيند و قصد ازدواج دارد، به مطلوب  ميناوالد را آنچنانكه اسالم دستور داده در خود 
يابد مگر آنكه در جستجوي زن بارور باشد و با تربيت فرزندان صالح و  خود دست نمي

انها و ه بر تعداد امت محمدي كه خداوند آنها را الگو و نمونه براي تمامي انستشايس
  ...بهترين امت قرار داده، بيفزايد

است، هنگامي كه مردي خدمت حضرت مشرف  �اين مطلب از رهنمودهاي پيامبر اكرم
زني را دوست دارم كه داراي اصل و نسب و مال و منصب است، ولي باردار : شد و گفت

و سؤال كرد، پيامبر او آمد  �خير، بار ديگر نزد پيامبر: شود، آيا با او ازدواج كنم؟ فرمودند نمي
 �پيامبر. را مجدداً نهي كرده و بار سوم خدمت حضرت رسيد و تقاضاي خود را تكرار كرد
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همسري را انتخاب كن كه زايا و مهربان و محبوب باشد، زيرا من به فراواني شما «: فرمودند
  ]روايت ابوداوود، نسايي و حاكم. [»كنم در روز قيامت افتخار مي

  
  رفتن صحت و سالمتي جسمدر نظر گ -6

اسالم براي تضمين خوشبختي زوجين و ايجاد نسلي پاك و نيرومند، پسر و دختر را 
. كند كه به معيار توانايي و صحت جسمي و سالمت عقلي، توجه داشته باشند تشويق مي

به همين خاطر اسالم به زوجين حق داده است كه در صورت عدم توانايي وظايف 
همانطور كه از «: فرمايد مي �همچناكه پيامبر. زدواج را فسخ نمايدزناشويي همسرش، ا

: فرمايد و در حديثي ديگر مي» گريزي از شخص مبتال به مرض جذام دوري كن شير مي
  ]بخاري.[»مريض بايد از نزديكي با شخص سالم خودداري كند«

  :باشد آنچه بيان كرديم، مهمترين معيارهاي انتخاب همسر مي
جاد اولين پناهگاه براي خانواده را با ازدواج معالجه نموده تا بدين پس اسالم اي

وسيله شخص بر اساس مبادي استوار و قواعد عملي سالم در انتخاب شريك زندگي 
انتخابي كه مهمترين معيارهايش تدين، اصالت خانوادگي و ترجيح دوشيزه . موفق باشد

جا آغاز كند تا بتواند كداند كه از  از آن جايي كه انسان مسلمان، مي. بر بيوه است
اي مسلمان تشكيل و فرزنداني صالح به جاي بگذارد و در اينجا نسلي مؤمن به  خانواده

خدا، سهيم باشد، انجام وظايف و مسؤوليتهاي دشوار ديگر در ارتباط با اين اهداف بر 
دانش بپيمايد و هر راهي را كه در جهت اصالح خانواده و فرزن. گردد او سهل و ساده مي
نمايد و كالً در تشكيل خانواده و ترسيم آينده فرزندان موفق و  برايش آسان مي

زيرا او سنگ بنايي را به وجود آورده است كه اساس ! چرا؟. خوشبخت خواهد بود
باشد و از اصول اصالح اجتماعي و نشانه جامعه فاضل  ترتيب صحيح بر آن استوار مي

  .آن سنگ بنا همان زن شايسته استآيد، بدون شك  به حساب مي
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اسالم با نظام جاودانه و اصول آسان و استوارش، يكسري قوانين، دستورات و اصول 
اگر جوانان . عملي را وضع كرده تا خواستگار در مورد دختر مورد نظرش رعايت نمايد

براساس آن شريك آينده خويش را انتخاب  اين اصول و قوانين را در نظر داشته باشند و
ت حكمفرما خواهد يبت و صميمحنمايند، خود و همسرانشان خوشبخت و بين آنان م

ي ازدواجي سعادتمند و همدلي كامل و تفاهم دوجانبه زندگي  شد و همگي در سايه
  .خواهند كرد

  
  ؟ و اصول آن كدام است؟چيستخواستگاري 

نجام مراسم عقدكنان، مردي كه تصميم به ازدواج خواستگاري آن است كه قبل از ا
گرفته، ابتدا دختري را كه براي اين منظور انتخاب نموده مورد تحقيق و بررسي قرار 

وگو نمايد و  فرستد تا با او صحبت و گفت دهد و يا يكي از اقربا و نزديكان خود را مي
يم بگيرد كه اين وصلت را ها و شرايط آنان را براي ازدواج بپرسد و آنگاه تصم خواسته

  .قبول كند يا آن را نپذيرد
ي  هدف از اين مقدمات قبل از ازدواج اين است كه ازدواج از همان اول بر پايه

بصيرت و شناخت صورت گيرد و باعث رفع مشكالت و تنازعات آن شود كه احتمال 
استحكام دارد در زندگي زناشويي آينده آنها پيش آيد، و از طرفي اين عمل موجب 

  .شود روابط بين خانواده و خويشان و اوالد آنان مي
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  ديدن خواستگار دختر مورد نظرش را -1

 1گيرد مي را شريعت اسالم به خواستگار اجازه داده كه وقتي تصميم به ازدواج با زني
، همچنانكه به زن ]از اوصاف ظاهري و باطني او باخبر شود[از عقد، او را ببيند و  لقب

چرا كه . اش را ببيند اجراي عقد زناشويي همسر آيندهه داده شده تا قبل از هم اجاز
تر  انتخاب از روي آگاهي و شناخت، زندگي زناشويي را گواراتر، سعادتمندتر و بادوام

، »سايين«، »ترمذي«دليلي كه اين عمل را جايز دانسته، حديثي است كه . خواهد نمود
آمد تا به ايشان  �شعبه نزد پيامبر بن اند كه مغيره روايت كرده» بخاري« و» ماجه ابن«

او را ببين كه براي «: فرمود �پيامبرخبر بدهد كه يك زن را خواستگار نموده است، 
يعني اُنس و اُلفت و معاشرت ميان . »تر است ادامة زندگي شما، اين عمل بهتر و شايسته
ا كه چشم، پيك قلب و زير[تر خواهد شد  شما دو نفر بدين شيوه گرمتر و شيرين

آور عاطفه است و بعضي اوقات برخورد دو چشم با هم باعث ايجاد الفت بين دو  پيام
  )مترجم. (شود خانواده مي

_________________________________________________________________________ 

الزم به ذكر است كه خواستگاري از طرف دختر يا پسر، هيچ اشكالي ندارد و اينكه كساني رايزني  -1

در . دانند، در شرع و عرف اسالمي جايي ندارد ا بد و ناشايست ميا پسر ربخانواده دختر براي ازدواج 

اند كه براي دخترانشان از مرد مورد نظر  كساني بوده �اهللا تاريخ اسالم و بين اصحاب رسول

 �خطاب كه پيشنهاد ازدواج حفصه را به حضرت عثمان امير مؤمنان عمربن: اند، مانند خواستگاري كرده

به  �كه علّت نپذيرفتن آنها، تمايل پيامبر. فت به ابوبكر صديق پيشنهاد كردداد و چون ايشان نپذير

ه عروسي فرمود و حتي شاهد داريم كه گاهي خود زنان صبا حف �ه بود و در نهايت پيامبرصحف

لذا اگر عرف جامعه ما چنين است كه مرد . ما را براي خود عقد كنيد �اهللا گفتند يا رسول آمدند و مي مي

اما اگر برعكس زن به مرد . رود به نوعي احترام قائل شدن به زن است و محترم تگاري زن ميبه خواس

پيشنهاد ازدواج داد، به هيچ وجه جاي مالمت و ناپسند داشتن نيست و نبايد زبان به طعنه و تمسخر 

 )مترجم.(گشود
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شرفياب شده و خبر داد كه  �اند كه مردي نزد پيامبر روايت كرده» نسايي«و » مسلم«
. نه: اي؟ گفت ا ديدهآيا او ر«: فرمودند �پيامبر . با زني از انصار ازدواج نموده است

  ».هستند) يا كوچك(برو او را ببين، چون چشمهاي انصار معيوب «: فرمودند �حضرت
  :آدابي دارد كه بايد رعايت شود 1اما نگاه كردن به مخطوبه

خواستگار بايد عزم جدي و صادقانه بر ازدواج گرفته باشد و قصدش از نگاه : اوالً
نگاه كردن به قصد لذت (در غير اين صورت كردن فقط تصميم بر ازدواج باشد و 

اگر خداوند در دل «: روايت شده كه فرمودند �چرا كه از پيامبر. جايز نيست) بردن
شخصي تمايل به خواستگاري زني را پديد آورد، اشكالي ندارد كه او را ببيند و نگاهش 

  .»كند
د، صورت و دو موضع و حدودي كه مباح است به هنگام خواستگاري نگاه شو: ثانياً

چون مظهر محاسن و زيباييهاي ظاهري زن در صورت متجلّي . باشد دست مخطوبه مي
شده و كفين هم در حالت عادي، ظاهر هستند لذا خواستگار مجاز نيست جز دست و 

  .اش، اعضاي ديگرش را نگاه كند صورت مخطوبه
اين . ت استآنچه مؤيد اين قول است كه مراد از نگاه كردن، نگاه كردن به صور

برو او را نگاه كن «: به مردي از انصار است كه فرمودند �فرمايش حضرت رسول خدا
چون در چشمان انصار مختصر عيوبي است كه بعد از نگاه كردن برايتان معلوم 

  .باشد كند منظور از نگاه كردن، صورت مي اين جمله براي ما مشخص مي» .شود مي
سليم است،  به ام �كند، سخن رسول خدا مي دليل ديگري كه اين نظر را تقويت
به ساق پاهايش نگاه كن و «: سليم سفارش كرد وقتي كه او را پيش زني فرستاد به ام
بود، خود  پس اگر نگاه ديگر اعضاء زن جائز مي» دهان و گردن و زيربغل او را بو كن

_________________________________________________________________________ 

 ).المنجد(زني است كه از او درخواست ازدواج شده  -1
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فرستاد تا  سليم را داد در حالي كه آن حضرت ام اين كار را انجام مي �خدا  رسول
  1 .اعضاي ديگرش را ببيند

اش را نگاه  در صورت نياز و ضرورت جايز است خواستگار چندين بار مخطوبه: ثالثاً
دليل ما براي جواز تكرار . اش بطور كامل در ذهنش مجسم شود كند تا شكل و قيافه

طلق بيان باشد كه در حديث به طور امر م مي» نگاهش كن«يعني » اُنظر اليها«نگاه، لفظ 
نفرموده يكبار يا  �شده و هيچ قيدي آن را مقيد و محدود و منحصر نكرده و پيامبر

  .دوبار نگاهش كن، بلكه فرموده نگاهش كن
تواند با نامزدش صحبت و گفتگو كند و در مجلس خواستگاري  خواستگار مي: رابعاً

دارند كه صداي زن  نظر و يا هنگام ديدنش با وي صحبت نمايد زيرا جمهور فقها، اتفاق
شنيد،  گفت و سخنانشان را نيز مي با زنان سخن مي �عورت نيست زيرا پيامبر اكرم

در مورد احاديث و  �بعد از رحلت حضرت رسولهمچنين اصحاب گرانقدر ايشان 

_________________________________________________________________________ 

. تر است تر و به صواب نزديك خ يوسف قرضاوي، مجتهد معاصر در اين مورد مناسبالبته نظر استاد شي -1

با توجه به اينكه نگاه به صورت و دستان زن در غير حالت خواستگاري نيز مباح : فرمايند ايشان مي

است، پس نگاه در حالت خواستگاري حتماً بايد چيزي بيشتر از نگاه در حالت عادي باشد، در حديث 

و هرگاه زني  »المرأةَ َفقَدر أنْ ينظرَ منها ما يدعوه الي نكاحها ملْيفْعل اذا خَطَب اَحدكُم«: است كه

» .شود ببينيد، تماشا كنيد را خواستگاري نموديد و توانستيد جاهاي را كه موجب تشويق بر ازدواج مي

  ]حيان و دارمي ماجه، ترمذي، ابن احمد، ابن[

. اند بت به تعيين اين مقدار افراط نموده و بعضي ديگر سخت گرفت و تفريط نشان دادهبعضي از علما نس

خواهد  گويند، در زمان ما كسي كه مي بعضي از محققين مي. ولي خير و بركت در رعايت حدوسط است

آن مرد تماشاي آن را داشته باشد   با زني ازدواج كند، هرجايي از بدن آن زن را كه پدر و برادر او اجازه

 ).مترجم(تواند ببيند  هم مي
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از پشت پرده به سؤالهايشان  �كردند و همسران پيامبر اكرم وجو مي احكام شرعي پرس
  .دادند پاسخ مي
زيرا حه كند و با هم دست دهند، فجايز نيست، خواستگار با نامزدش مصا: خامساً

هنوز عقد شرعي، منعقد نشده و پسر و دختر نسبت به هم نامحرم هستند و شريعت 
  .اسالم دست دادن مرد بيگانه با زنها را تحريم نموده است

ن از هنگام بيعت گرفت �پيامبر«: روايت كرده كه فرمودند �از عايشه» بخاري«
  »زنان، دست هيچ زني را لمس نكرد و بيعتشان با خانمها فقط كالمي بود

جايز نيست كه خواستگار و نامزدش در فاصله خواستگاري تا اجراي صيغه : سادساً
ي از محارم خانواده كعقد، در يك مكان تنها با هم، خلوت كنند مگر اينكه همراهشان ي

انه و تنها بودن با او در يك مكان، از نظر اسالم زيرا خلوت كردن با زن بيگ. دختر باشند
  .حرام است

كسي كه به خدا و «: فرمايند اند كه ايشان مي روايت كرده �از پيامبر» بخاري و مسلم«
وجه نبايد با زني كه محرمش نيست خلوت كند چون در  روز قيامت ايمان دارد، به هيچ

بدون محرم حق سفر كردن، ندارد چنين حالي شيطان سومين نفر آنان است و زن نيز 
  ».مگر اينكه محرمي همراهش باشد

تواند بدون اطالع آن زن و  دارد، مي را مردي كه تصميم ازدواج با زني: سابعاً
  ].يعني اجازه موافقت زن براي ديدن الزم نيست[اش او را ببيند  خانواده

تواند او  ي نمود، ميهرگاه شخصي اراده خواستگاري از زن«: فرمايد مي �پيامبر اكرم
جابربن عبداهللا در مورد . [را ببيند و نگاهش كند، گرچه آن زن اطالعي نداشته باشد

  ].كردم تا او را ببينم در پشت ديوار خود را پنهان مي: گويد زنش مي
آنچه مالحظه نموديد، آدابي بود كه اسالم عزيز براي كسي كه ! ي محترم خواننده

وضع كرده است، كسي كه از اين حدود تجاوز كند و شيوه و  ي خواستگاري دارد اراده
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رسمي خالف آن را در پيش بگيرد، حد و مرز شريعت را رعايت نكند، با اين اعمالش 
  !!با شريعت مخالفت ورزيده و بدين سبب مرتكب گناه و عصيان شده است

رابطه با  اما آنچه كه در بين مردم و جامعه كنوني ما رسم است، افراط و تفريط در
  .كنند اين موضوع است كه اكثر مردم در خواستگاري به دو شيوه متناقض برخورد مي

باشند، به دخترشان  اي از مردم كه به آداب و دستورات اسالمي مقيد نمي دسته -1
خواهد با نامزدش بگردد و هر كاري كه  دهند كه بدون محرم، هرجا كه مي مي اجازه

دهند، به اين بهانه كه قصد آنان از اين كار آشنايي با اخالق، دوست دارد آزادانه انجام 
  .رفتار و طبيعت و اطالع از فهم و شعور همديگر است

اصل و اساس و باطل است كه اسالم به  واضح است كه اين ادعايشان، ادعايي بي
داند و با آن مبارزه  پذيرد بلكه بدون هيچ اغماضي آن را حرام مي وجه آنرا نمي هيچ
چرا كه اين عمل با مبادي اصول اخالق و ارزشها منافات دارد و حيثيت و . كند مي

  .كند دار مي آبروي زن مسلمان و نظام اسالمي را خدشه
بر انسانهاي عاقل و صاحب بصيرت، روشن است كه اينگونه اختالطهاي نامشروع 

شود،  امشروع ميبين دختر و پسر در اكثر اوقات، منجر به فجايع اخالقي و ارتباطات ن
البته كه ضرر اين كار بيشتر متوجه دختر . كه پيامدهاي بد و ناگواري خواهد داشت

زيرا اگر پس از اين ارتباطات، از . كند دار مي شود تا پسر و آبروي دختر را لكّه مي
هايي از قبيل عدم تفاهم و عدم تجانس  تواند با بهانه ازدواج با دختر منصرف شود، مي

انگيز و سبب بدنام  انصراف خود را توجيه كند و قطعاً اين كارش عامل شبههاخالقي، 
و نهايتاً به كسادي بازارش . افتد شدن دختر خواهد شد و حيثيت دختر بر سر زبانها مي

  .دوش انجامد و باعث ترشيده شدنش مي مي
همچنين بر صاحبان خرد و انديشه، پوشيده نيست، اهداف اين اختالط غيراخالقي 

زيرا هر يك در مقابل ديگري . يابد كه شناخت روحيات طرف مقابل است، تحقق نمي
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خود را به تكلّف انداخته و شخصيتي مصنوعي و غيرواقعي ـ آن هم شبيه دلقك و 
  .دهد بازان ـ از خود نشان مي حقه

هاي غيراخالقي سراغ داريم كه نه تنها منجر به  بسا از اين نوع خواستگاري و چه
، نگشته بلكه بعد از اين همه آميزش محبتندگي زناشويي توأم با الفت و ايجاد ز

  .آلود، سرانجامي جز طالق و جدايي نداشته است گناه
اما با !! زدي حاصل شدهمي شناختي كه ادعا داشتند در دوره نا پس چه شد نتيجه

  .پذيرند كمال تأسف معاندان اين حقيقت را نمي
اي ديگر از مردم هستند كه آداب اسالمي را  ت، دستهمباال در مقابل اين گروه بي

و متعصبان افراطي هستند كه با ] مقدس نماهاي متحجر[گيرند، اين گروه  ناديده مي
در اين مورد، نه تنها قبل از عقد به خواستگار  �پشت پازدن به سنّت رسول خدا

د كه دامادشان تا شب دارن دهند، بلكه اعالن مي دخترشان اجازه رؤيت نامزدش را نمي
  .بيندزفاف، اجازه ندارد دخترشان را ب

اسالم به روش افراطي برخي از «: گويد در اين باره شيخ محمد ابوزهره مي[
آورند،  نماهاي متحجر كه در خواستگاري از ديدن ممانعت مطلق به عمل مي مقدس

وصيف شده تكيه توجه نكرده است، چرا كه با اين رويه خواستگار تنها به اوصاف ت
و چه بسا كساني كه دختر را ديده باشند، نپسندند، در حالي كه اگر خود . كند مي

همچنين ممكن است زناني كه عروس را مشاهده كرده . خواستگار او را ببيند، بپسندد
باشند او را بپسندند و در نزد داماد از او تعريف و تمجيد نمايند، و داماد نيز مورد را 

ب تصور كند، در حالي كه اگر بعداً او را ببيند چه بسا برخالف تصورش زيبا و جال
، زندگي آيد كه همواره در آينده باشد در اين صورت كينه و بيزاري در او پديد مي
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ديد  ي اول خواستگاري، دختر را مي بسا اگر در وهله نمايد و چه زناشويي او را تهديد مي
  1.]پذيرفت او را مي

يم و دانا روشن است كه اتخاذ اين موقف، و مقيد بودن به اين آداب بر انسانهاي فه
تناسبي با شريعت اسالم ندارد و اغلب اوقات زن و شوهر به آرامش نفسي و خوشبختي 

نشين شدن و كسادي ازدواج  رسند، و چه بسا اين عمل منجر به خانه و سعادت نمي
و اي سالخورده  كه دوشيزهنشيند  شود و دختر آن قدر در كنج خانه مي دختر مي

  .ماند شود كه از ازدواج بازمي پيردختري مي
پس بر خواستگاران و اولياء دختران الزم و ضروري است كه در موقع خواستگاري 

د نو آستانة ازدواج به حدود الهي پايبند باشد اگر خواهان حفظ كرامت و ارزش زن هست
پس اينها حدود «اخالقي محفوظ بماند  ي سالم و اجتماع از نظر خواهند خانواده و مي

و هر كس از حدود و مرزهاي الهي تجاوز كند، . الهي است، از آنها تجاوز نكنيد
  .»چنين كساني ستمگرند گمان اين بي

  
  خواستگاري بر خواستگاري -2

ق به اخالق اسالمي زني را خواستگاري نمايد و جواب چنانچه مردي متدين و متخلّ
ديگر جايز فت و ارتباط اسالمي بين آنها ايجاد شود، براي شخصي مثبت بگيرد و ال

چون براي فرد اول يك حقّ شرعي به وجود . [نيست كه به خواستگاري آن زن برود
و عالقه اسالمي بين مردم بايد رعايت گردد تا  محبتمنظور حفظ  آمده است، كه به

دور  ي شباهت دارد، بهمسلمان از كاري كه خالف مروت و مردانگي است و به دزد
  ].باشد

_________________________________________________________________________ 

 .70-69االسالم للمجتمع، ص  مترجم به نقل از تنظيم -1
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اما وقتي خواستگار اول از ازدواج با آن زن منصرف شود و يا اجازه دهد فرد دومي، 
  .اشكال است خواستگاري نمايد، در اين حالت خواستگاري جايز و بال

اش،  كسي نبايد بر خواستگاري برادر ديني«: فرمايند در اين مورد ارشاد مي �پيامبر
دومي اجازه اين  نظر كند و يا به فرد مگر نفر اول از خواستگاري صرفخواستگاري كند 

بر انسانهاي روشنفكر و اهل بصيرت معلوم و مشخص است كه ] بخاري[» .كار را بدهد
شود، و  چنين خواستگاريهايي باعث رشد و نمو تخم كينه و عداوت بين مردم مي

كيان امت اسالمي و تشتّت و تفرّق توزيها، نابود شدن  ها و كينه ي اين بدخواهي نتيجه
چيني بين  و اين طريقي است براي گرم شدن بازار سخن. جماعت مسلمين خواهد بود

  ...ساكنين يك آب و خاك 
البته در اين موضوع بايد اشاره كنيم كه خواستگاري بر خواستگاري فرد فاسق جايز 

  .الكي اشكالي نداردعربي م قاسم شاگرد امام مالك و ابن باشد و از نظر ابن مي
مي بدون ترديد نظر مذكور كه مذهب مالكي بر آن است، با نصوص شريعت اسال

سازگارتر است زيرا شريعت به والدين دختر سفارش كرده كه در انتخاب داماد 
ي مشهور  شان مالك اخالق و ديانت را مدنظر داشته باشند و اين بر اساس قاعده آينده

و نيز به مصالحي كه » ن مفاسد مقدم بر جلب منافع استدفع نمود«: اصولي است كه
مسلماً پدر و مادران متدين به !! [اسالم براي ازدواج منظور داشته، همسويي كامل دارد

  ].بندوبار، جواب مثبت نخواهند داد خواستگاري جوان فاسق و بي
قت شود كه دخترش را به مردي فاسق و فاجر تسليم كند، آن و آيا كسي راضي مي

آيا براي دين ارزش و اعتباري خواهد ماند؟ و آيا حريم اخالق اسالمي رعايت خواهد 
  !شد؟
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  خواستگاري از زني كه در حالت عده است -3

براي شخص مسلمان، حالل نيست كه زن مطلّقه و يا زني كه شوهرش فوت نموده 
ون مدت چ[خواستگاري نمايد  1اش به تصريح عدهاست را تا وقت سپري شدن مدت 

] عده حريم و جزو متعلقان ازدواج قبلي است و جايز نيست به اين حريم تجاوز شود
به زني كه شوهرش ) نه به صراحت(تواند از طريق كنايه و اشاره  ولي خواستگار مي

باشد، بفهماند كه مايل است بعد از انقضاي عده با او  فوت نموده و هنوز در عده مي
ات سپري  هرگاه عده«: را نزدش بفرستند كه از طرفش بگويد مثالً كسي. ازدواج كند

  .»سوي من بفرست و من را خبردار كن شد، كسي را به
و بر شما گناهي نيست كه از «: فرمايد دليل ما در اين باره، آيه قرآني است كه مي

 طور كنايه خواستگاري به) برند بسر مياند و در عده  كه شوهرانشان فوت كرده(زناني 
خداوند ) بدون آنكه اظهار نماييد( كنيد، و يا در دل خود تصميم بر اين كار بگيريد

: بقره[» .دانست شما آنان را ياد خواهيد كرد ولي به آنان پنهاني وعده ازدواج ندهيد مي
235[  
  

  حلقه نامزدي

ي نامزدي، جهت روشن شدن آن  در اينجا ناچاريم حكم اسالم را در مورد حلقه
  .در آستانه ازدواج ذكر نماييم انجوانبراي 

