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 تومان  200

ها و سؤاالت فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را قبل از طرح سؤال به  سؤاالت نمي

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه ست به منظور دسترسي خواهشمند ا* 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

ترين زمان ممكـن   با توجه به آنكه سفارشات درخواستي، در كوتاه* 
وه، سفارشـات درخواسـتي   شد، به جاي تكثير اين جـز  تقديم خواهد

 0912 583 8242بـه شـماره    (SMS) كوتـاه  خود را از طريق پيـام 
 .اعالم بفرماييد
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واده ا باط  خا ر آن   ر ه  و تأ ی /  جا ی  با باط اسا ی  ی  ار واد  با  طالق / خا

ن  ق  ت / وا ی    ذ و ش   د    و  ا زن / ز ه   و ند، و شان  با

ت   ن   بات / ا جام وا ید  تاج    ا و    1 اجازه 
*****  

كوچكترين واحد اجتمـاعي در يـك    . ْحمِن الـرَّحيمبِْسِم اللَِّه الرَّ 
ها با هم جمع شده يـك جامعـه را تشـكيل     خانواده. جامعه خانواده است

ها و ارتباط در خانواده بـد   اين است كه هر وقت ارتباط خانواده .دهند مي
هر وقـت در جامعـه ارتبـاط افـراد خـانواده      . شود باشد، جامعه هم بد مي

  .شود جامعه هم خوب مي خوب باشد، مجموعاً
انه در حال حاضر دنيا طوري شده كه از جهات مختلـف از  تأسفم

جمله، جهت اقتصادي و غيراقتصادي روابـط خـانوادگي خـراب شـده و     
هـاي   يك قسمت عمده خرابي معنوي جامعه اين است كه ارتبـاط دليل 

  .ي اساسي استوار نيستانخانوادگي بر مب
مسـائل   ييكـ : انواده چند چيز استني اساسي در ارتباط با خامب

                                                                          

  .ش.  ه 28/8/1376 از بيانات صبح چهارشنبه، تاريخ.  1
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مرد به زن نياز مثل اينكه مسائل فطري است، هم اقتصادي است، يكي 
هر دو اوالد دارند و بايد به اوالدشان برسـند  . دارد و زن به مرد نياز دارد

  .غير از مسائل اقتصادي استاست كه و همچنين مسائل اجتماعي 
شود و يـا در   وارد مي به كسيمحيط كار فشارهايي كه احياناً در 

روابط خانوادگي سست شـود و  انه موجب شده كه تأسفبيند، م جامعه مي
قديم در ميان فقرا . هاي فقرا هم زياد شود در خانوادهحتّي مسأله طالق 

البته باز هم نسبت . انه زيادتر شدهتأسفحاال م. طالق و جدايي كمتر بود
ي و خانوادگي فقرا بـاز هـم   به ديگران خيلي كمتر است و روابط اجتماع

ذلـك آنطـور كـه     اين مزيت را هنوز دارند ولي مع. بهتر از ديگران است
  .بايد باشد نيست

البته طالق حرام نيسـت و  . ام من تقاضاهاي طالق بسياري ديده
ترين امر حالل در نظر من  مكروه: فرمودند صحالل است منتها پيغمبر

لبته حالل است ولي در نظر مـن  ا. آيد طالق است كه من از آن بدم مي
شود،  همانگونه كه خود ازدواج با رضايت طرفين انجام مي. خوب نيست

اگر طالق را هم طوري كنند كه با رضايت طـرفين باشـد خيلـي بهتـر     
وقتـي  ام كه  به هر دو طرف خيلي اين توصيه را كرده معموالً من. است

گفتم، بسيار خـوب  . ديدند درست است ،در مورد آن فكر كردند خودشان
فكـر  . خواهيد برويـد طـالق بگيريـد    شما از ازدواج ناراحت هستيد و مي

آيـا  ولـي  . شـود  هـا تمـام مـي    كنيد كه بعـد از طـالق ايـن نـاراحتي     مي
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هاي بيشتري نخواهيد داشت؟ به قولي از هول حلـيم در ديـگ    ناراحتي
. يفتيـد از هول اينكه زود برويد و طالق بگيريد توي ديگ بنكند . نيفتيد

  .ناچار به طالق باشندنهايتاً البته مگر وقتي كه زن و مرد 
گفت من وضع مـالي   عجعفرصادق مردي آمد خدمت حضرت

بعد از مدتي آمـد  . ازدواج كرد. ازدواج كن: حضرت فرمودند. خوبي ندارم
. و باز گفت وضع مالي من هنوز هم خوب نيست و با زنم نـاراحتي دارم 

  .طالق داد. دهطالق ب: حضرت فرمودند
ي ازدواج است كه خداونـد   دربارهدو آيه در قرآن هست كه يكي 

چيـزي   اينكـه نترسـيد از  . از ازدواج نترسـيد : فرمايـد  ميي طالق  درباره
نيـاز خواهـد    و خداوند شما را بـه كَـرَم خـويش بـي     نداريد، ازدواج كنيد

قا ُيغْ : فرمايد در جاي ديگر مي .1ساخت ، 2 ّلاًِمْن َسـَعِتهِ کُ للَُّه ِن اَو إِْن َيَتَفرَّ
اگر با ميل و رضايت از هم جدا شدند، خداوند از فضل و اموال خـودش  

. آيد كه چطور با موافقت طالق بگيرنـد  سؤالي پيش مي .دهد به آنها مي
  .كه ديگر معنا نداردموافقت دارند جدا شدن با همديگر اگر 

هـم   مسأله زن و شوهري، همسري، عواطف خاص ديگـري ! نه
ممكن است يكي با ديگري خيلي هم مهربان باشد ولـي آن  . خواهد مي

گيرنـد و از هـم    آنها طالق مـي . دنعواطف زن و شوهري را نداشته باش
                                                                          

  .ونُوا فَُقراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ کُ يَ إِْن ... : 32سوره نور، آيه .  1
  .130سوره نساء، آيه .  2
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شناسـم و   ها را مـن مـي   خيلي. شوند ولي دوستي آنها باقي است جدا مي
ديدم كه از هم طالق گرفتند ولي به منزله دو دوسـت بـا هـم برخـورد     

  .كنند مي
ن و مرد بايد در اول ازدواج تمام شرايط دلخـواه خـود را بيـان    ز

ها وارد  كنم كه ظلم و ستم بر زن اين مسأله را براي اين تأكيد مي. كنند
 توجـه ها بـه حقـوق خـود     زن كهبه واسطه اين. شود نشود كه گاهي مي

تمام شرايط را بگويند، مـورد ظلـم و سـتم واقـع      اولاگر همان . ندارند
وكالت بالعـزل از مـرد بگيريـد     اولتواند همان  زن مي حتّي. ندشو نمي

طالق به دست مرد  .كه هر وقت مصلحت دانست خودش را طالق دهد
توانـد   طالق را مرد بايد بدهد، ولي زن مي. اين حكم شرعي است. است

در . وكالت بگيرد كه هر وقت مصلحت دانست خـودش را طـالق دهـد   
ل همـان او . تواند داشته باشد اين صورت مي واقع اختيار طالق را هم به

خواهنـد حـاكم    ازدواج بايد تمام شرايط را بنويسند، شرايطي را كـه مـي  
  .تا بعد دچار گرفتاري و مشكل نشوند. باشد

وقتي كه با هم زندگي كردند، همانطور كه در يك مجمـع مثـل   
 ، در زنـدگي كنيـد  براي نشستن تعارف ميهمين جا هر كدام به ديگري 

چه مرد نسبت بـه زن و چـه زن نسـبت بـه     . داخلي هم همينطور باشيد
كه از دو يا چنـد نفـر تشـكيل شـده     يك سازمان،  ،در يك اجتماع. مرد

. يك نفر بايد مديريت داشته باشد و سياست كلي را تعيـين كنـد   ،باشند
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هـم  هاي تجـارتي   در شركت. كاره اوست كه همهبر ايننيست  ياين دليل
مرد بايد خيال كند كه اين تسلّطي  نه خود. شركاء است عامل امينمدير

بايـد  . است بر زن و نه زن خيال كند كه تسـلّطي نسـبت بـه مـرد دارد    
  . تنظيمي در خانواده باشد

از خصوصيات اخالقـي مـردي خبـر     شوهرفرض بفرماييد مثالً 
خواهد  نميلذا وخويش زنش هم هست  از قومو دارد كه آدم رذلي است 

خواهد آن مرد بـه   گويد من دلم نمي وقتي مي. اش بيايد به خانهآن مرد 
يـا بـرعكس، مـرد    . خانه بيايد، زن بايد بگويد بسيار خوب به خـاطر تـو  

گويد آن رفيقـت را بـه خانـه نيـاور مـن       ميبه شوهرش داند و زن  نمي
بـا  . بايـد زن و شـوهر بـا يـك همـاهنگي كـار كننـد       . آيـد  خوشم نمي

اگـر هـم   . شـود  ز بين آنها اختالف ايجـاد نمـي  هماهنگي اگر باشد هرگ
خداي ناكرده اختالفي ايجاد شد طبق دستور شرع بايد يك نفر از طرف 

زن و . زن و يك نفر از طرف مرد بنشينند و به درد دل آنها گوش كننـد 
كشند به ديگري بگويند، به يك  ها دارند كه خجالت مي مرد خيلي حرف

دهنـد و   نشـينند گـوش مـي    آنها مـي . گويند نفر كه محرمشان است مي
كنند اگر قابل حل نيسـت   بينند اگر اختالفات قابل حل است حل مي مي

  .دهند آن وقت دستور طالق مي
دو نوع طالق موافقتي ذكر شده به فقه اسالمي اين است كه در 

  .بارات كه بنشينند و با هم توافق كنندلع و منام خُ
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ـ  ي خـانوادگ يك قسـمت عمـده از اختالفـات     ت مسـائل  بـه علّ
   ه كنيـد، تـا حـددنيـا  مـردم  ي تمـام  اقتصادي و مالي است كه بايد توج

گرفتار اين مشكل اقتصادي هستند؛ بخصـوص در ايـران كـه مـا آن را     
ل اين مشكل اقتصادي را اگـر   .بينيم مي نكنـيم زجـرش دو برابـر     تحمـ
 مثالً فرض بفرماييد شب شوهر نتوانست غذايي فـراهم كنـد و  . شود مي

اگـر زن ناراحـت شـود و غـر بزنـد، دو تـا       . نان و پنير يا نان خالي آورد
 .ناراحتي دارد؛ يكي اينكه بايد نان خالي بخورد و ديگر اينكـه غـر بزنـد   

تواند حـذف كنـد و حـداقل آن نـان را بـا       بنابراين يكي از آن دو را مي
 نـاچيزي  ناكرده با پول مردش خدايببيند بعد اگر . رضايت خاطر بخورد

رود، آن وقـت   مـي به گردش رود يا با رفقايش  گيرد به سينما مي كه مي
والّا وقتي مـرد پـولي   . هم با يك روش روانشناسي او را به خانه بكشاند

  .و اين يك تحميل اقتصادي است نداشت، تقصيري ندارد
. براي مرد باالترين زجر اين است كه زنـش از او ناراضـي باشـد   

بـاالترين رضـايت مـرد هـم ايـن      . گويد سي نميمنتها مرد معموالً به ك
بـه  بايـد  البته اعـالم ايـن رضـايت    . است كه زن از زندگي راضي باشد

توانـد در عـين اعـالم     زن مي. اي باشد كه موجب ركود مرد نشود اندازه
ببخشيد من اين مسائل  ـ اگر مرد. رضايت، مرد را به فعاليت وادار نمايد

ــي ــاده را م ــويم، س ــس  گ ــاس اُن ــن   اس ــتر اي ــرد بيش ــت زن و م و اُلف
شود و يا دير بـه   مثالً كاسب است و دير از خواب بيدار مي ـ چيزهاست
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زن بايد ساعت شماطه را كوك كند و خودش بيدار شود و . رود اداره مي
برود و بگويـد بلنـد شـو     شكُت و لباس شوهر را بردارد و كنار رختخواب

  .آثار مهمي در مرد دارداين رفتار . بپوش ،ام لباسهايت را آورده
تر از مرد است و  شان خيلي قوي ها اصوالً و فطرتاً روانشناسي زن

گذشـت نسـبت بـه     فكر كنند كه حاال وقـت  و اگر گذشت داشته باشند
. وقت شوهرشان هم به موقع گذشـت خواهـد كـرد    شوهرشان است، آن

ورنـد  آ كنند، خوب بايد برود، بسـتني مـي   دعوت ميرفقايش مثالً مرد را 
 ؟منتهـا چـه بگويـد   . آيد كه اين بسـتني را تنهـا بخـورد    واقعاً دلش نمي

. من با رفقايم رفتم بيـرون بسـتني خـورديم   : گويد آيد و به زنش مي مي
. رويـم  جان، يك بار هم با هـم مـي   نوش: زنش به جاي دعوا بايد بگويد

اين يك گذشت بسيار جزئي است ولي در زندگي زناشويي اين جزئيـات  
  .دهنده كل است لتشكي

شـان   از طرفي اگر زن و مرد هر دو درويش باشند ديگـر وظيفـه  
هايشان يك مجلـس   بچهتوانند با  شود، اصالً خودشان مي تر مي سنگين

توانند ساعاتي را با هم بگذرانند كـه در   خودشان مي. فقري داشته باشند
يـر از  چـون زن و مـرد غ  . آن اوقات با هم به نحوي ارتباط داشته باشند

هايي هسـتند كـه بـا     اينكه روابط زن و مردي با هم دارند، هر دو انسان
 ،ي از روز، مثل سـحرها خاصالاقل در ساعات . هم دارند قلبيهم روابط 

، تـأليف  السـعادات  مجمـع در . كا به اين ارتباط قلبي خيلي مفيد استاتّ
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نه در صفحات آخر، دستورات مفصلي در اين زمي عليشاه، سلطان حضرت
  .زن و مرد هر دو با هم بخوانيد. بخوانيداست، اند كه خيلي خوب  داده

مسـائل  . كنـد  بيشتر مسائل اقتصادي است كه زندگي را تيره مي
ف شـود ولـي م   اقتصادي در بعضي از افراد موجب قوت ايمان مي انه تأسـ

. هـم دارنـد   حقّگردد كه در دنياي امروز  اكثراً موجب اشتغال فكري مي
بايد سعي كرد كه . ...ها، خرج غذا و بچهها، خرج لباس  بچهه خرج مدرس
ها بر دل ننشيند و آن اتّكا و توكّل را داشته باشد، ولـو نـان    اين كدورت

  .خالي هم بخورد
در شرح حال شقيق بلخي يكي از عرفاي بزرگ، شاگرد ابـراهيم  

: يسـد نو ميبه اين مضمون  1تذكرةاالولياءدر ادهم كه از آن سلسله بود 
. رفـت  كرد و به اين طرف و آن طـرف مـي   وقتي تاجر بود و تجارت مي

در معبد . ، يك معبد بودايي بودبه تركستان رفتم براي تجارت: گويد مي
آنان گفـتم چـرا ايـن بـت را      يكي ازپرستند، به  بودايي ديدم كه بت مي

اهللا كيسـت؟ گفـتم اهللا همـان خـالق     : گفت. پرستيد؟ اهللا را بپرستيد مي
تو خودت بـه ايـن اهللا   : گفت. رسان است است، اهللا همان رزاق و روزي

كه قادر است پس بايد در همان اگر معتقدي : گفت! بله: معتقدي؟ گفتم
پس چرا بلند شدي و به اينجا آمدي؟ شـقيق  شهر تو به تو روزي بدهد، 
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البته حاالت هر يـك از ايـن بزرگـان    . از حرف او منقلب شد و برگشت
ولـي منظـور، اگـر كسـي     . خودشان است و قابل تقليد نيست براي حال

معتقد باشد كه خداوند رزاق است، رزاق بودن هيچ منافـاتي بـا زنـدگي    
خودش هم . چهار زن داشت ، مريد شقيق بلخي،اصم حاتم. عادي ندارد

كرد  در قديم بنابر اقتضاي آن زمان با لباس ژنده كار مي. چيزي نداشت
كرد و روي اصل توكّل هيچ وقت هـم در   م تأمين ميو زندگي آنها را ه

پوشي  سعدي شعري دارد در مورد همين حاتم اصم از لحاظ چشم. نماند
  : گويد از خطاي ديگري، مي

ــخُن  ــل ســ ــد از اهــ ــي برآننــ    گروهــ
 1كـــه حـــاتم اصـــم بـــود، بـــاور مكُـــن  

بـود، حالجـي    زنـي  حاتم شـغلش نـدافي و پنبـه   . اصم يعني كر
چـون حـاتم اصـم از لحـاظ     (پيرزني از محترمين آنجـا  كرد كه يك  مي

حركتي از نفخ شـكم  . پنبه آورد تا حاتم برايش بزند) معنوي مشهور بود
خجالت كشيد، پيرزن بود و قدرت مماسـكه نداشـت،   از پيرزن سر زد و 

