 -فهرست -

بهشت خانواده جلد دوم
مرحوم استاد دكترسيد جواد مصطفوى

 فهرست -سر آغاز
برگزيده ها
مقدمه
زندگينامه مرحوم استاد دكتر سيد جواد مصطفوى
درس هفتاد و يكم :محرم و نامحرم :از راه خويشاوندى:
درس هفتاد و دوم :محرم و نامحرم :از راه ازدواج
درس هفتاد و سوم :محرم و نامحرم :از راه شير خوردن يا رضاع
درس هفتاد و چهارم :جدول محرم و نامحرم
درس هفتاد و پنجم :تنها قوانين الهى :مى تواند سعادت خانواده را تاءمين كند
درس هفتاد و ششم :خواستگارى :سفارشات اسام به پسر
درس هفتاد و هفتم :خواستگارى :وظيفه والدين و فرزند در اين راستا
درس هفتاد و هشتم :خواستگارى :انتخاب شوهر
درس هفتاد و نهم :خواستگارى :ماكهاى غير ضرورى
درس هشتادم :خواستگارى :گفگوى پسر با دختر
درس هشتاد و يكم :خواستگارى :دين و تقوا
درس هشتاد و دوم :تدليس (فريب دادن همسر)
درس هشتاد و سوم :شب زفاف
درس هشتاد و چهارم :معاشقه و آميزش
درس هشتادو پنجم :شيوه جلب محبت
درس هشتاد و ششم :عذر خواهى
درس هشتاد و هفتم :خوش بينى
درس هشتاد و هشتم :عاقبت انديشى
درس هشتاد و نهم :چشم و همچشمى
درس نودم :روابط فاميلى
درس نود و يكم :ازدواج موقت
درس نود و دوم :تعدد زوجات يا تراكم مصيبتها
درس نود و سوم :برابرى و اختاف مرد و زن
درس نود و چهارم :عوامل خوشبختى
درس نود و پنجم :نكات مهم و اساسى اين كتاب
درس نود و ششم :نق نق زدن
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-۱-

-۱سر آغاز
هر گاه شخصى كه اخاق و دينش مورد رضايت شما بود به خواستگارى (دخترتان) آمد او را همسر دهيد .اگر چنين نكنيد
در روى زمين فتنه و فساد بزرگى پيدا مى شود.
پيامبر اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم)
مردى كه زن حالى را با مال حالى به همسرى گيرد ولى مقصودش افتخار و رياكارى خودنمايى باشد خداوند ذلت و خوارى
اش را زياد كند...
پيامبر اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم)
در همه احوال با همسرت مدارا كن و با او به نيكى معاشرت نما تا زندگى برايت باصفا گردد(1) .
اميرالمؤ منين على (عليه السام)
با زنى ازدواج كن كه او را مى خواهى و رها كن زنى را كه پدر و مادرت مى خواهند.
امام صادق (عليه السام)
برگزيده ها
)) .1چرا طاق دست مرد است(( در درس نود و سه پاسخ گفته شده است.
 .2پاشويى عروس توسط داماد و نماز ايشان در حجله در درس شب زفاف بيان شده است.
 .3درس معاشقه درباره چگونه آغاز كردن روابط آنچنان شيرين همسرى است.
)) .4چرا با سه طاقه نمى توان ازدواج كرد(( در درس هفتاد و پنج پاسخ داده شده است.
 .5درس هشتاد و چهار متكفل بيان مداعبه و ماعبه (شوخى با زبان و با دست) مى باشد.
 .6درس چند همسرى از صدور قطعنامه كنفرانس خانمها صحبت مى كند .7 .درس هشتاد و پنج مصاديق ))عشق به زور
مهر به چنبه(( را توضيح مى دهد.
)) .8كوكوى سبزى(( داستانى است در درس چشم و همچشمى.
)) 9مراقبت از يك جوال مگس آسانتر است تا از يك زن زيبا ،ضرب المثلى است در درس هفتاد و شش.
 .10سرگذشت مادر شوهرى كه خون فرزند و عروسش را در شيشه كرده بود در درس روابط فاميلى نقل شده است.
 .11جمله در ))بريتانيا حداقل سن ازدواج بيست و يك سالگى است و حداقل سن براى احراز پست نخست وزيرى هجده
سالگى(( را در درس هفتاد و پنج بخوانيد ،ولى تعجب نكنيد.
 .12در درس عذر خواهى ،از مردى صحبت شده است كه همسرش را كتك مى زد.
 .13سى سؤ ال در درس هشتاد مطرح شده است كه دختر و پسر بايد در وقت خواستگارى از يكديگر بپرسند.
 .14خوبى ،تكبر ،ترس و بخل را براى زنان در درس ))برابرى و اختاف مرد و زن(( مطالعه خواهيد كرد.
چند تذكر
 .1اين كتاب را دو گروه نبايد بخوانند:
اول .كسانى كه ذوق و عاطفه ندارند؛
دوم .كسانى كه به انديشه و عقل خدادادى خويش متكى نيستند و به خود اجازه نمى دهند بدون اجازه غرب و شرق فكر
كنند.
 .2اين كتاب كه مكمل جلد اول است ،مقررات سعادت بخش اسام را بيان مى كند .بنابراين به دختر و پسرى كه مى
خواهند ازدواج كنند و زندگى شان قرين سعادت باشد ،شفارش مى كنيم براى شروط ازدواج خود عمل به دستورات اين
كتاب (بويژه درسهاى مربوط به خواستگارى) را در نظر بگيرند و نيز به همسرانى كه با يكديگر اختاف پيدا كرده اند ،مطالعه
آن را پيش از مراجعه به دادگاه توصيه كنيم.
 .3بعضى از مطالب اين كتاب تفصيل و توضيح مباحثى است كه در جلد اول به طور اجمالى و گذرا آمده و طى سؤ ااتى كه
خوانندگان عزيز جلد اول از مؤ لف كرده اند نويسنده را بر آن داشته اند كه جلد دوم را تاءليف كند؛ لذا خواندن اين كتاب را به
كسانى كه جلد اول را خوانده اند بيش از ديگران توصيه مى كنيم.
 .4مطالعه اين كتاب براى جوانانى كه هنوز قصد ازدواج ندارند ،در اولويت نيست.
مقدمه
سپاس و ستايش بيكران ،خداوند يگانه رحمان را سزاست كه در روى كره اى متحرك و لرزان ،معلق و آويزان ،كوه و صحرا
رقم زد ،جزيره و دريا ترسيم نمود ،گياه و حيوان آفريد و انسان را پديد آورد تا ظلمتكده تيره و تاريك زمين را به نور و صفا زينت
بخشد و در ميان خرابى و ويرانى ،عمران و آبادى آرد.
زمينهاى خشك را به بوستان و گلستان سبز و خرم تبديل كرد.
از ميان كره زمينى كه به صورت جمادى بى حس و بدون شعور ساخته شده بود ،نبات حيوان بر افراشت و بر تارك سرش
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انسانى خردمند گذاشت و او را بر همه اقطار جهان حاكم و فرمانروا ساخت تا از ميان كره اى خاكى و تاريك ،جنبش و
حركت ،سعادت و عزت و عيش و عشرت پديد آورد .مشك و عنبر ،گلهاى معطر ،نور و صفا ،نغمه و نوا ،تمدن و ترقى ،تكامل و
تعالى ،دستگيرى و رحمت و نوازش و عطوفت ،همگى از ميان اين كره تيره و ظلمانى برخاست و يكسره از بركت عقل و
احساسى بود كه به انسان عنايت فرمود.
خداوند مهربان ،به انسان ستمگر و ناسپاس ،جفتى از جنس او به صورت ))زن(( عنايت فرمود تا با وى انس و الفت گيرد.
ميان دختر و پسرى بيگانه و نا آشنا ،مودت و رحمت مقرر داشت تا يكديگر را در آغوش گيرند ،توالد و تناسل نمايند ،تشريك
مساعى كنند ،خانه و مدرسه بسازند و در آن آموزش و پرورش دهند؛ محيط آبادى را از پدران و مادران خويش بدارث برده اند،
آبادتر كنند و آن را باز هم براى آبادى بيشتر به فرزندان خود تحويل دهند.
و درود و رحمت بى پايان خداوند متعال به روان پاك رسوان و پيغام آورانش ،مخصوصا شريف ترين و آخرين آنها حضرت محمد
مصطفى (صلي ه عليه و آله و سلم) و بر خاندان عترت آن حضرت يعنى ائمه معصومين (عليهم السام) ،كه در عمر عزيز
خويش را در راه رسانيدن انسان به اوج تكامل و خوشبختى مصروف داشتند و در پيمودن اين راه ،هر گونه با و مصيبتى را
تحمل كردند و حتى از بذل و جان شريف خويش دريغ نفرمودند -صلوات ه عليهم اجمعين من اان الى قيام يوم دين الدين.-
اما بعد :پسرى و دخترى كه با يكديگر ازدواج مى كنند ،در حقيقت تولد تازه اى مى يابند و در اقيانوس تازه اى وارد مى
شوند كه يا بايد كار آموزى و تجربه قبلى كسب كنند و يا داراى هوش و فراستى باشند كه بتوانند خود را با جزر و مد درياى
متاطم زندگى همانگ سازند و همچون مرغان و ماهيان با آن محيط ستزگار شوند ،و گرنه عمرى كوتاه و پر مشقت دارند و
بزودى در گردابها غرقه و هاك مى گردند.
دين مقدس اسام كه براى راهنمايى و تاءمين سعادت بشر ،نازل گشته و تمام ابعاد وجودى او را در تمام مراحل زندگى
اش رعايت كرده است ،دختر و پسرى را كه مى خواهند در آينده پدر و مادر خانواده و ركن اجتماع انسانى باشند ،در اين
وادى خطرناك بدون راهنما رها نكرده است ،بلكه با لطف و عنايت ،دست ايشان را گرفته و قدم به قدم رهبرى و راهنمايى
شان نموده و آنان را از خطرات طوفانها و گردابها بر حذر داشته است.
مرحوم مؤ لف براى تاءمين اين هدف جلد اول كتاب را در سال  1363در قالب هفتاد درس كوتاه تاءليف كرد و پس از انتشار آن
در چاپهاى متعدد ،متوجه گرديده كه ازم است يك رشته مباحث تكميلى در همان راستا و براى تاءمين همان هدف (كه در
جلد اول به آن اشاره شده است) به مباحث جلد اول ضميمه گردد .لذا ابتدا مساءله خواستگارى به ذهنشان خطور كرد و
كرارا مى فرموند :جوانان مسلمان ما در وقت روبرو شدن با همسر آينده خود نمى دانند چطور بايد صحبت كنند كه زمان
كوتاهى اطاعات كافى از مخاطب خود به دست آورند تا در مسائل ريز و درشت زندگى مواجه با عدم تفاهمها و
ناهماهنگهاى فكرى و اخاقى نگردند و نقش پدر و مادر در اين مورد چگونه است .بعد به مساءله محرم و نامحرم فكر كردند
و مى گفتند ميل دارم اين كارى را كه تاكنون نشده -يعنى اينكه همه فاميلهاى محرم و نامحرم (اعم از نسبى ،سببى و
رضاعى) در يك جدول به صورت منظم ،كوتاه و دقيق ذكر گردد -من انجام دهم .همچنين تصميم گرفتند درسهايى را كه در
جدول اول به طور كوتاه و گذرا اشاره كرده بودند (از قبيل روابط فاميلى) به خاطر اهميت موضوع و سؤ ااتى كه در اين رابطه
از ايشان مى شد ،با تفصيل بيشترى تقرير نمايند .و بااخره مباحث پراكنده اى مانند چشم و همچشمى ،عذر خواهى و
جلب محبت را با توجه به برخوردهايى كه با اشخاص مختلف داشتند (كه يا مبتا به يك مشكل خانوادگى بودند ،يا مشكل
آنها حل شده بود و يا مسؤ وليتى اجرايى در اين مورد داشتند) به رشته تحرير درآورند و مجموع اين نوشته ها (كه در حدود
بيست و دو درس نسبتا مفصل مى شد) در كتابخانه شخصى شان در منزل وجود داشت تا اينكه در تاريخ  10ر  2ر ( 68ده
روز قبل از وفاتشان) كه آخرين وصيتنامه خود را نوشتند .در مورد اين كتاب چنين مرقوم فرمودند )) :جلد دوم بهشت خانواده
اندكى كسرى دارد كه با كمك آقاى شكوهى و خزاعى و استادى مى توان تكميل نمود و به چاپ رسانيد(( .لذا ما اين
درسها را به همان صورتى كه ايشان نوشته بودند با تغييراتى جزئى از قبيل جابجا كردن برخى از دروس و تغيير عناوين آنها،
تكميل نمودن آيات و روايات و آوردن ترجمه مدارك آنها ،و ويرايش ادبى و نكات رسم الخطى ،تنظيم كرده و به چاپ مى
رسانيم گرچه مى دانيم اگر ايشان در قيد حيات بودند حاضر نمى شدند اين كتاب به صورت ناتمام و ناهماهنگ چاپ گردد.
نكته ديگرى كه ذكر آن ازم به نظر مى رسد اين است كه طبق توصيه سرور مطاع و دانشمند معزز جناب آقاى رضا
استادى -دام عزه -چون جلد دوم كتاب بهشت خانواده نخستين اثرى است كه بعد از وفات مرحوم والدمكرم يعنى مؤ لف اين
كتاب -حشره ه مع اجداده المعصومين (عليهم السام) -انتشار مى يابد ،شرح حال جامعه اى از ايشان را آورده ايم و
ساير آثار منتشر نشده شان از قبيل فهرست اصول كافى (جلد دوم) ،معجم صحيفه و همچنين يادنامه اى براى آن مرحوم
بزودى چاپ و منتشر خواهد شد.
در خاتمه از آقايان رضا استادى ،محمد حسن خزاعى ،على شكوهى ،سيد حسن علم الهدائى و ساير كسانى كه به هر
نحو در تهيه اين كتاب مرا يارى داده اند تشكر و قدر دانى مى نمايم و توفيق يكايك آنها را از خداوند متعال خواستارم.
سيد مهدى مصطفوى
زندگينامه مرحوم استاد دكتر سيد جواد مصطفوى
باسمه تعالى
در سال  1301شمسى ،در خانواده روحانى پارسا سيد محسن مصطفوى فرزندى زاده شد كه )) جواد(( نام گرفت .سالهاى
اول حيات را در كانون گرم و با معنويت خانواده گذرانيد تا به سن تحصيل رسيد ،و آن مصادف بود با زمان حكومت ضد
اسامى رضاشاه پهلوى (سلطنت 1304 :تا شهريور  )1320كه روحانيون از حقوق اجتماعى محروم گشتن و مدارس
اسامى قديم رفته رفته تعطيل شد و در چنين شرايط سختى ،آن فرزند دلبند پس از مدتى مكتب رفتن و آشنايى با قرآن،
به تحصيل رسمى در دبستان و دبيرستان پرداخت ،بطوريكه در سال  1321موفق به اخذ ديپلم متوسطه شد.
در اين سال حوزه هاى علوم دينى تجديد احتياط كرده و داير شده بود و طاب با خلوص و شوقى و افر رونق بخش مدارس
متروك و گرم كننده مجالس درس و بحث بودند .وجود عايق مذهبى و روح دانش طلبى در آن جوان كوشا و مستعد ،او را به
حلقه طاب علوم دينى كشانيد و چنانكه خود اشاره كرده است ) (2از سال  1321تحصيل علوم اسامى را به سنت ديرين
شروع كرد و در مدرسه خيرات خان و سپس دو در و بااخره مدرسه پر رونق نواب مشهد حجره اى گرفت و نزد اساتيد
مبرزى كه از بركت وجود حضرت رضا عليه السام در مشهد مقدس بودند ،همچون اديب نيشابورى (مطول و مغنى) ،سيد
احمد مدرس يزدى (شرح لمعه) ،آقا شيخ هاشم قزوينى (رسائل ،مكاسب و كفايه ااصول ،آقا شيخ مجتبى قزوينى (شرح
تجريدعامه) و شيخ هادى كد كنى (قسمتى از اشارات) تحصيل كرد ،و بدين ترتيب ،درسهاى حوزه را به طور كامل به پايان
رسانيد و توانست جمع بين تحصيات جديد و قديم كند.
در اواخر سال  -1330در حالى كه ازدواج كرده بود -به تهران عزيمت نمود تا از فوايد ))سواد اعظم(( بر خوردار شود .بنابر
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سنت طلبگى  ،در مدرسه مروى حجره اى گرفت و از يك سو به تدريس آنچه آموخته بود پرداخت ،و از ديگر سو ،در درس
خارج آيه ه سيد احمد خوانسارى -رحمه ه عليه -و شرح منظومه آيه ه قاضى شركت كرد تا دانش خود را در علوم
نقلى و عقلى افزايش دهد .اما اين اندوخته هاى علمى مى بايست در اختيار نسل جوان كه از تعليمات اسامى سخت
بى بهره بودند ،قرار گيرد تا وظيفه تعليم و تبليغ حقايق اسامى انجام داده شود .به اين انگيزه و هم براى امرار معاش
شغل شريف تعليم در مدارس جديد را برگزيد و از سال  1331در خدمت آموزش و پرورش درآمد .معلمى در مدارس دولتى
حقوق اندكى داشت ،ولى با وجود اين ،بهترين شغلى بود كه روحانيان متعهد و دلسوز براى تاءمين آبرومندانه هزينه زندگى
خود انتخاب مى كردند و مرحوم مصطفوى نيز كه اهل قناعت بود همين شغل را پيش گرفت.
اما همت بلند و روح طالب علم او رابه سير درجات علمى بااتر وا داشت؛ لذا در سال  1332به دانشكده معقول و منقول
تهران (الهيات كنونى) وارد شد و معلمومات اسامى اش را كه بى شك افزون برداشته هاى يك ليسانس بود ،صورت
رسمى دولتى داد و در خرداد  1335موفق به اخذ دانشنامه ليسانس در رشته منقول شد .البته او به اين مرتبه علمى
بسنده نكرد و به ادامه تحصيل و تحقيق در دوره دكتراى آن دانشكده پرداخت تا سرانجام در سال  1343موفق به اخذ پايان
نامه دكترا با عنوان ))رابطه قرآن و نهج الباغه(( گرديد و به درجه علمى ))دكترا(( -كه برابر اجتهاد در يك رشته علمى است-
موفق شد .مرحوم مصطفوى هر چند از سال  1343چند ساعتى در دانشكده الهيات تدريس داشت .اما تهران بازندگى
دشوارش ديگر براى او خوشايند و رضايتبخش نبود؛ پس به موطن اصلى خود -مشهد مقدس رضوى -كوچ كرد و از سال
 1348رسما به دانشكده الهيات و معارف اسامى مشهد منتقل شد و تا پايان عمر پر بركتش جز به تدريس در آن دانشكده
و تحقيق و تاءليف اشتغال نداشت و نتيجه زندگى اش دانش آموختگان فراوانى بودند كه از كاس درسش مستفيض گشته
بودند ،و تاءليفات متعددى بود كه مرجع فضا يا راهنماى تعليمات اسامى براى عموم بود ،و فهرست آنها ذكر خواهد شد.
از ديگر فعليتهاى علمى آن استاد همكارى مستمرش با )) بنياد نهج الباغه(( بود ،كه تعدادى از آثارش نيز توسط آن مؤ
سسه علمى به چاپ رسيده است .همچنين در ))كنفرانس انديشه اسامى(( شركت فعال داشت و سخنرانيهايى ايراد
كرد.
در سال  1362مرحوم مصطفوى به پيشنهاد توليت محترم آستان قدس رضوى به رياست دانشگاه علوم اسامى رضوى
منصوب شد و براى پى ريزى و تشكيل آن مركز آموزشى نو بنياد زحمت فراوان كشيد ،و نيز براى برپايى نخستين كنگره
جهانى حضرت رضا (عليه السام) كه در مرداد ماه  11 /1363تا  15ذى قعده  1404در همان دانشگاه تشكيل شد كوشش
بسيار كرد و خود دبير كنگره نيز بود و مقاله اى تحقيقى هم عرضه داشت.
هر چند اين كارهاى اجرايى را نيك به سامان رسانيد ،اما بيشترين دلبستگى آن دانشمند به تحقيق و تاءليف بود و اوقات
خود را صرف خلق آثار علمى تخصصى يا اسامى براى عمومى كرد .هنوز كتاب در دست تاءليف و زير چاپ داشت كه براى
يك عمل جراحى در بيمارستان امام رضا (عليه السام) بسترى شد ،ولى متاءسفانه دو روز پس از عمل بر اثر سكته قلبى
در سن  67سالگى بدرود حيات گفت :بيستم ارديبهشت  .1368پيكر پاكش شكوهمندانه تشييع شد و در يكى از حجرات
صحن آزادى در جوار حرم مطهر على ابن موسى الرضا عليه آاف التحيه و الثناء به خاك سپرده شد -رحمه ه عليه.-
درگذشت آن روحانى با صفا و استاد كوشا نه تنها همه فاميل ،آشنايان و دوستانش را سخت غمگين كرد بلكه ضايعه اى
غير منتظره و تاءسف انگيز براى دانشگاه فردوسى مشهد و مجامع علمى و روحانى نيز بود .بخشايش الهى بر روان پاكش
كه دانشمندى وارسته و روحانى اى پارسا و عالمى سخت كوش و پركار بود .آثار علمى ،شاگردان دانش آموخته از
حضورش ،و فرزندان صالحش سيد مهدى همه ))باقيات الصالحات(( و ))خيرات جاريات(( است كه نام او را زنده و بركات وجودى
اش را پايدار مى دارد .روانش شاد باد.
در پايان ،فهرست آثار قلمى مرحوم دكتر سيد جواد مصطفوى ذكر مى شود:
الف .كتابها:
 .1الكاشف عن الفاظ نهج الباغه فى شروحه :تهران ،دارالكتب ااساميه ،1337 ،چاپ دوم.1354 ،
 .4 -2ترجمه و شرح اصول كافى 3 :جلد ،تهران ،كتابفروشى علميه اساميه ،1344 ،چاپ دوم.1354 ،
 .5مفتاح الوسائل :جلد  ،1تهران ،دارالكتب ااساميه.1348 ،
 .6مفتاح الوسائل ،جلد  ،2تهران ،دارالكتب ااساميه.1354 ،
 .7ابعاد گسترده اسام يا دوازده مقاله تحقيقى :كانون انتشارات محمدى.1358 ،
 .8رابطه قرآن با نهج الباغه :تهران ،بنياد نهج الباغه( 1359 ،چاپ دوم اين كتاب با تجديد نظر ،توسط همان بنياد زير چاپ
است).
 .9التطبيق بين السفينة و البحار :مشهد ،آستان قدس رضوى.1361 ،
 .10الهادى الى الفاظ اصول الكافى :جلد  ،1مشهد ،آستان قدس رضوى( 1364 ،جلد دوم اين كتاب توسط همان ناشر زير
چاپ است).
 .11انسانيت از ديدگاه اسام :مشهد ،چاپخانه دانشگاه.1365 ،
 .12بهشت خانواده :جلد  1و  ،2قم ،انتشارات دار الفكر.
 .13نهج الباغه :تهران ،بنياد نهج الباغه (اين كتاب انتخاب نسخه صحيح نهج الباغه است كه مرحوم استاد آن را اختيار
كرده اند و بنياد نهج الباغه آن را در بيروت حروفچينى كرده و زير چاپ است).
 .14العناوين اا بجدية للصحيفة السجادية :منتشر نشده (اين كتاب فهرست الفاظ صحيفه سجاديه است كه استاد آن را
كامل كرده ولى موفق به چاپ آن نشدند).
 .15آيات منتخبه :منتشر نشده (آياتى از قرآن را مرحوم استاد انتخاب كرده و با ترجمه و شرح نوشته اند).
 .16احاديث منتخبه :منتشر نشده (رواياتى را مرحوم استاد انتخاب كرده و با ترجمه و شرح نوشته اند).
 .17تفسير الطاب :منتشر نشده (اين كتاب تجزيه و تركيب آيات قرآن است كه شالوده آن در درسهاى تفسير استاد در
حوزه و دانشگاه ريخته شده است).
ب .مقاات:
)) .1ترجمه و توضيح قسمتى از اول كتاب تجارت شرايع ((:منتشر نشده (پايان نامه ليسانس كه در سال  1334در دانشكده
الهيات تهران تقرير شده است).
)) .2قياس از نظر عقل و شرع(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى.1351 ،
)) .3اركان فقهى و اجتماعى اسام ((:مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،پاييز .1351
)) .4ازدواج در اسام و فطرت(( ) :)1مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،زمستان .1351
)) .5تحرير محل نزاع ((:مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1352
 )) .6سعى و كوشش براى انسان ((:مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1352
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)) .7ازواج در اسام و فطرت(( ) :)2مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1353
)) .8مشكات جامعه بى ايمان(( ) :)1مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1354
)) .9فهرست الفاظ و احاديث شيعه ((:مشهد ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه ،بهمن .1354
)) .10نقص قانون و انتحار(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،زمستان .1354
 .11بررسى اسناد و مدارك نهج الباغه ((:مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار ( 1355چاپ سوم ،موسسه چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوى ،مهر (.1364
)) .12نقش اخاق در اقتصاد(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،پاييز .1355
)) .13اسام درس برادرى و مودت مى دهد(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1356
 )) .14آينده بشر از نظر عقل و دين(( مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،تابستان .1356
)) .15سفسطه و مغالطه از نظر مذهب(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،پاييز .1356
 )) .16محكمات اسام(( :مشهد ،دانشكده الهيات و معارف اسامى ،بهار .1357
 )) .17معرفى نهج الباغه(( :مشهد ،مجله مشكوة ،پاييز .1361
)) .18قياس از نظر عامه و خاصه(( :قم ،انتشارات رسالت ،ارديبهشت ( 1362مقاله اى در يادنامه عامه امينى).
 )) .19دين در نهج الباغه(( :مشهد ،مجله مشكوة ،تابستان .1362
 )) .20شكوفايى عقل در نهج الباغه(( :تهران ،بنياد نهج الباغه ،فروردين ( 1363مقاله اى در يادنامه دومين كنگره هزاره نهج
الباغه).
)) .21تصحيح نهج الباغه(( :مشهد ،مجله مشكوة ،بهار .1363
)) .22تقارن حديث و فلسفه ((:مشهد مجله مشكوة ،تابستان .1363
)) .23گزارشى كوتاه از كنگره جهانى حضرت رضا (عليه السام(( :مشهد ،مؤ سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى،
.1363
)) .24مقام زن در قرآن و نهج الباغه((  :تهران ،بنياد نهج الباغه.
)) .25تفاهم شيعه و سنى در نهج الباغه ((:مشهد ،مجله مشكوة ،بهار .1362
 )) .26وحدت در نهج الباغه(( :تهران ،وزارت ارشاد اسامى ،آذر ( 1362مقاله اى در كتاب وحدت).
)) .27وحدت و برادرى در نهج الباغه(( :تهران ،بنياد نهج الباغه ،ارديبهشت ( 1364مقاله اى در كاوشى در نهج الباغه).
 )) .28روش پيشوايان دين در تبليغ اسام(( :مشهد ،مجله مشكوة ،تابستان .1364
)) .29احكام و آداب جنگ در نهج الباغه(( :مشهد ،مجله مشكوة ،تابستان .1365
)) .30تجلى علوم اهل بيت در مناظرات حضرت رضا (عليه السام(( :مشهد ،مؤ سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى،
( 1365اين مقاله در مجموعه اى به زبان عربى نيز ترجمه شده است).
 .31حقوق بشر از ديدگاه اسام(( :تهران ،سازمان تبليغات اسامى ،بهمن .1365
)) .32شيخ كلينى و كتاب كافى(( :تهران ،مجله كيهان فرهنگى ،تير .1366
)) .33روش تفسير سيد رضى (ره(( :تهران ،بنياد نهج الباغه ،تير ( 1366مقاله اى در يادنامه عامه شريف سيد رضى)
)) .34سيما شناسى زن در نهج الباغه(( :تهران ،مجله زن روز ،شماره هاى  1133و  ،1134شهريور .1366
)) .35روش تربيت در قرآن و سنت(( :قم ،مجله نور علم ،دى .1367
)) .36مبانى فكرى زن مسلمان درباره حجاب(( :تهران ،سازمان تبليغات اسامى ،بهمن ( 1367مقاله اى در كتاب حجاب و
آزادى).
)) .37آخرين سخن درباره عقل زن((  :منتشر نشده.
دكتر محمد مهدى ركنى
استاد دانشكده ادبيات مشهد
بهشت خانواده :درس هفتاد و يكم :محرم و نامحرم :از راه خويشاوندى:
براى اينكه بتوان زنانى را كه مى توان با آنها ازدواج كرد ،از نظر مقررات اسام بشناسيم بايد محرم را از نامحرم تشخيص
دهيم ،زيرا خانمى كه به انسان محرم است نمى توان با او ازدواج كرد ،و برعكس ،زنانى را كه به انسان نامحرم هستند
(بجز موارد خاصى كه به تفصيل بيان خواهيم كرد) مى توان به عقد ازدواج خود درآورد.
همچنين شرايطى وجود دارد كه محرمى را نامحرم و نامحرمى را محرم مى كند و دانستن اين شرايط در شناختن زنان قابل
ازدواج به ما كمك مى نمايد .و از آنجا كه ازدواج يگانه راه مشروع و طبيعى اعمال غريزه جنسى و تكوين خانواده است،
شناخت دقيق محرم و نامحرم در استحكام اين نهاد اصيل و پاكى نسب شما خواهران و برادران دينى تاءثير بسزايى دارد.
لذا ما محرمها را كه از سه راه خويشاوندى ،ازدواج و شير دادن به وجود مى آيند در سه درس مستقل بيان نموده و در پايان
اين مطالب كه در قالب مواد فقهى بيان مى شود دو جدول محرم و نامحرم را كه چكيده اين مواد هستند ،استخراج كرده
ايم.
 .1هر مردى با مرد ديگر محرم است ،هر چند از لحاظ نژاد و زبان و رنگ پوست و حتى دين مختلف باشند .و نيز هر زنى بازن
ديگر محرم است .و خاصه از نظر مقررات اسام ،هر مذكر يا مؤ نثى با افراد همجنس خود محرم است.
 .2هر زنى با هر مردى نامحرم است و فقط سه عامل (خويشاوندى ،ازدواج و شير دادن) سبب محرم شدن زن با مرد مى
شود ،كه در درسهاى هفتاد و يكم تا هفتاد و سوم به تفصيل در مورد اين عوامل و كيفيت محرم شدن از طريق آن عوامل
توضيح داده خواهد شد.
 .3هر دو نفرى كه با يكديگر محرم شدند ،مى توانند به اعضاى بدن يكديگر -غير از عورتين -نگاه كنند ،به شرط اينكه همراه
با لذت و تحريك شهوت نباشد) (3و نيز دو انسان محرم ،در هيچ صورتى حق ندارد با يكديگر ازدواج كنند.
 .4دو انسان نامحرم حق ندارند به اعضاى بدن يكديگر نگاه كنند مگر در موارد و مواضع مخصوصى كه در توضيح المسائل
مراجع تقليد آمده است ،و مى توانند با يكديگر ازدواج كنند مگر آنكه مانعى وجود داشته باشد ،مانند اينكه زن كافره باشد ،يا
در عده شوهر قبلى اش باشد و يا خواهر زن باشد و موارد ديگرى كه در توضيح المسائل مراجع تقليد ذكر شده است .اين
زنان با وجود اينكه به انسان نامحرمند ،ازدواج با آنها تا رفع مانع جايز نيست.
 .5هر پدر و مادرى به دختر و پسر خود محرم اند؛ همچنين پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبت به نوه ها نبيره هاى خويش محرم
هستند.
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توضيح :هر انسانى يك پدر و مادر دارد و هر يك از پدر و مادر او هم يك پدر و يك مادر دارند و باز هر يك از آن پدر و مادرها
داراى پدر و مادرى مى باشند؛ بنابراين هر انسانى در طبقه سوم نسبش (يعنى سه نسل بااتر از خود) ،داراى چهار پدر و
چهار مادر است ،به اين ترتيب )1 :پدر پدر پدرش )2 ،پدر پدر مادرش )3 ،پدر مادر پدرش )4 ،پدر مادر مادرش )5 ،مادر مادر
مادرش )6 ،مادر مادر پدرش )7 ،مادر پدر مادرش )8 ،مادر پدر پدرش .همه اينها اگر زنده باشند به انسان محرم اند به اضافه
پدر مادر خودش و پدر و مادر پدر مادرش كه جمعا چهارده تن مى شوند و در طبقه چهارم (يعنى چهار نسل بااتر از خود)
شانزده تن ديگر به اينها اضافه مى شوند.
به طور خاصه ماده پنجم محارم را مى توان چنين ذكر كرد :پدر و مادر بى واسطه و پدر و مادر با واسطه كه پدربزرگ و
مادربزرگ انسان هستند ،به انسان محرمند.
 .6فرزندان انسان ،چه دختر باشند و چه پسر هر چه پايين روند ،به پدر و مادر خويش و نيز به پدر بزرگ و مادر بزرگ خود هم
محرم اند.
توضيح :نام طبقات فرزندان و فرزندگان در لغت فارسى به ترتيب از اين قرار است)1 :فرزند)2 ،نوه (كه او را نواده و نواسه هم
مى گويند))3 ،نتيجه(4 (5 ،نبيره ) )5 ، (4نبينه يا نديده (از آنجا كه نوعا عمر انسان به مقدارى نمى رسد كه طبقه پنجم
فرزندان خود را ببيند ،آن طبقه را نبينه يانديده ناميده اند) و هر فردى ازاين طبقات ،چه دختر باشد چه پسر ،به پدر بزرگ و
مادر بزرگ اعاى خود محرم است؛ حتى هر دختر سيدى در اين عصر با اميرالمؤ منين (عليه السام) و همچنين باپيامبر
اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم) محرم است و هر پسر سيدى با حضرت زهرا (سام ه عليها) محرم و همچنين با جناب
خديجه مادر حضرت فاطمه (سام ه عليها) محرم است .لذا بند ششم محارم را مى توان چنين خاصه كرد كه فرزندان
بى واسطه و فرزندان با واسطه به انسان محرم هستند.
 .7هر خواهر و برادرى به هم محرم اند ،چه تنى باشند (از يك پدر و مادر) و چه ناتنى (از پدر تنها يا از مادر تنها) و نيز
فرزندان آنها نسبت به دايى و خاله و عمو و عمه خويش محرم اند.
توضيح :اگر مردى از همسر خود پسر و دختر دارد ،سپس با زن جديدى ازدواج مى كند كه او هم از شوهر پيشين خود،
پسر و دختر دارد ،اين فرزندان برادر و خواهر نيستند ،اگر چه در يك خانه زنگى كنند؛ زيرا نه پدر مشتركى دارند و نه مادر
مشتركى ،بلكه نامحرم اند و مى توانند بايكديگر ازدواج كنند ،و اواد آنها هم خواهر زاده و برادر زاده نيستنتد و مى توانند با
يكديگر ازدواج كنند .بلى ،در صورتى كه همسر جديد از اين شوهر داراى اواد شود ،اين اواد با اواد قبلى شوهرش محرم
اند (زيرا پدرشان يكى است) و نيز با اواد خودش كه از شوهر قبلى داشته است محرم اند (زيرا مادرشان يكى است).
 .8عمو و عمه به برادر زادگان خود محرم اند ،چه عمو و عمه تنى باشند و چه ناتنى و چه عمو و عمه خود انسان باشند يا
عمو و عمه پدر و مادر انسان و همچنين عمو و عمه پدر بزرگ و مادر بزرگ انسان به انسان محرمند.
توضيح :عمو و عمه تنى انسان كسى است كه با پدر و مادر انسان از يك پدر و مادر باشد و عمو و عمه نانتى انسان كسى
است كه با پدر انسان از يك پدر يا يك مادر باشد؛ بنابراين عمو و عمه برادر و خواهر مادرى انسان به انسان محرم نيستند،
زيرا آنها برادر و خواهر پدر انسان نيستند (نه تنى هستند و نه ناتنى) .بنابراين زنى كه دو شوهر كرده و از هر كدام اواد
دارد ،عمو و عمه اواد شوهر اول با اواد شوهر دوم محرم نيستند و همچنين عمو و عمه اواد شوهر دوم با اواد شوهر
اول نامحرم اند.
 .9دايى و خاله به خواهر زادگان خود محرم اند ،چه دايى و خاله تنى باشند و چه ناتنى ،و چه دايى و خاله خود انسان
باشند يا دايى و خاله پدر و مادر يا پدر بزرگ و مادر بزرگ.
توضيح :دايى يا خاله تنى انسان كسى است كه با مادر انسان از يك پدر و مادر باشد .بنابراين دايى و خاله برادر و خواهر
پدرى انسان به انسان محرم نيستند ،زيرا آنها برادر خواهر مادر انسان نيستند (نه تنى هستند و نه ناتنى) .پس ،مردى كه
دو همسر گرفته است و از هر دو زنش اواد دارد ،اواد زن اول با دايى خاله اواد زن دوم محرم نيستند و همچنين اواد زن
دوم با دايى و خاله اواد زن اول نامحرم اند.
 .10عموى عموى انسان و عمه عمه انسان وقتى با انسان محرم اند كه عمو و عمه پدر انسان هم باشند .بنابراين اگر عمو
و عمه انسان ،پدر و مادرى ) (5ياپدرى ) (6نباشند ،بلكه فقط مادرى ) (7باشند آنها عمو و عمه اى داشته باشند ،آن عمو و
عمه با انسان محرم نيستند ،زيرا برادر و خواهر شوهر جده انسان (مادر پدر) مى شوند و چنانچه گفتيم ،خواهر و برادر
شوهر انسان ،به انسان محرم نيستند تا چه رسد به خواهر و برادر شوهر جده .و همچنين اگر دايى خاله انسان ،پدر
ومادرى يا مادرى باشند ،دايى و خاله آنها دايى و خاله انسان هم مى شوند و با انسان محرم اند؛ ولى اگر دايى و خاله
انسان پدرى باشند و آنها دايى و خاله داشته باشند ،آن خاله و دايى نه با خاله و دايى انسان محرم اند و نه با خود انسان.
 .11اواد و عمو عمه و نيز اواد دايى خاله انسان به انسان محرم نيستند و مى توان با آنها ازدواج كرد و همچنين نوادگان
ايشان و هر چه پايين تر بروند (مانند نتيجه عمو و نبيره خاله) به انسان محرم نيستند.
تبصره :خويشاونديهايى راكه تا كنون شرح داديم ،اگر به وسيله وطى به شبهه حاصل شود ،محرميت واقع مى شود.
بنابراين اگر مردى زنى را در شب تاريك زن خود بپندارد وبا او آميزش كند و آن زن باردار شود و كودكى بزايد ،آن مرد و زن ،پدر
و مادر كودك خواهند بود و برادر و خواهر آن مرد و زن ،عمو و عمه و دايى و خاله آن كودك محسوب مى شوند.
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-۲درس هفتاد و دوم :محرم و نامحرم :از راه ازدواج
 .12مردى كه با زنى ازدواج مى كند ،اواد مادر آن زن و مادر بزرگهاى پدرى و مادرى او با آن مرد محرم مى شوند ،هر چند با
آن زن نزديكى نكرده و فقط صيغه عقد جارى شده باشد؛ ثانيا اگر آن زن از شوهر قبلى اش دخترى داشته باشد آن دختر
))ربيبه(( مرد ناميده مى شود و پس از نزديكى مرد با همسرش ،آن دختر هم به آن مرد محرم مى شود؛ ثالثا اگر آن مرد،
پدر يا جد اجدادى داشته باشد -چه جد پدرى و چه جد مادرى -همه آنها با آن زن محرم مى شوند و آن زن عروس همه
آنهاست؛ رابعا اگر آن مرد پسرى از زن ديگرش داشته باشد ،آن پسر هم با زن پدرش محرم مى شود ،و همچنين با زن پدر
پدر و زن پدر مادرش و هرچه بااتر رود ،محرم است.
 .13محرميت عروس با پدر شوهر هميشگى است؛ يعنى اگر عروس طاق هم بگيرد و با شوهرش نامحرم شود باپدر
شوهرش براى هميشه محرم است و حتى اگر بعد از عقد و قبل از نزديكى هم طاق بگيرد ،باز هم براى هميشه با پدر
شوهر محرم مى شود و ازدواجشان جايز نيست.
 .14اگر زن پسر انسان بعد از نزديكى طاق گرفت و شوهر ديگرى اختيار كرد و از آن شوهر دخترى آورد ،آن دختر با انسان
نامحرم است ولى با پسر انسان كه شوهر قبلى او بوده محرم است ،زيرا ربيبه انسان به او محرم است .15 .اگر مردى بعد
از طاق دادن همسرش داماد شود و از زن دوم خود پسرى بياورد ،آن پسر با زن اول محرم و ازدواجشان حرام است .و
همچنين اگر اين مرد از زن اولش پسرى دارد ،زن دومش به اين پسر محرم است و نيز پسر و نوه اين پسر و هر چه پايين
رود نسبت به زن دوم همين حكم را دارد.
 .16محرم بودن مادر زن با دامادش دائمى است؛ يعنى اگر داماد ،زنش را طاق دهد ،باز هم آن داماد با مادر آن زن محرم
است اگر چه با خود آن زن نامحرم مى شود.
 .17اگر مردى با زنى ازدواج كند كه آن زن از شوهر قبلى اش دخترى دارد ،پس از آنكه با آن زن نزديكى كرد ،آن زن محرم
مى شود و همچنين با دختر آن دختر و نوه او و هر چه پايين تر رود محرم است ،در صورتى كه هيچ يك از اين دخترها با پدر
آن مرد محرم نيستند.
 .18اواد شوهر انسان و نوه هاى پسرى و دخترى شوهر ،به انسان محرم اند و همچنين اواد زن انسان و نوه هاى پدرى و
دخترى او به انسان محرم اند ،به شرط آنكه با زن نزديكى كرده باشد ،چه اين اواد از شوهر قبل باشد يا از شوهر بعد .پس
اگر زن انسان طاق بگيرد و شوهر جديد اختيار كند و از او دختردار شود ،آن دختر به انسان محرم است ،و نيز اگر پسر زن
انسان دختردار شود ،آن دختر به انسان محرم است.
 .19زن پدر انسان به انسان محرم نيست و حكم مادر زن را ندارد ،زيرا انسان داماد آن زن نيست بلكه داماد شوهر آن زن
است.
 .20از آنچه در ماده  12ضمن جمله ثالثا گفتيم دانسته شد كه عروس خود انسان و عروس پسر انسان و عروس دختر
انسان به انسان محرم اند؛ ولى عروس زن انسان ،يعنى همسر پسر انسان ،به انسان محرم نيست .بنابراين پدر پدر
شوهر انسان به انسان محرم است ،ولى شوهر مادر شوهر انسان به انسان محرم نيست.
 .21داماد شوهر انسان ،يعنى شوهر دختر شوهر انسان ،به انسان محرم نيست.
 .22زن عمو زن دايى انسان به انسان محرم نيستند ،مگر اينكه زن عمو ،خاله انسان و زندايى ،عمه انسان باشند ،و
همچنين اگر زن عمو زن دايى ،مادر زن انسان باشند باز هم محرم مى شوند.
 .23خواهر زن انسان به انسان محرم نيست ،ولى تا وقتى خواهر اول در قيد ازدواج اوست ،نمى تواند با خواهر دوم ازدواج
كند.
 .24اگر انسان بخواهد خواهر زاده يا برادر زاده همسرش رابه عقد ازدواج خودش درآورد ،بايد از همسرش كه خاله يا عمه او
مى شود ،اجازه بگيرد و بدون اجازه آنها ازدواج جايز نيست.
 .25از خويشان زن انسان ،غير از آنچه گفتيم به انسان محرم نيستند .بنابراين ،خواهر زن ،عمه و خاله زن ،زن برادر زن،
برادر زاده و خواهر زاده زن به انسان محرم نيستند.
 .26مادر زن پدر انسان به او محرم نيست؛ يعنى مادر زن جديد يا قديم پدر انسان به او محرم نيست .پس اگر پدر انسان
غير از مادر او دو زن ديگر گرفته باشد -يكى پيش از مادر انسان و ديگرى بعد از مادر او -در اين صورت ،آن دو زن به انسان
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محرم اند ،ولى مادران آنها به انسان محرم نيستند.
 .27هرگاه مردى زن مدخوله اش ) (8را طاق دهد ،آن زن مطلقه به آن مرد نامحرم مى شود ،ولى دختر قبلى آن زن به مرد
محرم است؛ همچنين مادر آن زن به مرد محرم است ،و نيز پسرى كه آن مرد از زن سابق داشته با آن زن محرم است و پدر
آن مرد با آن زن نيز همين حكم را دارد.
 .28اگر مردى با زنى زنا كند ،دختران آن زن با زانى نمى توانند ازدواج كنند و اين عمل حرام است .همچنين اگر (نعوذ باه)
مردى با مردى لواط كند ،خواهر و مادر و دختر مفعول به فاعل نامحرم اند و ازدواج با آنها حرام است و اگر ندانسته ازدواج
كنند ،بايد هر زمان كه فهميدند ،از يكديگر جدا شوند.
 .29دو برادر مى توانند با دو خواهر ازدواج كنند ،و در اين صورت ،فرزندان آنها عموزاده و خاله زاده يكديگرند.
درس هفتاد و سوم :محرم و نامحرم :از راه شير خوردن يا رضاع
 .30هرگاه كودك شيرخوارى كه هنوز دو سالش تمام نشده است ،از پستان زن بيگانه اى (غير مادرش) كه فرزندى زاييده و
شير دارد .به مدت يك شبانه روز يا پانزده نوبت متوالى شير بخورد (9)،زن شير دهنده كه او را ))مرضعه(( مى نامند مادر
رضاعى شيرخوار ناميده مى شود و طفل شير خوار ناميده مى شود و طفل شير خوار فرزند رضاعى او به حساب مى آيد و
فرزندان ديگرى كه از پستان آن زن شير خورده اند ،چه نسبى باشند و چه رضاعى ،خواهر و برادر آن كودك خواهند بود .و
همچنين فرزندان اين برادر و خواهر ،برادر زاده و خواهر زاده آن كودك هستند ،و نيز شوهر زن شير دهنده ،پدر كودك است و
برادر آن شوهر ،عموى كودك و خواهرش عمه او و مادرش جده او و برادر شير دهنده دايى او و خواهرش خاله او مى شود.
و همچنين تمام نسبتهايى را كه در بحث خويشاوندى گفتيم در اينجا محقق مى شود به اين معنا كه همه نسبتها با قيد
رضاعى پيدا مى شود؛ يعنى گفته مى شود :برادر رضاعى ،عموى رضاعى ،خاله رضاعى و ...بنابراين كودكى كه از غير
مادر خود شير مى خورد و شرايط رضاع محقق مى شود ،دو پدر و دو مادر دارد (پدر و مادر نسبى و پدر و مادر رضاعى) و
وقتى بزرگ بشود و همسر بگيرد و داراى اواد شود ،آن اواد ،نوه هاى زن شير دهنده و شوهر او محسوب مى شوند.
توضيحات :الف .تمام نسبتهايى را كه گفتيم ،بين شيرخوار با مرضعه و شوهر او حاصل مى شود ،نه بين خواهر و برادر و
عمو و عمه و خاله و دايى شير خوار با مرضعه و شوهر و اوادش .بنابراين نه خواهر شير خواهر با پسر مرضعه محرم مى
شود و نه برادر شير خوار با دختر او ،و همچنين عمو و عمه و دايى و خاله شير خوار با مرضعه و شوهر و اوادش نامحرم و
بيگانه هستند.
ب .هرگاه زن مرضعه ،دخترى را از يك خانواده شير بدهد و پسرى را از خانواده ديگر ،آن دو كودك خواهر و برادر رضاعى
يكديگر مى شوند.
ج .زنى كه دو شوهر كرده و از هر دو شوهر داراى فرزند گشته و از شير فرزند شوهر اول دخترى را از يك خانواده شير داده و
از شير فرزند شوهر دوم پسرى را از خانواده ديگر ،آن دو كودك خواهر و برادر رضاعى يكديگر نيستند و محرم نمى شوند،
چنانكه خواهران و برادران ديگر آنها كه از مادر خودشان شير خورده اند با كودكى كه از شير آن زن (شيرى كه از شوهر ديگر
پيدا كرده) خورده است ،محرم نمى شوند .ولى اگر مرضعه ،دختر و پسرى را كه از دو فاميل هستند ،از شيرى كه از يك
شوهر پيدا كرده است شير بدهد ،آن دو كودك خواهر و برادر رضاعى مى شوند ،ولى خواهران و برادران ديگر آنها كه از اين
زن شير نخورده اند ،هر يك به ديگرى محرم نمى شوند؛ يعنى مثا اگر فاطمه و حسين را (كه دو كودك از خانواده هستند)
خانمى شير بدهد ،فاطمه به حسين محرم مى شود اما به برادر حسين (با فرض اينكه آن خانم به برادر حسين شير نداده)
نامحرم است و مى تواند با او ازدواج كند.
د .در نسبتهاى رضاعى ،فقط محرم شدن و حرمت ازدواج ثابت مى گردد ،نه ارث بردن؛ بنابراين به عنوان مثال ،شيرخوار از
پدر نسبى اش ارث مى برد نه از پدر رضاعى اش.
 .31هر گاه كودك شيرخوار بزرگ شود و ازدواج كند و داراى اواد بشود ،اواد او هم نوه هاى مرضعه و نوه هاى شوهرش
محسوب مى شوند.
 .32زنى كه بچه انسان را شير داده است -يعنى همان مرضعه -به منزله زن انسان نيست تا مادرش به انسان محرم باشد؛
اما اگر همسر انسان مادر رضاعى باشد ،يعنى خودش در كودكى از زنى شير خورده باشد ،اكنون آن زن (مرضعه) به انسان
محرم است.
و همچنين اگر همسر انسان خودش مادر رضاعى باشد ،يعنى پيش از آنكه همسر انسان شود همسر مرد ديگرى بوده و در
خانه آن مرد بچه اى زاييده و شيرى پيدا كرده و باشيرش مثا دخترى را شير داده ،اكنون آن دختر رضاعى به انسان محرم
است ،و نيز اگر پسرى از زن انسان شير بخورد سپس بزرگ شود و داماد بشود ،همسر او عروس انسان است ،و با او
محرم است.
 .33اگر شما از زنى شير بخوريد كه آن زن در زمانى كه شير خوار بوده است از زن ديگرى شير خورده باشد ،در اين صورت،
شوهر اين زن پدر رضاعى او مى گردد و اكنون آن پدر رضاعى به شما هم محرم است ،زيرا پدر رضاعى مادر رضاعى شما
محسوب مى شود و حتى اگر اين پدر رضاعى ،برادر و خواهرى داشته باشد ،آندو عمه و عموى رضاعى شما محسوب مى
شوند و با شما محرم اند .فرض كنيد نرجس خانم شما را در كودكى شير داده و خود نرجس را وقتى كوچك بوده مريم خانم
شير داده است؛ بنابراين اان شوهر مريم خانم به شما محرم است زيرا پدر رضاعى شماست ،و نيز برادر شوهر مريم خانم
به شما محرم است چون عموى رضاعى شماست ،و اگر شما (خواننده كتاب) مرد هستيد با مادر و عمه مريم خانم محرم
ايد ،زيرا آندو مادر و عمه رضاعى شما هستند .همچنين شوهر نرجس خانم اگر در ايام طفوليت از زنى شير خورده آن زن،
هم مادر رضاعى شوهر نرجس خانم است و هم مادر رضاعى شما و به شما محرم است .پس به طور خاصه مى توان
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گفت پدر رضاعى مادر رضاعى ،و پدر رضاعى و پدر رضاعى ،و مادر رضاعى پدر رضاعى و مادر رضاعى مادر رضاعى ،پدر و
مادر رضاعى شما هم محسوب مى شوند و به شما محرم اند؛ همچنين خواهر و برادر اينها عمو و عمه و دايى و خاله
رضاعى شما محسوب مى شوند و با شما محرم هستند.
 .34پدر و كودك شيرخوار نمى تواند با دختر نسبى يا رضاعى شوهر مرضعه و نيز با دختر نسبى او ازدواج كند ،ولى فرزندان
اين پدر كه از آن زن شير نخورده اند ،مى توانند با اواد آندو ازدواج كنند .مثا اگر راضيه خانم پسر شما را شير داده است و
ايشان دخترى دارد به نام نجمه ،شما نمى توانيد با نجمه ازدواج كنيد .و نيز اگر شوهر راضيه خانم دخترى دارد به نام
فاطمه ،شما نمى توانيد با فاطمه ازدواج كنيد ،خواه فاطمه فرزند نسبى پدرش باشد (يعنى پدرش او را به وجود آورده
باشد) و خواه فرزند رضاعى (يعنى شير همسر آن مرد را خورده باشد) .اما پسران شما (غير از پسرى كه راضيه خانم به او
شير داده است) مى تواند با نجمه يا فاطمه ازدواج كنند.
 .35نسبتهايى را كه تاكنون گفتيم اگر به وسيله رضاع حاصل شود ،يعنى به وسيله شير دادن دو نفر محرم شوند ،مانع
ازدواج مى گردد .بعد ازدواج هم اگر اين نسبتها پيدا شود ازدواج را باطل مى كند .مثا اگر مردى دختر شير خوارى را به عقد
خود درآورد ،سپس آن دخترك را به دخترش بدهد تا به او شير بدهد .ديگر آن كودك زن او نيست بلكه نوه او (دختر دخترش)
شده است ،و اگر كودك را مادرش شير بدهد ،كودك خواهر رضاعى او مى شود و عقد باطل خواهد شد ،و نيز اگر خواهرش
به كودك شير بدهد ،آن مرد دايى دخترك مى شود ،و اگر زن برادرش به او شير بدهد آن مرد عموى دخترك مى شود ،و
بااخره اگر زن خودش به كودك شير بدهد ،هم كودك و هم زنش بر او حرام مى شوند؛ زيرا مرضعه مادر زن او مى شود و
شيرخوار دختر رضاعى او.
مثال ديگر :هر گاه زنى نوه دخترى خود را شير بدهد ،دخترش به دامادش حرام مى شود ،به دليل آنچه در ماده  34بيان شد
كه پدر كودك شيرخوار نبايد با دختر مرضعه ازدواج كند .حتى اگر كودك از زن ديگر داماد انسان (غير از دخترش) باشد باز هم
اگر انسان كودك را شير بدهد دخترش ،به دامادش حرام مى شود .همچنين اگر انسان بچه داماد شوهر خود (بچه داماد
ناتنى اش) را شير بدهد ،ازدواج داماد ناتنى با همسرش به هم مى خورد ،زيرا در آن صورت ،گويى داماد با نوه شوهر
انسان ازدواج كرده است ،در حالى كه ما قبا گفتيم پدر با نوه شوهر مرضعه ازدواج كند.
يادآورى :در تمام اين صورتها اگر شرايط رضاع محقق نشود ،يعنى شير كامل داده نشود ،يعنى شير كامل داده نشود يا
كودك از پستان نمكد بلكه با شيردوش و مانند آن شير بخورد ،اشكالى پيش نمى آيد و ازدواجها باطل نمى شود .براى
اطاع بيشتر به توضيح المسائل مرجع تقليدتان رجوع كنيد.
 .36اگر مردى بخواهد دخترى غير از دختر خود را بزرگ مى كند با او محرم شود مى تواند دخترك را به خواهرش بسپارد تا
او را شير كامل بدهد؛ در آن صورت ،آن مرد دايى رضاعى دخترك مى شود و با او محرم مى گردد و اگر زن برادرش به او
شير بدهد ،آن مرد عموى دخترك مى شود .و اگر زنى بخواهد پسر غير از خود را بزرگ كند و با او محرم شود راهش اين
است كه آن پسر را به خواهر خود يا زن برادر خود بسپارد تا به او شير كامل با شرايطى كه دارد -بدهد؛ در اين صورت،آن زن
خاله يا عمه رضاعى پسرك مى شود و با او محرم مى گردد.
 .37دو برادرى كه ازدواج كرده اند و در يك خانه زندگى مى كنند ،اگر بخواهند زن هر يك به ديگرى محرم شود ،راهش اين
است كه اين دو برادر ،دو دختر شيرخوار پيداكنند و هر يك از آن دو برادر يكى از دو كودك را به عقد خود در آورد ،آنگاه هر
كدام بچه شيرخوار خود را به زن برادر خويش بسپارد تا به او شير كامل -با شرايط آن -بدهد؛ در اين صورت ،زن برادرش ،مادر
زنش مى شود و به او محرم مى گردد .البته نبايد فراموش كنيد كه ازدواج آنها با كودك باطل مى شود چون كه عموى كودك
شده اند.
 .38نسبتهايى كه به وسيله رضاع پديد مى آيد و سبب محرم شدن زن و مردى مى شود كه در نتيجه ازدواج آنها با هم
جايز نيست -به اين شرط صحيح است كه حصول اين نسبت در مرحله اول باشد نه در مرحله دوم كه ازمه مرحله اول است
و به منزله آن مرحله محسوب مى شود .پس اگر همسر شما برادر خودش را شير بدهد ،فقط آن كودك پسر شما مى
شود نه آنكه همسرتان هم دختر شما بشود و بگوييد خواهر پسرم به منزله دخترم مى باشد و ازدواج شما با او باطل
گردد .و نيز اگر همسر شما پسر برادرش را شير بدهد ،آن كودك پسر شما مى شود و زن شما عمه اوست ،ولى نبايد
بگوييد كه عمه فرزندم به منزله خواهرم مى باشد و ازدواج با خواهرم حرام است .و باز اگر همسرتان عمو يا عمه شما را
شير دهد ،مادر رضاعى آن مى شود ،چون آن به منزله مادر بزرگ (مادر پدر) من هستند .حقيقت اين است كه آنها به منزله
مادر بزرگ شما هستند و در مرحله دوم و ازمه نسبت اول كه به وسيله رضاع حاصل شده است .يعنى زن شما مادر آنها
شده است (10)،نه آنكه مادر بزرگ حقيقى شما باشند.
 .39زنى كه برادر يا خواهر شما را شير داده و مادر رضاعى آنها شده است ،مى توانيد او را به عقد ازدواج خود درآوريد و
نبايد بگوييد او مادر برادر يا خواهر من است پس به منزله مادر من است ،و همچنين اگر ابتدا زن شما باشد و آنگاه برادر يا
خواهرتان را شير دهد ،ازدواج شما باطل نمى شود .40 .زنى كه كودك دختر شما را شير داده و مادر رضاعى او شده
است ،به منزله دختر شماست نه دختر حقيقى شما ،تا به شما محرم گردد و ازدواج با او حرام باشد ،و همچنين اگر
همسر شما او را شير دهد ،همسر شما بر شما حرام نمى شود (اگر چه در اين صورت دختر شما به داماد شما حرام مى
شود چنانچه در مثال ماده  34ذكر گرديد).
 .41اگر زنى فرزند خواهر شما را شير بدهد ،مادر رضاعى او مى شود و به منزله خواهر شما ولى با شما محرم نيست،
زيرا اين نسبت در مرحله دوم حاصل شده و ازمه مرحله اول ،يعنى مادر شدن اوست؛ همچنين اگر همسر شما او را شير
بدهد ،ازدواج شما با او باطل نمى گردد .همچنين اگر زنى عمه يا عموى شما را شير بدهد ،به منزله جده مادرى (مادر
مادر) شماست و با شما محرم نمى گردد و اگر همسر شما يكى از اينان را شير بدهد ،ازدواج شما با همسرتان باطل
نمى گردد.
ياد آورى :فقهاى اعظام مى فرمايند :شير خوارگى با شرايطش كه موجب محرم شدن و حرمت ازدواج مى گردد بايد شرعا
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ثابت شود .پس اگر كسى مثا شك كند كه پانزده مرتبه كامل شير داده و يا كمتر ،در اين صورت ،بايد بنارا بركمتر بگذارد؛
يعنى بگويد رضاع شرعى حاصل نشده است .و نيز اگر مرضعه مرده است و اكنون كسانى كه شهادت دهند كه آن مرحومه
اين كودك را شير داده است ،بايد شهادت دهندگان دو مرد عادل چهار زن عادله باشند و بايد شهادت آنها با تفصيل باشد،
يعنى بگويند ما با چشم خود ديديم كه آن مرحوم پانزده مرتبه متوالى اين كودك را از پستان خود شير داد ،و خاصه قاضى
بايد تمام تفاصيل را از آنها بپرسد؛ اگر همگى شرايط را كامل و صحيح گفتند ،آنگاه حكم به رضاع را صادر كند.
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-۳دليل

