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 سيد محمد نجفى یزدىنویسنده :        

              ازدواج و انسان -1

 بر ، حیوان و نبات و جماد حیات گاه عرصه در ، تناسل و توالد و ، تولید و ترکیب و ازدواج

 مسنلهه  اینن  انجام ولی ، گیرد می صورت غرائز صحیح گیری جهت و تکوین قوانین اساس

 کنه  الهینه  قنوانین  و ، شرعیه نظامات و مقررات مبنای بر باید طبیعی عالی برنامه و حیاتی

 هنای  ماینه . بپوشند  عمل جامه ، آمده امامان و انبیاء مهکوتی های گفته و ، مجید قرآن در

 بنه  زن و منرد  در مهربنانی  و ، عشن   ، دوسنتی  ، میل ، غریزه صورت به حقیقت این اولیه

 :شده داده قرار ح  حضرت حکیمانه اراده

 وَ مَنوَدة ً  بَيْننَکُمْ  جَعَلَ وَ اِلَيْها لِتَسْکُنُوا اَزْواجاً اَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ اَنْ آیاتِهِ مِنْ وَ

 .  یَتَفَکَّرُونَ لِقوْم الَیات ذلِکَ فی اِنَّ رَحْمَةً

 او کننار  در کنه  ، بیافریند  جفتنی  خودتان جنس از شما برای که است خداوندی آیات از و

 نشنانه  حقیقنت  اینن  در که ، داد قرار مهربانی و محبّت و عش  شما میان و ، یابید آرامش

 !برند می بسر حقای  به نسبت فکر و اندیشه گردونه در که مردمی برای خداست از هائی

 .  قَدیراً رَبُّکَ کانَ وَ صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْمآءِ مِنَ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ

 و ، داد قرار ازدواج پیوند و خویشی آنان میان و ، آفرید آب از را بشر که خداوندی اوست و

 . دارد قدرت چیزی هر بر تو خدای

 و پسنندیده،  بسنیار  کناری  و مسنتحب  خنود  بخودی اسالم پاک فرهنگ در همسر انتخاب

 پناک  دامنن  کنردن،  زنندگی  عنزب  و مانندن  مجرد که صورتی در ولی نیکوست، ای برنامه

 و ازدواج صنورت  اینن  غینر  در نکنند،  آلوده منکرات و فحشا و معصیت، و گناه به را زندگی

 بایند  کنه  اینجاسنت . اسنت  قطعنی  تکهیفنی  و واجب، ای مسلهه و ضروری زندگی تشکیل
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 آن آیننده  از و ، گذاشنت  اجنرا  بنه  دل و جنان  بنا  ازدواج بنه  نسبت را ح  حضرت دستور

 نسنبت  آینده از ترس که ، نداد راه بخود بیمی مخارج و خرج و مادیّت برنامه در بخصوص

 بنه  اعتمناد  و اتکناء  عدم و ، نفس ضعف مولود و ، شیطانی ای برنامه زندگی امور گذران به

 . است هستی بساط کارگردان

 تنممین  بنرای  را مقدسش وجود ضمانت و ، ازدواج با رابطه در را ح  فرمان و دستور اینک

 . کنید مالحظه ، نور مبارکه سوره از ای آیه در زندگی مخارج

 یُغْننِهممُ  فُقَنرآءَ  یَکُونُوا اِنْ اِمائِکُمْ وَ عِبادِکُمْ مِنْ الصّالِحينَ وَ مِنْکُمْ یامیاالْ اَنْکِحُوا وَ

 .  عَليمٌ واسِعٌ اهلل وَ فَضْلِهِ مِنْ اهلل

 نکنا   زمیننه  و ، دهید همسر را خود شایسته کنیزهای و غالمها و مجرد جوانان و دختران

 بنی  خنود  نهایت بی فضل از خداوند ، باشند تهیدست و فقیر چنانچه ، آورید فراهم را آنان

 اینن  و اسنت  امنر  ادبی قواعد نظر از " انکحوا ". است عهیم و واسع خداوند و کند نیازشان

 . است زنان و مردان کهیّه و ، جامعه فرد فرد متوجه دستور و امر

 اینن  از جنز  و ، دارنند  ازدواج بنه  نیناز  کنه  آنان برای ازدواج وجوب جهتی در شریفه آیه از

 لنزوم  دیگنر  جهتنی  در و ، گردد می استفاده ، شود نمی تممین آنان سالمت و پاکی طری 

 برای ، دارند زمینه این در مالی توان که آنان و ، مادران و پدران بخصوص ها خانواده اقدام

 . شود می استفاده دختران و پسران جهت زندگی تشکیل

 نکنيد گيری سخت نکاح برنامه تحقق در

 گُنل  و ، غرائنز  غنچنه  شنکوفائی  هنگنام  بنه  بخصوص ، مرد به زن میل و ، زن به مرد میل

 و ، انسنانی  ، طبیعنی  امنری  ، ازدواج بنه  نیناز  بوقنت  آن قنوّت  و قدرت و شدّت و ، شهوت

 بنه  نسبت بح  های خواسته و آمال و آرزوها. نیست انکار قابل کسی برای و ، است حیاتی
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 دختنر  و پسنر  از اعنم  جوانان وجود در زناشوئی پیمان و زندگی تشکیل ابتدای در و آینده

 آمناده  دختنر  و پسنر  دارای کنه  منادرانی  و پدران بخصوص هرکس برای که است واقعیاتی

 . است واضح حقیقتی و روشن امری روز وسط آفتاب بمانند هستند ازدواج برای

 پیشنگیری  جهنت  برنامه و روش عالیترین و ترین محکم و برترین و بهترین مهمتر همه از

 بنه  دختنران  و پسران ازدواج ، منکرات و فحشا غرقاب در افتادن از جامعه حفظ و ، گناه از

 اقنوام  و منادران  و پدران بر اول مرحهه در اساس این بر ، است آن مناسب زمان و نیاز وقت

 اسنت  واجنب  ، است سهیم خانواده دختر و پسر ازدواج مسلهه در که کس هر و خویشان و

 تنرین  سناده  به خود دست با و ، کنند گیری آسان الهی خواسته این مقدمات به نسبت که

 و دختنر  بنر  بعند  مرحهنه  در و ، آورند فراهم را ازدواج زمینه شیوه ترین آسان به و ، روش

 بنه  نسنبت  بیجنا  توقّعنات  از کنه  اسنت  ضنروری  دارند را یکدیگر با ازدواج قصد که پسری