حاتم به رويش نياورد و وقتي كه آن زن او را صدا كـرد،  . خجالت كشيد
سه يا چهـار بـار تكـرار كـرد كـه زن بلنـد       . شنوم بلندتر بگو نمي: گفت
و خجـالتش  نشنيده اسـت  را كه حاتم آن صدا زن خوشحال شد . بگويد
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. ريخت و تا زماني كه آن زن زنـده بـود حـاتم خـودش را بـه كـري زد      
به طريق اولي زن و مـرد  كه هاست، ايثارهاست،  منظور اينطور فداكاري

  .نسبت به هم بايد بكار ببندند
. گفتيد كه فـالن چيـز را بـراي مـن بخـر     به شوهرتان اگر مثالً 

سـالروزي را كـه    جشـن يـا  . يادش رفت و يا نداشت، به رويش نياوريـد 
اگر با وجود ايـن همـه    ،سالروز تولّد يا سالروز ازدواج ،گيرند ها مي بعضي

تان همانطور كه بـا   در روابط. ها فراموش كرد، به يادش نياوريد گرفتاري
و بايد باشيد بـا شـوهرتان هـم همـانطور باشـيد، بـا       مردم ديگر هستيد 
  .گذشت و ايثار باشيد

اما راجع به سؤالي كه كردند، من گفتم زن بايد با اجازه شوهر از 
غير از شوهري، پيغمبـر  كه پيغمبر بود؛  ،البته آن شوهر. خانه خارج شود

هم بود و دسـتور الهـي داشـت كـه خداونـد خطـاب بـه زنـان پيغمبـر          
هايتـان بمانيـد و    ، در خانـه  1نکُبُيوتِ   َو َقْرَن في :به زنانت بگو فرمايد مي

بــه ديــدن پــدر يــا  حتّــيخواســتند  كــه هــر كــدام مــي. بيــرون نرويــد
غالبـاً آنهـايي   لذا گرفتند و  هايشان بروند از پيغمبر اجازه مي وخويش قوم

دانستند مانند ابوبكر و عمر كه دخترانشان زن پيغمبـر بودنـد    هم كه مي
  .ديدند گرفتند و آنها را مي آمدند و اجازه مي يم
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وپـنج سـاله،    هاي بيسـت  بعد از فوت پيغمبر و بعد از اين داستان
داستان عايشه پيش  ،تحميل كردند عوقتي خالفت ظاهري را به علي

نه، مگر اين : سلمه گفت ام. بيا با من برويم: سلمه گفت عايشه به ام. آمد
بعـد از پيغمبـر   . ه ما دستور داده در خانه بمـانيم خداوند ب آيه را نشنيدي،

در منزل مانـد و در  او و   هم آيه كه نسخ نشده به قوت خود باقي است؛
  .همان جا هم رحلت كرد

ولـي در سـاير مواقـع در    . منظور، همه آنها جـزء بزرگـان بودنـد   
هـا و خطـرات هسـت، بخصـوص      دانيد چقدر گرفتـاري  دنياي امروز مي
، از اين جهت است والّا مسائل مذهبي محتاج به اجـازه  جلوي پاي زنان

، محتـاج بـه   برود خواهد به مكّه به حج واجب مياگر زن شوهر نيست، 
البته از لحاظ انس و الفت بهتر اسـت بـه شـوهرش     .اجازه شوهر نيست

خواهد  خواهد برود كمااينكه وقتي به منزل مادرش هم مي بگويد كه مي
ممكـن اسـت   . واهم بـه منـزل مـادرم بـروم    خـ  گويد من مـي  برود، مي

. نه، امروز نرو، بگذار براي فردا كه كار من كمتر باشـد : شوهرش بگويد
توانـد   ولي واجبات را بدون اجازه شـوهر مـي  . اي است اينها مسائل ساده

از اين لحاظ امر اين ! انجام دهد؛ مثل نماز، روزه، سفر حج، اما زيارت نه
در روابط خودشان و در تنظـيم و اداره   ،و مردزن  ، طرفيناوالًاست كه 

شما چطور . يك حقّي نسبت به هم دارند خانواده كه به عهده مرد است
رويـد پـيش رئـيس اداره،     خواهيد مرخصي بگيريد مي وقتي در اداره مي
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اي كـه معلـوم نيسـت نسـبت بـه شـما        كنيد، رئيس اداره تعظيم هم مي
گذاريـد   ت مرخصي را روي ميز ميدرخواس، اي داشته باشد چندان عالقه

فرض كنيد شـوهرتان هـم   . كنم آن را امضاء كنيد گوييد تقاضا مي و مي
! ولي در واجبـات نـه  . شود از شأن شما مسلّماً كم نمي. رئيس اداره است

اين پاسخ به نامه كسـي بـود كـه راجـع بـه اجـازه       . محتاج اجازه نيست
  .شوهر پرسيده بود

اي از پدر و يا مادرش گرفته بود  نامه اي يا رضايت كسي هم نامه
اينجا هم محتاج به رضـايت  . كه من راضي هستم فرزندم درويش بشود

اما . رضايت پدر و مادر مسلّماً در همه چيز شرط است. پدر و مادر نيست
در مسائل مذهبي، آنچه وظيفه مذهبي است مربـوط بـه خـود شـخص     

دانم قبل از  ت كه نميداستاني هسدر اين باره  .است، فقط خود شخص
حضـرت  : گوينـد  آن جريان مهماني حضرت رسـول اسـت يـا نـه، مـي     

 نيتو سال بود گفتند به وحـدا  سنّكه خيلي كم  عبه علي صمحمد
. گفـت بـروم و از پـدرم بپرسـم     ععلي. خدا و رسالت من شهادت بده

؛ در ابتـدا اسـتاد پيغمبـر   پدرش ابوطالـب  . بسيار خوب: حضرت فرمودند
ب به پيغمبر الاجازه را ابوطبنابر برخي روايات شد پيغمبر بود كه يعني مر

  .داد؛ منتها شاگردي كه از استاد جلو زد
 :تا دم در رفت، بعـد برگشـت خـدمت پيغمبـر و گفـت      ععلي

حضرت فرمودند پس چرا پيش پدرت نرفتي؟ . ام شهادتين را بگويم آمده
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ه دنيا بيـاورد آيـا   گفت فكر كردم خداوند وقتي خواست مرا خلق كند و ب
خواهم ايمـان   از پدر و مادرم اجازه گرفت؟ من حاال به همان خدايي مي

  .حضرت قبول كردند. بياورم كه مرا خلق كرده است
در مورد زن و شوهر هم مسائل مذهبي هـيچ ربطـي بـه اجـازه     

هر مورد را بايد با ديده روشن و . همه مسائل گفتني نيست. شوهر ندارد
  .اهللا كه موفق باشيد شاء ان. ل كنيمبا نيت خير ح
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د ند    ّ ت  پ ار   از   ازدواج/  ا ت    ،ّع   عمده    ی   ا ل   ما   /سا

ه  ن   و   کار   د،   ی  و واده   عاش   تأ ه  و    خا وک  ی و د   و   زن   با   ن س / ز

  1دیبا   ان   طالق   از   د ی     ی 
*****  
ـ ار خوبي است و بايازدواج امر بس . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم د ي

مـذموم و تجـرّد هـم ناپسـند      يكاريهمانطوركه ب. رديمورد توجه قرار گ
را  يد در انتخاب همسر دقّت نمـود و مشـكالت اقتصـاد   يبا البته. است
ــرا يد مــانعيــنبا ا كــه هــ از ازدواج ياريعلّــت بســ. ازدواج قــرار داد يب

 يها، مسائل مـال  ا فرار از ازدواجيرد يگ سر نمي يشود ول مي يخواستگار
 يخواهند كه در همـان اول مـثالً كـاخ    ن مييك از طرفيرا هر يز .است

ـ  .باشـند  يتمام وسائل راحـت زنـدگ   يداشته باشند و دارا ـ ابـه   يول ن ي
مسـتقلّاً  كـه قبـل از ازدواج، مـرد و زن    همـانطور  د يـ يموضوع توجه نما

م بـه ازدواج اگـر بـا    يدر هنگـام تصـم   ،نـد كرد خود را اداره مـي  يزندگ
ت و صداقت، امكانات خود را به هم عرضه كنند ين ت و با حسنيميصم
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ـ نهـا نشـوند از هـم انتظـار ز    يو دچار تظاهر به ثروت و امثـال ا  ادتر از ي
ـ اگـر مـرد    مـثالً  .ت نخواهند داشتيواقع  يا زن قبـل از ازدواج، غـذا  ي
و در كنار هم بـه همـان    يدو نفرنيز بعد از ازدواج  ،خوردند يم يا ساده

ت بدهـد و  يفات، رضـا يساده و به دور از تشر ياكتفا كنند و زن به زندگ
كـار   ي هفيضمناً مرد، گذشته از وظ .نداشته باشد يمال ياده طلبيهرگز ز
دارد هـم  سن سلوك با زن و فرزنـد  ح ي هفين معاش خانواده، وظيو تأم

اْلَمْعُروفِ : رآن فرموده استكه در ق َو َلُهنَّ ِمْثُل الَّذي َعَلْيِهنَّ بـِ
 يعنـ ي ،1

 يخـانوادگ  يزن هم مثل مـرد در زنـدگ   يبرا ،ميا ها گفته يكيآنچه از ن
  .وجود دارد

را بعنـوان كـار    يم كنـد، مـدت  يد تمام وقت خود را تقسـ يمرد با
فرزند باشد و انجام د در داخل خانواده با زن و يرا با يساعات يبگذراند ول

ـ نبا يآمدن منظم بـه مجـالس فقـر    يو حتّ يعبادات مستحب د بـه آن  ي
ـ در ا ؛باز دارد يف خانوادگيباشد كه شخص را از انجام وظا يا اندازه ن ي

پـردازد بـر    مي يف و مستحبات انفراديرا هم كه به وظا يصورت ساعات
ـ مشاهده شده است كـه در اثـر عـدم رعا    .همسر او گوارا است ـ ت اي ن ي

كننـد   يسـع طـرفين   لذاشده است  يها متالش از خانواده ياريمطلب بس
له أن مسيفراهم نشود و تا بتوانند هرگز دنبال ا ييموجبات طالق و جدا
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 زن و شوهر .1لاقٌ ـَالطَّـ ياِء ِعْنديلأشْ ٱَاْبَغُض : فرمود صغمبريپ. نروند
، طـالق  خواهنـد  دارند كه بخـاطر آن مـي   يمشكالت فكر كنند كه اآلن

كردنـد، آن   يطالق واقع شد و جـدا از هـم زنـدگ   وقتي  اگرواقع شود، 
ـ كنند كـه مشـكالت جد   ا تصور نمييآ؟ نداردمشكالت وجود  صـد   يدي

ن يحتماً بعد از چن ؟به سراغ آنها خواهد آمد يدرجه بدتر از مشكالت قبل
همچنـين  . شـود  مـي گفته ن يطرف ي همتفرّقه دربار هاي صحبت، يطالق

ا ي ،ا مادريبا پدر چه باشد كه  ينكه فرزند در هر سنّيفرزند و ا سرنوشت
كه تاكنون با هـم   يزن و مرد ، ديگر اينكهخواهد داشت يهر دو، نگران
همـه اينهـا از   بودند بعد از طالق دشمن خواهند بود،  يميدوست و صم

ـ د از طالق گريكن ين سعيبنابرا. اين قبيل مشكالت است . ديزان باشـ ي
  .شاءاهللا ان. ديموفق باشدوارم يام

                                                                          

   .ناگوارترين چيز نزد من طالق است.  1
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سلمان   با   باید  سلمان  ند  ازدواج   ر  /  ب
ّ

خاص   مالک      را    ق ید، ا خاص       را   ا

   مالک 
ّ

م  زار    ص  از     عمل،   از   باید / ید    ق ن/  با ی زو ید ل    1سا
*****  

در مورد ازدواج، ممنوعيتي كه براي  . حيمبِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّ 
هر مسلمان معتقد به اسالم و مسلّماً هر درويش است كه بايـد رعايـت   

. وجه نبايد با مرد غيرمسـلمان ازدواج كنـد   هيچ كند، اين است كه زن به
ت كنـاره گرفتـه اسـت و ازدواج او      همين رعايت را كه نمود از ممنوعيـ

شود غيـر از مسـائل    ر ازدواج مطرح ميمسائل ديگري كه د. مجاز است
در مسائل ازدواج دو طـرف همسـر هسـتند، يعنـي بايـد      . اعتقادي است

. كدام از حيث اعتقـادي بـر ديگـري برتـري نـدارد      تصور بكنند كه هيچ
شود و بايد رعايـت اعتقـادات    كدام رهبر يا مرشد ديگري تلقّي نمي هيچ

انـد   اصل تساهل كه فرموده در اينجا. طرف، يعني همسر خود را بنماييد
اسالم دين سهله و سل   . شـود  گـر مـي   حه است، جلوهمالبتـه اگـر در او

ازدواج توجه كنند كـه مسـلك هـر كـدام چطـور اسـت و سـعي كننـد         
كننـد بـه ايـن قسـمت هـم       طور كه شئونات زندگي را بررسي مي همان
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 رسيدگي كننـد مسـلّماً بهتـر اسـت، اگـر نشـد بـه اصـل ازدواج لطمـه         
خورد و بايد طرفين با گذشت از يكديگر و آزاد گذاشتن هر كدام در  نمي

اعتقادات خويش و عمل به اعتقادات رفتار كند و توجه داريد كه در اول 
گفتم كه مسلمان با غيرمسلمان نبايد ازدواج بكند، يعنـي وقتـي طـرف    

، خورد مسلمان بود، بر فرض فاسق هم باشد باز هم به ازدواج لطمه نمي
و معنـوي   مـادي وظايف  ،مند به ازدواج بوده بخصوص اگر همسر عالقه

. در اين حال بايد سعي كرد ساير موارد را جدا كرد. كند زوجيت را ادا مي
الصالة، يعنـي   البته تارك ـ كند اگر شوهر در نماز كوتاهي مي حتّيمثالً 

 الصـالة در حكـم كـافر    كسي كه به نماز معتقـد نيسـت، نباشـد؛ تـارك    
زند و صحت اين ازدواج  وجه لطمه به ازدواج نمي اين امر به هيچ ـ است

به جاي خود باقي است و زن فقط به طرقـي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم     
. تواند شوهر را راهنمايي كند، يعني امر به معروف نمايـد  گاهي مي به گاه

    لّـا البته در صورتي كه اين مذاكره و اين توصـيه مـؤثر و مفيـد باشـد وا 
قـدر كـه همسـر،     بنابراين همين. قدر را هم انجام ندهد بهتر است همان

 حتّـي مسلمان بود يعني شهادتين را قائل بود، ازدواج با او مانعي ندارد و 
نيـز واجـب    ع، يعني شـهادت بـه واليـت علـي    سوماقرار به شهادت 

بـديهي  . البته اگر اين شهادت را معتقد باشد و بگويد بهتر اسـت . نيست
گوينـد نكـات مشـترك     را هـم مـي   سـوم ساني كه اين شهادت است ك

توانند همديگر را تحمل كنند و هر كدام بايـد   زيادتري با هم دارند و مي
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به روش خود رفتار كند و ديگري هم مزاحم او نباشد و اگر موضـوعات  
ني، نه بين خودشان بلكه بين ديگران مباحثه شود و گـوش بدهنـد  معي، 

بنـابراين در مـورد گذشـتگان و    . مسـلك بپيوندنـد   شايد هر دو به يـك 
اينكـه   بزرگان گذشته، هر كدام ممكن است اعتقاداتي داشته باشند، كما

شناسـان، در   در بين علما، در بين سياستمداران، جامعـه  حتّيهم اكنون 
. بين فقها در بررسي شخصيت گذشتگان تفاوت و اخـتالف وجـود دارد  

در . نـد و ديگـري او را خـوب ندانـد    ممكن است يكي را كسي خوب بدا
  . كدام اطالعات كامل نداشته باشند حالي كه شايد هيچ

در مـورد  : انـد  اگر در نظر بگيريد اين دستورالعمل را كه فرمـوده 
بلكـه   ،بودن آنها را بسـنجيد  حقّاشخاص، اول قضاوت نكنيد و بعداً بر 

ديديـد تأييـد    حـقّ مطالعه كنيد و بعد هر كه را بـر آن راه   حقّدر مورد 
 حـقّ را به مالك اشخاص نسنجيد، اشـخاص را بـه مـالك     حقّ. كنيد

كـرديم، در تـاريخ مـا خيلـي از      اگر ما اين دستور را رعايت مي. بسنجيد
يـا دسـتورالعمل قـرآن كـه بـه نقـل از حضـرت        . شد مشكالت حل مي