 .284اينكح ابوالمر تضع فى اواد صاحب اللبن(11).

پدر طفل شيرخوار با فرزندان صاحب شير نمى تواند ازدواج كند.
 .285حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خااتكم و بنات ااخ و بنات ااخت و امهاتكم الاتى ارضعنكم و
اخواتكم من الرضاعه و امهات نساءكم و ربائبكم الاتى فى حجوركم من النساء كم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم
بهن فا جناح عليكم و حائل ابنالكم الذين من اصابكم و ان تجمعوا بين ااختين اا ما قد سلف ان ه كان غفورا رحيما(12).
حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرتان و دخترتان و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران و برادر و خواهران رضاعى
شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته
ايد -و چنانچه آميزش جنسى با آنها نداشته ايد (ازدواج با دختران آنها) براى شما مانعى ندارد -و (نيز) همسران پسرانتان
كه از نسل شما هستند (نه پسر خوانده ها) .و (نيز حرام است بر شما) اينكه ميان دو خواهر جمع كنيد (با دو خواهر در
يك زمان ازدواج كنيد) مگر آنچه در گذشته واقع شده ،كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
درس هفتاد و چهارم :جدول محرم و نامحرم
در جدولهاى اين درس ما سعى كرده ايم خاصه سه درس قبل را به صورت بسيار فشرده بياوريم .در اولين جدول
خويشاوندان محرم و در جدول دوم خويشاوندان نامحرم آمده است .البته ذكر اين نكته ازم است كه چنين نيست كه در هر
رديف جدول شماره  2تمام نامحرمها ذكر شده باشد و اگر مثا در رديف  )) 11داماد خاله(( نيامده است معنايش اين باشد كه
داماد خاله نامحرم نيست ،و بر عكس ،آنچه در شماره  1نيامده به اين معنا نيست كه نامحرم است بلكه در اين دو جدول
مقدارى كه بيشتر مورد نياز و ابتاى مردم بوده و به ذهن نويسنده خطور كرده و ظرفيت جدول اقتضا داشته از دروس قبلى
استخراج گرديده است:

پدر

مادر

برادر
خواهر

جدول شماره  - 1محرمها
پدر پدر پدر پدرت پدر مادرت
پدر مادر
و ...
پدرت
پدرت
پدر پدر شوهرت و
پدر
پدر پدر مادرت و ...
...
شوهرت شوهرت
مادر پدرت
مادر مادر
مادر
مادر پدر
مادرت
مادرت
مادرت
مادر مادر زنت و هر
مادر
مادر مادر پدرت و ...
چه باا
زنت
زنت
رود
برادرت (تني باشد يا
ناتني)
خواهرت (تني باشد يا
ناتني)

عمو

عمويت

پدر مادر
پدرت

پدر مادر
مادرت

مادر پدر
پدرت

مادر پدر
مادرت

عموي پدر عموي عموي مادر
عموي
پدر
پدرت و ...
مادرت عموي پدرت پدرت
مادرت
عمه
مادر
مادرت

عمه

عمه ات

عمه
پدرت

عمه مادرت عمه پدر
پدرت

دايي

دايي ات

دايي
پدرت

دايي مادر دايي
مادر
دايي مادرت مادرت
پدرت

عمه
عمه مادر پدر
مادرت
پدرت
و ...
دايي پدر
پدرت
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خاله

خاله ات

شوهر

شوهرت

خاله
پدرت

خاله مادرت

شوهر شوهر دختر
دخترت
دخترت

شوهر
دختر
پسرت

زن پسرت
زن پدر زن عمويي
زن عمو و زن
زنت
زن دايي که عمه ات زن پدرت دايي که زن نوه ات مادرت که خاله ات
زن
باشد
مادر زنت
باشد
باشد
داماد
داماد داماد نوه
دامادت و هر چه پايين داماد داماد دختر
نوه
دختر
داماد
پسرت
دخترت
دخترت
رود
پسرت دخترت
عروس
عروس
پسر
عروس
عروس
دختر
عروست
عروس
دخترت و
دخترت
پسرت
پسرت
...
پسر پسر پسر
پسر
پسر پسر
پسر
دختر
پسرت
پسر
دخترت
دخترت
پسرت
پسرت
پسرت
دختر
دختر دختر دختر
دختر
دخترت
دختر پسر
پسرت
دخترت
دخترت
پسر
زن
دختر
دختر
دخترت
دختر پسر دختر ربيبه
دختر دختر پسرت
پسرت
مدخوله
ات
ربيبه ات
ات
نبيره
نبيره پسرت و هر
نوه
نوه پسرت نبيره ات
نوه ات
نوه و نبيره
دخترت چه پايين تر
دخترت
رود
دختر زنت(چه از شوهر
ربيبه(دختر) قبل از شما باشد چه از
شوهر بعد از شما)

پدر
مادر

پدر زن
پدرت
مادر زن
پدرت

برادر
برادر
شوهرت

خواهر

خواهر
زنت

عمو

عموي
شوهرت

عمه

عمه
مادري
عمه ات

جدول شماره  - 2نامحرمها
پدر
پدر زن
پدر زن
پدر زن پدر هوويت پدر دامادت
عروست
عمويت
عمويت
برادرت
مادر
مادر
مادر زن
پدر زن
مادر زن
عروست
دامادت
دايي ات
عمويت
برادرت
برادر
برادرزاده برادر خوانده خوانده
يکي از
ات
شوهرت
خويشانت
خواهر
خواهر
خوانده
خواهر زاده خوانده ات
يکي از
زنت
*
خويشانت
عموي هر
عموي
عموي
عموي
يک از
مادري
عروست
دامادت
خويشان
عمويت
شوهرت
عمه هر
يک از
عمه زنت عمه ربيبه
خويشان
ات
زنت
]file:///C|/1/2/03.html[6/20/2011 12:44:47 AM

دايي
پدري
دايي
دايي ات

دايي
شوهرت

دايي پسر
شوهرت

خاله خاله زنت خاله پدري خاله ربيبه
ات
خاله ات
شوهر
شوهر مادر شوهر عمه شوهر خاله
ات
ات
شوهرت

دايي هر
يک از
دايي دختر
شوهرت خويشان
شوهرت
خاله هر
يک از
بستگان
زنت
شوهر
شوهر
عروست
که پسرت خواهرت
نباشد
زن برادرت زن برادر
زنت

زن پدر
زن
زنت
داماد
داماد
داماد
داماد
برادرت
شوهرت خواهرت
عروس
عروس
عروس
عروس عروس
ربيبه ات
برادرت
خواهرت
زنت
پسر
پسر عمو و پسر خاله و
پسر دايي پسر هووي
پسر دامادت پسر عمه
مادرت
که نوه ات
ات
ات
نباشد
نوه
دختر
دختر
دختر زن
دختر زني
دختر عمو و
عروست
عروست
که
دامادت
برادر
دختر
هووي
دختر
غير
که با او زنا
عمه و خاله
دختر
نبيره
که
ات
نوه
که
ات
نوه
زنت
مادرت
مدخوله
کرده اي
و دايي ات
نباشد ات نباشد
نباشد
ات
ربيبه
ربيبه
پدرت**
زن عمويت زن دايي ات

* خواهر خوانده :دختر بيگانه اي که او را به خواهري پذيرفته باشي.
** دختري که نامادري انسان از شوهر قبلي اش دارد ،يعني خواهري که نه از پدر با انسان يکي مي باشد و نه از مادر.
درس هفتاد و پنجم :تنها قوانين الهى :مى تواند سعادت خانواده را تاءمين كند
هيچ مكتب و آييتى ،بلكه هيچ فرد عاقلى ،ضرورت قانون و حكم و ضابطه را ،حتى در محيط خانواده كه شالوده بناليس بر
يگانگى و محبت و يكرنگى و محبت و يكرنگى استوار است ،انكار نمى كند؛ زيرا هر چند امور جنبى و فرعى خانواده ،مانند
تقسيم كار و رسيدگى به امور كودكان و طبخ و نظافت ،با توافق زوجين يا با تعاون و همكارى آنها صورت پذيرد ،اما امور
اصلى و زير بنايى خانواده ،مانند اينكه ازدواج با چه اشخاصى جايز و با چه اشخاصى حرام است و همچنين تعيين
انحرافهاى جنسى و مقدار مجارات منحرفان و حقوق و وظايف اساسى زن و شوهر و راه حل اختاف آنها و صدها مانند اين
امور ،همه و همه ،احتياج به ضابطه و قانون و حكم و دستور دارد تا هرج و مرج و اختال ،در نظام خانواده راه نيايد.
اكنون بحث ما اين است كه اين قانون و ضابطه از چه منبعى بايد صادر شود و اين حكم و دستور را چه كسى بايد بدهد؟
شايد در اين مطالب هم كسى شك و ترديد نكند كه وجود دو صفت در مرجع قانونگذار ازم و ضرورى است :اول آنكه
قانونگذار از مقدمات و شرايط و توابع و لوازم قانون خود اطاع كافى داشته باشد؛ دوم آنكه انحصار طلب و سود جو و خود
خواه نباشد تا جهت قانون را به سود خود و فاميل و دوستانش منحرف نسازد.
مسلمان مى گويد :داناترين و بى غرض ترين منشاء صدور قانون ،خداوند متعال و آفريدگار جهان هستى است كه هم از
ذرات وجود مادى انسان آگاه است و هم از غرايز و عواطف و احساساتش و هم از روابط آنها با يكديگر؛ زيرا همه آنها را
خودش ساخته و خاصيت بخشيده و به هم پيوسته و ارتباط داده است و او خود غنى با لذات است و هيچ گونه اى كمبود و
نيازى در ناحيه ذات مقدسش راه نداشته تا در قانونگذارى اش احتمال سود جويى و انحصار طلبى پيدا شود.
مسلمان مى گويد :كسى كه جانور آبزى مانند انواع ماهيها رادر درياها و اقيانوسها ساخته و پرداخته و چنين مقدر داشته
است كه عمر خود را درون آب بگذارانند و از آن طرف انسان را با تمام اعضاء و جوارح و خصوصياتش ،مثل دستگاه گوارش و
جهاز هاضمه ،چنان مقدر داشته است كه در خشكى زندگى كند ،وقتى مى گويد ماهى فلسدار براى دستگاه گوارش
انسان مناسب وحال است و ماهى بى فلس نامناسب و حرام ،بهتر از هركس ديگر سود و زبان و تناسب و عدم تناسب آن
را حساب كرده است .همچنين وقتى مى گويد گوشت پرندگانى كه بيشتر بال مى زنند و چينه دان و سيخك پا دارند ،حال
و گوشت پرندگان ديگر حرام است ،در آنجا حساب مناسب و ارتباط گوشتها را با معده و روده اى كه خودش ساخته است،
بهتر از هر كس ديگرى مى داند.
مسلمان مى گويد :كسى كه نطفه اى رابه شكل دختر و نطفه ديگر را به شكل پسر مى سازد و در رحم دختر ،جريان
قاعده ماهانه و حيض را مقدر ساخته است و اين رحم و ريزش ديواره آن را براى پسر قرار نمى دهد و نيز بر چهره پسر در
زمانى معين مو مى روياند و چهره دختر راصاف و خالى مى گذارد ،از هر كسى ديگر بهتر مى داند و بيش از همه حق دارد
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كه براى حيض دختر و محاسن صورت پسر ،قانون و تشريعى وضع كند و دستوراتى در حد واجب و حرام و مستحب و مكروه
بدهد .همچنين خداوندى كه به دختر و پسر عواطف و احساسات خاصى عنايت فرموده و رابطه آنها را با امور اخاقى و
اقتصادى و اجتماعى انسان ،در نظر گرفته است ،بيشتر از هر كس ديگرى حق دارد درباره ازدواج و تشكيل خانواده آنها -از
خواستگارى تا طاق و مرگ و ارث و وصيت -سخن بگويد و دستور بدهد و امر و نهى نمايد؛ زيرا امورى را كه موجب التيام و
جدايى زن و شوهر است او مى داند ،راه سعادت و شقاوت زن و شوهر را او تشخيص مى دهد ،به راه ترقى و تكامل
فرزندان آنها و نسل آينده او شناخت كامل دارد.
بنابراين هيچ منشاء و مركزى و هيچ شخص و گروهى ،جز خداوند متعال و كانال وحى او ،شايستگى قانونگذارى را ندارد.
با وجود چنين دليل روشن و منتفى كه هيچ كس نمى تواند خدشه اى در آن وارد كند ،مردمى راكه همواره خودخواهى و
شهوت پرستى ،وادار كرده است تالگد به بخت خود بزنند ،در غالب اوضاع و احوال مشاهده مى كنيم كه قانون معتدل و
متوسط خالق مهربان خود را پشت سر گذارده ،به افراط و تفريط مى گرايند ،كه ما در اينجا به چند نمونه از اين افراط و
تفريطها اشاره مى كنيم:
 .1طاق
خداوندى كه انسان را با غرايز و عواطف خاصى آفريده است مى داند كه گاهى مرد در انتخاب همسر دچار اشتباه مى
شود و با زنى ازدواج مى كند كه به هيچ وجه ممكن نيست با او توافق پيدا نمايد و شريك زندگى او شود .در چنين صورتى
مرد ،زن رامقصر مى داند و زن ،مرد را ،و هر دوى آنها مى گويند اى كاش چنين كارى را نمى كرديم .يا ممكن است براى
يكى از آنها بيمارى مسرى يا جنون يا اعتياد يا علت ديگرى پيش آيد كه هر عاقل و خردمندى ،در چنين صورتى ،بهترين چاره
و عاج را جدايى آنها مى داند.
اسام هم طبق همين قضاوت عقل و فطرت ،طاق و جدايى زن و شوهر را از يكديگر امرى جايز و حال دانسته است؛ ولى
تمام كشورهاى كاتوليك مذهب جهان ،بيش از پانصد سال ،با اين حكم روشن و بدون اشكال الهى مخالفت مى ورزند و مى
گفتند ازدواج پيمان مقدسى است كه جز مرگ هيچ شخص يا قانونى حق ندارد اين رشته را بگسلد و معتقد بودند كه طاق
حرام و نامشروع است .كليساى كاتوليك رسما اعام مى كرد)) :اگر يكى از زوجين ديوانه شد ،بر ديگرى ازم است كه تا
آخر عمر از همسرش پرستارى كند و حق گرفتن همسر ديگر راهم ندارد(( .و باز فتوى مى داد كه)) :اگر ميان زن و شوهر
اختاف و نزاعى رخ داد ،بايد حداكثر تا مدت سه سال ،از يكديگر جدا باشند و مثا زن به خانه پدرش برود و بعد از سه سال
به خانه شوهرش بيايد و با يكديگر زندگى كنند((.
تعجب اينجاست كه چنين حكم ظالمانه و مخالف انصاف و عقل و وجدانى بيش از پنج قرن ،در ميان صدها ميليون جمعيت
تبليغ مى شد و عملى هم گشت واحدى هم اعتراض و حتى استيضاح نداشت.
وقتى كاسه صبر مردم لبريز شد و آه و فغانشان به آسمان رسيد ،قانونگذاران پارلمانى جراءت پيدا كردند تا شرايطى را براى
جواز طاق تصويب كنند .رسوايى بيشتر وقتى پيش آمد كه يكى از شرايط تصويب طاق را زنادادن زن قرار داده بودند .در
نتيجه تصويب چنين حكمى ،زن و شوهرى كه مى خواستند از يكديگر جدا شوند و رضايت و اختيار خودشان ،براى وقوع
طاق كافى نبود ،مى رفتند و مرد بيگانه اى را به عنوان ))طرف ثالث(( مى ديدند و او را اجير مى كردند تا بيايد و با زن زنا
كند و شهودى هم حاضر مى كردند و با چنين حيله اى ،خود را از حماقت و لجاجت ابلهانه تصميم گيران كليسا نجات مى
دادند(13).
عاوه بر آنكه چنين زن و شوهر ناموافقى تا زمانى كه به اين حيله دسترسى پيدا مى كردند ،هر يك از آنها به حكم اجبار
غريزه جنسى ،با همسران غير رسمى بسيارى رابطه پيدا مى كردند ،حتى زنان تا آنجا كه نويسنده كتاب ))طاق و
نقل مى كند ))در چند سال پيش كه براى مدت كوتاهى ،پيش كه براى مدت كوتاهى ،مكالمه هاى تلفنى نيويورك بازرسى
شد ،ماحظه گرديد كه بسيارى از زنان نيز به شوهران خود خيانت مى كنند (((14).
سرانجام قانونگذاران كشورهاى مسيحى بقدرى در شرايط طاق گشاده دستى كردند ،كه اكنون آنها خيلى آسان تر از
مسلمين زنان خود را طاق مى دهند و در اين مساءله به جانب افراط رفته اند.
تجدد ((

 .2سن ازدواج
شريعت مقدس اسام كه قانونگذارش همان آفريننده انسان و تمام جهان است ،حداقل سن ازدواج را براى پسر و دختر كه
در اين سن مى توانند اقدام به ازدواج نمايند ،طبق طبيعت و فطرت آنها ،ابتداى بلوغشان قرار داده است و هيچ پسر و
دخترى قبل از رسيدن به سن بلوغ حق ندارند ازدواج كنند و اگر اولياى پسر و دختر نابالغ ،عقد ازدواج را منعقد ساختند،
تنفيذ و صحت آن ازدواج مشروط به بالغ شدن و ازدواج آنهاست ،چنانچه در هر عقد ديگرى نظير بيع و صلح و اجاره و مانند آن
نيز چنين است .پس اگر كودك پس از رسيدن به سن بلوغ ،عقد ولى را امضاء نكرد و آن همسر را نپذيرفت ،عقد باطل مى
شود و ازدواجى صورت نمى گيرد؛ اما چنانچه پذيرفت ،همان عقد رسميت پيدا مى كند و آن دو تن همسر قانونى يكديگر
مى شوند و مى توانند زندگى زناشويى خود را شروع كنند هر چند ابتداى سن بلوغ باشند ،و نيز حق دارند مراسم
زناشويى را تا چند سال به تاءخير اندازند ،چنانكه هر دختر يا پسرى بعد از بلوغ حق دارد امر ازدواج را به تاءخير اندازد و در
زمان كه صاح دانست ازدواج كند.
البته شارع اسام هيچ گاه واجب نكرده است كه پسر در پانزده سالگى يا دختر در نه سالگى ازدواج كند ،چنانچه ازدواج
خود رسول اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم) و ائمه معصومين (عليه السام) و فرزندانشان همگى سالها بعد از رسيدن به
سن بلوغ انجام يافته است ،مگر ازدواج حضرت زهرا (سام ه عليها) كه آن هم بنا به نقل بعضى از تواريخ در هجده
سالگى بوده است و يا همان استثناى نادرى است كه بيان كرديم ،بلكه حقيقت دستور اسام اين است كه اگر در ابتداى
بلوغ شرايط ازدواج و همسردارى در وجود او يافت شود ،از جهت قوانين اسام ،مانعى براى او نيست و نبايد جلوى آزادى او
در امرى كه به خير و صاح اوست و عقل و فطرت هم آن را تاءييد مى كند ،گرفته شود .اما كسانى كه به خاطر جلوگيرى از
نرخ رشد بى رويه جمعيت و امثال آن با حكم صريح و روشن خالق مهربان خود مخالفت مى ورزند و توصيه مى كنند كه
دختران و پسران مثا نبايد تاسن سى سالگى ازدواج كنند دچار محاذير و مشكات اخاقى و ناهنجاريهاى اجتماعى و
بزهكاريهاى جوانان بدون همسر مى شوند.
زمانى كه در بريتانيا حداقل سن ازدواج پسر را بيست و يك سال و حداقل سن نامزد احراز نخست وزيرى را هجده سال
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تصويب كرده بودند (و شايد اكنون هم چنين باشد) ،مردم آن كشور اعتراض كردند كه آيا مردى كه مى تواند در سن هجده
سالگى نخست وزير بشود و مملكتى را اداره كند ،براى ازدواج كردن بايد سه سال ديگر صبر كند؟ قانونگذاران پاسخى داده
بودند كه بيشتر به شوخى شباهت دارد و گفته بودند)) :گاهى اداره يك زن از اداره يك كشور مشكل تر است!(( كه البته از
نظر يك مسلمان بهتر اين بود كه پاسخ مى دانند :حق همان است كه خالق پسر و دختر گفته است و عقل و فطرت آن را
تاءييد مى كند ،ولى ما براى رفع اشكاات اقتصادى و اجتماعى چنين قانونى را وضع نموده ايم و دختر و پسر را تا چند سال
از حق طبيعى و مشروع خود محروم مى كنيم تا به مشكات افزايش جمعيت دچار نشويم .گرچه از اين ناحيه هم دچار
مشكات پيدا شدن فرزندهاى غير فانونى و مانند آن مى شوند.
خاصه از مذاق اسام دانسته مى شود كه :اواد خداوند متعال دختر و پسر را بعد از نه سال و پانزده سال آزاد مى گذارد
تا هر وقت بخواهند و صاح بدانند ،ازدواج كنند (البته در روايتى امام صادق (عليه السام) در پاسخ كسى كه گفت ما
فرزندان خود را در كوچكى همسر مى دهيم ،فرمودند )) :اين گونه همسران غالبا الفت نمى گيرند )((.و اگر هيجان و غريزه
جنسى بر دختر يا پسرى چنان غالب شود كه او را به استمناء (جلق زدن) يا زنا كردن يا انحرافات ديگرى وادار كند ،ازدواج بر
او واجب مى گردد؛ و ثانيا از نظر اسام ،شايد بهتر آن است كه سن دختر شش سال كمتر از پسر باشد؛ و ثالثا مهريه و
جهيزيه و تشريفات ديگر نبايد چنان سنگين گرفته شود كه مانع ازدواج گردد؛ و رابعا پسر نبايد از هزينه تكفل همسر خوف
داشته باشد كه آن ترس مانع ازدواج گردد ،بلكه بايد به پروردگار خويش توكل كند و وعده اى را كه خالق مهربان در كتاب
مجيد خويش داده است -كه جوانان فقيرى را كه ازدواج كنند ،از فضل خويش بى نياز مى كنم -باور كند.
و باز درباره سن مناسب ازدواج ،نسبت به دختران ،پيغمبر اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم) فرموده است)) :دختران باكره
مانند ميوه هاى روى درختان اند(( .در اين حديث شريف ،آن حضرت تشبيه بسيار لطيف و دقيق و مطالبى فرموده است:
همان طور كه ميوه نه در زمانى كه كال و نارس است بايد چيده شود و نه زمانى كه بپوسد و فاسد شود ،دخترى كه نتواند
شوهر را درك كند و از وظايف همسردارى عاجز باشد و نتواند قبول مسؤ ليت كند ،ميوه كال و نارسى است كه هنوز بايد
روى درخت (در خانه پدر) بماند تا گذشت زمان ،او را رسيده و شيرين و آبدار كند ،و باز اگر دخترى نشاط و طراوت و جوانى را
از دست بدهد و ازدواج نكند ،در حقيقت ،همان ميوه درخت مانده و پوسيده و تباه شده اى است كه هر چه بيشتر بماند بر
افسردگى و پژمردگى اش افزوده مى شود و به گنديگى و عفونت مى رسد و ديگر آب رفته به جوى باز نمى گردد.
خاصه سخن آنكه سن ازدواج ،بلوغ جسمى و رشد فكرى است و اسام حد بلوغ جسمى را بيان كرده و راجع به رشد
فكرى حدى معين نفرموده بلكه آن را در اختيار خود زوجين و اولياى آنها گذارده است ،به دو دليل :دليل اول آنكه رشد فكرى
حد و مرز مشخصى ندارد و مانند بلوغ جسمى در چارچوب لفظ و عبارت نمى گنجد ،و دليل دوم اينكه كسانى هم كه رشد
فكرى ندارند ،همسرانى مانند خود يا داراى نقصى ديگر پيدا مى كنند و بااخره بايد ازدواج كنند و يا ممكن است مردى
رشيد با دخترى كه رشد بالقوه دارد ازدواج كند و سپس در اثر تربيت ،رشد فكرى او به فعليت برساند ،يا پدرى كه فرزند
خردسال دارد و مى ترسد بميرد و فرزندش در حال يتيمى ازدواج كند ،براى او همسر مى گيرد و هيچ يك از اينها را نبايد از
حق طبيعى و مشروع خود محروم ساخت.
 286عن هشام بن الحكم ،عن ابى عبده او ابى الحسن عليهما السام،

قال :قيل له :انا نزوج صبياننا و هم صغار قال فقال :اذا زوجوا و هم صغار ،لم يكادوا يتاءلفوا(15).

هشام بن حكم گويد :مردى به امام صادق يا موسى بن جعفر (عليه السام) عرض كرد :ما فرزندان خود را در كوچكى
همسر مى دهيم .حضرت فرمود :اگر در خردسالى ،ازدواج كنند ،به آسانى الفت نمى گيرند.
 287يا ايهاالناس ان جبرئيل اءتانى عن اللطيف الخبير فقال :ان اابكار بمنزله الثمر على الشجر اذا ادرك ثمره فلم يجتن
افسدته الشمس و نثرته الرياح و كذالك اابكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء اا البعوله و االم يومن عليهن
الفساد ا نهن بشر(16).
امام صادق (عليه السام) فرمودند :روزى رسول اكرم (صلي ه عليه و آله و سلم) بااى منبر رفت و پس از حمد و ثناى
الهى فرمود :جبرئيل از پيشگاه الهى نزد من آمد و گفت دختران باكره مانند ميوه روى درخت اند ،موقعى كه مى رسد اگر
چيده نشود اشعه آفتاب فاسدش مى كند و وزش باد آن را پراكنده مى سازد؛ همچنين دختران وقتى به حد بلوغ رسيدند و
مانند زنان در خويشتن تمايل جنسى احساس كردند دارويى جز شوهر ندارند و اگر همسر نگيرند از فساد ايمن نيستند،
چرا كه بشرند و بشر از خطا و لغزش مصون نيست.
 .3حجاب
اگر در موضوع طاق ،حماقت ارباب كليسا سبب شد كه با حكم عادانه و منطقى خالق مهربان مخالفت شود و قرنهاى
ممتادى جمع كثيرى از بندگان خدا در سختى و فشار باشند ،در موضوع حجاب ،شهوترانى و زنبارگى مردانى بوالهوس و
عياش سبب شد تا جنس زن ،اسير و مقدور شهوت مردان گردد و از حصار امن و سنگر استوار خود خارج شود و به دام
هرمردى افتد كه ميلش به او گرايش يابد و از همه بدتر آنكه نام اين اسارت را ))آزادى(( گذاشتند ،در صورتى كه حقيقت
))آزادى(( اين است كه انسان در زندگى خويش احساس اختناق كند و براى رهايى خويش اقدامى نمايد تا خود را از آن
محدوديت و اختناق بيرون آورد .مثا اگر بلبل زيبايى در خانواده اى باشد و گاهى براى ايمنى از گزند شغال و روباه به درون
قفس رود و گاهى بيرون آيد و در فضاى خانه گردش كند و روى سر و شانه و دست اهل خانه نشيند ،در اين صورت ،خود را
در آن محيط ،آزاد و مختار و فارغ و شاد احساس مى كند؛ ولى اگر صيادى بازيگر و شياد بيايد و به او بگويد)) :تا كى در اين
محيط كوچك خود را مبحوس مى كنى؟ از اين خانه كوچك بيرون بيا و خيابان و بوستان را ببين(( ،بلبل مظلوم هم فريب صياد
شياد را مى خورد و از محيط امن خود خارج مى شود و رزق و برق خيابان و پارك و لب دريا و برخى محافل كذايى به او اجازه
نمى دهد كه درباره آنچه صياد از او مى ستايد فكر كند .آيا اين را هم بايد آزادى ناميد؟ نتيجه اين فريبكارى و فريب خوارى،
فقط آزادى صياد در بهره بردارى از بلبل مظلوم است ،نه آزادى خود او .او در خانه و كاشانه نخستينش آزاد بود و اكنون گرفتار
و مبتا و اسير است .او اگر در آنجا چند دوست مهربان و صميمى داشت ،اكنون هزاران دشمن دوست نما و صيادان شياد
پيدا كرده است كه با چاپلوسى و چرب زبانى ،او را زير دست و پاى خود مى اندازند و از هويت و شخصيت ،تهى اش مى
سازند.
شما را به خدا ،اين حدود دو ميليارد زنى كه اكنون ادعاى آزاد شدن مى كنند و در دام تيرهاى نگاه اين و آن افتاده اند و
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حتى اختيار حفظ شرمگاه خود را ندارند ،آيا اينان آزادى ادعايى را خودشان به دست آورده اند يامردان هوسباز آن را به آنها
عطا كرده اند؟ و آيا آن مردان ،در اين پيشنهاد كه باكمال جديت و سعى و تاش هم تعقيب كرده و مى كنند ،خيرخواه و
دلسوز زنان شده بودند و براى رضاى خدا و تقرب به ذات مقدسش ،خواستند عمل خدا پسندانه اى -به اصطاح خودشان
انجام دهند يا آزادى خود را از بهره بردارى از ايشان مى خواستند؟ اين مردان شياد چرا اكنون مى خواهند زبان كسى را كه
سخن از حجاب و عفاف مى گويد ،از دهانش بيرون آورند و نوشته هايش را بسوزانند؟
به شما مردانى كه با اين صيادان شياد همنوا نشده و نمى شويد و به شما بانوانى كه فريب آن صيادان مكار را نخورده و
نمى خوريد ،مى گويم)) :تنها فكر كردن در همين موضوع كه چرا مردان براى آزادى زنان دلسوزى مى كنند نه خود زنان ،آيا
كافى نيست كه ما بفهميم اين مردان ،صياد و شيادند و خداوند رحمان ،كه سخن از حجاب و عفاف زن مى گويد ،حنان
است و منان ،هر چند اكنون ميلونها زن ،فريب خورده باشند و به تقليد از صيادان شياد ،طوطى صفت در پس آينه ،فرياد
آزادى برآورند؟
شما مى دانيد كه دامنه فريب به جايى رسيده است كه در بسيارى از كشورهاى اروپا و خود اياات متحده ،مجالس
مسابقات زيبايى اندام تشكيل مى شود و سالى يك بار ،دختران معصوم را در برابر هزاران جوان تماشاگر برهنه مى كنند و
ساق پا و كمر و پستان و مو و چشم و ابروى آنها را بازرسى مى كنند و نمره مى دهند و در آخر يكى از آنها به عنوان ملكه
زيبايى برمى گزينند و از فرداى آن روز ،آن دختر فريب خورده جراءت نداشته بدون مراقب پليس قدمى از خانه بيرون گذارد و
بااخره هم او در ميان رقابت شهوت پرستان پولدار و هرزه ،با ترس و دلهره ،كوتاه مدتى ،زندگى ننگين و پر آشوبى را طى
مى كند و هزاران دختر ديگر كه در اين آزمايش ننگين و شرم آور رفوزه شده اند ،افسرده و دماغ سوخته ،رنگ پريده و لب
آويخته ،در گوشه عزلت و انزوا مى خزند.
اگر اينچنين است پس قدر عفت و حجاب و مكتب و رهبران دينى خود را بدانيد و سخن ما را به گوش خواهرانى كه مختصر
فاصله اى از لحاظ فكرى با ما دارند ،برسانيد.
 .4سه طاقه
هر عاقلى مى داند كه اختاف زن و شوهر ،زمانى كه شديد گردد و به اوج برسد و ديگر توافق ممكن نباشد ،مصلحت اين
است كه از يكديگر جدا شوند و به اصطاح شرعى ))طاق(( واقع شود ،ولى رسيدن به اين مرحله و تشخيص اين وضعيت
براى ما انسانها بسيار مشكل و براى خداوند متعال و آفريننده هستى بسيار آسان است ،بلكه بايد بگوييم تشخيص اين
موقعيت براى انسانها محال است ،حتى براى خويشاوندان زن و شوهر و حتى براى زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به
زن ،زيرا همه مى دانيم كه منشاء اراده و قصد براى انسان ،غير اختيارى است و گاهى كافرى مسلمان مى شود و دوستى
دشمن مى گردد و فاسقى به عبادت خداوند روى مى آورد و معتادى تارك مى شود ،در صورتى كه همه دوستان و خويشان
آنها بلكه حتى خود او چنين تغيير حالتى را در وجود خويش احتمال نمى داد.
بنابراين اگر زن و شوهرى با يكديگر اختاف پيدا كردند ،بطوريكه تمام خويشان و دوستان آنها و مقامات قضايى مورد مراجعه،
توافق آن دو نفر را محال دانستند و طاق واقع شد ،ولى بعد از يك ماه جدايى ،شوهر پشيمان گشت و تقاضاى رجوع به
همسر خود را نمود ،نبايد تعجب كرد و صادر كنندگان امر طاق را خاطى و مجرم دانست؛ زيرا اگر به آنها بگوييد :چرا حكم
طاق كرديد ،خواهند گفت)) :دل در دست خداست(( .اين زن و شوهر ،آن روز واقعا از هم متنفر و مخالف يكديگر بودند و
امروز ناگهان تو تغيير يافته و خواهان و موافق هم شده اند و شايد خودشان هم نتوانند علت اين تغيير را توضيح دهند.
پس اگر چنين است و دل انسان در دست خداست -زيرا او انسان و دلش را آفريده است -آفريننده انسان مى گويد :اگر زن
و شوهرى اختاف پيدا كردند و كار به طاق رسيد ،پس از طاق اگر شوهر پشيمان شد ،مى تواند به همسرش رجوع كند
و يا اگر عده طاق گذشته و زن ،شوهر نكرده است ،مى تواند او را دوباره عقد كند و باز هم اگر اختاف پيدا كردند و كار به
طاق كشيد ،مانند بار اول مى توانند آشتى كنند و زندگى را از سر گيرند؛ ولى اگر بار سوم اختاف پيدا كردند و طاق واقع
شد ،ديگر بايد بدانند كه زندگى آنها با آن صورت قابل ادامه نيست و زن بايد شوهر ديگرى اختيار كند و شوهر زنى ديگر
بگيرد و نبايد بيهوده عمر خود را تلف كنند و به جاى كارهاى مثبت و مفيد ،هر روز به قهر و آشتى بپردازند.
حال اگر زن ،شوهرى ديگر كرد؛ ولى شوهر دوم وفات نمود يا زن را طاق داد و شوهر اول ميل به آشتى پيدا كرد و زن هم
موافق بود ،مى توانند دوباره زن و شوهر يكديگر شوند و زندگى را از سر گيرند.
اگر باور كنيم كه ))دل در دست خداست(( و امكان دارد اين زن و شوهر پس از تحمل آنچه پيش آمده است ،توبه كرده و سر
عقل آمده باشند ،از اين حكم الهى تعجب نخواهيم كرد.
قابل انعطاف بودن انسان ،از ديد خالق و آفريننده دانا و مهربانش تا آنجا پيش مى رود كه مى فرمايد :اگر تمام اين امور بار
ديگر تكرار شود ،يعنى سه طاق ديگر واقع شود و زن ،شوهر ديگر كند و باز آن شوهر بميرد يا زن را طاق دهد و آن زن و
شوهر لجوج و سرسخت توبه كنند و بخواهند زندگى را از سر بگيرند ،خداوند مهربان مانع چنين خيرى نمى شود و به آنها
اجازه ازدواج مجدد را مى دهد؛ ولى اگر اين بار هم نادانى كرد و سه طاق ديگر هم ميان آنها واقع شد ،آن زن براى
هميشه بر آن مرد حرام مى شود و ازدواج مجدد آنها به هيچ نحو ممكن نيست.
حال اگر كسى از اين حكم الهى تعجب كند و بگويد :چرا خداوند متعال براى توافق يك زن و شوهر تا اين حد پيش رفته و اين
مقدار اغماض و تسامح نموده است ،نويسنده خواهد گفت :اگر در ميان ميليونها زن و شوهر دانا و فهميده يك زوج لجوج و
يكدنده و ستيزه جور و كله شق پيدا شوند كه تا هشت بار طاق دادن و اينكه زن ،دو شوهر ديگر اختيار كند پيش بروند،
ولى بعد از رجوع يا از ازدواج نهم ،لجاجت را كنار گذارند و واقعا زن و شوهرى مهربان شوند و برگذشته خود افسوس خورند،
آيا خداوند مهربان بايد توبه آنها را نپذيرد و مثا بعد از طاق سوم و چهارم بگويد شما بر يكديگر حرام گشته ايد؛ خداوندى كه
هفت ساعت براى توبه كردن مهلت داده و نوشتن گناه را به تاءخير مى اندازد؟ خداوند مهربان توبه پذير ،ابدا چنين تنگ
نظرى و كوته بينى بندگانش را دوست ندارد ،خصوصا اگر پاى فرزند يا فرزندانى در ميان باشد و به واسطه جدايى پدر و مادر،
يكى از دور كن زندگى آنها شكسته شود.
اما بعد از طاق نهم ،او كه بندگانش را بهتر مى شناسد ،مى داند كه در ميان ميليونها زن و شوهر ،حتى يك زوج هم پيدا
نمى شود كه بتوانند با يكديگر توافق كنند و زندگى سالمى داشته باشند و هيچ انسانى نمى تواند چنين شرايط و چنين
شماره طاق و شوهران ديگرى را تخمين بزند و برنامه ريزى كند.
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اما آنچه در ميان مردم ما شهرت يافته است كه شوهرى را كه زن ،بعد از طاق سوم اختيار مى كند ))محلل(( مى نامند و
حتى با او شرط مى كنند كه آن زن فقط يك شب زن او باشد و فرداى آن شب طاقش دهد تا به شوهر اول خود باز گردد،
در آيات و احاديث اسامى شاهد و دليلى برايش يافت نمى شود .از نظر مقررات اسام ،بعد از طاق سوم زن بايد به عقد
دائم مردى ديگر درآيد و آن عقد بايد قطعى و منجز باشد نه معلق و مشروط ،و اختيار طاق هم به دست شوهر است ،و
اين حكم دليل بر اين است كه بعد از طاق سوم ،شوهر اول بايد به فكر زنى ديگر باشد و زن به فكر شوهرى ديگر ،مگر
اينكه اتفاقى بيفتد و بعد از مدت كوتاهى شوهر دوم بميرد يا زن را طاق بدهد ،كه اسام در چنين صورتى ازدواج مجدد آنها
را تجويز مى كند تا اگر تقصير از زن بوده است ،پس از زندگى كرد :با شوهر دوم بفهمد كه ))به هركجا كه رود آسمان همين
رنگ است(( و اگر تقصير از شوهر بوده است ،او هم پس از مدتى تحمل بى همسرى ،شايد از خر شيطان پايين آمده
باشد.
و باز چنانكه كه گفتيم ،خداوند متعال مى داند كه بعضى از بندگان كله شقش ،اين بار هم خر شيطان را رها نمى كنند و
آزمايش مجددى را مى طلبند ،چنانكه نسبت به سارق و شرابخوار هم خداوند حكيم اين گونه دستورى مى دهد.
سارقى كه در دزدى اولش دستش بريده شد ،اگر توبه كرد و از دزدى دست برداشت ،كسى با او كارى ندارد و مانند ساير
مسلمين زندگى مى كند؛ ولى اگر بار دوم سرقت نمود ،پاى چپش هم بريده مى شود؛ باز اگر توبه كرد ،با همان حال
زندگى مى كند ،ولى اگر بار سوم دزدى كرد ،كشته مى شود ،چنانكه شرابخوار هم بار اول و دوم هشتاد تازيانه مى خورد
و بار سوم كشته مى شود -البته اين احكام از نظر فقهاى اعظام با اندكى شدت و ضعف بيان مى شود) (17ولى اصل سخن
ما اين است كه بعضى از گنهكاران و خطاپيشگان ،با چشيدن يك بار مجازات و عقوبت ،متنبه مى شوند و بعضى با دو بار و
آن كه گناه را سه بار انجام داد ،از نظر خالق متعال قابل اصاح نيست و بايد در جامعه نباشد يا زمينه مخالفت و گناه در
اختيارش نباشد.
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-۴-

-۴دليل
 288قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) ...:و ان هو عملها اجل سبع ساعات و قال صاحب الحسنات لصاحب
السيئات و هو صاحب الشمال :ا تجعل عسى ان يتبعها بحسنه تمحوها فان ه عزوجل يقول ))ان الحسنات يذهبن
السيئات (( او ااستغفار(18).
در حديثى پيامبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود ...:اگر كسى گناهى را مرتكب شود هفت ساعت به او مهلت مى
دهند .فرشته اى كه ماءمور نوشتن نيكيهاست به فرشته ديگر كه ماءمور نوشتن گناهان است مى گويد :شتاب مكن،
باشد كه پس از اين ،كار نيكى انجام دهد كه گناهش را برطرف سازد ،براى اينكه خداوند عزوجل فرموده است)) :همانا
نيكيها بديها را مى برد((.
289و انكحوا اا يامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم ه من فضله و ه واسع عليم(19).
و بايد مردان بى زن و زنان بى شوهر و كنيزان و غامان نيكوكار خود را به ازدواج يكديگر در آوريد (تا در ميان مؤ منان كسى
بدون همسر نباشد .و از فقر نترسيد كه) اگر مرد و زنى فقيرند ،كه خداوند به لطف خود آنان را بى نياز و مستغنى خواهد
فرمود ،كه خداوند به احوال بندگانش آگاه و رحمتش وسيع (و نامتناهى) است.