 شود ریزی پی ای سعادتمندانه زندگی بنای و ، بپرهیزند ، سخت شرایط ایجاد و ، یکدیگر

 . برپاگردد آخرت و دنیا خیر ساختمان و ،

 زندگی امر در بخصوص خود امور در که آنان اخبار، و روایات و قرآن آیات طب  شک بدون

 مهربنان  خداوند کنند، می گیری آسان خود پسران و دختران ازدواج مسلهه در مخصوصاً و

 آننان  بنه  محشر صحرای در میزان و کتاب و حساب امر در الخصوص عهی آخرت و دنیا در

 دچنار  ناخودآگناه  را انسنان  ازدواج و نکنا   مسلهه در زیاد بسیار دقت گرفت، خواهد آسان

 اگر گیرد، می انجام ساده بسیار بسیار زوج دو ازدواج طبیعت نظام در کند، می سختگیری

 نظنام  اینن  تردید بدون بود، دشوار و سخت امری ازدواج امر موجودات حیات گاه عرصه در

 دختنران  و پسران مادران، و پدران. نداشت خارجی وجود هست االن که صورتی به احسن

 در شنرایط،  تنظنیم  در صندا،،  و مهنر  تعینین  در انسنانی،  و الهنی  برنامنه  این مقدمات در

 سخت محهی رسوم و عادات اجرای در و عروسی، و عقد مجهس و نامزدی، جشن برپاکردن

 امنر  تنا  ندهیند،  پیشننهاد  را ای برنامنه  خانواده، دو قدرت و طاقت از خارج و نکنید، گیری
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 و سنهل  را شنما  امور آخرت و دنیا در هم مهربان خداوند و بگیرد، صورت آسانی به ازدواج

 درس برکنت  و خینر  مننابع  آن از و ، کنید خود پیشه را تقوا اهل روش بیائید. نماید آسان

 و ، سنعادت  و نیکبختی که ، کنید برپا ح  اولیاء آن اوصاف اساس بر را زندگی و ، بگیرید

 آن بنا  همناهنگی  سنایه  در ، کرامنت  و شنرافت  دهننده  تخق  و ، آخرت و دنیا خیر تممین

 . است ابد و ازل جمال عاشقان

 :کند می معرفی چنین را تقوا اهل( السالم عهیه)امیرالمؤمنین

 .  مَأْمُونَةٌ شُرُورُهُمْ وَ مَأْمُولَةٌ خَيْراتُهُمْ وَ خَفيفَةٌ حاجاتُهُمْ وَ عَفيفَةٌ أَنْفُسُهُمْ

 خیری هر و ، سبک بسیار نیازهایشان ، است آلودگی هر از خودداری گردونه در وجودشان

 . ایمنند آنان شّر از همگان و ، رود می توقع آنان از

 از خنارج  امور تحمیل ، بیجا توقعات از باید ، ازدواجند اندرکار دست که آنان صورت هر در

 نسنبت  چشمی هم چشم ، غهط رسوم و عادات بند در افتادن ، هوس و هوا پیروی ، طاقت

 پاینه  بنر  ابتندا  از را ازدواج بنای و ، بپرهیزند نکا  امور تمام در گیری سخت و ، دیگران به

 قنراد  حن   حضنرت  خوشننودی  جهب محض و گیری آسان و سهولت ، صال  و خیر ، تقوا

 عننوان  بنه  قنبال  کنه  همسنری  بنا  کنه  است مرد بر گرفت صورت ازدواج امر چون و. دهند

 ضامن و دهد ادامه او با زندگی به بسته زناشوئی پیمان او با و پسندیده و دیده را او ازدواج

 شنوهر  بنا  کنه  اسنت  زن بنر  و ، باشد شده برقرار دو آن بین که الهی رحمت و مودّت بقای

 سنازش  در از پذیرفته را وی و کرده شرعی مالقات نکا  عنوان به عقد از قبل را او که خود

 . کند رعایت ها زمینه درتمام را او حقو، و ، برآید کردن زندگی آسان و

 و رسنم  کنردن  پیناده  و ، مهمان کثرت ، پرخرج مجالس ، زیاد مهریه گرو در شلون حفظ

 انتخناب  به شلون حفظ ، نیست شرایط در سختگیری و ، منط  با مواف  غیر و بیجا رسوم

 و ، خنانواده  دو حانب از اسالمی اخال، مراعات ، سهل و ساده های برنامه رعایت ، کفو هم
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 مهنر  به دادن تداوم و ، یکدیگر به نسبت شوهر و زن جانب از انسانی و الهی حقو، رعایت

 از زنندگی  مانندن  دور و ، زوجینت  بقاء برای زن و مرد جانب از رأفت و عش  و ، محبت و

 . است روانی و عصبی بیماریهای عوامل و آشوب و جنجال

 زن و مرد هر برای عهیهما اهلل سالم زهرا فاطمه و امیرالمؤمنین چون شوهری و زن زندگی

 ، خنانواده  افنراد  آرامنش  باعن  ( السنالم  عهیها)فاطمه. است زندگی درس بهترین مسهمان

 عهینه )عهنی  و ، خاننه  در زنندگی  هنای  زمیننه  کننده برقرار ، خود بزرگوار همسر بخصوص

 دلسنوز  معاونی و ، فرزندان برای مربّی و مهربان پدری و ، همسرداری اعالی نمونه( السالم

 ، آرد کنردن  خمینر  ، نظافنت  از خاننه  عنادی  های برنامه در او. بود خانواده و خانه امور در

 خاننه  امور انجام در همسرش به گذاشت نمی او. نداشت امتناعی و اِبا ، داری بچه به کمک

 . باشد( السالم عهیها)فاطمه با انجامش زندگی امور تمام و ، بگذرد سخت

 و ینار  زنندگی  شنلون  تمام در و کنند، رعایت را یکدیگر حقو، است واجب شوهر و زن بر

 و نمنرود  و فرعنون  امثنال  اعمنال  بنه  فقنط  سنتم  و ظهم نکنند تصور و باشند، هم مددکار

 شنود  دیگنری  خناطر  رنجنش  باع  بناح  که عمهی هر بهکه شود، می گفته تاریخ طاغیان

 هنر  از اندک گرچه تجاوزی گونه هر از و ندارد، دوست را ظالم و ظهم خداوند و است، ظهم