كنـد،   قـوم را لعنـت نمـي   . من از عمـل شـما بيـزارم   : است كه علوط
ما هم بايد از عمـل، نـه از شـخص بيـزار     . مل شما بيزارماز ع: گويد مي

ات شرعي بـود، چـون   مقرّربنابراين، هرگاه عمل كسي منطبق با . باشيم
ت طريقت و  ـ شود اعمال با شرع سنجيده مي بـه دل اسـت كـه     معنويـ

اگر  ـ سنجند قابل ديد ديگران نيست، ولي اعمال شخص را با شرع مي
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  .آن شخص نيستمطابق شرع بود، ايرادي بر 
قدر كـه بـه اسـاس     و اما در مورد مسائل عقيدتي، زوجين همين

اسالم توجه كردند و اعمال خود را منطبق با اسالم كردنـد، بايـد سـاير    
بنابراين هر يك بايد به ديگـري  . ضمائم اعتقادات يكديگر را حفظ كنند

دواج احترام بگذارند و تفاوت در قبول بعضي مسـائل نبايـد در مسـأله از   
  . مؤثر باشد

مسأله ازدواج بخصوص هرگاه فرزنـدي بـه وجـود آمـده باشـد      
يعنـي هـر زن و مـردي قبـل از اينكـه      . بستگي بـه فطـرت اوليـه دارد   

مسيحي و يا كافر باشد، يك انسان است و اين انسان  ،يهودي ،مسلمان
مقتضياتي در فطرت خود دارد و آن اين است كه نياز به يـك همسـري   

ف دارد كه در موقعي كه خداوند مقرّر كـرده ايـن امكـان    از جنس مخال
 تولّداي است كه از بدو  بنابراين ازدواج وظيفه. براي او فراهم خواهد شد
افتـد و   منتها زمان اجراي آن بـه تـأخير مـي   . براي طرفين موجود است

ايـن اسـت كـه    . اي است كه بنا به فطرت جسـم شـخص اسـت    وظيفه
منتها بايد هر كدام عقايد ديگـري  . لطمه بخوردوجه نبايد  هيچ ازدواج به

البته مطالعه كتبي كه مبنـاي اعتقـادات شـخص باشـد     . را محترم بداند
. تواند از ديگري بنمايـد  بسيار خوب است و هر كدام اگر سؤالي دارد مي

ولي بهتر آن است كه از شخصي كه تخصص بيشتري در اين اعتقادات 
  .دتر شون دارد سؤال كنند تا روشن
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  :باشد در مورد سؤال خانمي كه همسرش از دراويش سلسله ديگري مي
اگر همزيستي اعتقادي با هم داريد بهتر است كه هر دو از حـال  

در . چون هر دو يقيناً اهل نماز و اهل روزه هستيد. هم خبر داشته باشيد
مورد سبك عرفاني، توجه به ذكر و فكري كه به شما گفته شده اسـت،  

ايد انجـام بدهيـد، آنهـا هـم بـه آن       نحوي كه دستور گرفته و به همان
هـر دو را هـم خداونـد    . دهند نحوي كه مرسوم خودشان است انجام مي

اسـت و سـاير    حـقّ ي مـا بـر    البته ما معتقديم كه سلسله. كند قبول مي
شان صحيح است، بـا آنهـا    سالسل را چون اطّالعي نداريم كه آيا اجازه

اميدوارم ايـن مشـكل   . گذاريم به آنها احترام ميكنيم ولي  مصافحه نمي
انـد،   عليشاه كه اجـازه فرمـوده   مسلّماً حضرت محبوب. شما هم حل شود

  .والسالم. ست كه مسأله حل شوداروح ايشان متوجه شما 
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ق با ر ج  ی،  ل      و ول بالیا    یاد   ف از/ ورت / د / دا و 

ز ر  د کالت  / ل د   و  جاد    / عد از طالق  دید   ا

 ّ کالت ؛دن   ذ و آماده      و ل  دن راه  یا تاری   و   پیدا    1 ی د
*****  
ه از كــبنــدي  اگــر بــه آن تقســيم . بِْســِم اللَّــِه الــرَّْحمِن الــرَّحيم

نـي  نيد يعك توجهاند،  ردهكها و اشتغاالت انسان   ها، گرفتاري اركوظايف، 
هـا را   خيلي از گرفتاري ،وز ذهنتان شودكبندي مر در خود شما آن تقسيم

كه مشكالت را خدا آفريده براي  بدين معنينيد كحل توانيد  ميخودتان 
جـدول بـراي   . هسـت ه در روزنامـه  ك هايي مثل جدول. نيدكه حل اينك
. حـل كنيـد   ، تـا آن را كـر كنيـد  شـيد، ف كه زحمت ببراي اينك يست؟چ

مربـوط بـه   كـه  الت هسـت  كمشـ نوعي . ور استطهمين مشكالت هم
ه همـه بـه آن گرفتارنـد، تقريبـاً در     كاست اقتصادي  و اوضاع اجتماعي

عهـده  از و حل آن هستند آن ور گرفتار طي دنيا و تمام ايران همين  همه
در چنـد مـورد   دو نفر سـاخته نيسـت، خداونـد هـم در قـرآن       ،نفر كي
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 ،ه نباشـيد اي مردم اگر متوج: گويد ميرده، كخطاب به جمع  باره اين در
ه كـ فرسـتد   هـايي از آسـمان مـي    از ياد خدا غافل باشيد، خداوند بـال  و

ه كـ ارنـد بل كه گناهكـ سـاني را  كيعني نه تنها آن  ؛ي شما را بگيرد همه
ه امـروز مـا   كهايي است  ين بالهمها،  از آن بال .گيرد جامعه را در بر مي

خودتـان  . دچـار آن هسـتند   هـا  ملّته بيشتر كنه تنها ما داريم، بل .داريم
اري كـ گويند نرخ بي مثالً مي. نيدك ه حس ميكاست التي كبينيد، مش مي

ل و  تفكّـر الت اقتصادي را بايد با كاين مش. فالن قدر است حـل   تحمـ
چه بـه  آن .ندارد  نيد فايدهكچه جزع و فزع  هر .اي نيست چاره چون ؛ردك

ار ببريـد،  كـ اقتصاد را به  ،ه در زندگيكخود شما مربوط است اين است 
  .ل حل بشودكه مشكنيد تا وقتي كجويي  صرفه

ه يريت و تدبير منزل بود، يعنـي اينكـ  مد ،هاي قديم يكي از هنر
ه هميشـه بايـد   كـ اين راهي است  .نيدكبتوانيد خرج را منطبق با دخل ب

 ل آن چيـزي كاضافه بر آن حل مشـ . نيدكداشته باشيد و از آن استفاده 
شود، البتـه نـه    ر حل ميكبا ف. ه مربوط به شخص خودتان استكاست 

با مشورت اهل خبره، مشورت هم همراه ر خودتان كف. ر خودتان تنهاكف
نيـد خيلـي از   كهـا را اگـر عمـل    اين. باشـد  مطّلعي بايد بكنيد كه سكبا 
  .شود الت حل ميكمش

غالبـاً   .الت خـانوادگي كالتي هست به نـام مشـ  كمش گروه كي
هـا را تـأمين   زنـدگي آن كـه   ايت دارنـد كهـا از شوهرشـان شـ    شتر زنبي
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ه خـود  كـ اري اسـت  كـ نيـد  كر كرا هم اگر خوب فمطلب  اين. ندك نمي
ننـد تمـام شـرايط را در    كب دقّتازدواج  اول، بايد در است ردهكشخص 

ـ  ـ يزدي  محمدمرحوم شيخ . نظر بگيرند ـ  هبه او ب چـون   ،گفتنـد  ه مـي ب
ههميشه ب گفـت در قبالـه    مـي  ،زن گرفته بـود  ـ عادتش بود ،ردك ه ميب
هـا اسـتخوان    زنم بايـد بـراي مـرغ    ،دارم مي ام چون من مرغ نگه نوشته

 اوله در كي اين است  دهنده ي، نشانكوچكچنين شرط گذاشتن  .وبدكب
خـود زن،  البتـه   .نيـد كامالً مشـخص  كي زندگي آينده را  ازدواج، برنامه

ار را بايد پدر و مـادر او  كشد، اين ك جالت ميبخصوص اگر دختر باشد خ
  .و بعد خود او انجام بدهند

 بـروز هـا بعـد از    ه خيلـي كرد، براي اينك تحملاينكه بايد  ديگر
در . رونـد  مي دنبال طالق و شود شان تمام ميتحملالت خانوادگي كمش

به اصطالح از و ام، طالق خالف شرع نيست  ها گفته طالق من بارمورد 
بـراي  . و قانوني ما بـوده اسـت   ات اسالميمقرّرات مثبت كن و نمحاس
ه در دين مسيح طالق نيست، در دين يهود طالق هست منتها بعد اينك

را  بـه اصـطالح ديگـر آن ارزش    .آيد زن خيلي پايين ميشأن  ، از طالق
هم وجـود  هايي  منتها چيز ،طالق هستدر اسالم  .براي او قائل نيستند

از لحـاظ  . قـانوني اسـت  هـم  هـايي   چيز كي. م استعرف مرددارد كه 
توانـد طـالق    مرد هم مـي  .طالق دارد حقّقانوني، در مواردي، زن هم 

غالبـاً  . نـد كادا را ه زن دارد كـ بدهد منتها هميشه بايد آن حقوق مـالي  
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شـود،   حل مـي  گرفتارش هستيد،ه االن كي تالكمش ،طالقگويند با  مي
لي از اين جهـت  كديگر مش. هم نيستيدبا و بينيد  ديگر شوهرتان را نمي

ه بـدتر از ايـن   كـ شـود   ل ديگر ايجاد مـي كولي هزار مش .شود پيدا نمي
  .يه استاولالت كمش

آمدنـد   ها براي طالق مي ردم، خيليك الت ميكه من وكآن وقت 
بـراي  ايـن را  . پرسـند  ها مي ه خيليكحاال هم . ردندك به من مراجعه مي

چـه   ،ي طـالق  التي بعد از اخذ اجـازه كمشه چه كدهم  ها توضيح ميآن
الت جديـدي  كآيد و بعد هم چه مش پيش مي ،براي زن و چه براي مرد

الت كرود ولـي مشـ   الت قـديم از بـين مـي   كآيـد، آن مشـ   وجود ميه ب
ـ  بـد  .آيـد  وجود ميه جديدي ب ه ايـن  كـ هـا ايـن اسـت    ي اين ر از همـه ت

 ؛گيـرد  ا مـي ه روي دل ركـ اي اسـت   الت مثل گرد و غبـار و دوده كمش
ت ا را بايد خيلي دقّهاين .گذارد ار اثر ميكيعني در ايمان، در اعمال، در اف

ي معنـوي    جنبـه  .ها بيشـتر اسـت  ي آن  كرد براي اينكه ضرر اين از همه
هاي اقتصادي و  ه از جنبهكقدر مهم است  اين ملّت كي حتّيفرد و  كي

  .تر است  تر و مؤثر مهم اش اجتماعي
ي اعتقادات  ه آن قلمرو و محوطهكد و مواظب بود رك توجهبايد 

 .ردكشود حفظ  ه ايجاد ميكآلودي فقر و درويشي را از اين هواي دودو 
ـ ه يادتان نـرود، سـاعات   ن منظور، براي اينكبه اي پـنج   حتّـي را، ي خاص

ه به تنهـايي  ك ـ اگر در سحر باشد بهتر است ـ دقيقه، اختصاص بدهيد
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حواسـتان چنـان   . رتـان را هـم بگوييـد   كاشيد و ذبه ياد خدا بو بنشينيد 
حتّـي اگـر    ؛نـد كه هيچ چيز ديگري در شـما اثـر ن  كر باشد كي ذ همتوج

اگر بخواهيـد و در  اين حالت  .خاموش بشود، هر چه باشد وچراغ روشن 
  .شود راه او قدم بزنيد تدريجاً حاصل مي

 ركـ ر لساني چيسـت؟ ذ كگويند؟ ذ ر قلبي ميكذ ،ركبه اين ذچرا 
گويد، گـاهي اگـر فـرد حوصـله      ه فقط زبان ميكلساني براي اين است 

مـام وجـود ذكـر    ر قلبـي ت كـ ولي در ذ. شنود داشته باشد، گوش هم مي
جمـع   ي حواس را به سمت خودش ر قلبي همهكه ذد، براي اينكگوي مي
اي را  غريبــه ،زكــدر آن تمر كــهنــد ك زي ايجــاد مــيكــ، تمركنــد مــي
ه به او داده شده، فقـط آن را راه  كري ك، آن ذفقط آن نام .دهد نمي راه
اگـر در ايـن   . شـود  ر مـي كذ توجهه تمام وجودش مكاين است . دهد مي

يعنـي   ؛ردكـ ند هيچ چيز ديگـري بـه او اثـر نخواهـد     كحالت پيشرفت 
اصالً حواسـش بـه   . شود اثر مي هاي دنيا برايش بي ي اين گرفتاري همه
الت كحواسـش را از بعضـي مشـ    چون اگر انسـان بتوانـد  . ها نيست  آن

ر كـ ذ توجـه ماگـر  ند، بخصوص كمطلب ديگري ب توجهم و ندكمنحرف 
  .ندكه راه حل پيدا بكشود  تر مي ر هم آمادهك، فنمايد
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ت 
ّ ه   اھ ی     / ات ازدواج ر ی  طا سا زی     از   باال   ا    

ت،  یا
ّ

ده  و    ارداد      از        / /  و

وارد    گاری  و  A ده  ھم زدن      وا   1ازدواج  ی  و
*****  

هـا   ه بيشتر خانوادهكموضوع مهمي  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم
ه ناچار كاين است  .ستا گرفتار آن هستند مسايل ازدواج زن و شوهري

ر ايـن مـورد   ه قـبالً د ري در اين زمينه صحبت كنم با اينكـ هستم مقدا
ه در قـانون  كات ازدواج را مقرّرنم ك حاال هم توصيه مي .ام ردهكصحبت 
نظير و  ،در اينجا يقانونمواد خوشبختانه بيشتر  .نيدكمطالعه شده نوشته 

بسـيار   آنكـه هـاي   قسمتالبته به جز بعضي . ستا ام شرعيكترجمه اح
ايـن   .غلط و نادرست است ولي اغلب جاهاي آن منطبق با شـرع اسـت  

البتـه   را بخوانيـد  ي قـوانين ازدواج  يك كتاب دربارهاست  بهتره كاست 
وري از زيـر بـار   طچبدانند ه نند براي اينكخوا مياين قوانين را ها  بعضي

ولـي شـما    ،شـان را بگيرنـد  ي رفيق وري يقـه طـ نند يـا چ كتعهدي فرار 
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چيست؟ مثالً در مـورد وفـاي   قوانين مت اين كه حبخوانيد به قصد اينك
ه كـ قدر وفاي به عهد مهم اسـت   اين .است صحبت كردهه عهد خيلي ب

اَن صاِدَق اْلَوْعـِد َو کإِنَُّه  :فرمايد ميدر قرآن در مورد حضرت اسماعيل 

اَن َرُسولاً َنِبيًّـاک
هـاي  نـه اينكـه آن   ؛الوعد بود حضرت اسماعيل صادق .1

ديده  ه در حضرت اسماعيلكاي بود  اين صفت برجسته !نه ،ديگر نبودند
  .قدر وفاي به عهد مهم است اين .شد مي

ات شـرعي،  مقـرّر ات اخالقي و هم مقرّرهم  ،اما در مورد ازدواج
گويد اگر مردي به خواستگاري آمـد و زن هـم    در مورد خواستگاري مي

هـا منصـرف   اگر هر كدام از آن ،ندنده عقد ببكرد و قرار گذاشتند كقبول 
رده، قانون بـه او اجـازه داده   كخالفي ن ،شدند و براي انعقاد عقد نيامدند

هـا همـين قـرارداد ازدواج     زندگي انسـان  ي لهأترين مس چون مهم .است
چـرا؟ چـون    .زير قولش بزنـد اجازه دارد ها اينجا هر كدام از آن در .است

از حيثيت قرارداد و  حتّي ،حيثيت انساني باالتر از حيثيت هر چيزي است
ولي حيثيت انساني از  ،حيثيت دارد كي ه دادهكاي  چون آن وعده .وعده

غير  .ندكه وجود خودش را پايبند كخواهد  آن باالتر است و با ازدواج مي
 ،عقد خريـد و فـروش، در عقـد بيـع    در  ،هر عقد ديگريدر عقد، اين از 

گـردد، در   ه دسـت بـه دسـت مـي    كي موضوع عقد است كمل كيمثالً 
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بينيـد   ه مـي كـ عقـدي را  گردد، هر  ي دست به دست ميكمل كي ،اجاره
ولـي   .چيزي خارج از وجود انسـان موضـوع عقـد و قـرارداد اسـت      كي

دام از كـ اند هر  ه اجازه دادهكاين است  .خود انسان است ،موضوع ازدواج
ه منصرف شد آن را به هم بزند چون حيثيت انساني بـاالتر از  كطرفين 