درس هفتاد و ششم :خواستگارى :سفارشات اسام به پسر
بجز اسام ،كدام مذهب و مكتب را ديده ايد كه به فكر ترقى و سعادت انسان ،حتى قبل از انعقاد نطفه اش ،باشد و بخواهد
تهذيب و اصاح و تكامل او را از آن نقطه شروع كند؟ غيراز كتاب و سنت كه دو ماءخذ متقن و جاويد اسام است ،كدام كتاب
و نوشته اى را در روى زمين خوانده ايد كه در موضوع خواستگارى ،يعنى انتخاب همسر ،دستوراتى دقيق و عميق و در عين
حال مفصل و مشروح به پسر و دخترى بدهد كه مى خواهند در آينده عروس و داماد و سپس پدر و مادر شوند و آن گاه مى
خواهند نطفه انسانى را منعقد سازند كه در آينده اى دورتر ،قدم به دنيا مى گذارد و مهمان پروردگار خود و عزيز پدر و مادر
خويش مى شوند؟
اسام عزيز در موضوع خواستگارى ،هم صاح و سعادت پسر و دختر و هم خير و كمال كودكان آينده را كه نتيجه و ثمره
ازدواج آنها هستند ،در نظر گرفته است.
سفارشات اسام به پسر هنگام خواستگارى
در گزينش دختر ،اوا پسر نبايد مسامحه و سهل انگارى كند و چشم بسته و تحقيق نكرده اقدام به ازدواج نمايند .امام
صادق (عليه السام) به كسى كه مى خواست ازدواج كند ،فرمود :بنگر كه هستى خود را در كجا مى گذارى و چه كسى
را شريك مالت مى كنى و از دين و رازت آگاه مى سازى؟ و ثانيا سفارش اسام به خواستگاران اين است كه :شما در
انتخاب همسر ،تنها مال و جمال را مورد توجه قرار ندهيد ،بلكه تقوى و نجابت و ديانت را محو و اساس صفات دختر بدانيد و
عنايت خاص خود را متوجه آن سازيد و به مال و جمال و بقيه شؤ ون اجتماعى به ديده جنبى و فرعى بنگريد و بدانيد كه اگر
فقط مال و جمال دختر ،مورد نظر شما باشد ،خدا شما را به خودتان وا مى گذارد و از آن ازدواج خيرى نمى بينيد .زيرا بنده
اى كه هواى نفس خود را بر توصيه خالق دانا و مهربان خويش مقدم دارد ،سزاوار است كه به مقصودش -كه در عين حال به
زيان او هم هست -نرسد؛ ولى اگر به سخن خالق و حكيم و مهربان خود گوش دهيد و در خواستگارى دختر ،ديانت و نجابت
را مورد عنايت قرار دهيد ،به دخترى با مال و جمال هم خواهيد رسيد.
اينها نه تنها گفته نويسنده و تراوش فكر و انديشه اوست بلكه همگى مضامين اخبار و احاديثى است كه پيامبر اكرم(صلى
ه عليه و آله و سلم)و ائمه معصومين (عليه السام) به ما رسيده است كه در مقام دليل ،برخى از آنها را با حساب
رياضى و استدال منطقى براى شما خواننده محترم توضيح مى دهيم:
دخترى كه جمال فوق العاده دارد ،اگر ديابت و نجابت نداشته باشد ،غالبا خودخواه و مغرور است ،متكبر و خودبين است و
چنين زنى قيمومت و حكومت شوهر را به مقدارى كه اسام دستور داده است ،نمى پذيرد بلكه مى خواهد بر شوهر خود
تحكم كند ،ناز بفروشد ،زور بگويد و خود را برتر و بااتر و صاحب اختيار خانه و حكمفرماى بر شوهر بداند و خاصه در زندگى
خانوادگى به خودش نمره بيست و به شوهرش نمره كمتر مى دهد .به تعبير ديگر ،او خود را سه كيلو مى داند و شوهرش
را دو كيلو و با خود حساب مى كند كه هيچ گاه سه كيلو زير دست دو كيلو نمى شود.
مشكل ديگر اين گونه زنان ،نگهدارى و محافظت آنها از دستبرد جوانان شهوت پرست پولدار است .زن صاحب جمال اگر دين
نداشته باشد ،در برابر مردان هوسباز -خصوصا اگر بداند كه مال و ثروت بيشترى دارند -دلبرى و دلربايى مى كند و مى
خواهد شوهرى در رديف خود بااتر از خود پيدا كند ،و آن گونه مردان هم هنر بازيگرى و صيادى دارند .شيطان هم در ميانه
دام و طناب انداخته و تور و تله مى گستراند و دانستانهايى را كه هر روز در رسانه هاى خبرى جهان مى خوانيد و مى
شنويد برپا مى كند.
اينجاست كه در ضرب المثلهاى آزموده كه برخى از آنها به حد مبالغه و اغراق هم رسيده است ،مى خوانيد:
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 .1زيبايى بدتر از شراب است ،زيرا زيبايى هم دارنده را مست مى كند و هم بيننده را.
 .2زن زيبا مال همه است و زن زشت مال خودت.
 .3زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.
 .4مراقبت كردن از يك جوال مگس آسان تر است تا از يك زن زيبا.
 .5زن زيبا مال دنيا خائن ترين چيزهاست.
 .6زن زيبا خواهران بسيارى است.
 .7اگر مردى زن زيبايش را نزند از ديوار باا مى رود.
پيداست كه اگر زن ديانت و تقوا داشته باشد ،تمام اين مشكات حل مى شود و شيطان و نفس اماره و جوان هرزه،
كوچكترين راه كمترين نفوذى به ماءمن عفت و حصار عصمت او پيدا نمى كنند و اين همان مطلبى است كه اسام توصيه
مى كند :در موضوع خواستگارى ،ديانت و اصالت خانوادگى را در جه اول مقصود خود قرار دهيد.
و اما نسبت به مال .مال هم مانند جمال ،غرور و نخوت مى آورد ،و مال و ثروت زن منتى است كه همواره بر دوش شوهرش
سنگينى مى كند و ساح برنده اى است در دست زن و موجب خجلت و سرافكندگى شوهر .زن مالدار راضى نيست كه
سوزنى از جهيزيه و اموال خود را به شوهر خويش دهد ،مگر آنكه بيشتر آن را از او توقع داشته باشد و تا حدى هم حق با
اوست؛ زيرا زنان غالبا در آمد و مستمرى ثابتى ندارند و طبعا بخيل تر از مردان اند.
على (عليه السام) فرموده است)) :صفت بخل در مردان از رذايل اخاقى است و در زنان از فضايل و محاسن است (((20).

عاوه بر آنكه برخى از بانوان ديرتر از مردان باور مى كنند كه:

بر مال و جمال خويشتن غره مشو

كان را به شبى برند و اين را به تبى

در اينجا هم اگر ديانت و اسام واقعى باشد ،مشكل حل مى شود ،زيرا زن ثروتمند متدين وقتى شوهر خود را ايق و قابل
ديد ،با خود مى گويد)) :او همسر من است ،چه كسى از او سزاوارتر به كمك است؟ اگر امروز به او كمك كنم ،فردا كه
تمكن و توانايى يافت ،محبت مرا چند برابر جبران خواهد كرد(( .شوهر هم اگر متدين باشد ،به راهى غير از اين نمى رود.
همسر متدين فكر مى كند كه خداوند متعال به من مال و ثروت بيشترى نسبت به همسرم داده است تا مرا امتحان كند كه
ببيند آيا به وظيفه ام عمل مى كنم يا نه؟
انسان نسبت به نيازمند بودن هر كسى بتواند شك كند و او را دروغگو بداند ،نسبت نياز همسرش چنين شكى ندارد ،زيرا
او را كاما مى شناسد .عاوه بر همه اينها محبتى كه در اثر بذل مال از جانب شوهر نسبت به زن پيدا مى شود،
استوارترين ستونى است كه بناى خانواده را تا آخر عمر ،راسخ و خلل ناپذير نگه مى دارد.

از محبت تلخها شيرين مى شود
از محبت خارها گل مى شود
از محبت سجن گلشن مى شود
از محبت نيش نوشى مى شود
از محبت سقم صحت مى شود
از محبت مرده زنده مى شود

از محبت مسها زرين شود
از محبت سركه ها مل مى شود
بى محبت روضه گلخن مى شود
وز محبت شير موشى مى شود
وز محبت قهر رحمت مى شود
وز محبت شاه بنده مى شود

خاصه و بعد از همه آنچه گفته شد ،اسام نمى گويد پسر هنگام خواستگارى بايد به مال و جمال زن توجه نداشته باشد و
حتما زن فقير و بى جمال انتخاب كند .آرى ،اسام ذوق زيبا خواهى و خوشگل پسندى او را ناديده نمى گيرد و محبت مال و
جمال را كه در نهاد او سرشته است خدشه دار نمى سازد .اسام مى گويد پسر نبايد تمام مقصودش مال و جمال باشد و
ديانت و نجابت را فراموش كند .پسر بايد به جمال عروس هم توجه داشته باشد و نسبت به آن بى اعتنا و بى تفاوت نباشد،
بلكه اين موضوع نياز به سفارش ندارد .پيغمبر اكرم صلى ه عليه و آله فرموده است)) :بهترين زنان امتم زنى است كه
چهره اش زيبا بوده و مهريه اش زياد نباشد(( .نيز درباره باكره بودن و زيبايى مو و سفيد بودن پوست و ميشى بودن چشم و
پرگوشت بودن كعب پا و كفل و خوشبو بودن و ميان قد بودن زن در روايات سفارشاتى شده است كه حاكى از توجه اسام
نسبت به زيبايى است (21).ولى جان كام اين است كه اگر امر داير بين جمال و دين باشد ،پسر بايد دين را مقدم بدارد؛
يعنى دختر كم جمال متدين را بر خوش جمال ولى بى تفاوت نسبت به امور دينى ترجيح دهد.
هدف ديگرى كه در ازدواج نكوهيده و ناپسند قلمداد مى شود و در احاديث و اخبار از آن مذمت شده است ،هدف فخر
فروشى و خود نمايى است .گاه مردى با زنى ازدواج مى كند تنها به قصد اينكه ديگران ببينند و بشنوند و -به خيال خام و
واهى او -بر وى آفرين گويند يا حسد برند و غمگين شوند ،و خاصه چيزى كه در ميان نيست رضايت خدا و تشكيل خانواده و
امتثال دستور اسام است.
پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)مى فرمايد :چنين ازدواجى را خدا به ذلت و خوارى مى كشاند و در قيامت به
مقدارى كه شوهر از آن بهره برده است  .بر لب گودال دوزخش نگه مى دارد و سپس در آنجا سرنگونش مى كند .اگر
كسى بندگى خود و مولويت خدا را باور داشته باشد ،مى داند كه چنين مجازاتى سزاوار چنان بنده سركش و خود محور و
نافرمانى است.
دليل

 290انظر اين تضع نفسك و من تشركه فى مالك و تطلعه على دينك و سرك(22).

امام صادق (عليه السام) به مردى كه قصد ازدواج داشت فرمود :بنگر كه شخصيت خود را چه موضعى مى گذارى و چه
كسى را در مالت شريك مى كنى و از دين و رازت آگاه مى سازى؟
 291سمعت ابا عبده (عليه السام) يقول :انما المراه قاده فانظر الى ما تقلده(23).
امام صادق (عليه السام) فرمود :زن مانند گردن بند است ،پس بنگر كه چگونه گردنبندى براى خود مى گيرى.
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 292قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :من تزوج امراه ايتزوجها اا لجمالها لم يرفيها ما يحب و من تزوجها لمالها
ايتزوجها اا له و كله ه اليه فعليكم بذات الدين(24).
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :كسى كه با زنى تنها به خاطر جمالش ازدواج كند ،خوشايند خود را از او
نبيند ،و كسى كه با زنى به خاطر مالش ازدواج كند ،خدا او را با همان مال واگذارد (و لطف و رحمت خود را باز مى گيرد) .بر
شما باد به زنى كه دين داشته باشد (و با او ازدواج كنيد).
 293قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :ا تنكح المراه لجمالها فلعل جمالها يرديها و ا لمالها فلعل مالها يطغيها و
انكح المراه لدينها(25).
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :زن را نبايد به خاطر مال و جمالش به همسرى گرفت ،زيرا جمال شايد
سرنگونش كند و مال شايد به طغيانش وا دارد .زن را تنها به خاطر دينش به همسرى برگزين.
 294قال (عليه السام) :اذا اراد احدكم ان يتزوج فليسال عن شعرها كما يسال عن وجهها فان الشعر احد الجمالين(26).

هر گاه مردى از شما قصد ازدواج نمايد ،از موى دختر هم سؤ ال كند چنانكه از رخسارش سؤ ال مى كند ،زيرا مو از دو ركن
جمال است.

 295عن ابى الحسن (عليه السام) قال :سمعته يقول :عليكم بذوات اا وراك فانهن انجب(27).
را وى گويد :شنيدم حضرت ابوالحسن (عليه السام) فرمود :بر شما باد زنان كفل بزرگ ،زيرا آنها نجيب ترند.

 296عن ابى عبده (عليه السام) قال :اذا تروج الرجل المراه لجمالها او مالها و كل الى ذالك و اذا تزوجها لدينها رزقه ه
المال و الجمال(28).
امام صادق (عليه السام) فرمود :مردى كه با زنى به خاطر مال يا جمالش ازدواج كند ،به همان هدف واگذار مى شود
(رحمت خدا از او گرفته مى شود) ،و اگر به خاطر دين زن با وى ازدواج كند ،خداوند مال و جمال و روزى او كند (اگر در پى
زنى متدين باشد به مال و جمال هم مى رسد).
 297عن النبى(صلى ه عليه و آله و سلم)انه قال :من نكح امراه حاا بمال حال غير انه اراد به فخرا و رياء و سمعه لم
يزده ه بذلك اا ذا و هوانا و اقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ثم يهوى فيها(29)...
پيغمبر(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :مردى كه زن حالى را با مالى حال به همسرى گيرد ولى مقصودش افتخار و ريا
كارى و خودنمايى باشد ،خداوند ذلت و خوارى اش را زياد كند و به مقدارى كه از آن زن بهره برده است ،او را بر لب گودال
دوزخ نگه دارد و سپس در آنجا سرنگون شود.
 298قام رسول ه(صلى ه عليه و آله و سلم)خطيبا فقال ايهاالناس اياكم و خضراء الدمن؟ قال :المراه الحسناء فى منبت
السوء(30).
پيامبر(صلى ه عليه و آله و سلم)در خطبه اى فرمودند :اى مردم! بپرهيزيد از خضراء دمن .به حضرت عرض شد :يا رسول
ه! خضراء دمن چيست؟ فرمود :زن زيبايى كه از خاندان بد و پليد به وجود آمده باشد.
در اينجا مناسب است به سه موضوع ديگر اشاره شود:
 .1در احاديث آمده است كه بهترين زنان ،زنان قرشى هستند .اينان لطف و محبتشان به شوهران خويش بيشتر از ديگران و
مهر و رحمتشان نسبت به اواد خود افزون تر از زنان ديگر است.
 .2در حديث آمده است كه زن احمق را خواستگارى نكنيد كه همنشينى با او باست و فرزندش تباه.
 .3با وجود آنكه نگاه كردن به دختر نامحرم حرام است و ناروا ،اما در مورد ازدواج هنگامى كه بنا شد پسرى با دخترى ازدواج
كند ،جايز است به چهره و دست و مواضع زينت او نگاه كند (31)،ولى تشخيص مواضع زينت و نگاه كردن به موى سرش كه
آيا جايز است يا جايز نيست ،به عهده فقيه و مرجع تقليد است.
دليل
 299قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :افضل نساء امتى اصحبهن وجها و اقلهن مهرا.
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :بهترين زنان امت من زيباترين و كم مهريه ترين آنها هستند.
300عن النبى(صلى ه عليه و آله و سلم)انه قال :خير نسائكم نساء قريش الطفهن بازو اجهن و ارحمهن باو ادهن(32).
پيغمبر(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :بهترين زنان شما مسلمين ،زنان قريش هستند .ايشان نسبت به شوهران خود
لطف بيشترى دارند و نسبت به اواد خود هم مهربان ترند.
 301قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :اياكم و تزوج الحمقاء فان صحبتها باء و ولدها ضياع(33).

رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد ،زيرا همنشينى با او باست و فرزندى كه مى
آورد تباه است.
درس هفتاد و هفتم :خواستگارى :وظيفه والدين و فرزند در اين راستا

پدر و مادر نبايد دختر مورد عاقه خود را بر پسر خويش تحميل كنند ،مثل آنكه پدر ،دختر برادرى داشته باشد يا مادر ،دختر
خواهرى داشته باشد كه واقعا هم از نظر آنها نجيب و متدين و با سواد و هنرمند و صرفه جو و داراى چندين صفت ممتاز ديگر
باشد ،ولى پسر آنها به هر دليلى كه خود مى داند ،آن دختر را نمى خواهد و به او رغبت ندارد و نمى تواند يك عمر با او
زندگى كند و او را محرم اسرار و شريك دين و زندگى خود سازد .در اين مورد پدر و مادر نبايد اصرار كنند و با تردستى و
صحنه سازى ،آن دختر را به ريش پسر بند كنند به گمان اينكه وقتى چند ماهى با هم زندگى كردند ،توافق پيدا مى كنند.
چنين كارى ،هم شرعا مذموم است و هم تجربه ثابت كرده كه چنين عروس و دامادى سر انجام به توافق نخواهند رسيد و
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عواقب ناگهانى به سراغ آنها خواهد آمد .پدر و مادر بايد تنها نصيحت و راهنمايى كنند و سپس پسر خود را آزاد ومختار
گذارند.
البته پسر و دختر بايد بدانند كه پدر و مادر ،هم تجربه بيشترى دارند و هم دلسوز و خيرخواه آنها هستند .پسر و دختر با
والدين خود مشورت كنند ،مخصوصا دختر كه در ازدواج اولش حتما بايد رضايت و اجازه پدر را جلب كند(34).
گاه پسرى كه شوق ازدواج و هوسهاى زودگذر ،ديده بصيرت و چشم دور بينش را محجوب كرده و از تصميم گيرى عاقانه
عاجز مانده است ،پدر و مادر مهربان و دنيا ديده و سرد و گرم چشيده ،او را با نصيحتهاى صادقانه خود كه تواءم با مهربانى و
مايمت و عطوفت است بيدار مى كنند و همچنين دخترى را كه فريفته زبان چرب و نرم جوانى بى تقوا شده است به هوش
مى آورند و گاه نيز قضيه برعكس است؛ يعنى پدر ومادر مثا زيبايى و جمال عروس را در نظر مى گيرند و ثروت و شهوت
داماد را ،ولى دختر و پسر جوان ،ايمان و اخاق و تقوا را ايمان و اخاق و تقوا را در نظر دارند؛ پدر و مادر شخصيت دنيوى و
رفت و آمد فاميلى را در نظر مى گيرند ،و دختر و پسر ،خانه دارى و سواد و سياست دانى را .پيداست كه هر عقلى قضاوت
مى كند كه در اين صورت ،پسر و دختر با زبان مايمى كه تواءم با كمال احترام و ادب باشد ،بايد پدر و مادر خود را متوجه
كنند ،و در صورت اول ،پدر و مادر ،فرزندان خود را متنبه سازند.
اين توجه و تنبه هر چند طوانى و مشكل باشد ،بهتر است از آنكه ازدواجى بدون توافق صورت گيرد و همواره در رفت و آمد
خانوادگى سردى و افسردگى وجود داشته باشد.
اگر پسر فريفته جمال دختر بى تقوايى شده است بايد پدر و مادر به بگويند:
 -1داشتن زيبايى بدون پاكى قلب و نجابت خانوادگى ،درى گشاده به سوى بدفرجامى است.
 -2زيبايى زودگذر است و ناپايدار و در اثر حوادث روزگار از ميان مى رود.
 -3زنى كه به زيبايى صورتش اهميت مى دهد به زيبايى سيرتش نمى انديشد.
 -4تو بايد زنى بگيرى كه وقتى از محل كارت به خانه مى آيى و زنگ در را به صدا درمى آورى ،فورا در را باز كند ،بفرما و
خسته نباشى بگويد ،مرحبا و خوش آمد بگويد ،نه آنكه در خيابانها پرسه بزند و زيبايى فروشى كند.
 -5تو بايد زنى بگيرى كه تو را بشناسد و درك كند ،يعنى وقتى عصبانى شدى ،بداند با چه زبانى با تو صحبت كند و ترا بر
اعصابت مسلط نمايد ،و خاصه اينكه زبانش زيبا باشد بهتر است تا چهره اش.
 -6عفت و پاكدامنى ركن اساسى خانواده و ضامن سامت و بقاى آن است.
 -7زن اگر زشت هم باشد ،جوانى به او تراوت مى دهد ،حسن اخاق و زبان خوش چهره اش را مى پوشاند؛ بعاوه اصا
زشت وجود ندارد ،خداوند زشت نيافريده است.
 -8زيبايى مانند گل است كه در اثر مرور زمان پژمرده مى گردد.
 -9درختى كه ظاهرش بسيار زيبا باشد ولى ميوه اش تلخ و بدمزه ،چه فايده اى دارد؟
 -10مردانى را مى شناسم كه در اثر بى عفتى همسرشان ،او را با كمال زيبايى طاق داده اند.
 -11زيبايى سيرت ،جلوه اى به صورت مى دهد كه قابل تغيير نيست.
 -12اگر هندوانه اى پوستش زيبا و براق و درخشان باشد ولى داخلش كال و بى مزه ،ترا چه سود دهد؟
 -13پسران و لگرد و هرزه هم وقتى مى خواهند ازدواج كنند ،دخترى را انتخاب مى كنند كه باحيا و عفيف باشد نه زيبا و بى
حيا.
 -14اگر همسر بى عفت و ناشايست به خانه بياورى ،خانواده به جاى اينكه كانون آرامش و نشاط باشد به دوزخ عذاب روح
مبدل مى گردد.
و اگر پدر و مادر به فكر مال و ثروت عروس و داماد خود هستند و مهريه و جهيزيه بسيار طلب مى كنند و معيارهاى خرافى و
ارتجاعى را در نظر مى گيرند ،دختر و پسر عاقل بايد به آنها بگويند:
 -1اگر مردى انقدر ثروت داشته باشد ،بايد كه بتواند پنج منزل با تمام لوازمش تهيه كند ولى با همسر و فرزندانش بد اخاق
باشد ،بايد او را در سطل زباله انداخت.
 -2مهريه و جهيزيه بسيار مفصل ،ولى عروس و داماد ناخواهان ،چه مناسبتى با هم دارند؟
 -3مال و ثروت زياد ،نه تنها مزيت نيست بلكه غالبا موجب جدايى و نفرت هم مى شود.
 -4انتخاب همسر گاهى با منطق و استدال پدر و مادر حل نمى شود بلكه ذوق و سليقه در آن دخالت دارد .در اينجا ،دلم
مى خواهد و نمى خواهد نقشى مؤ ثر دارد :دلم ثروت نمى خواهد ،با تجميل و اسراف مخالفم .مگر اين ضرب المثل
مشهور را فراموش كرده ايد كه ))عروس بايد پسند دل داماد باشد((؟
 -5ثروت مانند چرك دست است كه مى آيد و مى رود.
 -6پول و ثروت نبايد هدف باشد بلكه وسيله ايست و بدون داشتن عقل و دين از اين وسيله نمى توان استفاده مطلوب كرد.
 -7خيلى از مهريه هاى كان و جهيزيه هاى سنگين عاقبتش به طاق و جدايى كشيده است .وانگهى آيا شما تاكنون به
اين مطلب توجه كرده ايد كه جهيزيه سنگين ،منزل بزرگ هم ازم دارد كه تهيه آن به عهده من است و اول زندگى انجام اين
كار براى من مقدور نيست؟
 -8شوهر بى تقوايى كه مهريه زنش زياد باشد زن را چنان آزار مى دهد كه بگويد)) :مهرم حال ،جانم آزاد((.
 -9شما باور كنيد كه ما فرزندان اين عصريم و شما فرزندان نسل پيش و عصر گذشته .شما ضوابط و معيارهايى را در ازدواج
در نظر مى گيريد كه در اين عصر ،خرافه و ارتجاعى به حساب نمى آيد .شما شب اولى كه داماد براى ديدن عروس مى
آمد ،او را از خانه بيرون مى كرديد و عرفيات مخصوصى داشتيد؛ در صورتى كه در عرف امروز عاشق و معشوق را از يكديگر
جدا كردن ،جدا كردن روح و تن به حساب مى آيد؛ عاشق و معشوقى كه به زبان حال به يكديگر مى گويند:

وداع جان و تنم استماع رفتن توست

نرو كه گر بر روى خون من بر گردن توست
)) بله ((

اكنون ما تعجب مى كنيم كه شما چگونه چنين جنايتى را مرتكب مى شديد؟ براى شوهران اين عصر شنيدن كلمه
از دختر ،بهترين خاطره شيرينى است كه تا آخر عمر براى آنان لذتبخش است؛ در صورتى كه در زمان شما چنين نبود.
 -10شما زياده از حد سختگيرى مى كنيد و مته به خشخاش مى گذاريد ،در صورتى كه به نظر ما بايد سعه صدر داشت و
با توكل خدا زندگى را از صفر شروع كرد و در عين حال ،پس از چندين سال صاحب فرزندان تربيت شده ،عروس و دامادها،
نوه ها و رفت و آمدهاى آبرومندانه گشت.
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 -11به نظر ما در خريد جهيزيه بايد زوجين صاحب اختيار و تصميم گيرنه باشند ،ولى شما قبول نداريد.
 -12ما معتقديم نبايد مقيد بود كه مراسم عقدكنان و عروسى حتما در فان باشگاه باشد؛ نبايد حتما در جهيزيه ماشين
لباسشويى خارجى ،فريزر ،تلويزيون و جاروى برقى باشد .اينها براى زندگى كردن در درجه اول اهميت نيست و بين زن و
شوهر ايجاد تفاهم نمى كند و بدون اينها هم مى توان دختر و پسرهاى ايق به جامعه تحويل داد .اما شما اين گونه فكر
نمى كنيد .ما مى گوييم كه اگر در خريد مراسم عقد زياده روى كنيد داماد با خودش فكر مى كند كه من در منزل پدرم
كمبود داشته ام و اان فرصتى است تا كمبودهايم را جبران كنم .اما شما به اى :بلند پروازيها افتخار مى كنيد.
 -13به نظر ما جهيزيه دختر هر چه بود ،مادر و خواهر داماد بايد بگويند هر چه هست مال خود دختر است و اختيارش به
دست اوست .پس بعضى از خويشان داماد كه از كم و كسرى جهيزيه دختر سخن مى گويند ،ناقص العقل اند و بد خواه و
خبيث.
 -14زندگى ساده شيرين تر از زندگى پر تجمل است .مثا ما دويت داريم بعد از عقد به ماه عسل برويم و بعد از يك مهمانى
ساده بگيريم و آن همه تشريفات و تجمات را فداى صفاى زندگى كنيم.
 -15مهريه زياد گرفتن به منزله فروختن دختر است .عروسى كه از نظر شما فرشته باشد و در نظر من غول بيابان ،اين
ازدواج چه عاقبتى خواهد داشت؟
 -16شما چون خرتان از پل گذشته است نسبت به ازدواج فرزندتان سختگير هستيد و مى خواهيد با خونسردى ما را
همسردار كنيد .چرا زمان عزوبت خود را به ياد نمى آوريد؟
آيا فكر نمى كنيد كه اين خونسردى شما ممكن است سبب جنون ،خود كشى ،انحراف فكرى ،بيمارى و فرار از خانه
شود؟! اگر بگوييد چناچه والدين و اواد ،پس از انعقاد مجالس متعدد شور و تبادل نظرهاى طوانى نتوانستند به توافق
برسند ،دستور اسام در چنين موردى چيست؟
آنچه از مدارك اسامى استفاده مى شود و عقل و تجربه هم آن را تاءييد مى كند ،اين است كه دختر در ازدواج اولش بايد
با اذن پدر ازدواج كند .و اما در مورد پسر و نيز در مورد ازدواج مكرر دختر -اگر شوهر اول بميرد يا او را طاق بدهد -بهتر است
با نظر پدر و مادر باشد ،ولى نبايد استبداد به خرج دهند و بايد خير و صاح فرزند خود در آزاد بودن در انتخاب خود بدانند؛ زيرا
بااخره آنها بايد با يكديگر زندگى كنند و همسر و همراز و همگام يكديگر باشند ،چنانچه خود آن پدر و مادر در زمان ازدواج
خويش از پدر و مادرشان همين انتظار را داشتند .از طرفى ،اخاقا زننده است كه عروس مطابق ميل پدر و مادر نباشد و با
آنها رفت و آمد نكند ،زيرا پدر و مادر حق حيات به گردن فرزند خود دارند و به صاح فرزند است كه از حمايت پدر و مادر
برخوردار شود .با ذكر اين واقعيتها بايد دانست كه مشاوره و تبادل نظر فرزند و والدين اگر صريع و منطقى باشد و ادامه يابد،
به توافق خواهد انجاميد و ان شاء ه اختاف پيش نمى آيد.

]file:///C|/1/2/04.html[6/20/2011 12:44:51 AM

-۵-

-۵دليل
 302عن ابى عبده عليه السام قال :قلت له :انى اريد ان اتزوج امراه و ان ابوى ارادا غيرها قال :تزوج التى هويت و دع التى
يهوى ابواك(35).
ابن يعفور گويد :به امام صادق (عليه السام) عرض كردم :من مى خواهم بازنى ازدواج كنم ،ولى پدر و مادرم زن ديگرى را
پيشنهاد مى كنند .حضرت فرمود :با زنى ازدواج كن كه خودت مى خواهى و زنى را كه پدر و مادرت مى خواهند رها كن.
 303عن ابى الحسن ااول (عليه السام) :ثالث يجلين البصر :النظر الى الخضره و النظر الى الماء الجارى و النظر الى الوجه
الحسن( 36).
درس هفتاد و هشتم :خواستگارى :انتخاب شوهر
سفارشات اسام به دختر
اسام به دختر و اولياى دختر مى گويد :شما هم نبايد به مال و جمال پسر دلبستگى پيدا كنيد و دين و حسن خلق را از ياد
ببريد ،كه اگر چنين بينديشيد ،خداوند شما را به خودتان واگذار مى كند؛ يعنى لطف و رحمت و دستگيرى خود را از شما باز
مى گيرد ،همان طور كه در مورد پسر هم گفتيم.
شرايطى كه در احاديث و اخبار براى شوهر نقل شده ،عبارت است از :دين و امانت و حسن خلق و عفت و اندكى مال،
چنانكه در بيان دليل خواهيم گفت .پيداست كه از ميان اين شرايط )) ،دين(( (اگر به معنى اسام باشد) شرط صحت است و
بقيه شرط كمال؛ يعنى ازدواج مسلمان با غير مسلمان صحيح نيست .ولى مثا نسبت به حسن خلق و عفت ،اسام مى
گويد :براى دختر بهتر است كه شوهرى عفيف و نيكو خلق انتخاب كند و اگر چنين پسرى به خواستگارى او آمد ،او را رد
نكند و به او جواب منفى ندهد و در انتظبر شوهر ثروتمند و خوش جمال ننشيند ،كه اگر چنين كند ،همان بايى به سرش
مى آيد كه در باره پسر گفتيم ،و اگر فاسق يا ميگسار به خواستگارى او آمد حتما او را رد كند و به او جواب منفى دهد.
اسام به پدر دختر مى گويد)) :اگر دختر خود را به ازدواج شرابخوار درآورى ،قطع رحم كرده اى و چنان است كه دخترت را
براى زنا دادن فرستاده باشى(( .زيرا شرابخوار از هيچ گناهى پروا ندارد و پرده حيا و عصمت ميان خود و خالق خود را بريده
است .و باز امام حسن مجتبى (عليه السام) به مردى كه درباره ازدواج دخترش با آن حضرت مشورت مى كند ،مى فرمايد:
دخترت را به مرد با تقوا بده ،زيرا او اگر دخترت را دوست داشته باشد ،گرامى اش مى دارد و اگر از دخترت خوشش نيايد ،به
او ستم نمى كند و آزارش نمى دهد.
در پايان اين بحث بايد بگوييم :هر گاه دختر يا پسرى به مال يا جمال و يا شؤ ون مادى خويش دلبستگى داشته باشد و
ضوابط اسامى را در عدم دلبستگى به امور دنيوى رعايت نكند ،بدانيد كه او همسر هوى و هوس خويش است نه همسر
شما ،او مى خواهد با مال و ثروت ازدواج كند نه با انسان.
دليل

 304كتب الى ابى جعفر الثانى (عليه السام) اساله عن النكاح فكتب الى :من خطب اليكم فرضيتم دينه و امانته(37).

راوى گويد به امام جواد (عليه السام) نوشتم و از آن حضرت در باره ازدواج پرسيدم .در جواب مرقوم فرمود :هر كس از شما
خواستگارى نمود و شما دين و امانتش را پسنديديد (با او وصلت كنيد).

 305ان رسول ه(صلى ه عليه و آله و سلم)قال :اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ان ا تفعلوه تكن فتنه فى
اارض و فساد كبير( 38).
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :هر گاه كسى كه اخاق و دينش مورد رضايت شماست ،به خواستگارى نزد
شما آمد ،همسرش دهيد .اگر به او زن ندهيد در روى زمين فتنه و فساد بزرگى پيدا مى شود.
 306عن ابى عبده (عليه السام) قال :الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار(39).

امام صادق (عليه السام) فرمود :كفو (همرديف در ازدواج) كسى كه عفيف باشد و مالى هم داشته باشد.
 307قال الصادق (عليه السام) :من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها)(40
امام صادق (عليه السام) فرمود :كسى كه دختر خود را به ازدواج شارب الخمرى در آورد قطع رحم كرده است.

308عن الصادق (عليه السام) انه قال :ليس شارب الخمر اها ان يزوج و ان يؤ تمن على امانه لقوله تعالى ))و ا تؤ
تواالسفهاء اموالكم (( (41).امام صادق (عليه السام) فرمود :شرابخوار شايستگى ازدواج را ندارد و نبايد امانتى به او سپرده
شود ،زيرا خداوند متعال فرموده است ))اموال خود را به سفيهان ندهيد((.
 309قال كتبت الى ابى الحسن (عليه السام) :ان لى ذا قرابه قد خطب الى و فى خلقه سوء قال :ا تزوجه ان كان سيئى
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الخلق(42).

مردى به حضرت ابوالحسن (عليه السام) نوشت :يكى از بستگانم از دخترم خواستگارى كرده است ،ولى او اخاق بدى
دارد .حضرت فرمود :اگر بدخلق است ،دخترت را به ازدواج او مده.
 310قال رجل للحسن (عليه السام) :ان لى ابنه فمن ترى ازواجها له قال :زوجها ممن يتقى ه عزوجل فان احبها اكرمها و
ان ابغضها ا يظلمها(43).
مردى به امام حسن (عليه السام) گفت :دخترى دارم ،او را به ازدواج چگونه مردى در آورم؟ فرمودند :او را به ازدواج مردى
باتقوا درآور ،اگر دوستش داشته باشد ،او را گرامى مى دارد و اگر هم دوستش نداشته باشد ،به او ستم روا نمى دارد.
درس هفتاد و نهم :خواستگارى :ماكهاى غير ضرورى
برخى از نويسندگان معاصر ،شرايط ديگرى را مانند اتحاد در نژاد ،همزبان بودن ،از يك منطقه جغرافيايى بودن و عدم تفاوت
فاحش سنى ،در موضوع ازدواج مطرح مى كنند و وجود آنها را تا حد لزوم و ضرورت با اهميت مى دانند؛ ولى از نظر اسام
اين امور ،در موضوع ازدواج با اينكه مهم است و بايد نسبت به آن توجه نمود ولى به سر حد لزوم و وجوب نمى رسد .بلكه از
داستانهاى ازدواجى كه در صدر اسام اتفاق افتاده و پيغمبر صلى ه عليه و آله و ائمه معصومين (عليه السام) نسبت به
آن نظر داده اند ،معلوم مى شود كه اعراب آن زمان با وجود آنكه به اسام گرويده و با فرهنگ ان اكرمكم عنده اتقيكم
آشنا شده بودند ،باز هم رسوباتى از تعصبات جاهليت در فكر و مغزشان باقى مانده بود و نمى خواستند دختران خود را به
مردان عجم -هر چند مسلمان هم باشند بدهند و يا از كنيزان مسلمان خواستگارى كنند و حتى مايل نبودند اشراف آنها با
مستضعفينشان وصلت نمايند و چنين ازدواجهايى را حرام و ناروا مى شمردند.
ولى پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)و ائمه اطهار (عليه السام) اصرار داشتند كه به آنها بفهمانند هر زن
مسلمانى كفو هر مرد مسلمانى است و اگر بخواهد ،مى تواند با او ازدواج كند و اختاف اخاقى و فرهنگى و نژادى و
سنى مانع وقوع ازدواج نمى شود؛ يعنى تمام اين امور تا حدى مى توانند به صميميت و اتحاد و توافق زن و شوهر خلل وارد
كنند ،ولى ديانت و اسام واقعى اگر در ميان باشد ،نيرو و قدرتش ،در ايجاد توافق و اتحاد بيش از همه اين امور است و مى
تواند از رخنه اندازى و اختاف پراكنى همه آنها جلوگيرى كند.
زن سفيد پوست مسلمان مى تواند براى خود شوهرى سياه پوست و مسلمان انتخاب كند و همان اعتقاد به فرهنگ غنى
اسام كه سياه و سفيد را در برابر خدا يكسان مى داند ،به او اجازه ندهد كه ذره اى تفاوت ميان خود و شوهرش ببيند و
حتى لحظه اى در اين باره فكر كند (44).و نيز زن شهرى مى تواند به ازدواج شوهر روستايى درآيد ،زيرا شوهر روستايى
مسلمان كافى است كه يك بار از روحانى ده خود شنيده باشد كه ))زن امانت خداست در دست شوهر(( و همين يك درس
او كافى باشد كه زن خود با صفا و محبت زندگى كند .حتى در اين مورد مى توان گفت زن چهل ساله مسلمان مى تواند
شوهر سى ساله مسلمان خود را راضى نگه دارد و طبق دستور اسام خود را براى شوهرش چنان آراسته و آماده سازد
كه او هيچ گاه فكر تجديد فراش و گرفتن همسرى جوان نيفتد ،يا اگر شرايط مساعد باشد ،خود آن زن موافقت كند كه
شوهرش همسر ديگرى بگيرد .و خاصه عقيده به اسام ناب محمدى(صلى ه عليه و آله و سلم)اكسير اعظمى است كه
مى تواند هر مسى را طا كند و اقيانوس كبيرى است كه مى تواند هر آلوده و ناپاكى را نظيف و طاهر سازد.
منظور اين نيست كه پسر و دختر هنگام خواستگارى و انتخاب ،به اين امور توجه نكنند و نسبت به اختاف نژادى و سنى و
منطقه اى بى تفاوت باشند ،بلكه مانع بودن همه اينها در ايجاد واتحاد و توافق و تفاهم در موارد خاصى مسلم است ،ولى
مى خواهم بگويم اگر اسام اتحاد در اين امور را شرط اساسى ازدواج قلمداد نكرده و ازدواج دختر و پسر مسلمان را با وجود
اين اختافات صحيح دانسته است ،شما بر اسام اشكال نكنيد و اعتراض وارد نسازيد كه چرا چنين حكمى داده است ،كه
اسام حسابگرى دقيق و عميق دارد .حسابگر اسام خالق و آفريننده بشر و سازنده عواطف و غرايز و احساسات لطيف و
ظريف اوست كه راهنمايى و رهبرى آنها را از هر شخص ديگرى بهتر مى داند .چنانكه به شهادت تاريخ ،از صدر اسام تا
اين زمان ،هزارها ازدواج با چنين اختافاتى واقع گشته و از بركت عقيده به اسام زندگى با محبت و لطف و صفايى را هم
به همراه داشته است.
دليل
 311فقال له رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :يا زياد! جويبر مؤ من و المؤ من كفو للمؤ منه و المسلم كفو للمسلمه
فزوجه يا زياد و ا ترغب عنه(45).
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :اى زياد! جويبر مؤ من است و هر مرد مؤ منى كفو زن مؤ منه و هر مرد
مسلمانى كفو زن مسلمان است(46).
 312عن ابى عبده (عليه السام) قال :ان رسوه(صلى ه عليه و آله و سلم)زوج مقداد بن ااسواد ضباعه ابنه الزبير ابن
عبدالمطلب و انما زوجه لتتضع المناكح و ليتاسوا برسول ه(صلى ه عليه و آله و سلم)و ليعلموا ان اكرمهم عنده اتقيهم
)(47

امام صادق (عليه السام) فرمود :رسول خدا ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب را به ازدواج مقدادبن اسود در آورد تا امر ازدواج
پايين آيد (و تعينات خرافى و تشريفات جاهلى از بين برود) و مسلمانان از رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)پيروى كنند
و بدانند كه)) :گرامى ترين آنها نزد خدا با تقواترين آنهاست((.
 313قال اميرالمؤ منين (عليه السام) :اياكم و نكاح الزنج فانه خلق مشوه(48).

حضرت على (عليه السام) فرمود :از ازدواج كردن با اهل زنج بپرهيزيد كه خلقى نازيبا دارند(49).
 314قال ابوعبده (عليه السام) :و ا تناكحوا من ااكراد احدا(50).

امام صادق (عليه السام) فرمود :با هيچ يك از كردها ازدواج نكنيد.
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 315و قال (عليه السام) :اتنا كحوا الزنج و الخرز (الخوز) ...قال و الهند و السند و القند(51).
و نيز آن حضرت (عليه السام) فرمود :با اهل خوز و سند و قند) (52ازدواج نكنيد(53).

 316عن ابى عبده (عليه السام) قال :انظر الى من هو دونك فتكون انعم ه شاكرا ولمزيده مستوجبا و لجوده
ساكنا(54).
امام صادق (عليه السام) فرمود :براى تسكين خاطر و تخفيف اندوه خود همواره به كسى نظر كن كه نصيبش از نعمتهاى
الهى كمتر از تو است تا شكر نعمتهاى موجود را بجاى آورى و براى افزايش نعمت خداوند شايسته باشى و قرارگاه عطيه
الهى گردى.
درس هشتادم :خواستگارى :گفگوى پسر با دختر
باتوجه به آنچه در درسهاى گذشته گفته شد ،اكنون پسر و دخترى خود را با شرايط اسامى وفق داده و مى خواهند وارد
مذاكره شوند .گاهى گفته مى شود :چه مانعى دارد كه پسر و دختر صيغه عقد موقتى ميان خود اجرا كنند و مثا مدت يك
ماه با يكديگر در رفت و آمد باشند تا به خصوصيات روحى و اخاقى يكديگر واقف شوند و اگر توافق حاصل شد ،عقد موقت را
به دائم تبديل كنند.
البته چنين كارى از نظر احكام اوليه اسام مانعى ندارد ،ولى اگر دختر مثا احتمال دهد پسرى كه به خواستگارى او آمده و
چنين پيشنهادى مى كند ،بازيگر و شياد است و مى خواهد در مدت يك ماه با دختر معاشقه و مامسه اى داشته باشد و
پس از اطفاى شهوت و ارضاى غريزه خويش ،بهانه اى بگيرد و بگويد اختاقت با من سازگار نيست ،چه بايد كرد؟ بنابراين ،تا
دختر صداقت و صراحت پسر را باور كند ،نبايد پيشنهادش را پذيرد.
پيشنهاد مناسبى كه به نطر مى رسد اين است كه اين پسر و دختر تا مدتى محدود ،بدون اجازه صيغه عقد و ارتباط
محرمانه و نزديك ،در مسير مطالعه يكى از كتبى كه در زمينه روابط زن و شوهر و حقوق و وظايف اسامى آنها نوشته شده
است قرار داشته باشند .مثا جلد اول همين كتاب و حتى قسمتهاى قسمتهاى معينى از آن را كه روابط و حقوق و وظايف
كلى زن و شوهر را بيان مى كند ،هر دو نفر مطالعه كنند و يا اگر سواد ندارند ،شخص ديگرى براى آنه بخواند و ايشان گوش
دهند و در آخر به مذاكره بنشينند و عقيده خود را نسبت به آن بيان كنند.
با اين روش ،اوا از طرز تفكر و خصوصيات اخاقى يكديگر اطاع حاصل مى كنند و ثانيا ضمن مذاكره ،از يكديگر قول
پيمانهايى مى گيرند و مقدارى را هم كه شرعا و قانونا ممكن باشد ،ضمن عقد ازمى در قباله قيد مى كنند .مثا ضمن
مذاكرات پسر و دختر پرسشهايى مطرح مى كنند و از نحوه پاسخى كه مى شنوند ،به روحيه و اخاق يكريگر واقف مى
شوند .ما در اينجا شانزده پرسش از جانب پسر و چهارده پرسش از جانب دختر را مطرح مى كنيم تا براى پرسشهاى ديگر
آنها نمونه اى باشد ،عاوه بر آنكه اين سى پرسش شامل تمام حقوق و وظايف زن و شوهر است و هر دختر و پسر
مسلمانى قبل از ازدواج بايد آنهارا بداند.
پرسشهاى پسر از دختر:
 .1هدف ازدواج بايد تشكيل خانواده ،كنترل غريزه و تكثير نسل باشد ،نه برخوردارى از مال و جمال و شخصيت همسر .عقيده
شما چيست؟
 .2خداوند متعال در قرآن كريمش ،قيمومت خانواده را به عهده شوهرش گذاشته و معنى قيمومت و حدود آن را در بيست و
چهارمين در س از كتاب ))بهشت خانواده(( -جلد اول -بيان شده است .نظر شما چيست؟
 .3از نظر اسام ،زن بايد در برابر مرد نامحرم حجاب داشته باشد و كاما ساده و بى پيرايه راه برود تا نظر بيگانه را به خود
جلب نكند ،بر خاف هنگامى كه نزد شوهرش مى باشد .شما چه نظرى داريد؟
 .4زن بايد شوهرش را به نام و عنوانى كه او دوست مى دارد صدا بزند و گاهى هنگام ورودش به استقبال او برود ،سامش
را با گرمى پاسخ گويد و هر چه را از بازار آورده است از او بگيرد و با لطف و محبت با وى برخورد كند .شما در اين باره چه
مى گوييد؟
 .5اگر خداوند صاح دانست كه مدتى بيكار باشم و نسبت به هزينه زندگى در سختى و فشار باشيم ،آيا در آن هنگام شما
صبر و تحمل داريد ،يا به همچشمى از زنانى كه شوهر ثروتمندى دارند با من به بهانه گيرى برمى خيزيد و عقل و شرافت و
عفت و قناعت را زير پا مى گذاريد و نزد فاميل من و فاميل خودتان ضعف نفس و زبونى و فرو مايگى نشان مى دهيد؟
 .6زن بايد بيشتر در خانه باشد و به تنظيم امور خانه و نگهدارى اموال خود و شوهرش بپردازد و در بيرون رفتن از خانه ،اجازه
شوهرش را كسب كند .عقيده شما چيست؟
 .7در آن كتاب نوشته است :چون زنان غالبا از كسب و كار و امور ويژه مردان اطاع كافى ندارند ،نبايد توقع داشته باشند كه
شوهرشان با ايشان؛ راين امور مشورت كند ،ولى نسبت به امور دخترش و هر امرى كه زن از آن اطاع دارد ،بايد با او
مشورت كند .راءى شما در اين باره چيست؟
 .8زن بايد مشكات شوهر خود را درك كند چنانكه شوهر هم بايد مشكات مخصوص به زن خود را بفهمد ،همان طور كه در
درس  29آن كتاب آمده است .نظر شما چيست؟
 .9زن بايد به فكر جلب رضايت شوهرش باشد و دنبال فالگير و سحربند و دعانويسهاى حقه باز نرود .شما چگونه فكر مى
كنيد؟
 .10زن و شوهر بايد عيب پوش و نگهدار يكديگر باشند و عيوب واسرار خود را حتى به پدر و مادر خويش نگويند .عقيده شما
چيست؟
 .11زن بايد در برخورد با فاميل شوهرش همان گونه احترام آميز رفتار كند كه با فاميل خودش رفتار مى كند و در اين مورد
نبايد تبعيضى قائل شود ،چنانكه شوهر هم بايد نسبت به فاميل زن همين گونه باشد .راءى شما چيست؟
 .12اگر خداى نكرده فاميل شوهر يا فاميل زن بخواهند در زندگى آنها دخالت كنند و از روى حسادت يا رذالت ،به فتنه
انگيزى و سخن چينى بپردازند ،زن نبايد به سخن آنها گوش دهد و متوجه باشد كه بايد تا آخر عمر با شوهرش زندگى كند،
هر چند آن سخن چين پدر يا مادر يا خواهرش باشد .شما چه نظر مى دهيد؟
 .13در بچه دار شدن يانشدن و نيز در تعداد اواد ،اسام به شوهر اختيار بيشترى داده است تا به زن .عقيده شما در اين
باره چيست؟
)(55
 .14من هم مثل شما معتقدم كه اصوا زن زيباگر است،
اما به اين هم معتقدم كه زيبايى نبايد در راءس امور باشد .نظر
شما چيست؟
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 .15تمكين زن از شوهر واجب است و اين تمكين تنها وظيفه اى است كه بر عهده زن قرار دارد و اگر تمكين نكند ،ناشزه
مى شود و حق نفقه ندارد .در اين باره شما چه مى گوييد؟
 .16هرگاه با شرايط موجود ،با هم ازدواج كرديم و همسر يكديگر را شديم ،سپس يكى از خويشان يا بيگانه اى نزد من آمد و
گفت اين چه همسرى است كه انتخاب كرده اى و چند دختر -به عقيده خودش -زيباتر و هنرمندتر از شما را به من معرفى
كرد و حتى آنها را نزد من آورد ،من به آنها نگاه مى كنم و نه به سخن آن ياوه سرا گوش مى دهم ،بلكه به او مى گويم :من
همسر مطابق ميلم را انتخاب كرده ام و به فضوليهاى تو گوش نمى دهم؛ برو براى خودت آتش جهنم را به رايگان مخر و
ميان دو يار موافق را بر هم مزن .حال اگر چنين شيطان گسيخته لگامى نزد شما آمد و پسرانى بهتر از مرا به شما معرفى
كرد ،در جواب او چه خواهيد گفت؟
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-۶-

-۶پرسشهاى دختر از پسر:
 .1همان سؤ ال اول پسر از دختر در اينجا هم مطرح مى شود.
 .2شوهر بايد خوراك لباس و مسكن و حتى لوازم آرايش زن را در حد متوسط تاءمين كند و اگر بيمار شد ،او را معالجه نمايد
و حتى اگر محتاج به خدمتگذار بود ،برايش تهيه كند .در اين باره شما چه مى گوييد؟
 .3زن نبايد در خانه عضوى طفيلى و تشريفاتى به حساب آيد .او هم يكى از دو ركن تشكيل خانواده است و اسام اورا
امانت خدا در دست مرد قرار داده و شوهر را به گرامى داشتنش امر فرموده و او را لباس شوهر و شوهر را لباس او معرفى
كرده است .عقيده شما چيست؟
 .4شوهر حق كتك زدن همسر را ندارد و اگر كتك زد و بدنش سرخ يا كبود شد ،بايد ديه آن را بپردازد .فقط در اين مورد
بسيار نادر كه زن از وظيفه تمكينش سرپيچى كند ،پس از موعظه و اعراض ،حق دارد با پشت دستى مثا به ران و پهلويش
بزند تا هم عدم رضايت خود را بفهماند و هم اختاف خانوادگى به حكمين و دادگاه بيگانه و خارج از محيط خامواده كشيده
نشود .در اين باره نظر شما چيست؟
 .5مرد هم بايد مانند زن و اندكى كمتر از او به نظافت بدن و لباس و مو و دندان خود برسد و حتى استعمال بوى خوش و
عطر براى او مستحب مؤ كد است .شما در اين باره چه نظرى داريد؟
 .6شوهر نبايد زن خود را از رفتن به مجالس عروسى و عزا منع كند و اگر منع كرد ،زن هم حق دارد هيچ يك از كارهاى خانه
را انجام ندهد؛ نه شستن ،نه پختن ،نه دوختن و نه ساختن را .شما چه عقيده اى داريد؟
 .7در آن كتاب نوشته شده است :شوهر از در وارد مى شود ،مستحب است سام كند و هنگام رفتن خداحافظى نمايد تا
محبت و دلگرمى زوجين هميشه بيدار و باقى باشد .راءى شما چيست؟
 .8در آنجا نوشته شده است :هنگامى كه مرد كار ازمى ندارد ،خوب است در كارهاى خانه به همسرش كمك كند ،چنانكه
حضرت على (عليه السام) به فاطمه (سام ه عليها) كمك مى نمود .نظر شما چيست؟
 .9در آنجا نوشته شده است :در انتخاب نوع غذا حق تقدم با شوهر است ،ولى براى رعايت حال زن بهتر است حق انتخاب
را به زن بدهد .شما چه نظر مى دهيد؟
 .10شوهر نبايد با همسر خويش ،خشونت و تندى كند ،بلكه بايد در برابر لغزشها و اشتباهات وى طريق اغماض و گذشت
را پيش گيرد و در اين زمينه در سى و ششمين درس آن كتاب دستورى سازنده و مفيد و جامع ارائه شده است .شما
چگونه فكر مى كنيد؟
 .11نسبت به كار كردن زن در خانه و خارج خانه و كسب حال او چه عقيده اى داريد؟
 .12طبق دستور اسام در مسافرتهاى طوانى و بيش از سه روز ،شوهر يا بايد زن را همراه خود ببرد و يا رضايت او را در
ماندن خانه جلب كند .عقيده شما چيست؟
 .13مستحب است هنگامى كه شوهر تنها به سفر رفته است ،ره آورد و سوغاتى هر چند اندك براى زن و فرزندش بياورد و
نيز در اعياد اسامى شيرينى و ميوه و تحفه زائدى تهيه كند .در اين باره شما چه نظرى داريد؟
 .14شوهر بايد به همسرش بدگمان نباشد ،در موضوع حجاب و پوشش وسواس به خرج ندهد و زياده روى نكند و سخن
حسودان و بد انديشان را نشنود هر چند پدر و مادرش باشند .پدر و مادر شايسته احترام و تكريم اند ،ولى سخن جاهانه
آنها را بايد نشنيده گرفت .شما چه عقيده اى داريد؟
اين پرسشها و پاسخها و هر پرسش و پاسخ ديگرى كه مطرح مى شود ،بهتر است كتبى و امضاء شده باشد تا اگر ازدواج
صورت گرفت ،به عنوان سندى در دست همسر باقى بماند و خود نويسنده هم همواره به فكر مراعات پيمان و انجام امورى
كه نوشته و امضا كرده است ،بوده باشد ،و نيز بهتر است پاسخ به پرسش ،صريح و تا حدى مفصل باشد ،زيرا مردى كه
مثا بنويسد ))همه اينها را مى پذيرم(( ،ممكن است زن احتمال دهد او اكنون عاشق عقل از كف داده اى است كه نمى
تواند مسؤ ليتهاى آينده خود را بررسى كند و ازدواج با چنين مردى ،خالى از اشكال نخواهد بود .دختر نيز بايد تمام پرسشها
را با دقت بخواند و سپس سنجيده و آگاهانه به آنها پاسخ دهد.
با وجود تمام آنچه گفته شد ،هيچ پسر يا دخترى نبايد فكر كند كه پس از اين همه تحقيقات و كنجكاويها ،همسر كاما
موافق و مناسب و مورد نظر خود را يافته است؛ چنين امرى نزديك به محال است ،مگر اينكه ااقل يكى از طرفين گذشت و
اغماض داشته باشد يا طرفى كه در زندگى تجربه كمترى دارد ،خود را حاضر كند كه نصايح و راهنماييهاى همسر بزرگتر را
بپذيرد .در هر حال ،اگر دختر يا پسر ازدواج كرده ،خود را حاضر كنند كه همسرى با پنجاه درصد موافقت پيدا كرده و صدى
پنجاه ديگر را با گذشت واغماض حل كنند ،زندگى سعادتمندانه و تواءم با رفاهى خواهند داشت .و اگر همسرشان مخالفت
اخاقى اش صدى چهل بود ،خدا را شكر م كنند و زندگى را با شادى و كاميابى بسر مى برند .باز چنانچه گفتيم در هر
خانواده اى كه گذشت و اغماض وجود داشته باشد ،موافقت صد درصد حاصل است .ولى اگر دختر يا پسرى بخواهد در
انتخاب همسر ،چندان سخت بگيرد كه همسرى صد درصد موافق پيدا كند ،بايد اندكى به سخن اين جهانديدگان آزمده
گوش فرا دهد:

انديشه مكن به كارها در بسيار
))مسعود

كانديشه بسيار بپيچاند كار

سعد ((
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گفت آسان گير برخورد كارها كاز روى طبع

سخت مى گيرد جهان بر مردمان سخت كوش

))حافظ ((

صعب گردد به تو آن كار كه اش گيرى صعب
رفيقى نيك يار از گوهرى به
))فخرالدين اسعد

سهل باشد به تو آنكار كه اش دارى سهل
دلى آسان گذار از كشورى به

گرگانى ((

هر كه در كار سختگير بود

نظم كارش خلل پذير بود

))نظامى ((

د كار دنيا كه تو دشوار گرفتى بر خود
))كمال

گر تو بر خويشتن آسان كنى آسان گردد

اسماعيل ((

كار مشكل شود آنگاه كه آنگاه كه مشكل گيرى

گرش از اول شمرى آسان ،آسان گذرد

))قاآنى ((

هرآن سختى كه با تو روى بنمود
))ناصر

گر آسان گيرى اش آسان شود زود

خسرو ((

در پايان اين درس ذكر يك مطلب بسيار مهم ضرورى است و آن اين است كه در موضوع خواستگارى گفتگو ميان پسر و
دختر بايد به صورت كنايه و غير صريح باشد و اين به اقتضاى رعايت ادب و اجتماعى در دستورات اسام است .خداوند حكيم
در سوره بقره خطاب به مردان مى گويد :گناهى بر شما نيست كه به طور كنايه از زنان خواستگارى كنيد .مثا مرد بايد به
زن مورد نظرش بگويد :من زنان را گرامى مى دارم و شما را بر ديگران مقدم مى شمارم؛ بنابراين مرد ديگرى را بر من مقدم
مدار .لذا شما در بين پرسشهاى متعددى كه مطرح كرديم ماحظه مى كنيد كه هيچ جا مساءله ازدواج با صراحت مطرح
نشده است .مثا اين جمله كه ))من مى خواهم با شما ازدواج كنم ،نظر شما چيست؟(( يا اينكه ))اگر شما همسر من
بشويد چه توقعى از من داريد؟(( در گفتگو نيامده است .و ديگر اينكه در پناهى نبايد به دختر وعده ازدواج داد باز مگر به طور
كنايه باشد.
دليل

 317قال ابوعبده (عليه السام) :من گان رفيقا فى امراه نال ما يريد من الناس(56).