 . است بیزار باشد که کسی

 روایات نظر از ازدواج اهميت و ارزش

: مَواضِنعَ  أَرْبَعَنةم  فی السةماءِ أَبْوابُ یُفْتَحُ: قالَ( وسلم وآله عليه اهلل صلی)النَّبمیِّ عَنم

 عِنْندَ  وَ الْکَعْبَنةم  بنابم  فَنتْحم  عِنْدَ وَ الْوالِدِ وَجْهِ فی الْوَلَدِ نَظَرم عِنْدَ وَ الْمَطَرم نُزُولم عِنْدَ

 النِّکاحم

 رحمنت  و عناینت  موقنع  چهار در: فرمود که است( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)خدا پیامبر از

 صنورت  بنه  فرزنند  کردن نظر هنگام به ، باران باریدن وقت به":شود می انسان متوجه ح 
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 عقند  که وقت آن و ، شود می باز کعبه خانه در که زمان آن در ، محبت و مهر باب از ، پدر

 نکنا   عرصنه  وارد ، جدیند  زنندگی  جهت یکدیگر با نفر دو و ،" شده بسته ازدواج پیمان و

 . شوند می

 مُسْنلِم  امْرمء حَظِّ فَمِنْ یِّمَاالَ زَوِّجُوا وَ تَزَوةجُوا(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)النَّبمیُّ قالَ

 . بمالنِّکاحم سالمماالْ فِی یُعْمَرُ بَيْت مِنْ اللّهِ إملَی أَحَبة شَیْء مِنْ ما وَ أَیِّمِهِ قيمَةم إمنْفاقُ

 را مجنرّد  دختنران  و پسنران  و ، کنیند  ازدواج: فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)خدا رسول

 عهنده  به را زنی کردن شوهر مخارج که است این مسهمان بختی نیک نشانه ، دهید همسر

 شنود  آبناد  نکنا   سبب به اسالم در که ای خانه از محبوبتر ح  حضرت نزد چیزی.  بگیرد

 . نیست

 فنی  لَهُنمْ  یُحْسِننُ  اللّنهَ  فَإمنَّ أَیاماکُمْ زَوِّجُوا(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)النَّبمیُّ قالَ

 .  مُرُوّاتِهممْ فی یَزیدُهُمْ وَ أَرْزاقِهممْ فی لَهُمْ یُوسِعُ وَ أَخْالقِهممْ

 تنا  ، دهیند  زن را خنود  عنزب  و مجنرد  منردان : فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)اکرم نبی

 . کند رازیاد جوانمردیشان و ، گشاده و فراخ را روزیشان و ، نیکو را اخالقشان ح  حضرت

 سُننَّتی  عَننْ  رَغِبَ فَمَنْ سُنَّتی النِّکاحُ(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)اللّهِ رَسُولُ قالَ

 .  مِنّی فَلَيسَ

 و راه از کنس  هنر  ، اسنت  منن  روش ازدواج: فرمنود ( وسنهم  وآله عهیه اهلل صهی)خدا رسول

 . نیست من از بگرداند روی من روش

 اللّهَ فَلْيَتَّقم ، دینِهِ نِصْفَ أَحْرَزَ فَقَدْ تَزَوةجَ مَنْ(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)النَّبمیُّ قالَ

 .  الْباقی النِّصْفِ فِی
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 را دیننش  از نیمنی  ، کنند  ازدواج کنس  هنر : فرمنود ( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)ح  رسول

 . کند رعایت را الهی تقوای دیگر نیم به نسبت بازیافته

 زَوْجَنة  مِنْ لَکَ هَلْ: لَهُ فَقالَ أَبی إملی رَجُلٌ جاءَ: قالَ( السالم عليه)عَبْدِاللّهِ أبی عَنْ

 .  زَوْجَةٌ لِیَ وَلَيْسَتْ لَيْلَةً بمتُّ أَنّی وَ فيها ما وَ الدُّنْيا لِیَ أَنَّ أُحِبة ما: أَبی فَقالَ ال: قالَ

 همسنر  فرمنود  ، آمند  باقر حضرت پدرم نزد مردی: فرماید می( السالم عهیه)صاد، حضرت

 منن  از اسنت  آن در آنچه و دنیا ندارم دوست گفت او به پدرم ، ندارم داشت عرضه ؟ داری

 :فرمود و داد ادامه را گفتارش پدرم آنگاه ، برم سر به همسر بدون را شب یک و باشد

 . نَهارَهُ یَصُومُ وَ لَيْلَهُ یَقُومُ أَعْزْبَ رَجُل مِنْ أَفْضَلُ مُتَزَوِّجٌ رَجُلٌ یُصَلّيهمما الرَّکْعَتانم

 عبنادت  به عزب مرد شب قیام از است بهتر ، خواند می همسردار مرد که نمازی رکعت دو

 !!روز در گرفتنش روزه و

 ، کنن  فنراهم  را ازدواجنت  وسائل پول این با فرمود و داد مرد آن به دینار هفت پدرم آنگاه

 :فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)ح  رسول که

 . است رز، وسعت باع  که کنید انتخاب همسر. لَکُمْ أرْزَقُ فَإمنَّهُ هْلَاالَ إمتَّخِذُوا

 الْباهَ مِنْکُمُ اسْتَطاعَ مَنم الشَّبابم یامَعْشَرَ(:وسلم وآله عليه اهلل صلی)اللِّهِ رَسُولُ قالَ

 .   لِلْفَرْجم أَحْصَنُ وَ لِلْبَصَرم أَغَضُّ فَإمنَّهُ فَلْيَتَزَوةجْ

 ازدواج اسنت  قدرت را شما از کدام هر جوانها: فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)خدا رسول

 . بماند پاک دامنتان و ، کند دنبال را زنان کمتر دیدگانتان تا ، کند

 .  التَزْویجم مِنَ اللِّهِ إملی أَحَبِّ سْالمماالِ فِی بمناء مِنْ ما( وسلم وآله عليه اهلل صلی)وَقالَ
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 . نیست ازدواج از محبوبتر خداوند نزد اسالم در بنائی هیچ: فرمود حضرت آن و

   . السةعادَ م نِصفَ أُعْطِیَ فَقَدْ تَزَوةجَ مَنْ( وسلم وآله عليه اهلل صلی)قالَ وَ

 . آورده دست به را سعادت از نیمی کند ازدواج کس هر: فرمود خدا رسول نیز و

 عَنجة  إمالّ سِننِّهِ  حَداثَةم فی تَزَوةجَ شابٍّ مِنْ ما(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)النِّبمیُ قالَ