بـه اختيـار    ه بگوييمكار خوبي نيست كالبته اين انصراف  .هر چيز است
ه جواب كه وقتي كنند، براي اينك دقّتل ه از اوكبهتر اين است  ،اوست

آمـاده   ،ندك رود روي اين جواب حساب مي آن مرد مي ،دهند قبول را مي
يـا   ؛خـورد  اي بـه او مـي   لطمـه  ،قرارداد را به هم بزننـد كه بعد  ،شود مي
رفت و ديگـر  س، اگر مرد آمد و گفت، زن هم آماده شد و بعد مرد كبالع

  .خورد به حيثيت اين زن بر مي ،نيامد
ر كف اولبايد و ه به هر جهت انجام تعهد خوب است كاين است 

هـيچ گنـاهي    ، اين كارردند يعني به هم زدندك تخلّفنند ولي اگر هم ك
و  اي داد، قـراردادي بسـت   سي وعـده كدر مورد هر قراردادي اگر  .ندارد
ـ  طرف مقابل مي ،ردكف تخلّ د هـم شـرعاً و هـم قانونـاً الـزام او را      توان

  .طور نيستولي در مورد ازدواج اين .بخواهد
زن  ،ه به محض عقـد ازدواج كست ا ات قانوني و شرعيمقرّردر 

نصـف   ، زنردند و طـالق دادنـد  كبعد اگر عروسي ن .شود هر ميم كمال
ر رده بودند به محض ازدواج تمام مهكمهر را بايد برگرداند و اگر ازدواج 

ازدواج، اگر بعد  ي اما در مورد خواستگاري و وعده .شود به زن مي تعلّقم
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يـت زن در نيامـده و   كه مرد به زن داده، به مالكبه هم زدند آنچه آن را 
يـت  كه زن به مرد داده اسـت بـه مال  كتواند پس بگيرد يا آنچه  مرد مي

د پـس  توان چون وقتي خودش را مي .تواند پس بگيرد مي ،مرد در نيامده
   .تواند پس بگيرد بگيرد به طريق اولي مال را هم مي

انـد و بعـد    انـد بـه خواسـتگاري آمـده     نوشته در مورد كساني كه
زنـد و   به آن طرف لطمه مي ارك، اين ه استنشداز آنها اند و خبري  رفته

   .بگويد ،خواهد بيايد ار خوبي نيست ولي من گفتم از او بپرسيد اگر نميك
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ف ص  او  ت ف  جام وظا   / و ا

ر  ت   با    ھ جا رت   و     عا م ، از  دا ش      ازدواج   باید         /ند    پیدا    آرا

ف   د    و    زن   وظا ای    واده      ف        از   اھّم   خا توظا   1ا
*****  

در مورد جمع بين وظـايف مختلـف    . يمبِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّح
خواهيد نمازي بخوانيد و اگـر بـه نمـاز     اگر مي. بارها صحبت شده است

نايستيد ممكن است قضا بشود، ولي يك حريقي هم آنجا هست كه اگر 
در ايـن حـال   هـايي از بـين خواهـد رفـت،      شما كمك نكنيد احياناً جان

نيـد و بـه نجـات جـان آنهـا      نمازتان را رها ك. نمازتان را بايد قضا كنيد
زند و در حال غرق شدن در آب اسـت، بايـد    يا كسي فرياد مي ،بپردازيد

براي اينكه جاني كه از . نمازتان را ترك كنيد و آن جان را نجات بدهيد
براي خـدا  . دست برود قضا ندارد ولي نمازي كه از دست برود قضا دارد

كه ندارد كـه تـوي قُلّـك     كند، خدا قُلّك هم اين نمازهاي ما فرقي نمي
اينها براي امتحان و آزمايش ماست كه گفته چنين . بيندازدعبادات ما را 
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  .نداردبراي او والّا هيچ اثري  ؟كنيد كنيد يا نمي كارهايي بكنيد كه آيا مي
كـه  را مثـالي  . تر، وظايفي است كه به اين سهولت نيست مشكل

باشد و به او چنين چيزي زدم هر عقل سليمي بدون اينكه درس خوانده 
  .استاز اين تر  ولي مسائلي هست كه مشكل. فهمد بگويند مي

عليشاه، حدود چهل و چند سال  صالح خيلي پيش، زمان حضرت
قبل، در سفري كه ايشان تهران بودند، يكي از فقراي بسيار بـا ارزش و  

تر، همسرش مريض شده بود و من  واال مقام و خيلي از من هم پيشقدم
منظـور  ( گفـت ايـن آقـا    مـي و منـد بـود    آن خانم گله. عيادتش رفتم به

اصالً انگار نه انگار كه مرد خانواده است، انگـار نـه انگـار    ) شوهرش بود
. بايد بيايد و سرپرستي كند و دوا و چيـزي بخـرد   ،كه من مريض هستم

آقـا   گويد در مجلـس خـدمت حضـرت    رود و مي اش به مجلس مي همه
گويد، نه اينكه خداي ناكرده دروغ بگويد و بعـدها   راست هم مي. هستم

من يك روز . داشتنداز او مندي را  بعضي فرزندانش هم نظير همين گله
روابـط مـا   گويـد   مـي خدمت ايشان عرض كردم كـه همسـر ايـن آقـا     

فرمودنـد مـن   . او يك وظايفي دارد  اينطوري است و اين صحيح نيست،
  . گويي اطالع ندارم و راست مي

خيلـي از نظـرات   . م اين است كه نظر من را تأييد كردنـد منظور
شود آنها را اجرا كـرد و خيلـي نظـرات     كه تأييد شد بطور هميشگي مي

چـه   را خداونـد هـر   دومهم برحسب مقتضاي زمان است كه اين گروه 
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هسـت كـه هميشـگي     دستوراتيولي  ،گويم من خودم مي ،قسمت كند
  .است

همان فقرايي كه از همان زمـان   اين مقدمه را گفتم براي اينكه
هم هستند اين وظيفه را بدانند و آن اين است كه وظايف را بايد با هـم  

يعني در همان مثالي كه زدم آن غريق را اگر نجـات دادي و  . جمع كرد
نجات پيـدا كردنـد آن وقـت بـه نمـاز      آنها آن حريق اگر خاموش شد و 

 ،بقي آن در زمان قضا باشدباشد و ماآن وقت  درولو نصف نماز . بايستيد
قضـايي از صـد تـا نمـاز اصـلي      نمـاز  چنان . شود هر دو با هم جمع مي

  . ثوابش بيشتر است
شـود،   بعـد از ازدواج و تشـكيل خـانواده ايجـاد مـي     هم وظايفي 

از . بخصوص براي مرد خانواده كه وظايف سرپرستي خانواده بـا اوسـت  
لي دارد ولـي آن    ي نفقه است كه احكـام فقهـي   يكي مسألهاينها  مفصـ

َو ِمـْن : گويد ميخداوند . مسأله اُنس و اُلفت استيكي هم . كافي نيست

ْم کُنوا إَِلْيهـا َو َجَعـَل َبْيـنَ کْم أَْزواجاً لَِتسْ کْم ِمْن أَْنُفسِ کٓاياتِِه أَْن َخَلَق لَ 

ًة َو َرْحَمةً  َمَودَّ
كنـد كـه چنـين و     البته در اينجا بطور صريح امـر نمـي   .1

ازدواج بايد . توجه كنيد، سر تا پا امر است يهبه معناي آاگر . باشيدچنان 
هر كدام، از معاشرت و از مجالست . باشد ُنوا إَِلْيهـاکلَِتسْ طوري باشد كه 
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خواهيد زنـدگي   اگر مي. با همسر آرامش پيدا كنيد و به هم آرامش دهيد
اريـد و  حال اگر مريضـي د . استشما شما از آيات خدا باشد اين وظيفه 

از اگر خود او به اين درجه . بياييدفقري تنهاست الزم نيست به مجلس 
برو، آن وقت آن مجلس بـه درد   آرامش رسيد كه گفت پاشو به مجلس

ًة َو َرْحَمـةً ْم کَو َجَعَل َبْينَ . خورد شما مي بين شما دوستي خداوند ، و َمَودَّ
و بـا رحمـت و    پس بايد روابط شما بـا هـم دوسـتانه   . و رحمت قرار داد
اينها وظايف معنوي است؛ آرامـش پيـدا كـردن چيـزي     . بزرگواري باشد

هـم  نيست كه در اختيارتان باشـد و فـوراً اينكـار را بكنيـد يـا رحمـت       
بايد در طي زندگي طوري رفتار كنيد كه ايـن حالـت ايجـاد    . طور همين
در جايي وظـايف  . چطور؟ باز خود خدا در جاهاي ديگر گفته است. بشود
بعـد در  ... چنـان باشـد و    چنـين باشـد،  . را ذكر كرده است) ها زن(همسر
ذي َعَلـْيِهنَّ  :گفتـه عبـارت  اش كه تمام شد يـك   خاتمه َو َلُهـنَّ ِمْثـُل الَـّ

اي كـه مـا در اينجـا     اش اين است كه همين وظيفـه  ، معني1بِاْلَمْعُروفِ 
هـا   ش زنهمين وظيفه هم در مردها براي آرام ،ها مقرّر كرديم براي زن

مـرد نسـبت    ،يعني همان رفتار و روشي كه در زندگي داريد. مقرّر است
  .به زن و زن هم نسبت به مرد، هر دو وظيفه دارند

زن و يا زن بـودن  مرد به اقتضاي مرد بودن  وظايفبعضي البته 
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با وجودي كـه شـير مـالِ مـادر اسـت ولـي       . بچهمثل شير دادن . است
كه دارد  حقّ  واست به فرزندش شير ندهد،گويد اگر مادري خ خداوند مي

اش دايـه   بچـه برود و بـراي  بايد مرد . الزامي ندارد) شرعاً( قانوناًندهد و 
بگيرد يا اگر دايه نگرفت و خود مادر راضي بود كه دايـه باشـد، او دايـه    

  .به اين نحو است بچهي شير دادن به  وظيفه. باشد و مزد بگيرد
در اختصاص داده اسـت و  به بشر  هست كه طبيعتهم وظايفي 

هـايي   هـا و شـكايت   ام نامـه  ديـده . اينطور قرار داده استاو طرز خلقت 
كننـد كـه شوهرشـان اصـالً بـه آنهـا        منـدي مـي   ها گله رسد كه زن مي
ف ها م بعضي. گويد مجلس اش مي رسد و همه نمي انه بـدتر بـه ايـن    تأسـ

نجام وظـايف زحمتـي دارد و   طبيعتاً ا. روند بهانه، از زير بار وظيفه در مي
توانـد انجـام    خواهد آن زحمتـي را كـه مـي    باز هم طبيعتاً هر كسي مي

يعنـي مـثالً   . بايد توجه كند» تواند مي«اين  همنتها ب. ندهد، انجام ندهد
اگر امام حكم  ،جهاد داشتحكم زمان ائمه كه شيعه هم در فرض كنيد 
يـك نفـر   آيـا  ) بدهـد  دارد حكـم جهـاد   حقّامام معصوم (داد  جهاد مي

ولـي اينجـا   ! روم نمـي پـس  تـوانم نـروم،    تواند بگويد مـن كـه مـي    مي
آن كسي كه تو را آفريده است تو را صدا  معني ندارد چرا كه »توانم مي«

. كنـد  ميرا بهانه اينجا تنبلي . زده است و گفته است برو و اينكار را بكن
بنـابراين  . بهانـه بشـود   تواند براي تنبلي و از زير بـار در رفـتن،   اين مي

. از اهـم وظـايف اسـت    ،وظايف خانواده، هم براي مرد و هم بـراي زن 
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شود هم گفت از نمـاز   ولي نمي! تر است، نه شود گفت از نماز واجب نمي
هـر  . تر نيسـت  ارزش است و جلوتر يا عقب با نماز هم. تر است ارزش كم

آيـا  . زم اسـت هر سـه بـراي مـا ال   . دو الزم است؛ مثل غذا و آب و هوا
شود يكي را تـرك كنيـد و از آن ديگـري بخوريـد؟ غـذا نخوريـد و        مي
ايـن  همـه  اش نفس بكشيد؟  اش آب بخوريد؟ يا آب نخوريد و همه همه

اي كـه بخصـوص مـرد     وظـايف خـانوادگي، وظيفـه   . وظايف مهم است
هـا و سـعي كـردن در     ناماليمـات و نـاراحتي   تحملنسبت به زن دارد، 

باشد و هر كسي وظايف خودش  محبتيك محيط مهر و  اينكه خانواده
  .كنيم دقّتمان  شاءاهللا همه ان مسألهاين به اميدوارم . را انجام بدهد
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   پدر 
ّ

د    و  ق ز     
ّ

ق    /ما   و    

ویدباید      زن    و   ون :   ب
ّ

دی   ا   ق     ن   ضا 
ّ

ق   1م ی  ضا   را   و   ھم 
*****  
افرادي كه در جامعه بـا هـم    ي همه . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

ات جامعـه  مقرّريعني طبق  ؛چه اين ارتباط وضعي باشد ـ ارتباطي دارند
وقتـي بـه فرزنـد    . بين طـرفين حقّـي هسـت    ـ فطري باشد و چه باشد

حقّـي بـراي پـدر و مـادر      ،شود كه پدر و مادر را گرامي بـدار  توصيه مي
مبتني بر فطـرت و   در حقوقِ. مسلماً حقّي هم براي فرزند قائلند و ائلندق

توانـد   اگر يك نفر حقّ طرف را رعايت نكرد، طرف نمي ،مسائل اخالقي
منتهـا   كـرده؛ در آن صورت گنـاه  . حقّش را رعايت نكند ،به اين عنوان
كه بـراي فرزنـد   را يعني اگر مثالً پدر و مادري آن حقوقي . گناه كمتري

ـ   ،ذكر شده رعايت نكنند روي آنهـا تنـدي كنـد يـا     ه فرزند حقّ نـدارد ب
گناهكار است و حال آنكه  كه در اين صورت ،رعايت احترامشان را نكند

در روابط اجتماعي وقتي حقّي براي يك طرف هست، طرف ديگـر اگـر   
  .توان در بعضي شرايط آن روابط را بهم زد مي ،آن را رعايت نكند
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زمـان حضـرت   . ي برائت به همين عبارت اسـت  سوره اولآيات 
قبائـل اكثـراً   ( بين مسلمين با بعضي قبائل عربستانقراردادهايي پيغمبر 

بعضـي از ايـن قبائـل قراردادشـان را نقـض      . منعقد شـد  )مشرك بودند
حقّـي كـه از ايـن حيـث بـراي       و در بعضي موارد عمل نكردنـد  ؛كردند

ين مناسبت بر پيامبر نازل شد آياتي به همضايع كردند كه  ،مسلمين بود
را باطل كردند و حـقّ  و عهد با ما چون اينها قرارداد  :دستور داد و پيامبر

كنيم و ديگر آنها  ما هم خودمان قرارداد را باطل مي ،ما را تضييع كردند
ولي تأكيد فرمود كه آنهايي كه قـرارداد را نقـض    ؛هم حقّي بر ما ندارند

تـا پايـان   ما هـم حقّشـان را    ،حقّ ما را كردندنكردند و بالنتيجه رعايت 
  .1كنيم ميمدتش رعايت 

زن و ي  در رابطـه چنانكـه   ؛ور نيسـت طـ اما در امـور فطـري اين  
زن هـم اگـر حـقّ او را رعايـت      شوهر، اگر مرد حقّ زن را رعايت نكند

نـه  . انـد  گنـاه كـرده   هر دويشان و گناه كرده ـ بسته به درجات ـ نكند 
من هم حقّ تو  ،اينكه زن حقّ دارد بگويد چون تو حقّ مرا ضايع كردي

اين است كـه ايـن    .ي داردخاصي  هر كدام وظيفه !نه ،كنم را ضايع مي
يچ وجـه سـاقط   هـ  شـود كـه بـه    حقوق در واقع مثل امر الهي تلقي مي

  . شود نمي
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ورد   ی     دی     ت / رد  زن  دّوم  تال ی   زن   ا و د      و  ز   /خا 

د      ما   و   پدر   ر ذا د   ن شان      ز تال ّ باید    و   و   زن / ود   وارد   ا   ند و

ر ی   و   پدر    شان ھ ھا        و    دارد  ما ه  ھم   آ   / ای دارد و

ل   صادی  سا ی   ما       ا ه     اص ت ا  ھ ت  تال   1ا
*****  

همسري چيزي اسـت   محبتمهر و  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم
اجتمـاعي نباشـد چنـين     ،يعني اگر بشر است؛ وجود آوردهه كه اجتماع ب