_________________________________________________________________________ 

منظور از خواستگاري به تصريح اينست كه مرد از زن به صراحت درخواست ازدواج كند، اين  -1

مقابل اين خواستگاري به تعريض است و . برد، جايز نيست درخواست از زني كه در حال عده بسر مي

كند، مثالً بگويد چه بسيار  ن به اين معني است كه مرد به كنايه از زن در حال عده خواستگاري ميآ

افرادي كه تمايل ازدواج با تو را دارند، يا تو زن زيبايي هستي، اينگونه خواستگاري اشكالي ندارد 

 ).مترجم(
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مرسوم است استعمال آن براي مردان حرام است، » حلقه نامزد«انگشتر طال كه به 
  :دو دليل زير به

سبب اينكه آن يك نوع تقليد كوركورانه از بيگانگان و تشابه به آنان است و  به: اول
  .هم از تقليد و تشبيه كوركورانه نهي كرده است �رسول خدا

  :روايت كرده كه فرمودند �خدا  بن عمر و او از رسول از عبداهللا» ذيترم«
! اي مسلمانان(كسي كه خود را به غير ما مسلمانان شبيه گرداند، جزو ما نيست «

  .)هود و نصاري شبيه نكنيديخود را به 
: فرمود �اند كه رسول خدا روايت كرده �عمر از ابن» داوودابو«و » احمدامام «

در اين . »آيد صورت قومي نشان دهد، جزو آن قوم به حساب مي  را به كسي كه خود«
فرقي بين زن و مرد نيست و هر دو از تشابه به ديگران نهي  �فرمايشات رسول خدا

  .استعمال طال را براي مردان تحريم فرموده است �دوم به سبب اينكه پيامبر. اند شده
از » امام احمد«و » اصحاب سنن«: را از پوشيدن طال نهي فرمود مردان �پيامبر

يك تكّه پارچه حرير را در دست راست و  �پيامبر : اند كه فرمود نقل كرده �علي
» اين دو تا بر مردان امت من حرام است :ودمقطعه طالئي را در دست چپش گرفت و فر

  .»و بر زنانشان حالل است«: ماجه افزوده ابن
شخصي را ديد كه  �اند كه رسول خدا كردهعباس نقل  از ابن» انبح ابن«و » مسلم«

انگشتر طال در دست داشت، حضرت آن را از دستش بيرون آورد و دور انداخت و 
كند و آن را در دستش  اي آتش پيدا مي بعضي از شما عمداً تمايل به پاره«: سپس فرمود

بعد از . ]است جهنّميعني استفاده از انگشتر طال براي مردان موجب آتش [« دهد قرار مي
برو و انگشترت را بردار و به طريقي : تشريف برد، به آن مرد گفتند �اينكه رسول خدا
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آن را دور انداخته،  �خدا قسم چيزي كه پيامبر به: از آن استفاده كن، آن مرد پاسخ داد
  1»دارم من ديگر آن را برنمي

تنها جائز بلكه شكل حلقه خواستگاري، نه  اما استعمال انگشتر نقره براي مردان به
يك انگشتر  �پيغمبر«: كند كه گفت عمر روايت مي بخاري از ابن. [باشد مستحب مي

بود و بعد از ابوبكر در  �در دست ابوبكر �نقره در دست داشت، بعد از وفات پيامبر
كرد تا اينكه در چاهي به نام  دست عمر بود و بعد از عمر، عثمان آن را در انگشت مي

  .]م شداريس افتاد و گ
  
  

_________________________________________________________________________ 

ردانگي اوست، زيرا اينها دليل و حكمت تحريم طال براي مردان، حفظ و صيانت شخصيت و جوهره م -1

آالت با زن  لذا شايسته نيست كه مردان در استفاده زينت. نمايي است از مظاهر ضعف، شكست و زن

 .وسيله زيورآالت و پوشش حرير مباهات نمايند رقابت كنند و به
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بعد از اينكه خواستگار، شريك زندگي آينده و مونس و همدم عمرش را بر اساس 
و » عقد نكاح«انتخاب كرد، زمان  �الشأن دستورات اسالم رهنمودهاي پيامبر عظيم

؟ و كنيم كه عقد ازدواج چيست در اين فصل بيان مي. رسد ايجاب و قبول فرار مي
  !باشد؟ شرايط و احكام آن چه مي

مقصود از انجام ايجاب و قبول و عقد اين است كه مرد و زن شرعاً بر هم حالل 
كنند، و به دنبال  وع استمتاع و لذت جنسي را با انجام عقد پيدا مينشوند و حق هر  مي

 آن زن و شوهر با آرامش خاطر و همفكري و همكاري يكديگر زمينه و محيط مناسبي
  .و پرورش فرزندان نيك و صالح، فراهم كنند تيببراي ايجاد خانواده مسلمان و ترت

و به عبارتي ديگر ركن تحقق [پذيرد  عقد نكاح با صيغه ايجاب و قبول انجام مي
  ]ازدواج ايجاب و قبول است

شود و  ميلفظي است كه براي نخستين بار از جانب يكي از متعاقدين صادر  :ايجاب
» دخترم را به نكاح تو دادم«: مثالً پدر عروس بگويد: اد پيوند زناشويي استبيانگر ايج

  .»دخترت فالني را به ازدواج من درآورد«: يا داماد به پدر زوجه بگويد
و آن عبارت از الفاظي است كه پس از ايجاب از جانب طرف مقابل نكاح،  :قبول
ازدواج با دختر تو را قبول «: يدشود، مثل اينكه داماد در جواب پدر دختر بگو صادر مي

دخترم فالني را به نكاح تو «: يا اينكه پدر زوجه، بعد از ايجاب، به داماد بگويد» نمودم
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] اگر ولي زوجه داراي چند دختر است، الزامي است نام دختر ذكر شود. [»رآوردمد
  .شريعت اسالم، ايجاب و قبول را دليلي براي تراضي بر ازدواج وضع كرد

بر آن اطالع رضايت خاطر و توافق اراده چيزي قلبي و دروني است و كسي چون 
كند، پس بايد كلمات و عبارتي دالّ بر تصميم طرفين بر ايجاد پيوند زناشويي  پيدا نمي

  .در بين آنان باشد تا اين رضايت و تمايل دروني را بيان كند
  

  شرايط و احكام ازدواج

  ازدواج مرد غير با زن مسلمان  -1

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، چه كتابي و چه غيركتابي يا مشرك جايز 
  :زيرا. نيست

. از نظر شريعت اسالم، واليت و سرپرستي كافر بر مسلمان حرام است الف ـ
زنان مسلمان را به عقد مشركين در نياوريد تا اينكه مسلمان «: فرمايد خداوند متعال مي

يك غالم با : نها را به همسري غالمان با ايمان درآوريد زيرااگرچه ناچار شويد آ. (شوند
شما ) مال و موقعيت و زيبايي او(پرست، بهتر است، هرچند  ايمان، از يك مرد آزاد بت

! ايد اي كساني كه ايمان آورده«: و در جايي ديگر فرموده] 221: بقره[» را به شگفتي آورد
و ! نتخاب نكنيد، آنها اولياي يكديگرندا گاه دوست و تكيه(يهود و نصاري را ولي 

كساني از شما كه با آنان دوستي كنند؛ از آنها هستند خداوند گروه ستمكار را هدايت 
  ]51: مائده[« .كند نمي

شك واليت و سرپرستي شوهر بر زن امري مسلم است چرا كه زن بايد از  بدون
  .و مسؤول زندگي اوست شوهر اطاعت كند مرد است كه رئيس خانواده و مسلّط بر زن

كه مردان غيرمسلمان قرآن را قبول ندارند و دومين علت تحريم اين است ب ـ 
كنند، پس زن مسلمان  اسالم را انكار مي. شناسند عنوان پيامبر نمي حضرت خاتم را به



 جينآداب خواستگاري و حقوق زو

 

62

توان اين را ندارد كه تحت سلطه چنين شوهري آزادي ديني داشته باشد و عبادات و 
را انجام دهد، چون چنين شوهر كافري هيچ احترامي براي دين و  شعاير ديني خود

  .آورد كه دين خود را رها كند و به دين او بگرود بر او فشار مي وعقيده او قائل نيست، 
گزينند، در  فرزندان معموالً پيرو پدران خود هستند و دين او را براي خود برمي ج ـ

اي ندارد كه عقيده صحيح اسالمي  و سيطرهچنين موقعيتي زن مسلمان هيچگونه تسلّط 
  .دهد آورد و اين مسئله او را آزار مي  ها را با تربيت ديني بار را بياموزد و بچه

زن بر اثر طبيعت عاطفي و فطرت احساسات زنانه مخصوص به خود، احتماالً  د ـ
جهت شوهرش كند، بدين منظور دين و  سعي خواهد كرد خود را هماهنگ و هم

خصوصاً اگر شوهر اصرار كند يا با تهديد و ترغيب او را . دات همسرش را بپذيرداعتقا
  .در جهت تغيير دينش اغواء نمايد

  
  ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب -2

چرا كه خداوند متعال . ازدواج با زنان اهل كتاب مثل يهود و نصاري جايز است
طعام اهل كتاب براي ) همچنين(ل شده امروز چيزهايي پاكيزه براي شما حال«: فرمايد مي

حالل است، همانطور كه غذاي شما براي اهل كتاب حالل است و ) مسلمانان(شما 
همين طور زنان پاكدامن آناني كه قبل از شما داراي كتاب آسماني بودند، حالل است به 

  ]مائده[» شرط اينكه مهريه آنان را پرداخت كنيد
  :ابي به اين دليل است كهفلسفه اباحت ازدواج با زن كت

با فراهم شدن زمينه براي زن كتابي، اميد است وقتي از حقايق اسالم در  الف ـ
زندگي با همسر مسلمانش اطالع حاصل كند با ميل و رغبت و از روي اختيار، دين 

زيرا اديان آسماني قبل از اسالم تحريف تبديل شده . اسالم را بپذيرد و مسلمان شود
  . است
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ايمان دارد و موسي و عيسي و ) ع(ز آن جايي كه مسلمان به تمامي انبياء ا ب ـ
ديگر پيامبران را قبول دارد، لذا تصور اينكه به اعتقادات زنش توهين كند و دين و كتاب 

  .رود اش را خوار بشمارد، از بين مي آسماني
واردار به اش را اجبار به ترك دينش كند و او را  ج ـ شوهر اجازه ندارد زن كتابي

در قبول دين اكراهي نيست « :زيرا خداوند متعال فرموده. پذيرفتن دين اسالم نمايد
  ]256: بقره[» .راه درست از راه انحرافي روشن شده است) زيرا(

شوند زيرا، اوالً قانونا و عرفاً و شرعاً، دين  د ـ فرزندان اين خانواده تابع دين پدر مي
  1 .كنند پدران خود را انتخاب مي

  
  ازدواج با آنان حرام استزناني كه  -3

  مانند دختر برادر يا دختر خواهر: زناني كه با مرد قرابت نسبي دارد الف ـ

_________________________________________________________________________ 

و اباحه  اصل در ازدواج با زنان اهل كتاب از نظر جمهور جواز: با توجه به آنچه مؤلف محترم فرمودند -1

تر  با اين رأي مخالف است ولي نظر جمهور صحيح �عمر  اما در ميان صحابه كساني مثل ابن. است

  .است، اما قيدهايي است كه در ازدواج با زن كتابي بايد رعايت شود

  .بودن آنان است به اين معني كه معتقد به خدا و رسالت خدا و قيامت باشد» اهل كتاب«احراز يقيني  -1

خداوند با قيد محصنات، نكاح هر زن كتابي را مطلقاً ] مائده 5[يفه و پاكدامن باشند، زيرا در آيه عف -2

  .مباح ندانسته

  .از كتابيون محارب با اسالم نباشد -3

در راستاي چنان ازدواجي، فتنه و زيان قطعي و يا ظنّي روي ندهد، مثالً كار به جايي نرسد كه ازدواج  -4

  .ر ازدواج با دختران مسلمان ترجيح داده شودبا دختران كتابي ب

 )مترجم) (به نقل از فتاوي معاصر. (بنابراين بهتر است ازدواج با اينان ممنوع باشد
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. ازدواج با آنها حرام است) ايجاد روابط زناشويي(زناني كه به وسيله مصاهره  ب ـ
  .پدرزن پسر يا زن ). همبستر شده دختر زني كه مرد با او(ن، ربيبه مانند مادرز

مانند خواهر شيري، برادرزاده يا خواهرزاده شيري كه ): رضاعي(قرابت سببي  ج ـ
ازدواج با هر زني كه از «است   آمده �در حديث پيامبر اكرم. ازدواج با آنها حرام است

  ».هم حرام است) شيرخوارگي(لحاظ نسب بر شخص حرام است در اثر رضاع 
علت كمبود شير مادر يا به هر دليل به زن  منظور از رضاع آن است كه؛ كودك را به

شود، بسپارند تا  ديگري كه داراي شير كافي است و در اصطالح بر او دايه گفته مي
تغذيه كند، در اين صورت با شرايطي آن كودك با خود آن زن و فرزندان او محرم 

  ]مترجم[شود  مي
ي نكاح  واهر در حبالهباشند؛ مانند جمع نمودن دو خ زناني كه حرام موقتي مي د ـ

يك شخص در يك زمان و ازواج با زنان مطلقه يا زني كه شوهرش فوت نموده پيش از 
  .گذاشتن عده طالق يا عده فوت

  
  )ازدواج موقت(نكاح متعه  -4

ازدواج در اسالم، عبارت از عقدي محكم و پيمان ناگسستني است، كه بر پايه نيت 
  .باشد استوار است، لذا ازدواج موقت جايز نميزندگي مشترك دايمي و ابدي ازدواج 

، عبارتست از ازدواج با مرد در مدت زمان معين و مشخص هنكاح موقّت يا صيغ
مثالً ده روز معين با شهادت دو شاهد كه نتايج و آثار ازدواج دائم بر آن مترتب 

  .شود نمي
الم رسول آنچه امروز به نام نكاح متعه مشهور است، نكاحي است در اوايل اس

ولي بعداً اين . در غزوه خيبر و اوطاس اجازه داد از نكاح موقت استفاده شود �خدا
  .نكاح را حرام ابدي اعالم فرمود
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بر نسخ شدن حكم نكاح متعه  �عباس به جز ابن �عموم اصحاب پيامبر اكرم
به صورت حرام اند و معتقدند نكاح متعه در هيچ شرايطي حالل نيست و  اجماع كرده

هم كه عقيده داشت نكاح متعه در حال ضرورت جايز  �عباس ابن. بدي درآمده استا
آن را تا روز قيامت حرام نموده است، از  �است، هنگامي كه اطالع پيدا كرد پيامبر

   1.فتواي خود پشيمان شده و آن را حرام نمود
  

  شود رضايت دختري كه نكاح مي -5

ت دختر است و دختر نبايد يكي از شروط اساسي صحت نكاح، جلب رضاي
پس چنانچه راضي نباشد، عقد باطل است . رغم ميل خودش به ازدواج كسي درآيد علي

هرچند دختر هم باشد، بايد از او اجازه گرفته شود و سكوت دختر باكره مادامي كه 
 زن بايد از او اجازه گرفته اما براي ازدواج با بيوه. داللت بر رضايت او نمايد، كافي است

  .شود و وي به صراحت موافقت خود را اعالن كند
هنگام عقد نكاح از دوشيزه اجازه بگيريد و سكوت او بمنزلة «فرمايند  مي �پيامبر

شيخان . [تر است اجازه است، ولي زن بيوه به خودش از ولي و سرپرستش اولي و مقدم
  ]و اصحاب سنن

، آمده است كه پدري خواست اند روايت كرده» ماجه ابن«و » نسايي«و در حديثي كه 
وسيله آن خود  اش درآورد تا به اش به ازدواج برادرزاده رغم ميل و عالقه دخترش را علي

هركاري را «: فرمود �شكايت كرد، پيامبر �دختر نزد پيامبر. را از فقر و ناداري برهاند
به آنچه : فتدختر گ] اختيار قبول يا فسخ نكاح را به او سپرد[» خواهي انجام بده كه مي

هستم كه زنان بدانند پدران  پدرم انجام داده، راضي هستم ولي من با اين مخالف

_________________________________________________________________________ 

 ).مترجم(البته شيعيان نظري غير از اين دارند  -1
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اختياري ندارند هرطور كه بخواهند در باره ازدواج دخترانشان بدون اجازه آنان تصميم 
  ».بگيرند
  

  رضايت ولي زن در نكاح -6

پدربزرگ، برادر و  پدر،: مانند. ترين شخص از نظر نسبي به دختر، ولي اوست نزديك
ولي دختر بايد با ازدواج او راضي باشد و موافقت كند، در غير اين صورت عقد . عمو

براي اينكه امكان دارد، دختر با كسي ازدواج كند كه همتايش . ازدواج صحيح نيست
نباشد يا كسي باشد كه قادر بر اداي حقوق زن نباشد و يا انسان فاسق ) مناسب حالش(

  .اري باشد كه ارزشي براي حدود الهي قائل نيستبندوب و بي
اعالم ] صحت نكاح[به اين خاطر است كه اسالم در عقد، رضايت ولي را شرط 

هر زني كه بدون اجازه ولي خود به ازدواج «: در حديث نيز آمده است كه. نموده است
، روايت اصحاب سنن[» .كسي درآيد، آن ازدواج باطل است، باطل است، باطل است

هيچ عقد نكاحي درست نيست مگر با حضور «: و در حديثي ديگر آمده] سايينبجز 
  ]داوودرمذي و ابوت[» ولي

بدون [وي عناد گيري و از ر اما اگر حالتي پيش آيد كه ولي دختر با لجاجت، بهانه
تواند براي رفع مشكلش  از ازدواج دخترش جلوگيري كند، در اين موقع دختر مي] سبب

راجعه كند، اگر قاضي مسلمان تشخيص داد كه اظهارات ولي غيرمعقول به قاضي م
پس اگر ولي، نپذيرفت و بر . كند كه دخترش را شوهر دهد ولي، امر مي بهاست، 

توجهي به مخالفت او نكرده و حكم به  ممانعتش اصرار ورزيد، در اين صورت قاضي
اگر ولي دختر با او «: فرمود �چنانچه در حديث آمده كه پيامبر. دهد ازدواج دختر مي

سبب مانع ازدواجش شد، او مانند كسي است كه ولي ندارد و  خصومت ورزيد و بي
  ]ساييناصحاب سنن بجز [» سلطان ولي اوست
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  وجود دو شاهد براي نكاح -7

يكي ديگر از شرايط صحت عقد، حضور دو شاهد است كه سخن طرفين عقد را 
از رسول . ن عقد از آن سخنان، عقد ازدواج استبشنوند و بدانند كه مقصود طرفي

هيچ عقد نكاحي درست نيست، مگر با حضور ولي «: شده كه فرمودند روايت �خدا
  ]احمد و دارقطني[» .و دو شاهد عادل] دختر[

  :شرايط ذيل براي گواهان الزامي است
ت گواهان البته در مذهب حنفيه عدال. [مسلمان باشند، مرد باشند، بالغ و عاقل باشند

است، همچنين شرط صحت عقد نيست و با حضور گواهان فاسق نيز عقد صحيح 
  ]دانند شهادت يك مرد و دو زن را معتبر مي

حكمت و فلسفه وجود دو شاهد بر عقد نكاح، حفظ حقوق زوجين در صورت 
  .انكار نمودن يكي از آنهاست

  
  مهر -8

ر آن را جهت احترام وتأليف مهريه قسمتي از مال است، چه كم و چه زياد كه شوه
او ] حس مالك شدن و در اختيار داشتن[دهد تا غريزه تملّك دوستي  قلب زن به او مي

را اشباع نمايد و زن در آستانه زندگي جديد، توانايي داشته باشد وسايل و نيازهاي خود 
  .را فراهم نمايد

هاي زنان را  مهريه«: فرمايد دليل بر مشروعيت مهريه، اين قول خداوند است كه مي
  ».اي الهي به آنان پرداخت كنيد اي صادقانه و فريضه عنوان هديه به

وجه  بنابراين چون مهريه ركني از اركان عقد ازدواج است، ناديده گرفتنش به هيچ
  .جايز نيست
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  ميزان مهريه

عدة زيادي از اهل حديث و شافعي و احمد قائلند كه مهريه چه كم باشد و چه زياد، 
حداقل «در نظر ايشان . اند ولي فقهاي حنفيه اندازه و اقلّ مهر را معين كرده. يز استجا

روايت شده كه  �زيرا در حديثي از رسول اكرم» .باشد مهريه ده درهم يا معادل آن مي
  .»مهريه از ده درهم كمتر، مهريه نيست«

عيين نكرده با همه اين موارد، شريعت اسالم مقدار و ميزان مشخصي براي مهريه ت
ها سبك و كم باشد تا زمينه براي ازدواج فراهم  است، اما تشويق و تأكيد كرده كه مهريه

به پدران و  �بينيم كه پيامبر شود، و جوانان قادر بر تشكيل خانواده باشند، حتي مي
هاي  اولياء دختران توصيه كرده كه در مورد مهريه دخترانشان آسان بگيرند و مهريه

و همه [وش جوانان نگذارند تا اينكه در جامعه ازدواج ترويج پيدا كند سنگين بر د
ازلذّت جنسي حالل برخوردار گردند و اين هم وقتي امكان دارد كه راه ازدواج و وسيله 

كه فقيران و افراد تنگدست كه اكثريت جامعه را تشكيل  اي گونه بهآن آسان و ساده باشد 
  .]داند هاي سنگين و نامتعارف را مكروه مي الم مهريهدهند از مهر آن برآيد، لذا اس مي

  :كنيم در اين رابطه توجه مي �در اينجا به رهنمودهاي كريمانة پيامبر اكرم
خير و بركت زناني بيشتر است كه «: روايت كرده كه �از پيامبر اكرم» حبان ابن« -

  .»تر باشد مهريه آنان سبك
هاي  ترين زنان، آناني هستند كه مهريه بركتبا «: اند كه روايت كرده» احمد و بيهقي« -

 .»تر باشد آنها كمتر و سبك

ميمنت و مباركي زن در كم بودن «: روايت كرده است �از عايشه » آلوسي« -
 1».مهريه و آسان بودن نكاح اوست

_________________________________________________________________________ 

و عادات و متأسفانه بيشتر مردم اين تعاليم بزرگ و هدفمند اسالم را ناديده گرفته و از آن تجاوز كرده  -1

اند،  رسوم دوران جاهليت را پيش گرفته و آنچه را خداوند بر آنها آسان گرفته، برخود سخت كرده
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كنند، گويي  گيرند و صدها و هزاران سكّه بهار آزادي و يا مبالغي سنگين مطالبه مي ه را سنگين ميمهري

كار سبب شده بسياري از اين . كه زن بصورت كااليي درآمده كه در معرض تجارت قرار گرفته است

تر  مفاسد و انحرافات شيوع پيدا كند و بازار ازدواج كساد گردد و دسترسي به حالل از حرام سخت

داني؛ آيا دختر تو از  راستي تو مسلماني كه خود را ملتزم به سنّت نبوي و آداب اسالمي مي. باشد

كرد و  هريه كم و سبك تعيين ميهنگام ازدواج دخترانش م �برتر است كه حضرت  �دختران پيامبر

بنابراين مسلمان بايد اين رسم جاهليت را كه گذارد و منند سلف . با مراسمي ساده آنها را شوهر داد

صالح خويش، به دنبال مال و دارايي مرد و ميزان كابين عقد نباشد، و فضيلت و كرامت را در اسالم، 

 ]مترجم. [بجويد... اخالق، تدين و 
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قدس اسالم بين و شريعت م �ه عقد ازدواج مطابق سنت پيامبر اكرمبعد از اينك
  .رسد عروس و داماد منعقد گرديد، لحظه وصال و شب زفاف فرا مي

اي فراروي زوجين مسلمان قرار دهم و آن  در اين فصل قصد دارم طرح و برنامه
اي است كه اسالم در ارتباط با آداب زفاف، وضع نموده كه بر داماد و عروس الزم  برنامه

شريعت دستور داده رعايت كنند و شب زفاف و است آن را به نحو احسن مطابق آنچه 
اي سپري نمايند كه موجبات  گونه ي اسالم به لحظات شادي خود را بر اساس برنامه

  .رضايت خدا را فراهم كنند
  :برنامه مورد نظر بر دو اصل استوار است

  .آدابي كه الزم است در مراسم عروسي مراعات شود -1
  .فاف و هنگام خلوت كردن، رعايت كنندآدابي كه بايد عروس و داماد در شب ز -2
  

  الف ـ آداب مراسم عروسي

ها و  م و با بصيرت روشن است كه شريعت اسالم، سرگرميبر انسانهاي فهي
ها  تفريحات حالل و متنوع را براي پيروان خويش مباح كرده و اشكال متعدد از ورزش