 .  الْباقی الثُّلُثِ فِی الْعَبْدُ اللّهَ فَلْيَتَّقم دینِهِ ثُلُثَیْ مِنّی عَصَمَ وَیْلَهُ یا وَیْلَهُ یا الشَّيْطانُ

 ، کنند  ازدواج جنوانی  اوائنل  در کنه  کنس  هر: فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)خدا رسول

 ، داشنت  نگناه  منن  دستبرد از را دینش سوّم دو ، او از فریاد ، او از فریاد: زند فریاد شیطان

 . کند رعایت را تقوا جانب ، دیگرش سوم یک نگهداری در خدا عبد باید پس

 منی  زن و منرد  نصنیب  بزرگنی  منافع چه و دارد قرار واالئی ارزشهای چه ازدواج در راستی

 برای را راه ها خانواده کاش ای!  شد قائل اهمیتی و عظمت چه ازدواج برای اسالم و نماید

 سنازی  زمیننه  و گینری  سخت از دست و کردند می باز انسانی و الهی مهم امر این تسهیل

 مراسنم  اینن  انجنام  بنه  خنود  شلون حّد در و داشتند برمی فرسا طاقت شرایط تحق  برای

 آمند  منی  دسنت  از و بود حاضر که آنچه به قناعت طری  مسلهه این در و کردند می اقدام

 بنرآورده  آرزوهایشنان  و ، برسنند  خنود  طبیعی امیال به پسران و دختران تا ، پیمودند می

 و ، نگنردد  نعمنت  کفنران  به تبدیل است ح  های نعمت که آنان شهوات و غرائز و ، شود

 . نشود آلوده معصیت و گناه به آنان پاک دامن

 ، آلنودگی  و فسناد  شدن گسترده ، شهوات و غرائز در انحراف ، آرزوها و آمال ماندن حبس

 و تحصنیل  در سستی ، غیر ناموس به تجاوز ، زنا و خودارضائی ، گناه هوس و چرانی چشم

 ؟ دارد کجا در ریشه دیگر بالهای و ، روانی و عصبی بیماریهای ظهور ، عبادت در تنبهی
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 رسنوم  چنگنال  در اسیران و ، سختگیر مادران و پدران از باید را باال سلواالت اوّل درجه در

 ، دختنران  و پسنران  خنود  از بعد درجه در و ، همچشمی چشم گرفتاران و ، غهط عادات و

 قدرت که آنانی از باید سوّم مرحهه در و ، دورند تقوا گاه عرصه از که دخترانی و پسران آن

 بخنل  خندا  راه در منال  انفنا،  از ولنی  ، دارنند  جواننان  بنرای  را ازدواج بساط آوردن فراهم

 ، دارنند  دنینا  اینن  در قبنول  قابنل  و عقهنی  و منطقی پاسخ هر که ، خواست پاسخ میورزند

 !! . داشت خواهند ، قیامت روز در الهی عدل دادگاه در را پاسخ همان حتماً

 هجامع و خانواده در الهی تقوای . 2

 تقوا حقيقت

 " وقنی  " دارد را مفهوم ترین اصیل و زیباترین که معنوی، کهمه این ریشه و لغوی، مصدر

 خنویش  موجودینت  تمنام  حفظ و ، پیشگی پروا و ، خودنگهداری معنای به " وقی ". است

 توانی و قوّت و قدرت و روحیه ، حقیقت در " وقی ". است الهیه نواهی و محرّمات برابر در

 حرام لذائذ و معصیت برابر در نفس ضبط و ریاضت و ، گناه ترک تمرین طری  از که است

 بهترین گناه از خودداری روحیه کسب و ، تقوا تحصیل برای برداشتن قدم. آید می بدست

 عبنادتی  ، اسنت  عبادت تقوا تحصیل. است اعمال ترین پسندیده از اعمال میان در و ، قدم

 تردیند  بندون  کنه  اسنت  هنائی  برنامنه  جمهه از و ، گیرد می صورت ربّ حضرت امر به که

 . داشت خواهد دنبال به را ح  حضرت خشنودی

 اسنت  انسانی حیات گاه عرصه در تقوا تحق  ، اخالقی و مالی و بدنی عبادات انجام فهسفه

 ، کرامنت  اساس تقوا. نیست عبادت ، نباشد تقوا بوجودآورنده که عمهی و حرکت و عبادت.

 از مرکنب  جامعه یک. است آخرت و دنیا خیر کهید و ، سعادت خمیرمایه و ، شرافت ریشه

 در. اسنت  فرزنند  تعندادی  و شنوهر  و زن ینک  از مرکنب  خنانواده  ینک  و ، خانواده هزاران

 ، تقواباشنند  رو  دارای انسنانها  فردفنرد  اگر ، افرادند جامعه و خانواده بنای مصالح حقیقت
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 خینر  منبع یکدیگر به نسبت آن افراد کهیّه که داشت خواهیم ای جامعه ، سالم ای خانواده

 . بود خواهند امان در یکدیگر ضرر و شّر از همگان و ،

 بنه  آراسنته  کنه  ، اسنت  الهی واجب شوهران و زنان بر سالم خانه یک داشتن برای براستی

 خنود  فرزنندان  به را الهی بامنفعت خواسته این تقوا که است ضروری و الزم و ، باشند تقوا

 چنه . آورنند  فنراهم  خنود  فرزنندان  در را تقنوا  تحق  زمینه کار ابتدای از و ، دهند سرایت

 ارزینابی  بنه  آنگناه  ، کنیند  توجنه  رواینات  و ، قنرآن  آیات در تقوا فراوان منافع به نیکوست

 تقنوا  بنه  آراسته پسران و دختران تمام اگر که ، بنگرید را واقعیت این دورنمای و برخیزید

 چنه  و ای چنه خاننه   کننند  اقندام  ازدواج بنه  مهکوتی سرمایه و مایه این با اینان و ، باشند

 ! ؟ آید می بوجود ای جامعه

 آن ارزش با مراتب و تقوا

 و روحنی  سنفرهای  و ، هسنتند  بصنیرت  اهنل  قرآن تعبیر به که آنان و ، بینایان و بیداران

 تقنوای  ، الخاص خاصّ تقوای:  کنند می ذکر مرتبه سه تقوا برای ، اند کرده طی را معنوی