امام صادق (عليه السام) فرمود :كسى كه در كارش مدارا كننده و آسانگير باشد ،مرادش را از مردم به دست مى آورد.
318عن الصادق (عليه السام) :ما زوى الرفق عن اهل بيت اا زوى عنهم الخير).(57
امام صادق (عليه السام) فرمود :از هر خانواده اى كه مدارا كنار گذاشته شد ،خير و بركت كنار گذاشته شود.
 319عن ابى الحسن موسى (عليه السام) :الرفق نصف العيش(58).
موسى بن جعفر (عليه السام) فرمود :مدارا كردن و سازش با مردم نصف لذت زندگى است (نيمى از بهره عمر است).
 320وا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكنتم فى انفسكم علم ه انكم ستذكرو نهن و لكن ا تواعدو هن
سرا اا ان تقو لوا قوا معروفا(59).
و گناهى بر شما نيست كه به طور كنايه (از زنان) خواستگارى كنيد و يا در دل تصميم به اين كار بگيريد بدون اينكه آن را
اظهار نماييد .خداوند مى دانست كه شما به ياد آنها خواهيد افتاد (و با خواسته طبيعى سما به شكل معقول ،مخالف
نيست).
ولى با آنها در پنهانى وعده براى زناشويى ندهيد مگر اينكه به طرز پسنديده اى (به طور كنايه) اظهار كنيد.
درس هشتاد و يكم :خواستگارى :دين و تقوا
در موضوع شرايطى كه از نظر اسام براى همسر ذكر شده است ،چنين بيان كرديم كه مهمترين آنها دين و تقواست .كلمه
دين اگر به معناى اسام باشد ،مفهوم آن روشن است و در مقابل اديان ديگر مانند يهود و مسيحيت است كه چناكه گفتيم
ازدواج مسلمان با غير مسلمان جايز نيست .ولى هر گاه دين در رديف تقوا ذكر شود و معنايى نزديك به ايمان و تقوا داشته
باشد ،از شرايط كمال همسر است و بهترين و بااترين آن شرايط ،چنانكه به تفصيل شرح داديم.
اكنون بايد توضيح دهيم كه مراد از دين وتقوا چيست و اين چه اكسيرى است كه همه مسها را طا مى كنند و سفيدپوست
را با سياه پوست سازش مى دهد و ثروتمند را با مستضعف ،و مستمند و قدرتمند را با ناتوان جوش مى دهد و براى هر دو
فردى كه به حسب ظاهر يك ساعت احتمال توافق ندارند عمرى صفا و محبت و آرامش و لذت به ارمغان مى آورد.
دين و تقوا دو لفظ اند به جاى ده ها معنى و دو لفظ اند به جاى دارا بودن تمام صفات نيك انسانى و خالى بودن از كليه
رذايل و صفات زشت روحى.
اميرالمؤ منين (عليه السام) در خطبه اى مقدارى از اين صفات را با اختصار بيان فرموده است كه ما در اينجا به ذكر بيست
جمله آن اكتفا مى كنيم .مردم با تقوا:
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 .1گفتارشان صواب است ،يعنى سخن نادرست و خرافه نمى گويند؛ دروغ و افترا از ساحت آنها به دور است؛ سخن نيش
دار و آزار دهنده نمى گويند؛ اگر پنجاه سال با همسر خود زندگى كند ،يك كلمه ناروا از دهانشان بيرون نمى پرد.
 .2در پوشاك ميانه روى دارند ،لباسهاى گرانقيمت آرزو نمى كنند و نمى پوشند و فقرا و مستمندان را با رزق و برق لباس
خويش آزرده خاطر نمى سازند.
 .3متواضعانه راه مى روند نه متكبرانه ،و به طور كلى مشى و روش آنها در زندگى تواءم با فروتنى است؛ بربندگان خدا
گردنفرازى و فخر فروشى نمى كنند ،عجب و خود بزرگ بينى ندارند ،و استبداد و خود محورى از ساحتشان به دور است.
 .4ديده خود را از آنچه خدا بر ايشان حرام كرده است پوشيده اند و چشمچرانى نمى كنند ،كه بسيارى از اختافها و
جداييهاى ميان زن و شوهر از همين چشمچرانيهاى مرد و چشم و همچشميهاى زنان پيدا مى شود.
 .5در حال خوشى و سختى يكسانند؛ همه را از خدا مى دانند و در همه احوال شكرگذار و برد بارند؛ نه در حال خوشى و
نعمت و فراوانى ،مستى و طغيان مى كنند و نه در حالت با و فشار و سختى بيتابى و ناسپاسى دارند؛ نه از روزگار گله و
شكايت مى كنند و نه نا اميد مى شوند و به انتحار و خودكشى دست مى زنند.
 .6كسى را با دست و زبان خود آزار نمى دهند؛ مردم از شر آنها در امانند؛ هيچ كس از آنها ترس و واهمه ندارد و بيم و
هراسى به خود راه نمى دهد.
 .7به اندك چيزى از دنيا قانع اند؛ بلندپروازى ندارند و براى رسيدن به آرزوهاى خويش ،ديگرى را به زحمت نمى اندازد و اصا
آرزوهاى دور و دراز ندارند.
 .8عفيف و پاكدامن اند؛ انحرافات جنسى از ساحت قدسشان به دور است و ابدا فكر زنا و لواط و همجنس بازى را در سر
نمى پرورانند.
 .9هرگاه كسانى ايشان را بستايند ،مى ترسند كه مبادا گرفتار غرور شوند يا آن خوبى در وجود ايشان نباشد و در پيشگاه
خدا مقصر باشند؛ لذا در مقام پاسخ ستايشگران چنين گويند :من خودم را بهتر از ديگران مى شناسم و پروردگارم مرا بهتر
از خودم مى شناسد.
خدايا! مرا به آنچه اينان درباره ام مى گويند مؤ اخذه مكن و مرا بهتر از آنچه مى گويند قرار ده و گناهان و رذايلى را كه در
وجودم هست و اينها نمى دانند ،بيامرز.
 .10در حال فقر و تنگدستى هم آراسته جلوه مى كنند؛ ظاهر لباس و خانه و زندگى خود را آراسته و مرتب مى كنند؛ خود
را فرو مايه و بى اعتبارش نمى دهند؛ اظهار فقر و تنگدستى نمى كنند تا با كنايه و تعريض از خداى خويش شكايت كرده
باشند و خاصه اهل تقوا در همه احوال آبرو و ارزش و قدر و منزلت انسانى خود حفظ مى كنند.
 .11در خوردن و آشاميدن و در به دست آوردن غذاهاى متنوع ،حريص نيستند و زياده روى نمى كنند؛ كم خوراك و كم غذا
هستند؛ معده را پر نمى كنند و در پى غذاهاى رنگين و لذيذ عمر خود را به هدر نمى دهند و در يك جمله با هر لقمه اى
كه سد جوى كند قناعت دارند.
 .12مردم به خير ايشان اميدوارند؛ هركس گرفتارى و رنجى برايش پيش آيد ،در خانه آنان را مى كوبد و از ايشان اميد رفع
گرفتارى دارد ،زيرا مردم آنان را اين گونه شناخته اند.
 .13اگر كسى به آنها ستم كند و عذر بخواهد .عذرش را مى پذيرند و او را مى بخشند و كينه توزى و لجبازى و خوى
انتقامكشى ندارند.
 .14بر دشمن خود تعدى و تجاوز روا نمى دارند بلكه او را در همان حدى كه دشمن است نگاه مى كنند ،اگر دشمنشان
هم سخن حقى گفت مى پذيرند و به او تهمت نمى زنند و بيش از مقدارى كه بد است او را بد مى دانند.
 .15نسبت به دوستان خود هم با انصاف و عدالت رفتار مى كنند؛ به خاطر دوستى با آنها گناه و معصيت خدا را مرتكب نمى
شوند؛ در داورى ميان دوست و بيگانه جانب دوست را نمى گيرند و از مرز عدالت خارج نمى شوند.
 .16پيش از آنكه كسى عليه آنان شهادت دهد ،به آنچه حق است اعتراف مى كنند؛ اگر زمانى اشتباه و لغزشى از ايشان
سر زد و نسبت به كسى آزار تجاوزى روا داشتند ،بزودى متنبه مى شوند و به خطاى خود اعتراف مى كنند.
 .17همسايه را آزار نمى دهد و همسايگان منزلش هيچ گاه از او شكايت ندارند ،زيرا اينان در رفت و آمد خود ،در تصرفات
خانه در منزل خويش و حتى در سخن گفتن مراقب مى كنند كه آزارى به همسايه نرسانند.
 .18كسى را به گرفتارى اش شماتت نمى كنند و مى دانند كه گرفتاريها و مصائب و آفات روزگار ،هميشه به عنوان كيفر
مجازات گنهكاران نيست بلكه گاهى به خاطر امتحان خداوند از بندگانش است و امكان دارد روزى هم به سراغ آنها بيايد؛
شماتت كردن مصيبت ديده نشانه پستى و ضعف نفس انسان است و پستى و ضعف با انسان با تقوا آشنايى و رابطه
ندارد.
 .19خود را به زحمت مى اندازند تا ساير مسلمانان در راحتى باشند؛ از حق آزادى خود مى كاهند تا ديگران به زحمت
نيفتند و حتى براى رفع گرفتارى نيازمندان اقدام مى كنند و از خواب و استراحت خود مى كاهند.
 .20اگر از كسى دورى مى كنند ،به خاطر تكبر و خود بزرگ بينى نيست بلكه به خاطر زشتى و كردار و رفتار اوست كه مى
خواهند آلوده نشوند و به زشتى و كردارش گرايش نيابند ،و اگر با كسى مى شوند و رفت و آمدى دارند ،قصد گول زدن و
كاهبردارى از او را ندارند و به خاطر اين نيست كه خود را دوست نيكان معرفى كنند و از اين راه ريا و تظاهرى كنند و خود را
وجيه المله نشان دهند ،بلكه دوستى و صميميت ايشان با نيكان براى اين است كه از آنها سرمشق بگيرند و رفاقت آنها با
مستمندان براى اين است كه دستگيرى و كمكى به آنها بنمايند.
آنچه تا اينجا گفتيم تقريبا يك چهارم صفات و عايمى است كه امير مؤ منان (عليه السام) براى مردم با تقوا ذكر فرموده
است و اسام اين گونه مردم را خداپسند و اهل فضيلت و نيكو كار دانسته و واجدين اين صفات را براى انتخاب همسرى
بردارندگان مال و جمال و شخصيت دنيوى و شهرت مادى برترى داده است ،تا شما خواننده بصير و با انصاف چگونه قضاوت
كنيد .ممكن است بگوييد از دختر و پسر جوان آماده ازدواج كه نمى توان چنين مراحل عالى اخاق اسامى را انتظار داشت؛
در جواب مى گويم اگر كسى تمام صفات تقوا را نداشت ااقل اندكى را داشته باشد ،اگر هر يك را در مرحله عالى ندارد در
سطوح پايينش داشته باشد ،اگر هيچ صفاتى را در هيچ مرحله اى ندارد ااقل در فكر پيدا كردن و متخلق شدن به اين
صفات باشد؛ يعنى اين صفات را ))ارزش(( بداند و براى آنها اعتبار قائل شود و مايل باشد كه به تدريج خود را به اين صفات
بيارايد .ولى اگر از اين مرحله پايين تر بود و فقط مال و جمال داشت ،بدانيد كه عاقبت آن ازدواج خسران و وبال است.
دليل
 .321منطقهم الصواب و ملبسهم ااقتصاد و مشيهم التواضع ،غضوا ابصارهم عما حرم ه عليهم ...نزلت انفسهم منهم فى
الباء كالتى نزلت فى الرخاء ...و شرورهم ماءمونه ...و حاجاتهم خفيفه و انفسهم عفيفه ...اذا زكى احد منهم خاف مما يقال
له فيقول انا اعلم بنفسى من غيرى و ربى اعلم بى منى بنفسى .اللهم اتؤ اخذنى بما يقولون و اجعلنى افضل مما يظنون
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و اغفرلى ما ا يعلمون ...و تجما فى فاقه ...و تحرجا عن طمع ...الخيرمنه ماءمول ...يعفو عمن ظلمه ...ا يحيف على من
يبغض و ا ياءنم فيمن يحب ،يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه ...و ا يضار بالجبار و ا يشمت بالمصائب ...اتعب نفسه اخرته
و اراح الناس من نفسه ...ليس تباعده بكبر و عظمه و ا دنوه بكمر و خديعه(60).
درس هشتاد و دوم :تدليس (فريب دادن همسر)
فقهاى بزرگوار اسام عيوبى را براى عروس و داماد ذكر مى كنند و وجود آنها را بدون اظهار به طرف مقابل ،موجب فسخ
نكاح مى دانند .مثا مى گويند :هر گاه بعد از عقد ازدواج معلوم شود كه داماد ديوانه است يا به مرض جذام و برص (پيسى)
مبتاست يا در اعضاى تناسلى اش عيبى وجود دارد كه قادر به آميزش نيست( ،مانند ))جب(( و ))عنن(( و ))خصاء(() (61و
قبل از اجراى صيغه عقد ،عيب خود را اظهار نداشته و بيان نكرده است ،عروس حق دارد آن عقد را فسخ كند و خود را از قيد
ازدواج با چنان مردى برهاند و نيز حق دارد كه با همان شوهر و همان عيب بسازد و انتظار فرج بكشد .همچنين در جانب
عروس اگر معلوم شود كه او ديوانه يا جذامى يا مبروص يا نابينا يا مينگير است و يا مانعى مانن گوشت يا استخوان يا غده
اى در شرمگاه دارد كه آميزش با او را ناممكن مى سازد ،در هريك از اين حاات ،در صورتى كه عيبش را اظهار نكرده باشد
شوهر حق دارد نكاح را فسخ كند و بدون طاق ،آن زن را از خود جدا سازد.
در اينكه آيا در اين گونه موارد مهريه اى بايد پرداخت شود يا نه و اينكه آيا پيدا شدن اين عيوب ،بعد از عقد ازدواج هم موجب
فسخ مى شود يا خير ،و نيز اگر زن و شوهر در موردى اختاف داشته باشند و كار به مراعفه و محاكمه بكشد ،حكم اسام
چيست ،فقهاى عظام مباحث مفصل و مبسوطى را مطرح ساخته و به تحقيق و پاسخگويى آن پرداخته اند كه در كتب
فقهى به تفصيل مذكور است.
(اگر كسى در اينجا اشكال كند و بگويد :شما كه مى گوييد هدف از ازدواج در نظر اسام تشكيل خانواده و بقاى نسل و
ايجاد الفت و مودت است نه شهوترانى و ارضاى غريزه جنسى ،پس چرا زمانى كه پسر يا دختر عيبى تناسلى داشته
باشند عقد ازدواج آنها بايد فسخ شود؟ پاسخ اين اشكال بسيار روشن است :تشكيل خانواده و بقاى نسل ،بدون آميزش و
مواقعه ممكن نيست؛ بنابراين اگر در آن طريق خللى واقع شود و آميزش و مواقعه ممكن نگردد ،اسام بايد آن ازدواج را
باطل اعام كند ،زيرا در اين صورت ،راه رسيدن به هدف واقعى مسدود و ناممكن گشته است .لذا اگر تشكيل خانواده و
تكثير نسل از طريقى غير از مواقعه و قرار گرفتن اسپرم مرد در رحم زن ممكن مى بود ،اسام عدم امكان آميزش را موجب
فسخ نمى دانست).
اما اكنون سخن ما در موضوع تدليس است .تدليس آن است كه عيب كوچكى غير از عيوبى كه موجب حق فسخ مى
شود ،در وجود عروس يا داماد باشد و پيش از عقد آن را مخفى كند و درباره اش چيزى نگويد؛ مثل اينكه يكى از آنها انگشت
پايش قطع شده و يا شش انگشتى باشد ،يا زن پستان نداشته باشد و يا كچل باشد و كاه گيس گذاشته باشد و امثال
اين عيوب .و نيز تدليس صادق است در جايى كه به دروغ صفت حسنى براى يكى از آنها ذكر شود و آن شخص فاقد آن
صفت باشد ،مثل آنكه بگويد من ليسانس يا دكترا دارم ،باغ و مزرعه دارم ،هنر خياطى بلدم و چند زبان خارجى مى دانم  ،و
بعد معلوم شود دروغ مى گفته است .در اين گونه موارد ،شخص گول خورده حق فسخ ندارد (مگر اينكه ضمن عقد حق
فسخ شرط شده باشد) ،زيرا حق فسخ منحصر به همان عيوبى است كه قبا ذكر كرديم؛ ولى اگر با سوگند ياد كردن يا
راهى ديگر ،گول خورده بتواند ثابت كند كه اگر من مى دانستم همسرم چنين عيبى دارد با او ازدواج نمى كردم ،شايد
قضات شرع بتوانند ااقل در بعضى از عيوب حكم به فسخ يا طاق و مصالحه بر مهريه بدهند .تفصيل قضايا و حكم نهايى در
محاكم شرعى تعيين مى شود و تشخيص به عهده قاضى شرع است؛ ولى سخن ما اكنون از جنبه اخاقى و اجتماعى آن
است.
ما مى گوييم :چه اندازه كوتاه فكر و كم تجربه و خام ،بلكه چه اندازه سفيه و نابخرد است مردى كه مثا بخواهد عمرى با
همسرى زندگى كند و قدم اول و نقطه آغاز زا با دروغ و دو رويى پايه گذارى كند .بدون شك چنين ازدواجى يا بزودى به
طاق و جدايى منجر مى شود و يا عمرى با كدورت و اختاف و سردى و بلكه با خصومت و نزاع و درگيرى سپرى مى گردد.
اگر بگوييد :پيداست هر مردى كه چنان دروغى مى گويد و خود را به دروغ مثا دكتر و هنرمند و استاد معرفى مى كند ،با
خود فكر كرده است كه اكنون چنين دروغى مى گويم و دختر را به همسرى مى گيرم و سپس با زبان نرم و مايم او را
راضى خواهم كرد .ولى چنين خيالى كاما واهى و باطل است ،زيرا دخترى كه مسر او شده است ،يا داشتن شوهرى كه
مثا دكتر و هنرمند و استاد نباشد برايش غير قابل اغماض است و به كمتر از آن راضى نمى شود -كه در آن صورت ،به هر
نحوى كه باشد از او طاق خواهد گرفت -و يا اگر داشتن چنان شوهرى در آن سطح از اهميت نباشد ،اين مقدار ثابت شده
كه او شوهر خود را از اول زندگى ،حقه باز و خدعه گر شناخته است و همواره با او با احتياط و بى اعتمادى برخورد مى
كند ،سخنش را باور ندارد و نسبت به هر عمل دو پهلويش احتمال كجروى و خدعه بازى ميدهد .پيداست كه از چنين
خانواده اى ،انتظار لذت صفا و محبت و رونق شادى و عطوفت نتوان داشت .همچنين است زنى كه بخواهد مثا سر كچل
خود را با كاه گيس بيارايد و همسر خود را با اين شيوه بفريبد.
مردى را مى شناسم كه از لحاظ شؤ ون اجتماعى در مقام واايى است .او دختر خود را به مردى داد كه در درجه بسيار
پايينى بود .از او علت را پرسيدم ،گفت :اين مرد نزد من آمد و تمام كمبودهايش را با كمال راستى و صداقت بيان كرد و
صداقت و صراحتش مرا خوش آمد.
شما بدانيد كه امثال اين آقا كه فريفته صداقت و صراحت هستند و بيزار از نفاق و دورويى ،بسيارند و زندگى كردن با مردم
خاص و با صفا ،هرجند در سطح پايينى از موقعيتهاى اجتماعى باشند ،بسى جالب تر و لذتبخش تر است از زندگى كردن با
مردم تودار و دورنگ ،هر چند در مرتبه وااى اجتماعى باشند.
شايد براى جوانان كم تجربه ،پذيرفتن اين نصيحت مشكل باشد و مدتى از عمر خود را در انتظار بنشينند تا همسرى بهتر و
بااتر از خود را پيدا كنند و همسران پاك و بى آايش گمنام را رد كنند ،ولى نويسنده در اينجا سختى را به آنها مى گويد كه
پس از سالها تجربه و صبر و انتظار به آن خواهد رسيد .نويسنده افراد بسيارى را ديده است كه سالها پشت خط نشسته و
در آخر اعتراف كرده اند كه بدون جهت بلند پروازى مى كرده و موقعيت مالى و جمالى و كمال خود را در نظر نمى گرفته اند.

عاقان خود نوحه ها پيشين كنند

جاهان آخر به سر برمى زنند
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))مولوى ((

ز راهى كه افتاد در چاه كس

تو بگريز از آن ره چو مرغ از قفس

))اديب ((

و اما عيوب جزئى ديگر ،مانند وجود لكه سياهى در بدن يا بودن تار سفيد مويى در سر يا سوار بودن انگشت پا بر انگشت
ديگر -اگر مثا در عروس باشد -داماد كريم النفس و منيع الطبع ،بايد چشم پوشى كند و آن عيب را به رخ عروس نكشد،
بلكه صفات نيك عروس را بازگو كند و يا همان عيب را به صورت حسن زيبايى مجسم نمايد؛ مثا در مورد لكه سياه چنانكه
شاعرى در مناظره سياه پوست با سفيد پوست گويد ،برخورد كند:

يكى ماه رخسار با فر و جاه
غام سيه چهره شد تنگدل
خدا گر ترا عالم افروز كرد
اگر نقطه اى از سياهى من
از آن خال حسنت يكى صد شود
و اگر از بياض تو برعكس كار
مرا خلق مبروص خوانند و شوم

تنفر نمود از غامى سياه
چنين گفت با آن بت سنگدل
مرا خال پيشانى روز كرد
به روى تو افتد به وجه حسن
خريدار ناز تو بى حد شود
به رويم شود نقطه اى آشكار
گريزند از من به هر مرز و بوم

و سوار شدن انگشتش را بر انگشت ديگر ،دليل چابكى و چااكى او بداند .ولى اگر مردى ضعيف النفس باشد و در برابر اين
امور كوچك ،ضعف نشان دهد و جزع و فزع كند و آن عيب را به رخ دختر و فاميل دختر بكشد ،ناهموارى كوچك زندگى را به
سر حد لذت و مصيبت مى رساند و به گمان اينكه مى خواهد خود را از چاله كوچكى برهاند ،در چاه عميق و تاريك مى
اندازد .منيع الطبع و شريف النفس و بزرگوار باشيد و عظمت و آقايى و مقام وااى خود را در برابر توجه به اين امور كوچك،
پايين نياوريد.

آب صفت هرچه كه ديدى بشوى

آينه سان هرچه نديدى مگوى

))نظامى ((

اگر چند بدخواه كشتن نكوست
))اسدى

طوسى ((

با تو گويم كه چيست غايت حلم
كم مباش از درخت سايه افكن
وان كه بخراشدت جگر به جفا
)) ابن

از آن كشتن آن به كه گرددت دوست

هر كه زهرت دهد شكر بخشش
هركه سنگش زند ثمر بخشش
همچو كان كريم زر بخشش

يمين ((
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 .322الحريه منزلهه من الغل و المكر(62).

على (عليه السام) فرمود :آزادمنشى از غش و فريبكارى به دور است.
 323ا يكذب اا من مها نه نفسه(63).
پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :درغگو دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارتى كه در خود احساس مى كند.
 324قال على (عليه السام) :اا يام توضح السرائر الكامنه(64).
على (عليه السام) فرمود :گذشت ايام ،رازهاى پنهان را آشكار مى كند.
 .325الرجل يجزع من الذل الصغير فيد خله ذلك فى الذل الكبير(65).
امام صادق (عليه السام) فرمود :آدمى از ذلت كوچكى ،جزع و بى قرارى مى كند و همان جزع و بى قرارى او را به ذلت
بزرگترى وادار مى سازد.
 326عظموا اقداركم بالتغال عن الدنى من اامور(66).
به وسيله ناديده انگاشتن امور ناچيز و پست ،قدر و منزلت خود را بزرگ گردانيد.
درس هشتاد و سوم :شب زفاف
ديانت مقدس اسام نه آن اندازه خشكى و زمختى دارد كه مانع تشكيل مجلس جشن و سرور و شادى براى ازدواج گردد و
نه آن مقدار نزديك بين و كوته انديش است كه اجازه دهد عروس و داماد به حكم غريزه جنسى در مجلس زفاف در زيبايى و
جلوه خويش و زرق و برق مجلس غرق شوند و آفريدگار خود و خداوندگار اصلى مجلس و زينت و جمال را فراموش كنند تا
موانا جال الدين مولوى براى آنها بخواند:

اى دوست شكر خوشتر يا آن كه شكر سازد
بگذار شكرها را ،بگذرد قمرها را

خوبى قمر بهتر يا آن كه قمر سازد
كاو چيز دگر داند ،او چيز دگر سازد

براى عروس و دامادى كه اهل دنيا باشند ،بسى نامناسب و ناسازگار است كه تنها شبى را كه در دوران عمر خود مى
خواهند به عيش و سور و نشاط و سرور بپردازند ،در كنار خوانچه عروسى و دامادى ،سجاده و مصلى پهن كنند و نماز و دعا
بخوانند؛ ولى براى مردان خدا بهترين چاشنى آن عيش و سرور ،و نشستن بر سفره نشاط و سور ،اين است كه با صاحب
سفره عيش و سازنده و آفريننده آن همه زيبايى رابطه پيدا كنند و با او سخن بگويند و به راز و نياز بپردازند و تشكرى كنند و
سپاسى بگزارند و سرانجامى تواءم با عافيت و نيكبختى بخواهند .دامادى كه ظاهر بين و اهل دنيا باشد ،هنگامى كه
عروسى را مى بيند كه فردوسى او را چنين وصف مى كند:

پس پرده اندر يكى ماهروى
دو ابرو كمان و دو گيو كمند
دو رخ چون عقيق يمانى به رنگ

چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوى
به باا به كردار سرو بلند
دهان چون دل عاشقان گشته تنگ

او هم مست و بيقرار و شيدا مى شود و مى گويد:

چشم اگر اين است و ابرو اين ناز و غمزه اين

الوداع اى زهد و تقوا الفراق اى عقل و دين

ولى داماد خداشناس و بصير و دور انديش ،در همان حال ابياتى از ديگر شاعران به ياد مى آورد ،مانند:

كسى كه بيند صنع خداى و نشناسد
به نزد آن كه جانش در تجلى است

بدان كه هست بر او نام مردمى بهتان
همه عالم كتاب حقتعالى است

))شبسترى ((

كسى كش خداى است آموزگار

بود ديده اش برتر از روزگار
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))اديب ((

كه نقش از گوهران دانى و بخش از اختران بينى
كه خطى كاز خرد خيزد تو آن را از بنان بينى

ز بخشيدن چه عجز آمد نگارنده دو گيتى را
ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگى باشد
))سنايى ((

كسى را كه ايزد بيارايدا

چه سازى كه حسنش بيفزايدا

))فردوسى ((

نقش ه جاودان ماند

داده خود سپهر بستاند
))سنايى ((

كار خودگر به خدا باز گذارى حافظ

اى بسا عيش كه با بخت خدا داده كنى

))حافظ ((

نه آن بود كه تو خواهى همى و دارى دوست

كه آن بود كه قضا كرد ايزد دادار

))استكافى ((

آرى ،نمازگزاردن در حجله ،نشانه مقدم داشتن بندگى خدا بر بندگى هواى نفس است؛ نشانه آن است كه اين عروس و
داماد ،زرق و برق حجله و تشريفات و تزيينات آراسته را علت تامه خوشبختى و سعادت نمى دانند؛ نشانه آن است كه اين
عروس و داماد ،مى خواهند شيطان را از دخالت در امور زناشويى خود ماءيوس سازند .چنين عروس و دامادى به يكديگر
اعتماد پيدا مى كنند ،زيرا هر دو به يك سو متوجه شده اند.
نماز داماد موجب مى شود كه عروس خاننم از اضطراب و تشويشى كه دارد تسكين پيدا كند و شخصى را كه در برخورد اول
گمان مى كرده مهاجم و مسلح است او را چون فرشته اى متين و مؤ ذب مشاهده مى كند ،و در واقع ،همان رحمت و
شفقت پدرش را نزد پدر دوم خويش يعنى شوهرش مى بيند ،و در نتيجه ،نسل چنين عروس و دامادى ،به دور از تندروى و
عصبانيت و ستيزه جويى و بندگى و شهوت تكوين مى يابد .و كام آخر نويسنده در اين مورد اين است كه :اگر كسى نسبت
به عروس و دامادى كه در حجله عروسى خويش نماز مى خوانند و دعا مى كنند ،گمان برد كه در زندگى آنها ناكامى و
تلخى و شقاوتى پيدا خواهد شد ،به پروردگار مهربان خويش سوء ظن برده است.
داماد خداشناس به عروس مى گويد كه قبل از رفتن به آرايشگاه وضو بگيرد تا در حجله براى نماز آماده باشد .سپس آرام و
مطمئن به حجله وارد مى شود و سام مى گويد .جواب آرامى از عروس مؤ ذب ايستاده مى شنود .سپس اجازه نشستن
در كنارش را مى گيرد.
عروس با سكوت و تبسمى شيرين تر از شكر به اجابت اشاره مى كند.
داماد در كنار سفره رنگينى قرار مى گيرد كه نظيرش را تا كنون نديده است:
در آن سفره ،ران مرغ و انار نرم و پسته خندان و عناب درخشان و زولبياى چشمك زن ،كنار هم قرار گرفته و هر يك در محل
مناسب خود چيده شده است؛ سفره اى نه افقى و بى جان ،بلكه عمودى و روحبخش .اما داماد عاقل با حمله حريص گونه
خود يكباره به سوى آن همه نعمت و رحمت دست دراز نمى كند ،بلكه حمد و ثناى الهى مى گويند و دستى به سوى ران
مى برد .تشكرى از صاحب سفره مى كند تا پسته لب بسته ،خندان شود و داماد جراءت بوسيدن را پيدا كند .از خاطرات
شيرين خواستگارى و قبل از خواستگارى اش مى گويد و انار نرم را مى فشارد .اين تاءنى و تاءمل در معاشقه و مغازله ،تنها
ابتكار و ابداعى از نويسنده نيست ،بلكه فرمان و دستور پيغمبر گرامى اسام است كه با دو كلمه ))ليمكث و ليلبث(( بيان
فرموده و ما در درس شصت و دوم اول بيان كرديم.
و بااخره عروس مظلوم از جهت اينكه نمى داند مورد پسند واقع خواهد شد يا نه در اضطراب است .از جهت اينكه مى داند
اين مهمان پررو ،دير يا زود ،سينه كبك او را با چاقوى نرمش مى شكافد و هندوانه سر بسته اش را قاچ مى كند و سفره
حجله را گلنار و رنگين مى نمايد ،در اضطراب است و شايد است و شايد داماد عجول در عمان مراحل اوليه چنان كند كه
فردوسى گويد:

ز شبنم شد آن غنچه تازه پر
به كام صدف قطره اندر چكيد

و يا حقه لعل شد پر ز در
ميانش يكى گوهر آمد پديد

در هر حال ،مناسب است داماد سر چاقويش را با قطرانى از آب دهان تر كند تا هم عروس مظلوم درد زيادى نكشد و هم
خودش به مقصود برسد.
دستور ديگر در حجله آن است كه داماد در حالى كه رو به قبله باشد ،دست بر موهاى بااى پيشانى عروس گذارد (به
شرط آنكه آرايشگران اين زمان اجازه دهند!) و دعايى كند كه ضمن دليل بيان مى شود.
دستور ديگر اسامى اين است كه داماد كفش و جوراب را از پاى عروس بيرون آورد و پاى او را بشويد و آبش را از در خانه تا
انتهاى خانه بريزد .و اين عمل رمز و اشاره اى است از طرف داماد كه قدم عروس را مبارك و ميمون مى شمارد و تمام خانه
را در اختيار او مى گذارد .در پايان اين درس به دو مطلب ديگر بايد اشاره كرد:
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 .1بكارت عروس يكى از شرط شرعى و اسامى است و اگر ضمن عقد شرط شود ،حقى براى داماد ثابت مى كند؛ پس
اگر عروس باكره نباشد ،نظير تدليس محسوب مى گردد .ولى بايد دانست كه تنها خون نيامدن در زمان آميزش ،باكره نبودن
را ثابت نمى كند ،زيرا چنانكه پزشكان متخصص مى گويند پرده بكارت در دختران انواع مختلفى دارد كه يك نوع آن غضروفى
است كه با آميزش پاره نمى شود و نياز به جراحى دارد و نوع ديگر آن اين است كه خود سوراخ فراخى دارد كه آلت باريك
مرد نمى تواند آن را پاره كند و گاهى آلت مرد از حد متعارف كوچكتر و باريكتر است كه حتى پرده بكارت معمولى هم نمى
تواند پاره كند .بنابراين به محض نيامدن خون نبايد دختر معصوم را به ناپاكى متهم كرد ،بلكه در چنان صورتى بايد به قابله
متخصص رجوع نمود و از همه بهتر آنكه داماد چنين در خواستى را بكلى مطرح نكند؛ زيرا اگر حق با دختر باشد ،داماد رسوا
مى شود و اگر حق با پسر باشد ،اواد حق مهمى نيست كه ارزش مراعفه را داشته باشد و ثانيا چنانكه مشهور است
دختران دريده پررو ،به خوبى آموخته اند كه چگونه خود را براى شوهر رسمى خويش ،باكره نشان دهند و خونى تقلبى ارائه
نمايند و نوعا دختران پاك و معصوم متهم مى گردند.
 .2مستحب است زفاف در شب انجام گيرد و اطعام جمعى از مؤ منان به عنوان ))وليمه(( در روز واقع شود ،و در حديث است
كه و ليمه دادن يك روز و دو روز مستحب و مطلوب است و بيش از آن ريا و تظاهر به حساب مى آيد و مذموم است.
دليل
... 327اذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيفها حين تجلس و اغسل رجليها و صب الماء من باب دارك الى اقصى دارك فانك اذا
فعلت ذلك ،اخرج ه من دارك سبعين اءلف لون من الفقر و ادخل فيها سبعين لونا من البركه(67)...
پيغمبر(صلى ه عليه و آله و سلم)خطاب به داماد فرمود :هنگامى كه عروس به خانه تو وارد شد و نشست ،كفشهاى او را
از پايش در آور و پاهايش را بشوى و آب را از در خانه ات تا آخر خانه بريز؛ پس اگر اين كار را انجام دهى ،خداوند هفتاد هزار
كونه فقر را از خانه تو خارج مى كند و هفتاد گونه بركت به خانه تو داخل مى سازد.
 328قال ابو جعفر (عليه السام) :اذا دخلت فمرها قبل اءن تصل اليك ان تكون متوضيه ثم انت اتصل اليها حتى توضا وصل
ركعتين ثم مجده وصل على محمد و آل محمد ثم ادع ه و مرمن معها ان يؤ منوا على دعائك و قل :اللهم ارزقنى...
امام باقر (عليه السام) فرمود :هنگامى كه عروس بر تو وارد شد ،قبل از اينكه با هم تماس بگيريد ،به او بگو وضو بسازد و
تو هم وضو بگير و دو ركعت نماز بخوان؛ سپس خدا را تمجيد كن و بر پيامبر و اهل بيت او درود بفرست ،آنگاه دعا كن و به
همراهيان عروس بگو آمين بگويند...
 329اذا دخلت باهلك فخذ بنا صيتها و استقبال القبله و قل :اللهم بكلماتك استحللتها فان قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا
تقيا من شيعه آل محمد و ا تجعل للشيطان فيه شركا و ا نصيبا(68).
امام صادق (عليه السام) فرمود :هنگامى كه بر همسرت وارد مى شوى ،موهاى بااى پيشانى او را بگير و رو به قبله كن
و بگو :خدايا! به عنوان امانت تو ،او را گرفتم و با كلماتت (كه در صيغه عقد خواندم) او را بر خود حال نمودم؛ پس اگر از او
برايم فرزندى مقدر كرده اى ،او را مبارك و با تقوا و شيعه آل محمد قرار ده و شركت و بهره اى براى شيطان نسبت به او
قرار مده.
 330عن ابى عبده (عليه السام) قال :زفوا عرائكم ليا و اطعموا ضحى(69) .
حضرت صادق (عليه السام) فرمود :زفاف را شب برگزار كنيد (عروس را شب به خانه شوهرش ببريد) و وليمه اش را روز
بدهيد.
331عن ابى جعفر (عليه السام) قال :الو ليمه يوم و يومان مكرمه و ثائه ايام رياء و سمعه(70).

حضرت باقر (عليه السام) فرمود :اطعام عروسى يك روز و دو روز پسنديده و سه روز ريا و تظاهر است.
درس هشتاد و چهارم :معاشقه و آميزش

معاشقه يعنى عشق بازى زن و شوهر با يكديگر؛ يعنى تحريك غريزه جنسى يكديگر؛ يعنى انجام مقدمات آميزش و جماع
تاحدى كه زن و شوهر در عمل آميزشى كه خلق و آفريننده آنها ايشان را به آن عمل دستور داده و آلت و ابزارش را در
اختيارشان گذارده است ،كمال لذت را ببرند و به عوارض وخيمى ،همچون احتقان ) (71و درد كمر و ضعف اعصاب مبتا
نشوند.
ما در اين بحث ،مساءله را در حد متوسطى كه شريعت مقدس اسام مطرح نموده است ارائه مى كنيم و چنانچه بارها
گفته ايم اسام هر موضوعى را كه با تربيت انسان ارتباط دارد ،در حد اعتدال و ميانه روى بيان فرموده و از افراط و تفريط
احتراز كرده است .بنابراين عقب افتادگان مقدس نما بايد قدمى به پيش گذارند و خود را به محيط اعتدال و متوسط اسام
برسانند و متجددان شتابزده تندرو هم بايد صدها قدم به عقب برگردند و با متانت و درايت در چارچوب مقررات اسامى كه
خالق و آفريننده آنها برايشان تعيين كرده است ،توقف كنند و با نشان دادن عكيها و فيلمهاى شهوت انگيز ،افكار سالم و آرام
جوانانى را كه به درس و مطالعه و كسب و حرفه مشغول اند ،مشوب و منحرف نسازند و نيز بفهمند و درك كنند كه اگر از
آميزش و جماع خود قصد تمتع و تلذذ دارند ،تمتع و تلذذ وقتى حاصل مى شود كه دختر و پسر گاه در فراق باشند و گاه در
وصال.

گاه پيدا و گاه ناپيداست

زان عزيز است آفتاب كه او
ساعتها دور باشند و محجوب و ساعتى در كنار جون حبيب و محبوب.

كه عاشق طعم وصل آنگاه داند

كه عاجز گردد از هجران عاجل

و خاصه بايد بدانند محبوبى كه با تاش و كوشش و انتظار به دست آيد ،مصاحبش بسى لذيذتر و روحبخش تر از محبوبى
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است كه هميشه بدون پرده و بى حجاب در كنار باشد كه:

هرچه به آن دير بود دسترس
هر چه كه تحصيل و يا آسان بود

بيش بود طالب آن را هوس
قدر كم و قيمتش ارزان بود

اگر محبوب گاه در پرده و گاه بى پرده باشد ،شور و عشق و نشاط حبيب را تا آخر عمر زنده و سرفراز و بالكنده نگه مى دارد.
محبوب هميشه حاضر ،پس از مدتى كوتاه ،حبيب و عاشق را سير و دلزده بلكه متنفر و عشق مرده مى كند .به همين
دليل و به دليل ساير مصالح واقعى انسان ،حجاب و تستر براى زن از ديدگاه اسام راجح و ازم دانسته شده و نيز از اين رو
سعدى خوش ذوق ماگفته است:

مرغ بريان به چشم مردم سير

كمتر از برگ تره بر خوان است

و ديگر بار بسرود كه:

اى سير ترا نان جوين خوش ننمايد
حوران بهشتى را دوزخ بود اعراف

معشوق من آنست كه نزديك تو زشت است
از دوزخيان پرس كه اعراف بهشت است

و شاعرى ديگر چنين سروده است:

گليمى كه مويش بود سينه گز

برهنه تنان را حرير است و خز

با همه س آنچه گفته ايم ،متجددان امروز ماكه نشخوار كننده پسمانده اروپاييان خود گم كرده گشته اند ،تا زمانى كه با
خداى مهربان خود آشتى نكنند و از تقليد كور كورانه آنان دست برندارند ،اين حقايق روشن و واضح را باور نخواهند كرد.
اين مقلدان پست و آن مقلدان مست كجا خواهند فهميد كه مردمى كه همواره در كنار ديگهاى حليم شيرين و معطر و لذيذ
حاضر باشند و آنها را مكشوفه و عريان و بى پرده ببينند ،و هر گاه احساس گرسنگى كنند حتى بيش از اشتها ،تناول و
تصرف نمايند ،بزودى اشتهايشان كور مى شود و اين بزرگترين نقصى است كه در وجود آنها پيدا مى شود كه ديگر نگاه آنها
به حليم لذيذ و لطيف با نگاه به گليم ضخيم و كثيف فرق نمى كند.
غزلسران گذشته ما را ببينيد كه چه ذوق بيدار و حساس و سرشارى داشته اند كه خواندن و شنيدن اشعارشان ،به چشم
و گوش شنونده امروز ،بصيرت و صفا مى ببخشد و نيروى حافظه و مفكره و دراكه او را خرمى و جا مى دهد؛ زيرا بزرگترين
انگيزه و محرك ايشان ،در سرودن غزل ،دورى محبوب و حجاب معشوق است .لذا از زمانى كه پرده هاى عفت و عصمت
دريده شد و حوريان محجوب در تمام نقاط روى زمين ،عريان و مكشوف  ،ظاهر و هويدا گشتند ،غزلسرايانى نظير سعدى و
حافظ و مولوى و خاقانى پيدا نشده اند.
تاءسف نويسنده نه از كسادى بازار غزلسرايى ،كه از غروب و افول ذوق و شهود انسانى است.
اين بى خبران از حقيقت روح و ذوق انسان ،به خاطر سوق دادن مردم جهان به سوى جمع ثروت و اشباع شهوت ،قريحه و
ذوق انسان را كشتند و شهيد كردند ،شرافت و عظمت زنان را به همراه هويتشان مسخ كردند ،مناعت و كرامت انسانى را
سر بريدند ،عواطف و اخاق را به زباله دان تاريخ انداختند و حتى با خالق و آفريننده مهربان خود دشمنيها كردند و ذكر و ياد
او را كه آرامبخش دلهاى مضطرب و متزلزل بوده و هست ،افيون و مخدر معرفى نمودند.
آنها كه قرآن كريم را باور نداشتند ،مى بايست در جنين لجنزار بدبو و متعفنى سقوط مى كردند ،اما شما بچه مسلمانها
چرا؟ شما چرا مى خواهيد در اين امور پيرو آنها باشيد و همرنگ آنها شويد؟!!

گر چشم خداى بين ندارى يارى

خورشيد پرست شو نه گوساله پرست

ما اميدواريم پيشوايان شما به خود آيند و از خاك ريختن بر سر انسانيت خويش پشيمان شوند و آنگاه شما هم به پيروى از
ايشان چشم خود را بماليد و از خواب غفلت برخيزيد و بفهميد كه:

زن پرهيزگار زاينده
زن كه مستور و نيكخو باشد

مرد را دولتى است پاينده
نيست عيب ارنه خو برو باشد

)) مكتبى ((

زن مستور شمع خانه بود
پارسا مرد را بر افرازد
زن نا پارسا شكنج دل است

زن شوخ آفت زمانه بود
زن نا پارسا بر اندازد
زود دفعش كن كه رنج دل است

)) اوحدى ((

اگر پارسا باشد و راى زن

يكى گنج باشد بر آكنده زن

]file:///C|/1/2/07.html[6/20/2011 12:45:03 AM

))فردوسى ((

زن خوب فرمانبر پارسا

كند مرد درويش را پادشا

))سعدى ((

براى يكدمه شهوت كه خاك بر سر آن

زبون زن شدن آيين شير مردان نيست

))كاشفى ((

زن پرهيزكار طاعت دوست

با تو چون مغز باشد اندر پوست

)) اوحدى ((

زن زن زوفا شود ز زيور نشود

سر سر ز دها شود ز افسر نشود

))سنايى ((
در هرحال ،عمل آميزش و جماع مقدمه پيدا شدن خانواده و بقا و تكثير نسل بشر است .خداوند متعال طبع و فطرت و ذوق و
جبلت انسان را با اين عمل عجين ساخته و هر دختر و پسرى را از درون ذات و كنه مرموزش وادار به پذيرش اين جريان و
دستور كرده است ،هر چند آن دختر و پسر ،اسام و قانون و بلكه پروردگار خويش را قبول نداشته باشند .بااخره هر انسان
دو پايى كه روى كره زمين راه مى رود ،هر چند كافر و ملحد و زنديق و كوردل باشد ،ناچار است اين دستور را بپذيرد ،چنانچه
ناچار است روزى بميرد و روزى ديگر سر از خاك برآورد و در محكمه عدل الهى حاضر شود.
خداوند متعال عاوه بر آنكه مكانيسم عمل آميزش را در نظام حكيمانه تكوينش تثبيت و مستقر فرموده است ،طريقه اجرا و
اعمالش را نيز در برنامه تدوينش ثبت و ضبط نموده و با زبان فرستادگان و اوليايش به بندگان خويش كه خودش آنها را نر و
ماده آفريده و كشش و كوششى در وجود آنها گذاشته است دستور داده و در قالب دستورات و تكاليف حرام ،واجب ،مكروه
و مستحب مقرر داشته است.