ري، شنا، كشتي، مسابقه سوا از جمله تيراندازي، اسب. و مسابقات را مباح نموده است
  .هاي بدني و تمرينات جهادي دو، شكار و ورزش
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ها و تفريحات سالم، نشاط روحي و جسمي  هدف شرع اسالم از وضع اين ورزش
هاي خود، توانا باشند و كاربرد تجهيزات  تا در اداي وظايف و مسؤوليت. مسلمانان است

  .جنگي را بياموزند و نيرومند و قوي گردند
اين تفريحات كه دين اسالم آن را برايمان مباح داشته و تشويق نموده،  از جمله

البته . هاي ازدواج هاي عروسي و شب سرگرميهاي سالم و تفريحات رواست در جشن
آنچه شريعت مقدس در مراسم عروسي مباح . در چهارچوبي كه شريعت مجاز دانسته

  :دانسته، عبارتست از
  دف زدن در مراسم عروسي الف ـ

  خواندن سرودها و آوازهايي كه منافي اخالق نباشد ـ ب

روايت كرده كه  �از پيامبر اكرم �حضرت عايشه  ـ دف زدن در مراسم عروسي
برگزار ] در حضور مردم[آن را در مساجد ] مراسم[نكاح را علني و «: ايشان فرمودند

: فرمودند روايت ترمذي و همچنين محمدبن حاطب روايت كرده كه» .كنيد و دف بزنيد
  ».زني در مراسم ازدواج فرق بين حالل و حرام است آوازخواني و دف«

از عامربن  خواني و غناء در مراسم عروسي و مجالس شادي ديگر اما اباحت آوازه
براي شركت در مراسم عروسي پيش قرظه پسر «: سعد بجلي روايت است كه گفت

شما ياران : گفتمخوانند،  از ميكعب و ابومسعود انصاري رفتم و ديدم كه كنيزان آو
و از جنگجويان بدر هستيد، آيا پيش شما و در حضور شما چنين كاري  �رسول خدا
لهو و لعب و تفريحات سالم به هنگام عروسي و گريه بر ميت : گفتند» !!گيرد صورت مي

و در بعضي روايات . [»خواني بر ايمان رخصت داده شده است در تعزيه بدون نوحه
حاكم، !!] [خواهد برو خواهد با ما بنشين و گوش كن و اگر دلت نمي اگر دولت مي آمده؛

  ]بيهقي، نسائي
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كند كه وي يكي از دختران يتيم انصار را  از عايشه روايت مي» ماجه ابن«و » طبراني«
. به عقد يكي از مردان انصار درآورده و عروس را تا خانه شوهرش همراهي كرد

آيا : پرسيدند �برگشتم، پيامبر �وقتي نزد رسول خدا: فرمود) رض(حضرت عايشه
او را : گفتم] خواني فرستاديد؟ در روايات ديگر آمده كه آيا با او آوازه[چيزي هم گفتيد 

انصار قومي ! اي عايشه: اش برديم و تبريك گفتيم و برگشتيم، پس فرمودند به خانه
  !اين ابيات را نخوانديد؟ ]آيد و از سرگرمي و تفريحات خوششان مي[دوستند  غزل
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گوييم اگر  ما نزد شما آمديم، به ما خوشامد بگوييد، ما هم به شما خوشامد مي

بود دختران  و اگر طالي سرخ نميآمديم،  بود به سرزمين شما نمي هاي گندم نمي دانه
  .شدند شما چاق نمي

م ونوشته مرح» حكم موسيقي در اسالم«در اين جا مناسب است، سخناني از كتاب 
ايشان آراء فقها را در مورد موسيقي مباح و حرام . عالمه شيخ محمد حامد، نقل نماييم

ده بر كارهاي سنگين و زماني كه موسيقي براي انگيختن ارا«: چنين بيان فرموده است اين
سافتهاي طوالني يا براي طيب خاطر در هنگام انجام كارهاي سنگين باشد، مپيمودن 

و يارانش در هنگام ساخت مسجد و حفر  �همانند رجزخواني پيامبر اكرم. مباح است
دهد يا اشعاري  اي كه شتربان عرب براي شترش سر مي خندق در مدينه يا مانند زمزمه

ناپسند و فحش خالي هستند و از شراب يا اوصاف زن معيني سخن كه از كلمات 
يا به فردي كه تحت حمايت مسلمين است . كنند گويند و مسلماني را هجو نمي نمي

  ».زنند و غير از اين موارد جزء حكم تحريم خواهد بود طعنه نمي
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اگر ذكر زيبايي و دلربايي زن بدون معين بودن شخص مشخصي باشد جايز است، 
گونه  خواند و آن حضرت هيچ �بن زهير چنين اشعاري را در حضور پيامبر  يرا كعبز

  :آوريم بن زهير را در اينجا مي اي از ابيات كعب اعتراضي نكرد، نمونه
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سعاد مرا ترك كرد و تنهايم گذاشت، پس امروز قلبم از عشق و عالقه او اسيرش 

  .مانده است
اش بار سفر بستند درست مثل آهوي زيبايي بود كه يرلب  سعاد صبح آن روز كه قبيله

  .اش را از شرم پايين انداخته بود كشيده كرد و چشمهاي سرمه چيزي زمزمه مي
كندف گويي  كند دندانهاي سفيد زيبايش خودنمايي مي هنگامي كه تبسم مي

  .سازهايي است كه شراب در آنها جاري است چشمه
  :گويد كند، آنجا كه مي را گوش مي �قصيده حسان �همچنين رسول اكرم
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آنگاه كه در خواب آرام و ساكت بودي قلبت را بوسيدم، تو هم خوابة خود را با 

  .كني تبسم خنك سيراب مي
خوانند و آهنگهايي  هايي كه زنان براي خواباندن كودكشان مي نيز اينگونه است زمزمه

شنوند،  سرايند و مردان آن را نمي كه زنان در مجالس عروسي در محافل خود مي
اتيناكم، «. اجازه فرمود كه اين شعر را بخوانند �ن كه ذكر كرديم پيامبر اكرمهمچنا
  »...اتيناكم 

هاي زيبا يا ساير مناظر طبيعي  و نيز آهنگهايي كه در وصف باغ و بستان يا رودخانه
شود، جايز است به شرط آنكه با آالت موسيقي حرام، همراه نگردد، زيرا اگر  خوانده مي
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هاي خوانده شده مضامين  هرچند سروده. همراه شود، حرام خواهد بود با آالت موسيقي
پند و حكمت داشته باشند، و اين حرمت نه به خاطر اشعار بلكه به خاطر آالت موسيقي 

ها را شريعت اسالم در مراسم عروسي جائز قرار داده  اين مقدار از شادي. حرام است
  .است

اين حدود فراتر رود، تا به گناه آلوده پس براي هيچ مسلماني جايز نيست كه از 
  .بندوباري غرق نشود نگردد و امت در منجالب شهوات و بي

دانم با اندكي تفصيل در مورد بدعتها و منكراتي كه در مراسم شادي  در اينجا الزم مي
  .هاي مسلمان داخل شده، بحث نمايم و عروسي خانواده

  
  

  هاي عروسي ها و منكرات جشن مهمترين بدعت

يكي از اعمال زشت و منكر مراسم شادي، تماس و اختالط زنان و مردان نامحرم 
هاي عروسي و موقعي كه عروس را در نهايت جمال با زيبايي  است، خصوصاً در جشن

برند در حالي كه فاميل و خويشاوندان داماد  انگيز نزد داماد مي جذّاب و فتنه آرايشو 
كنند، كه با عروس خانم محرم نيستند  نها را همراهي ميآ...] مانند برادر، عمو، دايي و [

كار باعث تحريك غريزه و باز شدن راه فتنه بر مردان و زنان شود و  كه امكان دارد اين
شديداً مسلمانان را از اين امر  �دنبال داشته باشد، لذا پيامبر اكرم عواقب نامطلوبي را به

شخصي از انصار » پيش زنان خودداري كنيد از رفتن«: فرمايد برحذر داشته آنجا كه مي
چطور ...) مانند برادر و عموزاده و (اقوام نامحرم شوهر زن ! اي رسول خدا: گفت

خلوت كردن با نزديكان شوهر خطرناك و موجب مرگ و «: فرمودند �هستند؟ پيغمبر
: ودندفرم �بن زيد آمده كه پيامبر در بخاري و مسلم و نيز از قول اسامه. »هالكت است
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بخاري، مسلم و [» براي مردان زيانبارتر از فتنه زنان نيست يا بعد از من هيچ فتنه«
  ]سنن باصحا
از خلوت كردن با «: فرمودند �روايت نموده كه پيامبر اكرم �امامه از ابي» طبراني«
كند، مگر شيطان  بپرهيزيد، جز اين نيست كه هيچ مردي با زني خلوت نمي) بيگانه(زنان 

و اگر مردي با خوكي آلوده به پلشتي و كثيفي برخورد كند، بهتر . نفر آنهاست سومين
  .»است از اينكه بدنش با زن نامحرمي تماس پيدا كند

زنان  گيرد، آوردن ها انجام مي هاي شادي و عروسي از ديگر منكراتي كه در جشن
هاي  تا در خانهكنند  ها است كه صاحبان مجالس از آنها دعوت مي خوان و رقّاصه آوازه

اند و اجازه داده  ها و تاالرهاي بزرگ كه به همين منظور ساخته شده وسيع و يا سالن
  .شود، مراسمشان را با رقص و پايكوبي همراه ترانه خواندن اجرا نمايند مي

چنانكه . اند اي، نهي كرده گونه مراسم و اين چنين شادي از اين �پيامبر اكرم
اند كه  اش از آن حضرت روايت كرده صقري در امالي ابندر تاريخش و  كرعسا ابن

خواني بنشيند و يا به تماشاي رقاصه بپردازد،  ي آوازه هركسي در مجلس ترانه«: فرمود
  ».ريزد هايش سرب مذاب مي خداوند در روز قيامت در گوش
آنگاه كه امت «: آمده است �به نقل از حضرت علي» همچنين در روايتي از ترمذي

كه يكي از آنها » .تكب پانزده عمل ناشايست شوند، بال بر آن نازل خواهد شدمن مر
  ».خواني و رواج آالت موسيقي است آوازه«

خوان در  ترانه خواندن با موسيقي و آالت لهو و لعب كه توسط مردان و زنان آوازه
  .باشد مجالس سرور و شادي مرسوم است، يكي ديگر از جمله منكرات اين مراسم مي

: روايت شده است آمده است كه پيامبر خدا فرمود» احمدبن حنبل«ديثي كه از ح
عنوان رحمت و بركت جهانيان فرستاد و امر نمود كه تار و فلوت و  پروردگار مرا به«

  ».شراب و بتها را نابود سازم
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از امت من، «: فرمودند �آمده است كه پيامبر» بخاري و احمد«و نيز در روايت 
و شراب و ] براي مردا[را  ركنند و پارچة حري ند آمد كه زنا را حالل مياقوامي خواه

  ».دانند ها را مباح مي ترانه
 يها آسايي و اسراف در لباس مانند پوشيدن لباس عياشي و خوشگذراني، تن

طلبي و  كه معموالً به مد روز معروف است و براي شهرت[قيمت و پرزرق و برق  گران
هاي ديگري از منكرات اين مراسم  نمونه] كنند مي بر تن ميچش تفاخر و چشم و هم

باشد و شرع مقدس  باشد كه شريعت از آن نهي فرموده است، زيرا اسراف و تبذير مي مي
شود، در  چون شخصي كه مرتكب اين منكرات مي. اسالم از تبذير و اسراف نهي كرده
روايت كرده كه  �عمر  د، ابندر اين مور. شود بيني مي واقع گرفتار عجب و خود بزرگ

هركس كه به قصد تظاهر و خودنمايي لباسي بپوشد، در روز قيامت «: فرمودند �پيامبر
  ]ماجه ، احمد و ابنداوودابو[» .پوشاند خداوند لباس ذلّت بر او مي
عنوان  كسي كه لباس بلند را به«: اند كه فرمود روايت كرده �و شيخين از آن حضرت

  ».وشد، در روز قيامت مشمول عنايت و توجه خداوند متعال نخواهد بودغرور و تكبر بپ
كند كه در تمامي امورات زندگي، اعتدال و  لذا دين اسالم به شخص مسلمان امر مي

اين اصل . روي را پيشه كند، و از آن جمله اعتدال در پوشش، غذا و مسكن است ميانه
بندگان خوب (و «: فرمايد ست، آنجا كه ميبرگرفته از كالم الهي ا] روي اعتدال و ميانه[

كنند  روي مي نه زياده) براي خود و خانواده(هنگام خرج كردن  اند كه به كساني) خداوند
روي و اعتدال را  حد ميانه) يعني اسراف و بخل(گيري، بلكه در ميان اين دو  و نه سخت
  1».كنند رعايت مي

هاي  و تقليد زنان مسلمان به رقّاصه هگونه مجالس، تشب نمونه ديگر از منكرات اين
هاي خالفكار و فاسد و بدكاره به  زنان مسلمان با تقليد از رقّاصه. بدكار و فاحشه است

_________________________________________________________________________ 

 .67: فرقان -1
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طرز  كنند و پوشش و پستانهاي برجسته خويش را به سبك آنها رقص و پايكوبي مي
  .گذارند اي به نمايش مي وقيحانه

اديده گرفته و بصورت زن خود را جلوه و نيز مرداني كه خصوصيات مردانگي را ن
بندوباري و برانگيختن هواهاي نفساني و شهواني و  دهند و در اشاعة فحشاء و بي مي

  .كنند زيرپا گذاشتن فضائل اخالقي مانند زنان بدكاره عمل مي
كسي كه خود را به غير ما «: فرمايد روايت كرده كه مي �از پيامبر اكرم» ترمذي«

  ».ه سازد از ما نيست، پس خود را به يهود و نصاري شبيه نسازيدشبي) مسلمانان«
كسي كه خود را مانند قومي نشان «: اند كه از ايشان نقل كرده» داوودابو«و » احمد«

خداوند مرداني را كه خود را شبيه «: و نيز فرموده» شود دهد، جزو آن قوم محسوب مي
  ]بخاري و ترمذي[» .د، لعنت كرده استزنان كنند و زناني كه خود را شبيه مردان سازن

يكي ديگر از اين منكرات، پوشيدن لباس كفّار و درآمدن به شكل و قيافه منحرفين 
العاص را ديد كه  بن عمروبن عبداهللا �روايت شده كه پيامبر. بندوبارهاست اخالقي و بي

است آن را اين لباس، لباس كافران «: فرمود �دو تكّه لباس زرد پوشيده است، پيغمبر
آمده » در صحيحين. »بلكه آتششان بزن«: حضرت فرمود! شويم آنها را مي: گفت. »نپوش

اي به مسلمانان مقيم سرزمين ايان نوشت و به آنها  نامه �خطاب است كه عمربن
طلبي، غرق شدن در تنعم و رسم و رسوم  از خوشگذراني، رفاه«سفارش كرد كه 

خوشگذراني و رسوم «: يت ديگر آمده است كه فرمودو در روا. »مشركين، برحذر باشيد
  ».بيگانگان را رها سازيد

گونه مراسم جشن و سرور، اعمالي است كه زنان به منظور زينت و  از منكرات اين
شوند، زناني كه براي باريك  زيبايي خويش جهت شركت در اين مراسم مرتكب مي

داند و موي  ي صورت خود را برميكَنند و موها نمودن ابوهاي خويش، موهاي آن را مي
دهند و به مانند مردان موهاي سر خود را كوتاه كرده  ديگران را به موي خود پيوند مي
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كنند و زناني كه موهاي سر خود را مانند كوهان شتر، برآمده  براي خود كاكل درست مي
ها بمانند  شانه دارند و آن را بر و همچنين مرداني كه موهاي خود را بلند نگه مي. كنند مي

  .كنند زنان رها مي
 �كندن و برداشتن موهاي ابروان و صورت از تزئينات حرامي است كه رسول خدا

اند آمده است  در حديثي كه شيخين روايت كرده. مرتكب آن را، لعنت كرده است
كوبند و كساني كه خال  پيامبر لعنت كرده است كساني را كه خال بر بدن ديگران مي«:كه
كَنند و  شود و لعن نموده است زناني كه موي ابروان ديگران را مي كوبيده مي دنشانبر ب

نشان  خاطر زيبايي و جوان و و زناني كه به. شود زناني كه موي ابروانشان برداشته مي
نمايند و زناني كه  اندازند و آنها را بازيك مي خود بين دندانهايشان فاصله مي دادن

  ».دهند تغيير ميخلقت و فطرت خدايي را 
روايت  �در مورد وصل و پيوند دادن مو، حديثي است كه شيخين از پيامبر اكرم

و همه كساني كه اين ) واصله(همه كساني كه موها را وصل كنند «: اند كه فرمود كرده
، از جانب خداوند لعن و نفرين شده )مستوصله(شود  موها به سرشان وصل مي

  .»باشند مي
كنند و مرداني كه موهاي خود را  هاي خود را مانند مردان كوتاه مياما زناني كه مو
اند  روايت نموده» داوودابو«و » بخاري«گذارند، بنابر حديثي كه  مثل زنان دراز مي

مرداني را كه بصورت » �رسول خدا«. شوند مي �مشمول فعل حرام و لعن رسول خدا
دهند، لعنت كرده  ت مردان نشان ميصور كنند و زناني كه خود را به زنان خودنمايي مي

  ».است
لكن كوتاه نمودن موي سر تا بناگوش بدون قصد تشبه به مردان اشكالي ندارد، دليل 

زنان حضرت رسول «روايت نموده كه  �از قول عايشه » مسلم«ما حديثي است كه 
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گوش يعني كوتاه كردن موها تا بنا» .كردند موهاي خود را تا نرمه گوش كوتاه مي �خدا
  .اي كه از آنها بلندتر نباشد به اندازه

آورند، حديثي  در مورد حرمت فعل زناني كه موهايشان را به شكل كوهان شتر در مي
دو دسته از «: فرمودند �روايت نموده كه پيامبر �از قول ابوهريره» مسلم«است كه 

جماعتي كه  ام؛ يكي از آنها باشند كه نظير آنها را نديده مردمان از اهل دوزخ مي
 ها كتك مي هايي در دست دارند كه به دم گاو شباهت دارد و مردم را با آن تازيانه تازيانه

زناني : و دسته دوم] اشاره به قدرتمندان و حكّام ظالم است كه دشمن بشريتند[نند  ز
باشند، ديگران را  اند ولي در حقيقت عريان مي هستند كه هرچند به ظاهر لباس پوشيده

نمايند  خورند و موهاي سرشان را در يك جا جمع مي كنند و خود فريب مي ته ميفريف
اينها داخل بهشت نخواهند شد و حتي بوي بهشت را . باشد كه به كوهان شترها شبيه مي

  .»رسد، نيز استشمام نخواهند كرد ز مسافت پانصد سال به مشام مياكه 
د كه در مجالس عروسي از جانب آنچه بيان نموديم، مهمترين بدعات و منكراتي بو

نامند،  كنند و خودشان را به اصطالح مسلمان مي كساني كه خود را منتسب به اسالم مي
  .شود مشاهده مي

لذا وظيفه هر مسلمان و مؤمن با غيرت است كه از اين منكرات در شبهاي عروسي و 
و  ديقين و شهداخواهد كه روز قيامت با انبياء، ص زفاف خويش اجتناب نمايد، اگر مي

  .صالحين كه بهترين رفقاء هستند محشور شود، الزم است كه چنين باشد
  
  هاي مباح تفريحي و سرگرمي از نظر اسالم در مراسم عروسي گونه

ها و تفريحات مباحي كه دين  هايي از سرگرمي اما برادر مسلمانم در اينجا نمونه
تواني در مراسم عروسي و شادي  مي نمايم تا اگر خواستي، اسالم مقرر نموده، عرض مي

  .از آن استفاده نمايي
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شرطي كه مضمون آن از زشتي و  خواني و اجراي سرود با لحن و آهنگ به آوازه -
  .دشنام عاري باشد و همراه ساز نباشد

 .آويزند دور از آالتي كه به دف مي سرايي همراه با دف ساده و به خواني و ترانه آوازه -

ضع خود را ويي كه بعضي خانمها در مراسم شادي، سر و خودآرايي و زيبانما -
نمايند در صورتي كه معتدل باشد و مكان، زنانه باشد كه نامحرم  مرتب و منظم مي

 .حضور نداشته باشند، اشكالي ندارد

جديد به نحوي كه تشبيه به كفّار و فاسقين و  ايشيآرو زينت با وسايل  آرايش -
 .منحرفين نباشد، ايرادي ندارد

. گرايي گري، مخنّث جمعي بدون اختالط زن و مرد و الابالي رقص و پايكوبي دسته -
چرا كه اينگونه رقصهاي جمعي و گروهي موجب برانگيختن عزّت و روحيه 

 .شود حماسي مي

هاي  پراني و شمشير چون اينها شيوه سواري و تيراندازي، نيزه مسابقات اسب -
هاي ورزشي هنرهاي نظامي  ازيو ب. آموزش شجاعت، قهرماني و دليري است

 .ها است باعث نيرومندي جسم، كسب مهارت و رشد قابليت

شرطي كه مشتمل بر  به... و ] آور خنده[گويي، گفتن لطيفه، جك  طبعي، بذله خوش -
توازن و تعادل [دار نشود  دروغ نباشد و آبرو و شخصيت شخصي تحقير و خدشه

 ].رعايت گردد

هاي قهرمانان گذشته  ازنده كه سرگذشت و هنرنماييهاي هدفمند و س نمايش فيلم -
 .شود گذارد و موجب خدمت اسالم و اصالح اخالق انسان مي را به نمايش مي

و ديگر . هاي نكاح است ذبح حيوانان و تدارك وليمه با گوشت آنها كه از سنت -
پس بايد دشمنان . م مقرر فرموده است، اشكالي نداردالكه شرع اسهاي مباح  گونه

، اسالم آگاه باشند و بدانند كه مسلمانان در مناسبتهاي شادي و مجالس عروسي
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بلكه مسلمانان قومي هستند كه . گرا و خودخواه و خشن نيستند طبع، درون خشك
كنان و در وقت خوشي، شاد و با نشاط و  در هنگام شادي، شادمان و شادي

ند و مردانه در صحنه ا اما موقع مواجهه با مشكالت جدي و مصمم. اند سرحال
 !!شوند حاضر مي

  ...!توازن و تعادل و قرار دادن هر چيز سرجاي خودش در زندگياين است معناي 
  

  ب ـ آداب خلوت نمودن عروس و داماد در شب زفاف

بعد از تمامي اين توضيحات، مراحلي را كه شوهر در شب زفاف بايد رعايت كند از 
پذيرد، بيان  هنگامي كه عمل جنسي پايان ميكند تا  زماني كه با عروس خلوت مي

چيز را به  خواهند، بدانند كه اسالم با تشريع فراگير خويش همه نماييم تا آنان كه مي مي
  !!ما آموخته است، حتي آداب خلوت كردن با عروس، زفاف و شكل روابط جنسي

  :اين مراحل عبارتند از
اهللا بگويد و برايش  ، بسممستحب است داماد دست بر پيشاني عروس بگذارد -1

  .و بركت نمايد ردعاي خي
هرگاه «: فرمودند �آمده است كه رسول خدا» و نابوداوود» بخاري«در روايتي از 

يكي از شما با زني ازدواج كرد، دست بر پيشاني او بگذارد، نام خداي عزّوجل را ببرد و 


]� 	�E 	 : براي عروس و داماد دعاي بركت نمايد و بگويد"	 0 ��b\ &� c"�-
 ��b\���
� �[�
�d��
� �[�$�e 0 �[�F
\ �	 f �[�
�� �� g 0 ��g &� c�N��	 0

��
�h ]طلبم و از شرّ  خدايا من خير اين زن و خير خلقت و سرشت نيك او را از تو مي

  .]برم او شر خلقت و سرشت بد او، به تو پناه مي
انند و بعد از اتمام آن دعا مستحب است داماد و عروس دو ركعت نماز بخو -2
بن  روايت نموده كه مردي به نام ابوحريز نزد عبداهللا» شفيق«از » شبيه ابن ابي«. كنند
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ترسم از من ناراضي و  ام، مي با دختر جواني ازدواج كرده«: رسيد و گفت �مسعود
از جانب خداست و خشم و  محبتالفت و « : بن مسعود فرمود عبداهللا» خشمگين شود

تعالي حالل فرموده است را در  خواهد آنچه را كه خداي شيطان مي. مهري از شيطان بي
كنايه از نزديكي و جماع ـ  ـنظر شما ناپسند جلوه دهد، پس هرگاه همسرت نزد تو آمد 


]� i : به او امر كن كه پشت سرت دو ركعت نماز گذارد، سپس اين دعا را بخوان"	
 	N	 �**�� j�2 0 ,bl� B$m �� �**�� nm	 �[
"	 ,E2 �o ^��� 0 E
�	 E2 E" ^���

b\ E"	 B`�2p ] : خدايا به اهلم بركت بخش و مرا براي آنان پربركت گردان، خدايا در

 ].جمع شدن و متفرق شدن ما، خير و نيكي مقدر فرما

اي او چيزي بياورد كه بنوشد يا مستحب است داماد با عروس مهربان باشد و بر -3
 .بخورد