 عام تقوای ، خاص

 منی  توضنیح  بدینگونه را مرتبه سه این مهمی بسیار روایت در( السالم عهیه)صاد، حضرت

 :دهند

 تنرک  بنه  رسند  چنه  اسنت  حنالل  ترک از عبارت آن و است اهلل فی بااهلل تقوای اول مرتبه

 . است الخاص خاصّ تقوای این و شبهه

 بنه  رسند  چه است شبهات تمام از خودداری از عبارت آن و است اهلل من تقوای دوم مرتبه

 . است خاص تقوای این و حرام
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 آن و است خداوند الیم عقاب و جهنم عذاب خاطر به ، خوف از برخاسته تقوای سوم مرتبه

 .  است عام تقوای این و است محرمات و گناهان تمام ترک از عبارت

 صناحبان  که ، معناست این به( السالم عهیه)صاد، امام گفتار در حالل ترک از منظور البته

 آنهنا  بنه  زینرا  ، رونند  نمنی  دنبنالش  بنه  ، اسنت  حالل که اموری از بسیاری تقوا گونه این

 منی  رعاینت  را قناعنت  کمال نیازمندند آن به که هم حاللی در و ، کنند نمی نیاز احساس

 بنر  قنوّت  من برای کند ادعا کسی اگر و ، است میسّر همگان برای قناعت بر قدرت . کنند

 منادی  امنور  گنرفتن  محندود  و ، حنالل  به قناعت. شود نمی پذیرفته او از ، نیست قناعت

 هنای  لبناس  و ، قیمت گران های مرکب و ، آنچنانی های خانه داشتن از پرهیز و ، زندگی

 پسندیده است ای برنامه و ، اخالقی است کاری ، رنگین های سفره انداختن و ، العاده فو،

 . زندگی شلون تمام در الهی تقوای تحق  برای است ای زمینه و ،

 اسراف و گرائی تجمل

 مطناب   ای برنامنه  و ، ناپسند امری و ، شیطانی کاری ، ح  نظر از ، اسراف و گرائی تجمل

 هنای  زمیننه  تمنام  در انسنان  که ، دارد مانعی چه. است حیوانی شهوات و ، نفس هوای با

 ماینه  و ، راحنت  سنبب  قناعنت  کنه  ، کنند  رعایت را قناعت بخصوص و الهی حدود زندگی

 ، شنمن  درخور ای خانه به بدن نیاز. است باطن ناامنی و دلهره و اضطراب دوای و ، آزادگی

 زنندگی  بنای در. شود می برطرف اندازه به خوراکی و لباس و ، معمولی مرکبی و وسیهه و

 مخنارج  و بنرج  از و ، گرفنت  خو معمولی خرج به و ، داشت پرهیز همچشمی چشم از باید

 قیافنه  در را غنرب . جست دوری است مطر  مُد و تجمل عنوان به آنچه تحصیل و ، اضافی

 زینادی  اشنتباهات  و خطاهنا  دچار آنان ، ندهیم قرار سرمش  و الگو و اسوه زندگی شکل و

 ، نوشنتند  و گفتند چه هر که ، نشود ما ذهن در معنا این عامل تکنیک و صنعت ، هستند

 بنا  مطناب   دارند زندگی شکل و قیافه از را آنچه و ، است صحیح نویسند می و گویند می و

 . است واقع
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 اسنت  منطقه و محهّه و دیار و شهر و ، تن و روان بهداشت ، است مهم اسالم آئین در آنچه

 و فنردی  ایمنان  و اخنال،  و معنوی و مادی امور از است توجه مورد فرهنگ این در آنچه ،

 و ، گرائنی  تجمل و اسراف. است انسان آخرت و دنیا مصهحت به که است همان ، اجتماعی

 اقتصناد  و قناعت از بدور زندگی ظاهر قیافه و شکل آرایش و سنگین، های خرج در افتادن

 فرهننگ  اینن  منذمّت  مورد است مسهمانان عبادت محل که مسجدسازی مسلهه در حتی ،

 . است ساز انسان مدرسه و پاک

 بنی  و سناده  ، ظناهر  نظنر  از و معنوینت  اعنالی  حدّ در باطن نظر از باید ها خانه و مساجد

 فاصنهه  حن   حضنرت  از اروا  روی و ، نشنوند  دچنار  هنوس  و هوا به دلها که ، باشد پیرایه

 نیناز  حندّ  در خنوراک  ، نمائیند  رعایت را پوشیدن آداب ولی کنید تهیه ساده لباس. نگیرد

 خنود  شنمن  حندود  در سنواری  مرکنب  ، کنیند  مراعات را خوردن آداب ولی ، آورید فراهم

 ، آوریند  بدسنت  زنندگی  بنرای  خانه ندارید، دور نظر از را رانندگی ادب ولی کنید تحصیل

 و پرهیزکناری  و تقنوا  محصنول  همنه  این که ، نبرد اسارت به را شما رو  که ای خانه ولی

 . است ح  حضرت به توجه

 و ، سنواری  مرکنب  و ، آن اثنا   و خاننه  نظنر  از که است مسیحیان و یهودیان زندگی این

 هنای  کنیسنه  و کهیسناها . اسنت  اسنراف  گردونه در تجمّالت و خوراک و ، پوشاک و لباس

 و ، جنات  عتیقنه  و ها مجسّمه و ادوات و آالت و ، زیور و زر به آراسته یهودیت و مسیحیت

 و کشیشنان  و هنا  خاخام زندگی. است آن قیمت دالر مهیونها که است هائی مبل و تابهوها

 شنگفتی  و حینرت  موجنب  کنه  است تبذیر و اسراف از حّدی در مسیحیان رهبر پاپ حتی

 منی  نجنات  گرسننگی  از را نفر مهیونها ، بفروشند را پاپ لباس و مخصوص کاله اگر ، است

 ، خداسنت  دشنمنان  کنار  دیگر رسوای برنامه هزاران و ، رباخواری ، ثروت اندوختن. دهند

 حفنظ  را خود تبذیر و اسراف در افتادن از و ، بسازند حّ  های خواسته با باید ح  دوستان

 . کنند
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 کنيد دعوت تقوا به را یکدیگر

 و شنهوانی  و اخالقنی  محرمنات  تنرک  یعنی عام، تقوای به مردان و زنان تمام شدن آراسته

 خنوش  اخالقنی  و نرم، زبانی با را یکدیگر که است مردم عموم بر بنابراین. دارد امکان مالی

 پنرده  تقنوا  تنا  نماینند،  تشنوی   محرمنات  اننوا   ترک به را همدیگر و کنند، دعوت تقوا به