مـادر   ،بنـابراين  .فطري اسـت  امريولي مهر مادري  .وجود نداردچيزي 
شـود و   تـر مـي   زن خيلي مشـكل  ي هاينجا وظيف. پردازد بيشتر به آن مي
نشان بدهد كه هيچ فرقي از به شوهر خواهد كه عمالً  خيلي ظرافت مي
غالباً . است اضافه شدهبر آن بلكه مهري  ،نشدهپيدا ش ا لحاظ مهر قبلي

توجـه كننـد و لـذا باعـث      تواننـد  كنند يـا نمـي   نمي توجهمسأله اين به 
د بعضـي  ين اختالف بـين زن و شـوهر پيـدا شـود و بعـ     اولشود كه  مي
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  .كند ها ادامه پيدا مي وقت
كردند  آمدند شكايت مي نوشتند يا مي هايي كه نامه مي بيشتر زن

 ...گرفتـه و ديگـر  گفتند زن  يا مياست شوهر ما چنين و چنان  كه مثالً
م رود زن دو اگر مـردي مـي   ،گفتم تقصير توست اينها را مي ي همن هم

صددرصـد  الً، نـه اينكـه   نـه كـ  البتـه   ؛ش اسـت اولگيرد تقصير زن  مي
كـرد، عمـل    عمل ميدقيقي كه بايد  ي هآن وظيفبه گناهكار است ولي 

  .اين كار خيلي مشكلي است. عمل كنديا نتوانسته  ،نكرده
آرد را ريخته و غربـال را  «قول مشهور ه اين به درد آنهايي كه ب

بـراي   .بكننـد به آن توجه ها حتماً بايد  ولي جوان .خورد نمي» اند آويخته
شدر عمـق ضـمير  مرد شود كه  موجب مي ،امر ه به ايناينكه عدم توج 

از  .كنـد  احساس تنهايي نمـي كه كودك خالف  بر را نكنداحساس اين 
كـه  بينـد   مـي بـاالي سـرش   را پـدر   ومادر  كند، پيدا ميوقتي احساس 

ِه أَْن  :آن احساسي كه خداوند گفتـه . كنند كارها را مي ي ههم َو ِمـْن ٓاياتـِ

ًة َو کُنوا إَِلْيهـا َو َجَعـَل َبْيـنَ کْم أَْزواجاً لَِتسْ کْم ِمْن أَْنُفسِ کَلَق لَ خَ  ْم َمـَودَّ

  .كرددقّت اينجا بايد در . بيند آن مودت را نمي ، مرد1َرْحَمةً 
موضوع ها، روانكاوها كه خيلي روي اين  شناس قول روانه بعد ب 

 ،قبول نـدارم باره  در اينمن خودم نظر هيچ كدامشان را  و بحث كردند
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. داننـد  دانند؟ باعثش را اين كودك مي مي ه كسيچاينها باعث و باني را 
شـود،   هي بـه كـودك پيـدا مـي    تـوج  اين است كـه گـاهي در پـدر بـي    

دقيقـاً  مسـأله  ايـن  . چسبد مادر بيشتر ميبه العملش اين است كه  عكس
ن مشـكلي ز  ي هاينجا باز وظيفـ . دكن بين زن و شوهر ايجاد مياختالف 

اي  نحـوه بـه  يعني . دارد و آن اين است كه مرد را هم به كمك بكشاند
 ؛رفتار كند، بگويد و نشان بدهد كه اين فرزند، فرزنـد هـر دوي ماسـت   

زحمت وضع حمل و شير دادن و اينهـا بـارم    ،من تا حاال زحمت كشيدم
   .توانستم اين زحمت را به تو منتقل كنم نميو بوده 

بيشتر اختالفات هـم از  . نشان بدهند به او و بايد مرد را بكشانند
چـه بعـداً كـه كمـي      ،اسـت كـودك  وقتي كه  چه ،شود فرزند ناشي مي

 ،گويـد بـرود ايـن مدرسـه     يكـي مـي   .شود، در مورد تربيتش بزرگتر مي
 و براي خود گويند هر كدام چيزي مي. گويد برود آن مدرسه ميديگري 

فكري هم دارد  ي هون زمينآنجا هم اين اختالف چ. استداللي هم دارند
مـثالً بگوينـد   . بايد كار فرزند را تقريباً تقسيم كننـد  اولاز . شود حل مي

صـحبت كـردن    و معلـم و مدرسه بردنش، به اصطالح برخورد با مـدير  
كـه  را اي  آن وظيفهزحمت گاهي  حتّيپاي تو، فالن كارش پاي من و 

ف بـين زن و مـرد پيـدا    در اينجا اختال. ل كنندمرد بايد انجام بدهد تقب
طلـب   نگرانـي و بـدي هـم زيـاده     ي هلأاختالف و مس ي هلأمس. شود مي

كـم   اخـتالف كـم   ي هلأهمـين مسـ  . شود است، هر كاري بكنند زياد مي
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  .مسائلِ مربوط به فرزند ي هكشيده مي شود به هم
اي كه  همان صدمهي  به اندازه. بيند اينجا فرزند خيلي صدمه مي

بخصوص وقتي پـدر  . بيند فرزند صدمه مي ،هم جدا بشوندمادر از و  پدر
وقتـي  . مادر برود شوهري بكنـد  ،دوم ي هبرود زن ديگري بگيرد يا درج

در ببينـد كـه   خواهد كسـي را   زن ديگري بگيرد، هيچ فرزندي نمي ،پدر
. داشته باشـند به اين مسأله خيلي توجه بايد . است جاي مادرش نشسته

 كـه ديـدم فرزنـدي در تهـران    مثالً  .ديدمرا  چنين چيزيمن به ندرت 
نگهداشـت و مثـل    ، شـوهر مـادرش او را  درشپعد از فوت ب بود ودختر 

مـا  فقـري بـه كمـك     ي هكـه جنبـ   در اينجـا . فرزند خودش بزرگ كرد
گويـد مـن كـار نـدارم ايـن       فقير باشـد مـي  طرف وقتي كه آيا  .رسد مي

  .دارمش، اين استتوانم، بايد نگه من مي :گويد او مي! نهكيست؟ 
بايد سعي كنند اختالفاتشان در مورد فرزنـد  پدر و مادر بهرجهت 

  .بندي كنند تقسيمكارها را دانند،  زياد نشود، به هر نحوي خودشان مي
شـود كـه وقتـي زن و شـوهر اخـتالف       ور ميطمعموالً اين حتّي

كننـد يعنـي جلـوي     اين اختالف را به فرزنـد هـم منتقـل مـي     ،داشتند
اقلّش اين . دهد اين به او فحش ميو دهد  ن او به اين فحش ميشا بچه

اينجا فرزند . گويند والّا بيشترش هم ممكن است است كه بهم ناسزا مي
در مـا در دبسـتان كـه بـوديم     . شـود  در واقع دچار يك گسسـتگي مـي  

بـدين   ،داشـت وجود ها يك داستاني  هاي فارسي دبستان آن وقت كتاب
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داشتند، بعد اين گفـت   يك عروسك مشترك كه زيور و كشور مضمون
دستش را گرفت  يكمال من است و او گفت مال من است و عروسك 
از وسط پاره تا كشيدند را گرفتند عروسك هر دو  .را ديگرش و او دست

وقتي اين حالت در روان كودك پيدا شد يا عصباني و تنـد و بـدخو   . شد
و در ... اين بـه او خبـر ببـرد و   از  ،شود خبرچين ميو باز  هيا حقّ ،شود مي
و اگر هيچ كدام هم نشود باعث گرفتـاري  گذارد  ميبد تأثير او  ي هروحي

اين است كه هرگز نگذاريد فرزنـد  . شود و اختالف بيشتر پدر و مادر مي
ي زن و شـوهر چنـد  مورد در  حتّي من .كامالً وارد شودشما در اختالف 

به مرد گفـتم جلـوي   و ه كردم جدا شدند توصياز هم طالق دادند و  كه
گفـتم جلـوي فرزنـدتان از    هـم  بـه زن   ،يـد يفرزندتان از زنتان بـد نگو 

فرزنـد  كـه او  درسـت اسـت   : دليلش هم اين است. يديشوهرتان بد نگو
هر دوي شما را دوست دارد بـه هـر   . ست ولي فرزند او هم هستاشما 
او بـد  هـم بـا    كـودك كند هر كسي كه با پدرش بد باشد  مي محبتدو 
از  گـر ا. شود هم با او بد مي كودكهر كسي با مادرش بد باشد  ،شود مي
اي بـود در دهـانش    اگر يك غريبه ،ن پدر بدگويي مادرش را بشنوداده
دچـار يـك    .توانـد  نمـي  ،ولي ايـن پـدرش اسـت    ،كرد زد و دعوا مي مي

  .ور اگر مادر بد بگويدطهمين. شود كشمكش مي
يـد اخـتالف كـوچكي    يهـا بگو  چهبشود به  ميدعوايي وقتي هم 

بعـد هـم تمـام     كنـي  تمام شد، تو هم با برادر و خواهرت دعوا مـي  ،بود
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 فرزنـد شـما   ديگـر  ــ  ندا شده كه بزرگ فرزنداني ولي در مورد .شود مي
بـه  و بيايند دخالت بكننـد   ـ فرزند شما هستند ولي بزرگندالبته نيستند، 

لّـا  وا. گفـت اختالفـات را  شود  در آنصورت مي ،كمك كنند رفع اختالف
  . هاي كوچك را خراب نكنيد بچهذهن 

 شود اختالف عـروس و مادرشـوهر   اختالفي كه در اينجا پيدا مي
هـا و   در نوشـته  .مرسوم اسـت  شوهرحاال در ايران عروس و مادر. است

 مشـكل  ادبيات خارجي، فرنگي درست يادم نيست ولي مثل اينكه آنجـا 
اخـتالف   ي هلأاين مسـ . است د و مادر زندامامشكل مادرشوهر نيست، 

مشرق زمين است خاص.  
اين از  ، مرتبدر تهران يكي دو بار آمدندعروس و مادرشوهري 

مادرشـوهر  و اختالف عروس پرسيدم  من. كرد و او از اين مياو شكايت 
هر كدامتان  كه اش اين است چاره .يديپس نگو :گفتم. بله :است؟ گفتند

دلتان خواسـت  اگر بعد . يد به هم تا سرتان بشكنديك چوب برداريد بزن
  .بنشينيد آن گوشه تا خوب بشود

كه در انسجام خانواده و انسجام  استخيلي دقيقي  ي هلأاين مس
در واقع در احكـام اخالقـي،    ودر احكام شرعي  .مؤثر است ملّتدر واقع 

ترام از وقتي خانواده شناخته شده كه هر فرزندي نسبت به پدر و مادر اح
 ي هقاعد. اين كمك ثواب دارد. فراواني داشته باشد و به آنها كمك كند

كـار ثـوابي   تـا او  ديگري هم داريم كه هر كسي به ديگري كمك كند 
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بايد فكر  ،شوهر و بنابراين هر دو، زن. شود بكند در آن ثواب شريك مي
اي  كنند كه اين همسر ما پدر و مادري دارد، نسبت به آنها هـم وظيفـه  

مثالً يعني  ؛آن وظيفه را انجام دهد ثوابي داردما كمكش كنيم اگر  ،دارد
را مـادرت   بـه  كـنم كـه احتـرام    زن به شوهر بگويد كه من كمكت مي

شوهر هم همين حـرف  . داشته باشيبا او اي  و روابط حسنهرعايت كني 
در . در واقع مثل اينكـه فرزنـد جديـدي گرفتـه باشـند     . را به زن بگويد

اين هم يكي از موجبات اختالف است رعايت نشود امر اين  صورتي كه
  . بين زن و شوهرهاستبخصوص ها و  كه بين خانواده

اختالفات مـالي خيلـي مشـكل    حلّ . مالي است ديگراختالفات 
پس  ،پول نداريمما كه دست خود ما نيست، ه چون حل شدنش ب ،است

بـه مسـائل    بشري اصـالً  ي هروزگاري جامع در. دست خود ما نيسته ب
آوردنـد ولـو    هر چه درمي ،زن و شوهر ،هر دو. داد نمي اهميتاقتصادي 

جبـران اينكـه بـه     اًبعد. بردند مي لذّتخوردند و  نان خالي بود با هم مي
العمـل ايـن شـد كـه همـه چيـز روي        شد عكس ه نمياقتصاد هيچ توج

ـ . رفت اقتصاد اختالفـات   حتّـي اختالفـات   ي هاصـلي همـ   ي هاالن ماي
زن و . در انـدازه آن تفـاوت اسـت   منتهـا  . هاي بزرگ همين است دولت

كيـف  خـواهم   من مـي گويد  مثالً زن ميشوهر اختالف دارند سر اينكه 
اگر داري خـودت   ،گويد پول ندارم شوهر مي ،پول بده بروم بخرم ،بخرم

سـر  بر هاي بزرگ  اختالفات دولتولي . كنند بخر، با هم داد و بيداد مي
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اينجا نفت دارد بايـد مـال مـن باشـد،     گويد  يك دولت ميه اين است ك
ولي . ...گويد آنجا چه دارد و مال من است، آن يكي ميگويد  ديگري مي
اخـتالف  بايـد سـعي كـرد    . اختالف مالي استمشكل اصلي، بهرجهت 

بايد طـرفين   اولاز همان  ،پس. محو شود محبتدر محيط مهر و مالي 
دارند تا بـه مسـائل    توجهي كمتر الي و مادنشان بدهند كه به مسائل م

  .معنوي و اعتقادي
ــ  وري طــه كننــد مــرد ناخودآگــاه بــدون اينكــه خودشــان توج

ور طـ  خواهد زندگي كند كه همسرش بپسندد، همسرش هـم همـين   مي
دهنـد   اين را نشان نمي. نشان بدهند اولا بايد از ر منتها اين. خواهد مي
شـوهرم بـدعادت   گر ايـن حـرف را بگـويم    گويد ا دليل اينكه زن ميه ب

  .خواهد داشتهميشه توقع شود  مي
نكنند، بخصـوص   واسياز هم رودر. گويد شوهر هم همين را مي

رودرواسـي نكننـد و صـريحاً مهـر و     ، نـد ا هآنهايي كه تـازه ازدواج كـرد  
شـاءاهللا خداونـد    ان. م نشان بدهنده شان و گذشتشان را نسبت بهمحبت

  .بين زن و شوهرها نباشد رگز اختالفيتوفيق بدهد كه ه
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یان  ت  
ّ ت اھ ی   حک کام ک زان   / ازدواج   ا م   ازدواج      ذ  دا

ت  قد ، زن / روری  ض  ی  مالک     ن   زن و   دف / ود    د از 

ت    / 
ّ

ی  و   ا  خا ع /      روا   1اتبار   و طالق خ
*****  

ـ  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم ازدواج در در مـورد   يوضعيت خاص
 كه تان بيشتر ستم و ظلم نسبت به زن بود آنتيجه  كهدوران قديم بود 

ن دوران بـود دسـتوراتي   آه متناسب بـا زمـان و   كزيادي با عبارتي  حد
ال هـم  حـا  !نـه  ،نيسـت متناسـب  ن دستورات حـاال  آه نه اينك ،فرمودند
گويند  ولي حاال مي !نكب :گفتند ها مي ن وقتآنيد كمنتها فرض  .هست
  .هستاين دستورات هميشه  .نكور بطلطفا اين

در  ،گوينـد  لـي ازدواج را مـي  كام كـ احوقتي در مورد ازدواج بايد 
يكي از احكام ازدواج مهريـه  . توانند بگويند ن را هم تا ميآمت كواقع ح
 ،و مقدار مهريه در عقد منقطـع يعنـي صـيغه   ر مهريه و ميزان كذ. است

امـا در   .چون متداول نيسـت  ،گذاريم مين را كنار آفعالً  .ضروري است
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 چـه بسـا   منتها الزم نيست ذكـر كننـد   ،ان استكمهر از ار ،ازدواج دائم
اگر زن خواست مطالبـه   بعداً .نندك ر نميكمهر را ذولي  ،نندك ازدواج مي

طـرفين را   ي ه خـانواده كي ينهاآ ،ها ني خبرهيع ؛گويند ند مهرالمثل ميك
 چقـدر اسـت مـثالً    اش مهريـه  ،ثـل ايـن ازدواج  بيننـد م  مي ،شناسند مي
بينند خواهرهاي اين زن چقدر مهريه داشتند يا خواهرهاي مرد چقدر  مي

مهـر جـزو    .ردهكـ قدر فـرق  وري شده و چطضاع چاو است مهريه كرده
عقـد  و رده باشند كنيست تعيين الزم را ن آن هست ولي ميزان آان كار

يم يگـو  بعد مي ؛نندك تعيين مي مهر را بعداً .صحيح است ،شود باطل نمي
  .ن چيستآمت كه حك

زن  ،ه به محض عقد و بـه محـض ازدواج  كمهريه چيزي است 
منتها اگر قبل از عروسي طالق دادنـد و از هـم جـدا     .شود ميآن  كمال