» اسماء بنت يزيدبن اسكن«در مسندش روايت نموده، » امام احمد«آنچه كه  بنابر
را براي شب عروسي جهت خلوت با همسر گراميش ـ رسول  �عايشه«: گويد مي

از  ينزد او آمد و ظرفي بزرگ پر از شير آورد، مقدار �پس پيامبر. كردم آرايشـ  �اكرم
گرفت كه از آن بنوشد، �را ميل فرمود و قدح را در برابر عايشه آن

  ».شرمگين شد و سرش را پايين انداخت�عايشه
ترين ايمان را در ميان مؤمنين كساني دارند كه با  كامل«: فرمايد مي �پيامبر اكرم

روايت از ترمذي و [» .ترين رفتار را داشته باشند اشان بهترين اخالق و لطيف خانواده
  ]سايين

بهترين شما كسي است كه براي زن و فرزندانش بهترين باشد «: فرمايند همچنين مي
  ]روايت ترمذي[» .و من بهترين شما براي زن و فرزندم هستم
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آميز، موجب انس گرفتن عروس و از بين رفتن اضطراب  محبتبدون شك اين رفتار 
كند، زيرا  حكم ميشود و رشته ارتباط آن دو را بيش از پيش مست و هراسش مي

  .هركس وارد جمع ناآشنايي شود بيگانه است و هر غريبي هراسان خواهد بود: گويند مي
از جمله آداب مباشرت اين است كه زن و مرد لباسهاي خود در آورند، زيرا  -4

كند  درآوردن لباس موجب راحتي و آسايش جسمي است و حركات بدن را تسهيل مي
البته بهتر است كه . افزايد اده و بر انس و الفت زن و شوهر ميگيري را افزايش د و بهره

و » ترمذي«و » احمد«عريان شدن كامل در زير پوششي باشد زيرا در روايتي از 
خدايتعالي بسيار باحيا و پوشاننده گناه است و «: فرمود �آمده كه رسول خدا» ابوداوود«

 ».دارد پوشيده بودن را هم دوست مي

از عريان شدن «: فرمود �آمده است كه آن حضرت» ترمذي«يگر از و در روايتي د
شوند،  بپرهيزيد، زيرا ماليكي همراه شما هستند كه فقط در دو وقت از شما جدا مي

يكي موقع قضاي حاجت و ديگري وقت نزديكي، پس از آنان شرم داشته باشيد و حق 
 �م كه حضرت عايشهقبالً هم حديثي را بيان كردي» .احترامشان را بجاي آوريد

منظور [در تمام مدت زندگي نه از من ديد و نه من از او ديدم  �رسول خدا«: گفت
  ].ديدن شرمگاه و اعضاي تناسلي است

است با سند » ترمذي«كند، روايتي از  اما آنچه پسنديده بودن پوشش را تأكيد مي
ند دو خر كامالً لخت خواهيد با زنانتان نزديكي كنيد مان هرگاه مي«: گويد ضعيف كه مي

  .»نشويد
داب نزديكي، لمس كردن، بغل كردن، بوسيدن و مالعبه و معاشقه است آاز جمله  -5

در » ابومنصور ديلمي«بنابر آنچه . كه قبل از نزديكي با عروس الزم است انجام شود
يكي از شما همچون «: روايت نموده كه فرمودند �اكرم مسندالفردوس از پيامبر
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اي  با همسرش نزديكي نكند، بلكه قبل از نزديكي الزم است بينشان واسطه چهارپايان
  .بوسه و صحبت: واسطه چيست؟ فرمود: باشد، گفتند

سه چيز نشانه ناتواني است «: فرمود �همچنين ابومنصور روايت نموده كه حضرت
نكه با خود نزديك شود و بدون آ] كنيز[كه يكي از آنها اين است كه مرد به زن يا جاريه 

اش كند، عمل جنسي را انجام دهد يا اينكه قبل از او به لذّت  او سخن بگويد يا آماده
  .»جنسي برسد

توان استدالل نمود كه شوهر بايد در هنگام عمل جنسي از  بنابراين احاديث مي
  .همراهي و سازگاري زن و با هم رسيدن به اوج لذّت و انزال اطمينان حاصل كند

هرگاه نياز مرد برآورده شد نبايد «: گويد مي» احياءالعلوم«در كتاب  امام محمد غزالي
چه بسا كه زن از . زنش را رها كند، بلكه بايد صبر كند تا او نيز به لذّت جنسي برسد

پس اگر در . جهت رسيدن به لذّت و اوج هيجان جنسي مقداري تأخير داشته باشد
گردد و  د موجب ناراحتي و آزار او ميحالتي كه زن در هيجان جنسي است او را رها كن

شود، در حاليكه اگر  اختالف طبع هر دو در رسيدن به مرحلة انزال موجب نفرت زن مي
  1.»بخش است انزال همزمان باشد براي هر دو لذت

روايت  �عباس از ابن» بخاري«. از جمله آداب مباشرت خواندن دعا است -6
نمودن نزد همسرش رفت، دام از شما كه براي هر ك«: فرمود �كند كه پيامبر اكرم مي


]�  �;� :بگويد"	 ,�	��*�* !"	 >0 �*5 ��,�!"	�*�`�� �� ��,�h+ ] ،به نام خدا

) منظور فرزند است(كني  پروردگارا؛ شيطان را از ما دور كن و از آنچه به ما ارزاني مي
چگاه شيطان يخشد، هپس اگر خداي تعالي فرزندي به آنان بب. »نيز شيطان را دور نما

 .]تواند به او ضرري برساند نمي

_________________________________________________________________________ 

 .، باب آداب مباشرت50، ص 2احياءالعلوم، ج  -1
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شرط آنكه دخول  كندتواند با زنش نزديكي  به هر كيفيتي كه بخواهد ميشوهر  -7
 .باشد» فرج«فقط در 

زنانتان «: فرمايد ايم، آنجا كه مي اين اصل را از فرموده خداي عزّوجل استنباط كرده
  1».خواهيد يد هر طوري كه ميكشتزار شمايند، پس با زنانتان نزديكي كن

مفهوم آيه اين است كه دخول بايد فقط در فرج زن باشد زيرا فقط فرج زن است كه 
باشد اما كيفيت نزديكي بستگي به خواست زن و شوهر دارد، به پهلو، از  محل كشت مي

  .جلو يا پشت، اما دخول يكي باشد كه آن هم فقط فرج است
  

  بهترين شكل نزديكي با زن

كه زن به پشت  اي گونه بهرين شكل نزديكي آن است كه مرد روي زن قرار گيرد، بهت
ي خود بچسابند تا هر دو به اوج  خوابيده و پاهايش باال آمده باشد، سپس مرد را به سينه

  .لذّت جنسي برسند
روايت شده، وقتي كه شخصي از ايشان �اين كيفيت جماع از قول حضرت عايشه

از ابوموسي » مسلم«ي با زن سؤال نمود و آن در حديثي كه در باره چگونگي نزديك
اشعري روايت كرده، آمده است كه گروهي از مهاجرين و انصار در موجبات غسل 

شود كه انزال  فقط زماني غسل واجب مي: گفتند ها مي انصاري. اختالف نظر داشتند
موجب ) ايه از دخولكن(خير، اختالط زن و مرد : گفتند اما مهاجرين مي. گيرد صورت مي
گويد  مي. گويد من اين اختالف را رفع خواهم كرد ابوموسي اشعري مي. غسل است

! مادر«: رفتم و اجازه گرفتم، ايشان اجازه دادند، گفتم �خدمت حضرت عايشه 
از من سؤال كن مانند » !شرم نكن«: فرمود. »سؤالي دارم، اما از پرسيدن آن شرم دارم

گفتم چه چيزي موجب  ».نيا آورده است، زيرا من مادر تو هستممادرت كه تو را به د

_________________________________________________________________________ 

 .223: بقره -1
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هرگاه مرد بين : فرمود �پيامبر خدا. با فرد آگاهي مواجه شدي: شود؟ فرمود غسل مي
و دوختان به هم رسيد ) مقصود بين دو دست و دو پا(چهار دست و پاي زن نشست 

  1».شود غسل بر هر دو واجب مي] دخول سر آلت مرد در فرج زن[
دليل ما حديثي است كه . ندراگر مجدداً قصد نزديكي داشته باشند، بايد وضو بگي -8

هر گاه هر كدام از شما با زنش «: اند كه فرمود روايت كرده �از پيامبر» ابوداوود«و » مسلم«
نزديكي كند، سپس مجدداً قصد تكرار آن را داشته باشد، بايد وضو بگيرد، زيرا وضو گرفتن 

  .»مجدد آن، موجب نشاط خواهد شد براي انجام
اند  روايت نموده» نسايي«و » ابوداوود«البته در اين مورد غسل نمودن بهتر است، زيرا 

با زنانش نزديكي نموده و نزد هر يك غسل كرد، ابورافع ـ راوي  �كه روزي پيامبر اكرم
 نماييد؟ يچرا يكبار براي همه موارد غسل نم: از آن حضرت پرسيدم: گويد حديث ـ مي

  .»اينگونه تميزتر، پاكتر و بهتر است«: فرمود
بهتر است زن و شوهر بعد از نزديكي براي غسل كردن عجله كنند ولي اگر حال  -9

  .و حوصله نداشتند پس مستحب است كه قبل از خواب وضو بگيرند
پرسيدم كه رسول  �از عايشه : گويد بن قيس روايت نمود كه مي از عبداهللا» مسلم«

كرد يا بعد از خواب  كردند؟ آيا قبل از خواب غسل مي در وقت جنابت چه مي �داخ

_________________________________________________________________________ 

در اينجا الزم است براي رفع بعضي ابهامات توضيح دهيم ه در چهار صورت غسل بر زنان واجب  -1

خروج مني در خواب و عالم رؤيا  -3بعد از اختتام نفاس،  - 2بعد از قطع خون حيض،  -1: شود مي

خروج مني، يقين حاصل شود و صرف خروج هر ترشحي موجب غسل  البته بهتر است نسبت به(

خروج با جهش مايع سفيد رنگ كه همراه با : گانه تشخيص مني عبارتند از جنابت نيست، عالمت سه

نزديكي و جماع شوهر با زن كه در اينصورت خروج  -4، )شهوت جنسي و سرانجام سستي بدن است

» اي به خواهران هديه«توانند به كتاب  فهم بهتر احكامشان ميخانمهاي مسلمان براي . مني شرط نيست

 ]مترجم. [مراجعه كنند) در دو جلد(ترجمه مولوي نذير احمد اسالمي 
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كرد بعد  داد، گاهي غسل مي هر كدام از اين كارها را انجام مي«: فرمود؟ فرمودند غسل مي
خدا را سپاسگزارم : گفتم. »خوابيدم گرفت و مي خوابيد و بعضي اوقات هم وضو مي مي

  .و گشايش قرار داده است كه در اين امر براي ما مجال
البته واضح است كه غسل بهتر است زيرا هر كدام كه براي اداي نماز صبح از خواب 

شود،  خوانند و نمازشان هم فوت نمي برخاستند بدون تنبلي و مشقت يا سختي، نماز مي
  .خصوصاً در فصل زمستان كه امكان سرماخوردگي و ابتالء به زكام هم وجود دارد

زيرا در روايتي . در يك مكان يا يك ظرف غسل نمايند شوهراست كه زن و جايز  -10
از يك ظرف آب  �من و پيامبر خدا«: فرمود �آمده است كه عايشه » شيخين«از 

كرديم، طوري  كرديم و هر دو دستان خويش را داخل ظرف مي براي غسل استفاده مي
  .»گفتم مقداري از آب را براي من بگذار كه مي

مانعي ندارد كه در هنگام غسل، زن و شوهر عريان باشند، ليكن با توجه به همچنين 

  .كه ذكر شد، اگر پوشيده باشند بهتر است »اهللا احق ان يستحيا منه«حديث 

شرع مقدس اسالم در رابطه با مسائل جنسي آنچه ذكر نموديم مهمترين ديدگاههاي 
مباشرت و چگونگي انجام عمل  و مباشرت و نيز برترين آدابي بود كه در ارتباط با

  .از زاويه شريعت غرّاي الهي، بيان گرديدجنسي 
موقعي كه موفق به ازدواج شدي و در سايه دلنشين آن قرار ! پس اي جوان مسلمان

  .گرفتي با ازدواج و روابط جنسي آشنا خواهي بود
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خاطر اهداف مهم و ارزشمندي، همچون  اسالم با شريعت كامل و فراگيرش، به
هاي اقشار  مشاركت شخص مسلمان در مراسم شادي و سرور و حضور در جشن

دم گرد هم آيند مختلف جامعه به تدارك غذاي عروسي امر كرده، تا طيفهاي مختلف مر
و دوستان و نزديكان و اهالي يك محل يا روستا دور هم جمع شوند و با صرف غذا، 

  .تر شود اسالمي بين آنها قوي الفت و اخوت
كنند، اهداف  بديهي است كه در چنين جشني كه همه در كنار همديگر، اجتماع مي

شارع مقدس كه از وضع چنين مجالس و مراسمي، در صدد تحقق آن است، برآورده 
شود و از اين رهگذر رابطه برادري و وحدت و يكپارچگي بين افراد جامعه  مي

  .تر خواهد شد مستحكم
غذايي است كه به مناسبت جشن شادي و مراسم عروسي تدارك ديده : وليمه[
  .]شود شود كه اصطالحاً سور هم ناميده مي مي

زد نحكم وليمه بين فقهاء از مسائل اختالفي است، در نظر بعضي از ايشان واجب و 
سنّت  را عده اي ديگر سنّت است، اما اكثريت فقهاء وليمه دادن در مجلس عروسي

  .دانند مي) مستحب(
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  .آدابي كه در وليمه بايد رعايت شود -1

دهنده در صورتي كه داراست با يك گوسفند يا بيشتر  الف ـ اينكه شخص وليمه
: اند كه گفته روايت كرده �در اين باره شيخين از انس. غذاي عروسي را تهيه نمايد

ترتيب داد كه براي  به مناسبت ازدواج با زينب دختر جحش طعام و مهماني �پيغمبر«
ذبح يك از همسرانش مانند آن تدارك نديده بود و گوسفندي را براي اين مراسم  هيچ
  .»نمود

دهنده دارا نباشد، جايز است هر غذايي كه برايش فراهم است،  چنانچه وليمهـ ب 
شيخين در اين مورد حديثي از . وليمه عروسي بدهد، اگرچه آن طعام بدون گوشت باشد

در فاصله خيبر و مدينه جهت تدارك عروسي  �پيامبر«: اند كه گفته يت كردهانس روا
اي كه از  وليمه. با صفيه، سه روز درنگ فرمود، من مردم را به وليمه ايشان دعوت كردم

اي چرمي بود كه در آن خرما، پنير و روغن وجود  گوشت و نان خبري نبود، بلكه سفره
  ».داشت كه مردم از آن سير خوردند

ج ـ مقصود صاحب مجلس از وليمه دادن تبعيت و پيروي از روش و سنّت رسول 
دليل ما حديثي . گرامي اسالم در اكرام مهمانان و طعام خوراندن به انسانهاي خوب باشد

جز با انسان مؤمن دوستي مكن و جز به انسان پرهيزگار و «: فرمودند �است كه پيامبر
  ]، ترمذي، حاكمداوودابو[» .منقي طعامت را مخوران

شدگان فقط از اغنياء و ثروتمندان باشند و فقراء دعوت  د ـ جايز نيست كه دعوت
بدترين «: اند، فرمودند روايت كرده �راز پيامب» مسلم و بيهقي«بنابر حديثي كه . نشوند

اي است كه تنها ثروتمندان به خوردن آن دعوت شوند و فقيران در آن  غذا، غذاي وليمه
ته باشند، و كسي كه دعوت مراسم را قبول نكند ـ مراسم مشروع ـ از امر شركت نداش

  .»سرپيچي كرده است �خدا و پيامبر خدا
  بضاعت اي است فقيران بي شكنجه    ضيافتي كه در آنجا توانگران باشند

  ]صائب[  
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اش ثروتمند باشند و برايشان ميسر باشد، اشكالي  هـ ـ در صورتيكه داماد يا خانواده
اين كار را  �د كه در سه روز بعد از عروسي مردم را طعام دهند، زيرا پيامبر اكرمندار

: اند، دليل ما حديثي است كه ابويعلي با سند خوب از انس روايت كرده كه انجام داده
با صفيه ازدواج كرد و آزاديش را مهريه ايشان قرار داد و سه روز بعد از  �پيامبر«

  ».عروسي مردم را وليمه داد
بينند، از هر عمل  و ـ واجب است كه داماد و كساني كه غذاي عروسي را تدارك مي

مانند اختالط . نامشروع و رفتار ناپسند كه شريعت آن را منكر دانسته خودداري كنند
زنان و مردان نامحرم، آواز خواندن، خوانندگان با اسباب و آالت طرب، گذاشتن جام 

  ...اط منقل و بافور شراب بر سفره و فراهم نمودن بس
  

آيا بر شخص دعوت شده، واجب و ضروري است كه دعوت را اجابت  -2

  نمايد و در مراسم شركت كند؟

كسي كه براي وليمه دعوت شده، واجب است كه حاضر شده و در مراسم عروسي 
روايت نموده كه حضرت  �دليل ما حديثي است كه بخاري از پيامبر . شركت كند

  ».ن را آزاد كنيد، دعوت را اجابت كنيد و مريضان را عيادت نماييداسيرا«: فرمودند
هرگاه يكي از «اند كه  روايت نموده �و ديگران از حضرت رسول» شيخين«همچنين 

شما براي صرف غذا در مراسم عروسي دعوت شد، بايد در آن شركت كند و كسي كه 
  .»استدعوت را قبول نكند از فرمان خدا و رسولش، سرپيچي نموده 

] عصيان[چرا كه لفظ . اين حديث دليلي است بر اينكه اجابت دعوت واجب است
  .شود كه در حديث شريف آمده جز بر ترك امر واجبي اطالق نمي

عدم   ل داشته باشد و به سببفحتي اگر شخص دعوت شده به وليمه، روزه ن
اش  كه روزهشركتش در وليمه، صاحب مجلس از او ناراحت و دلخور شود، بهتر است 
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روايت شده كه  �را بشكند و بر غذاي عروسي حاضر شود، در اين مورد از پيامبر
هر كس از شما براي خوردن طعام دعوت شد واجب است در آن شركت «: فرمودند

بايد افطار ] روزه نفل[دار بود  كند، پس اگر روزه نداشت طعام بخورد و چنانچه روزه
  .»]و عوضش بعداً روزه بگيرد[كند 

از » حاكم و بيهقي«آنچه به ما اجازه داد تا روزه نفل را افطار كنيم، حديثي است كه 
شخصي كه روزه مستحب گرفته، اختيار دارد، اگر .اند روايت نموده �رسول خدا

لكن بنابر مذهب برادران » .خواهد، افطار نمايد دار باشد و اگر هم مي خواهد روزه مي
  .را خورد، واجب است قضايي آن را روزه بدارد احناف اگر شخصي روزه مستحبي

  
  داب اجابت دعوتآ -3

الف ـ از جمله آداب دعوت اين است كه مدعو، قصد شادي و سرور در مراسم و 
حضور براي وليمه و شريك شدن در فرح و خوشي ميزبان داشته باشد، چنانچه 

كسي كه برادر «: دندروايت كرده كه فرمو �با سند حسن در كتابش از پيامبر» طبراني«
مسلمانش را با آن چيزي كه دوست دارد مالقات نمايد تا او را شادمان سازد، خداوند 

  ».در روز قيامت او را مسرور و شادمان خواهد ساخت
شوند براي  كه افراد مسلمان و مؤمن جمع مي[ب ـ مستحب است در مناسبت وليمه 
بهتر است . ها تبريك و تهنيت بگويندده و به آنخوشبختي زوجين دعاي خير و بركت كر

  ]:براي دعاي خير، اين ادعيه مأثوره را بخوانند

 )�
� ^��� 0 �	 ^���q�� nm 0 ,*b\ E2 q)h      ]ترمذي[  

  .»خدا برايت بركت دهد، مباركت باشد و پيوندتان را به خير گرداند«

 �[�`�� �� E2 �o ^��� 0 �[A�	0 �o �JM	 �[
"	h    ]مسلم[  



 جينآداب خواستگاري و حقوق زو

 

96

ايشان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار ده، و در رزق و روزي آنها ! خداوندا«
  ».بركت بخش

 ���r�s"	 �4�*� �,2	 0 �)rt]	 �)�
� B
0 ,�	��9	 �)��$e Z4	h 
داران نزدتان  نيكان بر سر سفره شما بنشيند و ماليك بر شما درود بفرستد و روزه«

  ]دامام احم[                    ».افطار كنند
ج ـ از خوردن و نوشيدن در ظروف طال و نقره بايد خودداري كنند، زيرا رسول 

در ظروف طال و نقره ننوشيد و در كاسه و بشقاب طال و نقره «: فرمايند مي �خدا
  ]بخاري و مسلم[              ».نخوريد

كسي كه در ظروف طال و «: اند كه فرمود روايت كرده �از پيامبر» شيخين«همچنين 
  ».سازد ور مي را در درون خود شعله جهنّمورد يا بياشامد، آتش نقره بخ

د ـ چنانچه در مراسم وليمه، معصيت و منكري مشاهده كند و توان تغييرش را 
روايت  �مسعود  از ابن» بيهقي«زيرا . نداشته باشد بايد از شركت در آن خودداري كند

. و او را به خوردن آن دعوت كرد غذايي آماده كرد] مسعود ابن[مردي براي او «: كرده كه
اي مشاهده كرد، لذا از رفتن به خانه امتناع ورزيد تا  مسعود در منزل ميزبان مجسمه ابن

  ».اينكه ميزبان مجسمه را شكست، سپس داخل شد
را  �غذايي آماده كردم و رسول خدا«: ماجه از عايشه روايت نموده كه فرمود و ابن

دند، ولي چون در خانه تصاويري مشاهده نمودند، دعوت نمودم، حضرت تشريف آور
  ».برگشتند

اي كه آالت  در مراسم وليمه«: ابوالحسن حربي از امام اوزاعي روايت نموده كه گفته
  .»شويم طرب و موسيقي و دهل باشد، حاضر نمي

هـ ـ در تبريك و تهنيت گفتن به عروس و داماد از به كار بردن عبارات جاهليت 

زندگي مرفه و اوالد داشته  »بالرفاء والبنين«: گفتند چنانچه در جاهليت ميپرهيز كنيد، 
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اند كه گفته  از امام حسن روايت نموده» ابن ابي شبيه و نسايي«در اين مورد . باشي
گويي به  بن ابوطالب با زني از قبيله جشم ازدواج نمود و اقوامش براي تبريك عقيل

از گفتن اين تبريك  �حضرت رسول +0 (�2�h	��O*�"" : گفتند آمدند و مي ديدارش مي

	� "c 0  ���^ : بگوئيد: فرمودند! بگويم اي ابازيد؟ هپس چ: نهي فرمودند، گفتند
�)�
� ^���h »به راستي كه » خداوند به شما بركت دهد و بر شما مبارك گرداند

  .تبريك گويي اين گونه به ما دستور داده شده است
  

  ت كساني كه تمكّن مالي دارند در تهيه وليمهمساعدت و مشارك -4

كساني كه از وسع مالي و وضعيت مادي بهتري برخوردارند، مستحب است كه 
جهت اظهار شادماني و شركت در خوشي و شادماني مراسم عروسي، و نيز همكاري در 

و برادري در خرج  محبتتأمين مخارج و هزينه برگزاري مراسم و محكم نمودن رابطه 
با  �در مورد كيفيت ازدواج پيامبر» شيخان«چنانچه . و مخارج، داماد را ياري دهند

با صفيه  �در سفر بوديم كه پيامبر«: اند كه انس گفته المؤمنين صفيه روايت نموده ام
هنگام او   كرده و آماده ساخت و شب آرايشسليم سپرد ايشان را  ازدواج كرد، او را به ام

: ، حضرت شب تا صبح با ايشان سپري نمود و صبحگاه فرمودندآورد �را نزد پيامبر
اي چرمي پهن  سفره:) گويد انس مي(، »هركس آنچه غذا و خوردني همراه دارد بياورد«

از مجموع، غذايي . شد، هر كس چيزي آورد، پنير و روغن و خرما در سفره گذاشته شد
كه كنارشان بودند، آماده شد، سپس شروع به تناول نمودند و از آب حوضهايي 

  .�نوشيدند، اين بود وليمه عروسي رسول خدا مي
بعد از اينكه دخترش  �در روايت صحيح ثابت شده است كه رسول خدا