 خنانواده  بخصوص همگان و بگستراند، حیات دشت پهن در را خود عرشی بساط و مهکوتی

 شوند مند بهره آن منافع از جامعه و

 سنرایت  و ، شنوهر  و زن بنر  بخصنوص  ، شلون همه در مردم عموم بر تقوا به شدن آراسته

 الهنی  اماننت  کودک: گویند می حقیقت و ح  اهل. است الهی واجب فرزندان به آن دادن

 و نقنش  هنر  از کنه  است پاکی مایه و تابهو و جوهر وی باطن و نفس و رو  و قهب و ، است

 ، دارد را صنورتی  و نقش هر پذیرش قابهیت نگار و نقش بی تابهوی این. است خالی صورتی

 را حقنای   تعهنیم  راه و ، دهند عادت خیر اخال، و عمل و گفتار انوا  به خانه در را وی اگر

 باعن   کنه  منادر  و پندر  و ، رسند  می آخرت و دنیا سعادت به کودک ، بگشایند او روی به

 و کنودک  معهمان معنا این در و ، شریکند او ثواب در اند شده واقعیتی چنین به او رسیدن

 . سهیمند هستند او ادب عامل که آنان

 و جنان  و قهنب  صنفحه  بر را شیطانی نقوش ، تقوائی بی و آلودگی اثر بر مادر و پدر اگر اما

 و ، شنود  گرفتار اخالقی رذائل و پهیدی به آنان کنار در طفل و ، کنند نقّاشی کودک نفس

 هالکنت  و شنقاوت  میندان  بنه  و ، بارآید شهوت و شکم اهل تنها و تنها ، حیوانات همچون

 . اوست مربی و معهم آن یا ، مادر و پدر آن عهده بر تردید بدون او وبال و وزر ، بنشیند

 .  ناراً اَهْليکُمْ وَ اَنْفُسَکُمْ قُوآ

 منی  مواظبنت  گناز  شنعهه  یا ، منقل یا تنور آتش به کودک درافتادن از مادر و پدر چنانکه

 از بایند  اولنی  طرین   بنه  ، نماینند  منی  جهنوگیری  خطنر  بنه  وی شندن  نزدیک از و کنند،
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 ، عمهنی  بند  و تقوائی بی محصول که ، قیامت در ح  قهر آتش به خود کودک گرفتارشدن

 کنودک  حفظ عمهی راه و ، کنند جهوگیری است صالح عمل و ایمان نبودن و ، خه  سوء و

 تقنوا  دادن سرایت ، بعد مرحهه در و ، مادر و پدر داشتن تقوا اول مرحهه در ، فردا عذاب از

 و ، کنریم  معهّمنی  و وزین مبهغّی باید خود طفل رشد جهت در مادر و پدر. است کودک به

 و ایمنان  و تقوا به را خود وجود باید آنان. باشند خیر به کننده دعوت دو و ، دلسوز فرد دو

 او بنه  اخال، محاسن تعهیم و ، کودک تهذیب و تمدیب به سپس ، کنند آراسته صالح عمل

 زینور  و زیننت  ، کننند  سعی باید آنان. بکوشند خو زشت معهّم و ، بد رفی  از وی حفظ و ،

 تبدیل فردا تا ، نگردد کودک قهب محبوب مال و ثروت و ، اسراف و تجمل و ، حدّ از خارج

 کنه  ، نشنود  خودسنر  و ران هوس و ، گر غارت و ، حریص ، کار طمع ، مسرف موجودی به

 ، شنود  سناخته  تقنوا  بی افرادی از دیگر تعبیر به و ، پوک مصالحی از جامعه ساختمان اگر

 همگنان  بنرای  جامعه آن در زندگی و ، شود می خراب جامعه آن خود سر بر ساختمان آن

 . گردد می فرسا طاقت

 تقوا اهل های نشانه

 منی  زینر  مسنائل  در رواینات  و قرآن آیات از استفاده با را تقوا اهل های نشانه دین بزرگان

 و معنامالت  و اخنال،  و اعمنال  بنرای  مکهّنف  کنه  ای اندازه به شرعیّه عهوم تحصیل :دانند

 عمنل  و بهداشت رعایت طری  از بدن سالمت حفظ. دارد نیاز جامعه و خانواده با روابطش

 تمنام  در بودن امین ، زندگی امور در فراست و هوش به اتصال آشامیدن و خوردن آداب به

 ، اخالقنی  حسننات  بنه  بودن آراسته ، کالم در راستگوئی ، نفس عفت حفظ. حیات جوانب

 ، زندگی در دنیا اضافی موادّ از بیزاری ، دوروئی و ریا از بودن پاک ، رذائل از بودن پیراسته

 به آوردن روی ، دانش و فضل اهل گرامیداشت به اقدام ، خیانت و عذر و مکر از بودن مبرّا

 دینن  بنا  را انسان که ربّانی عالم دامن به زدن دست ، نوافل و واجبات از اعمّ شرعیه وظائف

 روی کنه  نندارد،  توقنع  را آدمنی  کمال و رشد جز و ، سازد می آشنا حرام و حالل و ، خدا
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 برابنر  در صبر تقوا اهل های نشانه از نیز و. است هالکت و شقاوت ربانّی عالم غیر به آوردن

 همنراه  ، فکر مداومت و ذکر، مالزمت و امور، همه در اسالمی سنن و آداب رعایت حواد ،

 و الیقنین  عهنم  به راه این پیمودن با تا است، نفس مراقبت و باطن صفای و نیّت، اخالص با

 . برسند الیقین ح  به سپس و الیقین عین به الیقین عهم از

 تقوا با شوهر و زن

 منال  از غیر به و ، آورد نمی روی حالل کسب به جز ، خانه مخارج تممین برای ، باتقوا مرد

 افنرادی  تمنام  حقنو،  رعایت به مقیّد الهی حالل تحصیل با او ، کند نمی قبول مالی حالل

 در او وجنود  از دیگنر  عبنارت  بنه  و ، دارنند  سروکار او با تجارت و کسب طری  از که است

 حنرام  دور الهنی  تقنوای  خناطر  به او ، رسد نمی زیان و ضرر خدا بندگان به خانه از بیرون

 و کسنب  از چنون  بناتقوا  مرد. دهد نمی دست از را قناعت و نفس عفت گنج و ، گردد نمی