مهريـه نـه از    ؟مهريه چيست .گرددنصف مهريه بايد به شوهر بر ،شدند
بـه   .م شـرعي نيسـت  كم بودن و نه از لحاظ زياد بودن مورد حكلحاظ 

مـرد از تعيـين مهـر     هدف زن وبايد ديد اين بنابر .تراضي طرفين است
 ي مهر به منزله .نندك ه دارند مهر را تعيين ميكحسب هدفي بر .چيست

ي  دربـاره ي ا هدرسـت اسـت عـد    .دهـد  زن ميمرد به ه كي است يادوك
و اثر رواني مهر  خاصيتينند هر دو بب ولي زن و شوهر گويند بد مي مهر

هـم بـه هـم    آن اثر روانـي   ،تهبه هم ريخچيز حاال چون همه  ؟چيست
ه هر وقت كدهد  ه به مرد ياد ميكاين است  مهراثر رواني . است ريخته
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 عصـادق جعفر از حضـرت . دي بدهـ يادوكـ  به او مواجه با زن خود شد
 هكها براي اين است  مستحبقبيل اين ( كه مستحب استاست نقول م

يد دسـت او پـر   آ هر وقت به منزل ميمرد ) ياد بگيرنداشخاص در واقع 
يـا  لـوازم   د و يا اقـالً ياوري براي همسر خود بادوي خاصكحاال يا  .باشد

اصـل مطلـب    .بيايد به منزلبخرد و نان مثالً  ؛منزل خريده باشدآذوقه 
ن است زن چون درامـور مـالي مسـتقل اسـت در     كمم ،نيست ن مهمآ

نظـر   به ثـروت اصـالً  . روت خيلي بيشتر از شوهر خود باشداستقالل و ث
او گاه اعتمـاد  آيد بطور ناخودآ با خريد خانه مي وقتي مرد اقالًچون ندارد 

مسـأله  ايـن   .ر خانـه هسـت  كـ ه او هميشه به فكشود  به مرد بيشتر مي
ايـن   ،ها از مرد دارند ه زنكها  ايتكش ي ت عمدهقسم .خيلي مهم است

بـه فكـر    ،فكـر مـن نيسـت    بـه  ،ر خانه نيستكگويند به ف مياست كه 
 .كه رعايتش بسيار مهم اسـت  ي استيها اريك ريزه اينها. ها نيست بچه

ات مقـرّر همـين   .سـاخت را ي ملّتـ  ،ن روزگـار آخر بيخود نيست عـرب  آ
ي  بار ورثـه ساخت كه دررا ي تملّيك  ،روه و واجبكهمين مستحب و م

ه اينها را به هـم  كهاست  اثر همين. سرنگون كرد ايران را در انوشيروان
اثـر اسـت    كاين ي .بين زن و شوهر است اتّحادهمه،  اول .ردكصل متّ

ه درست اسـت  كدهد  درسي به مرد و همچنين درسي هم به زن ميكه 
ن اسـت  كـ مم حتّي ه ثروت تو مستقل است و به مرد احتياجي نداريك

ه نه اينكـ  ،نك تشوهر هميشه نگاه به دست ولي، خرج را هم تو بدهي
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در تمـام  .شد و تنبل نباشـد كه خجالت ببراي اينك ،ت به خرج بدهيفَّخ 
شـد و فطـرت   كه مرد بايد زحمت بكشده است امر ها رعايت اين  گوشه
ن قـرار  ار او و فعاليت او مـورد تعريـف ز  كه كور قرار داده شده طهم اين
نند از ايـن قبيـل   ك ها ميها از شوهر ه خانمكي يها ايتكبعضي ش .بگيرد
  .است

ـ   شوهرمان ه كنند ك ايت از اين ميكشها  زنبعضي  ه بـه مـا توج
به او ايتي از اين قبيل باشد كمن هر ش .است ندارد و زن ديگري گرفته

م اگر مردي زن دو ؟ن كيستآر ولي مقص ،ردهكار بدي كگويم البته  مي
ر خـود تـو هسـتي     ،لي او در درجه ،گرفت ر البتـه گـاهي    .مقصـ مقصـ 
 عابـراهيم  حضرتخود ساره براي  ،نداشت بچهساره چنانكه  ـ نيست

ات كـ به اين ن توجهاست  مقصرمرد ولي اگر  ـ و از اين قبيل زن گرفت
ـ  ك ري زن را مـي كه اگر نـو كداشته باشد  توجه ،ندكن  ،اهللا كبـار  كنـد ي

ولـي   ،ه مـن بگـويم  كـ ي نيسـت  يهـا  اينها درس .او بگويند به ،احسنت
خوب باشـد و   ،رام باشدآها  ه زندگيكها را بدهم  بينم بايد اين درس مي

   .حد باشندبا هم متّزن و شوهر 
رديد به طيب خاطر كاي تعيين  وقتي مهريه: فرمايد ن ميآيه قرآ

گـر در  ا رده وكـ ه زن قبـول  كـ مال ميل بدهيد و خوشحال شويد كو با 
ه بـه قـولي صـداي    كـ  ــ  زن بـه ميـل خـود نـه بـه زور      ،ضمن طالق

 .نيـد كقبول  ،چيزي از مهر را پس داد ـ سمان برسدآحالل او به  حالل
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چـون غالـب اوقـات در     .1نيدك تشكّرن را بگيريد و آبه شما بخشيد اگر 
اگـر دسـت   البته  .گفتند ه مردها زور ميكوري بوده طقديم بخصوص اين

بـه زور گـاهي    حتّـي مردها  .متركولي  ؛گويند باز هم زور مي ،نها برسدآ
ببخشند كه هنـوز هـم ايـن    ي خود را  ه مهريهكردند ك ها را وادار مي نز

چيزي بـود   ،نآ ل يا جزءك ،اصل بخشيدن مهريه ،اينبنابر. رسم هست
 ،به ميل خود چيزي بخشيدزن ولي اگر . ظلم و ستم است گفتند ه ميك

  .نيدكبقبول را  آنشما 
زدواج ه اكنيد ك توجه. بارات استلع و مطالق خُديگر، ي  لهأمس

ـ  آي  نامهاز لحاظ مالي و از لحاظ بر مثـل   ؛عقـد اسـت   كينده زنـدگي ي
ط و با يه منزلي به اين شراكزنند  نشينند با هم چانه مي دو نفر مياينكه 

بعد روابـط زوجيـت    .عقد است كياين  .نندكاين قيمت بخرند يا اجاره 
 ،فرزنـدان بـا هـم    ،ابـوين و اوالد  ،مرد و زنروابط  .روابط معنوي است

ـ  و بلكـه قراردادي نيسـت   اش همه ،ي رحم لهص مقـداري الهـي و    كي
ديگـر عقـد    ،شد و قرارداد مشخص شدوضع وقتي مهريه  .فطري است

ن اسـت هنـوز   كـ زن اسـت ولـي مم   بـراي مالي بسته شده چون مهـر  
خواهنـد طـالق    گـاهي هـر دو مـي    وخيلي اوقـات زن   .نبخشيده باشد

بخشد كـه بـه    را به شوهر خود مي اش زن مقداري از مهريهاگر  ،بگيرند

                                                                          

 .لُوُه َهنيئاً َمريئاً کُ ٍء ِمْنُه َنْفساً فَ  ْم َعْن َشيْ کُ ِطْبَن لَ  َو ٓاُتوا النِّساَء َصُدقاتِِهنَّ نِْحَلًة َفإِنْ : 4سوره نساء، آيه .  1
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مهـر را  مرد  است، دادي خارج از ازدواجاين يك قرار د،طالق راضي شو
ه در اختيـار خـود   كرا  طالق حقّو به ازاي آن،  مال زن است كه گرفته

خُلـع و مبـارات    بـه ايـن نـوع طـالق، طـالق      .خـرد  مي ، زنمرد است
  .الي نداردكاشبخشيدن مهر در اينجا ، 1گويند مي

همـين  ي اديان و مذاهب دارنـد   ه همهكلي كدر ازدواج تنها مش
بـه  و آن را  يعنـي خـدا نخواسـته   ؛ ننـد كن را حل آاند  نتوانسته است كه

بايـد   ه زن و مرد فطرتـاً كما ي خود ما و به فطرت و غريزه  ي عاقله هقو
  .از اين طريق حل شودكه گذاشته  ،مهربان باشندها  چهببا هم با 

يعني عقد  ،دانند ي ازدواج را عقد نمييهاي غربي و اروپادر كشور
زن  .داننـد  مي) 2رمنكسا( تقديسازدواج را نوعي نها آ ،دادمعاهده و قرار

را حـذف   شـيش كحاال  ، البتهشيشكروند پيش  و مرد رضايت دارند مي
ننـد و زن و شـوهر   ك ثبـت مـي  و آن را روند  ميري دابه شهرو اند  كرده
طـرفين بايـد وضـعيت خـود را      .يم عقـد اسـت  يگو ولي ما مي .شوند مي

الـت بـه   كتواند بـه و  د ميتمام اختياراتي كه هر كدام دار .نندكمشخص 
 .ه گرفت همه را ببخشدنكآمهر را بعد از  دتوان ميچنانكه  ،ديگري بدهد

ه اگر مصلحت دانست خود كاختيار را بدهد تواند به زن اين  ميمرد هم 
                                                                          

ديگر ميلي به شـوهرش نـدارد و مبـارات آن اسـت كـه زن و       ،طالق خُلع آن است كه زن.  1
بخشد كـه   ولي در هر دو حال، زن مهر خود را به شوهرش مي. خواهند شوهر يكديگر را نمي

   . طالقش دهد
2  .Sacrament  



  اختالفات خانوادگي/  58

بـا   ،ات و قـوانين را مقـرّر تمـام  زن  .الت از شوهر طالق بدهـد كرا به و
   .ندكتواند عوض  مي ،از شوهر التكو
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ویات    اداره      زن ّیات   و   ش    ی و  و   زن / ند    د      نده   رو و

ّو  ند، ا وی با ددا ھم  ت  ت /  ر ت     سان ا رت   د   و   زن      ا عا   از 

ش  دی آرا ی  و  جاب / ند  ی پیدا   ی ر ش    1زن  ای   پو
*****  

زن در خـانواده خيلـي مـؤثر    نقـش   . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم
 كننـده خـانواده را زن بـه عهـده     ي اداره يعني در واقع نقش عمده: است
كننده روحيـات و معنويـات در    ها هستند كه اداره همچنين اين زن. دارد

يه ما، يك داستان اولا، پدر و مادر داستان حضرت آدم و حو. مرد هستند
بسيار بـراي گمـراه   شيطان قدرتي به به اين معني كه . سمبوليك است
گفتـه از جلـو، از پشـت     شيطان داده و آنطور هم كه خودكردن آدميان 

دست راست، دسـت چـپ وارد خـواهم شـد و خطـاب بـه خداونـد         سر،
، خـواهي ديـد، اكثرشـان شـاكر     2 رينکَثـَرُهْم شـاکَتِجـُد أَ َولا :گويـد  مي

   .نيستند
واِل َو ـُهْم ِفي اْلأَْمـکشارِ وَ  :فرمايد در جاي ديگر خداوند به او مي
                                                                          

  .ش.  ه 28/6/1376 تاريخبح جمعه، از بيانات ص.  1
  .17سوره اعراف، آيه .  2
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  .وبا آنهايي كه پيرو تو هستند در امول و اوالدشان شريك ش 1اْلأَْولاد
ط شيطاني كه اين همـه قـدرت دارد متوجـه شـد كـه زن تسـلّ      

نـه اينكـه زن بـا شـيطان     . معنوي بر مرد دارد، زن قدرتش بيشتر است
. مقايسه قدرت زن بـا قـدرت شـيطان اسـت    منظور، مقايسه شود، بلكه 

ايـن  . چون قدرت شيطان از قدرت فرشتگان هم بـاالتر و بيشـتر اسـت   
حاال اگر اين قـدرت را در راه  . داده استقدرت معنوي را خداوند به زن 

اش را متوجـه خداونـد    تواند شوهر و تمام خـانواده  صالح به كار ببرد مي
كند كه در اين صورت يك قسمت عمده از اين ارزش و ثواب براي زن 
خواهد بود و اگر خداي ناكرده، از ايـن قـدرت بـرعكس اسـتفاده كنـد،      

  .نوي است كه زن دارداين از لحاظ قدرت مع. شود برعكس مي
اي از زن و شوهرها با هم اخـتالف دارنـد، بعضـي از زنـان      عده

كند و خالف آن را انجام  گوييم شوهرمان لج مي گويند ما هر چه مي مي
خواهيد بگوييد، نگوييـد و   مي دهد، بسيار خوب شما هم آنچه را كه مي

خواهيـد   ضد آن را بگوييد تا او لج كند و همان كـاري را كـه شـما مـي    
  .انجام دهد

دقّت كنيد كـه اصـالً   . البته اين مطلب را به عنوان شوخي گفتم
شد، ديد بر آن شخصي اسبي خريد و سوار  ندگوي مي. كار به آنجا نكشد

                                                                          

  . 64سوره اسراء، آيه .  1
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  اين ديگر چطور اسبي است؟ : گفت. رود عقب مي اسب برعكس و عقب
ــوي دم واپــــس مــــي ــه ســ    رود او بــ

ــت   ــن  : گف ــه ك ــوي خان ــه س ــش را ب  دم
اين وضعيت هم كه پيش بيايد بـه  . اين قدرت است ،من نظورِم

زن بنا به قدرتي كـه دارد بايـد    اولدست زن قابل حل است و از همان 
حال اين عمل چگونه باشد، بستگي به ظرافت  .كند كه پيش نيايد دقّت

و لطافت فكري زنـان دارد، يـك مقـدار هـم بايـد از تعليمـات و آداب       
  . توجه كند معنويت درويشي بياموزد و به

البته اگر زن و شوهر، هر دو درويش باشند، غيـر از جنبـه زن و   
توجـه  : قبالً هم گفته بـودم . معنوي هم دارند اخوتشوهري، يك جنبه 

كنيد، اگر مردي خوشنام باشـد و بـه صـالح، فكـر كنـد، يـك قسـمت        
اش مربوط به زن است و بالعكس خداي نـاكرده، اگـر مـرد اهـل      عمده
زن نقـش  . شـود  اد باشد، باز يك قسمت عمده آن مربوط به زن ميفس

در . هـا بايـد متوجـه ايـن نقـش باشـند       اي در خانواده دارد و خانم عمده
ي حقـوق زن بحـث و    هـا و مقـاالت كـه دربـاره     ها و يا كتاب سخنراني
  .توجه شودزن شود، بايد به اين قدرت  گفتگو مي

. كنـد  هميشه، مرد را بيچاره ميخيلي از اوقات گريه زن، البته نه 
يـك مقـداري بايـد    . البته اينها چيزهاي مشخصي نيست كه من بگويم
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خودتان آن را تجربه كنيد و با آن روانشناسي كه در فطرت زن هسـت،  
  .به اين نكات پي ببريد

خانواده را مثل يك شركت سـهامي فـرض كنيـد، كـه در ايـن      
همانطور كه طبيعـت  . شركت مرد يك نقش و زن يك نقش ديگر دارد

اين دو نقش بـا  . هم براي مرد و زن دو نقش جداگانه معين كرده است
البتـه يـك نقـش مشـتركي در توليـد نسـل و       . هم خيلي متفاوت است

  . دارند، ولي نقش آنها در داخل خانواده متفاوت است ي خانواده اداره
هاي قدرت خودش روابط معنوي زن و شـوهر را   خداوند از نشانه

ُه َجَعـَل وَ : فرمايـد  مـي به مـا  در قرآن . ر خانواده معين فرموده استد اللَـّ

از جـنس خودتـان   . اين كار را برايتان كردم ،1ْم أَْزواجـاً کْم ِمْن أَْنُفسِ کلَ 
. اين خطاب به هر دو است، هـم زن و هـم مـرد   . برايتان همسر آفريدم

از دنـده   زن را: انـد  هـا گفتـه   سمبوليك است كه بعضيخطاب البته اين 
يعني از جـنس خودتـان    مْ کِمْن أَْنُفسِ . منظور آيه اين نيست. چپ آفريد

ْم ِمـْن کـأَْن َخَلـَق لَ : فرمايـد  در جـاي ديگـر مـي   . برايتان همسر آفريدم

ًة َو َرْحَمةً کُنوا إَِلْيها َو َجَعَل َبْينَ کْم أَْزواجاً لَِتسْ کأَْنُفسِ  ْم َمَودَّ
از آيـات   ،2

برايتـان   ــ  چه مـرد و چـه زن   ـ ز جنس خودتانخداوند اين است كه ا
رويد آرامش پيدا كنيـد   براي اينكه وقتي به سمت او مي. آفريد يهمسر

                                                                          

  .72سوره نحل، آيه .  1
  .21سوره روم، آيه .  2
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ًة َو َرْحَمةً کَجَعَل َبْينَ و  رحمت . بين شما دوستي و رحمت قرار داد ْم َمَودَّ
ممكن است يكـي از مصـاديقش اوالد   . كنند اوالد تعبير مي را به داشتنِ