براي عروسي سوري الزم ! اي علي«: درآورد به او گفت �را به ازدواج علي�فاطمه
نه من قوچي در خا �اي رسول خدا: ، حضرت سعد كه آنجا حضور داشت گفت»است
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: فرمود �دارم و جمعي از انصار چند صاع ذرت آورند، وقتي شب عروسي شد پيامبر
آب خواست و وضو گرفت بعد از  �سپس روسل خدا» چيزي نساز تا مرا مالقات كني

2�]E2 qo ^��� 0 ,q  : پاشيد و فرمود �آن آب وضو را بر بدن علي ^��� �[
"	
	q[r�*�h+ 

اف در مراسم وليمه فو احكامي بود كه اسالم در شب زنچه بيان شد مهمترين آداب آ
پس بر برگزاركنندگان جشن عروسي الزم ... عروسي به انجام آن سفارش نموده بود 

است جهت تطبيق سنّت در وليمه و اجراء اين آداب در پذيرش دعوت، احكام فوق را 
  .در شبهاي عروسي و زفاف مراعات كنند

دهنده شريعت او هستند  كه مخلصانه عامل و تطبيق خداوند متعال ياور كساني است
به راستي او بهترين ياريگر . نهند و پايبند احكامش هستد و دستوراتش را گردن مي

  .است
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 مسائلي در ارتباط با جماع و آداب زفاف
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 اي احكام و دستورات شريعت غرّاي اسالم در ارتباط با جماع و آداب نزديكي، پاره
و شوهر واجب است به آنها عمل نمايند و افعال و اعمالي كه نموده كه بر زن  را بيان

شود، جدا  موجب افتادن آنها در دايره حرام و كشانده شدنشان به گناه و معصيت مي
  .اجتناب نمايند

  :الزم است زن و شوهر از موارد ذيل پرهيز نمايند
  

  سخن گفتن با مردم در رابطه با مسائل زناشويي -1

در رابطه با مسائل زناشويي بين زن و شوهر صراحتاً يا به سخن گفتن با مردم 
  .صورت كنايه، حرام است

: فرمودند �اند كه پيامبر روايت كرده �از ابوهريره» ابوداوود«و » مسلم«در اين باره 
بدترين مردم از لحاظ ارزش و منزلت نزد خداوند متعال در روز قيامت مردي است كه 

  ».سازد اسرار همسرش را فاش مي كند، سپس با زنش نزديكي مي
 �با رسول خدا: اند كه گفته روايت نموده �از ابوهريره» احمد و ابوداوود«همچنين 

كسي  ،آيا در بين شما مردان: نماز خوانديم، پس از اتمام نماز رو به ما كرد و فرمود
) ودبا زنش همبستر ش(پرده را بيندازد . هست كه به نزد همسرش برود، در را ببندد

... همه ساكت بودند » !!!سپس از منزل خارج شود و بگويد با زنم فالن و فالن كردم؟
گويد؟  آيا كسي از شما در اين باره سخن مي: رو به زنان كرد و فرمود �پس پيامبر
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 �دختري جوان به زانو برخاست و خود را باال كشيده، سرش را بلند كرد تا رسول خدا
بخدا قسم هم از زنان و هم از مردان ! آري: سپس گفت. شنوداو را ببيند و صدايش را ب

دانيد چنين  آيا مي: فرمودند �رسول خدا: گويند كساني هستند كه در اين مورد سخن مي
كنند مانند دو شيطان  زن و مردي كه چنين كاري مي! كساني به چه چيزي شباهت دارند؟
كنند و مردم هم آنها را  نزديكي مي رسند و با هم نر و ماده هستند كه در راه به هم مي

  .»كنند تماشا مي
  

  حرام است) دبر(نزديكي مرد با همسرش در عقب  -2

: فرمود �آمده است كه پيامبر» انبح نسايي و ابن«در روايتي با سند خوب از 
  .»كند، نظر نخواهد كرد خداوند به مردي كه از راه عقب با زنش مجامعت مي«

كسي كه با زنان از «: اند كه فرمود روايت كرده �از پيامبر» داوودعدي، احمد، ابو ابن«
  .»نزديكي كند ملعون است] دبر[راه عقب 

كسي كه با زن «: فرمود �اند كه پيامبر روايت نموده] نسايي[اصحاب سنن غير از 
حائض نزديكي كند يا از راه عقب با زنش مجامعت كند و يا نزد كاهني رود و گفته او 

  ».گشته استنازل شده، كافر  �ديق كند، به راستي به آنچه بر محمدرا تص
در باره كسي  �عباس با سند صحيح روايت نموده كه از ابن» طاووس«از « نسايي«

در مور كفر سؤال «: كند، سؤال كردند، فرمود كه از راه عقب با زنش نزديكي مي
  .»!!كنيد مي

اي مطرح كند و تهديد كند يا  ستهلذا بر زن الزم است كه اگر شوهرش چنين خوا
و چنانچه زن تقاضاي همسرش را . اصرار ورزد، يا وعده و وعيدش دهد، تسليم نشود

در حديثي  �در اين مورد اجابت كند، مانند شوهرش گناهكار خواهد بود، زيرا پيامبر
  ]رواه احمد و حاكم. [»اطاعت از مخلوق در معصيت خالق روا نيست«: فرمايند مي
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ترديدي نيست كه نزديكي در عقب زن، مضرّ صحت و سالمتي و منافي  شك و
بندوباري و  هاي بي اي بارز است از نشانه ارزشها و كماالت اخالقي است و نشانه

شان از بين رفته،  و فرمايه و كساني كه غيرت و مردانگي دون  انحراف، و جز انسانهاي
  .زند كسي دست به اين عمل شنيع و كثيف نمي

  
  جامعت با زن در حالت حيض و نفاس حرام استم

حيض و نفاس، حرام است، زيرا خداوند متعال فرمان داده در حال مجامعت با زنِ 
و سابقاً هم در  1» .گيري نماييد با زنان كناره) همبستري(در حالت قاعدگي از «: كه

ند، به حديثي كه نقل كرديم به اين اشاره داشت كه كسي كه با زن حائض مجامعت ك
  ».نازل شده، كافر گشته است �آنچه بر محمد

از طريق قياس ثابت شده از اينرو كه » نفاس«اما حرمت نزديكي با زن در حالت 
اند، و نيز از طريق  فقها، نفاس را بنابر اشتراك علت و سبب آن با حيض قياس كرده

  .اجماع هم حرمت آن ثابت شده است
گيري و تمتّع از زن با پوشش در فاصله ناف و  هالبته در حالت حيض يا نفاس، بهر

چنانكه . حرام است) در فاصله زانوها و ناف(زانوها جايز است و استمتاع بدون لباس 
در : پرسيدم �از رسول خدا: بن سعد روايت نموده كه گفته از عبداهللا» ابوداوود«در اين مورد 

توانم با وي رابطه جنسي داشته  ميگذارند، تا چه حد  حاليكه همسرم دوران قاعدگي را مي
  ».استمتاع از روي لباس برايت جايز است«: باشم؟ حضرت پاسخ دادند

كه در [با يكي از زنانش  �پيامبر«: اند آمده است كه در حديثي كه شيخين روايت نموده
  .»داد كه شلوار بپوشد كرد، مگر اينكه به وي دستور مي مباشرت نمي] حالت حيض بود

_________________________________________________________________________ 
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سفه تحريم نزديكي با زن بدون شلوار اين است كه احتمال دارد، نفس اماره فرد را البته فل
باشد و بنابر آنچه  وادار به فعل حرام كند كه از جنبه شرعي حرام و از لحاظ بهداشتي مضر مي

پس . المثل آمده، كسي كه گرد گودالي بچرخد احتمال دارد در آن سقوط كند در ضرب
مسلمان در امور ديني و حفظ سالمتي خويش محتاط باشد و جانب  ضروري است كه انسان

  .تقوي و پرهيز را در زندگي و اعمال و رفتار خود رعايت كند
از جنبه پزشكي نيز ثابت شده است كه نزديكي در حالت حيض و نفاس زيانهاي ذيل را 

  :به دنبال خواهد داشت
و تخمدانها كه اين التهاب به رحم  آيد التهاب دستگاه تناسلي زن كه چه بسا پيش مي - 1

باشد و گاهي اوقات باعث عقيمي و نازايي در  نيز سرايت كند كه موجب خطرات جدي مي
  .شود زن مي
گردد و  ورود مواد حيض به آلت تناسلي مرد موجب التهاب چركين شبيه سوزاك مي - 2

و چنانچه . گردد مرد ميگيرد و باعث عقيمي  ها را در برمي چه بسا دامنه اين التهاب بيضه
. ميكروبهاي عامل سفليس در خون حيض وجود داشته باشد، مرد هم مبتال خواهد شد

گردد و نيز باعث  عث ناباروري در زن و مرد ميبابنابراين نزديكي با زن در طول اين مدت 
  .شود ف سالمتي و التهاب اعضاي تناسلي شده و ضرر و زيان آن فراوان ميعتضي

ت پزشكان در تمامي كشورها، خصوصاً ممالك پيشرفته اتفاق نظر دارند كه از از اين جه
اين مطلب را قرآن كريم، اين كالم . جنبه جنسي بايد در اين مدت معين، از زنان فاصله گرفت
از تو در مورد ] �اي پيامبر: [فرمايد پروردگار عظيم به صراحت بيان فرموده، آنجا كه مي

 1.»گيري نماييد نارهپس در مدت حيض از زنان ك. ض آزاري استحي: بگو. پرسند حيض مي

_________________________________________________________________________ 
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بنابر رأي جمهور فقها، كسي كه با زن خود در حالت حيض يا نفاس نزديكي كند بايد 
كفّاره بدهد و از اين عمل خويش صادقانه توبه نمايد و با پشيماني و اظهار ندامت از خداي 

  .عزّوجل طلب عفو و بخشش كند
عباس، قتاده، اوزاعي، اسحاق، احمد ـ در روايت دوم ـ و شافعي ـ در قول  بنابرمذهب ابن

و يا نيم دينار برحسب اينكه توانمند ) درهم نقره 12(قديمش ـ شوهر بايد معادل يك دينار 
  .باشد يا فقير و يا اينكه خون حيض سرخ يا زرد باشد، بايد صدقه بدهد

عباس روايت  ب سنن و طبراني از ابناين ميزان كفّاره را بر اساس حديثي كه اصحا
كسي با زنش در حالت «: فرمود �در حديث آمده كه پيامبر خدا. اند اند، استنباط نموده كرده

آمده است  »ترمذي«و در روايت » .حيض نزديكي كند يك يا نصف دينار بايد صدقه بدهد
  .»داگر خون قرمز بود يك دينار و اگر زرد بود نصف دينار صدقه بده«: كه

بنابر احتياط بهتر اين است كسي كه با همسرش در حالت حيض يا نفاس مجامعت 
شايد خداوند متعال از اشتباهش . كرده هم صادقانه توبه نصوح نمايد و هم كفّاره بدهد

  .درگذرد و گناهش را عفو فرمايد
بر زن حرام است كه هرگاه شوهرش از او تقاضاي همبستري كند، از فرمانش  -3

  .ي نمايدسرپيچ
هرگاه مردي، همسرش «: اند فرموده �اند كه پيامبر در اين مورد شيخين روايت نموده

را براي همبستري فراخواند و زن امتناع ورزد و مرد شب را خشمناك سپري كند، 
و در روايتي ديگر آمده » .مالئكه خداوند تا صبح آن زن را لعن و نفرين خواهند كرد

  .»كنند مگر اينكه شوهرش از او خشنود شود را لعنت ميمالئكه خدا او «: است كه
و روابط عاطفي و مالطفت  آرايششايسته است زن خواسته و سليقه همسرش را در 

دارد تقاضاي اي كه شوهر نياز به رابطه جنسي  جنسي، رعايت كند و در اوقات ويژه
و مودت و  جنسي او را پاسخ گويد، تا اينكه رابطه بين او و شوهرش مستحكم شده
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دوستيشان عميق گردد وگرنه زندگي زن از سادگي به سختي و بداوقاتي مبدل خواهد 
  .شد و در نهايت اين روابط بد و نادرست باعث جدايي يا طالق خواهد گرديد

  
  هاي پزشكان و فقهاء توصيه -5

روي را  شود كه در اشباع غريزه جنسي بايد حد اعتدال و ميانه الف ـ توصيه مي
توجه به شرايط زندگي  عايت نمود، حد اعتدال رابطه جنسي دوبار در هفته است كه بار

توان اين مقدار را زياد يا كم كرد، چرا كه اندازه آن براي  زوجين و محيط زندگي آنها مي
  .حفظ عفّت و ارضاي نياز جنسي به فرد بستگي دارد

باعث ضعف جسماني و عقلي و  روي نمود زيرا اما در اين باره نبايد افراط و زياده
شود و از طرفي توانايي حمل  ناتواني در جهت ايفاي وظايف و مسئووليتهاي زندگي مي

  .و اداي مسؤوليت ديني را نيز كم خواهد كرد
ب ـ معاشقه و مالمسه و آمادگي زن و شوهر قبل از نزديكي كه در مورد آن بحث 

  .شد
موقعيت مناسبي براي انجام عمل جنسي  ج ـ با توجه به روحية حساس زن، مرد بايد

اگر نزديكي در شرايطي انجام گيرد كه زن مريض يا خسته باشد موجب . انتخاب كند
شود و نوعي بغض و نفرت در زن نسبت به مرد ايجاد  حاالت تنفّر و بيزاري در زن مي

  .گردد شود كه گاهي اوقات منجر به جدايي مي مي
وزها و ساعات جايز است، زن و شوهر در هر د ـ نزديكي در تمامي ماهها، ر

اوقاتي كه البته غير از . توانند نزديكي كنند اي از شب يا روز كه بخواهند مي لحظه
يا در حالت ] روزه فرض[دار بودن مرد و زن  روزه: مانند. شريعت حرام نموده است

است، ، ليكن نزديكي كردن در شب و روز جمعه سنّت ...حيض و نفاس بودن زن و 
در [كسي كه «: فرموده �روايت كرده كه رسول خدا» بخاري«دليل آن حديثي است كه 
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روز جمعه غسل جنابت كند، سپس به نماز جمعه برود مانند آن است كه ] ساعات اوليه
شتري قرباني كرده باشد و كسي كه در ساعات دوم چنين كند مثل اين است كه گاوي 

مرغي قرباني ين است كه ااعت سوم چنين كند مثل قرباني كرده است و كسي كه در س
امام كه   پس هنگامي. مرغي است كرده و كسي كه در پنجم چنان كند مانند بخشش تخم

  .»دهند شوند و به صحبتهايش گوش مي شود، مالئكه حاضر مي خارج مي
هر كس در روز جمعه زنش را «: آمده است» ابوداوود و نسايي«در حديثي ديگر از 

و خود نيز غسل كند و اول وقت براي نماز خارج ] با نزديكي كردن[ر به غسل كند وادا
شود و زنش را وادار كند كه اول وقت خارج گردد و پياده به نماز برود، نه سواره و 
نزديك امام بنشيند و به دقّت گوش دهد و در هنگام خطبه خواندن امام، سخنان بيهوده 

  .»شود سال روزه و نماز شب نوشته مينگويد، در هر قدم او پاداش يك
هـ ـ زن نبايد بدون اجازه شوهر روزة مستحبي بگيرد، دليل ما روايتي است كه 

براي زن حالل نيست كه روزه نفل بگيرد در حالي كه شوهرش «: فرمود �رسول خدا
  ]بخاري. [»مگر اينكه از او اجازه بگيرد] يعني در سفر نيست[شاهد است 

خاطر حفظ عفاف و  جازه گرفتن زن از شوهر براي روزه نفل بهبديهي است كه ا
  .پاكدامني شوهر است

آنچه بيان كرديم مهمترين نكات در ارتباط با مسائل جنسي از نظر شريعت غرّاي 
متخصصان امر از اسالم بود، و نيز مهمترين سفارشات ارزشمندي بود كه پزشكان و 

  .دانش بيان كردندنظر شريعت اسالم و از منظر علم و  نقطه
بر تطبيق دادن زندگيت براساس شريعت اسالم حريص باش ! داماد پس اي جوان تازه

تا از حرامها دور بماني و زندگي زناشويي تو مطابق با اصول و مباديي باشد كه اسالم 
  .وضع نموده است
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 و تكاليف زناشوييحقوق ـ وظايف 
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وظايف و مسؤوليتهايي در ] وهرزن و ش[دين مقدس اسالم براي هركدام از زوجين 
قبال شريك زندگيش وضع نموده كه از هر حيث كامل و جامع، صريح و روشن است 

  .گذارد گونه جدال و كشمكش باقي نمي به نحوي كه جاي هيچ
چنانچه زن و شوهر، تكاليف و وظايفي كه نسبت به همديگر دارند را مطابق 

ان شانه خالي هايش مسؤوليتاز زير بار  دستوراتي كه اسالم مشخص كرده، ادا كنند و
نكنند، نتيجه اين خواهد شد كه آرامش و آسايش، سعادت و كاميابي در زندگي مشترك 

دهد، صفاي كانون  زناشويي كامل شده و غم مشكالت و اتفاقاتي كه روزانه رخ مي
  .تيره و تار نخواهد كردخانواده آنها را 

  :حقوق زناشويي بر سه قسم است
  زن بر شوهرحقوق  -1
 حقوق شوهر بر زن -2

  حقوق مشترك بين همسران -3
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  حقوق زن بر شوهر

َوَ�ُ��ا ا���َ�	َء َ�َُ�	ِ�ِ��� [: فرمايد خداوند متعال مي 1»مهريه«اولين حقّ زن  -1

�ً�َ�ْ�اي  اي خالصانه و فريضه هديه عنوان هاي زنان را به يعني مهريه }:ا
	��ء{] ِ
  ».اييدخدايانه به آنان پرداخت نم

، مهريه زن حق خودش است و متعلّق به اوست نه به ديگري و طبق نص قرآن كريم
توانند از او بگيرند و نيز پدر و مادر و  يك از اولياء دختر چيزي از مهر وي را نمي هيچ

  2.اش را به نفع خود اخذ كنند زن حق ندارند چيزي از مهريهشوهر 
همسري را بجاي همسري برگزينيد، هرچند  اگر خواستيد«: فرمايد خداي تعالي مي

مال فراواني هم مهر يكي از آنها كرده باشيد، براي شما درست نيست كه چيزي از آن 
  !داريد؟ آيا با بهتان و گناه آشكار، آن را دريافت مي. مال دريافت داريد

و تأمين هزينه و » نفقه«دومين حقّي كه زن بر شوهر دارد : پرداخت نفقه زن -2
بر اساس ... (ارج زندگي است و همچنين تهيه غذا، لباس، مسكن و مداواي همسر و مخ

دليل وجوب نفقه، سخن خداوند . بر عهده شوهر است) عرف مردم و در حد توانايي
يعني (بر آن كسي كه فرزند براي او متولد شده «: فرمايد باشد كه مي تبارك و تعالي مي

  3.»گونه شايسته بپردازد ران را بهالزم است خوراك و پوشاك ماد) پدر

_________________________________________________________________________ 

در قرآن الفاظ . اي عربي است كه در فارسي به آن كابين، مهريه و قباله گويند مهر به فتح ميم ـ واژه -1

 ]مترجم. [صدقُه، نحلَه، فريضَه، أجرْ: مانند. ي مهر استعمال شده استديگري در معنا

نداريم و اين چيزي است كه در ميان مردم مرسوم شده و بوجود آمده » شيربها«در اسالم چيزي به نام  -2

 ]مترجم. [است، بنابراين ربطي به اسالم و آداب اسالمي ندارد

 .20: نساء -3
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در مورد زنانتان از خدا بترسيد، «: فرمايد نيز در مورد حقوق زنان مي �رسول خدا
اند و امانتند نزد شما، پس بر شماست كه نفقه  چون آنها به حكم خدا بر شما حالل شده

  ]روايت مسلم[» .و لباس زنان را به حد اعتدالل و متعارف تأمين كنيد
و با «: فرمايد خداوند متعال مي. ق سوم، معاشرت صحيح و رفتار نيكو استح -3

كراهت داشتيد صورت پسنديده رفتار كنيد، و اگر هم از آنها   همسرانتان به نيكي و به
زيرا چه بسا از چيزي بدتان بيايد و ) شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد(

  ».بدهد و خوبي فراوان قرار رخداوند در آن خي
معاشرت نيك و رفتار پسنديده با زن داراي ابعاد متنوعي است كه مختصراً بيان 

  .كنيم مي
يكي از مصاديق معاشرت به معروف فزوني خرج و نفقه همسر است، كه شوهر به 

اند و  روزي كساني كه گشاده«: فرمايد ي تواناييش از زن دريغ نكند، خداوند مي اندازه
 �و پيامبر اكرم 1»خرج نمايند) براي همسر و فرزندان خويش(، وضع مالي خوبي دارند

مردي كه براي زن و فرزندانش نفقه كند، اين نفقه برايش صدقه محسوب «: فرمايند مي
  .»)پاداش دارد(شود  مي

از ديگر موارد، مشورت كردن مرد با همسرش در امور منزل و شوهردادن دختران  -
ر مورد ازدواج دخترانتان، با مادرانشان مشورت د«: فرمايند مي �رسول خدا. است
اين يكي از رهنمودهاي زيباي اسالم در رابطه با دختران است كه هنگام ازدواج . [نماييد

او با مادرش هم الزم است مشورت بشود، تا رضايت پدر و مادر هر دو جلب گردد و 
هتر از روحيات و عاليق و از طرفي مادران در اثر ارتباط بيشتر با دخترانشان از پدران ب

تمايالت دختر خود آگاه هستند و طبعاً حرف دل دختر خود را بهتر خبر دارند از 
 .]پدرش

_________________________________________________________________________ 
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مرد بايد به بهترين شيوه با همسرش رفتار كند و رفتارش شايسته و آكنده از  -
و عشق باشد، با برخوردي آرام و سنجيده، سخن و كالم شيرين و لطيف،  محبت
و شادمان نمودن همسر با شوخي و سرگرميهاي مفيد و مباح و اختصاص  رويي گشاده

تواند كانون خانواده را  دادن لحظاتي از وقتش را براي شوخي و نشاط با همسرش، مي
كرد تا  با همسرانش مزاح و شوخي مي �پيامبر. [تر و حقوق زن را رعايت نمايد گرم

حتّي روايت شده است كه با . آمد سطح درجات عقل آنان در رفتار و اخالق فرود مي
بر او سبقت گرفت، روز ديگر  �روزي پيامبر. داد مسابقه دو مي �حضرت عايشه 

)]. يعني مساوي(اين برد در مقابل آن باخت « : فرمود �عايشه مسابقه رو برد، پيامبر
اش مانند  بر مرد الزم است با زن و بچه: فرمايد با همه سختگيري كه داشت مي �عمر
ها رفتار كند ولي وقتي چيزي را از او خواستند بايد همانند مردان به آنان پاسخ دهد  بچه

  .نان را برآورده كندآو خواسته 
اي به  البته مرد نبايد در مزاح و بازي با همسرش از اعتدال خارج شود و تا اندازه

و هيبت  ها و تمايالتش تن در دهد كه موجب جسور شدن و بداخالقي او گردد خواسته
اش را به كلّي در نظر همسرش ساقط نمايد؛ بلكه بايد حد  و شخصيت و تسلّط مردانگي

�$u ���	"�01 : فرمايد مي �پيامبر .اعتدال را رعايت كند:h )] بدبخت است كسي كه

وقتي مرد، از تمام هوا و تمايالت همسرش اطاعت كند ) ذليل و برده همسرش باشد
او را برده و عبد نام نهاده  �بدين خاطر است كه پيامبر. آيد بصورت برده او در مي

  .]است
شد، در � وارد خانه عايشه  �كند كه روزي پيامبر اكرم روايت مي» بخاري«

از آنجا كه يك خانه بيشتر نداشتند، . سرودند حاليكه دو دختر داشتند اشعار حماسي مي
وارد شده و با  �اين حال، ابوبكردر . اي از خانه پشت به آنها خوابيد در گوشه �پيامبر



 جينآداب خواستگاري و حقوق زو

 

112

اي «: فرمود �پيامبر. مشاهده دختران ناراحت گرديده و عايشه را مورد سرزنش قرار داد
  ».ابوبكر آنها را به حالشان رها كن كه هر قومي عيدي دارد و امروز عيد ماست

مرد بايد نسبت به همسرش عفو و گذشت داشته باشد و اگر نقص و اشكالي در  -
د يا برخي كارهاي همسرش مورد پسند او نبود، بر او سخت نگيرد، چرا كه او دي

طبيعت انسانها متفاوت است و هر انساني مكارم و محاسن مخصوص به خود را دارد، 
در اين مورد رهنمودي زيبا به اين  �پيامبر. عيب و نقص هم نيست همانطور كه بي
چون . اش بغض و كينه داشته باشد هنبايد مرد مؤمن نسبت به زن مؤمن«: مضمون دارند

  ]روايت مسلم[» .اگر يكي از عاداتش را نپسندد، عادت ديگرش را خواهد پسنديد
نيكو وضعيت ظاهر خودش را براي  آرايششوهر بايد با پوشش و لباس مناسب و  -