 ریزد می خانه درب کنار را خود خستگی و کوفتگی تمام ، بازآید خانه به و ، شود فارغ کار

 لبخنند  همسنرش  بنه  ، شنود  منی  خاننه  وارد خوشحالی و خوشدلی و شادی و نشاط با و ،

 نگهنداری  و پنز،  و پخنت  و خاننه،  نظافنت  به نسبت را او روزانه زحمات و ، زند می محبت

 محبت و مهربانی با ها بچه و او با و نهد، می ارج را وی و گوید، می نباشید خسته فرزندان

 و حنالل  گناهی  بناتقوا  مرد . نماید می احترام شمنش درخور را یک هر و کند، می برخورد

 نمنی  و ، کنند  منی  گوشنزد  بیتش اهل به را سیلات و حسنات و منکر، و معروف و ، حرام

 خنود  وقت و عمر همه ، باتقوا مرد. شوند غفهت دچار دینداری و دین مسلهه در آنان گذارد

 مسنجد  در و برد، نمی دوستان برای تنها را خود نشاط و خنده و کند، نمی بیرون صرف را

 توجنه  نکتنه  اینن  بنه  بناتقوا  مرد. پیماید نمی افراط راه مذهبی جهسات در شرکت و رفتن

 و ، فرموده سفارش عبادات در حتی امور تمام در را اقتصاد و اعتدال رعایت اسالم که دارد،

 مجنالس  در شنرکت  ینا  ، دوسنتان  با آمد و رفت بهانه به فرزند و زن ح  از گذاشتن کم از

 . است فرموده نهی
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 هیلنات  و مسناجد  کارگرداننان  کنه  را خنود  عزینزان  ، اسالم فرمان اساس بر باید اینجا در

 نمناز  ینک  به ، کنید کوتاه هیلات و مساجد در را جهسات زمان که ، کنم سفارش ، هستند

 اینن  ، کنیند  قناعت بیت اهل مصائب ذکر دقایقی و معارف و احکام بیان ساعتی و جماعت

 ،بینان  در قناعنت  و ، انندک  وقنت  بنا  آننان  و ، بوده گوارربز ائمه و ح  رسول روش برنامه

 آداب زنندگی  شلون همه در ، باتقوا مرد صورت هر در . کردند تربیت بزرگی زنان و مردان

 و زن محبنت  جهنب  و ، خنانواده  بننای  اسنتحکام  به راه این از و ، نماید می رعایت را الزم

 . نماید می کمک فرزند

 خاننه  کنار   به شو، و شور با ، کند می حفظ را خود پاکدامنی و عصمت و عفت ، باتقوا زن

 از ، نمایند  منی  فراهم است بیرون کار محصول که را شوهر خستگی رفع زمینه ، رسد می

 اخنال،  اسناس  بنر  فرزنندان  و شنوهر  بنا  ، کند می نگهداری شایسته نحو به خود فرزندان

 و مهنر  ، صنفا  و عشن   کنانون  را خانه ، نمیورزد غفهت عبادتش از ، کند می رفتار اسالمی

 منی  اطاعنت  الهی اصول بر تکیه با همسرش از باتقوا زن. نماید می شو، و شور و ، محبت

 منی  کبنر  و خشنم  و عصنبانیت  از ، دهند  منی  مثبنت  پاسخ او بح  های خواسته به ، کند

 آمندن  بوقنت  شنود،  منی  روبرو اسالمی اخال، و محبت و مهر با شوهرش اقوام با ، پرهیزد

 وی شنوهر  خنروج  وقت به و ، رود می استقبال به خانه درب تا کسب و کار عرصه از شوهر

 خداوند حالل به ما که ، نیاور خانه به خدا حالل جز خواهد می وی از و کند، می بدرقه را

 و زن داشنتن  بهانه به مبادا ، رویم نمی حرام بار زیر و ، کنیم می قناعت باشد اندک گرچه

 آلنوده  حنرام  بنه  را زندگی و ، کنی تجاوز الهی مقررات محدوده از مخارج و خرج و ، فرزند

 بنا  شندن  همرنگ خاطر به را شوهرش و ، دارد پرهیز همچشمی چشم از باتقوا زن. نمائی

 . کنند  نمی زده خجالت را او و دهد نمی قرار تنگنا در شوهرش اقوام یا خود، اقوام زندگی

 در و ، هسنتند  الهنی  انسنان  بنارز  نمونه و ، خیر منبع و ، ح  مقبول شوهری و زن چنین

 فرزنندانی  خاننه  آن فضای در و ، خواهد می خدا که آید بوجود ای خانه همان دو آن سایه

 بنر  زنگی امور تمام در شوهر و زن صورت هر در  .کند می طهب ، ح  که شوند می تربیت
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 یکندیگر  هنوای  الهی اولیاء همچون باید فقهی قوانین و اسالمی قواعد و الهی معارف اساس

 . باشند داشته را

 اسالم در ازدواج واالی اهداف . 3

 پاک خانه

 کنه  صنورتی  در ، زن چنه  و مرد چه ، دختر چه و پسر چه جوان یک ماندن پاکیزه و پاک

 و منرد  هینون یم چنند  در. رسد می نظر به ممکن غیر امر ، افساد و فساد از ، نکنند ازدواج

 نکنرده  ازدواج کنه  بشنرطی  ، گنناه  از خنوددار  و باعفنت  انسانی و ، پاک جوانی یافتن ، زن

 بناطن  و ظناهر  پاکیزگی و پاکی در را جوانی اگر. آید می نظر به مشکل ای مسلهه ، باشند

 . است الهی اولیاء از او بگوئیم باید ، باشد نکرده ازدواج که حالی در ، یافتیم

 تنداوم  برای عامهی و مشکالت از ای پاره کننده آسان ، طبیعی و الهی حقیقت این ، ازدواج

 بنا  صنورتی  در جامعنه  در خاننه  یک بنای. است آنان تقوای و عفت حفظ و ، جوانان پاکی

 حقنو،  رعاینت  و ازدواج دادن تحقن   بنا  زننی  و مرد که ، شود می قرین آرامش و سالمت

 ، وحی از پرتوی باید هست که سرزمینی هر در مسهمان خانه. کنند زندگی آن در یکدیگر

 حن   تسنبیح  از ای میوه و ، عظمت و بهندی و رفعت از محصولی و ، خدا یاد از ای جهوه و