همه ما مى دانيم كه دختر و پسرى كه شرايط ازدواج را پذيرفته و در كنار يكديگر قرار گرفته و آماده آميزش و جماع و
همبسترى شده اند ،مقصود اصلى آنها از آن همه رفت و آمد و گفت و شنود و حضور وكيل و شهود در مجالس بله برون و
محضر و باشگاه و بيرون و اندرون ،تنها همين نقطه و همين مركز و همين مقصد بوده و مابقى همگى مقدمه و تشريفات
وطفيلى و تزيينات است .اسام هم همين را مى گويد و انگشت روى همين نقطه حساس گذارده و دستورات مؤ كد و مفيد
و دقيقش را به همين نقطه متوجه ساخته است؛ زيرا تمام امور اعتقادى و اخاقى و اقتصادى و اجتماعى انسان ،فرع بر
وجود و بقاى انسان است و وجود انسان از همين نقطه شروع مى شود و تكوين پيدا مى كند.
پزشگان مى گويند)) :قبل از آميزش و جماع ،نسوج حوضچه اى و اسفنجى سراسر آلت مرد و نيز شعريه هاى دستگاه
تناسلى او پر خون مى شود تا آلت نعوظ پيدا مى كند ،و نيز زن دهانه فرجش كه ))مهبل(( ناميده مى شود و نيز سراسر
شعريه هاى دستگاه تناسلى و آميزشى او پر خون مى شود و متورم مى گردد(( .در اين حال ،اگر شوهر بازن خود ،ماعبه
و ماسمه اى داشته باشد تا او را به اوج لذت جنسى برساند و آنگاه عمل دخول را انجام دهد ،هم خود به مقصد مى رسد
و زيانى نمى بيند و هم همسرش؛ ولى اگر ماعبه و ماسمه را فراموش كند و به قول پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و
سلم)مانند گنجشك نرى كه بر ماده برمى جهد او هم برجهد و همسر خود را گرسنه و مات و مبهوت باقى گذارد ،شعريه
هاى لگن و دستگاه تناسلى اش پر خون باقى مى ماند و عوارض تلخ و ناگوارى كه گفتيم ،به سراغش مى آيد و روز به روز
بر اغرى و بى اشتهايى و ضعف اعصابش افزوده مى گردد .اما اگر مرد مقاومت كند و معاشقه را طول دهد تا زن هم به اوج
برسد ،آنگاه دخول را انجام دهد ،آميزشى سالم و مفيد و بى ضرر براى هر دو تن حاصل خواهد شد و اگر زن آبستن هم
بشود ،فرزندى كه با چنين مقدماتى تكوين يابد ،فرزندى سالم و متين و آرام و دور از عصبانيت خواهد بود؛ ولى فرزندى كه
با آميزش ناقص و انحرافى تكوين يابد ،احتمال هر گونه عيب جسمى و روحى در وجود او خواهد رفت .امام رضا (عليه
السام) قبل از آميزش ،دستور مى دهد كه ))يا زبانت بازى كن و پستانش را بمال تا شهوتش تحريك گردد ،زيرا او از تو
همان را مى خواهد كه تو از او مى خواهى(( .و پيغمبر گرامى اسام(صلى ه عليه و آله و سلم)در باره زمان و مكان
آميزش ،دستورات مفصل و مشروحى داده است كه قدرى از آن را در درس  62همين كتاب ذكر كرديم.
و امام صادق (عليه السام) مى فرمايد)) :زنان شما از اين جهت شوهران سياه پوست را بيشتر ازشما سفيد پوستان
دوست مى دارند كه آنها با زن سفيد پوست بيشتر بازى مى كنند شما هم با همسران خود بيشتر بازى و شوخى كنيد تا
نزديكى شما لذيذتر و گواراتر شود((.
هر مرد و زنى پس از مدتى نزديكى و آميزش مى فهمند كه نقطه تحريك طرف مقابل كجاست؛ ولى ما مى خواهيم بگوييم
زن و شوهر از همان شب اول زفاف بايد بدانند كه در خلوتخانه هيچ گونه تحريك و تحرك جنسى براى آنها از جانب شريعت
مقدس اسام ممنوع نشده است ،بلكه پيشوايان اسام به آن دستور داده و پيروان خود را به آن تشويق فرموده اند .زيرا
دستورات و فرامين پيشوايان اسام ،هماهنگ و متناسب با فطرت و سرشت انسان است و خداوند متعال مرد را طورى
آفريده است كه چون بلوغ جنسى رسيد صداى زن براى او محرك است ،ديدن اباسهاى مخصوص زنان شهوت او را تحريك
مى كند ،بوييدن عطر او نيروى جنسى مرد را برمى انگيزاند ،ديدن عكس و فيلم او تحريك كننده است ،حتى نشستن در
جاى او كه هنوز سرد نشده و شنيدن صداى گام برداشتنش محرك است تا چه رسد به تماس بدنى و بوسه و مالش و
چشش او .تمام انواع محركات نسبت به غير زن و شوهر ممنوع است و ناروا ،كه اين ممنوعيت از درجه كراهت خفيف
شروع مى شود تا كراهت عادى و شديد و سپس به حرام و گناه صغيره و گناه كبيره مى رسد ،مانند زناى محصنه ) (72كه
عقوبت زن در دنيا رجم ) (73است و در آخرت عذاب شديد الهى؛ ولى تمام اين محركات نسبت به زن و شوهر ،مطلوب و جايز
و مستحسن است ،براى اينكه زن و شوهر بتوانند در خلوتگاه مشروع خويش ،غريزه جنسى خدادادى خود را اشباع كنند تا
وقتى كه از خلوتخانه به جانب كوى و بر زن و خيابان و اداره به راه افتند ،هيچ منظره اى از عكس و چهره و تماس و نغمه،
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فكر آنها را به خود مشغول نسازد و از كار و حرفه و شغل و پيشه روزانه خود باز ندارد.
پزشكان اوج لذت جسمى را )) ارگاسم(( مى نامند و مى گويند دختر و پسرى كه بالغ شده اند ،اگر در حال مقاربت به
)) ارگاسم(( نرسند ،بيشترشان تحت فشارهاى عصبى عضانى قرار مى گيرند ،به درد زير دل و درد كمر مبتا مى گردند ،در
اعضاى تناسلى خود احساس درد مى كنند و از جنبه روحى هم قدرت تمركز فكرى ندارند و كارهاى عادى و معمولى را
درست انجام نمى دهند و احيانا به پشيمانى و نا اميدى و ترس و شرم و قصد خود كشى دچار مى شوند .پيش از آنكه
))فرويد(( اتريشى ريشه بيمارى روانى را ناكاميهاى جنسى بيان كند ،چهارده قرن قبل ،پيشوايان ايام اين مطالب را با
تعبيرات مختلف و بسيار بهتر و دقيق تر از او بيان كرده اند .خداوند متعال به انسان پنج حس باصره ،سامعه ،ذائقه ،شامعه و
امسه عطا فرموده است؛ آنگاه براى هر يك از اين حواس ،سيرى و گرسنگى خاصى معين كرده و راه سير كردن آن حس را
به انسان نشان داده و ابزارش را هم در اختيار او گذارده است .زن و شوهر با بر قرار ساختن رابطه به وسيله هر يك از اين
حواس از يكديگر لذت مى برند و اشباع مى شوند و خداوند مهربان هم به آن دستور داده است .برقرار ساختن هيچ يك از
اين روابط حسى براى زن و شوهر ممنوع نيست ،حتى بوسيدن و ليسيدن آلت تناسلى يكديگر چنانچه در حديث  163جلد
اول از امام كاظم (عليه السام) نقل كرديم.
وقتى پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)و امام صادق و امام رضا (عليه السام) بفرمايند و دستور بدهند ،مانبايد پنهان
كنيم و به آنها توجه نكنيم؛ زيرا پنهان كردن اين امور از دختر و پسر جوانى كه تازه ازدواج كرده اند و اين مراسم را نمى دانند،
خطر بروز امراض كمر درد و ضعف اعصاب و انحرافات جنسى و توليد كودكان ناقص و بيمار را به دنبال دارد .شما ببينيد فقهاى
بزرگوار ما چگونه در رساله هاى علميه خويش اين مطالب را با صراحت مى نويسند:
 .1مردى كه در ماه رمضان تفخيد كند (آلتش را در ميان ران زنش داخل كند) يا هر گونه بازى ديگرى با او بكند -مثل اينكه
انگشتش را در فرج زن داخل كند -در صورتى كه عادت نداشته باشد با اين مقدار بازى و شوخى منى از او خارج شود ،و
منى از او انزال بشود ،روزه اش صحيح است(74).
 .2هر گاه مردى آلتش را در ميان مبهل زنش گذارد و زن حائض شود ،واجب است فورا آلت خود را خارج كند ،و گرنه يك دينار
كفاره بايد بدهد( 75).
 .3اگر مرد آلتش را لوله كرده ،در مبهل زن داخل كند بطوريكه مجموع آن به قدر حشفه باشد ،غسل جنابت بر هر دو واجب
مى شود(76).
)(77
 .4با دخترى كه كمتر از نه سال دارد نزديكى كردن حرام است
و اگر كسى نزديكى نمود و او را افضا كرد (پرده ميان
مجراى بول و حيضش را پاره كرد) تا آخر عمر نزديكى كردن بر او حرام است و در صورت ارتكاب بايد به او ديه بدهد.
بنابراين ،براى شوهر مناسب است كه از مرجع تقليد خود سؤ ال كند :اگر مردى بداند يا حتى احتمال بدهد كه آنچه
پزشكان نسبت به عوارض جسمى براى زن مى گويند در دست است و آن عوارض ناشى از آميزش غلط (مانند آميزشى كه
در آن مرد يا زن به اوج لذت نرسد) باشد ،در اين صورت ،آيا ياد گرفتن شيوه به اوج لذت رسانيدن زن ازم است؟ و باز از
مرجع تقليد خود بپرسند كه :اگر مرد احتمال بدهد به واسطه نداشتن طريقه نداشتن طريقه در ست آميزش با زن باردار،
عيب و نقصى به جنين يا مادرش وارد مى كند ،آيا پرسيدن و ياد گرفتن طريقه سالم آميزش از پزشكان ازم است؟ و قطعا
بدانيد كه پاسخ هر دو مساله مثبت خواهد بود .بنابراين ،از كسانى كه طريقه آميزش با زن حامله را مى نويسد نبايد تعجب
كرد ،بلكه بايد پرسيد و دانست و عمل كرد تا زن دچار سقط جنين ننمود .برخى از پزشكان مقاربت با زن باردار را در ماه
هاى آخر منع مى كنند ،خصوصا نسبت به زنانى كه سابقه سقط جنين دارند ،و به طور كلى مى گويند زن باردار در حال
آميزش نبايد به اوج لذت جنسى برسد .،نيز نوعى از بيمارى قبلى وجود دارد كه پزشك ،انجام عمل مقاربت را براى بيمار
مبتا به آن ممنوع مى داند ،مخصوصا در حال ايستاده يا با شكم پر يا عريان يا در حمام و مكانهاى مرطوب .اينها را بايد
پرسيد و دانست.
و باز براى رعايت بهداشت زن و شوهر ،پزشكان دستور مى دهند كه پس از هر مقاربتى زن و شوهر آلتهاى آلوده خود را با
آب بشويند و بهتر آن است كه با آب گرم و صابون بشويند ،و اگر خداى ناخواسته شوهر از راه عقب با زن دخول كرد ،تا آلت
خود را با آب و صابون نشويد ،در شرمگاه زن دخول نكند ،زيرا ميكروبهاى روده وارد دستگاه تناسلى زن مى شود و او را بيمار
مى سازد .اسام كه دستور مى دهد زن و شوهر بعد از هر مقاربتى هر چه زودتر غسل كنند و با حال جنابت باقى نمانند،
براى رعايت همين بهداشت است .رعايت اين بهداشت مرد را از امراضى مانند سيفليس و سوزاك و شانكر و زن را از
بيماريهايى مانند آماس و خارش و مبهل و ورم بظر) (78مصون مى دارد .همچنين ادرار كردن پس از آميزش كه اسام هم به
آن دستور داده است سبب مى شود كه رسوباتى در مجرا نماند كه آن را مستعد عفونت نموده ،سنگ ايجاد كند .دستور
ديگر شرع و طب اين است كه از انزال نبايد جلوگيرى شود و منى بايد به حال طبيعى خود خارج گردد؛ زيرا اگر از خروج منى
جلوگيرى شود ،مجراى آلت تناسلى تحت فشار قرار مى گيرد و گشاد مى گردد و پرستات هم بزرگ مى شود.
همه مى دانيم تا زمانى كه مسلمين به همين دستورات ساده دينى خود عمل مى كردند ،از امراضى مانند سيفليس و
سوزاك و شانكر و ايدز مصون بودند و اين امراض براى كسانى بود كه به غسل جنابت اعتقاد نداشتند و ساعتها بلكه روزها
با آلت آلوده بسر مى بردند.
از زمانى كه مسلمين به اروپا رفتند و با بيگانگان آشنا شدند و دستورات دينى خود را فراموش كردند ،اين گونه امراض هم در
ميان آنان پيدا شد.
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-۸دليل
 332و ا تجامع امراه حتى تاعبها و تكثر ماعبها و تغمز ثدييها فان اذا فعلت ذلك غلبت شهوتها و اجتمع مائها ان مائها
يخرج من ثدييها و الشهوه تظهر من وجهها و عينيها و اشتهت منك مثل الذى تشتهيه منها(79).
حضرت رضا (عليه السام) فرمود :آميزش نكن با زن مگر اينكه با او بازى كنى و زياد بازى كنى و پستانهايش را بفشارى ،و
در صورتى كه چنين كنى شهوت بر او غالب آيد و آبش جمع گردد .اين بدان جهت است كه آبش از پستانش خارج مى شود
و (پس از آن آثار) شهوت در رخساره و چشمانش آشكار مى گردد و به تو ميل پيدا مى كند همان طورى كه تو به او ميل
دارى.
 333قال الصادق (عليه السام) :ان احدكم لياءتى اهله فتخرج من تحته فلو اءصابت زنجيا لتشبثت به فاذا اءتى اءحدكم
اهله فليكن بينهما ماعبه (مداعبه))(80فانه اءطيب لامر(81).
امام صادق (عليه السام) فرمود :همانا يكى از شما با همسرش آميزش مى كند (و پس از تمام شدن عمل آميزش)
همسرش از زير او بيرون مى رود (در حالى كه ارضا نشده است) كه اگر مرد سياه پوستى را بيابد هر آينه به او متشبث
مى شود .پس هنگامى كه يكى از شما بخواهد با همسرش درآميزد ازم است كه بين آنها بازى (شوخى) باشد ،زيرا اين
روش پاكيزه تر و خوشايندتر است.
 334قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :ثاثه من الجفاء :اءن يصحب الرجل فا يساءله عن اسمه و كميته و ان
يدعى الرجل الى طعام فا يجيب او يجيب فا ياكل و مواقعه الرجل اهله قبل الماعبه (المداعبه)(82).
پيامبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :سه چيز از ستم است -1 :مردى با مرد ديگر همراه باشد و اسم و كينه اش
) (83را نپرسد؛  -2شخصى كه به طعامى دعوت شود و اجابت نكند ،يا اجابت كند و نخورد؛  -3آميزش مرد با همسرش پيش
از بازى (شوخى).
 335قال الرضا (عليه السام) :من اءراده ان ا يجدالحصاه و عسر (حصر) البول فا يحبس المنى عند نزول الشهوه و ا يطل
المكث على النساء(84).
امام رضا (عليه السام) فرمود :كسى كه بخواهد دچار سنگ مثانه و سختى بول كردن نشود بايد وقت انزال منى ،آن را نگه
ندارد و آميزش با زن را طوانى نكند.
درس هشتادو پنجم :شيوه جلب محبت
انسان گاه از افراد كه خود را عاقل مى دانند و به راستى هم طبق ضوابط مرسوم اجتماعى عاقل هستند ،اعمال و رفتارى
را مشاهده مى كند كه نمى تواند تعجب نكند و انگشت حيرت به دندان نگيرد .شوهرى را مى بيند كه مى خواهد
همسرش او را دوست داشته باشد ،ولى وسيله اى را كه در اين راه به كار مى گيرد ،خشونت و تندى و گستاخى است.
او مى خواهد به همسرش بگويد :با تو بد رفتارى مى كنم تا به من محبت كنى ،خشونت و بد زبانى مى كنم تا دوستم
داشته باشى ،خشم و تندى مى كنم تا با من صميمى باشى!!
آيا عمل اين مرد به كسى نمى ماند كه براى گرم شدن در زمستان به كولر پناه مى برد ،يا براى به دست آوردن پول ،قمار
بازى مى كند ،يا براى رفع تشنگى آب نمك مى آشامد؟!! همچنين زنى كه مى خواهد شوهرش او را دوست داشته باشد،
به جاى دلسوزى در كار خانه و اهتمام به نظافت و امور كودكان ،از راه مكر و فريب وارد مى شود و بيشتر به خانه پدر و
مادرش مى رود و به شوهرش نيرنگ مى زند و تزوير مى كند؟!!
اگر بگوييد اين زنان و شوهران ،نادان و كوته فكرند و عقلشان بيش از اين نمى رسد و درك شعور فكرى ندارند ،مى گويم
شما سران دولتهاى بزرگ كشورهاى متمدن و ابر قدرتها را چه مى گويند كه به مردم كشورهاى ضعيف ستم مى كنند و به
جنگ آنها مى روند ،و براى اينكه آنان را استثمار كنند و از آنان بهره كشى نمايند ،با توپ و بمب و موشك آنها را مى كشند
و قتل عام مى كنند و با اين عمل خود مى خواهند مردم باقيمانده كه ماتم ديده و مجروح گشته اند ،آنان را دوست بدارند و
بگويند زنده باد قاتان برادران ما! اگر به اين افراد بگوييد چرا چنين مى كنيد ،ممكن است بگويند ما مى خواهيم مردم از ما
اطاعت كنند ،نه آنكه ما را دوست داشته باشند.
پاسخ اين است كه اوا اطاعت كتبى از شما ظالمان با دشمنى قلبى آها نسبت به شما به زيان شماست .آنها اگر براى
شما خانه بنا كنند ،پايه را سست مى سازند و اگر غذا بزند حتى اامكان مسمومش مى كنند؛ ثانيا تعجب ما از اين گونه
افراد بدين جهت است كه اينان اگر روزى به جاى خشونت  ،رحمت و عطوفت به كار برند ،هم زحمت خودشان كمتر مى
شود و هم زودتر و بهتر به مقصود خود مى رسند .كسانى كه موشكى روانه مى كنند و گروهى را مى كشند ،اگر به جاى
موشك نقل و نبات بفرستند ،ااقل چند كودك نادان گول مى خورند و به جاى مرگ بر او زنده باد مى گويند .راستى چه
كسى جواب اين سؤ اات را نمى داند:
 .1مگر هر انسانى نمى خواهد مردم دوستش داشته باشند؟
 .2مگر هر انسانى در برابر خوشرويى و ماطفت نرم نمى شوند؟
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 .3مگر هر انسانى از خشونت و بد زبانى و ترشرويى تنفر ندارد؟
 .4مگر وقتى كه مردمى توپ و تانك ديده اند ))مرده باد(( نمى گويند و و قتى محبت ديدند فرياد )) زنده باد(( سر نمى دهند؟
 .5مگر دشمنى كردن با مردم زحمت و دردسر و بى خوابى ،و دوستى و محبت با آنها آرامش و آسودگى و استراحت به
همراه ندارد؟
پس چرا اين مردم عاقل جز اين مى كنند؟
نكته قابل توجه در اينجا تفاوت بين حكومتهاى جبار و حكومت در خانواده است .حكومتهاى جابرانه ممكن است ااقل براى
زمان كوتاهى بر ابدان مردم اعمال حاكميت نمايند ،اما حكومت در خانواده به دليل اينكه حكومت بر ارواح و دلهاست با زور
محال است محقق گردد .همان گونه كه در درس چهل و پنجم جلد اول همين كتاب به تفصيل گفتيم زن و شوهر از سود و
زيان يكديگر منتفع و متضرر مى گردند؛ يعنى توهين و احترام به زن ،توهين و احترام به شوهر است.
آيا اشخاصى كه به همسر خود توهين مى كنند باور ندارند كه ديگران هم عاطفه و احساس و تفكرى مانند آنها دارند؟ آيا
اينان فكر نمى كنند كه اگر كسى نسبت به آنها خشونت و تندى روا دارد چه عكس العملى نشان مى دهند و چگونه
سيماى زشتى از او در ذهن خود مجسم مى كنند؟ اينان چرا بازتاب عمل خود را در ذهن و فكر ديگران درك نمى كنند؟
انسان وقتى به رفتار اين گونه مردم مى انديشد ،چندان دچار تعجب مى شود كه مغزش سوت مى كشد و تا مدتى بهت
زده و مات باقى مى ماند .اينان نه به نداى فطرت و الهام درونى طنيت خود گوش مى دهند و نه به صداى آيه قرآن و احاديث
و اخبارى كه همان نداى فطرت را تاءييد مى كند.
اين گونه آيات و اخبار بقدرى زياد است كه بايد عاوه بر آنچه ضمن دليل بيان مى كنيم برخى از آنها را در اينجا فقط ترجمه
كنيم و در اين مورد تنها به جمات كوتاه اميرالمومنين (عليه السام) در كتاب ))غررالحكم(( اكتفا مى كنيم:
 .1با مردم مدارا كن تا از دوستى شان برخوردار شوى و با خوشرويى با ايشان برخورد كن تا كينه هايشان را بميرانى.
 .2به هر كس خواهى نيكى كن تا امير او باشى.
 .3بااترين نادانى خشونت است.
 4مهربان باش تا دوستى خويشانت برايت پاينده شود.
 .5خوشرويى سبب محبت مى شود.
 .6انسان بنده احسان است.
 .7ميوه عقل مدارا كردن با مردم است.
 .8خشونت در هر چه باشد آن را زشت و بدنما مى كند.
 .9انسان به وسيله احسان مالك دلهاى مردم مى شود.
 .10سامت دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است.
 .11خوشرويى بخشندگى بدون خرج است.
 .12در شگفتم از كسى كه بردگان را با مالش مى خرد و آزاد مى كند؛ چرا آزادگان را با احسانش نمى خرد و آنان را بنده
خود نمى سازد؟
 .13چه بسيار شخص بلند مرتبتى كه زشتى خشونتش او را پايين آورد.
 .14آن كه درخت وجودش نرم باشد شاخه هايش (اطرافيانش) زياد شود.
 .15احسان نمودن به بد كار بهترين فضيلت است.
 .16خوشرويى دليل كرامت نفس و تواضع دليل خلق شريف است.
 .17نرمخويى موجب انس و الفت گردد.
 .18بهترين بندگان خدا كسى است كه چون نيكى كند شاد شود و چون بدى كند پوزش بخواهد.
 .19احسان كننده زنده است اگر جه به منزل مردگان منتقل شده باشد.
 .20از خشونت بپرهيز كه آن رسوايى اخاقى است.
خشونت و تند خويى بقدرى زشت و ناپسند است كه خداوند متعال به رسول گرامى اش مى فرمايد :اگر تو خشن و
سنگدل بودى مردم از اطرافت پراكنده مى شدند .برخى از مردم به واسطه زندگى كردن در خانواده پرجنجال يا محيط
پرآشوب يا ضعف مزاج و علتى ديگر ،خشن و زود رنج و تند خو و كم تحمل بار آمده اند .اينان بايد بردبارى و كف نفس را
تمرين كنند ،كه تند خويى و خشونت دليل ضعف روحى و انحطاط اخاقى انسان است .كسى كه قوى ااراده باشد و از
ملكات فاضله اخاقى برخوردار ،متين و پرحوصله و پرتحمل است .مثا هر گاه زنى بدون اجازه شوهرش به خانه پدر برود و
وقتى كه برگشت شوهر به او بگويد)) :مى خواستى برنگردى (( .در صورتى كه نه زن بايد چنان كند و نه شوهر بايد چنان
گويد.
آن زن اگر كف نفس داشته باشد مى گويد)) :مى دانستم بيش از يك روز طاقت فراقم را ندارى -يا -طاقت فراقت ندارم(( .و
اگر شوهر شبى دير به خانه آيد و زن بگويد )) مى خواستى حاا هم نيايى(( شوهر بردبار مى گويد)) :صبر كن نفسم جا
بيايد ،در راه مى دويدم .اول علت را بپرس(( ،يا يكى از جمات باا را از قول على (عليه السام) برايش بخواند .ولى اگر اين
زن و شور كم حوصله و كم طاقت باشند ،پاسخهاى ديگرى نمى دهند كه احيانا نقطه شروع كدورت و قهر و نزاع مى شود.

به نرمى بر آيد ز سوراخ مار

كه تيزى و تندى نيايد به كار

))فردوسى ((

به نيروتر آن كس كه از راه دين
تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر
مر سخن را گندمين و چرب كن
خوبگويى اى پسر بيرون برد
))ناصر

كند بردبارى گه خشم و كين
بل ز صد لشكر ظفرانگيزتر
گر ندارى نان چرب گندمين
از ميان ابروى دشمنت چين

خسرو ((

به گفتار شيرين جهان ديده مرد

كند آنچه نتوان به شمشير كرد
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))اسدى ((

به شيرين زبانى و لطف و خوشى

توانى كه پيلى به مويى كشى

))سعدى ((

درشتى ز كس نشود نرمگوى

سخن تا توانى به آزرم گوى

))فردوسى ((

ز بدخواه و از مردم كينه كش

توان دوست كردن به گفتار خوش

))اسدى ((

سبا كس كه يك دانگ ندهد به تيغ

چو خوش گويى اش جان ندارد دريغ

))اسدى ((

تار و پود عالم امكان به هم پيوستن است

عالمى را شاد كرد آن كس كه يك دل شاد كرد

)) صائب ((

 336فبما رحمته من ه لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب ا نفضوا من حولك(85).
از پر تو رحمت خداوند در برابر آنها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى شدند.
 337دارالناس تستمتع باخائهم ،و القهم بالبشر تمت اضغانهم (86).با مردم مدارا كن تا از اخوات و بردبارى آنها برخوردار گردى
و با آنها با گشاده رويى برخورد كن تا كينه هايشان (نسبت به تو) از بين برود.

درس هشتاد و ششم :عذر خواهى
عذر خواهى هم مانند تشكر ،موجب محبت و مودت و صميميت مى شود .در زندگى زناشويى طبيعى است كه گاه شوهر
اشتباهى مى كند و به زن زيانى مى رساند و گاه زن دچار خطايى مى گردد و نسبت به شوهر خود خسارت و جسارتى
مرتكب مى شود .هر اشتباه و خطايى ،طرف مقابل را رنجور و افسرده مى كند ،و در نتيجه ،زندگى خانوادگى كه محبت و
صفا پايه و اساس آن است ،خدشعه دار و متزلزل مى شود .اما چنانچه پس از هر خطا و اشتباهى ،معذرت خواهى و
پوزشى به دنبال آيد ،زنگار كدورت به دوده مى گردد و جاى آن را صفا و صميميت مى گيرد و حتى گاه شيرين تر و جالب تر
از اول هم مى شود.
اگر عذر خواهى بيگانگان از خطاى يكديگر ،كدورت زدا و ازم باشد ،عذرخواهى زن و شوهر از خطاى يكديگر ،فورى تر و ازم
تر به نظر مى رسد .زيرا بيگانه با تماس كمترى كه با خطا كار دارد ،رنجش و تنفرش ،زود گذر و عواقب وخيمش ،كمرنگ و
ناپايدار است؛ ولى زن و شوهر همواره و در تمام عمر ،همدم و همسر و همكاسه و همنشين و همخواب يكديگرند و به
همين جهت اگر خطا و اشتباهى از يكى صادر شود ولى عذرخواهى و پوزشى را به دنبال نداشته باشد ،اثر ناگوار آن براى
هميشه در روح و جان ديگرى باقى مى ماند.
زيرا او همواره خطاكار را در برابر چشم خود مى بيند و هاله اى از نفرت و بدبينى و كدورت ،در آن خانه حكمفرما مى گردد؛
ولى با گفتن جمله كوتاه ))معذرت مى خواهم(( همه اينها از ميان مى رود و حتى شخص عذرخواه هم با سربلندى و
سرافرازى با همسر خود زندگى مى كند و عذرخواهى هم به او مى آموزد .بنابراين سخت در اشتباه اند كسانى كه مى
پندارند عذرخواهى از مقام و حيثيت آنها مى كاهد و شخصيت آنها را پايين مى آورد .زيرا عذرخواهى از خطا تبعيت از حق و
درستى است و كله شقى و لجبازى با حقيقت ،تابع هواى نفس و شيطان و نفس اماره شدن .خداوند متعال انسان را
جورى سرشته است كه شخص عذرخواه تابع حق را دوست مى دارد و از آدم لجباز كله شق ،متنفر و بيزار است.
شوهرى را مى شناسم كه يك بار اشتباهى مرتكب شد و به روى همسرش دستى دراز كرد .به او گفتند انسان عاقل
خواسته و مقصود خود را با بيان و استدال مى فهماند و ااغ با لگد گرفتن و گاز گرفتن.
او از اشتباه خود عذر خواست و از آن زمان تا كنون كه قريب ده سال است ،همسر خود را با كلمات ))جان(( و ))خانم(( و
))عزيز(( صدا مى زند و با ديده احترام و بزرگى به او مى نگرد .شوهر ديگرى را مى شناسم كه همسرش را كتك مى زد
بطوريكه كارشان به دادگاه كشيد .قاضى به او گفت :اگر از همسرت عذر بخواهى ،شكايتش را پس مى گيرد .ولى او كله
شقى و گردن كلفتى كرد .در نتيجه ،چند روز به زندان افتاد و اهانت شنيد و آبرويش رفت ،ولى يك بار كلمه آسان ))عذر مى
خواهم(( را نگفت .البته گفتن اين كلمه براى مردان عاقل آسان است .ولى براى آن آدم كله شق ،سخت تر و سنگين تر از
زندان و شاق و اهانت بود.
او اكنون در ميان دو محذور بسيار دشوار گرفتار است :اول آنكه زن را طاق دهد و چند كودك خردسال و بى مادر را خودش
تر و خشك كند؛ دوم آنكه با همسرش آشتى كند و يك عمر با سرافكندگى زندان رفتن و اهانت شنيدن به چهره همسرش
نگاه كند .در صورتى كه تمام اين عواقب تلخ و ناگوار با گفتن كلمه )) عذر مى خواهم(( از ميان مى رفت .اعوذ باه من انگلك
شيطان و تبعيت از كسانى كه گفتند النار و ا العار.
عذر خواهى از گناه بقدرى مفيد و مؤ ثر است كه خداوند متعال هم بندگان گناهكارش را امر به توبه و استغفار مى نمايد ،با
اين تفاوت كه امر خداوند براى زدودن كدورت و تشفى نفس نيست بلكه تنها به خاطر تربيت و تهذيب اخاق و تكامل روح
بشر است و به راستى كه بايد اثر تربيتى عذرخواهى را براى شخص گناهكار هم فراموش نكرد .كسى كه جرم و خافى
مرتكب مى شود و عذر خواهى نمى كند ،نقطه سياه و اثر سوئى در روح و جان او به جا مى ماند و همان نقطه سياه
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صاحبش را بر ارتكاب مجدد جرم جرى تر مى كند و نقطه سياه بزرگتر مى شود و بار سوم آن خاف را آسان تر و بى پرواتر
انجام مى دهد ،تا آنجا كه نقطه سياه تمام روح و جان صاحبش را فرا مى گيرد و جنايت جزء ذات او مى گردد .ولى اگر پس
از هر خافى عذرخواهى كند و پس از هر گناهى توبه و استغفار نمايد ،آثار سياهى و تاريكى دل بكلى زايل مى گردد؛ البته
به شرطى كه عذرخواهى و استغفار ،حقيقى و واقعى باشد .در پايان اين درس به سه مطلب ديگر بايد اشاره شود:
كسى كه عذرخواهى نمود ،طرف مقابل هم بايد عذر او را بپذيرد و آقايى و مناعت و كرامت خويش را اظهار كند ،كه عدم
قبول عذر و نپذيرفتن پوزش خطاكار ،دليل دنائت و پستى و فرو مايگى انسان است و به فرموده اميرمؤ منان (عليه السام)
چنين شخصى بدترين مردم است و از دوستى آنها بى بهره مى ماند.
 .2عذرخواهى بايد متناسب با مقدار جرم و خطا باشد ،نه كمتر و نه بيشتر .مثا اگر زنى روزى اشتباهى كرد و شيشه
نفيسى از مال شوهرش را شكست ،بايد بگويد)) :عذر مى خواهم ،از روى قصد نكردم ،اميدوارم تكرار نشود(( .در اينجا
شايد )) عذر مى خواهم(( تنها كم است و ))شما حق داريد دست مرا بشكنيد(( زياد .و باز اگر شوهر روزى خطايى كرد و مثا
همسرش را كتكى زد ،بايد در مقام عذرخواهى بگويد)) :من شرمسارم ،اشتباه كردم ،شما حق داريد قصاص كنيد و مى
توانيد به بزرگوارى خود مرا ببخشيد ((  .در اين مورد هم ))مرا ببخشيد (( تنها كم است و ))مى توانيد دست مرا قطع كنيد ((
زياد ،كه:

نيكى ار در محل خود نبود
اگر بردبارى ز حد بگذرد

ظلم خوانندش از چه بد نبود
داور گمانى به ستى برد

))فردوسى ((

به كس بيش از اندازه نيكى مكن

كه گردد بد انديش بشنو سخن

))اسدى ((

شتر بانگ بر زد كه خاموش كن
))امير

به مقدار خود گفت بايد سخن

خسرو ((

كه پاز هر ،زهر است كافزون شود

وز اندازه خويش بيرون شود

))قابوسنامه ((
 .3مرتكب نشدن جرم و خطا بهتر از عذرخواهى پس از ارتكاب خطا و گناه است .شبيه اين رجحان را در پزشكى زياد مى
شنويد كه)) :پيشگيرى بهتر از درمان است((؛ لذا پزشكان به بهداشت بيش از معالجه اهميت مى دهند .بنايراين همان طور
كه عقل به ما مى گويد ))نگذار ميكروب و بيمارى وارد بدنت شود تا مجبور باشى آن را از بدن دفع كنى(( ،همان طور هم
قبل از اينكه دل انسان در اثر ارتكاب گناه و مخالفت فرمان الهى تيره و لكه دار شود و با آب توبه و عذرخواهى بخواهد آن را
بشويد ،بايد بكوشد با گناه نكند .امام صادق (عليه السام) در حديثى مى فرمايند :ترك گناه آسان تر از توبه كردن و
استغفار است ،وانگهى امكان دارد انسان موفق به توبه نگردد و مرگ قبل از توبه فرابرسد و مجال آن را از انسان سلب
نمايد.

]file:///C|/1/2/08.html[6/20/2011 12:45:07 AM

-۹-

-۹دليل

 338قال على (عليه السام) :شرالناس من ا يقبل العذر و ا يقيل الذنب(87).

حضرت على (عليه السام) فرمود :بدترين مردم كسى است كه معذرت خواهى ديگران را نپذيرد و از خطايشان در نگذرد.
 339قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :يا على! من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا لم ينل
شفاعتى(88).
حضرت رسول(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :اى على! كسى كه پوزش عذرخواهى كننده را -چه او راست بگويد و چه
دروغ -نپذيرد ،شفاعتم به او نخواهد رسيد.
 340عن الصادق (عليه السام) :ان ترك الذنب اءهون من طلب التوبه و ليس كل من طلب التوبه وجدها(89).
امام صادق (عليه السام) فرمود :همانا ترك گناه از عذرخواهى و پوزش طلبى آسان تر است و چنين نيست كه هر كس
بخواهد توبه كند موفق به توبه گردد.
 341قال حسين ابن على (عليه السام) :اياك و ما تعتذر منه فان المؤ من ا يسيى و ا يعتذر و المنافق كل يوم يسيى و
يعتذر(90).
از عذرخواهى بپرهيز ،زيرا مؤ من گناه نمى كند تا عذر بخواهد و منافق هر روز گناه و عذرخواهى مى كند.
 342اا ستغفار من العذر اعز من الصدق به(91).
بى نيازى از عذرخواهى ارجمندتر از عذرخواهى بجا و صحيح است.
درس هشتاد و هفتم :خوش بينى
در گذشته (جلد اول كتاب) امورى را كه موجب اختاف زن و شوهر مى شود برشمرديم و گفتيم يكى از آنها ،بلكه قوى ترين
و ريشه دارترين آنها ،نخوت و خود بزرگ بينى زن يا شوهر است كه عواقب سوء آن بسيار شديد و چاره آن سخت دشوار
است.
نويسنده بعد از مطالعاتى كه در آيات و اخبار داشته ،به اين نتيجه رسيده است كه چاره نخوت سهل و ممتنع است :سهل
است اگر در يك حديث پيغمبر اكرم صلى ه عليه و آله تاءمل و تفكر شود ،ممتنع است اگر در آن حديث و آن مضون تفكر و
تاءملى صورت نگيرد؛ زيرا خود آن حديث از جمله مشكات احاديث است؛ يعنى تصديق و عمل كردن به آن مشكل است ،نه
آنكه در مفهوم و مضمونش پيچيدگى و ابهامى وجود داشته باشد .بارها درباره اين حديث با دانشمندان دينى صحبت كرده
ام و بسيارى از آنها را ديده ام كه مى خواهند در عموم و شمول حديث خدشه كنند يا براى مضمونش ،توجيه و تاءويلى
نامناسب بتراشند.
خاصه مضون حديث اين است كه انسان به كمال عقل نمى رسد مگر زمانى كه داراى ده صفت باشد ،و مهمترين و
مشكل ترين آن صفات آن است كه)) :با هر انسانى كه برخورد مى كند ،او را بهتر و با تقواتر از خود بداند(( .كلمات اصل
حديث ،آنچنان تعميم و شمول دارد كه حتى اگر مسلمان متعهد و مخلص ،خود را در برابر كافر و فاسقى هم ببيند ،بايد
چنين اعتقادى داشته باشد و حتى سلمان و مقداد و ابوذر هم بايد ابوجهل و عتبه و شيبه را بهتر و با تقواتر از خود بدانند و
همين امر موجب مى شود كه عالمان دين در تعميم و تصريح حديث خدشه و توجيه روا دارند.
اكنون ما با مردگان و كفار و مشركان كار نداريم و حتى از محيط خانواده هم خارج نمى شويم .آنچه مورد بحث ماست ،اين
است كه روشنى و صراحت الفاظ حديث .كوچكترين شكى براى ما باقى نمى گذارد كه پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و
سلم)مى خواهد بفرمايد)) :شوهرى را مى توان عاقل كامل ناميد كه همسرش را از خود بهتر و با تقواتر بداند .و نيز زن
نسبت به شوهرش وقتى عاقل كامل ناميده مى شود كه او را از خود بهتر و با تقواتر بداند(( .آنچه كه نويسنده نسبت به
عاج نخوت و غرور روى آن تكيه دارد همين نكته است كه مى خواهم بگويم شوهرى كه زن خود را بهتر و با تقواتر از خود
بداند نسبت به او ستم روا نمى دارد ،اهانت نمى كند ،دروغ نمى گويد ،حق كسى نمى كند ،خشونت نمى كند ،بد زبانى
و متلك گويى ندارد .همچنين زنى كه شوهر خويش را بهتر و با تقواتر از خود بداند ،به او خيانت نمى كند ،نيرنگ نمى زند،
آزارش نمى دهد ،در نتيجه ،هر دو تن يكديگر را دوست مى دارند و در روابط خويش خداوند متعال و فرمان او را در نظر مى
گيرند و زندگى آنها هميشه با صفا و صميميت و بدون رنجش و كدورت خواهد بود.
اكنون به اصل حديث برمى گرديم .چنانچه گفتيم پذيرش حديث در بدو امر مشكل به نظر مى رسد و دانشمندان مى
خواهند آن را از تعميم و تصريحش پايين آورند؛ در صورتى كه گويى خود پيامبر اكرم صلى ه عليه و آله متوجه صعوبت فهم
آن بوده و در آخر حديث استدالى متين و محكم برايش بيان مى كند ،مى فرمايد)) :مردمى كه با آنها ماقات مى كنى ،يا
به صورت ظاهر آنان را بهتر و با تقواتر از خود مى پندارى و يا آنان را شرورتر و پايين تر از خود مى يابى .در صورت اول در برابر
آنان تواضع خواهى نمود تا به درجه ايشان برسى ،و در صورت دوم ،بايد با خود بگويى كه شايد اين شخص خيرش پنهان و
شرش آشكار است و شايد عاقبت بخير بميرد((.
هيچ عاقل با انصافى نمى تواند در اين استدال قوى و روشن پيغمبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)كوچكترين خدشعه و
اشكالى وارد كند و نيز براى توضيح حديث شريف مى توان هر مؤ من مخلصى كه با يكى از اشرار ظاهرالفسق مواجه شود،
بايد فكر كند كه اگر او از پدر و مادرى مانند پدر و مادر آن فاسق متولد شده و در محيطى مانند محيط او پرورش يافته بود ،آيا
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اكنون مى توانست بگويد من از او بهترم؟ نقطه مركزى و محور اصلى خوبى و بدى مردم ،در همين جاست كه فقط خداوند
متعال از آن آگاه است و بس.
اكنون پس از گذشت بيش از سى قرن ،با معيارهاى اسامى براى ما روشن است كه آسيه همسر فرعون بهترين زن زمان
خويش و شوهرش بدترين مرد آن عصر بوده است؛ ولى اگر زمان حيات هر دو را فرض كنيم و از آسيه بپرسيم آيا شما
بهتريد يا شوهرتان ،و او جواب بدهد من كه از عاقبت كار اطاع ندارم ،شايد شوهرم توبه كند و من مغلوب شيطان و نفس
اماره بشوم و در نتيجه او از من بهتر بشود ،يا بگويد من هم اگر در خانواده اى مانند او بزرگ مى شدم و شرايطى مانند
شرايط او را مى داشتم ،از كجا معلوم كه مانند او بزرگ نمى شدم ،آيا شما اين جواب را عاقانه نمى دانستيد؟ اكنون هر
كه هستيد و در هر مقام واايى از علم و تقوا قرار داريد خود را با بدترين و فاسق ترين فرد زمان خود بسنجيد و ببينيد در
مقايسه خودتان با آن فاسق ،جوابى بهتر از جواب آسيه مى توانيد پيدا كنيد؟
دليل
 343قال الرضا (عليه السام) :ا يتم عقل امرء مسلم حتى تكون فيه عشر خصال :الخيرمنه ماءمول ...ثم قال (عليه
السام) :العاشر ه و ما العاشره قيل له :ماهى؟ قال (عليه السام) :ا يرى احدا اا قال هو خير منى و اءتقى .انما الناس
رجان :رجل خيرمنه و اتقى و رجل شرمنه و اءدنى ،فاذا لقى الذى شرمنه و اءدنى ،فاذا لقى الذى شرمنه و اءدنى قال لعل
خير هذا باطن و هو خيرله و خيرى ظاهر و هو شرلى .و اذا راءى الذى هو خير منه و اتقى تواضع له ليلحق به ،فاذا فعل ذلك
فقد عا مجده و طاب خيره و حسن ذكره و سادا هل زمانه(92).
حضرت رضا (عليه السام) مى فرمايد :شخص مسلمان تمام عقل را دارا نيست مگر آنكه ده صفت در او باشد -1 :اينكه
اميد خير در او باشد (مردم به خيرش اميدوار باشند) ...آنگاه فرمود :د همين صفت و چه عجيب است د همين صفت! گفته
شد :آن چيست؟ حضرت فرمود :شخص مسلمان كسى را نمى بيند مگر اينكه بگويد او از من بهتر و متقى تر است.
اشخاص خارج از اين دو نوع نيستند :شخصى كه بهتر و با تقواتر از اوست و شخصى كه بدتر و (از لحاظ ايمانى) پايين تر از
او .هر گاه به بدتر و پايين تر از خود برخورد مى كند( ،با خود) مى گويد :شايد خوبى اين شخص پنهان است و آن براى او
بهتر است ،و خوبى من آشكار است و آن براى من بدتر است ،و هرگاه به بهتر و پرهيزكارتر از خود برخورد مى كند ،براى او
فروتنى مى كند تا به او بپيوندد .هر گاه چنين كند بزرگوارى اش آشكار مى گردد و خوبى اش خوشايند است و يادش نيكو
شده ،سرور مردم روزگارش مى گردد.
 344قال على (عليه السام) :ان ه سبحانه يحب ان تكون نيه اانسان للناس جميله(93).
حضرت على (عليه السام) مى فرمايد :خداوند دوست مى دارد كه تمام مردم جهان نسبت به كليه افراد بشر به پاكى و
نيكى بينديشد و خير خواه يكديگر باشند.
درس هشتاد و هشتم :عاقبت انديشى
دين اسام را به يك معنى مى توان دين عاقبت انديشى ناميد.
اينكه اسام فرموده است اهتمام شما به دنيا به اندازه اى باشد كه در آن زندگى مى كنيد و توجه شما به آخرت به اندازه
اى باشد كه در آنجا خواهيد ماند ،به دليل عاقبت انديشى اين دين است .مساءله معاد كه بيش از بقيه مسائل در آيات
قرآن كريم آمده است چيزى نيست بجز توجه به عاقبت امور و پايان كارها كه در دو كلمه ))انذار(( و ))تبشير(( خاصه مى
شود؛ يعنى ترساندن مردم از جهنم كه همان عاقبت ارتكاب محرمات الهى و گناهان است و مژده دادن مردم به بهشت كه
همان عاقبت اطاعت امر پروردگار و نيكوكارى است ،و معاد يعنى اعتقاد به يك چنين دنيايى.
آفريدگار انسان مى داند كه طبع انسان به گونه اى است كه دنيا را دوست مى دارد و آخرت را رها مى كند (94)،و به همين
دليل ،هشدار و تذكر نسبت به آخرت و قبر و قيامت در آيات قرآن و روايات معصومين (عليه السام) بسيار است .نبى
اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)مى فرمايد :وقتى مى خواهى به كارى مشغول شوى به آخر كارت فكر كن .اگر صواب
است انجام ده و اگر بيراهه و بن بست است از آن صرف نظر كن .و امير المؤ منين (عليه السام) مى فرمايد :عاقبت
انديشى تر از پشيمانى در پايان كار مصون مى دارد و آخرت نسبت به همه دنيا در حكم عاقبت كار است .لذا اشخاصى كه
آن را به دنياى گذرا و موقت مى فروشند مذمت شده اند و بدتر از اينها اشخاصى هستند كه در همين زندگى دنيا هم
عاقبت انديشى ندارند.
مثا كسى كه گرانفروشى مى كند به عاقبت كارش و يك عمر كسادى بازارش و بدنامى اش فكر نمى كند و ضرر بسيار
سنگين و طوانى را به قيمت سود موقت و ناچيز براى خود مى خرد .يا مثا كسى كه سيگار مى كشد و يا مواد مخدر
استعمال مى كند بيماريهاى متعدد و جانكاه را -كه خودش بهتر از من و شما مى داند (95) -به قيمت تخدير اعصاب و لذات
مجازى و موقت براى خود مى خرد .بيمارى كه غذاى لذيذ و مضرى را بر خاف دستور پزشك مى خورد و خود را عمدا به
مرگ نزديك مى كند ،عاقبت انديش نيست .جوان ولگردى كه عمر خود را به بطالت مى گذارند و به جاى كسب و كار و درس
و بحث ،در مجلس دلقكبازان شركت مى جويد عاقبت بى اعتبارى خود را فراموش مى كند و به آن نمى انديشد .آن كس
كه رعايت نظافت را نمى كند و مثا در مسواك زدن تنبلى مى كند و از عواقب سوء كثافت و بيماريهاى ناشى از آن خبر
ندارد ،عاقبت انديش نيست .راننده اى كه سرعت و سبقت مى گيرد و دانش آموزى كه تقلب مى كند و پدر كه به پسرش
پول زياد مى دهد و او را لوس و پر توقع بار مى آورد و يا اصا پول نمى دهد و در اثر فشار ،بچه دست به دزدى مى زند و
شهروندى كه زباله ها را در نزديك شهر مى ريزد و فكر نمى كند كه چند سال ديگر شهر بزرگ تر مى شود و براى خودش
زحمت درست مى شود و كسى كه در تابستان استراحت مى كند و به فكر سوخت منزل و آسفالت پشت بام و ساير
تمهيدات ازم زمستانى اش نيست و كسى كه قانونشكنى مى كند تا مشكل خود را موقتا حل كند و خاصه هر شخصى
كه بگويد چند روزه دنيا خوش باشم و بعد هر چه مى خواهد بشود ،هيچ يك از اين افراد عاقبت انديش نيستند؛ ولى آنچه
كه بيشتر اقتضا دارد و در اين درس از آن سخن به ميان آيد ،عاقبت انديشى در امور خانوادگى و تدبير در مسائل زندگى و
حزم و دور انديشى و آينده نگرى در كانون خانواده است.
مرد دور انديش بايد قبل از ازدواج فكر كند كه آيا همسرش از نظر روحى كشش دارد كه پابه پاى او مشكات زندگى را حل
كند؟
مثا اگر دانشجو است بايد به همسر آينده خود بگويد من اان از راه كمك هزينه تحصيلى دانشگاه و مثا چند ساعتى كار
اجرايى امرار معاش مى كنم و بعد از فارغ التحصيل شدن هم بايد دو سال با حقوق و شرايط زندگى يك افسر وظيفه در هر
پادگانى كه ارتش به عنوان خدمت برايم تعيين كرد بروم ،بعد هم اگر در كنكور فوق ليسانس موفق شدم ميل دارم تحصيلم