يكي از . [آرايد همسرش آراسته نمايد همچنانكه همسرش خود را براي او زينت داده مي
براي اصالح سر و  �عباس زيبايي كه روايت شده آن است كه روزي ابنسخنان 

صورت خود جلو آينه ايستاده بود، در اين مورد از او سؤال شد كه چرا اين همه به 
! كند؟ نمي آرايشمن،  خوشحال شدنمگر خانمم خود را براي : رسي؟ گفت خودت مي

  .]ندخوب او هم بر من حق دارد كه مرا آراسته و مرتّب ببي
من دوست دارم خودم را «: گويد مي) اهللا رحمه(شاگرد ارشد امام اعظم[امام ابويوسف 

  .»كند مي آرايشبراي همسرم زينت بخشم همانند او كه براي من 
از ديگر حقوق زن، آن است كه شوهر در كارهاي منزل هرچه از دستش برآيد،  -

جور باشد يا كسالتي داشته دهد، مخصوصاً زماني كه زن مريض و رنهمسرش را ياري 
در سيره و روش . شود باشد كه انجام كارهاي منزل باعث زحمت و اذيت وي مي

ثابت است كه ايشان به بهترين شيوه با همسران خود رفتار  �زندگي رسول خدا
پرسيدند،  �از عايشه. كرد نمودند، حتي گاهي در كارهاي منزل به آنان كمك مي مي

در انجام كارها به افراد خانواده كمك «: داد؟ فرمود اري انجام ميدر منزل چه ك �پيامبر
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زد، گوشت را  فرمود، گاهي اوقات خانه را جارو مي را جابجا مي كرد، اشياء مي
زد، پس هر گاه وقت  دوشيد و كفشش را وصله مي كرد و گوسفندان را مي قطعه مي قطعه

  ]خاريروايت ب[» .ايستاد رسيد، به نماز مي نماز فرا مي
شوهر نبايد اسرار همسرش را فاش كند، منظور اسراري است كه مخصوص زن و  -

پيش ديگران ) زناشويي(وجه از اين مسائل خصوصي  شوهر است، شوهر نبايد به هيچ
بدترين انسانها از «: روايت نموده كه ايشان فرمودند �از پيامبر» مسلم«. سخن بگويد

مرد و زني هستند كه اسرار زناشويي را فاش لحاظ ارزش و منزلت در روز قيامت، 
  ».سازند مي

خداوند متعال به مؤمنان امر فرموده كه براي : حفاظت خانواده از آتش جهنّم -4
اي «: نجات و حفظ اهل و اوالد خويش از عذاب جهنّم، اقدامات الزم را انجام دهند

زينه آن انسانها و روه افخود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد ك! مؤمنان
. اند كه خشن و سختگير، زورمند و توانا هستند فرشتگاني بر آن گمارده شده. سنگهاست

كنند و همان چيزي را انجام  از خدا در آنچه به ايشان دستور داده است نافرماني نمي
  1».اند دهند كه بدان مأمور شده مي

. »تربيت و تأديب زن و فرزندان است مراد از آن«: فرمايد در تفسير اين آيه مي�علي
ما خود را از : پرسيد �موقع نزول اين آيه از پيامبر �و نيز روايت شده كه عمر فاروق

فرزندانتان را «: پاسخ دادند �كنيم اما خانواده را چگونه حفظ كنيم؟ پيامبر آتش حفظ مي
اين . دوري جوييبه اطاعت اوامر الهي و اجتناب از نواهي، دستور دهيد از گناهان 

  ».محافظت آنان از آتش سوزان جهنم است
مرد بايد فرزندانش را به اطاعت از دستورات خداوند و ترك «: گويد مي» قتاده«

معاصي و نواهي او، دستور دهد و آنها را در اين راستا ياري دهد و چنانچه نافرماني 

_________________________________________________________________________ 
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دين خدا و سنّت پيامبر  و اجازه ندهد برخالف راه و رسم[كردند، آنها را سرزنش كند 
  .»]گرامي عمل كنند

توان با استدالل به اين آيه گفت كه بر  مي: نويسد علّامه آلوسي در تفسير اين آيه مي
  ».مرد الزم است فرائض را بياموزد و به زن و فرزندانش بياموزاند

اش را به  رحمت خدا بر شخصي كه خانواده«احاديث آمده كه حضرت فرمودند، در 
و اداي حقّ همسايگان توصيه ) صدقه و دستگيري يتيمان و مساكين(كات ز، روزه، نماز
  »...نمايد، اميد آنكه خداوند ايشان را در بهشت، دور هم جمع كند  مي

اش  ترين عذاب در روز قيامت، در انتظار كسي است كه خانواده سخت«: و گفته شده
مرد بايد «: روايت شده كه فرمودند در باره معني اين آيه �از علي» را جاهل نگه دارد

  .»به زن و فرزندانش اخالق نيكو و رفتار شايسته بياموزد
لذا درمي يابيم كه برخالف معمول، حقّ زن و فرزند، تنها لباس و طعام خوب [

امام غزّالي . تر از اينهاست تعليم دين، اخالق و انسانيت است نيست، بلكه آنچه واجب
فرزند اين است كه او را پاك، مؤدب و مهذّب بار ظ نگه داشتن شيوه محفو: فرمايد مي

و نيز او را به . آورد؛ رفتارهاي نيكو و زيبا به او ياد دهد و از رفيق بد دور نگه دارد
خوشگذراني عالقمند خوشگذراني و نازپروري عادت ندهد و به تجمالّت و رفاه 

رف به دست آوردن آنها نكند و بزرگ شدن، تمام عمر خود را صتا به هنگام . نسازد
  )مترجم.] (براي هميشه بدبخت نگردد

معني غيرت؛ اين  1.مرد بايد نسبت به دين و آبروي همسرش، غيرتمند باشد -5
شود،  انگيزي مي است كه شوهر، همسر خود را از كليه مفاتن و مواردي كه باعث فتنه

_________________________________________________________________________ 

البته كه مرد بايد با غيرت و ناموس باشد و از آن حمايت و محافظت كند، اين عمل در جاي خود  -1

اما بگونه اي كه به حد افراط و سوءظن و بدگماني نرسد تا . بسيار الزم و ضروري و كاري ستوده است

جا  دار و رفتار زن بيبه اين معنا كه در حاالت دروني و كر. باعث ناامني و اختالفات خانوادگي نگردد
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گرفتن يا صحبت كردن با نگاه كردن، نشستن و اختالط و تماس : مانند. حفظ كند
  .نامحرمان

يكي از بارزترين ويژگيهاي انسان بزرگوار، غيرت است، «: گويد شيخ محمد حامد مي
اطاعت و فرمانبري زن از شوهرش، دليل روشن بر كمال مردانگي و شرافت مرد 

باشد، از اين رو هميشه در طول تاريخ، مردان كريم و پهلوانان نمونه، بر غيرت و  مي
به راستي ضعف غيرت و . اند گرفته ظت زنان خود مورد تحسين و تمجيد قرار ميحفا

به آن تن  فرومايگانآيد كه جز  نفس، از بدترين ويژگيهاي يك انسان به شمار مي عزّت
  1.»دهند نمي

در نظر گرفته كه  يي استوار دين اسالم در مورد غيرت و حفاظت از ناموس، برنامه
  :اش چنين است خالصه
ـ شوهر بايد همسرش را ملزم كند كه هنگام خروج از منزل، بدنش را با لباس  الف

گشاد و روپوش و چادر بپوشاند و پوشش اسالمي را كامالً رعايت كند، چرا كه خداوند 
! اي رسول خدا«: متعال به پيامبرش دستور داده كه اين قانون الهي را به مردم ابالغ نمايد

مسلمان بگو با چادر خودشان را بپوشانند تا به اين طريق از به زنان و دخترانت و زنان 
قرار ] اشخاص حريص و بيماردل[زنان ديگر تشخيص داده شوند و مورد اذيت 

  2».نگيرند
ب ـ همچنين بايد به دستور خداي متعال گوش داده و از چشم دوختن به مردان 

و [از نامحرمان فرو گيرند و به زنان مؤمنه بگو؛ چشمان خود را «: بيگانه پرهيز كنند

                                                                                                                                                    

بر اهل و خانواده خود زياد غيرت مورز، «: فرمايند مي �و بدون علّت زياد تجسس نكند، چنانكه علي

 ]مترجم. [»شود چون اين كار تو موجب بدنامي او مي

 .59، ص »رحمت اسالم نسبت به زنان«به نقل از كتاب  -1
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] با پوشاندن و دوري از رابطه نامشروع[و عورتهاي خويشتن را ] چراني نكنند چشم
  1».مصون دارند

خود را  آرايشج ـ خودآرايي و زينت زن فقط بايد براي شوهرش باشد و زينت و 
در متأسفانه اكثر خانمهاي به اصطالح مسلمان، . [در معرض ديد نامحرمان قرار ندهد

ولي نزد شوهر،  دهند مي  آرايشها و مجالس شادي خود را به مانند عروسكي  عروسي
  2.]كند حجب و حيايشان گل مي

حق ندارند زينت خود را نمودار سازند، «: خطاب خداوند است به زنان مسلمان كه
مگر پيش شوهرانشان، پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان 

  3»... يا برادران، پسران، برادران و پسران خواهران خودشان و يا زنان مسلمان  و
ـ پرسيده  �ـ دختر رسول خدا �اند كه از فاطمه  روايت نموده» بزار و دارقطني«
بهترين چيز براي زن، اين است كه هيچ مرد : چه چيزي براي زنان بهتر است؟ گفت: شد
حقّا كه : حضرت ايشان را بوسيد و گفت. او را نبيند را نبيند و هيچ مردي نيز] نامحرم[

چراني نكردن و خود را در معرض ديد  چشم �م منظور فاطمه .دختر پدرت هستي
  .ديگران قرار ندادن است

د ـ زن بايد از اختالط و آميزش با مردان بيگانه بپرهيزد، حتي اگر شوهرش به او 
ود به مكاني كه زن، تنها در آنجا است، از ور«: فرمودند �زيرا رسول خدا. اجازه دهد
هم اجازه ندارند؟ حضرت ] شوهر و زن[اي رسول خدا، آيا نزديكان : گفتند! پرهيز كنيد

يعني اين خلوت موجب نابودي دين [» .ي مرگند نزديكان زن و شوهر به منزله«: فرمودند

_________________________________________________________________________ 
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غيرت و  وجود آيد و باعث نابودي زن است اگر شوهرش در اثر گناهي بهاست اگر 
  1.]بدگماني او را طالق دهد

آلود نسبت زن اراده سوء نمايند و  چه بسا نزديكان شوهر از راه اين اختالطهاي گناه
هاي شيطاني دچار كاري  با نگاه، عمل و سخن حرام او را آزار دهند و يا بر اثر وسوسه

  .گردند كه عاقبت خوبي نداشته باشد
مثالً نبايد براي مدت طوالني . فساد قرار ندهد هـ ـ شوهر، زنش را در معرض فتنه و

و فحشا ببرد و يا نوارها و غيبت نمايد و تنهايش بگذارد و يا او را به مراكز فساد 
هاي خالف  يا اجازه دهد از برنامه. هاي مبتذل و شيطاني در اختيارش قرار دهد دي سي

هاي خانوادگي يا  نشيني شب استفاده كند يا به او اجازه دهد كه در 2شرع و عفت ماهواره
: فرمايد غيرخانوادگي با مردان بيگانه نشست و برخاست كند، چرا كه خداوند متعال مي

 َ-	 َأ-/َ�	 ا��ِ.-َ� َ�َ!ُ��ا ُ��ا َأْ�ُ,َ�ُ�ْ* َوَأْهِ�"ُ�ْ* َ�	ًرا َوُ��ُدَه	 ا���	ُس َوا�ِ�َ&	َرُة َ#َ�ْ"َ�	 َ!َ�	ِ َ�ٌ�[
    }�:ا
������{] �8َُن ا7َ َ!	 َأَ!5َُهْ* َوَ-ْ,0َُ��َن َ!	 ُ-6َْ!5ُوَن3َِ�	ٌظ 1َِاٌد َ�	 َ-0ْ

ايد، خود و خانواده خويش را از آتشى كه سوخت آن، مردم و سنگهاست  اى كسانى كه ايمان آورده«

از آنچه خدا به آنان دستور . اند]  گمارده شده[سختگير ] و[فرشتگانى خشن ]  آتش[بر آن : حفظ كنيد

  » .دهند كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مى ه سرپيچى نمىداد
  

اما از غيرت مرد اين نيست كه بدون دليل به همسرش بدگمان شود، يا در اوقات 
ها از جمله  اين... طور سرزده به منزل سركشي كند  غيرطبيعي و عادي به

  .دگر هاي ناپسندي است كه مورد خشم خدا و پيامبرش قرار مي ورزي غيرت

_________________________________________________________________________ 

 .مترجم -1

را در كتاب آورده بودند » تلويزيون«هاي تلويزيون كشورهاي عربي  مرحوم مؤلف، بعلت فساد برنامه -2

هاي آن جزئ  كه بنابر عدم وجود اين مسأله در كشور اسالمي ايران ما، ماهواره را كه امروزه اكثر برنامه

 .هاي استعماري و خالف عفّت است ذكر كرديم برنامه
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هايي  همانا از غيرت ورزيدن«: اند كه فرموده از پيامبر روايت كرده» ابوداوود و نسايي«
سازد، غيرت ورزيدن مرد به همسرش بدون شك و شبهه  كه خداوند را خشمگين مي

  . »است
اش  نهي فرموده از اينكه شخصي شب هنگام به خانه �روايت كرده كه پيامبر» مسلم«

  .»لغزشهاي اهلش باشدسر زند و در پي يافتن 
آنچه خدمت شما خواننده گرامي بيان نمودم، از مهمترين حقوقي است كه شوهر 

و اين حقوق كه اسالم . نسبت به زن برعهده دارد، چنانكه اسالم عزيز امر كرده است
براي زن در نظر گرفته و بر مرد واجب كرده آنها را رعايت كند از بزرگترين حقوقي 

يه تعاليم اسالم، نظام و دستورات قديم و جديد به آن دست يافته است كه زن در سا
  .است
  

  حقوق شوهر بر زن
  كند مرد درويش را پادشاه    زن خوب فرمانبر پارسا

  چو شب غمگسارت بود در كنار    روز اگر غم خوري غم مدار
  نگه در نكويي و زشتي مكن    سخن اگر پارسا باشد و خوش
  خدا را به رحمت نظر سوي اوست    دوست كرا خانه آباد و همخوابه

  كه يكدل بود با وي آرامِ دل    كسي برگرفت از جهان كامِ دل
  كه با وي دل و دست زن راست است    بر آن بنده حق نكويي خواسته است

  ]بوستان سعدي، باب هفتم[  
دين مقدس اسالم، همچنانكه حقوق و وظايفي را براي مرد مشخّص كرده كه بايد به 

رين نحو نسبت به همسرش ادا كند، وظايف و مسؤوليتهايي هم بر زن واجب نموده بهت
ن كوتاهي آكه شايسته است آنها را در نظر گرفته و رعايت نمايد و چنانچه در انجام 

  :اين حقوق عبارتند از. نمايد، در پيشگاه خداي عزّوجل مسؤول خواهد بود
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و «: فرمايد پسنديده؛ خداوند متعال مي اي اطاعت و فرمانبرداري از شوهر به شيوه -1
كه بر آنان   همانگونه) د شوهران ادا كنندكه باي(است ) حقوق و واجباتي(براي همسران 

  1»اي شايسته اي گونه به) بايد همسران ادا كنند(است كه ) حقوق و واجباتي(
مضان را گانه را بجا آورد و روزه ماه ر اگر زن نمازهاي پنج: فرمودند �پيامبر خدا

، وارد بهشت را بجا آوردروزه بدارد و عفت خود را حفظ كند و اطاعت شوهر 
  .»شود مي

اند، آمده است كه در زمان رسول  روايت كرده» طبراني«و » اربزّ«در حديثي كه 
من نماينده زنان  �اي رسول خدا: زني خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد �خدا

خداوند . سؤالي دارم كه در ارتباط با جهاد است هستم، كه خدمت شما رسيده و از شما
گيرند و اگر  متعال جهاد را بر مردان فرض كرده است كه اگر پيروز شوند، پاداش مي

اما ما گروه زنان كه به آنان خدمت !! خورند شهيد شوند، نزد پروردگار خويش روزي مي
  !ي محروميم؟مكنيم، چرا از چنين اجر عظي مي

به زنان بگو اگر از شوهرانشان اطاعت كنند و وظايف «: ودندفرم �پيامبر اكرم
زناشويي كه برعهده آنهاست رعايت كنند، اين اعمالشان برابر با جهاد در راه خداست 

  .»تواند اين كار را بطور كامل انجام دهد اما كمتر كسي از شما زنان مي
مشترك بين اطاعت زن از شوهرش، امر طبيعي است كه مقتضاي زندگي زناشويي 

بدون شك فرمانبري زن از شوهرش موجب حفظ كيان و هستي خانواده از . آن دو است
گردد  قلبي شوهر به همسرش مي محبتنابودي و انحالل شده و باعث برانگيختن مهر و 

و نيز موجب . شود دار مي و در نتيجه دوستي و الفت بين اعضا خانواده عميق و ريشه
شود كه در غالب اوقات تبديل به نزاع و دعوا  ي ميپرچيده شدن جدال و سركش

  .گردد مي

_________________________________________________________________________ 
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خاطر ويژگيها و خصايص بارزي مثل نيرو و تعقّل، حقّ سرپرستي و  خداوند متعال به
داري خانواده را در دست مرد قرار داده و او را مكلّف ساخته كه بار هزينه و خرج  نگه

مردان، سرپرست و نگهبان «: ا كه فرمودآنج. دار آن باشد خانواده را تأمين نموده، عهده
براي بعضي نسبت به ) از نظر نظام اجتماعي(خاطر برتريهايي كه خداوند  زنانند، به

همسر (بعضي ديگر قرار داده است و زنان صالح، زناني هستند كه متواضعند، در غياب 
فظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده، ح) خود
  1.»كنند مي

باشد  بديهي است، اطاعت و فرمانبري زن از شوهر در امور پسنديده و معروف مي
يعني در غير اموري كه گناه و نافرماني خداوند است و يا اعمال و كارهايي كه [

اما اگر ] ، از شوهرش اطاعت نمايدداردتواناييش را ندارد و يا انجام آن برايش مشقّت 
مر كرد كه معصيت و نافرماني خداست، آن وقت نبايد اطاعت شوهرش چيزي به او ا
هيچ اطاعتي از مخلوق در معصيت و نافرماني خالق «: فرمايد مي �نمايد، زيرا پيامبر خدا

  ]حاكم و احمد[» .وجود ندارد
خداوند متعال . زن بايد حافظ مال و حيثيت شوهر باشد و از آن محافظت كند -2
اوامر خدا و مطيع دستور شوهران (ناني هستند كه فرمانبردار زنان صالحه آ«: فرمايد مي

و خويشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذير محفوظ و اسرار (بوده ) خود
  .»دارند، چرا كه خداوند به حفظ آنها دستور داده است  را نگه مي) زناشويي (

هر به او خيانت نكند و ا مال شوب) ناموس(زن بايد از لحاظ شخصيت زنانگي خود 
آيا شما را از «: فرمايند مي �مال و آبروي او را حفظ كند، در اين مورد پيامبر

يك شخص با خبر كنم؟ آن زن شايسته و درستكاري است كه هرگاه گنج ارزشمندترين 
كند،  شود، و هنگامي كه او را به كاري امر مي شوهر نگاهش كند، مسرور و شادمان مي

_________________________________________________________________________ 

 .34: نساء -1



 آفريني در زندگي زناشويي هاي جاذبه شيوه: فصل يازدهم

 

121

ابوداوود و . [»كند ايد و  در نبود همسرش، مال و ناموسش را حفظ مينم اطاعت مي
  ]نسايي
چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و «: و در جايي ديگر فرموده[

كه يكي از آنها زن نيكوكاري است كه به جان و مال » .آخرت نصيب او خواهد شد
  .]كند همسرش خيانت نمي

ال شوهر اينكه بدون اجازه و رضايت او در مالش از مصاديق محفوظ داشتن م
تصرّف نكند و نيز به ديگران هم ندهد مگر با مشورت و صالحديد شوهر و اينكه 

  .فرزندانش را آنگونه كه خواست اوست، تربيتي نيكو نمايد
منظور از حفاظت از آبرو و حيثيت شوهر اين است كه زن از لحاظ شخصيت 

نكند، مثالً به مردان نامحرم نگاه خائنانه نداشته باشد، سخن اش به شوهر خيانت  زنانگي
انگيز نزند، و به جاهايي كه امكان آلوده شدن به گناه است نرود و فرزندانش را نيز  فتنه

  .اينگونه بر اساس شئونات صحيح تربيت كند
زن بايد چنان نظر : زن بايد كرامت و احساسات همسرش را مراعات كند -3

زيبايي و زينت و تنظيم امور خانه جلب و جذب كند كه شوهر آنچه در  شوهرش را با
اش در نظر او زيبا و پسنديده باشد  كند همه شوند و احساس مي بيند، مي منزل مي

  .]اسباب خوشحالي همسرش را فراهم كند[
د و باياش و نزد همسرش زيبايي، نظافت و پاكي را ن حقيقتاً اگر شوهر در خانه

ت، الفت و عواطف شاداب و زنده را احساس نكند و سخنان شيرين و و مود محبت
تواند طعم اينها را  د، پس كجا ميبايو رئوفي را ن محبتاخالق متعالي و دستان پرمهر و 

  بچشد؟
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شان بين زن و فرزندان بدبختي را ببينند و  اند كه در خانه ترين مردمان، كساني بدبخت
كه سعادت و خوشبختي را در كانون خانواده بين زن ترين انسانها كسي است  خوشبخت

  !!!هايش مشاهده كند و بچه
الفزاريه، هنگامي كه دخترش را در شب عروسيش نزد شوهرش  اسماء دختر خارجه

اي كه در آن رشد  همانا تو از آشيانه! اي دختركم«: كرد فرستاد به او اينگونه سفارش مي
روي كه شناخت چنداني از او نداري،  ري ميو نمو يافتي، خارج شدي و به سوي شوه

اي، پس برايش زمين باش تا اينكه برايت  شوي كه با او الفت نگرفته قرين كسي مي
ات شود،  هاي آن شود، كنيزش باش تا بنده و برده اش باش تا او پايه آسمان باشد، گهواره

كند، گر به تو  موشت ميشود و از او دور نشود كه فرا ناسزا مگو به او كه از تو بيزار مي
نزديك شود، نزديكش شو و اگر از تو فاصله گرفت، از او دور شو، گوش و چشم و 

اش را محفوظ بدار كه از تو جز خوشبوي به مشامش نرسد، و جز خوبي و نيكويي  بيني
  »...گوشش نشنود و چشمش جز زيبايي و قشنگي نبيند 

اين كارها وظيفه طبيعي : ت فرزندانخدمت به شوهر، انجام كارهاي منزل و تربي -4
زن است كه بخاطر آن آفريده شده، بلكه واجب است اين امور اساسي و مهم را رعايت 

دار،  اي خوشبخت و آماده كردن نسلي نجيب، اصيل و ريشه كند و در ساختن خانواده
عروس را  �رسول خدا بهرگاه اصحا«: گويد مي �نهايت سعي و تالش نمايد، انس

كردند كه حقوق شوهر را رعايت كند، به  ، به او سفارش ميفرستادند مسرش مينزد ه
  ).شوهر خدمت نمايد و فرزندانش را تربيت و پرورش دهد

زبير مرا «: گويد اند كه مي روايت كرده �از اسماء دختر ابوبكر صديق» شيخين«
و شتري ازدواج خود درآورد، هيچ مال و ثروت و خدمتگزاري بجز يك اسب  وقيت به

پرداختم به نحوي كه زبير را  و به تيمار آن مي دادم بكش نداشت، من اسبش را علف ميآ
دادم و با  نيز علف مي شتر آبكش را. از مشغول شدن به امورات آن فارغ البال كرده بودم
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دوختم، خمير كردن و پخت و پز نان را انجام  آوردم، و مشكهاي آب را مي آن آب مي
  هاي درخت خرما را از مسافت دو ميل بر دوش مي گرفتم و به خانه دادم و شاخه مي
آوردم تا اينكه ابوبكر زن خدمتگزاري را برايم فرستاد و كارهاي مربوط به علف دادن  مي

  .»با اين كار از بردگي آزادم كرد �گويي ابوبكر. و تيمار اسب رابدو واگذار كردم
ورش فرزندان و سرپرستي و رسيدگي به اما مسؤوليت زن در ارتباط با تربيت و پر

مادران، «: خداوند متعال مي فرمايد. اوضاع و احوال آنان، از مهمترين وظايف اوست
  1».دهند فرزندان خود را دو سال تمام شير مي