فرمـوده و اگـر    مقـرّر ور كلي خداوند بين آنها رحمت الهي باشد، ولي بط
  .خالف آن باشد يك امر غير طبيعي است

در قـديم  (گفتند به محض خوانده شدن خطبه عقـد  قديم ميدر 
بين آنهـا يـك مـودت و دوسـتي     ) ديدند زن و مرد يكديگر را نمي حتّي

  .ظ كنندچه بهتر كه بتوانند اين مودت و دوستي را حف. شود ايجاد مي
بنابراين در فطرت انسان اين هست كه زن به مرد نيازمند است 

 ،كننـد  و مرد بـه زن، و هـر دو از معاشـرت يكـديگر آرامـش پيـدا مـي       
ذكـر كـرده   اين آرامش را به لغـات مختلفـي   قرآن البته . ُنوا إَِلْيهـاکلَِتسْ 
يك جا سكينه گفته، يعني سكينه قلبي يـا آرامـش قلبـي كـه از     . است

ر اين آرامشـي كـه خداونـد مقـرّ    . عرفاني معناي ديگري هم داردلحاظ 
ولـي فطرتـاً خداونـد در    . كرده است، تمامش جنبه معنوي و فطري دارد

رونـد،   طبيعت زن و مرد، اين چنين قرار داده كه وقتي به سمت هم مي
حقـوق  . هاسـت  ي خود زن حاال ديگر اين به عهده. كنند آرامش پيدا مي
  .د، در طي تاريخ جهات مختلفي داردگوين زن هم كه مي

كـرد،   چند روز پيش شخصي از خواجه نصير طوسـي انتقـاد مـي   
زن نبايـد از خانـه   : گويد خواجه نصير طوسي مي: گفت وارد هم بود، مي

بيــرون بــرود، زن بايــد ايــن چنــين باشــد، آن چنــان باشــد، خالصــه،  
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  .حاال يادم نيست. محدوديتي بيشتر از حد معمول
يات اجتماعي هميشه بسـتگي بـه مقتضـيات جامعـه     نظر: گفتم

همه اول شب در خانه بودنـد    بمباران بود،در ايران مثالً زماني كه . دارد
كردند، بعد از چند شب همه به ايـن وضـع    ها را هم خاموش مي و چراغ

ولي وقتي كه بمباران تمام شـد ايـن وضـعيت هـم طـور      . عادت كردند
در آن دوران،  .به وقـايع اجتمـاع دارد   اين دستورات بستگي. ديگري شد

هـاي   مغول ها هم جوجه ها بودند، بعد از مغول حمالت مختلف بود، مغول
هـا و دخترهـا را    ها زن در اين حمله. اطراف بودند، هميشه اينطور بوددر 

تصـرّف  كشتند چه در جنگ و چـه وقتـي    كردند و مردها را مي اسير مي
كننده بود يعني همانقدر كه  خيلي ناراحتبراي مردها امر اين . كردند مي

قـدر   كننـده اسـت، بـراي مـردش هـم همـين       اسارت براي زن ناراحـت 
اين است كه برحسب مقتضيات جامعه يـك چنـين   . كننده است ناراحت

هـا از خانـه بيـرون نياينـد تـا ديـده        زنگفت كه نصير  خواجهحرفي را 
هـاي آن دوره   ود زنرسيد كه خ آنقدر طبيعي به نظر ميامر اين  .نشوند

هـا از لحـاظ آگـاهي     حـال در ايـن شـرايط زن   . هم اعتراضـي نكردنـد  
رأي دارند حقّ اينها . كنند اجتماعي مثل مردها هستند و هيچ فرقي نمي

  .رأي دارندحقّ و آنها هم 
البته حجاب و پوشش شرعي براي زن هست كه آن هـم جنبـه   

د بـه وسوسـه دچـار    براي اينكه خـود زن و مـر  . روانشناسي فطري دارد
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كـه  صرفاً براي اطاعت امـر هـم   . اند نشوند، اين وضعيت حجاب را گفته
  .بكنندرعايت شده بايد اين كار را 

گويند، اين نيست كه ايـن حقـوق عـين     حقوق زن و مرد كه مي
. يعني حقوق زن و مرد عين هم نيست بلكه مكمل هم اسـت . هم باشد

عه تقسيم شده، يـك وظيفـه بـه    اين وظيفه چه در خانواده و چه در جام
حـاال چـه    .ي زن گذاشته شده است ي مرد و يك وظيفه به عهده عهده
ي زن اسـت،   اي بـه عهـده   ي مرد است و چه وظيفه اي به عهده وظيفه

  .فكر كنيداش  دربارهخودتان 
ي زن اسـت داشـتن اوالد،    اي كه به عهـده  ي عمده يك وظيفه

اي كه مسلّماً به  ي عمده يك وظيفه. نگهداري اوالد و تربيت اوالد است
ي مرد است، اين است كـه خـرج خـانواده را بـه هـر انـدازه كـه         عهده
دارد مطالبه كند و مرد بايـد خـرج خانـه را     حقّالبته زن  .تواند بدهد مي

دارد،  كـارش بدهد، ولي وقتي كه مرد بيكار است و يا هزاران مشكل در 
اي كه مرد دارد، كوتاه بيايـد و   اينجاست كه زن بايد نسبت به آن وظيفه

هـاي مـا همـه     شـاءاهللا خـانواده   ان .به روي او نياورد تا كار درست شود
  .موفّق و مؤيد باشند
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ش،   ازدواج و ت   عمًال      وم و  ر / ؤ ا    با  باید    ند ی   و         بار  ل اّو      د

د    پدر   ی اجازه ند ، م   با ت     خا جا     ده   و  یا   وم    / پدر   

ی نا ت آ وب  ل از ازدواج      و      1ی 
*****  

 هـايي  وقت من گفته بودم نامـه  كي . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم
 ،نآبعـد از   ايت دارند تصادفاًكاز شوهر خود شغالباً اند  ها نوشته ه خانمك

يلي هـم از شـوهر   ه خكايت نداشتند بلكه نه تنها شكسيد دو سه نامه ر
رضايت و نها هم نامه نوشتند آهاي شوهر بعد تصادفاً .داشتند تشكّرخود 

عـروس و  اختالفـات  حاال راجـع بـه    .طرفيني بود ،رضايتلذا و  داشتند
سـي از  كه كـ اي رسـيده   نامـه امـروز   ،مه بـود صـحبت كـرد  شوهر مادر
ـ    مادر .است ردهكشوهر خود خيلي تعريف مادر  كشـوهر هـم در واقـع ي

ننـد و بگوينـد ازدواج دو   كاگر زن و شوهر احساس وحـدت ب  .مادر است
 ،شـوهر اسـت  س مادركاين هر بنابر ،ندك واحد جمع مي كوجود را در ي

ف لـي م و .زن هـم هسـت  مـادر  ن هـم در  آ .ور اسـت طـ متـر اين كانه تأسـ
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ه كم از لحاظ اينكـ  مكحاال  .ا قديم به اين اندازه نبودلّاو ،هاي امروز دوره
در حـالي كـه   . امر بيشتر شده استاين  ،ها سست شده ام خانوادهكاستح

رود  حاال رو بـه ايـن مـي    لينيست و ماديتضاد يا منفعت اين اختالف، 
منجـر   كه گـاه هاي بين زن و شوهر به دعوا ودعواها تبديل شه اين دك

  .شود به طالق مي
ـ ه پكاصول ازدواج  ي بارهاما در مقـداري شـرح    كرسيده بودند ي

ه كـ له أدو مسـ  .ي را در ازدواج بايد در نظر گرفتياتلّكه چه كداده بودم 
شود بيشتر مورد  ه در قوانين و عرف داده ميكشايد االن هم با تغييراتي 

بايـد   هـا  خـويش  و يا با نظـر اقـوام و قـوم   آه كي اين است كند يكپيدا 
بـين دو نفـري    ،ه ازدواجكـ اسـت   اصل اين ؟ازدواج كرد يا لزومي ندارد

به اقوام و بسـتگان   وجه هيچ به و نندكخواهند با هم زندگي  ه ميكاست 
بـه   .شود ور نميطه اينكبينيم  در دنياي امروز مي ولي عمالً. ارتباط ندارد
ن زنـدگي  جمعـي و متمـد   ه بشر در همه جا به صـورت دسـته  دليل اينك

باشـند و  بايـد   جا معموالًنآر ن هستند و دكند و همه در شهري ساك مي
هاي  خويش و قوم ،ل معاشريني او درجه .خواهند جا معاشريني مينآدر 

خـويش   و هاي خود بـا قـوم   خويش و يعني زن غير از قوم. طرف است
زن خـود معاشـرت    خويش خود با اقوام و شوهر و شوهر هم غير از قوم

خويشي سببي در  و گويند قوم ه از لحاظ قانون هم مياينك كما. كند مي
سـي هـر درجـه    كيعني هر  ؛خويشي نسبي و ه قومكهمان درجه است 
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 ،پسـرعمو اسـت   ،دارد يخويشـ  و ارتبـاط قـوم   ،زن دارد كارتباطي با ي
ـ  ي نوه ،ي استيدادختر ،خاله استپسر ي  همـان درجـه  زن،  ،ه اسـت عم
ن قـوم و  آ .منتها سـببي  ؛ي شوهر خود دارد خويشي را با خانواده و قوم
بـرادر زن مثـل    اين مثالًبنابر .ي سببي استكويش نسبي است اين يخ

. اگانه استاز لحاظ عاطفي جد .اين از لحاظ قانوني ؛دم استآبرادر خود 
وقتـي طـرفين   و ه ازدواج مربـوط بـه خـود طـرفين اسـت      با وجود اينك

ـ  ولـي مـع   ،ارتبـاطي نـدارد  سـايرين  ند ديگر به پسنديد را ديگرهم  كذل
كـدام از ايـن طـرفين بـراي     هـر   ـ ور هم بايد باشدطمينو ه ـ ايد ديده

از  ؟پرسـد  رود مـي  ه مـي كـ از  ،دمي استآور طه طرف او چتحقيق اينك
 ،هـا  خـويش  و پـس قـوم  . پرسـد  مـي كه نسبتي بـا او دارنـد،   اشخاصي 

ه زن و شـوهري بـا   كـ از طرفي بعد از ازدواج  .ثر هستندؤم ،ناخواه خواه
گويـد   ي اينها مـي  خالهن پسرآ .نندك ميردند اينها معاشرت كهم ازدواج 

ي من اسـت   خالهكند و زني را بگيرد چون پسره اين مرد وقتي ازدواج ك
يعني بدون اينكه من بفهمـم   ؛شود ي من تلقي مي خالهترن زن هم دخآ

ن در مـورد عـروس و   آتـر   ورد يـا روشـن  آ خاله براي من مـي يك دختر
بـراي مـا   دخترمـان  ه كند گوي پدر و مادر عروس مي .شود شوهر ميمادر

. را به عنـوان فرزنـدي بايـد بپسـندند    او بنابراين  .وردآ پسر دارد مي كي
نظـر در  ن آه كـ در صـورتي   البتـه  .ثر استؤنها خيلي مآنظر  عمالً پس

بايـد   ،ردكـ رعايـت  دقيقـاً  ه بايد نه اينك. جهت مصالح خود زوجين باشد
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ه كـ هم داشته باشـد  اين نظر را  ،ندك ميه با همه مشورت كوري طهمان
چه قـانون و  نآدر اين زمينه فقط  .بعد از ازدواج با اينها معاشر خواهد بود

گوينـد منتفـي    ه بعضي حاال ميك ـ بايد رعايت كرد شرع از قديم گفته
ه كـ بـار   اوله دختـر بـراي   كن اين است آو  ـ است ولي منتفي نيست

پـدر  . اشت كه هيچـي اگر پدر ند ؛ي پدر باشد ند بايد با اجازهك شوهر مي
كـه  اي اسـت   اجـازه  البتـه ظـاهراً  . و اگر مرحوم شده بود لزومي نـدارد ا

ن آبروي دختـر و  آه كنيد كر بكف شود ولي عمالً زادي ميآسلب  موجب
 ،دارنـد  حقّن پدر و مادر آبروي پدر و مادر او دارد و آخانواده بستگي به 

انون و شرع اجـازه داده  ق ،ردكولي اگر بيجا مخالفت  ،دارد حقّالبته پدر 
ننـد و او  كه همان قاضي باشد مراجعـه  كنفر بيطرف و خارج  كه به يك

ا مخالفت و رضـايت  لّوا .ه مخالفت او بجا يا بيجا استكتشخيص بدهد 
  .نهاآجز خود  ؛ديگري براي ازدواج شرط نيست

وجه  هيچ بينيم به ه ما امروز مينكآ ،هاي قبل از ازدواج ييشناآاما 
ادامـه ندهـد مگـر     ،سـي دارد كهر  .ادامه هم ندهيد اصالً .يستخوب ن
ـ وا .ره بـراي ازدواج اسـت  كي اين مـذا  ه ادامهكند كر كه فكوقتي  در ا لّ

ه كـ آن اخبـاري   ــ  خـوانم  ه من مـي كها را  نامهاخبار روزبعضي از اين 
ات كـ خيلـي ن  ـ ردكشود  ي دارد و اظهار نظر مييي حقوقي و قضا جنبه

هـيچ قـانوني    .يـد آ نمـي دارد كه اينها از قانون بروجود غريبي عجيب و 
ه كـ بطوري ،نـد كي ازدواج و وضعيت زن و مرد را منظم  لهأتواند مس نمي
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از تجـاوز بـه خـارج    كـه  قانون مثل دو تا ديواري است . هميشگي باشد
 بـه ه براي سـوار شـدن   كي يهاروها و راه مثل سقف .ندك جلوگيري مي

از ايـن  و ديـوار اسـت   آن ن طـرف  آف و اين طـر در ه كهواپيما هست 
ي بايد برويـد  ينيد از راهروكفرض  .رو بايد برويد تا به هواپيما برسيدراه
 ،نيفتيـد  طرفن آه از كاين براي اين است  .ن ديوار استآه دو طرف ك

ولي اين ديوار مانع شما براي رفتن بـه هواپيمـا    .هم نيفتيد طرفاز اين 
قوانين ازدواج هـم   .ا ديوار راه را ادامه بدهيدبايد در بين اين دو ت .نيست
  .ور استطهمين

موضوع عرف و عادت و رسـمي اسـت   در اينجا  ،مهمتر از قانون
. گيرنـد  شوند و ياد مي ه فرزندان در خانواده و نزد پدر و مادر تربيت ميك

ه كـ ي ديگـري   لهأمس .ي ازدواج است لهأله هم همين مسأمهمترين مس
ي  تعهـد تمـام هزينـه    ه البته چون بعداًكمالي است  ي لهأمس وجود دارد

زن بايـد مطمـئن    ،ي مرد اسـت  خانواده و تمام زحمات خانواده به عهده
 .ه خـرج ايـن خـانواده را بدهـد    كـ ه اين مرد قابليت ايـن را دارد  كشود 
ولـي  ، م داشـته باشـد  كـ خيلي  ، يان است االن ثروتي نداشته باشدكمم

ل هـم چيـزي   ن صـورت اگـر همـان او   آر د ،ار باشـد كـ نيرومند و اهل 
ـ بايد ي مالي  لهأبه مس. نداشت اشكالي ندارد رد و حـال  كـ ه حداقل توج

و ايـن   توجـه اين . كنند ي مالي مي لهأه را به مسه حاال بيشترين توجنكآ
ه اگر فشـار  كه و نظر قرار بگيرد بعد از ازدواج هم بايد مورد توج ،لهأمس
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هـاي خـود از صـداقت و    مـرد يـا در كار  ، دزياد باش زندگي از طرف زن
شود و يا بايد از هـم جـدا    ي او خراب مي لهكشود يا  درستي منحرف مي

ارزد بـه   نمـي  ،دام از اين شقوق را بگيريـد كه اگر هر كاين است  .شوند
ـ حتّـي بـه ارزش اينكـه    . زندگي شما مختـل شـود  ه اينك گردنبنـد   كي

ي  نيـد همـه  كفـرض  . لي باالترخي ،ه نهكمرواريد  ؛باشيدمرواريد داشته 
واقع هم همـين  . به گردن شما بند مرواريدي هستند ها گردن اين ستاره

فريده و خود او گفتـه زمـين و   آي اينها را براي ما  ه خداوند همهكاست 
نه اينكه بگذاريم در البته  ،فريدمآهمه را براي تو  ها را و سمان و ستارهآ

ه زنـدگي  كـ نيـد  كت ه و دقّي توجخيل مسألهاين به خالصه . جيب خود
  .ي مالي به هم نخورد شما از جنبه
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ی      ش زن د    ز
ّ
ؤ ت   د،    /ا