]file:///C|/1/2/09.html[6/20/2011 12:45:11 AM

را ادامه دهم و تلخيهاى زندگى دانشجويى را دوباره بچشم و اگر موفق نشدم مى خواهم با مدرك ليسانس در اداره اى
استخدام شوم و با اوضاع و شرايط مالى موجود و بدون كمك پدر م شايد تا ده سال ديگر (يا بيشتر و كمتر از آن) نتوانم خانه
بخرم؛ آيا حاضريد با همه مشكات بسازيد و آنها را تحمل كنيد؟ و از طرف ديگر ،مرد عاقبت انديش بايد از هر فرصتى به نحو
مشروع و معقول در جهت ارتقاى موقعيت دينى ،علمى ،مالى و اخاقى خود استفاده كند.
اگر مرد دور انديش پيشه ور است بايد در كسب و كارش طورى حركت كند كه مانند ساير كسبه موفق هر سال و هر ماه
موقعيتى بهتر از قبل به دست آورد .اوا از ابتدا نزد شخصى كه بين ساير پيشه وران به خوش حسابى و حسن خلق
شهرت دارد به عنوان شاگرد و كارآموز كار كند و فنون كار را به او بياموزد و ثانيا به مجرد اينكه احساس كرد مى تواند
مستقا كارگاهى را اداره كند مغازه كوچكى اجاره كند تا به تدريج كاسب معتبر و آبرومندى گردد .اين شخص ازم است
تمام اين مراحل را با همسر آينده خود در ميان بگذارد و در اين صورت ،هر موقعيت شغلى برترى را كه در طول زندگى كسب
كند همسرش آن را به حساب لياقت شوهر مى گذارد و زندگى برايش گواتر مى گردد.
همچنين اگر مرد داراى استعداد تحقيق و پژوهش است ابتدا بايد دستيار يك مصحح يا مؤ لف گردد و به او در تهيه فيشهاى
تحقيقاتى كمك كند و بعد از اينكه چند نمونه كار اين طورى انجام داد و فنون و ريزه كاريهاى آن را آموخت ،خودش كتابى را
تصحيح يا حاشيه نويسى كند؛ بعد كتاب مفيدى را ترجمه كند ،بعد يك مقاله تحقيقى بنويسد تا به تدريج به صورت يك
پژوهشگر حرفه اى در جامعه بدرخشد و همزمان با همه اين كارها و فعاليتها از كارهاى داخل خانه بى اطاع نباشد.
گاهى در طبخ غذا و شستن ظروف به خانومش كمك كند ،پسرش را بعد از دو سه سالگى به حمام ببرد و او را طورى
تربيت كند كه در بزرگى مثل خودش داراى موقعيت اجتماعى و صاحب آثار علمى باشد .و خاصه اينكه زن و شوهر بايد
طورى زندگى كنند كه گويى آينده را مى بينند و آگاهانه و با عزم جدى و به نحو مطلوب آن را رقم بزنند و حتى در كارهاى
كوچك و بسيار عادى فكر كنند كه اگر انجام شود چه مى شود و اگر انجام نپذيرد چه خواهد شد .يعنى شخص عاقبت
انديش تا حدى كه خداوند به او اختيار داده است سرنوشت خود را با عزم و اراده خويش انتخاب مى كند نه اينكه اوضاع و
شرايط ،سرنوشت او را تعيين كند.
اما شخص عجول و بى تدبير و عاقبت نينديش ،ابتدا كار را انجام مى دهد و بعد به خوب يا بد شدن آن فكر مى كند ،كه به
جند نمونه آن اشاره مى كنيم:
 .1خانمى كه شوهر ثروتمند مى خواهد و ديانت و اخاق و نجابت او را فراموش مى كند ،پس از جند سال با شوهرى بى
اعتبار و ثروت بر باد رفته و هوسباز بايد زندگى كند ،كه در آن موقع از پشيمانى چه سود؟!
 .2پدرء كه به فكر تربيت فرزندش نيست و او را به مجالس و محافل آموزنده نمى برد و آداب معاشرت با مردم را به او ياد نى
دهد ،به سرنوشت فرزندش نمى انديشد و فكر نمى كند كه او هم در آينده بايد مثل خوش با مردم رفت و آمد داشته
باشد ،معامله كند و خوب و بدشان را بشناسد تا از شر بدان در امان باشد و از خير نيكان بهره ببرد.
 .3جوان دانشجويى كه عاشق دختر همكاسى بزرگتر از خود مى شود و على رغم نصيحت و نهى پدر و مادرش با او
ازدواج مى كن و چند سال بعد از عروسى با داشتن يكى دو فرزند بيگناه ،همسرش را طاق مى دهد ،به اين دليل است
كه از ابتدا به عاقبت انديشى بزرگترها بى توجه بوده و نمى دانسته كه زن بزرگتر از خود از لحاظ سنى با او ناهمانگ است
و وقتى زن يائسه گردد ديگر جاذبه جنسى ،طرفينى نخواهد بود و ادامه زندگى مشكل خواهد شد(96).
 .4دختر جوانى كه به خواستگار داراى جمال و بدون كمال پاسخ مثبت مى دهد و راضى مى شود كه آينده خود و فرزندانش
و بصيرت يافتن در دين و باسواد بودن و محترم بودن فرزندانش در جامعه همه و همه فداى خوشگذرانيها چند روزه او و
همسر خوش تيپ و بد طينتش گردد ،عاقبت انديش نيست.
 .5مردى كه در خضور پدر ومادرش عيب همسر خود را مى گويد و در حضور همسر ،احترام والدين را حفظ نمى كند ،به
عقبت كارش نمى انديشد.
 .6مردى را مى شناسم كه هر از چندى همسرش را به بهانه اينكه از من بايد اطاعت كنى به شدت به باد كتك مى گرفت
و بعد هم جلوى بزرگترها و فاميل انكار مى كرد و چون به اين رفتار خشونت آميز و درنده خويى عادت كرده بود ،كار به
وساطت و ميانجيگرى اساتيد و بزرگان و محترمين شهر كشيد و آن مرد نادان و لجوج هر بار مجبور مى شد در حضور آنها
اقرار به كتك زدن و خشونت كند و از همسر خود هم يكى دو روز خجالت مى كشيد اما باز هم تكرار مى كرد و در هر تكرار،
عاقبت كارش را -كه مثل آفتاب روشن بود -نمى ديد .اين هم نمونه ديگرى از عدم عاقبت انديشى است .و خاصه هر مرد و
زنى كه به دستورات اخاقى و انسانساز اسام در مسائل خانوادگى (كه ما برخى از آن دستورات را در اين دو جلد كتاب
آورده ايم) بى اعتنا باشد ،عاقبت انديش نيست.
ممكن است اين سؤ ال به ذهن شما خطور كند كه چرا فقط بايد به عاقبت كار فكر كرد؟ مگر همه كار عاقبت اوست؟ در
جواب ما مى گوييم كه:
اوا ،ابتداى كار را همه مى بينند و نياز به تاءكيد وو تذكر و سفارش ندارد .همه مردم مى دانند كه نگاه كردن به زن نامحرم
طبعا خوش آيند است ،اما عده كمى از آنها مى فهمند كه اين كار مقدمه زنا و آبرو ريزى و بر باد رفتن موقعيت اجتماعى و
عذاب الهى است .لذا بايد نسبت به عاقبت كارها مردم را هشدار داد .و مهم اين است كه انسان بتواند آينده را ببيند ،و
گرنه كودك خردسال هم ابتداى كار را مى فهمد و لذا كارد را برمى دارد تا ميوه را پوست بكند ،چون پوست كندن و خوردن
ميوه موافق طبع اوست ،ولى خطرناك بودن كارد و بريدن دست را نمى فهمد ،و اين عاقبت كار است كه بزرگترها مى فهمند
اما كودك در؟ نمى كند .در صورتى كه همين كودك پنج ساله دست به بخارى نمى زند ،چون بين ابتداى كار (يعنى دست
زدن) و عاقبت كار (يعنى سوختن) چندان فاصله اى نيست .به عبارت ديگر ،عاقبت كار آن قدر زود فرا مى رسد كه كودك
نزديك بين هم آن را مى بيند.
ثانيا ،عاقبت كار ،مهمتر از ابتداى آن است .عاقبت ارتكاب گناهان ،آبرو ريزى و جارى شدن حد شرعى و آتش جهنم است،
اما ابتداى گناه لذتبخش است ،البته لذتى موقت و گذرا .لذا بايد مردم را به مساءله مهمتر متوجه ساخت .مردم عادى
نسبت به پيامبران و بزرگان دين مانند كودكان نسبت به پدر و مادرها هستند؛ همان طورى كه كودك عاقبت كارها را
تشخيص نمى دهد و دوست دارد مدرسه نرود و درس نخواند و دائما به فكر بازى باشد ،مردم عادى هم معموا به پايان
عمر خود كمتر مى انديشند تا به ايام كودكى و جوانى و شهوات و لذات ،و به ابتداى كارها بيشتر فكر مى كنند تا به
مجموعه ابعادش.
لذا در اخبار و روايات ،مردم عادى نسبت به پيامبران و رهبران دينى به مريض و طبيب تشبيه شده اند؛ زيرا همان طور كه
بيمار به تلخى دارو و درد آمپول فكر مى كند و طبيب به بهبودى مريض و مصلحت و صحت او ،اشخاص عادى هم به مرارت و
سختى كارهاى نيك و محروميت از لذت در ترك محرمات فكر مى كنند ،اما پيشوايان دينى به عاقبت نيك اين امور مى
انديشند.
كارهاى مفيد معموا ابتدايش مشكل و نتيجه و عاقبتش با بركت و دوست داشتنى است و كارهاى مضر معموا آغازى
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خوش آيند و آينده اى تلخ و ناراحت كننده دارد.
شنيدم مردى به خواستگارى دخترى ديپلمه و در كنكور دانشگاه شركت كرده و در انتظار پاسخ در خانه نشسته رفت و بعد
از چند بار ماقات و با اعام كفايت مذاكرات ،جلسه عقد مخفى تشكيل شد و آنگاه جواب قبولى كنكور دختر خانم ،آن هم
در مقطع كاردانى ،برايش آمد و خانواده دختر كه تفوق علمى دختر را بر پسر ديپلمه ديدند ،او را به خانه راه ندادندو بدون
طاق ،حكم خداوند و همه قراردادهاى عرفى را زير پا گذاشتند؛ گويى خواستگار واقعى او كنكور بوده و به جاى پسر،
دانشگاه بخت او را باز كرده است!! بعد هم اين بيوه دختر شتابزده نزديك بين با مردى ديگر ازدواج مى كند .حال اين دختر
در كنكور ليسانس با شوهر دوم چه خواهدكرد ،نمى دانم؛ اما اين را مى دانم كه اگر يك درصد و كمتر از آن اين دختر و پدر و
مادر خام تر از خودش احتمال مى داند كه روزى شوهر دوم اين راز پنهان آنها را بفهمد ،يقينا اين گناه جبران ناپذير را مرتكب
نمى شدند.
مرد ديگرى را مى شناسم كه هر چند هفته يك بار با همسرش دعوا مى كند و در نزاع و مرافعه طورى با همسرش برخورد
مى كند كه گويى تا آخر عمر قصد آشتى كردن با زنش را ندارد؛ يعنى از مطلع شدن فاميل و آشنايان و درگيرى با آنها و
دخالت پليس و دادگاه و زندان و شاق واهمه اى ندارد و سالهاست كه اين رفتار را با خانواده اش دارد( .او يقينا اين كام
اميرالمؤ منين (عليه السام) را نشيده و يا نفهميده است كه)) :در بغض با دشمنت قدرى مدارا و مايمت داشته باش كه
اگر روزى با او آشتى كردى از رفتارت خجالت نكشى(( ).و خاصه در پايان هر نزاع يكى دو روزى به ظاهر پشيمان و خجالت
زده مى شود و بعد هم را بكلى از ياد مى برد و نزاع بعدى را با ابعادى وسيع تر از دعواى قبلى آغاز مى كند .همه اينها از
مصاديق اهميت ندادن به عاقبت انديشى است.
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- ۱۰ -

 - ۱۰دليل

 345احبب حبيبك هو ناما عسى ان يكون بغيضك يوما ما و ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما(97).

حضرت على (عليه السام) مى فرمايد :با دوست مود عاقه ات به مدارا و با حفظ جهات مصلحت و احتياط اظهار دوستى
كن ،شايد روزى دشمنت گردد و با تو به مخالفت برخيزد (و اسرارت را فاش سازد) و نيز در اظهار بى مهرى نسبت به كسى
كه مورد خشمت قرار گرفته مدارا كن ،چه بسا ممكن است روزى تيرگى از ميان برود و مورد عاقه و محبت واقع شود.
 346قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :يا عباده انتم كالمرضى و ه رب العالمين كالطبيب فصاح المرضى فيما
يعلمه الطبيب و يدبره به ا فيما يشتهيه المريض و يقترحه اا فسلموا ه امره تكونوا من الفائزين(98).
پيامبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)مى فرمايد :اى بندگان خدا! شما مانند بيمارانيد و خداوند پروردگار جهانيان چون
طبيب است .پس صاح مريض در چيزى است كه طبيب مى داند و تدبير مى كند نه در چيزى كه بايد تسليم امر الهى
باشيد تا رستگار شويد.
 .347قال الكاظم (عليه السام) :اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا و اعمل ا خرتك كانك تموت غدا(99).
امام موسى بن جعفر (عليه السام) فرمود :براى دنيايت طورى كار كن كه گويى تا ابد زنده خواهى بود و براى آخرتت چنان
باش كه گويى فردا مى ميرى.
 348قال على (عليه السام) :التدبير قبل العمل يؤ منك من الندم(100).
حضرت امير (عليه السام) مى فرمايد :عاقبت انديشى (و تعقل به سرانجام كارها) قبل از شروع عمل ترا از پشيمانى
مصونيت مى بخشد.
 349قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :او صيك اذا هممت بامر فتدبر عاقبته فان يك رشدا فامضه و ان يك غيا
فانته منه(101).
حضرت رسول صلى ه عليه و آله مى فرمايد :ترا سفارش مى كنم وقتى كه مى خواهى به كارى همت بگمارى به
سرانجام آن بينديش؛ اگر پايانش صواب و درستى است با آن موافق باش و اگر انحراف و كجى در آن است از آن درگذر.

در سركارى كه در آيى نخست
تا نكنى جاى قدم استوار

رخنه بيرون شدنش كن درست
پاى منه در طلب هيچ كار

))نظامى ((

درس هشتاد و نهم :چشم و همچشمى
هر زن و شوهرى طبعا دو گونه فاميل دارند :اول كسانى كه از لحاظ رفاه زندگى و وضع مادى بهتر و بااتر از ايشانند؛ دوم
كسانى كه از اين لحاظ در مر تبه پست تر و پايين ترى قرار دارند.
دستور اسام اين است كه هر زن و شوهرى بايد بيشتر به ديدار دسته دوم بروند و وضعيت آنها را در نظر بگيرند و درباره آنها
فكر كنند كه:

ياد غمهاى ديگران هر دم

دل شكيبا كند به مردن غم

تا همواره از زندگى خود خوشدل و راضى و فارغ از هر دغدغه و اضطرابى باشند و شكر خداى خود را بجاى آورند كه:

به هر حال مر بنده را شكر به

كه بسيار به باشد از بد بتر

و با دسته اول كمتر رفت و آمد كنند بلكه رفت و آمد با آنها بايد به مقدار رعايت فريضه صله رحم و اجتناب از گناه قطع رحم
باشد و در همان حال هم بايد به رزق و برق زندگى آنها از هر راهى كه شد نباشند ،كه اگر چنان كنند ،زندگى آرام و آسوده
خود را به دست خويش نا آرام و مشوش مى كنند ،دل شاداب و خرم خود را غمگين و افسرده و چهره شاداب و با طراوت
خويش را زرد و پژمرده مى كنند و در آخر كار ،اعصاب خود را ضعيف و عمر خود را كوتاه نموده ،اجل زود رس به سراغشان
مى آيد.
اين دستور اسام ،براى همه مسلمين از مرد و زن و همسردار و بى همسر است و به راستى كه دستورى است چون
كيميا و اكسير كه وجود انسان را از باطن و درون ،سكون و اطمينان مى دهد ،آرامش و استراحت مى بخشد ،بلكه صفا و
رونق و درخشش ايجاد مى كند و حقيقت شادى هم همين است.

شادى آن است كاز جان رويدت

تا درون از هر مالى شويدت
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ور نه آن شادى كه از سيم و زر است

آتشى دان كاخرش خاكستر است

))اديب ((
مسلمان بايد طبق وظيفه اسامى خويش تاش و كوشش خود را در راه تحصيل معاش و كسب رفاه انجام دهد ،و اين را
هم بداند كه غصه خوردن او براى رسيدن به زندگى كسانى كه از او بهتر و بااترند ،جز ناراحتى فكر و ناآرامى دل نتيجه
ديگرى ندارد .انسان مى تواند براى رسيدن به زندگى بهتر و بااتر ،تاش و كوشش بكند ولى اگر نرسيد ،غصه نخورد و خود
را به دست خويش رنجور و افسرده نكند.

از خسى افتدت به ديده منال

سوى آن كس نگر كه نابيناست

))مسعود سعد ((
اكنون دو بانو را در نظر بگيريد كه با شوهر و فرزندانشان بر سر سفره نشسته اند و غذاى آنها فقط كوكوى سبزى است.
يكى از آن دو بانو ،پس از صرف غذا رو مى كند به شوهر و فرزندانش و مى گويد :سا چقدر بايد خداوند متعال را شكر كنيم
كه به ما غذايى مركب از سه ماده يعنى روغن و تخم مرغ و سبزى عنايت كرده است ،ولى مثا آن خواهرم كه شوهر كم
بضاعتى دارد ،حتما امروز اگر تخم مرغ پيدا كرده باشد ،آن را با آب جوشانيده و خورده اند؛ وضع پسر خاله ام ،از شوهر
خواهرم بدتر است و همسايه ما از هر دوى آنها بدتر و قطعا در اين شهر صدها خانواده مانند اينها هستند كه غذايى كمرنگ
تر از غذاى ما داشته اند .بچه ها! شما هم خدا را شكر كنيد و وقتى بزرگ شديد به فكر مستضعفان و مردم كم بضاعت
باشيد .اين بانوى روشن بين و عاقبت انديش در حالى كه اين سخنان را مى گويد خويشان و دوستان ثروتمندتر از خود را
هم به ياد دارد ،ولى سخنى از آنان به ميان نمى آورد.

اين بانوى فهميده و متعهد به اسام و خواهان سعادت خود و خانواده اش با گفتن اين كلمات ،موجى از سرور و اميد و خوش
بينى و نشاط در فضاى خانه و دل اهل آن ايجاد مى كند و براى هميشه آن خانواده را حقيقت بين و شكر گزار خداوند و
خدمتگزار خلق خدا مى سازد.
به خانه بانوى ديگر مى رويم .آن بانو هنوز لقمه اول كوكو را برنداشته رو مى كند به شوهرش و مى گويد :اى مرد! اين چه
زندگى است؟ يك روز برو به خانه دخترعموى من و ببين با كوكوى سبزى ،هميشه يكى از خورشها زينت سفره آنهاست كه
با بودن زرشك پلو با مرغ و قيمه و فسنجان ،كسى به آن نگاه نمى كند .اين قالى رنگ و رو رفته زير پاى ما را ببين و آن
قاليهاى الوان آنها را .مبلهاى درخشان آنها را ببين و صندلى كهنه ما را .آنها ماشين دارند و ما نداريم .آنها طا و جواهر دارند
و ما نداريم.
بانوى كوته فكر و نادان ،با گفتن اين كلمات ،اشك خود و عرق پيشانى همسرش را جارى مى كند ،چهره شاداب و لبان
خندان كودكانش را افسرده و پژمرده مى سازد و دود غليظى از نوميدى و شرمسارى و سرشكستگى در فضاى خانه و دل
اهل آن ايجاد مى كند كه عواقب و وخيم فردا و پس فرداى آن را خوانندگان بصير ،بهتر از نويسنده مى توانند حدس بزنند.
شما اى بانوى محترم كه اين صفحه از كتاب را مى خوانيد! كداميك از اين دو خواهر را عاقل و فهميده و دور انديش مى
دانيد! از كداميك آنها مى خواهيد پيروى كند؟ ولى هرگز انتخابى عجوانه نداشته باشيد .در اينجا اندكى تفكر و تعقل ازم
است .و نيز بدانيد كه اين توصيه اسام ،تنها به زنان همسردار نيست بلكه نسبت به همه مردان و زنان در تمام احوال
زندگى است و در آخر اين بحث بايد به شوهرانى هم كه خداوند متعال به آنها مكنت و وسعت داده است ،ولى ايشان به
پيروى از خيالهاى واهى شيطانى ،بخل و خست مى ورزند و همسر و جگر گوشگان خود را در تنگى و فشار مى گذارند،
تذكر دهم كه آنها هم در اشتباه اند و با دريغ و مضايقه خويش ،صفا و محبت خانواده را بغض و نفرت مبدل مى سازند و
خانواده همواره انتظار مرگ آنها را دارند.
دليل

 350و اكثر ان تنظر الى من فضلت عليه فان ذلك من ابواب الشكر(102).

بسيار نظر كن به كسانى كه بر آنها برترى دارى ،كه اين از موجبات شكر گزارى است.

 351وا تمدن عينيك الى ما نتعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و اءبقى(103).

هرگز چشمانت را به متاعى كه رونق زندگى دنياست مدوز .،ما به برخى از مردم (به اين دليل) داده ايم تا ايشان را
بيازماييم ،و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است.
 352فا تعجبك اموالهم و ا او ادهم انما يريده ليعذبهم بها فى الحياه الدنيا و تزهق انفسهم و هم كافرون(104).
اموال و اواد منافقان ترا به شگفتى نياورد .خدا فقط مى خواهد كه به اين وسيله آنها را در زندگى دنيا عذاب كند و در حالى
جان سپارند كه كافر باشند(105).
 335قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :من لم يتعز بعزاء ه تقطعت نفسه حسرات على الدنيا و من اءتبع بصره
ما فى اءيدى الناس كثر همه و لم يشف غيظه(106).
رسول خدا(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمود :هركس كه با تسليت و دلجويى خدا دلجويى نيابد (در برابر نامايمات بردبارى
نكند) ،نفسش از حسرت بر دنياى ديگران بند آيد و منطقع شود (حسرت زياد برد و به جايى نرسد) و هر كس كه چشم به
دنيال آنچه در دست مردم است بدوزد ،اندوهش فراوان گردد و سوز دلش درمان نپذيرد(107).
 354عن ابى عبده (عليه السام) قال :انظر الى من هو دونك فتكون انعم ه شاكرا و لمزيده مستوجبا و لجوده
ساكنا(108).
امام صادق (عليه السام) فرموده است :براى تسكين خاطر و تخفيف اندوه خود ،همواره به كسى نظر كن كه بهره اش از
نعمتهاى خداوند كمتر از تو است تا شكر نعمتهاى موجود را بجاى آورى و براى افزايش نعمت خداوند شايسته باشى و
قرارگاه عطيه الهى گردى.
درس نودم :روابط فاميلى
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روابط فاميلى رادر جدول اين كتاب بسيار فشرده و مختصر بيان كرديم .از آنجايى كه بعضى از دوستان دانشمند جمعه
شناس فرمودند اين موضوع در اين عصر اهميت زيادى يافته است و شكاياتى كه در نامه ها براى رسانه هاى خبرى ارسال
مى شود يا دادخواستهايى كه در دادگاههاى مدنى خاص مطرح مى گردد ،بيشتر راجع به روابط ناهنجار و نامشروع فاميل
زن و شوهر با آنهاست به اين نتيجه رسيديم كه آنچه در جلد اول نوشته شده بسيار اندك است و از اين رو تصميم گرفتيم
در اين جلد اين مباحث را مفصل و به گونه اى مشروح بنويسيم و چون در اينجا سخن ما به رابطه عروس و مادر شوهر هم
مى رسد ،تاءكيد مى كنيم كه ما در اين مبحث ،مقتضاى حكم عقل و دستور شرع را مى نويسيم؛ بنابراين هر عروس و مادر
شوهرى بلكه هر يك از افراد فاميل كه نمى خواهند حكم عقل و دستور اسام را بشنوند و براى راهنمايى خويش در امور
زندگى ،وسوسه هاى نفسانى و القاءات شيطانى را كافى مى دانند -چنانكه نمونه اى از آن را بيان مى كنيم -خوب است
سخن ما را در اين موضوع نخوانند تا اينكه نه ما را متهم به جانبدارى از يك طرف كرده و نه اسام دلسوز و مهربان را زير سؤ
ال برده و نه وقت خود را تلف كرده باشند.
رابطه پدر شوهر و عروس
به حكم عقل و دستور شرع اسام ،پدر داماد از لحاظ غريزه جنسى بايد به عروس خويش به چشم دختر و خواهر خود نگاه
كند؛ يعنى همان گونه كه بوسيدن دختر تحريكى به پدر دست دهد آن بوسه حرام مى شود ،نسبت به عروس نيز چنين
حكمى تحقق مى يابد ،بلكه حتى در مورد نگاه كردن به دختر و عروس هم اين موضوع صدق مى كند؛ يعنى نگاه كردن مرد
به هر زنى غير از همسرش ،در صورت تحريك و تلذذ ،حرام است .فقهاى عظام در اين گونه موارد كلمه ))ربيه(( را به كار مى
برند و مى فرمايند)) :نظر كردن با ربيه حرام است ،هر چند به وجه و كفين نامحرم يا محرم ،و يا حتى اگر نگاه كردن به
حيوان زيبايى باشد كه از ديدن او تحريك شود و احتمال مقدمه حرامى پيش آيد(( .كوتاه سخن اينكه چنين نظر و نگاهى فقط
براى شوهر نسبت به همسرش جايز و رواست.
پدر داماد بايد بداند كه پسر او حساس و غيور است و هيچ گاه راضى نيست كه پدرش نسبت به همسرش نگاه شهوت آلود
داشته باشد و حتى شرع اسام هم به پسر اجازه مى دهد كه در چنين صورتى ،در حد نهى از منكر و فساد ،با چنان
پدرى قطع رابطه كند؛ زيرا اطاعت پسر از پدر تا زمانى واجب است كه به مخالف فرمان خدا نينجامد و در مورد تعارض و
تزاحم ،فرزند بايد اطاعت خدا را مقدم دارد و از اطاعت پدر سرپيچى كند .اما وقتى ربيه و تحريكى در كار نيست ،پدر داماد
بايد عروسش را مانند دخترش دوست بدارد ،او را نصيحت كند و تا سر حد امكان در هديه و عيدى و سوغات او را هم با
دخترانش شريك گرداند و اگر پسرش نسبت به او ستمى روا مى دارد ،حق را بگويد و عروسش كه مظلوم واقع شده است
جانبدارى كند نه اينكه طرف پسر ظالمش را بگيرد.
عروس هم بايد بداند كه زينت و آرايشش بايد منحصرا براى شوهرش باشد و هيچ گاه با لباس و چهره و ظاهر تحريك كننده
حتى در برابر پدر و برادر و پدر شوهرش ظاهر نشود ،بلكه همواره ساده و بى آرايش خدمت محارم خود بنشيند و به نصايح
بى غرض و مرض آنها گوش فرا دهد.
رابطه عروس و مادر شوهر
))خداوندا! به ذات مقدست پناه مى
در اينجا باز هم تكرار مى كنيم كه روى سخن ما با عروس و مادر شوهرانى است كه تابع خداو پيغمبر و عقل و دين هستند
و اگر مادرشوهر و عروسى مايل به شنيدن سخن اينان نيستند ،بهتر است كه اين مبحث را نخوانند ،كه سخن و دستور
اينان براى كسانى كه مى خواهند پيرو حسادت نفس خويشتن باشند و خواهشهاى نفسانى خود را بر هر نصيحت و پندى
مقدم دارند ،مانند آب در هاون كوبيدن است و باد در چنبر دميدن.
ما مى گوييم حكم عقل و دستور دين و سخن انبيا و خردمندان جهان اين است كه مادر كه پسرش را داماد كرد ،نبايد از
پسر خويش توقع قبل از دامادى را داشته باشد .مادر بايد بداند كه پسرش قبل از دامادى وظيفه اى داشت و اكنون وظيفه
اى ديگر دارد .او قبل از دامادى مى بايست تمام كوشش خود را در راه تحصيل رضايت مادر به كار برد ،ولى اكنون عاوه بر آن
وظيفه ،دوتكليف مهم ديگر نيز به گردنش گذاشته شده است :اول ،ارضاى تمايات جنسى خود و همسرش؛ دوم ،تحصيل
مخارج و تاءمين نيازهاى همسرش .اكنون رابطه جنسى داشتن او با همسرش به حكم عقل و دين واجب ازم است و اين
رابطه را با مادر برقرار كردن بااترين حرامها و بزرگترين گناه ها به حساب مى آيد .و نيز تاءمين مخارج همسرش  ،در هر حال
بر او واجب است ،ولى تاءمين مخارج مادر ،اگر او شوهر دارد ،بر پسر واجب نيست و اگر شوهر ندارد و نيازمند هم هست
در درجه دوم اهميت و بعد از ،مين مخارج همسر است؛ زيرا مادرش آزاد است و غير وابسته .او مى تواند از خانه بيرون برود
و به نحو مشروعى مخارج خود را تاءمين كند ،ولى همسرش وابسته و مقيد است و حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه
بيرون برود و يا بدون اجازه او به كار و عملى بپردازد و مخارج خود را تاءمين كند .اين عين حكم عقل است و عين حكم اسام
كه در رساله هاى فقهاى عظام ذكر گرديده است .بنابراين به حكم عقل و دين ،مادرشوهر بايد توقعش را از پسر داماد شده
اش كم كند.
بريم! ((

اگر پسر فقط هفته اى يك روز به ديدن مادر مى آيد ،مادر راضى باشد و گله و شكايت نكند .در همان يك روز هم اگر
عروسش را با خود نياورده است  ،به او بگويد)) :چرا عروسم را نياورده اى؟ حاا كه تنها مانده اى ،برخيز و نزد همسرت
برگرد .او دخترى است كه از پدر و مادرش جدا شده و به تو دل بسته است .او را تنها مگذار تا احساس غربت نكند .او اكنون
دلش براى تو تنگ شده است و هر چه مى توانى كوشش كن تا درآمد بيشترى داشته باشى و همه را بدون ريا براى
خانواده ات خرج كنى .من اكنون شوهر دارم و همان توقعى را كه از شوهرم دارم ،عروسم نيز از تو دارد و من نمى خواهم
شوهرم ساعتى ديرتر به منزل بيايد ،نمى خواهم درآمدش را به مادرش كه نياز ندارد بدهد ،مى خواهم مرا دوست داشته
باشد و با من يگانه و يكرنگ و با صفا باشد و عين همين توقعات را هم عروسم از تو دارد((.
و اگر مادر داماد شوهر ندارد ،بايد به فكر روزهاى شوهردارى اش بيفتد كه قطعا در آن زمان ،اين گونه مى انديشيده است.
آنچه تا اينجا گفتيم قضاوت گوهر نفيس عقل بود و حكم صريح اسام و دستور بى شائبه خردمندان .اينك بشنويد از قضاوت
جهل و سفاهت و دستور شيطان و حماقت.
سالها پيش با مردى عاقل و فاضل همسايه بودم .او با همسر و مادرش در جوار ما منزل داشت .روزى صبح زود ،آن مرد
عاقل و فاضل سراسيمه نزد من آمد و مرا به منزل خود برد و گفت :اين مادرم را ببين كه هر روز وقتى كه من و همسرم به
حمام مى رويم ،خون ما را به شيشه مى كند .در آن حال ،مادرش را ديدم كه پيراهنهاى اطو كرده پسر و عروسش را به
هم مى مالد تا اطويش خراب چروك شود و بغض كرده و پر كينه به زبان محلى چيزى مى گفت كه من نفهميدم .با كمال
بهت و حيرت چند كلمه اى گفتم و پايين آمدم .آن مرد محترم چند روز قهر كرد و به خانه دوستانش مى رفت.
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روزى در بين شكايت از مادر ،جمله اى گفت كه از او انتظار شنيدن آن را نداشتم ،ولى چون از حسادت و رذالت مادرش
منظره اى را مشاهده كرده بودم ،در برابر سخنش سكوت كردم .او گفت :العياذ باه اگر امام صادق (عليه السام) مادرى
مانند مادر من مى داشت اين همه سفارش مادران را به فرزندانشان نمى كرد.
اميدوارم نظير اين مادر شوهران رذل و حسود اگر در ميان مسلمين پيدا شوند ،هر چند در زمان پيرى باشد ،خداوند از خزانه
غيبش شوهرش براى آنها برساند تا پسر و عروس جوانشان به امام صادق (عليه السام) سوء ظن نبرند و شعراى ما چنين
اشعارى نسرايند كه:

جهان داور چو گيتى را بنا كرد
مهيا تا كند اجزاء او را
ز دريا عمق از خورشيد گرمى
لطافت از نسيم و مويه از جوى
ز امواج خروشان تندخويى

پى ايجاد زن انديشه ها كرد
ستاند از اله و گل رنگ و بو را
ز آهن سختى از گلبرگ نرمى
ز شاخ تر گراييدن به هر سوى
ز روز و شب دو رنگى و دو رويى

صفا از صبح و شور انگيزى از مى
ز گرگ تيز دندان كينه جويى
ز روباه دغل و حيلت گرى را
ز باد هرزه پو نا استوارى
جهانى را به هم آميخت ايزد
ز طبع زن به غير زن چه خواهى
دو نوبت مرد عشرت ساز گردد
يكى آن شب كه با گوهرفشانى
دگر روزى كه گنجور هوس كيش

شكر افشانى وشيرينى و از نى
ز طوطى حرف ناسنجيده گويى
ز مار جانگزا بد گوهرى را
ز دود آسمان نا پايدارى
همان در قالب زن ريخت ايزد
وزين موجود افسونگر چه خواهى
در دولت به رويش باز گردد
ربايد مهر از آن گنجى كه دانى
به خاك اندر نهد گنجينه خويش

و اما عروس بايد بداند مردى كه اكنون غريزه جنسى او را اشباع مى سازد و مخارج او را تاءمين مى كند و دو خوشى و
ناخوشى زندگى شريك او گشته ،دست پرورده همين مادر شوهر است .اين مادر شوهر هم زحمتها كشيده ،خون دلها
خورده ،بى خوابيها تحمل نموده تا نطفه اى را كه نه ماه -يا بيشتر و كمتر -در رحم خود نگه داشته و با درد و سختى وضع
حمل نموده و شير داده و تر و خشك كرده و ناله ها شنيده تا بااخره به ثمر رسانيده است؛ هنگامى كه مى خواسته از او
بهره ببرد ،وى را به خدمتگزارى عروسش فرستاده و در حقيقت او چندين سال زحمت كشيده و باغبانى كرده و زمان ميوه
چيدن ،درخت پر ثمرش را به ديگرى تحويل داده است .عروس خانم بايد به اين حقايق بينديشد و آنها را درك كند تا از آن
باغبان زحمت كشيده و ميوه نچيده قدر دانى كند و به شوهرش بگويد)) :چرا چند روز است به ديدن مادرت نرفته اى؟(( و اگر
برايش هديه و سوغاتى مى آورد ،بگويد )) :آيا براى مادرت هم برده اى؟((.
به خداقسم اين گونه رفتار ،زندگى را شيرين تر و گواراتر و لحظات را لذتبخش تر مى كند .همه خردمندان جهان ،چنين
عروسى را ستايش كرده و بدون شك شوهرش هم او را بيشتر دوست خواهد داشت .مادر شوهرش هم اگر عاقل باشد،
آن عروس را مانند دختر خودش دوست مى دارد و اگر بى عقل و حسود باشد ،طبعا از حسادتش كاسته مى گردد .عروس
بايد بداند كه اگر او و شوهرش با پدر و مادر شوهر ،رفت و آمد و رابطه داشته باشند ،به نفع اوست .پدر و مادر ،پسر خود را
دوست مى دارند و هر كمك و نصيحتى كه به پسر خود بنمايند ،نتيجه اش بى ترديد عايد عروس هم گردد.
اين شيوه خدا پسندانه و خردمندانه و حكيمانه اى است كه هر عروس عاقلى براى گرم تر شدن و استوارى كانون پر مهر
خانوادگى برمى گزيند .اما عروسى را مى شناسم كه با خود و شوهر و كودكانش دشمنى كرد .او صحنه سازيها نمود و در
برابر شوهرش با پدر و مادرش نرود و همواره در كنار او باشد؛ پدر و مادرى كه هر گاه عروسشان كار ازمى داشت،
كودكانش را نگهدارى مى كردند ،هنگام بيمارى به كمكش مى شتافتند و در شدايد و سختيها ياور و همكارش بودند و اكنون
آن عروس خام و نزديك بين ،تمام اين فوايد و منافع را ازخود و شوهر و فرزندانش قطع نموده و از همه بااتر گناه قطع رحم را
به گردن خود و شوهرش بار كرده است.
اگر بپرسيد به هنگام نزاع عروس و مادرشوهر تكليف شوهر چيست ،مى گويم تكليف شوهر عاقل اين است كه حكم عقل
و دين را براى آنها بازگو كند -نظير آنچه كه به طور اختصار در اينجا بيان كرديم -اگر مادر مقصر است با نرمى و ماطفت با او
سخن بگويد و اگر همسر تقصى دارد با اندكى خشونت برخورد كند.
و اما اينكه در اخبار رسيده است كه احترام پدر و مادر به حدى است كه اگر گفت زنت را طاق بده ،پسر بايد طاق بدهد،
در اينجا بايد روايات ديگرى را هم كه درباره مبعوض بودن طاق و گرامى داشتن زن و امثال اينها وارد شده است ،ماحظه
نمود .اگر مادرى به پسرش گفت زنت را طاق بده من هر چهار كودك خردسالت را نگهدارى مى كنم و آنگاه بعد از يك هفته
نگهدارى كودكان گفت چه غلطى كردم كه به تو گفتم زنت را طاق بده ،تكليف آن پسر چيست؟
نه هيچ عقل و منطقى چنين قضاوت مى كند و نه هيچ شرعو ديانتى چنين دستورء مى دهد كه پسر يك روى صفحه كتاب
را بخواند و روى ديگرش را نخواند.
به نظر اينجانب مادرى كه پسرش چنين دستورى مى دهد ،يا سفيه و ديوانه است و يا عصبانى و خارج از حال طبيعى ،و
البته سخن هيچ يك از اين دو صنف اعتبار شرعى ندارد .از طرفى ،بايد دانست كه پسر هم نبايد حتى در همين حال با مادر
بزرگوار خود برخورد تند و خشن داشته باشد و مثا بگويد :ياوه نگو ،بيهوده مباف ،بلكه بايد با كمال ماطفت و مايمت و با
حفظ احترام و بزرگى ،استدال خود را بيان كند و عواقب وخيم را گوشزد مادر نمايد تا او را از شور و هيجان بيجا پايين آورد.
به نظر اينجانب ،مادر عاقل وقتى به پسرش پيشنهاد طاق عروسش را مى كند كه حكمين و دادگاه هم تقصيرات عروس را
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بشنوند ،حكم به طاق دهند .بنابراين روايات وارد شده را شايد بتوان بر بيان كمال احترام گذارى فرزند نسبت به مقام مادر
حمل نمود و از مثال امام على (عليه السام) همان مفهوم كلى و محتواى عام را؟ درجه اعاى احترام گذارى به مادر است،
استفاده كرد ،نظير اين كنايات و اشارات كه تنها براى مبالغه و بيان اهميت موضوع ذكر مى شود ،چنانكه مى فرمايند:
))كسى كه به سفر مى رود ،بايد براى خانواده اش سوغاتى بياورد ،هر چند قطعه سنگى باشد (109)، ((.يا اينكه فرموده اند:
))هر كس مسجدى بسازد ،خدا با او پاداش بسيارى مى دهد ،هر چند آن مسجد به اندازه انه مرغى باشد (110)، ((.يا در
روايت ديگر هست كه)) :اسراف مكن و چيزى را دور مريز هر چند باقيمانده آب ته ليوانت باشد(111)(( .
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- ۱۱ -

 - ۱۱رابطه پدر زن و داماد
داماد عاقل بايد فكر كند كه پدر همسرش هم مانند مادر همسرش -چنانكه گفتيم -براى پرورش و تعليم و تربيت آن دختر،
زحمتها كشيده و خون دلها خورده و مخارج و مصائبى را متحمل گشته است و اينك ثمره زحمت و رنج و مشقت چندين
ساله خود را در اختيار او مى گذارد تا ياور و همدم او باشد ،خدمتگزار خانه و مادر كودكان آينده او باشد و از همه لذيذتر ارضا
كننده غرايز سركش و طغيانگر او باشد ،تابه فكر و دل و آرامش و تسكين دهد و به جان و مغزو انديشه او اعتماد و اطمينان
بخشد .بنابراين چنين پدر زنى را بايد مانند پدر و معلم خويش تكريم و احترام كند و به او با ديده عظمت و جال بنگرد.
پدر زن هم فكر كند كه نگهدارى و صيانت دختر از پسر مشكل تر است .دختر عاوه بر مخارج خوراك و لباس و ساير مايحتاج
زندگى نياز به محافظت عفت و پاكدامنى دارد .عفت دختر سرمايه وجودى اوست كه بايد از دستبرد جوانان هرزه مصون
بماند و خاصه آنكه دختر ناموس پدر است و پدر بايد مقدارى از وقتش را براى حفظ و حراست ناموسش صرف كند ،اكنون
كه دامادى پيدا كرده و مزاوجت دخترش را با او امضاء و موافقت كرده است ،تمام مصارف و زحمات دختر را از دوش خود بر
مى دارد و بر دوش ديگرى مى گذارد؛ و اين حساب عقل و منطق و دين و مذهب است كه حضرت زين العابدين (عليه
السام) وقتى دامادش بر او وارد مى شود ،براى احترام گذاشتن به او برمى خيزد و عبايش را زير پاى او مى اندازد و براى
خوشامد او مى فرمايد)) :مرحبا به كسى كه زحمت را از دوشم برداشت و صيانت عورتى را كه بر عهده من بود بر عهده
گرفت(( .و اما وسوسه شيطان و دستور جهل و سفاهت و فرمان هواى نفس اين است كه پدر زن براى دامادش چنين
شعرى بخواند:

دشمنى بااتر از داماد نيست

شاخ گاوى بدتر از داماد نيست

چنين پدر زن نادان و بى منطقى فكر نمى كند كه خودش هم داماد مردى ديگر بوده است و امام سجاد (عليه السام) كه
چنان رفتارى را با دامادش دارد ،از او بهتر مى فهمد و بهتر مى داند و بهتر مى انديشيد و بهتر سخن مى گويد.
رابطه پدر داماد با پدر عروس
در اين مورد هم پدر عروس بايد در نظر داشته باشد كه پدر داماد ،جوانى را با رنج و مشقت و اندوه و زحمت بزرگ كرده و
اكنون او را خدمتگزار دخترش قرار داده است و همان زحمات و مخارج فراوان و مشقت نگهدارى دختر را (چنانكه در رابطه پدر
زن با دامادش گفتيم) از دوش او برداشته و بر دوش پسر خود گذاشته است.
پدر داماد هم بايد در نظر داشته كه پدر عروس ،دخترس را با تحمل درد و زحمت و آزار و اندوه و مشقت بزرگ كرده و اكنون
مونس و خدمتگزار پسر او قرار داده است .در صورتى كه در ماقاتها و رفت و آمدهاى اين دو پدر اين دو معنا در نظر باشد،
الفت و دوستى و محبت جاى تندى و زمختى و خشونت را مى گيرد و غالبا هم ميان ايندو درگيرى و اختافى مشاهده
نمى شود و حتى همواره مى خواهند ميان عروس و داماد را بگيرند و اگر نشانه اختافى احساس كردند ،در صدد عاج و
چاره برآيند و از شدت و ادامه آن جلوگيرى مى كنند تا به طاق و جدايى منجر نگردد ،كه جدايى عروس و داماد به ضرر هر
دوى آنهاست.
فقط گاه ممكن است خود بزرگ بينى و خود محورى آنها موجب كدورت و اختاف ميان عروس و داماد شود .پدر عروس مى
خواهد بگويد :دختر من شخصيت و مقامش بااتر و برتر از پسر شماست ،و پدر داماد مى خواهد بگويد :برعكس ،شاءن و
منزلت پسر من از دختر شما بااتر است ،و در حقيقت ،هر يك از آنهامى خواهند تفوق شخصيت خود را بر ديگرى ثابت كند.
در اين موارد ،ادامه اختاف ميان عروس و داماد مظلوم و بيگناه ،بستگى به مقدار تاءثير پذيرى آن دو پيرمرد از وسوسه ها و
انگلكهاى شيطانى دارد.
نويسنده مواردى را مشاهده كرده است كه عروس و داماد صريحا اظهار مى دارند كه ما يكديگر را دوست مى داريم و نمى
توانيم با صفا و محبت زندگى كنيم ،ولى پدر ما نمى گذارد و نمى خواهد.
در يك مورد مشاهده كردم كه تفتين پدر و پدر بزرگى موجب طاق گرديد و در موردى ديگر كه عروس و داماد اختافى جزئى
و قابل حل داشتند ،پدر داماد در بحبوحه اختاف ،بر خاف ميل پسرش و تنها براى لجبازى با عروس و پدر عروسش ،زن
ديگرى براى پسرش گرفت تا كار به دادگاه و حكمين و زندان و ضرب و شتم و رسوايى كشيد و سرانجام در مجلسى كه
علما و مدرسان بزرگ شهر براى اصاح ذات البين نشسته بودند ،قاضى و متدين شهر رو به پدر داماد كرد و گفت)) :جاى تو
در وسط جهنم است كه اين بدبختيها را براى پسر و عروست درست كردى(( و تمام اهل مجلس نيز با زبان و سكوت
خويش ،سخن حكيمانه او را تاءييد كردند.
البته رهايى يافتن از مرض غرور و تكبر كار آسانى نيست .اين همان مرضى است كه شيطان به وسيله آن مطرود و ملعون
گشته و قسم ياد كرده است كه تا بتواند ،بندگان ديگر خدا را فريب خواهد داد و رد جهنم براى خود نديمان و دوستانى فاهم
خواهد كرد .و تا كنون هم افرادى كه گول او را خورده و النار و االعار را گفته اند بسيار بوده اند .به راستى در يمان امراض
روحى انسان ،مرضى ريشه دارتر و صعب العاج تر از مرض تكبر وجود ندارد.
آيا انسان كه حاضر است به جهنم برود ،ولى براى حتى يكمرتبه جمله كوتاه )) عذر مى خواهم(( را نگويد ،حاضر نيست كه
فرزند خود را بدبخت كند و در راه اثبات غرور خويش او را فدا نمايد؟
آيا چنين كسى حاضر نيست دختر جوان بيگناهى را با چند كودك شيرخوار و خردسال بيگناه تر بدون سرپرست گذارد؟ گاه
پيش مى آيد كه در اختاف زن و شوهر با گفتن جمله كوتاه ))معذرت مى خواهم(( و يا فقط پارا از معركه بيرون كشيدن،
همه در گيريها تمام مى شود و زن و شوهر پاكدل و باصفا ،از محكمه نحس طاق به خلوت باغ و راغ مى ورزند و گريه را به
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بوسه و كناره گيرى را به بغل گيرى و مفارقت را به مجامعت تبديل مى كنند ،ولى مگر شيطان كه محل مناسبى براى انگلك
خود پيدا كرده است ،دست برمى دارد؟!! چه خوب گفته است آن قاضى و دادستان با فراست كه وسط جهنم ماءواى
اينهاست؛ نه تنها جهنم بلكه اين گونه انسان نماها ،جهنمى سوزان و سهمگين را در باطن و درون وجود خويش مشتعل
كرده اند و همواره مى سوزند.

باد بيرون زسر بتا جمع گردى بهر آنك

خاك را جز باد نتواند پريشان داشتن

))سنايى ((

اى قطره منى سر بيچارگى بنه

كابليس را غرور منى خاكسار كرد

))سعدى ((

عقل تا با خود منى دارد عقالش دان نه عقل

جون منى زو دور گشت آنكه دو اخواتش نه داء

))سنايى ((
ساير روابط
گاه خواهر و برادرى يا عمه و خاله اى يا آسناو بيگانه اى ،زندگى شيرين و پر مهر و محبت عروس و داماى را مى بينند و
حسادت و كينه توزى آنها گل مى كند و به فكر شيطنت و گل آلود كردن آب صاف و زال زندگى آنها مى افتند و با سخن
چينى و تهمت و تجسس و غيبت مى خواهند رشته نورانى صفا و محبت را از ميان دو دست يكدل و يكرنگ پاره كنند ،كه
لعنت خداوند برزبان قيچى صفت اين از خدا بى خبران باد!
اينها چگونه خود را مسلمان مى خوانند در حالى كه عمل كفار و منافقان را انجام مى دهند؟!! اينان گاه دو دسته فاميل
مسلمان را به جان يكديگر مى اندازند و خود در كنارى مى ايستند نظاره مى كنند و گاه نيز از آبى كه خود گل آلود كرده اند،
ماهى مى گيرند .كفار و منافقان چون به زور جزا ايمان ندارند چنين مى كنند ،اما شما چرا؟!!
نمامى و سخن چينى كه نتيجه اش يتيمى و گريه و دربدرى است چه مناسبتى با عقيده به حساب و كتاب و ميزان دارد؟
ما بسيار ديده و شنيده ايم كه كسانى زن و شوهر مهربانى را از يكديگر جداكرده و بعد خو؛ يا فرزندانشان در همين دنيا به
همان با گرفتار شده اند تا چه رسد به آخرت و دستگاه رشوه ناپذير الهى!!
انسانى كه از صفا و محبت و يكدلى مردم لذت نمى برد چرا نبايد درك كند كه روحش مرض بدتر از سرطان گرفته است كه
شكر و باقلوا در ذائقه اش تلخو شور مى نمايد؟ زن و شوهر در سفره خود شربت و عسل نوش جان مى كنند و در ذائقه او
ترياك و حنظل مى نمايد ،و در همان حال ،تصميم مى گيرد كه عيش آنان را بر هم زند و آن دو يار موافق را از يكديگر جدا
كند؛ خنده را به گريه بدل كند و ترنم را به ناله.
انسان چرا بايد از فربهى مردم رنجور گردد و از عيش و سورشان سوت و كور؟!! تفوبر چنين انسانى كه اين حال را دارد و باز
هم خود را سالم مى داندو عاقل مى خواند و مسلمان مى شمارد!! نتيجه جهل مركب همين است.

آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند

جاهل مركب با دست خود خويشتن را ميان چاه و لجنزار مى اندازد و مى گويد اينجا بوستان و مرغزار است ،و بر ساكنان
گلستان افتخار هم مى كند .به قول سعدى شيرازى:

توانم آنكه نيازارم اندرون كسى
بمير تا برهى اى حسود كاين رنجى است

حسود را چه كنم كه ز خود به رنج در است
كه از مشقت آن جز به رنج نتوان رست

حسود اگر جاهل و مركب نبود ،مى توانستم به او بگويم :تو هم چند صباحى ،حالت روحى خود را تغيير ده و از نشاط و
شادى عروس و داماد شاد باش و لذت ببر ،ببين بعد از مدتى چه حالتى پيدا مى كنى.
يا مى توانستم به او بگويم :كتابهايى را كه درباره عواقب سوء حسد نوشته شده است مطالعه كن (112).ولى با جاهل
مركب چه مى توان گفت كه چون خود را بيمار نمى داند ،گوش شنوا ندارند .نه رنگ زرد و بى خوابى شب و فكر پريشان و
دغدغه خاطر و اضطراب درون و ضعف اعصاب خود را بيمارى جسمى مى داند و نه اگر به او بگويى تو با اين طرز فكر آبروى
خودت را مى برى ،اينها را مى تواند باور كند .اصا در اين وادى و صراط نيست كه مردم حسادت ترا درك مى كنند،
بدجنسى ترا مى فهمند و اگر در ظاهر چيزى نگويند ،در ته دل نفرينت مى كنند.
على (عليه السام) به كسانى كه عقيده راسخى به بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب ندارند ،عبارتى مانند اين را مى
فرمايند)) :شما چرا رستگارى و سعادت دنياى خود را فراموش كرده ايد؟(( .يعنى شما چرا نمى فهميد كه خوشحال شدن از
خوشحالى بندگان خدا به نفع خود شماست؟ اگر شما هميشه شاد و با نشاط و مسرور باشيد بهتر است يا ملول و
افسرده و عصبانى و غمناك؟
خاصه علت فتنه جويى در زندگى زن و شوهر گاه حسادت و بد انديشى است -كه در اينجا توضيح داديم -و گاه علت آن،
فتنه گرى و رذالت و خباثت باطنى است .مثل آنكه شوهرى مال زيادى دارد يا زن جمال دلربايى دارد و اين رذال خبيث ،در
ميانه وارد مى شود و فتنه گرى و توطئه چينى مى كند تا آن دو يار موافق را از يكديگر جدا كند و مثا -به خيال خام خويش-
دخترش را به آن مرد بدهد يا آن زن را براى عمو و دايى اش بگيرد .چنين شخصى ،در آن حال قطعا به خدا و روز جزا عقيده
ندارد و نمى توان او را مؤ من و مسلمان ناميد.
در اين گونه موارد بايد زن و شوهر فريب نخورند ،در سخنان بودار او بينديشند و به زندگى ساده و سالم خود قانع باشند و
نشان دادن باغ سبز و سرخ او را وساوس شيطانى و هواهاى نفسانى بدانند و اگر باز هم اصرار و لجاجت ورزيد ،همين
صفحه را پيش رويش بگشايند يا صفحات ديوانهاى شعراى پاكدل و روشنفكر و خوش طينت فارسى زبان و شيرين يان را در
مقابل آن كوته بينان تنگ نظر بگذارند كه مى گويند:
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خلق همه يكسره نهال خدايند
دست خداوند باغ و خلق دراز است
))ناصر

هيچ نه بر كن از اين نهال و نه بشكن
برخسك و خار همچو بر گل و سوسن

خسرو ((

ميازار مورى كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است

))فردوسى ((

د دنيا نيرزد آنكه پريشان كنى دلى

ز نهار بد مكن كه نكرده است عاقلى

))سعدى ((

به هوش باش دلى را از قهر نخراشى
))امام قلى

به ناخنى كه توانى گره گشايى كرد

خان ((

آن ديو بود نه آدميزاد
))امير خسرو

كاز انده ديگران شود شاد

دهلوى ((

كسى كاو زبان كسان سود خيش
مگر كس چو از در بكوبيش سر

شمارد ،مته سوى وى پاى خويش
كه از مرده ديگر نيايد خبر

))اديب ((

اى سليمان در ميان زاغ و باز
بلبل بسيار گو را پر مكن

حلم حق شو با همه مرغان باز
باز را و كبك را بر هم مزن

))مولوى ((

تار و پود عالم امكان به هم پيوسته است
پيوسته است سلسله موجها به هم

عالمى را شاد كرد آن كس كه يكدل شاد كرد
خود را شكسته هر كه دل ما شكسته است

)) صالب ((

صد خانه اگر به طاعت آباد كنى
گر بنده كنى به لطف آزاد كنى
))عاء الدين

زان به نبود كه خاطرى شاد كنى
بهتر كه هزار بنده را آزاد كنى

سمنانى ((

گرت از دست بر آيد دهنى شيرين كن

مردى آن نيست كه مشتى بزنى بر دهنى

))سعدى ((

خدا را بر آن بنده و بخشايش است

كه خلق از وجودش در آسايش است

))سعدى ((

به مردم درآميز اگر مردمى

كه با آدمى خوگر است آدمى

))نظامى ((

چنان كن اندر جهان

كه چون مرده باشى نگويند مرد

))حافظ ((

با همه خلق جهان گر چه از آن

بيشتر گمراه و كمتر به رهند
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نه چنان زى كه بميرى برهند

آنچنان زى كه بميرى برهى
))سنايى ((

گر مرگ برآورد ز بدخواه تو دود
چون مرگ ترا نيز بخواهند فرسود

زان دود چنين شاد گشتى زود
بر مرگ چه شادمان بايد بود

))قابوسنامه ((

به شادى دار دل را تا توانى
))فخرالدين اسعد

كه بيفزايد ز شادى زندگانى

گرگانى ((

و اگر بر هوا پرى مگس باشى

اگر بر آب روى خسى باشى
دل به دست آر تا كسى باشى.
)) خواجه عبده

انصارى ((

دليل

 355عن الصادق (عليه السام) :قال :مامن اءحد اا و هو يصيب حظا من الزنا فرنا العينين النظر(113)...

امام صادق (عليه السام) فرمود :هيچ كس نيست جز آنكه به زنا آلوده مى گردد و همانا زناى چشم در نگريستن (با نظر
زيبه) است.
 356قال ابوعبده (عليه السام) :كان على ابن الحسين (عليهما السام) اذا اءتاه ختنه على ابنته او على اخته بسط له
ردائه ثم اءجلسه ثم يقول :مرحبا بمن كفى المؤ ونه و ستر العوره(114).
حضرت صادق (عليه السام) مى فرمايند :على ابن الحسين (عليه السام) چنين بود كه هر گاه داماد يا شوهر خواهرش
نزد او مى آمد ،براى او عبايش را مى گسترانيد و او را مى نشانيد ،سپس مى فرمود :مرحبا به كسى كه زحمت را
برداشت و عورت را حفظ كرد.
درس نود و يكم :ازدواج موقت
هشام بن حكم كه از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (عليه السام) است و در علم كام و مناطره اسامى ،شاگرد اول اين
فن به شمار مى رود ،راجع به علت تشديد مجازات زناكار ،روايتى را ذكر مى كند كه توضيحش اين است :خداوند متعال اگر
به مردم غريزه سركش جنسى عطا فرموده و زن و مرد را در برابر يكديگر متمايل و متجاذب قرار داده است ،راه مستقيم و
حالى را هم براى ارضاى اين غريزه و تمايل سركش در اختيار آنهاگذارده و به آنها دستور داده است به هر مقدار كه مايل
بودند از آن راه استفاده كنند؛ پس اگر كسى با وجود راه حال و آسان ،راه حرام و محذور را بپيمايد ،كيفرش تازيانه خوردن و
گاه شديدتر از آن يعنى سنگسار شدن است.
خداوند متعال به كسانى كه تمكن دارند و مى توانند مهر و نفقه زن دائم را بپردازند ،حال نموده و دستور هم داده است كه
يك و دو و سه و حتى چهار زن را با عقر دائم در اختيار داشته باشند و از اين طريق حال ،اطفاى شهوت كنند و به جانب زنا
و انحراف نروند بلكه فكر آن را هم در سر نپرورانند ،و اگر تمكن مالى ندارند و نمى تواند حتى نفقه و مهريه يك زن دائم را
بپردازند ،زنى را متعه كنند و تنها با پرداخت مهريه اى كه با او توافق مى كنند اطفاى شهوت نمايند و به راه حرام نروند.
در جمع زنان هم در هر اجتماعى همواره افرادى يافت مى شوند كه از لحاظ شؤ ون خانوادگى و سن و وجاهت و شرايط
مالى و ديگر امورى كه معيار مقدار مهريه است ،حاضرند به مهريه مختصرى قناعت كنند و آن را بهتر از هيچ بدانند ،يا بقدرى
باتقوا و متعهد به اسام اند كه فقط حكم شريعت و رضايت پروردگار خويش را ماحضه كنند و به زباندرازى و فضولى مردم
بيكار كارى نداشته باشند .بنابراين ،اگر مردان بلند پروازى نكنند و در حالى كه تمكن پرداخت مهر و نفقه را ندارند ،نخواهند
با زنانى ازدواج كنند كه در شرايط عقد دائم با ديگران مى باشند ،و نيز اگر زنان بلند پروازى نكنند و با داشتن سن متجاوز از
متعارف و نداشتن و جاهت و شرايط مطلوب ديگر ،در انتظار شوهرى با عقد دائم ننشينند ،هيچ گاه گناه و خافى از راه
غريزه جنسى پيش نمى آيد و هيچ مرد و زنى دچار زنا و مساحقه و لواط و ساير انحرافات نمى گردد.
على بن يقطين كه دربار هارون الرشيد كار مى كند و وضع مالى خوبى هم دارد ،با داشتن زوجه دائم ،هوس گرفتن متعه
نموده ،از امام هفتم (عليه السام) در اين باره سؤ ال مى كند .حضرت به او مى فرمايد)) :ترا با متعه چكار؟ تو كه زوجه
دائمى در اختيار دارى! ((
و باز همان حضرت يا فرزندش على ابن موسى الرضا (عليه السام) به فتح بن يزيد كه درباره متعه سوال م فرمايد)) :متعه
حال است براى كسى كه خداوند متعال به وسيله زوجه دائم او را بى نياز نكرده باشد يا از حضور نزد زوجه اش غايب
باشد((.
و نيز همان حضرت به يكى از دوستانش نامه مى نويسد كه)) :نسبت به متعه گرفتن اصرار نكنيد و از زنان دائم خود
رويگردان نشويد تا آنها از شما بيزار شوند و نفرين كنند به كسى كه امر به متعه نموده است و او را لعنت كنند((.
مردان عاقل و زنان خردمند مسلمان! شما كه از سخنان دلپذير و روحبخش و جان پرور گويندگان وحى الهى مى بريد! مى
دانيد كه آنچه راجع به متعه گفتيم ،راهنماييهاى خالق مهربان انسان است كه چون سعادت و رفاه و ترقى و تكامل بندگانش
را مى خواهد و راه رسيدن به سعادت و تكامل را بهتر از هر كس ديگرى مى داند ،اين دستورات و فرامين را صادر مى كند و
به وسيله فرستادگان و سخنگويانش به ما مى رساند ،اما كسانى كه به اين دستورات و فرامين توجه ندارند و در اثر
شهوترانى كردن و اسير هواى نفس گشتن ،با داشتن زنان مطيع و مناسب ،به جانب متعه گرى و صيغه بازى مى روند،
زنان عفيفه و صالحه خويش را افسرده و دلسرد از زندگى و خانه دارى و بچه دارى مى كنند .اينان چرا لحظه اى فكر و تاءمل
نمى كنند و در عاقبت اعمال زشت و افتضاح آور خود مى انديشند؟
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آيا تاءمل و تفكر در همين چهار روايتى كه از قول پيشوايان معصوم آنها ذكر نموديم كافى نيست تا هر مرد و زنى روى مرز
خود حركت كند و موقعيت خود را بشناسد و پا از گليم خود خارج نسازد تا اين همه نزاع و درگيرى در خانواده ها پيدا نشود و
شاهد ازدحام و تراكم پرونده هاى دادگاه مدنى خاص نباشيم و بااخره اساس خانواده ها كه زير بناى اجتماع است ،متزلزل
و منحرف نگردد؟ چرا مرد مسلمان نبايد فكر كند زنى كه با گرفتن مبلغ اندكى كه مخارج يك هفته او را تاءمين نمى كند،
متعه مى شود ،عده نگه نمى دارد و شوهر متعه كننده هم شريك جرم و كمك كننده گناه او مى گردد؟
دليل
 357فاءحل ه الفرج اهل التقوه على قدر قوتهم على اعطاء المهر و القدره على اا مساك اربعه لمن قدر على ذلك و لمن
دونه بثالث و اثنين و واحده و من لم يقدر على واحده ...فقد احل ه تزويج المنعه بايسر ما يقدر عليه(115)...
خداوند ازدواج زنان را بر مردان حال نمود به مقدارى كه توانايى پرداخت مهريه و قدرت نگهدارى آنها را داشته باشد و براى
ضعيف تر از او سه زن و دو زن و يك زن ،و كسى كه توانايى نگهدارى يك زن را هم نداشته باشد ...خداوند نكاح متعه را براى
او حال كرد تا مقدار اندكى مهربه او بدهد ،بدون اينكه نفقه اش بر گردنش ازم شود.
خداوند هر دسته از مردان را به مقدارى كه تمكن و توان پرداخت مهر و نفقه عطا فرموده است ،ايشان را بى نياز نمود تا از
انحراف بر كنار باشند و به واسطه كمك الهى و دالت بر راه حالى كه عفت ايشان را از دست يا زيدن به حرام نگه مى
دارد ،در مضيقه نيفتند و اين احكام را براى آنها بيان كرد ،سپس كيفر شاق و سنگسار و لعنت را (براى خاف كنندگان)
وضع نمود.
اگر خداوند متعال را ه حال هر دسته را معين نمى كرد و آنان را از آن طريق بى نياز نمى نمود ،هيچ يك از آن كيفرها را
(براى تخلف كننده) معين نمى فرمود.
 358عن على ابن يقطين قال ساءلت اءباالحسن موسى (عليه السام) عن المتعه فقال :و ما اءنت و ذالك قد اغناك ه
عنها(116).
على بن يقطين گويد :از حضرت ابوالحسن (عليه السام) درباره متعه پرسيدم ،فرمود :ترا با متعه چكار؟ خداوند ترا بى نياز
كرده است.
 359عن الفتح ابن يزيد قال سالت اءبا الحسن (عليه السام) عن المتعه فقال :هى حال مطلق لمن لم يغنه ه بالتزويج
فليستعفف بالمتعه فان استغفى عنها بالتزيج فهى مباح له اذا غاب عنها(117).
فتح بن يزيد گويد :از حضرت ابوالحسن (عليه السام) درباره متعه پرسيدم فرمود :متعه حال و مباح و آزاد است براى مردى
كه خدا او را با نكاح دائم زنى بى نياز نكرده باشد .او خود را با متعه كردن از انحراف نگه مى دارد ،ولى اگر به وسيله نكاح
دائم بى نياز شده است ،متعه هنگامى بر او مباح است كه از حضور نزد زوجهاش غايب باشد.
 360كتب ابوالحسن (عليه السام) الى بعض مواليه :ا تلحوا على المتعه فانما عليكم اقامه السنه فا تشغلوا بها عن
فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرئن و يدعون على اامر بذلك و يلغننا(118).
حضرت ابوالحسن (عليه السام) به يكى از دوستانش چنين نوشت :بر متعه گرفتن اصرار نورزيد .بر شماست كه سنت
پيغمبر صلى ه عليه و آله را برپا داريد ،خود را از زنان دائم و آزاد خويش بر كنار نداريد كه آنها كافر شوند و بيزارى جويند و
كسى را كه امر به متعه كرده است لعنت و نفرين كنند.
درس نود و دوم :تعدد زوجات يا تراكم مصيبتها
به راستى مساءله ))تعدد زوجات(( را در اين عصر بايد مترادف تراكم مصيبتها ،تشديد بليات ،سرطان خانواده و درد بى درمان
جامعه ناميد؛ در صورتى كه تعدد زوجات از نظر اسام براى زوال مصيبتها ،تقليل فاحشات ،انسجام و نظام خانواده و تكثير
نسل جامعه مقرر و تشريع گرديده است .آرى ،شهوت پرستى و زنبارگى شوهران ،حسادت و خودخواهى زنان اول و مكارى
و سالوسگرى زنان دوم ،در اين عصر سبب شده است كه دستور مقدس اسام و صريح آيه حكيمانه قرآن ،از نظر مسلمانان
غير قابل عمل ،و از نظر مسيحيان و مخالفان اسام ،حكمى كهنه و پوسيده و ارتجاعى وانمود شود .در اينجا بايد گفت:

آبادى ميخانه ز ويرانى ماست
اسام به ذات خود ندارد عيبى

جمعيت كفر از پريشانى ماست
هر عيب كه هست در مسلمانى ماست

)) خيام ((
در هر حال ،در اين درس ،ضمن توجه به اعتراض مسيحيان ،به لغزشها و تفصيرات شوهران و زنان اول و دوم هم توجه داريم
و اين بخش را تحت عنوان ))مثلث سرگردان(( بيان مى كنيم و در پايان ،كنفرانس ويژه اى از پنج دسته از بانوان تشكيل مى
دهيم تا ببينيم خداوند متعال چه مى خواهد و بندگان منصف خدا چگونه قضاوت مى كنند.
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 - 12كنفرانس نمونه بى نظير
بنابراين ،نويسنده به اين خواهران پيشنهاد مى كند كه كنفرانسى از همجنسان خود تشكيل دهند و حتى وجود يك مرد را
در آنجا نپذيرند و براى اينكه كنفرانس نتيجه بخش باشد ،از پنج دسته از بانوان مختلف دعوت شود:
 .1دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده و وارد زندگى زناشويى نشده اند.
 .2زنانى كه ازدواج كرده و تنها با شوهر خود زندگى مى كنند.
 .3زنانى كه همسر اول مردى هستند و هوويى در كنار دارند.
 .4زنانى كه همسر دوم مردى شده و با همسر اول او هوو شده اند.
 .5زنانى كه شوهر مرده اند و يا به علتى ديگر در خانه مانده و در انتظار شوهر نشسته اند.
آنگاه دسته اول ،چهار دسته ديگر را مخاطب قرار مى دهند و مى گويند :ما هنوز وارد زندگى زناشويى نشده ايم و اين راه
پرپيچ و خم را نپيموده ايم  .اكنون از شما كه كم و بيش در اين را تجربه داريد و مشكات را آزموده ايد مى پرسيم :اوا نظر
شما درباره تعدد زوجات چيست؟ آيا حكم اسام را تصويب مى كنيد كه آن را جايز مى داند يا حكم شريعت كاتوليك را كه آن
را جايز نشمرده است؟
پيداست كه در بدو امر فقط دو دسته چهارم و پنجم حكم اسام را تصويب خواهند كرد؛ زيرا دسته چهارم خود به آن عمل
كرده اند و دسته پنجم از تنهايى و بى سرپرستى به ستوه آمده و در انتظار شوهر نشسته اند ،هر چند آن شوهر
همسردار باشد ،شايد حكم اسام را تصويب كنند .بنابراين تمام بحث و مناظره با دسته دوم آغاز مى گردد و جريان پيدا مى
كند كه مى خواهند حكم اسام را نپذيرند و يا توجيه و تاءويل كنند؛ يعنى همانا كه مى خواهند از سنگ چوب براى به
كرسى نشاندن عقيده باطل خويش دليل و برهان بتراشند.
دختران كنجكاو به سخن خود ادامه داده ،مى گويند :شما عاوه بر آنكه در اين مجلس در اقليت هستيد ،به ما بگوييد اگر
بعد از اتمام اين جلسه كه به خانه مراجعت مى كنيد -زبانمان ال -به شما خبر بدهند كه شوهر شما با وسيله نقليه اى
تصادف كرده و كشته شده است و شما فردا كه به اين مجلس مى آييد در رديف دسته پنجم نشسته باشيد ،باز هم همين
گونه قضاوت خواهيد نمود؟ در ميان آنها اگر معدودى از مصاديق ))نواقص العقول(( نشسته باشند ،خواهند گفت)) :زبانت را
گاز بگير! شوهر من با احتياط راه مى رود .او هرگز تصادف نمى كند .اصا چنين فرضى محال است ((.يا مى گويد)) :اگر
شوهرم بميرد با وجود اينكه من بيست سال بيشتر ندارم تا آخر عمر بيوه مى مانم و شوهر نمى كنم ((.و...
با اين گونه زنان احساساتى نه نويسنده كار دارد و نه حاضران در آن مجلس؛ زيرا پاسخهايى از اين دست در اثر غلبه
احساسات و فراموش كردن موازين عقلى است ،كه هيچ زنى كم و بيش از آن خالى نيست ،چنانكه هر دخترى زمانى كه
پدر و مادرش به او پيشنهاد ازدواج مى كنند ،چنين نازهايى كه از حجب و حياى هر دخترى ناشى مى گردد از او مشاهده
مى شوهد؛ ولى پس از آنكه يكى دو شال بى شوهر بود و عوارض تنهايى را تحمل كرد .احساسش به تعقل مبدل مى
شود و حتى به زن دوم شدن هم ممكن است راضى گردد.
ولى اگر مشمول نواقص العقول نباشند و اهل فكرو منطق و استدال به شمار آيند ،اكنون نويسنده پيش بينى نمى كند كه
چه پاسخى خواهند داد .بايد در انتظار تشكيل چنين كنفرانس و اعام قطعنامه آن باشيم .البته ما احتمال مى دهيم كه در
آن سمينار ،سؤ اات ديگرى از اين قبيل مطرح خواهد شد:
 .1در اين كشور چندين هزار زن و شوهر مرده و بدون سرپرست وجود دارند كه همگى خواهران دينى ما هستند و ما
همگى ادعاى مسلمانى و عقيده خدا و روز جزا را داريم .اگر فرداى قيامت خداى متعال ما را به پاى ميز محاكمه بكشد و
بگويد شما چرا با حكم قطعى و مسلم من مخالفت كرديد و اجازه نداديد شوهر شما ااقل يكى از اين زنان بى سرپرست را
تحت تكفل خود قرار دهد و او را از بدبختى و سيه روزى برهاند ،چه جواب خواهيم داد؟
 .2چرا اگر يكى از اين زنان بى سرپرست همير غير شوهر ما بشنود و زنان ديگر را هوو دار كند ما راضى هستيم ،ولى
نسبت به خودمان هوو را نمى پسنديم و ناراضى هستيم؟
 .3اگر زنان بى شوهر و در خانه مانده ،روزى در خيابان به راه افتند و از دولت بخواهند كه تعدد زوجات را براى مردان كتمكن
و داراى شرايط اجبارى كند ،دولت چه خواهد كرد و و اگر آن روز خود ما جزو آن زنان باشيم چه احساسى خواهيم داشت؟
چنانكه چندين سال پيش در يكى از كشورهاى اروپايى غربى ،زنان در خانه مانده در خيابان به راه افتادند و از دولت
خواستند كه تعدد زوجات را تصويب كند تا آنها نيز به شوهر برسند .البته براى زنان عاقل و پاكدامنى كه نمى خواهند از راه
نامشروع نان بخورند ،زيباترين و عاقانه ترين راه نجات آنها از بى سرپرستى همين است.
 .4مگر ما قبول نداريم كه خداوند متعال حسابگرى دقيق و عميق است؟ او كه عدد چهار را براى تعداد همسران مشروع يك
مرد به عنوان حداكثر تعيين كرده است ،مى داند كه در روى كره زمين حتى يك مرد هم پيدا نمى شود كه از لحاظ قدرت
مالى و غريزه جنسى و شرايط ديگر توانايى تكفل پنج زن -و در نتيجه پنج خانواده -را داشته باشد؛ ولى اگر در روى كره
زمين مثا يكهزارم مردان قدرت تكفل چهار زن و ده هزارم آنها قدرت سه زن و بيست هزارم آنها قدرت تكفل دو زن را داشته
باشند ،آفريدگار حكيم را شايسته نيست كه آن مردان را از اجراى نيرويى كه خودش در اندرونشان نهاده است مانع شود و
يا آنها را به انحرافى سوق دهد ،و نيز شايسته آفريدگار حكيم نيست كه زنانى را كه خود آفريده است و اكنون بى
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سرپرست گشته اند ،معطل و منزوى گذارد تا به فساد و ناموس فروشى كشيده شوند.
 .5ما مى دانيم كه در كشورهاى عربى -و احيانا غير عربى -مردانى با داشتن همسران متعدد ،عمرى را باصفا و آرامش
زندگى كرده و مى كنند و هيچ گونه حادثه سوئى كه به نزاع و درگيرى و آبروريزى آنها منجر شود ،پيش نيامده است .پس
ما چرا بايد ضعف نفس از خود نشان دهيم و بگوييم از سازش با هوو ناتوانيم؟
 .6اگر خداوند متعال در روز قيامت به ما بگويد مگر شما نشنيده بوديد كه دنيا محل امتحان است و ما هر كسى را در آنجا
به نوعى امتحان مى كنيم و امتحان بعضى از شما زنان را اين گونه قرار داده بودم كه ببينم چند سالى با هوو صبر مى كنيد
يا نه .جزع و فرع مى كنيد؟
آيا شما نمى توانيد شوهر خود را به نحوى راضى نگه داريد كه زن ديگر نگيرد و يا اگر گرفت با حسوديهاى آن زن بسازيد؟ آيا
اين روش بهتر بود يا آنكه جنگ و نزاع و افتضاح بگويند اگر قانون تعدد زوجات مطابق فطرت و ماهيت انسانها بود ،پس چرا
زنها نپذيرفتند و زير بار نرفتند؟
 .7اگر در كشورى تعداد زنان بدون شوهر ،چه دختر و چه بيوه ،با مردان و جوانان آماده ازدواج مساوى و يا تعداد زنان كمتر
مى بود ،هرگز موضوع تعدد زوجات مطرح نمى شد و خداوند حكيم هم چنان دستورى نمى داد؛ ولى اكنون كه در كشورى
به علت پيش آمدن جنگ طوانى و ساير عواملى كه قبا ذكر كرديم ،هزاران دختر يا زن جون بيست تا سى ساله در خانه
مانده و نياز به مردى دارند كه )1 :غريزه جنسى آنها را ارضاء كند )2 ،با عمال غيرت و مردانگى خويش آنان را از دستبرد
جوانان هرزه مصون نگه دارد ،و  )3متكفل مخارج زندگى آنها گردد ،مگر راهى بهتر از آنچه اسام تعيين كرده است وجود
دارد؟ مگر اين سه نياز قابل چشم پوشى و اغماض است و مى توان از كنار آن بى اعتنا و بى تفاوت گذشت؟ مگر نه اين
است كه اين هزاران خانم اگر خود دنبال شغل و حرفه اى بروند يا از ثروت پدرى خويش امرار معش كنند ،عاوه بر آنكه گناه
بزرگى مرتكب شده اند ،تنها نياز سوم خودشان با برآورده اند و اگر ناموس فروشى كنند ،عاوه بر آنكه گناه بزرگى مرتكب
شده اند ،تنها دو نياز آنها به طور ناقص تاءمين شده است و اگر در خانه معطل بنشينند ،هر سه نياز آنها به جاى خود باقى
خواهد بود؟
 .8با توجه به سؤ ال هفتم ،هر گاه مردانى با قانون تعدد زوجات مخالف باشند يا لزوم آن را مطرح نكنند ،ما بايد نسبت به
آنان بدگمان شويم و فكر كنيم كه ايشان مى خواهند زنان جوان بى شوهر با شرايط آسان در اختيارشان باشند .آنها نمى
خواهند اندكى به خود زحمت دهند و زنى را به عقد دائم خويش درآورند تا سختى نگهدارى و تاءمين مخارج او ا از هر جهت
دائما به عهده داشته باشند .مردانى كه لزوم تعدد زوجات را براى مردان منمكن مطرح مى كنند ،هم غمخوار و دلسوز ما
زنان هستند و هم خيرخواه اجتماع و هم عاقه مند و متعهد به مقررات اسام .همچنين ما بانوان بايد از شوهرى خشنود
باشيم كه صراحت لهجه دارد و حقيقت را مى گويد ،نه آن كسى كه مخفيانه كارى صورت مى دهد و پس از مدتى يا ما مى
فهميم و نزاع و درگيرى و دربدرى حاصل مى شود و يا پس از مرگش چند كودك بالغ و نابالغ براى بردن ميراثش سر در مى
آورند و هر روز اخطاريه ها و احضاريه ها به در منزل ما مى آورند .اگر شما دشمن هوو نباشيم ،چنين روزگارى سياهى پيش
نمى آيد.

درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد

نهال دشمنى بر كن رنج بى شمار آرد

ما مى توانيم با تبادل افكار و تجديد نظر عاقانه خويش ،اين گره كور را بگشاييم و بدعتى منحوس را به سنتى مبارك تبديل
كنيم.
 .9زنى از دسته سوم برمى خيزد و مى گويد :به نظر من تمام اختافات و جنگ و نزاعها در خانواده مرد دو زنه ،از زن دوم
منشاء مى گيرد و اوست كه تمام اين گرفتاريها و بدبختيها را از آغاز تا پايان رهبرى مى كند .او مانند مهمانى پررو وارد خانه
مى شود و مى خواهد صاحبخانه را بيرون كند .او مى تواند با زبان نرم و مايم و حركت كردن در مرز خويش ،آرامش و رفاه
خانواده را حفظ كند و تعدد زوجات را كه مازم با تراكم مصيبتها و تشديد بليات دانسته اند ،به تكثير نسل و فراوانى نعمات
بدل كند .شوهر ما هم به همين قصد زن دوم را مى گيرد؛ بنابراين ما هستيم كه مى توانيم هوى خوبى باشيم و شوهر و
زن اول و خانواده را به لذت و نعمت بيشترى برسانيم و ما هستيم كه مى توانيم آرامش و اميد و صفا و لذت زندگى را از زن و
شوهر بگيريم و بهشت خانواده را به جهنم خانواده تبديل كنيم.
باز يكى از بانوان عاقل برمى خيزد و مى گويد :تمام گرفتاريها از آنجا پيدا مى شود كه زنان اول به هيچ گونه هوويى رضايت
نمى دهند حتى اگر فشته و امامزاده باشد.
بنابراين نويسنده حق دارد بگويد كه هر يك از اين اصناف بانوان ،و حتى شوهران آنها ،تنها منافع مادى و نفسانى خود را در
نظر دارند كه مطابق با هواى نفس و خواسته شخصى آنهاست .در اينجا فقط آفريدگار جهان و فرستنده اسام و قرآن است
كه مصالح جامعه انسانى را ماحظه فرموده و رفاه و سعادت همگان را در نظر گرفته است و تا زمانى كه زنان و مردان ما به
اين حقيقت روشن پى نبرند ،زندگى نكبتبارى همراه با فاكت و بدبختى خواهند داشت وهر روز بايد شاهد طاقهاى بيشتر
و كودكان بيشترى كه دامن مادر جدا مى شوند و به دام نامادرى مى افتند ،باشيم.
البته نويسنده اين احتمال را مى دهد كه در ميان خوانندگان بانوانى پيدا شوند كه به نويسنده بگويند :در اين عصر بحمده
بانوان از تحجر ور كود فكرى بيرون آمده اند و مسلمانى عاقل و بصير و متعهد گشته اند .اين بانوان ،قرآن را به خوبى قرائت
مى كنند و به خوبى مى فهمند و به خوبى به آن عمل مى كنند .اينان حقايق اسام و منافع جامعه را دريافته اند و به
خوبى درك مى كنند كه زن جوان شوهر مرده كه خواهر دينى آنهاست جه احساسى دارد و چاره گرفتارى او چيست ،و اگر
خودشان به جاى او بودند از مردان متمكن و همسران اول آنها چه انتظارى داشتند ،و نيز به خوبى مى فهمند زن و مردى
كه با تعدد زوجات مخالف كنند ،با ترويج فحشاء و ناموس فروشى زنان در خانه مانده موافقت كرده اند .اين قبيل افراد به
نويسنده مى گويند كه ارتجاعى فكر كرده و زنان بى فرهنگ و خودخواه پنجاه سال قبل را در نظر خودش مجسم ساخته و
جنين مقاله اى را نوشته است .البته نگارنده اين كتاب از اين گونه اشخاص پوزش مى طلبد.
دليل

 361فانكحوا ما طلب من النساء مثنى و ثاث و رباع فان خفتم اءا تعدلوا فواحده(125).

از زنان ،آنان را كه برايتان نيكو و مناسب با عدالت هستند ،دو يا سه يا چهار تا (نه بيشتر) به همسرى بگيريد و اگر مى
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ترسيد كه (اگر زنان متعدد بگيريد) راه عدالت را نپيموده ،به آنها ستم روا داريد ،تنها به يك زن اكفا كنيد.
 362و لن تسطيوا اءن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه(126).
شما هرگز نمى توانيد ميان زنان (از نظر محبت قلبى) به عدالت رفتار كنيد هر چند راغب و كوشا بر عدل و درستى باشيد
(زيرا محبت قلبى نسبت به يك زن بيش از زن ديگر در اثر خوبرويى و جوانى و غير آن خارج از اختيار شماست)؛ پس بتمام
ميل خود را متوجه يك همسر نسازيد بطوريكه همسر ديگر را به صورت باتكليف درآوريد (كه در اين صورت ،او نه مثل زن بيوه
حق دارد ازدواج كند و نه از مزاياى يك زن شوهر دارد بهره مند است).
درس نود و سوم :برابرى و اختاف مرد و زن
مسلمان مى گويد :هر كس كه ماشين و دستگاهى را ايجاد مى كند ،طرز كار و برنامه حركت و گردش آن را بهتر از شخص
ديگرى مى داند و تنها او حق دارد و مى تواند طرز كار دستگاه را ارائه دهد.
جهان آفرينش با تمام محتوياتش از آسمان و زمين و انسان و جماد و نبات و حيوان ،ساخته و پرداخته خداوند قادر متعال
است؛ پس خداوند متعال كاربرد و برنامه گردش آن را بهتر از هر كس ديگرى مى داند .خداوند متعال ماهى را در دريا مى
آفريند و و انسان را با دستگاه گوارش خاصى در خشكى؛ پس او بهتر از ديگران مى داند كه گوشت ماهى فلسدار براى
معده انسان مناسب است ئ بدون فلسش نامناسب.
خداوند متعال پرندگان و مرغان را با انواع و اشكال مختلف در هوا و زمين مى آفريند و مناسب گوشت آنها را با دستگاه
گوارشى كه خودش براى انسان ساخته است مى سنجد و سپس به انسان مى فرمايد :هر مرغى كه بشتر بال مى زند و
چينه دان و سيخك پا دارد ،گوشتش براى معده تو مناسب است نه مرغان ديگر .مسلمان مى گويد :خداوند متعال كه نطفه
انسان را در رحم مادران صورتگرى مى كند و تعداد نر و ماده ساختن و كيفبت شكل و استخوان بندى و حتى قواى روحى
آنها در دست دارد ،مى داند دختر را جورى ساخته است كه جند سالى زودتر از پسر آماده ازدواج مى شود؛ لذا در مقام
حكم تكليفى هم همان گونه دستور مى دهد و امر مى كند و چون حساب و شماره نر و ماده انسانها را در دست دارد ،مى
گويد :زن در يك زمان نمى تواند دو شوهر داشته باشد ،ولى مرد مى تواند در يك زمان دو همسر داشته باشد و وضع و جعل
همين يك قانون متوقف و مشروط بر اين است كه قانونگذار از تعداد نر و ماده ساختن انسانها در رحم تاريك مادران اطاع
داشته باشد ،تعداد عقيم و زايا بودن آنها را بداند ،از مقدار عاقه آنها به فرزندانشان اطاع داشته باشد.
شنيدم در يكى از كشورهاى اسامى در سالهاى پيش ،قانون منع تعدد زوجات را در مجلس تصوى كردند ،ولى مردانى كه
زنان عقيم يا بيمار داشتند به حكم اسام و پنهان از چشم قانونگذاران ،زن ديگرى گرفتند و از آنها داراى فرزند شدند ،اما
اداره ثبت احوال به آنها شناسنامه نمى داد چون قانع منع كرده بود .بعد از مدتى به قانونگذاران اطاع دادند كه دو هزار فرزند
غير قانونى در اين مملكت پيدا شده اند كه فردا بايد به مدرسه بروند و پس فردا به سربازى و روز بعد از آن ازدواج كنند و
براى اين كارها بايد شناسنامه داشته باشند .قانونگذاران به جاى اينكه به اشتباه خود پى ببرند و بفهمند كه با سنت الهى
نمى توان مبارزه كرد ،ماده و واحدى را به تصويب رساندند كه فقط براى كودكانى كه تا آن تاريخ متولد شده بودند،
شناسنامه صادر شود .مدتى بعد خبر رسيد كه اكنون پنج هزار كودك ديگر پيدا شده اند .قانونگذاران چه كردند ،خبر ندارم.
خداوند حكيمى كه نر و ماده انسان را با عواطف و غرايز خاصى آفريد و به آنها دستور ازدواج و تشكيل خانواده داد ،مى
دانست و مى داند كه انسان گاه در انتخاب همسر موافق اشتباه مى كند و وقتى كه دو همسر نمى توانند با يكديگر توافق
كنند بايد از يكديگر جدا شوند؛ به اين دليل قانون طاق را براى مواقع ضرورت و ناچارى مقرر فرمود .اما مذاهب و مكاتب و
ممالكى كه طاق را تحريم و ممنوع كرده اند ،در آنجا خانمى كه نمى تواند با شوهر خويش تفاهم و سازش داشته باشد
ناچار به خانه پدر مى رود و تا آخر عمر تنها زندگى مى كند.
با ذكر چنين مقدمه اى ،اين مطلب روشن مى شود كه چرا اميرالمؤ منين (عليه السام) مى فرمايد:
 363و اءنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبى اامى(صلى ه عليه و آله و سلم)مما ابد منه و ا محيص عنه و خالف من
خاف ذلك الى غيره و دعه و ما رضى لنفسه(127).
در آنچه از بان پيغمبر به تو رسيده است و از فهميدن و عمل كردن به آن چاره و گزيرى ندارى ،نيك بيندش و با كسى كه
راهى ديگر مى رود مخالفت كن و او را واگذار با آنچه براى خود پسنديده است.
و در موردى ديگر تكليف انسان را در برابر خالق حكيمش معين فرموده و مرز و حد تكليف را مشخص ساخته است ،مى
فرمايد:
 364ان ه افترض عليكم فرائض فا تضيعوها و حد لكم حدودا فا تعتدوها و نهاكم عن اشياء فا تنتهكوها و سكت لكم عن
اشياء و لم يدعها نسيانا فا تتكلفوها(128).
خوراكيهاى متنوع و پوشكهاى زمستانى و همچنين ابزار و مصالح ساختماين ،در اختيار آنان گذاشت و مردم را از لحاظ ثروت و
در اختيار داشتن امكانات زندگى به دو دسته فقير و غنى تقسيم كرد و به اغنيا دستور داد تا زائد بر مايحتاج خود را با دست
خود و با طبيب خاطر به فقرا بدهند تا از طرفى ذخيره نكرده و صندوقدار و خزانه دار ديگران نشده باشند -كه اميرالمؤ منين
(عليه السام) فرمود :يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك و اءنت فيه خازن لغيرك ) (129و فقرا نيز گرسنه نمانند ،و از طرف ديگر،
وقتى كه ثروتمند با دست خود مالش را به فقير بدهد ،فقر نسبت به او احساس محبت و مودت مى كند و نيز در دل غنى
روح عطوفت و همدردى زنده مى ماند و جامعه انسانى همواره با برادرى و اخوت اسامى تواءم خواهد بود؛ ولى اگر ثروتمند
بخل بورزد و اموال اضافى را بايگانى كند ،جامعه نمى تواند تحمل كند و آن را از او به زور مى گيرد .وزارت اقتصاد و دارايى از
شعب و ادارات بسيارى تشكيل مى شود كه در آن هزاران تن از افرادى كه بايد به كشاورزى و صنعت و پيشه ورى و تجارت
بپردازند ،ماءمور وصول ماليات هستند .ثروتمندان اگر شعور داشته باشند ،مى فهمند كه بازماندن هزاران نفر از كار مثبت و
مفيد در جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند به زيان خود آنها هم تمام مى شود و كارهاى مفيدى معطل مى ماند .عده
اى كه فهم و درك كمترى دارند ،براى پرداخت وجه مالياتى ه فكر صحنه سازى و تقلب و سكته هاى مصلحتى مى افتند .در
مدت صحنه سازى ،هم خودشان از كار مثبت (اگر داشته باشند!) باز مى مانند و هم دولت عده ديگرى را براى دزدگيرى
استخدام مى كند؛ كسانى كه بايد كار مثبت و مفيدى انجام دهند .اگر خداوند حكيم مى خواست امكانات جهان را ميان
انسانهايى كه به قول امام صادق (عليه السام) مهمانان او هستند به طور مساوى و برابر تقسيم كند تا فقير و غنى وجود
نداشته باشد ،مى توانست؛ ولى در آن صورت ،انسانهايى كه بايد با عاطفه و ايثار و محبت زندگى كنند ،مانند آهوان
صحرايى مى شدند كه هر يك آب و علف خود را به دست مى آورد و بدون زحمت ديگران مى چرد و نشخوار مى كند و
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فضوات خود را دفع مى كند و توليد مثل مى نمايد و سرانجام مى ميرد.
انسان كى مى تواند بفهمد كه ذلك باءن ه هوالحق و اءن ما يدعون من دونه هو الباطل؟ ) (130يعنى ))حقيقت اين است
كه فقط (سخن) خداوند متعال حق مطلق است و هر چه جز او را بخوانند باطل صرف است((.
مسلمان مى گويد :خداوند حكيمى كه جسم زن را لطيف تر و ظريف تر از جسم مرد آفريد ،براى او حجاب و عفت را ازم ديد
تا هر زنى براى شوهر و فرزندان خود باشد و شوهر و فرزندانش براى او ،كه در زمان پيرى و از كار افتادگى دلسوز او باشند
و از او دستگيرى كنند .ولى اگر زن حجاب و عفت را كنار بگذارد ،براى همه مردان مى شود و مردان سودجو ،جوانى و
زيبايى او را به نفع التذاذ خود استخدام مى كنند و خود او در دوران پيرى و از دست دادن طراوت و وجاهت جوانى ،هيچ كس
را نخواهد داشت .آيا دانه هاى مرواريد بهتر است در صدف خود محفوظ بمانند يا اينكه نيمه عريان به بازار آيند و چند دانه زيبا
و رنگينش مشتريها پيدا كند و بقيه و ازده و بنجل و پسمانده باقى بمانند؟
اكنون يكى از مواردى كه مى خواهيم از نظر اسام بررسى كنيم ،كرامت ذات و عزت نفس و شرافت مقام انسانى است تا
ببينيم از نظر اسام اين امر ،نسبت به زن و مرد يكسان است يا متفاوت و ما وقتى مآخذ و مدارك اسامى رادر اين باره
مطالعه و بررسى مى كنيم ،مى بينيم از اين جهت هيچ گونه تفاوت و فرقى ميان اين دو جنس مشاهده نمى شود .قرآن
كريم مى فرمايد :و لقد كرمنا بنى آدم )(131
(ما فرزندان آدم را گرامى داشته ايم) .لفظ )) ابن(( و ))بنى(( وقتى كه تنها استعمال مى شود ،شامل دختر هم مى گردد،
مانند ))ابن السبيل(( و ))بنى اسرائيل(( و مفسران مى گويند خداوند انسان را از ميان تمام موجودات گرامى داشت به اينكه
او را راست قامت آفريد و به عقل و ادراك عنايت فرمود و او را مكلف ساخت و باقى و جاودانش قراى داد .بنابراين ،خطاب
اقيموا الصلوه و آنوا الزكاه و ساير خطابهاى قرآنى متوجه نفس انسان است و مرد و زن را يكسان و يكنواخت شامل مى
گردد.
از نظر اسام ،انسان وقتى شرافت و كرامتش محفوظ مى ماند كه تابع شهوات و هواى نفسانى خود نشوند .على (عليه
السام) مى فرمايد:
 365من كرامت عليه نفسه هانت عليه شهواته(132).
كسى كه كرامت نفس خود را بشناسد ،برخوردارى از شهوت برايش خوار و موهون و پست مى گردد.
بنابراين از نظر اسام مردى كريم و شريف است كه در كوچه و خيابان ،چشمش به زن نامحرم ندوزد ،نگاهش را ادامه ندهد
و ديد را مكرر و چشم را خيره نكند .همچنين زنان ،بدون كوچكترين تفاوتى با مردان ،رعايت شخصيت و كرامت ذات آنها ،به
فرو انداختن چشم و نگاه را خيره نكردن است .قرآن مجيد ،در اين مورد زنان و مردان را به طور مساوى ،در دو آيه پشت سر
هم ،مورد خطاب قرار داده ،مى فرمايد:
 366قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم(133).
به مردان مؤ من بگو ديدگان خود را فرو اندازند و پاكدامنى خود نگه دارند.
و در آيه بعد مى فرمايد:
 367و قل للمؤ منات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فرو جهن(134).
و به زنان مؤ منه بگو ديدگان خود را فرو اندازند و پاكدامنى خود نگه دارند.
برهر مسلمانى ازم است شرافت و حيثيت مسلمبن را نگه دارد و به آنان اهانت نكند ،چه زن باشد و چه مرد .غيبت و
تهمت و افترا و گمان بد و دشنام گناه و حرام ،چه نسبت به مرد مسلمان و چه نسبت به زن مسلمان .يكى از موارد اهانت
به مسلمانان ،مسخره و استهزا كردن اوست .اين عمل حرام است و خداوند عادل كيفرى مناسب با گناه مقرر داشته است
و در روز قيامت آن را به مسخره كننده مى چشاند .قرآن كريم مى فرمايد:
 368ان الذين اءجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون و اذل مروا بهم يتفامزون .و اذا انقلبوا الى اءهلهم انقلبوا فكهين .و اذا
راءوهم قالوا ان هواء لضالون .و ما اءرسلوا عليهم حافظين .فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون .على اارائك ينظرون .هل
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون(135).
بدكاران به مؤ منان مى خنديدند و وقتى كه به آنها برخورد مى كردند چشمك مى زدند ،و چون نزد كسانشان مى رفتند
خندان مى رفتند ،و چون مؤ منان را مى ديدند مى گفتند :به راستى اينان گمراه اند ،آنها كه به نگهبانى مؤ منان فرستاده
نشده بودند .امروز (روز قيامت)مؤ منان به كافران بخندند و بر تختها نشسته ،بنگرند كه آيا كافران كيفر كردار خود را يافته
اند؟
قرآن كريم نسبت به حرمت و ممنوعيت استهزار در يك آيه ،به عنوان زن و مرد تصريح مى كند و مى فرمايد:
 369يا ايهاالذين آمنوا ا يسخر قوم من قوم عسى اءن يكونوا خيرا منهم و ا نساء عسى ان يكن خيرا منهن(136).
شما كه ايمان آورده ايد! نبايد مردانى ديگر را مسخره كنند ،كه شايد مسخره شوندگان از آنها بهتر باشند ،نه زنانى زنان
ديگر را مسخره كنند ،كه شايد زنان مسخره شوند بهتر از آنها باشند.
در هر آيه و روايتى كه حفظ كرامت و شرافت انسان توصيه شده است ،جنس مرد و زن را يكشان شامل مى شود و آوردن
ضمير مذكر براى تغليب است .اميرالمؤ منين (عليه السام) مى فرمايد:
 370اتكن عد غيرك و قد جعلك ه حرا(137).
خود را بنده ديگران مساز كه خداوند ترا آزاد آفريده است.
اين خطاب رازن هم بايد مانند مرد گوش كند و با تملق گويى و چابلوسى و منت كشى و پذيرش ستم ،شخصيت و اعتبار
انسانى خود را كه به تعبير على (عليه السام) حريت ذاتى و خدادى اوست لكه دار و ننگين نكند .و باز مى فرمايد:
 371ليس ا نفسكم ثمن اا الجنه فا تبيعوها اا بها(138).
براى شخصيت نفسانى شما بهايى جز بهشت و رضوان الهى نيست .اين متاع نفيس و بى نظير را به قيمتى كمتر از
بهشت نفروشيد.
خطابى است يكسان و برابر نسبت به جنس مرد و جنس زن.
همچنين است وقتى كه به پسرش نامه وصيت مى نويسد و به او اين گونه سفارش مى كند:
 372و اءكرم نفسك عن كل دنيه و ان ساقتك الى الرغائب(139).
نفس خود را از هر پستى و دنائتى گرامى دار ،هر چند ترا به سوى تمايات كشاند.
يعنى هر گاه مثا نفست به تو بگويد اگر دست و پاى فانى را ببوسى ،سود فراوانى به تو مى رساند ،مپذير و خود را خوار و
ذليل مكن .در اينجا هم فرقى ميان مرد و زن نيست.
نفس انسانى بقدرى عزيز است كه فقهاى عظام در ساله هاى خود فتوى مى دهند كه :اگر وقت نماز است و براى وضو
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گرفتن آب پيدا نمى شود مگر نزد كسى كه آب مى دهد ولى منت مى گذارد ،زن يا مرد مسلمان نبايد زير بار منت برود و
شرافت و عزت انسانى خود را پست و موهون سازد براى اينكه نماز با وضو بخواند؛ بايد تيمم كند و منت نكشد (140).زيرا
همان خدايى كه از او عبادت خواسته است ،مى فرمايد:
 373و ه الغزه و لرسوله و للمؤ منين و لكن المنافقين ا يعلمون(141).
عزت ويژه خدا و پيامبر و مؤ م نان است ،ولى منافقان درك نمى كنند.
هر صاحب قدرتى كه به زير دستان ضعيف خود ،چنگ و دندان نشان مى دهد و لگد مى زند و سركوب مى كند و جان مى
ستاند ،او كرامت و شرافت انسانى خود را فراموش كرده و به گرگ صفتى و درنده خويى گرايش يافته است .او اگر اندگى
فكر كند و كرامت انسانى خود را در نظر آورد ،مى تواند به صرف مال و قدرت و وقت كمترى ،اما با متانت و مايمت انسانى،
دشمن خود را دوست و بدخواه خود را خيرخواه خويش سازد .ما نبايد از قدرتمندان و ابر قدرتان امروز كه به مردم مستضعف
چنگ و دندان نشان مى دهند و كرامت انسانى خود را فراموش كرده اند ،ماءيوس باشيم ،كه اين معنى را هرگز نخواهند
فهميد .آنها را خداوند متعال ،انسان آفريده و قطعا با دعوت و تبليغ و نوشتن و نشان دادن صحنه هاى كرامت خير و شرافت
زا ،اميد است آن بى خبران غافل هم به اين حقيقت پى ببرند.
و اما نسبت به آزادى و حق انتخاب ،از نظر اسام هيچ گونه فرقى ميان جنس زن و مرد مشاهده نمى گردد .آزادى و اختيار
در همه عقود و معاوضات و ايقاعات ،شرط صحت است ،چه براى زن و چه براى مرد .در مواردى كه كيفر و عقوبتى براى جرم
و گناهى تعيين و تشريع گرديده است ،مختار بودن فاعل شرط استحقاق كيفر است ،چه درباره مرد و چه درباره زن.
اگرمردى مجبور به فروش و اجاره و صلح و نكاحى شود ،عقد باطل است و همين حكم بدون تفاوت درباره زن هم جريان دارد.
اگر مرد مجبور به شرابخوارى و سرقت و زنا شود ،كيفرى ندارد ،چنانكه در مورد زن هم حكم اينچنين است .موضوع طاق
هم كه در اختيار شوهر قرار گرفته و در اختيار زن نيست ،براى اين است كه مقتضاى طبيعت و ماهيت ازدواج چنين حكمى
مى كند .در عقد ازدواج از نظر اسام ،مهريه و نفقه و تمام مخارج به عهده مرد است و اوست كه برهم خوردن عقد،
خسارت و زيان مى بيند .اگر اختيار طاق به دست زن باشد ،او مى تواند سالى سه شوهر بگيرد و از هر يك مهريه و نفقه و
همسرى را براى تشكيل خانواده و شريك زندگى اش انتخاب كرده است ،در سر گردانى و با تكليفى گذارد.
شارع اسام ،خيار غبن و خيار عيب را براى مشترى قرار داده است نه فروشنده ،زيرا خسارت ديده و مغبون شونده مشترى
است.
به اين دليل است كه مى گوييم عقد بيع اقتضا مى كند كه خيار عيب و غبن و حيوان ،براى كسى باشد كه جنس معيوب به
دستش رسيده و مغبون گشته و حيوانى را كه عيبش معموا تا سه روز پنهان مى ماند ،به دست آورده است ،چنانكه
متقاضى خيار شرط آن است كه خيار از آن كسى باشد كه از فقدان شرط خسارت مى بيند .اگر مردى مركبى مركبى را از
شخصى كرايه كند ،به شرط اينكه مثا او را به مقصد دو هزار كيلومترى برساند ،در اينجا هيچ عقل و قانون و انصافى اجازه
نمى دهد كه به صاحب مركب اختيار دهد كه او پس از پيمودن هزار كيلومتر ،حق فسخ داشته باشد و اجازه كننده مركب در
وسط راه ،سرگردان و باتكليف باقى گذارد .همچنين نمى تواند گفت در عقد ازدواج اختيار فسخ يعنى طاق به دست
طرفين باشد ،مانند خيار مجلس در عقد بيع؛ زيرا در صورتى كه زن طاق بخواهد و مرد نخواهد ،طاقى واقع نخواهد شد
چون اختيار طرفين تاءمين نشده است .و اگر شوهر بخواهد طاق بدهد و مخارج شخصى را متحمل شود كه او را نمى
خواهد و نمى تواند با او زندگى كند .ولى در خيار مجلس كه مى گوييم اختيار فسخ با طرفين است ،براى اين است كه
نسبت حضور در مجلس ،به طرفين عقد مساوى و برابر است كه اوا هيچ يك زيانى نمى بينند و ثانيا اگر زيانى تصور شود
به طور مساوى متوجه طرفين است.
تا اينجا آنچه گفتيم به مقتضاى اصل عقد ازدواج بود ،ولى چون اسام هر مرد و زنى را در قرار دادن شروط جايز در هر عقدى
مختار گذاشته است ،زن حق دارد كه در متن عقد ازدواج شرط كند در هر صورتى كه بخواهد ،اختيار فيخ عقد و طاق در
اختيار خود او باشد؛ در اين صورت ،اگر شوهر بپذيرد ،در صورت وجود شرط ،اختيار طاق به دست زن خواهد افتاد.
دين اسام در روابط زن و شوهر عدالت را رعايت كرده است نه تساوى را؛ زيرا تساوى در بعضى موارد ستم واجحات است.
در سازمان خانواده ،زن وظيفه باردارى ،زايمان و شير دادن ،تنظيف و تربيت فرزندان را به عهده دارد كه شير مردان جهان هم
از انجام اين امور عاجز و معاف اند و انصافا اين امور به اندازه هر پيشه و شغل مشكلى كه مردان به عهده دارند و قتگير و
طاقتفر ساست؛ بنابراين اگر قانونى زن را به پيشه ورى و انجام شغلى مانند مرد مجبور كند ،نسبت به وى ستم و بى
انصافى كرده نه آنكه مساوات و برابرى او را با مرد ملحوظ نموده است ،و مساوات وقتى محقق مى گردد كه مرد هم مثل
زن بزايد و شير بدهد ،كه اين هم امرى است محال .همچنين اگر قانونى بگويد پسر و دختر از مال اارث پدر و مادر به طور
مساوى سهم ببرند و سپس پسر را موظف به پرداخت مهريه و نفقه كند و دختر را در گرفتن مهريه و نفقه ذيحق شمارد،
نسبت به پسر هم ستم روا داشته است.
و اما نسبت كه اخاق و صفات و ملكات انسانى ،اسام را مى بيتيم كه بين مرد و زن تفصيل قائل شده است :بعضى از
اخاق حميده و نكوهيده را در هر دو جنس ،به همان خوبى و بدى ذاتى اش ماحظه كرده و همان صفتى را كه در مرد
فضيلت و ارزش و كمال دانسته ،در وجود زن هم با همان نظر ماحظه كرده است ،مانند راستگويى ،امانتدارى ،وفاى به
وعده ،صبر و بردبارى ،ايمان ،عدالت ،پاكدامنى ،مهربانى ،شرم و حيا ،و سنگينى و وقار .و نيز ضد اين صفات را براى هر دو
جنس ،رذيلت و ناپسند و مذموم شورده است  ،مانند دروغگويى ،خيانت ،ستم ،حرص و طمع ،بى حيايى ،خشونت و مانند
آن .تنها سه صفت زشت و نكوهيده براى مردان را اميرالمؤ منين (عليه السام) در بعضى موارد ،از صفات حميده و پسنديده
زنان شمرده است ) (142و آن سه صفت عبارتند از تكبر ،بخل و ترس ،كه تكبر زن در برابر مردان بيگانه و بخل او نسبت به مال
شوهر و ترس او از مواردى كه احتمال خطر ناموسى برايش دارد ،از صفات حميده و ملكات فاضله او شمرده شده است .هر
كس در آن روايت با دقت و تاءمل بنگرد ،خواهد دانست كه اين صفات تنها در همان مواردى كه ذكر شد ،نيكو و پسنديده
است .و مواد ديگر مشمول همان حكم كلى و عامى است كه در سابق بيان كرديم .بنابراين تكبر زن در برابر همسر و
والدين و زنان ديگر زشت و ناپسند است ،مانند ترس او از اظهار حق و امر به معروف و نهى از منكر در موارد وجوبش .و نيز
احتمال مى رود كه على (عليه السام) در مقام بيان اين مطلب باشد كه به مردان بگويد :خداوند طبق مصلحتى كه مى
دانسته زنان را متكبر و بخيل و ترسو آفريده است و شما سعى نكنيد كه آنان مانند شما باشند؛ همان حالت به خير و صاح
ايشان است .اين مقدار نسبت به حالت ذاتى و فطرى ايشان است ،اما نسبت به آنچه در اختيار خود آنها قرار دارد ،در برابر
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شوهر و والدين بايد متواضع و در برابر نامحرم متكبر باشند و همچنين نسبت به بخل و ترس كه در مواردى مذموم و در
مواردى ممدوح است.
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 - 13درس نود و چهارم :عوامل خوشبختى
هر زن و شوهرى بدون استثناء مى خواهند زندگى مشترك با صفا و لذتبخش و سعادتمندى داشته باشند و براى يافتن
چنين سعدتى ،به دنبال عوامل خوشبختى و سعدت مى ورزند :سؤ ال مى كنند ،مى انديشند ،كتاب مى خوانند و مشورت
مى كنند تا به مقصود خود برسند .حتى ديدم كه اين سؤ ال را در رسانه هاى گروهى مطرح كرده بودند و جوابهاى متعددى
از اين قبيل آمده بود:
عوامل خوشبختى عبارت است از :تفاهم ،صداقت ،عقل و تدبير و ...همه اينها نظراتى بسيار درست و مفيد و سودمند
است ،ولى دو عيب كوچك دارد :اول اينكه كلى گويى است و مردم در تطبيق اين كليات با مصاديقش دچار اشتباه مى
شوند؛ دوم ايتكه وساوس شيطان در كار است و بعضى از مردم در عين حال كه مى دانند و يقين دارند كه صفا و صداقت و
وفا بهتر از دورويى و دروغ و خلف وعده است ،ولى روحيات زشتى كه در وجود آنها ريشه دوانيده است -مانند حرص و تكبر و
خود محورى و شهوت پرستى -نمى گذارد آنان به راه صدق و صفا بروند و طريق مسالمت و وفا بپيمايند .نويسنده در اين
درس شايد بتواند عيب اول را تا حدودى رفع كند و در مسائل خانوادگى وارد جزئيات شود -نظير سام كردن به نام خوب صدا
زدن و به استقبال رفتن و مانند آن كه در جلد اول بيان كرديم -ولى نسبت به عيب دوم كاما اظهار عجز و ناتوانى مى كند.
نه تنها نويسنده حقير و بى بضاعت در اين ميدان كميتش لنگ است ،كه حتى پيعمبران الهى و سرسلسله آنها كه اشرف
كائنات بود و در تبليغ و دعوت به سوى حق ،آفريدگار جهان آفريده اى مانند او ندارد ،از به راه آوردن امثال ابوجهل و ابولهب
اظهار عجز نمود تا آنجا كه فرمود :انك ا تهدى من اءحبيث(143).
خدايا! بر روى اين تربت پاك تو كه آدميزادگان دو پاى بدتر از حيوانات چارپايى زندگى مى كنند ،سوگندت مى دهيم كه
دلهاى ما را در معرض آن وساوس خطير قرار مده.
و اما اشكال اول به اين شكل رفع مى شود كه ما را در كليات به نمونه ها و مصاديق اشاره كنيم و لذا در اينجا به طور
فشرده عوامل خوشبختى را متذكر مى شويم و تقريبا اين درس را مى توان چكيده اين دو جلد كتاب تلقى كرد .به طور كلى
عوامل مذكور بعضى مربوط به قبل از ازدواج و برخى مربوط به بعد از ازدواج است.
 .1گذشت و اغماض
همان طور كه در درس پنجاهم گفتيم ،بيشترين سفارش اسام در امر همسرى ،گذشت و اغماض هر يك از زن و شوهر در
لغزشها ،كج خلقيها و اشتباهات يكديگر است؛ زيرا خداوند متعال شايد زن و شوهرى با وحسات و طرز تفكر كاما يكسان در
روى زمين خلق نكرده باشد .عفو كثير از صفات خداوند حكيم است كه مؤ منان را به اين خصلت سفارش كرده است(144).
عفو از روشهاى تربيت و مايه كمال روحى عفو كننده و عفو شنونده است و از ساير شيوه هاى برخورد مثل انتقام گرفتن ،به
رو آوردن و منت گذاردن ،حكم و داور برگزيدن و ديگران را دخالت دادن ،دادگاه رفتن و دادخواست نوشتن ،از ديگران راه حل
خواستن و در دل كردن و خاصه از هر راه حل ديگرى بهتر و زودتر زن و شوهر را به خواسته و هدفشان مى رساند.
زن و شوهر؛ مدت كوتاه خواستگارى و حتى در مدت ببن عقد تا عروسى نمى توانند به طور كامل يكديگر را درك كنند و لذا
در اين مدت بايد در كليان و اصول زندگى به تفاهم برسند (مثا دختر يا پسر قبل از ازدواج بايد بداند كه همسرش به احكام
الهى حداقل در سطح انجام فرايض و ترك محرومات مقيد و از اخاق سالم و عفت و نجابت خانوادگى برخوردار است و در هر
مورد كه اختاف نظر پيدا شد هر دوى آنها به حكم خداوند عمل مى كنند)؛ بعد از ازدواج در ساير مسائل با شيوه هاى ديگر
مثل گذشت و اغماض بين خود به تفاهم برسند.
يكى از مصاديق گذشت و اغماض اين است كه در برگزارى مجلس عروسى اگر فاميل زن به فاميل شوهر مى گويند ما
ميهمان زياد داريم ،زياد غذا بپزيد و بعد آنها هم مى پزند اتفاقا ميهمانها نمى آيند ،اين امر موجب دلتنگى نشود و گله نكنند
كه شما كه مى دانستيد ميهمانها نمى آيند چرا گفتيد ،يا چرا زياد دعوت كرديد و غذا كم آمد.
 .2صداقت
دختر و پسر از لحظه خواستگارى تا آخر عمر بايد بدانند كه هيچ كس دلسوزتر از شريك زندگى آنها نيست و دلسوزى وقتى
محقق مى گردد كه صداقت و راستى در كار باشد .بخصوص در فاصله عقد و عروسى كه هر يك از آندو با تيز بينى و فراست
و كياست فوق العاده مى خواهند همسر آينده خود را بشناسند ،بايد ادعاها مبالغه ها و سخنان اغراق آميز از ميان برود و
آن طور كه هستند خود را وانمود سازند تا بتوانند به آنچه مى گويند در زندگى آينده خود تحقق بخشند و اعتماد يكديگر را
جلب نمايند ،نه اينكه مانند رئيس جمهورهاى كانديد شده پشت به خدا و ملت كنند كه ابتدا در باغ سبز و سرخ نشان
بدهند و يك هفته بعد از انتخابات همه وعده ها را زياد ببرند.
 .3نظر خواهى از پدر و مادر
موافق بودن پدر و مادر با ازدواج فرزند نقش مؤ ثرى در خوشبختى زوجين خواهد داشت .زيرا به طور طبيعى هر انسانى
دوست دارد فزندش رفتارى داشته باشد كه مورد پسند اوست .بنابراين ،فرزند بايد به هر شيوه اى كه خود بهتر از ديگران
مى داند نظر والدين را در ازدواج تاءمين كند ،همان طور كه خودش دوست دارد در آينده عروسش يا دامادش مورد پسندش
باشد؛ البته نه آن طورى كه خودش ناراضى باشد .خاصه رضايت پدر و مادر از فزند در خوشبختى او بسيار مؤ ثر است.
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 .4تاش و كوشش مرد
اين عمل در تاءمين نيازهاى مالى خانواده بسيار مؤ ثر است و زن را نيز دلگرم مى كند و او نيز متقابا وادار به فداكارى در
حق همسر و فرزندان و تاءمين آسايش بيشتر خانواده در داخل منزل مى شود.
 .5خواسته ها و توقعات مناسب
مسلم است كه انسان در اوايل جوانى از تجربه و درآمد و دارايى و احتماا سطح تحصيات پايينى برخوردار است و به تدريج
همه اينها افزايش مى يابد .لذا توقع داشتن منزل شخصى و وسايل منزل و اتومبيل در ابتداى زندگى خواسته معقولى
نيست ،همان طور كه پدر و مادر انسان نيز در ابتداى زندگى زناشويى خود چنين نبودند.
از اين رو ،عروس و داماد عاقل ،از زندگى ،ضمن پذيرفتن اين واقعيت بايد با متانت و تاش و الگو قرار دادن تجارب بزرگان و
خردمندان و حل كردن مشكات با همفكرى و درك اوضاع فعلى جامعه ،زندگى خود را از لحاظ مالى ،علمى ،دينى و اخاقى
به سطح مطلوب برسانند.
جهت اختصار ،ساير عوامل خوشبختى را به طور گذارا اشاره مى كنيم:
 .6زن و شوهر بايد از زمان خواستگارى آمادگى كامل براى زندگى زناشويى داشته باشند و در اين مورد از يكديگر نظر
خواهى كنند .بسيارى از پدر و مادرها مى خواهند دخترشان را در حين تحصيل عروس كنند ،در حالى كه فرزندشان آمادگى
و رضايت كامل براى ازدواج ندارد.
 .7به كفويت و هماهنگى فكرى و روحى به طور دقيق توجه كنند .مثا برخى از پسران به نظافت در حد ازم اهميت نمى
دهند و ممكن است كفو همسرشان نباشند ،يا بعضى از دختران به ساده زيستن و حذف زوائد مقيد نيستند و لذا امكان
دارد كفو همسرشان نباشند.
 .8ارتباط عروس و داماد قبل از ازدواج امرى نكوهيده است و چه بسا كار را به طاق بكشاند.
 .9زن و شوهر بايد در انجام كارها به يكديگر كمك كنند تا بتوانند به طور واقعى شريك غم و شادى يكديگر باشند :با هم كار
كنند و با هم خسته شوند و با هم چاى بخورند و رفع خستگى كنند.
 .10زن بايد از همسرش اطاعت كند بجز امورى كه خاف شرع است ،مانند بى حجاب از خانه بيرون آمدن و مخالطت با
نامحرمان و دوستان شوهر.
 .11عوامل موقعيت ديگران را الگو قرار دهند.
 .12نسبت به رفتار يكريگر زود قضاوت نكنند.
 .13زن و شوهر بايد زبان يكديگر را بفهمند.
 .14زن و شوهر بايد به دخالتهاى ديگران بى اعتنا باشند.
 .15با يكديگر با نرمى و مايمت سخن بگويند و به طور متقابل به يكديگر احترام بگذارند.
 .16بايد سعه صدر داشته باشند و از خطاها يكديگر بگذرند؛ يعنى براى يكديگر همچون آينه باشند :نكات مثبت يكديگر را
تكرار و نكات منفى را فراموش كنند.
 .17هر يك از زوجين بايد نقاط ضعف خود را شناخته ،در صدد اصاح آنها برآيد.
 .18در خوشى و ناخوشى با هم همدرد باشند.
 .19اختاف را بين خود حل كنند و به بيرون نكشانند و نيز كينه به دل نگيرند.
 .20خطاهاى يكديگر را به كنايه بفهمانند و به رخ نكشند.
 .21زن براى شوهر خرج تراشى كند و همچشمى با ديگران نداشته باشد و نگويد :قربون بند كيفتم تا پول دارى رفيقتم.
 .22به نظم و ترتيب در امور زندگى توجه داشته باشند و براى همه كارهاى ازم مانند انجام فرايض و عبادات ،ديدن فاميل و
دوستان ،تفريح و گردش و سفر ،كارهاى روز مره و خصوصا تربيت فرزندان وقتى را تعيين نمايند.
درس نود و پنجم :نكات مهم و اساسى اين كتاب
در اين درس به نكاتى كه از درسهاى گذشته برداشت شده است و در واقع حكايت از روح تعاليم اسام در مسائل زناشويى
دارد ،اشاره مى گردد:
)(145
 .1نويسنده چون از يك سو به دليل كار فهرست نويسى كتب روايى شيعه
انس و آشنايى زيادى نسبت به احاديث
معصومان (عليه السام) يافته است ،و از سوى ديگر ،به خاطر تدريس سى و چند ساله در دانشگاه ها و حوزه هاى علوم
دينى و ساير نهادهاى فرهنگى با روحيات و طرز تفكر و سؤ اات دينى جوانان و افراد ميانسال آشنايى داشته كوشيده
است تا مسائل همسرى را با استفاده از اين دو عامل پاسخ دهد؛ يعنى ابتدا سؤ ال را به طور مستقيم از گوينده شنيده و
آنگاه گوينده را بدون واسطه مخاطب قرار داده و از متون آيات و روايات استفاده كرده و مناسب ترين پاسخ ها را در قالب
ضرب المثلها ،ادله عقلى و نقلى ،اشعار نغز ،قصه هاى واقعى و رخدادهاى خانوادگى ،مطايبات و مزاحها براى او بيان
داشته است.
به نظر نويسنده بايد اين دو مطلب به عنوان دو ركن اساسى و بسيار مهم در اين نوع نوشته ها مورد نظر خوانندگان محترم
قرار گيرد؛ زيرا مسائل همسرى نيز مانند ساير مسائل عقلى ،اجتماعى ،سياسى ،اخاقى ،اقتصادى و تربيتى هماهنگى و
مطابقت كامل با فطرت و سرشت انسان دارد و پاسخ هر سؤ الى به يقين در متون اسامى وجود داشته است ،اما به اين
نكته نيز بايد توجه داشت كه مشكات بايد دقيقا شناسايى شود و پاسخهاى مناسب آن را ميان متون اسامى استخراج
گردد.
پروردگار مهربان زن و مرد را با عواطف ،احساسات و نيروهاى جسمى و فكرى ناهمسان آفريده و نيازهاى آنها را نيز حكيمانه
به گونه اى حل فرموده است كه هر يك از آندو كاما خرسند و قانع شود و احساس هيچ نوع خاء و كمبودى نكند(146).
به نظر نويسنده اگر آيات و روايات آن طور كه خداوند و اولياى او فرموده اند بيان نشود ،نمى تواند مشكات زن و شوهر را
حل كند و كسانى كه به مكاتب بيگانه و انحرافى شرق و غرب دل مى بندند و يا مرعوب برخوردها و سمپاسيهاى فرهنگى
ضد انسانى آنها مى شوند و از بيان حقايق اسام مى ترسند و قلم و زبان خود را متمايل به منافع يكى از دو طف مرد يا زن
به كار مى برند (با توجه به زن ساارى و مرد ساارى آن جوامع) و مسائل را تجزيه و تحليل مى كنند ،از اين نكته غافل اند
كه بنا بر سخن پيامبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم))) :كسى كه خشنودى بنده خدا را به قيمت خشم خداوند بخواهد
تاءمين كند ،خداوند عزوجل همان بنده خشنود شده را بر او مسلط مى كند ((
و در همين مورد ساار شهيدان امام حسين (عليه السام) مى فرمايد)) :كسى كه بخواهد مردم را از خود راضى و خشنود
((