زن در خانه شوهرش مسؤول و «: اند كه فرموده روايت كرده �از پيامبر» شيخين«
در مورد افراد تحت [و فرزندانش با اوست و سرپرست بوده و مسؤوليت اداره خانه 

  .»]اش بازخواست خواهد شد سرپرستي
  :خداوند، رحمت كند بر گوينده اين شعر كه زيبا فرموده

 G9	�v=��	 	N	 �-��� D  j	��9	 >�e ��$� w=��	 
  2آماده كردي ملتي نيكو و واال    مادر دبستاني است كه گر كردي مهيا

مثابه دانشگاهي است كه با يك دست گهوارة شيرخوارگان را راستي مادر به  و به[
جنباند و با دست ديگر پرچم نهضت و هدايت و دعوت اسالمي را، چنانچه خوب و  مي

  .]صحيح تربيت شود

_________________________________________________________________________ 
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استاد دكتر محمد ابراهيم ساعدي » برون آي از فراموشي«ترجمه منظوم بيت، برگرفته از مجموعه شغر  -2

باشد كه اميدواريم  است كه حاوي اشعاري جديد، شيوا و زيبا و در عين حال هدفمند مي» اهللا حفظه«

 ءاهللانشا. هرچه زودتر به زير طبع آراسته گردد
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رويد با گياهي كه در  گياهي كه در باغ باصفا مي«خداوند بيامرزد شاعري كه گفته 
هايي كه از پستانهاي زنان نااليق و  ان از بچهتو رويد يكي نيست، پس آيا مي زار مي لجن

  .»!!نوشند اميد كمال و بزرگي داشت؟ منحرف شير مي
از بزرگترين و مهمترين اين حقوق، نيكي : نيكي به خانواده و اقوام نزديك شوهر -5

. كردن زن به والدين و خواهر و برادر شوهرش و ارتباط حسنه و رفتار نيكو با آنهاست
حسنه زن با اقوام شوهر موجب خوشحالي و شادماني شوهر شده، انس و زيرا تعامل 

الفت شوهر با زن بيشتر شده و از اين طريق رابطه زناشويي آن دو مستحكم شده و مهر 
  .گردد و محبت بينشان پايدار مي

خاطر محكم نمودن رابطه اجتماعي  دارد به يفهپس اگر فرزند از نظر شرعي وظ
فظ كند، زن هم شرعاً وظيفه دارد كه به طريق اولي، جهت محبت به پدرش را ح

استحكام بنيان خانواده به بستگان شوهر محبت و مودت نمايد، تا كبوتر محبت و 
  .آرامش بر خانواده بال گسترده و سايبانهاي خانواده را انس، تفاهم و همدلي فراگيرد

هترين نيكي ب: نمودهروايت » مسلم«كه  در اين حديث �راست فرموده رسول خدا
پس اگر زن . »اين است كه انسان رشته محبت و دوستي را با دوستان پدرش حفظ كند

تر  رشته دوستي خويشاوند همسرش را حفظ نمايد، اين بطريق اولي بهتر و شايسته
  .است

چنانكه (آنچه گفتيم مهمترين وظايف زن بود كه بايد نسبت به همسرش ادا نمايد 
ي طبيعي  و اينها حقوق ارزشمندي است كه با اصول انساني و وظيفه). دهاسالم دستور دا

  .خاطر آن آفريده شده ـ كامالً هماهنگ و سازگار است زن ـ كه به
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  حقوق مشترك بين همسران

اسالم زن و شوهر را ملكف كرده كه هر دو در جهت اداء حقوق مشترك همديگر، 
  .اعات نمايندنهايت سعي و كوشش را نموده، و آنها را مر

  .مهمترين حقوق مشترك بين زوجين به ترتيب ذيل است
تعاون و همكاري زوجين براي جلب سرور و شادي و زدودن غم و اندوه از  -

  .محيط خانواده تا جايي كه امكان دارد
هرگاه تو از من «: گويد اء به همسرش آنگاه كه ميدرابودچقدر زيباست، اين سخن 

مل كن و اگر من نيز از تو ناخشنود شدم، صبر و تحمل را نارحت و دلخور شدي، تح
  ».حبتمان ممكن نيستاطور نباشد، تداوم مص گزينم و اگر اين برمي
همكاري و ياري دادن همديگر در ارتباط با اطاعت خداي تعالي و سفارش نمودن  -

ت و بر چنين همسراني كه يكديگر را در طاع �پيامبر اكرم. هم به رعايت تقواي الهي
از آن » احمد و ابوداوود«در اين حديث كه . گويد دهند، آفرين مي عبادت خدا ياري مي
خداوند رحمت كند بر مردي كه شب از بستر «: اند اند كه فرموده حضرت روايت نموده

كند و اگر بلند نشد، آب به  گذارد و همسرش را نيز بيدار مي خيزد و نماز مي برمي
شود  ند خدا بر زني كه براي نماز شب از خواب بلند مي، و رحمت كپاشد صورتش مي

  ».كند و اگر بلند نشد آب بر صورتش بپاشد و شوهرش را براي نماز از خواب بيدار مي
اما «: فرمايد خداوند سبحان در سوره مباركه نساء، شوهران را مخاطب قرارداده، مي

و معناي » پند و اندرز دهيد آن دسته از زنان را از كه سركشي و مخالفتشان بيم داريد،
  .وعظ در اين آيه نصيحت نمودن و امر كردن به تقواي الهي مورد نظر است

... احساس مسؤوليت در زندگي مشترك و بناي خانواده و تربيت فرزندان  -
بيت خويش  مرد، مسؤول اهل«: اند كه فرموده روايت نموده �از پيامبر اكرم» شيخان«
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اموال و [گيرد، زن نيز مسؤول  رد سؤال و بازخواست قرار ميخاطر آنها مو است و به
  .»شود شوهر است و در اين باره مؤاخذه مي] ناموس

مسؤول روز قيامت از هر كس كه «: نيز روايت نموده كه حضرت فرمودند» حبان ابن«
اش را تباه نموده يا  شود كه آيا افراد تحت سرپرستي دار كاري است، پرسيده مي و عهده

  .»ظ كرده استحف
توجهي  انگاري و بي ت به تربيت و پرورش او سهلببدون ترديد، هر فرزندي كه نس

شود از تربيتي صحيح محروم خواهد ماند و مانند كسي زندگي خواهد كرد كه 
سرپرست بوده، بلكه حتي از يتيمي كه پدرش را از دست داده و كسي كه به او  بي

  ...توجهي نكرده هم بدتر است
  :خدا بر شوقي باد با اين شعر قشنگش كه گفتهرحمت 

  يتيم كسي نيست كه پدر و مادرش مرده باشند و او را
  .پناه برجاي گذاشته باشند درمانده و بي

  توجه و بلكه يتيم واقعي آن كسي است كه مادري بي
  .پدري مشغول به كار خود دارد
ي و آميزش و جماع را اسرار مربوط به مسائل زناشوي[زن و شوهر نبايد اسرار خود 

  ]نزد ديگران بيان كنند و يا نزد مردم از همديگر بدگويي كنند
همانا بدترين مردم از نظر مقام و «: بنابر حديثي كه ذكر كرديم، كه پيامبر فرمودند

] با همسرش آميزش جنسي نمايد[منزلت در روز قيامت نزد پروردگار، مردي است كه 
  »مسلم«          .»بالعكس و سپس راز او را برمال كند و

واضح است كه اين افشاء اسرار و غيبت كردن از مفاسد و گناهان است كه شايسته 
  .باشد آوازه خانه و كرامت خانواده و اخالق زن و شوهر نمي
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تحقق اخالص، وفا، مودت و رحمت در محيط خانه، چنانكه خداوند تبارك و  -
كه از جنس خودتان براي شما همسراني آفريد، هاي او اين و از نشانه«: تعالي فرمان داده

تا در كنار آنان آرامش بيابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اينها 
  1.»كنند هايست براي گروهي كه تفكر مي نشانه
آيا شما را «: روايت نموده كه فرمودند �از قول پيامبر �بن مالك از انس» طبراني«

پيامبران در «: فرمود. �آري اي رسول خدا: گفتيم» در بهشتند؟آگاه سازم از مرداني كه 
به ديدارش [كند  خاطر خدا مالقات مي بهشتند و مردي كه برادرش را در شهر دور به

بله اي رسول : گفتيم» آيا شما را باخبر سازم از زنان بهشتي؟«: پيامبر فرمودند »].رود مي
بت به شوهرانشان محبت مي ورزند كه اگر زناني كه زاينده هستند و نس«: فرمود. �خدا

اختياردارم [دستم در دست تو : شوهرشان از آنها ناراحت و خشمگين شود بگويد
آيدو سر بر بستر  تا از من راضي نشوي به چشمم آرامش و خواب نمي] هستي
  .»گذارم نمي

كسي  كاملترين مؤمنين از حيث ايمان«: از ابوهريره روايت شده كه پيامبر فرمودند
است كه اخالق نيكوتر داشته باشد، و بهترين شما كسانيند كه نسبت به همسرانشان 

  ]روايت ترمذي. [»رفتاري نيكو دارند
بهترين شما كسي است كه براي همسرش بهترين باشد و من از همه «: و نيز فرمودند
  ]�حبان به روايت از عايشه  روايت ابن. [»شما به زنانم بهترم
اي زنان و مردان، آنچه از نظر شما گذشت حقوق، وظايف و : همسران گرامي

مسؤوليتهايي بود كه شريعت مقدس اسالم بنيان نهاده، و تأكيد نموده كه در زندگي 
محبت و دوستي پيشوايتان و تعاون و همكاري منش . تان آنها را عمالً پياده كنيد مشترك

  .ن خواهد گشتو روش شما و رضايت و خشنودي الهي نهايتاً نصيبتا

_________________________________________________________________________ 

 .21: روم -1
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و از اين رهگذر تربيت فرزندانتان بر اساس موازين اسالم از جمله اهداف اساسي 
و هر يك از شما با شريك زندگيتان در دوستي و اخالص، خوشبختي . شما خواهد بود

در اين صورت امكان ندارد بينتان اختالف بيفتد . و تفاهم به مثابه يك انسان خواهيد بود
چرا كه رعايت نمودن حدود الهي و . ي در بين خانواده ريشه دوانديا خصومت و دشمن

پذيري در خانواده و تربيت  اداء حقوق هر صاحب حق، و قيام در جهت مسؤوليت
  .شود فرزندان و به انجام رسانيدن وظايف و مسؤوليتها مانع از بروز كينه و دشمني مي

همسرانشان و بالعكس  خواهم كه شوهران را در جهت اداء حقوق از خداوند مي
رداند؛ اميد آنكه با هم در سايه زندگي زناشويي به امنيت و آرامش و سعادت و گموفق 

  .خوشبختي نائل آيند
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هاي زندگي  مشكالت و نارسايي

 زناشويي و چگونگي مواجه با آن
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ي استوار، دقيق و  همانطور كه در فصل پيش گفتيم، شريعت اسالم برنامه
اده است، كه وظايف و مسؤوليتهاي اي را پيش روي هريك از زوجين قرار د شده حساب

كند، و نيز بيان نموديم كه هرگاه  اش، مشخص مي هريك از آنها را مقابل شريك زندگي
گونه دقيق و جدي در زندگي مشترك خود، پياده كنند،  زن و شوهر اين رهنمودها را به

زندگي زناشويي توأم با سعادت، خوشبختي و آرامش و امنيت خواهند داشت و غم 
و جدالهاي احتمالي، باعث  ويكالت حاصل از نارساييهاي متعدد خانوادگي و دعشم

  .شود دلگيري و ناراحتي ايشان نمي
آيد كه زن يا شوهر، يا هر دو از اصل و  طور نيست، مواقعي پيش مي اما هميشه اين

 كنند و م كرده، كوتاهي ميتنظياي كه اسالم براي اداء حقوق و حسن معاشرت،  برنامه
نهايت كشد و به تبع آن اسباب مشكالت فراهم شده و در  كار به خصومت و جنجال مي

كند و گاهگاهي اختالفات و مشاجرات  زوجين نسبت به يكديگر، بغض و كينه پيدا مي
  .رسد د كه كار به جدايي و طالق ميرگي بحدي باال مي

عاً براي مرد جايز حال چنانچه، فرض بر ناسازگار و سوء معاشرت زن باشد، آيا شر
منظور  گيري براي طالق، به يا بايد قبل از تصميم! است كه فوراً مبادرت به طالق نمايد؟

و اگر ! عت اسالم را اجرا نمايد؟يهاي شر اصالح و بهبود معاشرت و رفتار زن، برنامه
ر فرضاً مرد با زنش سوءرفتار داشته باشد، آيا شرعاً جايز است كه زن بالفاصله خواستا
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م قبل از تقاضاي طالق را، امتحان ي اسال يا اينكه بايد برنامه! فرقت و جدايي شود؟
  !كند؟

هاي الزم را در نظر گرفته تا جز  در واقع اسالم براي ممانعت از وقوع طالق، احتياط
خداوند  دها نز رت حتمي، طالق واقع نگردد، لذا آن را ناپسندترين حاللدر مواقع ضرو

اند كه  روايت كرده �از پيامبر اكرم» ماجه و ابوداوود ابن«كند،  متعال محسوب مي
  .»ترين و ناپسندترين حالل نزد خداوند، طالق است مبغوض«: فرمودند

قبل از ازدواج و اقدامات بعد از ازدواج ] ها پيشگيري[ها احتياطاينك به بررسي 
م عقد زناشويي بايد رعايت انجااما تدابير و اقداماتي كه زن و شوهر قبل از : پردازيم مي

شان از گزند خطرات احتمالي محفوظ و مصون بماند و كار به  كنند تا كانون خانواده
  :طالق نينجامد عبارتند از

اسالم به زن و مرد دستور داده تا در انتخاب شريك آينده زندگي خود، نهايت  -1
ن و اخالق، استوار دقت و وسواس را به خرج دهند و اساس انتخابشان را بر صفت تدي

  ].نه جاه و مقام يا مال و جمال[سازند 
و با ميزان زيبايي و [دختر و پسر توصيه شده، پيش از عقد همديگر را ببينند به  -2

طور مشروع و شايسته آشنا شوند، زيرا ديدار آنان در آن شرايط و آشنا  ظاهر يكديگر به
ساز عشق و محبت و انتخاب  مينهشدن با تفكر و خصوصيات فردي، در آن موقعيت، ز

  ].شود تر مي آگاهانه
ل عرض كرديم، كه با طور مفص را بهها احتياطدر فصول گذشته، اين اقدامات و 

  .ماند اي نمي مطالعه آنها جاي هيچگونه بحث و مناقشه
شكي نيست، كه اگر دختر و پسر هنگام انتخاب شريك آينده زندگي خود، اصول و 

ه بيان نموديم، در نظر داشته باشند، آرامش خانوادگي آنها، كانون راهكارهايي را ك
  .شود اختالف و نزاع نمي
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  اقدامات و احتياطهاي پيشگيرانه بعد از عقد ازدواج

  معاشرت نيكو -1

. آميز داشته باشند اسالم به زوجين دستور داده، با هم رفتاري شايسته و محبت
: طالق در اختيار اوست، خطاب قرار داده و فرموده مخصوصاً مرد را به اعتبار اينكه زمام

از آنان دلخور ) خاطر چيزي به(و چنانچه ! ي پسنديده رفتار كنيد با زنان خود به گونه«
بدتان بيايد و در  يچه بسا از چيز) العمل نشان ندهيد شتاب نكنيد و زود عكس(شديد 

  1.»باشدعين حال خداوند خير فراواني در آن برايتان قرار داده 
  .در اين باره، در فصل حقوق زوجين، مباحثي را بيان نموديم

  
  نصيحت و راهنمايي -2

كند و در انجام  هنگامي كه شوهر احساس كرد همسرش، حقوقش را رعايت نمي
كند،  وظايفي كه برعهده دارد از قبيل؛ كارهاي خانه و رسيدگي به فرزندان كوتاهي مي

ستور داده كه همسرش را با نصيحت و موعظه، تذكر در اين مرحله اسالم به شوهر د
و از عاقبت بدرفتاري و رابطه نامطلوبش، وي را . نمايدهد و وظايفش را به او گوشزد د

اي كه عذاب خداوند، مرگ و روز قيامت و حساب را به او  گونه به. برحذر دارد
ه و اخالق و كند، اميد است تحت تأثير واقع شده، رفتارش تغيير كرد يادآوري مي

معاشرت را با شوهرش اصالح نمايد و وظايف و مسؤوليتهاي خود را درست انجام 
  .دهد و حقوق همسر و فرزندانش را حفظ كند

_________________________________________________________________________ 

  .19: نساء -1
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  ترك همبستري -3

اگر نصيحت و ارشاد سودي نبخشيد، مرد بايد در بستر از زن دوري كرده و با وي 
بت به انجام وظايف زناشويي و اميد است از اين طريق اصالح شده و نس. همبستر نشود

  .در قبال خانواده، اقدام كند هايش مسؤوليت
  

  ]كه جنبة تاديب و تربيت رواني دارد[كاري خفيف  كتك -4

اگر ترك همبستري مؤثر واقع نشد، جايز است شوهر، همسرش را تا حد معين 
به فتنه و مصيبت اي كه منجر  البته به اندازه. كاري نمايد منظور اصالح و تأديب، كتك به

بدتري نگردد و نير نيابد مواضعي چون صورت، شكم يا سينه را مورد ضرب قرار دهد 
چون اين نوع زدن تأديب و . كه باعث ايجاد عيب و نقص و يا تلف شدن عضوي شود

گفتم : گويد بن حيده مي تهديد است نه آزار جسمي و اتالف و زيان وي چنانكه معاويه
حق زن بر شما اين است كه «: سر بر ما چيست؟ فرمودندحق هم �اي رسول خدا

هرگاه خودت طعام خوردي به وي نيز بدهي و هرگاه خود لباس پوشيدي به وي نيز 
، بر صورتش نزني و به وي حرف زشت نگويي ]برايش لباس تهيه كني[لباس بپوشاني 

يعني از [خود و او را ترك نكني مگر در خانه ] مثالً نگويي خدا تو را زشت گرداند[
  .»]منزل بيرونش نكني

  
  نظر فقها در مورد زدن و تأديب همسر

هرگاه شوهر تمرّد و عدم اطاعت همسرش را مشاهده كرد، الزم است او را با 
عنوان تأديب، از زن خود در  به] اگر مؤثر واقع نشد[نمايد،  الحنصيحت و راهنمايي اص

  .بستر دوري گزيند
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ها مفيد نبود، جايز است همسرش را تا حد معيني  لح هرگاه هيچيك از اين راه
اي كه منجر به فتنه و مصيبت  منظور اصالح و تأديب به آرامي كتك بزند، به اندازه به

  .بدتري نگردد
البته همانطور كه گفتيم نبايد صورت يا موضعي مثل شكم يا سينه را مورد ضرب 

ود و در هر صورت اين مورد ش قرار دهد كه باعث عيب و نقص يا تلف شدن عضو مي
كاري و زدن زن نشود و  بهتر است مرد متوسل به كتك. باشد فقط بين زن و شوهر مي

در اين مورد  �سعد از عايشه  را پيشه خويش سازد، آنچه كه ابن �روش رسول خدا
هيچگاه زنان و خادمانش را كتك نزده و هيچگاه چيزي را با  �روايت نموده كه پيامبر

  .»]در راه خدا[ب نساخته است، مگر در جهاد دست مضرو
سعد در طبقاتش، ماجراي هفتاد تن از زناني را آورده كه نزد رسول  همچنين ابن

از اين  �پيامبر. خاطر كتك زدن، شكايت نمودند آمده و از شوهران خود به �خدا
  .»!من هرگز دوست ندارم اين وضعيت را ببينم«: موضوع غضبناك شده و فرمودند

 �موقعي كه زني از شوهرش كتك خورده بود به ايشان شكايت نمود، پيامبر و
نمايد و سپس در  كاري مي چگونه يكي از شما همسرش را مانند برده كتك«: فرمودند

  1»!كند؟ حيا هم نمي) از اين عملش(گذارد و  گيرد و گردن به گردن او مي آغوشش مي
ش معامله خواجه و كنيز كند، و پس از در اين حديث نهي شده از اينكه مردي با زن[

  )]مترجم.(آن در برابر وي وضع عاشق و معشوق اختيار نمايد
  

  ]داوري: [حكميت -5

هاي  حل هرگاه اختالفات مابين زن و شوهر چنان شدتي پيدا كرد كه هيچكدام از راه
ست جز اي ني قبلي مؤثر واقع نشد و زن و شوهر نتوانستند با هم به تفاهم برسند، چاره

_________________________________________________________________________ 

 .118، ص 8سعد، طبقات، ج  بنا -1
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اينكه افراد عاقل و خيرانديش از طرف دو خانواده با هم بنشينند و مشكالت موجود بين 
هاي عملي را براي برگرداندن مجدد  حل يابي نمايند و راه زوجين را بررسي و ريشه

تفاهم، صلح و سازش را به زوجين پيشنهاد كنند تا منجر به جدايي نشود و از بالي 
  .فراق، دورشان سازد طالق و مصيبت و بدبختي

بر مرد واجب است، كه قبل از اقدام به طالق، مراحل فوق را كه از اصول و مبادي 
باشد،  قرآن كريم در تربيت اجتماعي و براي وفاق و همدلي و اصالح بين زوجين مي

سپاريم به آيات حكيمانه قرآن كريم كه  در اين رابطه، باز هم گوش مي. اجراء نمايد
و برگشت زن به طريق حق و كانون صفا و صميميت زندگي، به ترتيب ح البراي اص

  :برايمان بيان فرموده
زناني را كه از نافرماني و ناشزه بودنشان بيم داريد، با موعظه و نصيحت اصالح «

اي نداشت، رختخوابتان را از آنها جدا كنيد و آنان را بزنيد و  كنيد، اگر نصيحت فايده
خود اذيت نكنيد، همانا خداوند  جويي نكنيد و آنان را بي ند بهانهاگر از شما اطاعت كرد

اگر بيم جدايي آنها را داشتيد حكَمي از ! اي مسلمانان. الشأن و بزرگوار است عظيم
از نزديكان زن نزد ايشان بفرستيد، اگر نيت اصالح داشته باشند نزديكان مرد و حكَمي 

  1.»ي كه خداوند آگاه و كاردان استدهد، به درست خداوند آنان را توفيق مي

_________________________________________________________________________ 

در اين سفارش حكيمانه خداوند متعال چند نكته لطيف وجود دارد . 35و  34آيات : سوره مباركه نساء -1

  :كه الزم به يادآوري است

رون سرايت ننمايد، دار نشود و اسرار خانواده به بي الف ـ براي اينكه عواطف و احساسات همسران جريحه

  .باشند] خويشاوند[هاي زن و مرد  توصيه فرموده دو داور از خانواده

ب ـ اين داوران به علت روابط سببي يا نسبي و عاطفي كه با دو خانواده دارند با سوز و عالقه بيشتري 

وارگي كنند تا از فروپاشي كانون خانواده و آ مشكل را پيگيري نموده و براي اصالح آن تالش مي

  .فرزندان معصوم، جلوگيري شود
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به [اند در صورتيكه شوهر در هريك از مراحل مذكور  بنابراين فقهاي كرام مقرر كرده
يعني اگر موعظه و نصيحت . به نتيجه رسيد، نبايد متوسل به موارد شديدتر شود] ترتيب

ن اگر همچني. مفيد واقع شد، ديگر جايز نيست كه شوهر با زن ترك همخوابگي نمايد
  .ترك همخوابگي مؤثر بود، جايز نيست همسرش را بزند يا طالقش دهد

لذا الزم است شوهر به جهت اصالح همسرش و برگرداندش به حق و هدايت، بر 
منهج و روشي كه در قرآن كريم مقرر شده گام بردارد و در نحوه رفتار با همسرش 

يت نمايد و نسبت به زنش متوجه مراقبت خداوند سبحان باشد و حدود الهي را رعا
و هر . پس اينها حدود الهي است، از آنها تجاوز نكنيد«. حد روا ندارد ظلم و آزار بي

  1.»گمان اين چنين كساني ستمگرند كس از حدود و مرزهاي الهي تجاوز كند، بي
  

  طالق دادن در وقت مناسب -6

اي اصالح و توافق هاي مذكور مفيد واقع نشد، و كوشش بر حل يك از راه هرگاه هيچ
نتيجه ماند  سازش زن و شوهر حاصل نشد و زن عناد و گردنكشي كرد و بر  بي

بدرفتاري و سوء معاشرتش مسر بود و از طرفي كاسه صبر شوهر هم لبريز گشت و 
طاقتش تاق شد، در اين هنگام اسالم مراتبي ديگر براي اصالح زن و بازگشتن به كانون 

رتش با شوهر مقرر فرموده است، به اين خاطر به شوهر امر خانواده و اصالح معاشت
  :كرده است كه

                                                                                                                                                    

ج ـ مشكل آمد و رفت و ساير معضالتي كه در رابطه با داوران بيگانه وجود دارد، در داوران خانوادگي 