ن    زن  د  ش  ی باید   و   ی دار ند   ا   ی   / با

وی      زن  ه ی  د /  دارد  د  دن  ت،      وادار  ت  زن   کار   عا   1ا
*****  
ِه الـرَّْحمِن الـرَّحيم  حـوا ي داسـتان آدم و   از مجموعـه  . بِْسِم اللَـّ

مطلبي كه بايد بيشتر به آن توجه كنيد . شود مطالب فراواني فهميده مي
گويـد ولـي در قـرآن بـه ايـن صـراحت        و در تورات بطـور صـريح مـي   

توانـد   شـود زن اگـر بخواهـد مـي     گويد، اين است كـه معلـوم مـي    نمي
ل بزند و او را وادار به گناه كند و به همـين طريـق هـم    شوهرش را گو

نقـش زن در اينجـا   . تواند شوهر خود را به راسـتي و درسـتي وادارد   مي
شود گفت اگر مردي خوشنام اسـت و يـا    بطوريكه مي. خيلي مؤثر است

مـرد،   ي فطرت و تربيت و فعاليت خود خوب زندگي كرده، جدا از مسأله
شايد ظاهراً اينطور نشـان داده  . خود است زنِ اي را مديون قسمت عمده

نشود ولي به آن اندازه كه وجود زن در زندگي مرد مـؤثّر اسـت، وجـود    
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تـر از   زيرا عواطف در انسان بسيار قـوي . مرد در زندگي زن مؤثّر نيست
ي جسمي آنهـا، از   منطق و استدالل است و ارتباط مرد و زن بجز جنبه

هـا، نقـش    طـف اسـت و از ايـن جهـت زن    ي رواني مبتني بـر عوا  جنبه
نـه فقـط تربيـت فرزنـدان     . تري دارند و خيلي بايد مراقب باشند سنگين

مثالً مرد . بلكه بايد تربيت شوهران خود را هم در عمل به دست بگيرند
خواهد بتواند آن چيـزي كـه زنـش آرزو دارد بـراي او      هميشه دلش مي

اگر زني بيش از اسـتعداد   حاال ـ هرچند استثناء هم هست ـ فراهم كند
بيـداد راه   و و توان مالي شوهرش از او چيزي بخواهد، مرد يـا بايـد داد  

بيندازد و با دعوا زندگي را متشنّج كنـد و يـا بـه قـولي از راه درسـت و      
صالح و سداد منحرف بشود؛ مـثالً اگـر كارمنـد اسـت بـه رشـوه و يـا        

شـود در   ناچـار مـي   اگر كاسب است. اختالس و امثال اينها كشيده شود
غش به كار ببـرد بـه ايـن حسـاب كـه بيشـتر پـول         و كسب خود غلّ

يعنـي زن  . البته وادار كردن مرد هم به فعاليت، كـار زن اسـت  . دربياورد
اگر هيچ چيز نخواهد، مرد تنبـل و  . هم نبايد به اين دليل چيزي نخواهد

ولي به . را بدواندتواند بدود، او  بايد آن اندازه كه مرد مي. شود بيكاره مي
اين نكته توجه كند كه اگر زايد بر قدرت و توان مالي مرد بخواهـد، يـا   

ي تشنّج در خـانواده حـاكم    پاشد يا روحيه خانواده مضمحل و از هم مي
  .شود شود و يا مرد از راه درست و صالح و سداد منحرف مي مي

. لق شـد خ حواگويند كه اول حضرت آدم و بعد  ها مي در داستان
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. در هر صورت هر دو خلق شـدند . گويد باره چيزي نمي ولي قرآن در اين
گويـد،   ي اينكه چگونه شيطان آنها را گول زد چيزي نمي باز قرآن درباره

ي طـرز   اما تورات شرح مفصلي درباره. گويد شيطان قسم خورد فقط مي
زد، در ، آدم را گـول  حـوا دارد كه شيطان از طريق  حواگول زدن آدم و 

ي اين داسـتان بـه جهـت     از مجموعه. كرد قبول نمي اولحالي كه آدم، 
ي ما و جد ما است و ديگر اينكه در آغاز خلقت،  يهاولپدر  عاينكه آدم

ي  ي سـيطره  دهنـده  همين زن و مرد بودند، به عنوان سمبوليك، نشـان 
  .معنوي زن بر مرد است

و  حـوا اسـتان آدم و  ها و هم مردهـاي مـا از د   شاءاهللا هم زن ان
ــد    ــرت بگيرن ــيطان، عب ــوردن از ش ــول خ ــك   . گ ــا در ي ــر در دني اگ

آرامشي هستند، شيطان آنها را گول نزند كه از ايـن بهشـت دور    بهشت
  .شوند
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ل عمده  کاری از ع A  ت تال ی   ا واد کاری / خا A   ت وم ا    / ذ

 Aن   ضا   اری ک  سا
ّ

ت    ق ه ا وص   /   جا د   و با ند    /ند      ارک   باید   یاز

وری   راف ھما وم     ا ت   ذ ّ ت،  وم    ھم   ا ت  ذ   1ا
*****  

  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم
ـ  حقّو تنبلي هم بد و تباه ساختن  د جامعه است و تقي

ـ  ي ي از امتيازات سلسـله كار هم يكسب و كبه  ي هعلي 
ـ هسـت   هيه بوده واللّ نعمت هللا اوشـش بحمـد  كه در ك

روي  سرمشق بوده و هستند و در خرج هم بايـد ميانـه  
ه كندي ناپسند ست و چنانكار تندي و كه در هر كرد ك

پيشتر هم اشاره شـد نبايـد خـرج را تـا بشـود جلـو       
انـداز   ه آنچه را درآمد است مختصري پسكانداخت بل

ـ رد و آنچه بماند بر زندگاني تقسـيم  ك ـ رد ك ه معنـي  ك
ه بتواند و بر خود سخت كست نه اينااعت و سازش قن
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بگيرد و نبايد انسان در خرج نگاه به باالدسـت نمايـد   
ه به نـادارتر از خـود نگـاه    كه هميشه به رنج باشد بلك
  1.ه خوش باشدكند ك

آداب  و ه در اينجـا آداب زنـدگي  كـ ست اسب كمبحث در مورد 
 آداب شـريعتي فقـط  گـوييم نـه    ه ميكالبته آداب  .ردندكر كمعاش را ذ

كه عمـل   ور باشدطتش چنيشخص يعني  ؛آداب معنوي و طريقتي بلكه
ـ  .آيد پشت سرش مي  انيت وقتي به اين طريق باشد عمل هم متناسب ب

  .آن نيت خواهد شد
ي از كـ هي ياللّ نعمت ي در سلسله .ستنيفرمايند تنبلي خوب  مي
ار و كـ يـك  ال بـه  اشـتغ  ولي، اهللا نعمت شاه مان حضرتزل شرايط از او

اري بـر  كـ البتـه گـاهي اوقـات بي    .م استذمواري مبيكه ك ؛است بسك
اوضـاع اقتصـادي    ،بخصـوص در جهـان امـروز    .شود انسان تحميل مي
تـي از  كبينـيم هـر ممل   ها مي ه هميشه در روزنامهكآيد  طوري پيش مي

آن  سـت بـر  ااين چون غيـر ارادي   .نالد ست و ميااران نگران كتعداد بي
 .، درست نيسـت ار باشدكبيشخص ار باشد و كه كولي اين .نيست حرجي
  .اند ردهكارگي را نهي كدر واقع بي يعني

ـ  ،نـد ا هعبارتي فرمود كه يكدر اينجا در ضمن اين  ي نظريـه  كي
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را نيـز   ــ  بگذاريـد را هرچـه اسـمش   يا  ـ اقتصاديي  نظريه ،اجتماعي
جامعـه   حقّاختن اري ضايع سكبيفرمايند  ميه كو آن ايناند  مطرح كرده

ار كخواهم بي مي ،ه اختيار خودم را دارمكن است بگويد كار ممكبي .ستا
 امـرار معـاش  تواند  به هر مناسبتي دارايي دارد و ميه كسي كيا  .بگردم

تلـف  را وقــت  زندگي كنـد و  و از درآمدش  ممكن است بنشيند ،نـدكب
باشـد بايـد   ر جهت ولو نيازمند نه يعني به .صحيح نيست اين هـم ،ندك
  .ندكار ك

 حـقّ  نِتبـاه سـاخت  بيكـاري   ،انـد  ه فرمـوده كتوضيح اين عبارت 
اش ايجاد ثـروت   ردن نتيجهكار كگويند  در علم اقتصاد مي :ستاجامعه 

وقتي  .هاولي منابعار و سرمايه و ك :ن داردكتوليد سه ر .براي جامعه است
اگـر  . آورد مـي وجود ه جهات جديدي در جامعه ب ،يب شدكار با اينها ترك
ه كآورد  وجود ميه ي بكو خورا ، ميوهگندم ،ردكار كوقتي  ،شاورز استك

ـ    ،اگر صنعتگر اسـت . به مصرف جامعه برسد ه صـنعت و محصـولي را ب
فرض  ؟ندكنكار اگر  اما .جامعه است ي ه موجب استفادهكآورد  وجود مي

بـراي  ، سدنر آن ، بهندكن توجه آن ، بهسي باغاتي داشته باشدكيد يبفرما
 ،ري، مـديريت كـ ار فكـ  ،ار بازويي نيسـت كار هم فقط ك ـ ندكار نكآن 

ميوه  .دهد حاصل نمي درختاين  ،ندكار نكاگر  وا ـ ستاار كاينها همه 
 جامعه حقّ ،شود و گرانتر ميشود  ميناياب  شهرميوه در داخل  ،ه نبودك
، نياز نداريه تو ولو خودت كگفت به او بايد  .رود مردم از بين مي حقّ و
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گردنـت   اي بر وظيفه كاز لحاظ عضويت جامعه ي و عضو جامعه هستي
ـ . نيكهمنوع خودت را ب ي ه بايد رعايت حال همهكهست  رعايـت   كي

ـ ت به گردش بياكني و ثروت مملكار كه كاين است  ايجـاد  د و توليـد  ي
  .ستا كار اين اثر اجتماعي .بشود

ولـي بـه    ،شخصي نيسـت براي رفع نياز  اًار صرفكثروت و و اما 
ه كـ اند موظف اسـت   ه فرمودهكسي مطابق همين بياني كهر جهت هر 

ه كـ سـت  ام موظـف  قـاً هـ  اخال ،در مقابـل  ،ندكند و توليد ثروت كار ك
و توليـد  گوينـد   مـي  ،در عـرف مـردم  كه دانيد  مي. ندكم كمصرفش را 

 ،نه توليد چيزهاي ناباب و نادرست ـ ستاتوليد وقتي وظيفه ما  .مصرف
ه زيـاد  كتوليد را موظف است  ـ ستاه براي جامعه مفيد كتوليد چيزي 

ند نـه  كم ك ؛ندكـم كه مصرفش را كل موظـف است به همان دلي .ندك
 بـه  !نـه  ،بـر خـودش سخــت بگيــرد     شته باشد امـا ـه داكمعنا  اينبه 

 ي يعني بـراي توسـعه   ؛ندكروي ن زياده اما ندكه دارد مصرف كاي  اندازه
ــود  ــرف خ ــعه مص ــا توس ــثًال  ي ش ي ــهكم ــافه  ارخان ــرض  اش اض ق

 ي ه اقتضا دارد به انـدازه كاي  بايد به اندازه ـ مصرفبراي قرض  ـ ندكن
 ه بـراي تمـرين  كـ نـد و بل كمتناسب بـا درآمـدش مصـرف ب   و درآمدش 

ـ  ، ولو صـد مقدار ولو مختصر كجويي هميشه ي صرفه درآمـدش را   كي
 ،ن اقتصـادي فعلـي دنيـا   در دورابخصوص  .ندكانداز  هرچه مختصر پس
ايـن   زا. آورد توسـعه دادن نتيجـه خـوبي بـار نمـي      ،وام گرفتن و با وام
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ايـن   .خواسـت توسـعه كـار بدهـد    ه كـ ند هر وقت ك ه ميكاندازي  پس
  .كندرا مصرف انداز  پس

راف آيات فراواني سجويي و جلوگيري از ا راجع به صرفهدر قرآن 
ْر َتْبذيرًا إِ لاوَ . دداروجود  ريَن ُتَبذِّ ـياطينکنَّ اْلُمَبذِّ تبذير  ،1 انُوا إِْخواَن الشَّ

بـرادران شـيطان    ،نندك وپاش بيجا مي ه ريختكآنهايي  ،رينمبذّنكنيد، 
اسراف نكنيـد   ،2 ُيِحبُّ اْلُمْسِرفينُه لاِرفُوا إِنَّ ـُتسْ َولا :فرمايد يا مي .هستند

ي را اگـر  القـ ايـن جنبـه اخ  . نندگان را دوست نـدارد ك رافسخداوند اكه 
درسـت اسـت   البته  .شود ، جامعه هم اصالح مياشخاص در نظر بگيرند

ات جامعـه و  مقرّرگويند علم حقوق يعني علم  ها مي بعضي حقوقدانكه 
ه غالـب  كـ ولي به همـين دليـل اسـت     ،ستمجزّااداره جامعه از اخالق 

 .مند نيسـتند  ه مردم چندان به قانون عالقهكشورها نگران اين هستند ك
آن را  .اسـت  نشـده  طرحقانونشان از لحاظ اخالقي برايشان ه كي اينبرا
جنبه  ،ه اگر از جنبه اخالقيكنند و حال اينك مي چيز اضافي حساب كي

بـه صـورت اخالقـي بـر      د و همين قواعد راننكنگاه  خودار كمعنوي به 
   .شود زندگي اقتصادي مردم هم روشن مي ،دننكطرح خود 

ـ  هايم و شنيد ر اسالم را خواندهمسلمين صد شرح حاالتما  م و اي
همين موجب و  ،اند املي به دستورات اسالمي داشتهكه اعتقاد كم يا ديده
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و حجاز بودند و از لحــاظ اقتصـادي هـم     نجد ه دركه آن اعرابي كشد 
ــايين ســطح ز ــي پ ــدگي خيل ـــه ين ــتند در فاصل ــاهي ك ي داش ــزو وت ج

مسـائل اخالقـي را   ين براي اينكه همـ  .ندوشور جهان شكثروتمندترين 
  .كردند رعايت ميخودشان 

ه بـر خـودش سـخت    كـ جويي در خرج ايـن نيسـت    البته صرفه
 ،راف مـذموم اسـت  سـ ه اكـ وري طست همانات اين اسمش خس ،بگيرد

از  .ردكـ بايـد رعايـت   را حد اعتدال بـين اينهـا   . ستاخست هم مذموم 
حـد   درد و ركـ  زتـرا حندروي در واقع در تمـام مـوارد بايـد ا   كتندروي و 

ه باشـد و  ه به اندازكند ا هفرمود ،وششكدر مورد  حتّي. ردكاعتدال رفتار 
نـد و از  كار كه از بيست و چهار ساعت، چهارده ساعت كند كار نك آنقدر
بـدني،   اركـ ، ريكـ ار فكـ نـوع كـار،   برحسب . ار نباشدكبيهم طرف  آن
ار كـ ايـد  بكه به همان انـدازه   كند مياقتضا را  يساعات ،ارهاي مختلفك
 ، ايـن نـد كار كـ تر اگر هم زيـاد  .ندكايد رعايت ببرا خودش مابقي  .ردك
 يه درآمـدش بيشـتر بشـود و بـه اعضـا     كـ ردن به قصد اينكار كتر يادز

عمل صحيحي اسـت و خداونـد    اش رفاه بيشتري بدهد خود اين خانواده
  .شاءاهللا ، اندهد اجر مي او به
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ل وات    ت 

  
  تومان 1000) / قسمت اول(عرفاني گفتارهاي : جزوه اول

  تومان 1000) / قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني : جزوه دوم

  تومان 1000) / قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني : جزوه سوم

  تومان 500) / قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح 

  تومان 500) / مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت: جزوه چهارم

  تومان 500) / 1375-76قسمت اول (يب عرفاني مكات: جزوه پنجم

  تومان 500) / دي صوتي همراه با سي(استخاره : جزوه ششم

  تومان 500/ مقدمه روز جهاني درويش : جزوه هفتم

  تومان 500) / 1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني : جزوه هشتم

  تومان 500) / قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني : جزوه نهم

  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : زيهديه نورو

  تومان 500) / قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني : جزوه دهم
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  تومان 500) / قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني : جزوه يازدهم

  تومان 500) / قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني : جزوه دوازدهم

  تومان 200) / قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح 

  

***  

  

ي ايـن جـزوات، مسـتقل از هـر سـازمان يـا        توجـه بـه آنكـه تهيـه     با

اسـت جهـت    خواهشمند  گيرد، خيريه يا انتشاراتي صورت مي ي مؤسسه

 0912 583 8242 ي تلفـــن ســـفارش جـــزوات، فقـــط بـــا شـــماره 

  .بگيريد تماس