]file:///C|/1/2/14.html[6/20/2011 12:45:28 AM

سارد اما در اين كار سخط و نافرمانى خدا را مرتكب شود خداوند او را به مردم واگذار مى كند  .زيرا قوانين تشريعى دقيقا
مطابق قوانين تكوينى و آفرينش انسان وضع شده و تنها راه حل واقعى اين است كه شريعت اسام را همان طور كه پيامبر
اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)و ائمه معصومين (عليه السام) فرموده اند بيان و درك كنيم و نويسنده كتاب حاضر تاش
كرده است تا با توكل به خداوند متعال ،آنچه كه كه از آيات و روايات بيان مى كند مخالفتى با راءى و نظر اولياى دين نداشته
باشد تا از جانب امانت و رساندن دين به مردن كاما رعايت شده باشد و مثا اينكه ما در درس نود و سوم نوشته ايم اسام
فرموده است)) :طاق دست مرد است(( با ساير قوانين تشريعى و با آفرينش و خصوصيات انسان كاما متناسب است اگر
جامعه اى مطلب ،بغرنج و غير عملى باشد ،آن جامعه بايد پس از تغيير دادن ساير قوانين خود آن را با دين اسام تطبيق
دهد تا مساءله بغرنج آنها حل شود .لذا ممكن است شما خواننده گرامى برخى از مسائل اين كتاب را نتوانيد به راحتى
بپذيريد ،كه دليلش همانا عدم مطابقت كامل وضعيت اخاقى و اعتقادى مردم با اسام است .البته اگر نويسنده در نيل به
اين هدف موفق شده خدا را سپاسگذار است ،ولى چنانچه مطالب براى خواننده وافى و قانع كننده به نظر نمى رسد آن را
به نارسايى قلم و كاستى فكر نويسنده حمل كند.
 .2دين مقدس اسام در مسائل همسرى برخوردهاى اخاقى را بر برخوردهاى حقوقى به مراتب مقدم مى دارد ،گرچه از
لحاظ فقهى احكام جامع و كاملى درباره حقوق و وظايف زن و شوهر در اين شرايعت آسمانى وجود دارد و اتفاقا رمز موفقيت
زن و شوهرهاى عاقل و زيرك تا حد بسيار زيادى بستگى به فهم همين نكته ظريف دارد و
در اين مورد ما به نكته اى كلى به نام گذشت و اغماض در درس عوامل خوشبختى اين كتاب -و با تقصيل بيشترى در درس
پنجاهم از جلد اول -اشاره كرده اين كه در زندگى مى تواند نمونه ها و مصاديق گوناگون و متعددى داشته باشد.
خواننده عزيز بايد به اين نكته بيشتر دقت كند كه چرا فلسفه تشريع ازدواج از نظر قرآن كريم ايجاد دوستى عميق و مهربانى
و عطوفت زن و شوهر نسبت به يكديگر است (147)،زيرا مشكات خانوادگى با نرمى و مايمت و بااخره محبت شديد و
عشق پاك و بى آايش زن و شوهر نسبت به يكديگر حل مى شود .ولى متاءسفانه مردم ما ،بويژه افراد مسن كه مختصر
آشنايى و اطاعى از حقوق و تكاليف دينى دارند ،هنگام بروز اختاف در يك خانواده به عنوان يك بزرگتر و راهگشا در حل
مشكل ،فورى مسائل شرعى را پيش مى كشند و همان مطالب خشك و خشن را (كه آخرين راه حل اسام براى ادامه
زندگى زناشويى است) به زبان مى آورند .مثا آقا مى گويد)) :من غذا و لباس همسرم را فراهم مى كنم ،اما او تا آخر عمر
حق ندارد از خانه بيرون برود(( .و از آن طرف خانم مى گويد)) :شوهرم بايد تمام كارها ،از شير دادن و تر و خشك كردن بچه
تا شستن ظرف و لباس زن و بچه و تهيه غذا ،و ده ها مساءله كوچك و بزرگ ديگر را انجام دهد و وظيفه من فقط تمكين در
امور جنسى است((.
شما ماحظه بفرماييد طرح اين نوع مسائل با اينكه كاما شرعى است اكا اگر نويسنده مدعى شود كه از اول تا آخر دنيا دو
نفر اين گونه خشن زندگى نكرده و نخواهند كرد ،سخنى به گزاف نگفته است و اسام عزيز تكامل زن و شوهر در ازدواج با
يكديگر قرار داده است؛ يعنى مى خواهد بگويد اين دو جنس به هم پيوسته و لحظه به لحظه نيازمند به يكديگرند .به قول
پروين اعتصامى:

وظيفه زن و مرد اى حكيم دانى چيست؟
چو ناخداست خردمند و كشتى اش محكم
به روز حادثه اندر يم حوادث دهر

يكى است كشتى و آن ديگريست كشتيبان
دگر چه باك ز امواج و ورطه طوفان
اميد سعى و عملهاست هم از اين و از آن

و همين نياز ،آن تفاهمها و گذشتهاى معجزه آسا را در زندگيها به وجود مى آورد و همه مردم همين طور زندگى كرده و مى
كنند و اسام هم آن را مستحسن و نيكو شمرده است.
زن و شوهر مانند دو شريك در يك بنگاه توليدى نيستند تا براى يك تومان در زمينه دخل و خرج از يكديگر حساب بكشند ،كه
اين دقتها در حسابهاى مالى و كسب و كار مردم امرى متعارف و عادى است .البته اگر از هيچ راهى نتوان در يك خانواده
مودت و عطوفت ايجاد كرد و زن و شوهر هر دو با سخت سرى .لجاجت زندگى را خشن قهرآميز كنند و راضى به متار كه
هم نباشند ،آنگاه اسام احكام و قوانين ديگرى را براى گشودن اين گره كور ارائه مى كند .زيرا همه مردان و زنان عاقل و
باعاطفه مى دانند زندگى اى كه تفاهم دو جانبه بر آن حاكم نباشد ،نظير نگهدارى مرغى است كه او را در قفسى جاى
دهى و برايش آب و نانى بريزى تا از تخم و جوجه او استفاده كنى .البته اين برخورد با مرغ صحيح است زيرا او بيش از اين
نمى تواند براى انسان مفيد باشد؛ اما شريك زندگى و تربيت كننده فرزندان انسان نياز به محيطى دارد كه در آن روح و
جسم او از شادمانى كافر براى انجام كارهاى مهم و انسانسازى كه بر عهده اوست برخوردار باشد و شما -خواننده
گرامى! -اين برخورد با صفا و اخاقى اسام رانسبت به زن و شوهر در اكثر درسهاى اين كتاب احساس مى كنيد.
 .3دين مبين اسام به تجزيه و تحليل مطالب جزئى اهميت زيادى داده است ،زيرا كلى گويى در عمل نمى تواند براى ما
راهنما و راهگشا باشد .مثا قرآن كريم مى فرمايد)) :مرد و زن بايد (در مقابل نامحرم) ديدگان خود را فرو اندازند(() (148و
امامان معصوم ما (عليه السام) مى فرمايند)) :دخترت را به خواستگارى شرابخوار مده (() (149و يا اينكه)) :مدارا كردن با
مردم نيمى از بهره عمر است (((150).
اين نحوه سخن گفتن جزعى و دقيق است و براى عموم قابل فهم و عمل كردن به آن نيز آسان و سهل الوصول ،و شما اين
نوع دستورهاى دقيق و ارزنده را در درسهاى  91 ،80 ،77و  94مى توانيد ماحظه كنيد.
 .4دين حياتبخش اسام در عين مطالب جزئى و تحليلى را بيان مى كند قوانينش داراى يك ارتباط منطقى و منظم و مرتبط
با يكديگر است؛ به عبارت ديگر ،هر مساءله را از ابعاد گوناگون و با ديدى همه جانبه مى نگرد ،آنگه وظيفه هر عنصر از
مجموعه عناصر يك مطلب را بيان مى كند و ما در نوشتن اين كتاب اين معنا را لحاظ كرده ايم .لذا به شما توصيه مى كنيم
ااقل درباره يك مطلب به جهات گوناگون آن توجه داشت .مثا در درسهاى خواستگارى ،سفارشهاى اسام به پسر،
سفارشهاى اسام به دختر و وظيفه والدين در اين راستا بايد تماما مطالعه شوند ،كه ما قسمتى از اين مباحث را در
درسهاى  77 ،76و  78آورده ايم .همچنين در مساءله روابط خانوادگى در درس  90ااقل رابطه پدر شوهر و مادر شوهر را با
عروس و رابطه پدر زن را با داماد به طور كامل بخوانيد و آنگاه قضاوت كنيد.
همچنانكه كرارا گفته ايم اگر شما خواننده محترم ابتدا ذهن خود را از طرفدارى نسبت به طرز تفكر خاصى خالى كنيد و نيز
دل خود را از هواهاى نفسانى و تمايات شيطانى تهى سازيد ،با يك قضاوت منصفانه چگونه مى توانيد مكتبى خيرخواه تر و
دلسوزتر از اسام نسبت به زن و شوهر وجود دارد و بهتر و سريع تر انسان را به تكامل و اهداف عاليه انسانى مى رساند؟
با تاءمل بيشتر مطلب اين كتاب و نظير اين كتاب را بخوانيد و به داورى بنشينيد.
و السام على من اتبع الهدى
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دليل
 .374عن حسين بن على (عليه السام) قال :من طلب رضى ه بسخط الناس كفاه ه اءمور الناس ،و من طل رضى
الناس بسخط ه و كله ه الى الناس(151).
امام حسين (عليه السام) فرمود :كسى كه هدفش ضاى خداوند باشد گرچه مردم از كارش ناخرسند باشند (ليكن) خدا او
را كفايت مى كند ،و در نتيجه ،نيازمند مردم نخواهد شد ،و كسى كه خشنودى و رضايت مردم را به قيمت خشم (نا
فرمانى) خدا جستجو كند ،خداوند (امر) او را به (همان) مردم واگذار مى كند (و از الطاف خود او را محروم مى سازد).
 .375قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط اله عزوجل عليه ذلك
المخلوق(152).
پيامبر اكرم(صلى ه عليه و آله و سلم)فرمودند :كسى كه بخواهد از راه (گناه و) به خشم آوردن خداوند بنده را راضى كند،
خداوند همان بنده را بر او مسلط مى گرداند.
درس نود و ششم :نق نق زدن )(153

برخى از شوهران ،در كارهايى از منزل كه مخصوص خانمهاست دخالت مى كنند و به جاى راهنمايى و خيرخواهى نق مى
زنند و انتقاد بيجا مى كنند ،زن بيچاره را عصبانى نموده حواسش را پرت و اعصابش را ناتوان و خسته و له مى كنند .مردانى
كه در شستن ظرف و لباس و پختن غذا و نظافت منزل وارد نيستند و سليقه خوبى هم ندارند ،چگونه به خود اجازه مى
دهند كه در اين امور دخالت نموده ،راءى و نظر بدهند تا چه رسد به اينكه انتقاد كنند و نق بزنند و كار شكنى نمايند.
به عنوان مثال ،اگر خانمى كه روزى دوبار غذا مى پزد ماهى يك بار هم غذا را بسوزاند و هفته اى يك بار هم آن را شور
كند ،اگر شوهرش عاقل و عادل باشد ،به همسرش مى گويد :براى پنجاه و نه بارى كه غذاى بدون نقص برايم پخته اى از
تو تشكر مى كنم و از آن يك بار كه آن را سوزاندى از شما گايه دارم و از سيزده وعده غذايى كه با نمك مناسب برايم
فراهم كرده اى از تو ممنونم و اى كاش آن يك بار هم مثل آن سيزده بار مى شد .ولى اگر شوهرى عاقل تر و عادل تر
باشد ،با خود فكر م يكند كه يك بار در مقايسه با سيزده بار و پنجاه و نه بار ناچيز است و نبايد به حساب بيايد ،پس من نبايد
آن را به زبان بياورم و بايد به نحوى با همسرم سخن بگويم كه عواطف و احساسات او تحريك نشود تا بعد از اين سعى كند
در پختن غذا غفلت و مسامحه نكند .و شوهر عاقل تر از ايندو آن است كه اگر در اين گونه موارد خانم از ايشان عذر خواهى
كرد كه ))ببخشيد ،فراموش كردم گاز را خاموش كنم و غذا سوخت ((.فورى پاسخ دهد كه)) :شما ببخشيد .اصا چنين
وظيفه اى بر دوش شما نيست .من اگر به جاى شما بودم خيلى بيشتر غذا را مى سوزاندم ((.اينها دستور اسام و فرمان
عقل و وجدان است و بااخره شيوه مردانى است كه مى خواهد با همسر خود با خوشى و صفا زندگى كنند و خشونت و
كدورت در محيط زندگى آنها راه نداشته باشد.
بدتر از نق نق زده شوهران ،غرغر كردن برخى از زنان است؛ زنانى كه همسرانشان آنان را آزاد گذاشته اند تا كمتر به
كارهاى خانه بپردازند و بيشتر به كوچه و بازار و ديد و بازديد بروند .اين گونه زنان به محض اينكه شوهرشان يك شب ديرتر از
حد معمول به خانه مى آيد ،مانند قاى و داديارى باريك بين و سختگير شروع به استنطاق و بازجويى مى كنند كه :چرا
امشب ديگر آمدى؟ شوهر مظلوم با اينكه حقيقت را مى گويد يا به او مى فهماند كه تو حق ندارى چنين سوالى از من
بكنى ،اسام در دير يا زود به خانه آمدن به من حق داده است بلكه بيرون رفتن تو از خانه بايد با اجازه من باشد ،زيرا عقل
چنين قضاوت مى كند و سند ازدواجى را كه هر دو نفر امضاء كرده ايم بر چنين مبنايى بوده است چون شوهر نفقه پرداز زن
است و زن نفقه خوار شوهر؛ بنابراين ،شوهر بايد برود دنبال كسب و كار و اگر كارى پيدا كرد كه سود آور نبود و نتوانست
نفقه عيالش را با آن كار تامين كند بايد كارش را رها كرده .دنبال كار ديگرى برود و قهرا چنين مساله اى پيش مى آيد ،ولى
مگر آن زن احمق و فضول اين حقايق را درك مى كند و تابع حساب و عقل و منطق مى شود؟ فقط به سوال خود فكر مى
كند و شاهد و دليل براى ادعايش مى تراشد و اصرار مى ورزد تا شوهرش را محكوم كند و سخن پوچ و نامربوط خود را به
كرسى بنشاند .تا بااخره زن نادان و لجوج ،شوهر حليم و بردبار خود را به اوج عصبانيت مى رساند ،او را از تفكر درباره
كسب و كارش باز مى دارد و در نتيجه ،شب را كمتر مى خوابد و فردا با ناراحتى فكرى و روحى به سر كار مى رود و
پريشان و گرفته و مضطرب بسر مى برد.
چند روز ديگر هم اتفاقى ديگر مى افتد و شوهر ديرتر به خانه مى رود ،زن ابله و لجوج ،استنطاق و غرغر كردن و نعره
كشيدن را از سر مى گيرد و مى گويد و مى گويد تا شوهرش از كوره در رفته ،فردا مى رود و به فكر زنى دير مى افتد و
بااخره بعد از چند ماه زن اول مى نشيند و خاك بر سر مى ريزد و راه چاره اى هم پيدا نمى كند.
نق نق زدن زن و شوهر به مثالهايى كه يادآور شديم منحصر نمى شود .نق زننده دنبال بهانه مى گردد .او فكرش پريشان و
مغشوش است ،روحش پرخاشگر و نا آرام است .اين گونه افرا اگر به سنى برسند كه داماد و عروسى پيدا كنند -كه
اميدوارم هرگز به آن سن نرسند -عروس و داماد آرام و ساكت خود را هم ناراحت مى كنند و با دخالت و نق زدن در كار آنان
زندگى را بر آنها هم جهنم مى كنند تا بااخره يا محل سكونت را تغيير داده و رفت و آمد را قطع مى كنند يا خداى نخواسته
زن و شوهر مهربان را از هم جدا مى نمايند و ود ناگزير به نگهدارى نوه مى پراك ندامت برسر مى ريزند.
از نظر منطق اسام ،انسان در جايى كه بر كسى انتقادى دارد و مى خواهد او را از كار زشتش باز دارد ،نبايد سخنش
اعتراض آميز و تند و پرخاشگرانه باشد بلكه بايد سخن خود را بگويد ،ولى نرم و لطيف و جاذب ،تا در طرف مقابل موثر افتد و
او را از رفتار زشت خويش -هر چند به تدريج -پشيمان كند ،نه آنكه طورى سخن بگويد كه او را بر سر لج اندازد و عمل
زشتش را تكرار كند .تمام دانشمندان اسام در بحث امر به معروف و نهى از منكر همين شيوه را پيشنهاد مى كنند .خداوند
به پيامبرش جناب موسى (عليه السام) همين توصيه را مى كند كه حتى در برابر فرعون و طاغوت زمان با نرمى و مايمت
سخن بگويد .همچنين بر پيامبر آخرالزمان و آورنده قرآنش دستور مى دهد كه با ابوجهل ها و ابو لهب ها با مايمت سخن
بگويد.
دليل

 .376قال الصادق (عليه السام) :و احفظوا اءلسنتكم و كفوها عن الفضول و قبح العقول(154).
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امام صادق (عليه السام) مى فرمايند :زبانهايتان را نگهداريد و آن را از پر گويى و زشت گفتارى باز داريد.
 .377فقوا له قوا لينا لعله يتذكر او يخشى(155).
و با او (فرعون) با كمال آرامى و نرمى سخن گوييد ،باشد كه از اين خواب غفلت و غرور بيدار شود و خدا را به ياد آورد يا از او
بترسد.
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 -پىنوشتها -

 پىنوشتها --1
 -2كيهان فرهنگى ،سال دوم ،اسفند  ،1364شماره .12
 -3در اين مساءله اختافاتى مختصر در آراء فقهاى عظام ديده مى شود كه هر شخصى بايد به مرجع تقليدش رجوع كند.
 -4اين ترتيب را دكتر معين در كتاب فرنگ خويش ذكر نموده است .ليكن در عرف مصطلح زمان ما ))نبيره (( قبل از ))نتيجه ((
گفته مى شود.
 -5پدر و مادرى را ))ابوينى(( مى گويند.
 -6پدرى را (((ابى))) مى گويند.
 -7مادرى را ))امى(( مى گويند.
 -8مدخوله يعنى زنى كه با او نزديكى كرده باشد.
 -9براى تحقق رضاع و شروط آن فقهاى بزرگوار اختاف نظر دارند ،بايد به توضيح المسائل مراجع تقليد رجوع كرد.
 -10انچه در اين ماده بيان كرديم به ))عموم منزلت(( مشهور است كه اكثر فقهاى عظام -كثر ه امثالهم -آن را نفى مى
كنند.
 -11وسائل الشيعه ،ج  ،14باب رضا (عليه السام) ،مستفاد از روايات منقول از حضرت موسى بن جعفر و امام عسكرى
(عليه السام).
 -12نساء.23 /
 -13شرح ماجرا را در كتاب طاق و تجديد (ص  )98بخوانيد.
 -14شرح ماجرا را در كتاب طاق و تجديد (ص  )81بخوانيد.
 -15كافى ،ج  /5ص .398
 -16فروع كافى ،ج  / 5ص  .337و نيز وسائل الشيعه ،ج  / 14ص  ،39حديث شماره .25037
 -17به اين معنى كه بعضى از آنها در مرتبه سوم و بعضى ديگر در مرتبه چهارم ،در صورت ارتكاب گناهانى كه حد دارد ،به
كشتن گناهكار لجوج و تازيانه خورده فتوى مى دهند.
 -18مر آه العقول ،ج  / 11ص 294؛ اصول كافى ،ج  / 2ص
 -19نور .32 /
 -20رجوع كنيد به درس  25از جلد اول همين كتاب.
 -21رجوع كنيد به درس  56جدول اول همين كتاب.
 -22كافى ،ج  / 5ص .323
 -23وسائل ،ج  / 14ص .28
 -24وسائل ،ج  / 14ص .28
 -25محجه البيضاء ،ج  / 3ص .85
 -26وسائل ،ج  / 14ص .37
 -27وسائل ،ج  / 14ص .35
 -28وسائل ،ج .30 / 14
 -29وسائل ،ج  / 14ص .32
 -30فروع كافى ،ج  / 5ص .332
 -31رجوع شود به كتاب ))ابعاد گسترده اسام(( ،ص .206
 -32مستدرك ،ج  / 2ص .533
 -33جعفر يات ،ص .92
 -34رجوع كنيد به كتاب ))ابعاد گسترده اسام(( ،ص .206
 -35فروع كافى ،ج  / 5ص .401
 -36وسائل ،ج  / 14ص .38
 -37وافى :ج  ،3ص  ،17باب نكاح.
 -38وافى ،ج  ،3ص .17
 -39وافى :ج  ،3ص .18
 -40فروع كافى :ج  ،5ص .347
 -41مستدرك :ج  ،2ص .538
 -42مكارم ااخاق :ص .103
 -43المستطرف :ج  / 2ص .218
 -44برخى از دانشمندان خوش ذوق و باريك بين ،در مورد چنيين ازدواجى به ياد آيه شريفه تولج اليل فى النهار (نساء (27 /
افتاده اند و نويسنده هم در اينجا به ياد روايت شماره  257جلد اول افتاد.
 -45كافى ،ج  / 5ص .341
 -46جويبر مردى از اهل يمامه بود كه به مدينه آمده و مسلمان شده بود .او مؤ منى متعهد و مخلص ،ولى در عين حال،
سياه پوست و كوتاه قد و مستمند و بى خانمان بود و در صفه مسجد زندگى مى كرد .روزى پيغمبر(صلى ه عليه و آله و
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سلم)به او فرمود :چرا ازدواج نمى كنى؟ عرض كرد :چه كسى به اين بينوا زن مى دهد؟ فرمود :اسام هر خوار و ذليلى را
عزيز كرده است .برو نزد زيادبن لبيد كه از اعيان و اشراف انصار است و دخترش را خواستگارى كن .جويبر نزد زياد آمد و از
قول آن حضرت دختر او را خواستگارى كرد .زياد گفت :ما دختران خود را تنها به همرديفان خود از انصار مى دهيم و با آنها
وصلت مى كنيم .و سپس نزد پيغمبر(صلى ه عليه و آله و سلم)آمد و جريان را عرض كرد .آنگاه حضرتش اين سخن را به او
فرمود و او هم اطاعت كرد و دخترش را با تشريفاتى به ازدواج جويبر درآورد.
نيز آن حضرت دختر عموى خودش را به ازدواج مقداد در آورد كه او هم سياه پوستى مستمند بود.
 -47كافى ،ج  / 5ص .344
 -48كافى ،ج  / 5ص .352
 -49كافى ،ج  / 5ص .352
 -50كافى ،ج  / 5ص .352
 -51كافى ،ج  / 5ص .352
 -52قند به معناى قندهار است.
 -53پيداست كه مخاطب در اين روايت مردان اهل حجاز و شام بوده اند كه از لحاظ نژاد و زبان و منطقه جغرافيايى با طوايفى
كه امام (عليه السام) ازدواج با آنها را ناپسند مى شمارد ،مختلف بوده اند .يعنى امام (عليه السام) به اهل هند و سند
نفرموده است با هندى و سندى ازدواج نكنيد يا بد كرد نفرموده است با اكراد ازدواج نكنيد .بنابراين شايد معناى ضمنى اين
روايات اين باشد كه هر طايفه و نژادى از مسلمين بهتر است با همطايفه و همنژاد خود ازدواج كند ،اما همين ممانعت هم
به سر حد ترحيم نمى رسد .از اين مطلب ،فقهاى بزرگوار ما فتواى به كراهت داده اند .بنابراين اگر تعهد به اسام در اين
اقوام به قدرى قوى باشد كه احتمال عدم توافق زوجين را برطرف سازد ،و به اصطاح زمان ما طرفين توافق فرهنگى داشته
باشند ،ازدواج غير كرد با كرد و غير هندى با هندى هم مانعى ندارد.
 -54مستدرك الوسائل ،ج  / 2ص .64
.1 -55ان النساء همهن زينه الحيوه الدنيا.
 -56سفينه ،ج  / 1ص .532
 -57سفينه ،ج  / 1ص .532
 -58سفينه ،ج  / 1ص .532
 -59بقره .235 /
 -60نهج الباغه فيض ،ص  ،611خطبه .184
)) -61جب(( آن كه آلت مرد بريده شده باشد)) .عنن(( آن است كه آلتش نعوظ نداشته باشد و حركت نكند)) .خصاء(( آن
است كه بيضه مرد را كشيده و او را اخته كرده باشند.
 -62شرح غررالحكم ،ج  / 1ص .358
 -63مستدرك الوسائل ،ج  / 2ص .100
 -64غرورالحكم ،ج  / 1ص 47؛ شرح غروالحكم ،ج  / 1ص .345
 -65تحف العقول ،ص .366
 -66تحف العقول ،ص .366
 -67بحار ،ج  / 103ص .208
 -68وسائل ،ج  / 14ص .81
 -69فروع كافى ،ج  / 5ص .366
 -70فروع كافى ،ج  / 5ص .368
 -71حبس شدن و جريان نيافتن خون و بول در مجارى معتادش.
-72هر گاه زن يا مردى همسر قانونى داشته باشد و با ديگرى همبستر شود ،عمل آنها ))زناى محصنه(( ناميده مى شود.
 -73رجم به معناى سنگسار كردن است.
 -74عروه الوثقى ،ج  .2نه حاشيه اى ،ص .180
 -75عروه الوثقى ،ج  / 1ص ( 339احكام الحائض).
 -76عروه الوثقى ،ج  / 1ص ( 284فى باب غسل الجنابه).
 -77عروه الوثقى ،ج  / 2ص .811
 -78بظر زن مانند آلت مرد ،در وسط مبهل اوست كه ختنه كردن آن مستحب است.
 -79مستدرك الوسائل ،ج  / 2ص .545
 )) -80مداعبه(( معاشقه كردن به وسيله دست است و )) مداعبه(( معاشقه كردن با زبان.
 -81وسائل ،ج  / 14ص  ،82حديث شماره .25183
 -82وسائل ،ج  / 14ص  ،83حديث شماره .25187
 -83كينه در زبان عربى به اسمى گويند كه مصدر به اب يا ام يا ابن باشد.
 -84بحار اانوار ،ج  / 62ص .324
 -85آل عمران .159 /
 -86شرح غررالحكم ،ج  / 4ص .16
 -87شرح غررالحكم ،ج  / 4ص .165
 -88بحاراانوار ،ج  / 77ص .47
 -89روضه كافى ،ص .385
 -90بحار ،ج  / 78ص .120
 -91نهج الباغه فيض ،ص  ،1242حكمت .321
 -92بحاراانوار ،ج  / 78ص .336
 -93غرورالحكم ،ص .271
 -94كا بل تحبون العاجله و تذرون ااخره (قيامه  20 /و .(21
 -95رجوع شود به درس سيگار كشيدن از كتاب ))انسانيت(( نوشته مؤ لف.
 -96اينكه مى گوييم مشكل و نمى گوييم محال ،به اين دليل است كه هميشه مردانى پيدا مى شوند كه در مورد زن
بزرگتر از خود (به دليل كمااتى كه در او مى بينند) از مساءله عدم تجانس سنى صرف نظر كرده ،با او ازدواج مى كنند .مثا
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خانمى كه شوهرش با تقواتر است و مرد را در لغزشها دستگيرى مى كند و يا از خانواده اى است كه از موقعيت اجتماعى
بااترى برخوردار است و اين امر شوهر را اقناع مى كند يا علم و مدرك تحصيلى بااترى دارد كه براى شوهرش حايز اهميت
است و يا در كارهاى خانه و خصوصا تربيت كودكان فعاليت و اهتمام قابل تحسينى دارد كه از نظر همسرش امتياز بزرگى
محسوب مى گردد و موجب آسايش و آرامش خاطر اوست.
 -97نهج الباغه فيض ،ص  ،1206حكمت .260
 -98تفسير برهان ،ج  / 1ص .159
 -99وسائل العيشه ،ج  / 12ص  ،49حديث .22023
 -100سفينه البحار ،ج  / 1ص .429
 -101سفينه البحار ،ج  / 1ص .429
 -102نهج الباغه ،مكتوب .69
 -103طه .131 /
 -104توبه .55 /
 -105آيات و رواياتى كه توجه به فقرا و مساكين و ايتام را خاطر نشان مى كند و به نفقد و دستگيرى ايشان امر مى نمايد،
از حد شماره افزون است.
 -106اصول كافى ،ج  / 4ص .3
 -107سعدى گويد)) :هرگز از دور زمان نناليدم و روى از گردش آسمان در هم نكشيدم مگر وقتى كه پايم برهنه بود و
استطاعت پاى پوشى نداشتم تا به جامع كوفه در آمدم دلتنگ ،يكى را ديدم كه پاى نداشت .سپاس نعمت حق بجاى
آوردم و بر بى كفشى صبر كردم((.
 -108مستدرك ،ج  / 2ص .64
 -109عن الصادق (عليه السام) قال :اذا سافر اءحدكم فقدم من سفره فليات اهله بما تيسرو لو بحجر (سفينه البحار ،ج / 1
ص .(628
 -110قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاه بنى ه له بيتا فى الجنه (سفينه،
ج .(600 / 1
 -111قال الصادق (عليه السام) :ان القصد اءمر يحبه ه عزوجل و ان السرف يبغضه حتى طرحك النواه فانها تصلح لشيى و
حتى صبك فضل شرابك (سفينه ،ج  / 2ص .(615
 -112براى توضيح عواقب سوء حسد رجوع شود به كتاب ))انسانيت((.
 -113فروع كافى ،ج  / 5ص .559
 -114فروع كافى ،ج  / 5ص .338
 -115كافى ،ج  / 5ص .363
 -116وافى ،ج  / 3ص  ،55ابواب النكاح.
 -117وافى ،ج  / 3ص .56
 -118وافى ،ج  / 3ص .56
 -119جمعيت فرانسه در ژانويه  1970كه به طور تخمينى برآورده گرديده است ،چنين نشان مى دهد :مواليد دختر 405000
نفر در مقابل مواليد پسر كه  430000نفر است .براى توضيح بيشتر رجوع شود به كتاب (((جمعيت شناسى اجتماعى))).
تاءليف دكتر منوچهر محسنى ،ص .23
 -120نساء .3 /
 -121نساء .2 /
 -122قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم) :فاما ابتنى فاطمه فهى سيده نساء العالمين من ااولين و ااخرين.
(بحار ،ج  / 43ص (24
 -123برخى از اين اقسام را به اعتبارى مى توان در حرمت عرضى داخل نمود.
 -124زلزال .8 /
 -125نساء .3 /
 -126نساء .129 /
 -127نهج الباغه فيض ،خطبه  ،152ص .465
 -128نهج الباغه فيض ،حكمت  ،102ص .1125
 -129اى پسر آدم! آنچه اضافه بر روزى ات به دست آورى نسبت به آن خزانه دار ديگران هستى( .نهج الباغه فيض ،حكمت
 ،183ص (1165
 -130حج .62 /
 -131اسراء .70 /
 -132نهج الباغه فيض ،حكمت  ،441صفحه .1283
 -133نور  30 /و .31
 -134نور  30 /و .31
 -135مطففين .36 -29 /
 -136حجرات .11 /
 -137نهج الباغه ،مكتوب .31
 -138نهج الباغه ،حكمت .456
 -139نهج الباغه ،مكتوب .31
 -140عروه الوثقى ،مساءله  :17لو امكنه حفر البئر با حرج وجب كما انه لو و هبه غيره با و ا ذله و جب القبول (مباحث
التيم ،ص .(155
 -141منافقون .8 /
 -142خيار خصال النساء شرار خصال الرجال :الزهو و الجبن و البخل .فاذا كانت المراه مزهوه لم تمكن من نفسها و اذا كانت
بخيله حفظت مالها و مال بعلها و اذا كانت جبانه فرقت من كل شيى يعرض لها.
( نهج الباغه ،حكمت (226
 -143قصص .56 /
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 -144و ليعفوا و ليصفحوا اءا تحبون اءن يعرفاه لكم (نور .(22 /
 -145نظير الكاشف نهج الباغه براى اصول كافى ،صحيفه سجاديه ،بحاراانوار و وسائل الشيعه كارهايى انجام شده است.
براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به زندگينامه در ابتداى همين كتاب.
 -146رجوع شود به دليل  194از جلد اول همين كتاب.
 -147ومن آياته اءن خلق لكم من اءنفسكم ازواجا لتكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمته (روم .(19 /
 -148نور  30 /و .31
 -149مستدرك ،ج  / 2ص .538
 -150سفينه ،ج .532 / 1
 -151بحارالنوار ،چاپ بيروت ،ج  / 75ص .126
 -152سفينه ،ج  1ص .524
 -153اين درس كه در دفتر ديگرى در ميان نوشته هاى مرحوم مؤ لف وجود داشت بعد از چاپ اول پيدا شد ،لذا ما در پايان
كتاب آن را اضافه مى كنيم.
 -154سفينه ،ج  / 1ص .730
 -155طه  .44 /همچنين رجوع كنيد به ذيل شماره  366همين كتاب.

]file:///C|/1/2/peyneveshthaa.html[6/20/2011 12:45:31 AM