. وجود ندارد، البته بايد در انتخاب داوران دقت شود، تا افرادي مجرّب، با درايت و با تقوي باشند

 ]مترجم[

 .229: بقره -1
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كه در آن با وي آميزش ) نبودن در عادت ماهيانه(الف ـ زنش را در هنگام پاكي 
بود، شوهر بايد از ) حيض(پس اگر زن در حالت ناپاكي . انجام نداده باشد، طالق دهد

ماند و در صورتي كه زن در عادت طالق خودداري كند و تا وقت پاكي زن منتظر ب
ماهانه نباشد ولي شوهر با او نزديكي و آميزش كرده باشد بايد منتظر بماند تا حيض 

تواند  و پس از اين مدت مرد مي(منتظر بماند ) پاكي(شود و بعد از حيض تا هنگام طُهر 
  ).اقدام به طالق نمايد

شد واضح است، زيرا اقدام به فلسفه اينكه شوهر بايد براي طالق دادن انتظار بك(
... طالق از جانب شوهر شايد نتيجه عواملي چون؛ تأثّرات روحي، انفعاالت عاطفي و 

اميد است در طي انتظار، شوهر . باشد، نه نتيجه تفكر و انديشه و درك حقايق و واقعيتها
  ).با تعقّل از تصميمش منصرف شود

دهد، زيرا اگر پيشيمان شود، فرصتي طالق  بار ب ـ شوهر نبايد زنش را بيش از يك
اين نوع طالق با اين شرايط كه . داشته باشند تا دوباره زندگي مشترك را از سر بگيرند

و اگر مخالف . شود ناميده مي» طالق سنّت«شريعت آن را مشخص فرموده، شرعاً 
د شو شرايطي كه شريعت براي طالق مشخص كرده، اقدام به طالق نمايد، طالق واقع مي

  .ن عمل خالف شرع گناهكار خواهد شدآولي شوهر با 
كه با ) اي پاكي(يا در فاصله طُهر ) حيض(مثالً اگر شوهر زنش را در حالت قاعدگي 

او نزديكي كرده طالق دهد، يا سه طالق را در يك دفعه و با يك لفظ اجراء نمايد 
ه همسرش او را يا بدون سبب و فقط جهت ضرر رساندن ب) زنش را سه طالقه نمايد(

شود و در  شود اما مرتكب آن گناهكار مي گونه طالقها هرچند واقع مي طالق دهد، اين
  1.شود ناميده مي» طالق بدعت«شريعت 

_________________________________________________________________________ 

قول مشهور فقها اين است كه طالق در حالت حيض ! شود يا نه؟ ه طالق بدعي واقع ميدر اين كه آي -1

). آنچه كه مؤلف محترم بيان داشته(شود ولي شوهر با اين عمل خالف، گناهكار خواهد شد  واقع مي
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وجه  شود چون به هيچ ولي جماعتي از فقهاي اسالم بر اين نظرند كه طالق در حالت حيض واقع نمي

به آن دستور نداده است و به كسي اجازه چنين كاري نداده، لذا خارج از شرع و قانون الهي شريعت 

  !شود؟ پس چگونه حكم به صحت و اجراي آن حكم مي. است

بسياري از مسلمانان بجا و درست از قضيه طالق استفاده ننموده، و در : اين موضوع را فراموش نكنيم كه

ه و بعنوان شمشيري برگردن زنان و تهديدي برعليه آنان و براي غير جايگاه خود آن را بكار گرفت

در همين رابطه بسياري از فقها . اند خاطر امور و اشياء پست و ناچيز مورد استفاده قرار داده سوگند به

دامنه اسباب وقوع طالق را گسترش داده و حتي ردي به وقوع طالق آدم مست و خشمگين و مجبور 

به هنگام در تنگنا قرار گرفتن طالق واقع «: فرمايد رغم حديثي است كه مي ن عليو اي. اند شده داده

حتي . »پذيرد طالق و جدايي بر اساس ميل و اختيار است كه انجام مي«: گويد عباس مي ابن. »شود نمي

اند كسي كه با همسر خود هيچگونه اختالفي نداشته باشد، و در منتهاي صفا و صميميت  برخي گفته

كنند، و مرد دچار خشم شده و با لفظ طالق ثالثه بخواهد همسر خود را بترساند، طالق او  ي ميزندگ

  !گردد؟ شود و همسرش بر او حرام مي واقع مي

اما رسالتي كه نصوص و مقاصد شريعت حكيمانه و سازگار با فطرت، در ساختن ساختمان خانواده 

ي و هرچه بيشتر تنگ گردانيدن دايره طالق است، نه آور آن است، تالش براي دوام روابط خانوادگ پيام

رساند كه جز با الفاظي معين و در اوقاتي  و اين موضوع را مي. گسترش دادن اسباب و عوامل وقوع آن

ترين برداشت از دين خداوند  و معتقديم كه اين رأي صحيح. شود معين و با قصدي معين طالق واقع نمي

استاد و   ن تيميه، ابن قيم و استاد قرضاوييشنيان مانند امام بخاري، ابو بسياري از بزرگان و پ. است

از دانشمندان اسالمي معاصر، و مؤيدين آنها آن را صحيح و سازگار با روح و حقيقت اسالم ... غزالي و 

  .آورند شمار مي به

شود، و ربطي با  نظران مربوط مي اما بدفهمي و اجراي نادرست احكام اسالم به خود مسلمانان و صاحب

، فتاواي )رح(االسالم ابن تيميه  به فتاواي شيخ. گ .نبراي مطالعه بيشتر، . بخش اسالم ندارد تعاليم تعالي

معاصره دكتر قرضاوي، تحقيقات استاد مالعبداهللا احمديان، مسائل زنان بين سنتهاي كهن و جديد استاد 

 )مترجم.(غزالي
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بعد از اينكه شوهر زنش را مطابق سنّت طالق داد، بر زن الزم است تا وقتي كه 
در اين (ت كه گردد، در خانه شوهرش بماند، چون اميدواري اس اش منقضي مي عده

مدت خشم و عصبانيت شوهر فروكش كند و احساساتش تحريك شده، و مجدداً به 
  .زندگي برگردد

تواند به  كند، شوهر بدون عقد و مهريه نو مي در تمام مدتي كه زن عده را سپري مي
باشد و به محض اينكه  خانمش رجوع كند، همچنين براي رجوع رضايت زن شرط نمي

تو همسر «يا » ام برگرداندم تو را به خانه«، »به تو رجوع كردم«: ظي مثلمرد به زنش الفا
اين نوع طالق . گردد يا شبيه اين كلمات بگويد، زنش به حبالة نكاح او برمي» من هستي

  .شود ناميده مي» طالق رجعي«در اصطالح شرعي 
ضاي مدت اما اگر مدت عده به پايان رسيد و شوهر به زنش رجوع نكرد و بعد از انق

پشيمان شد و تصميم گرفت او را برگرداند، در اين صورت نياز به نكاح مجدد و مهريه 
جديد است، كه مقصود از وضع اين موارد توسط شارع مقدس، اميد به از سر گرفتن 

ناميده » طالق بائنه صغري«اين نوع طالق در اصطالح شرعي . زندگي مشترك است
  .شود مي

بعد از مرحله سوم حق . داد طالق، سه )پاكي(ش را در سه طُهر اما چنانچه شوهر زن
سابقش حالل گردد و چنين زني براي شوهر  دوباره و نكاح مجدد از او سلب ميرجوع 

نيست تا اين كه زن شوهر كند و چنانچه با شوهر جديدش سازش و تفاهم نداشت و 
  .تواند با شوهر اولش ازدواج نمايد طالق گرفت مي

كه جدايي قطعي را به دنبال » طالق بائنه كبري«شرعي به در اصطالح  اين طالق
پس اگر زن مطلّقه با مرد ديگري بدون زور و اجبار و فقط با ميل و . دارد، مشهور است

رضايت خودش ازدواج نمايد و شوهر جديدش بدون اكراه و تباني او را طالق دهد، 
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اش با مهر جديد و  تواند با شوهر اولي بعد از گذراندن عده با رضايت و ميل خودش مي
  .عقد مجدد ازدواج نمايد

به راستي كه در اغلب اوقات، زندگي زناشويي زني كه همسر مردي ديگر شده، و به 
چرا كه چنين زني . گردد اش برگشته، از ثبات و دوام بيشتري برخوردار مي زندگي اوليه

ربه نكرده و او را نيكوتر و بهتر با مردي غير از شوهر اولش، زندگي زناشويي را تج
و اشياء با اضداد ] و به قول معروف هرجا كه رود آسمان همين رنگ است[نديده 

  :شوند، خداوند رحمت كند شاعري كه گفته است خويش شناخته مي

��o	 &� Bx� y�< ^=	�2 ZF�  C09	 >��7
" 9	 >8	 �� 
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  .دوست با قلبت دنبال هر آرزويي كه خواستي برو، نيست محبت مگر براي اولين
گيرد، ولي عالقه واقعي او نسبت به  چه بسيار منزلهايي است كه جوان به آن انس مي

  .اولين منزل باقيست
در آن  مراجعتآن طالقي كه حقّ (طالق دو بار است «: فرمايد خداوند متعال مي

) زن(نگهداري :) است بعد از دو بار طالق، يكي از اين دو كار را بايد كردمحفوظ 
بعد از دو طالق و (پس اگر ... به نيكي ) او(يا رها كردن ) عادالنه(شايسته و  اي گونه به

او را طالق داد، از آن به بعد زن بر او حالل نخواهد بود مگر ) رجوع، بار ديگر باز هم
و با او آميزش جنسي نمايد و ازدواج واقعي و جدي (دواج كند اينكه با شوهر ديگري از

او را طالق دهد ) شوهر دوم(در اينصورت اگر ) صورت گيرد نه موقتي و فريبكارانه
برگردند ) به كانون زندگي زناشويي(نخواهد بود كه ) زن و شوهر او(گناهي بر آن دو 

توانند حدود  اميدوار باشند كه مي در صورتيكه) و زن با شوهر او مجدداً ازدواج نمايد(
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و اينها حدود الهي است كه خدا آنها را براي . پابرجا دارند) محترم بشمارند و(الهي را 
  1.»نمايد بيان مي) و به شرع اسالم ايمان دارند(كساني كه آگاهند 

  :اي هم به نكاح تحليل داشته باشيم در اين مبحث، ناگزيريم اشاره
اش از جانب وي با  القه شده يا وليط معني است كه زن سهنكاح تحليل به اين 

زن با شوهر ) و بعد از طالق. (بندد مردي ديگر براي ازدواج يك يا چند شب، پيمان مي
زيرا . اين نكاح از ديدگاه شريعت مقدس اسالم، باطل است. نمايد سابقش ازدواج مي

زندگي مشترك زناشويي همانطور كه بيان كرديم يكي از شروط صحت عقد، پيمان 
بصورت دائم و هميشگي است نه موقتي و زودگذر، لذا در هر نكاحي كه اين شرط 

اين شرايط را ناديده بگيرد مرتكب گناه و عمل رعايت نشود باطل است و هر كس 
شونده را لعنت كرده، چنانچه در  كننده و تحليل تحليل �رسول اكرم. حرام شده است

اسالم  �اند، پيامبر گرامي روايت نموده �از پيامبر» و نسايي احمد ترمذي«حديثي كه 
! آگاه سازم؟» ]بز نر عاريت كرده شده[آيا شما را نسبت به تيس مستعار «: فرمودند

خداوند لعنت كند . كننده است او تحليل«: دنپس فرمود. �آري يا رسول خدا: گفتند
  .»له را و محلَّل محلل و محلَّل

يعني با زن مطلّقه ثالثه ازدواج . دهد ست كه كار حالله را انجام ميكسي ا: محلَّل[
دهد تا براي شوهر  نموده و پس از تحقق بخشيدن به شرايط حالله، آن زن را طالق مي

  .اولش حالل گردد به عبارتي ديگر شوهر دومي
 اش را به ازدواج كسي كه زنش را سه طالق بدهد و بعد از آن زن مطلّقه: له محلَّل

بعد از يك يا دو شب او را رها كند آورد مشروط بر اينكه آن شخص  كسي درمي
  .تا براي شوهر اولش حالل گردد) طالقش دهد(
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كه ازدواج كردن و به ازدواج كردن به شرط حالل گناه و معصيت لذا روشن است 
لكن با اين وجود اگر كسي نكاح كند و پس از تحقق بخشيدن به شرايط حالله، . است

البته بهتر اين است كه فقهاي . آن زن براي شوهر اول حالل خواهد شد. الق دهدط
قول  و بزرگوار دايره طالق را مطابق مقاصد شريعت محصور و محدود كنند و به ترممح
... تا كار به حالله و » طالق تنها بايد در اثر ناچاري و ضرورت واقع شود«عباس  ابن

  ] )مترجم(نكشد 
  

  !؟)طالق بگيرد(ند خواهان جدايي و فرقت شود توا آيا زن مي

. د زيادي مرد مقصر استرهميشه اينگونه نيست كه تقصير از زن باشد، بلكه در موا
تواند از  حال اگر مرد با استفاده از حق طالق كه اسالم در اختيارش قرار داده است، مي

براي رهايي از  زن بداخالق و بدرفتارش خالص و رهايي يابد، اينطور نيست كه زن
  .مرد بداخالق و بدرفتارش هيچ راه خالصي نداشته باشد

در شريعت مقدس اسالم به اين زن اين حق و اختيار داده شده كه در مواردي اگر 
مواردي چون مورد آزار و اذيت قرار گرفتن، . تواند از شوهرش جدا شود بخواهد مي

پس . نفقه و غيبت مستمر و طوالني اوناتواني جنسي مرد، عدم توانايي شوهر در تأمين 
چنانچه زن بر اثر ضرب و شتم دائم از طرف همسر، توانايي ادامه زندگي مشترك را از 

ي او را تأمين نكند و امثال اين  دست دهد يا همسرش حقوق وي را رعايت نكند و نفقه
كه حق  تواند به قاضي درخواست طالق بدهد، اگر براي قاضي محرز شود موارد، زن مي

با زن است و ايجاد صلح و سازش مشكل است، اقدام به جدايي و مفارقت بين زوجين 
ولي اگر مشاهده كرد كه اظهارات زن صحيح . سازد نمايد و آنها را از هم جدا مي مي

نيست، توجهي به شكايت و تقاضاي جدايي وي نكرده و او را به زندگي زناشويي 
  .گرداند مشترك برمي
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عنوان آخرين سالح در اختيار زن قرار داده كه  كه اسالم حق مفارقت را بهيابيم  درمي
چنانچه به سبب از شوهرش كراهت داشت و به آن راضي نبود يا شوهرش با او رفتاري 

  .باشد متوسل شود مي» طالق خلع«تواند به اين نوع سالح كه  نادرست داشته باشد، مي
خت مقداري از مال يا پول يا بخشيدن خلع به اين معني است كه زن در عوض پردا

دليلي كه اين عمل . اش به شوهر، تقاضاي طالق و جدايي نمايد تمام يا مقداري از مهريه
اگر بيم آن داشتيد كه اختالف «: فرمايد باشد كه مي را جايز دانسته قول خداي تعالي مي

براي زن و شوهر  كنند، زن و مرد به حدي رسيده كه حدود قوانين الهي را رعايت نمي
عنوان فديه و حقّ آزادي خود به شوهرش  در اين حالت مانعي نيست كه زن چيزي را به

  1.»پرداخت نمايد
اين عمل، راهكاري است كه شرع اجازه داده تا زن در بعضي مواقع خاص از 

گرايي و ارزش شريعت  شوهرش تقاضاي طالق كند، از اين احكام عدالت اسالم، واقع
  .شود در اعطاي حقوق زن و مرد، براي همگان آشكار مينظيرش  بي

البته از ديدگاه شريعت اسالم، حرام است كه زن بدون اسباب و عوامل اساسي و 
در اين . معقول كه شرع تعيين كرده، براي طالق گرفتن و جدايي از شوهر پيشقدم شود

د كه تأكيدي است بر ان روايت نموده �حديثي از پيامبر اكرم» ابوداوود و ترمذي«مورد 
هر زني كه بدون بدرفتاري شوهرش، از او تقاضاي طالق «: فرمايند اين مطلب، ايشان مي

  .»نمايد كند، خداوند بهشت را بر او حرام مي

ن وجايز نيست مرد بد »ال ضرر و ال ضرار«همچنين با توجه به عام بودن حديث 

  .علت اساسي و دليلي معقول زنش را طالق دهد
در رفتار و ) اوامر و نواهي او را(زن و شوهر الزم است كه حدود الهي پس بر 

معاشرتشان با يكديگر به نحو احسن رعايت كنند و هريك به حقوق ديگري احترام 
_________________________________________________________________________ 
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گذاشته و مراعات يكديگر را بكنند و از مسائلي كه موجب بروز مشكالت و برانگيخته 
شود جداً اجتناب  ق و جدايي ميشدن كينه و نفرت و دشمني و باالخره منجر به طال

  .نمايند
و آن وقتي كه زن و شوهر براي خوشبختي و سعادت خانواده و تربيت فرزندان و 
ايجاد خانواده فاضله در مقابل خداوند عزّوجل، احساس مسؤوليت نمايند، آن زمان 

شود براي تربيت بزرگان و قهرمانان و بسان  هايمان مكانهايي مي است كه خانواده
شوند كه  التحصيل كردن مرداني بزرگ و باغهايي مي شود براي فارغ مدارسي مي

مند شوند و در آن  گسترانند تا آنان هم از بركاتشان بهره هايشان را بر ديگران مي سايه
  .روز است كه مؤمنين به نصرت و ياري خداوند شادمانند
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  .شادابي روح و روان است دلي و معني زندگي، زنده
  .اشتباه هستند جهت، هر دو نگرشهائي دليل و بدبيني بي بيني بي خوش
بنابراين نوع ديد . توانيم انتخاب كنيم بيني اميدوارانه، بهترين حالتي است كه مي واقع
بين با ديگران  چرا كه فرد خوش. تواند برسرنوشت زندگي ما تأثيرگذار باشد ما مي

متقابالً فرد بدبين مسلماً رفتاري منفي . داشته و نتيجه مثبت خواهد گرفترفتاري مثبت 
  .داشته و حاصلش شكست خواهد بود

{%��	�� E��� ��} C�2 �%~��  
 

 {�� 	� �� ��~ c�� ,c�� E�J� �}  
 

  .نگر باشيد پس نسبت به همسر خود، خوش بين و واقع
كار هم خودتان به آرامش  در صورت ارتكاب اشتباه، همسرتان را ببخشيد، با اين •

رسيد، و هم موجب راحتي و آسايش شريك زندگيتان  روحي و فكري مي
  .شويد مي

  .حل مشكالت احتمالي زندگي خود برگزينيد عنوان راه شيوه گفتگو را به
ي طيبه بنا شده باشد، قلبت را هدف گرفته و آن را به  گفتگويي كه برپايه كلمه

  .گرداند محبت و سالم برمي
  .ميزان گفتارتان را با همسرتان كنترل كنيد •

&4 E4��	 ��	= ���;� &l-  &4 E)% 	� � ,&)� � 	� E)% 
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هاي يكديگر را مورد  سليقه همسرتان را مورد احترام قرار دهيد  و هيچگاه سليقه •
 .اعتراض و حمله قرار ندهيد

 .او بگوييد آميز به از زحمات همسرتان قدرداني كنيد و سعي كنيد كلمات تشويق •

دست خود باعث دردسر و  صورت به اين  در غير. صندوق اسرار همسرتان باشيد •
 .گرفتاري خواهيد شد

موقع سخن گفتن همسرتان، با دست و سر وي را تأييد كرده خود را عالقمند به  •
 .شنيدن نشان دهيد

نقاط ضعف و كمبودهايتان را درك كنيد و با صبوري بيشتر به زندگي اميدوار  •
 .اشيدب

  .تبسم، شادي و خنده را با خود حمل كرده و به همسرتان نيز هديه كنيد •
���� �	 ,Z� �} �� ��[� ��4 �� ��*\ ���  E*�� �	�*\ �"9 ��} �� 	� ��[� �� 

  .هزينه استفاده كنيد و نتيجه بگيريد ي بي از اين وسيله
گي صميمانه و آميز داشته باشيد، زيرا شالوده زند با همسرتان رابطه محبت •

 .سعادتمندانه است

 .پذير باشيد و از اعمال خشونت و استبداد رأي جداً پرهيز كنيد انعطاف •

 .در شرايط سخت و دشواريهاي همسرتان از احوال وي تفقد و دلجويي كنيد •

 .هاي مشروع همسرتان را به رسميت شناخته، رعايت نماييد آزادي •

 .اغماض و فداكاري قطع كنيدهاي اختالفات را با تواضع، گذشت،  ريشه •

 .عيوب همسرتان را بپوشانيد و از لغزشها و نقصهاي همديگر گذشت نماييد •

 .ياد داشته باشيد خلقي را با همسرتان به همواره حسن معاشرت و خوش •

 .خطر نيندازيد تان را براي نيل به آسايش به آرامش •
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سالم، سعادت دنيوي و داراي اخالق نبوي باشيد و با الگو قرار دادن نبي مكرم ا •
  .اخروي خويش را تضمين كنيد

  
  )خانواده متعادل(هاي طاليي در مناسبات همسري  نكته

شود كه از  اي از روابط متقابل در خانواده اطالق مي خانواده متعادل به شبكه
هاي رفتاري مبرّا نيستند، لكن در مقابله با  مشكالت و موانع احتمالي و ضعف

هاي دشوار تصميم اتّخاذ  گزينند و در موقعيت اي منطقي برمي شيوهدشواريهاي زندگي، 
كنند، اينكه به اختصار به نكاتي در مناسبات همسري براي استحكام بيشتر بنيان  مي

  :كنيم مقدس خانواده اشاره مي
 جماد عاطفيتبادل عاطفي در برابر ان -1

دوام و . تاس بلتبادل عاطفي زوجين، فرصتي مناسب براي درك روحيات متقا
استحكام خانوادهف مشروط به تالش براي اثبات عواطف صادقانه و صميمانه زوجين 

 .گردد در تداوم زندگي است كه در ابعاد قلبي، كالمي و عملي متجلّي مي

 )نگري و هنر خوب ديدن يا مثبت(گرايي  گرايي در مقابل منفي مثبت -2

 )روابط حسنه(تفاهم در برابر تخاصم  -3

 ر لجاجترفاقت در براب -4

 بال در برابر وبال -5

 مشاركت در برابر مفارقت -6

 برخورد منطقي در برابر اعمال زور -7

 ساالري ساالري در برابر مرد يا زن حق -8

 )رفتاري زوجين حسن معاشرت و خوش(شادكامي در برابر تلخكامي  -9

 آگاهي به وظايف همسري در برابر ناآگاهي -10
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 جويي پوشي در برابر عيب عيب -11

 برابر انتقاد مخربانتقاد سازنده در  -12

 رازداري در برابر رازگويي -13

تشخيص مصلحت زندگي و ترجيح آن بر منفعت (همگرايي در برابر واگرايي  -14
 )شخصي

  )پذير در روابط متقابل انعطاف(بينش تكاپويي در برابر بينش جزمي  -15
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  خاتمه

حان مسئلت دارم كه همه زوجهاي جوانمان را بر مسيري كه رضاي باز خداوند س
و نيز سعي و تالششان را در انجام . و به آن فرمان داده، موفق و پيروز بگردانداوست 

باره ي كه در اين كتاب اعم از آنچه دراحكام، دستورات و سفارشات و رهنمودهاي
  .انتخاب همسران خواستگاري و حقوق زوجين بيان كرديم، قرين موفقيت قرار دهد

در ) بيستم(مقدس اسالم را در اين قرن اگر جوانانمان دستورات شريعت ! يقين دارم
تمامي زواياي زندگي خويش پياده نمايند، مطمئناً خواهند توانست بمانند اجداد و نياكان 
خويش جامعه و حكومت اسالمي را پي افكنند و مجد و عظمت پرافتخار گذشته 

  .ل آيندخويش را دوباره احياء كرده و به عزّت و هويت و تاريخ افتخارآميز خويش نائ
پس اي جوانان مسلمان و اي دختران با ايمان و اي مردان شجاع و سربازان قهرمان 

  .اسالم، براي رسيدن به آرمانهايتان بر عمل و جهاد و استقامت خويش بيفزاييد
خداوند ) اما بدانيد كه. خواه نيك؛ خواه بد(انجام دهيد ) خواهيد هر چه مي(و بگو «

به نسبت خوبي و بدي، با شما دوستي يا (بيند و  را ميشما ) ظاهر و باطن(اعمال 
شويد كه آگاه از  سوي خدا برگردانده مي در آخرت به) اما) (اين در دنيا. ورزد دشمني مي
  1.»سازد كنيد مطلّع مي و شما را بدانچه مي ار استكپنهان و آش
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  ستاي بازگويرو – 28/11/82پايان ترجمه 

  ابراهيم تيموري بازگري
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