 . باشد روز و شب در

 . االْصالم وَ بمالْغُدُوِّ فيها لَهُ یُسَبِّحُ ، اسْمُهُ فيهَا یُذْکَرَ وَ تُرْفَعَ اَنْ اهلل اَذِنَ بُيُوت فی

 او و ، شنود  یاد آنها در او نام و ، شوند داشته بزرگ که ، داده اذن خداوند که هائی خانه در

 . ستایند پاکی به شبانگاهان و بامدادان ها خانه آن در را

 رونن   آن در حن   عبنادت  و طاعت که ، است مؤمنی خانه اوصافی چنان با ای خانه چنین

 حقنو،  تمام به خانه آن زن و مرد و گرفته، صورت آن در ازدواج مسلهه الهی امر به و دارد،
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 و منرد  مشکالت تا کند، می امر ازدواج به مجید قرآن آری. هستند بند پای انسانی و الهی

 از اسنت  تربینت  و رحمنت  دامنن  کنه  دو هنر  دامنن  و یابد، تخفیف سنت این تحقّ  با زن

 را خاننه  یکندیگر  با همسوئی و زندگی، تشکیل با زن و مرد و بماند، سالم فساد و آسودگی

 . کنند ح  حضرت تسبیح و خدا، ذکر محل

 و ، فضنیهت  ثمنره  و مینوه  فرزندانشان و ، ح  واقعی بنده زن و مرد ای خانه چنین جوّ در

 حن   گنرام  انبیاء روش و سنن و الهی آداب از ای جهوه کردارشان و اخال، و رفتار و اعمال

 موظّنف  را خود آنها دوی هر و ، کند می ازدواج مؤمن مرد با که هنگامی مؤمنه زن . است

 دوسنت  دو ، شنفی   رفین   دو ، منددکار  یار دو عنوان به ، دانند می الهی مسائل رعایت به

 را زندگی فضای ، محبت و عش  استوانه دو و ، ایمان منبع دو و همراز و همراه دو ، همدم

 را آن سنادگی  و آسنانی  بنه  ، آیند  پیش مشکهی چون و ، کنند می حفظ مشکالت ورود از

 برمنی  درد عنالج  به حوصهه و بردباری و ، حهم و صبر اسهحه با و ، نمایند می فصل و حلّ

 .خیزند

 مردم بدترین

 و ، مشنکالت  از بسنیاری  موجنب  گرفتن یار از گیری کناره و عزلت ، زیستن تنها و تنهائی

 بیماریهنای  انوا  مور  و ، عصبی و روحی هیجانات عهت و ، مردگی دل و افسردگی باع 

 و ، غیرمنطقنی  افکنار  ، اوهنام  ، خیناالت  از دریائی در را انسان تنهائی. است بدنی و روانی

 بنه  انسنان  بنرای  را گوناگون مشکالت از امواجی و ، برد می فرو روانی و اخالقی بیماریهای

 . آورد می ارمغان

 .  الْعُزّابُ النّارم أَهْلم أَکْثَرُ(: وسلم وآله عليه اهلل صلی)النَّبمیُّ قالَ

 از کنه  هستند آنانی قیامت در آتش اهل اکثر: فرمود( وسهم وآله عهیه اهلل صهی)خدا رسول

 . کردند امتنا  خانواده تشکیل و ازدواج
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 .  الْعُزّابُ مَوْتاکُمُ شِرارُ :فرمود حضرت آن نیز و

 . هستند عزبها شما اموات بدترین

 .  الْعُزّابُ مَوْتاکُمُ رُذالُ :فرمود روایتی در و

 . هستند ها عزب شما مردگان ترین فرومایه

 .  الشَّياطينم إمخْوانُ الْعُزّابُ وَ عُزّابُکُمْ شِرارُکُمْ :فرمود بیان حکیمانه سخنی در و

 . شیطانند برادران عزبها و ، عزبهایند شما شریرترین

 .  الْعُزّابُ أُمةتِیَ شِرارُ وَ الْمُتَأَهِّلُونَ أُمةتِیَ خِيارُ :فرمود مهکوتی بیانی و عرشی کالمی در و

 . هستند عزبها آنان بدترین و داران زن من امّت بهترین

   . لَتَزَوةجُوا الدُّنْيا إملِی مَوْتاکُمْ مِنْ الْعُزّابُ خَرَجَ لَوْ :فرمود حضرت آن نیز و

 . کرد خواهند ازدواج حتماً ، برگردند دنیا به مردند عزب که آنان اگر

 فرومایگنان  ، آتش اهل به کنند می امتنا  ازدواج از که آنان از اسالم باکرامت رسول تعبیر

 ازدواج از گرداننان  روی کنه  است این خاطر به ، شدگان لعنت و ، اشرار ، شیطان برادران ،

 و جامعنه  برای و ، افتاد خواهند ، معصیت و گناه و ، شیطنت و ، افساد و فساد در ناچار به

 خواهنند  زنندگی  زواینای  تمام در فراوانی مشکالت باع  و ، نموده مزاحمت ایجاد خانواده

 . شد

 از ، دهند  می شرافت و کرامت را انسان ازدواج ، حیات تجربه و ، روایات و آیات به توجه با

 در افتنادن  از ، کنند  منی  حفظ فرومایگی و پستی از ، رهاند می الهی عذاب استحقا، عهل

 حن   لعننت  منورد  و ، شود فساد و شرّ منبع آدمی اینکه از و ، دارد می مصون شیطان بند
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 ، امنینت  و آرامنش  ، اسنتراحت  و راحتنی  موجنب  همه این و ، دارد می امان در گیرد قرار

 همنین  بنه  ، گنردد  منی  حینات  بار شدن سبک و زندگی موارد شدن آسان و ، تقوا و پاکی

 :فرمود اشاره ازدواج تشریع عهّت به بدینگونه مجید قرآن در خاطر

 .  عَنْکُمْ یُخَفِّفَ اَنْ اهلل یُریدُ

 . نماید آسان و سهل شما برای را زندگی برنامه فرموده اراده خداوند

 استعداد شکوفائی

 روش و حن   دسنتور  از پینروی  بنه  و ، طبیعت و فطرت اساس بر که هنگامی پسر و دختر

 خطرنناک  بنند  و ، بناطن  شنرارت  و ، الهنی  عنذاب  پرتگناه  از و ، کردنند  ازدواج الهی انبیاء

 نجات است عزب زن و مرد اوصاف از همه و همه که ، خدا لعنت به شدن دچار و ، شیطان

 بنر  و ، یافتنند  دسنت  بناطنی  امنینت  و ، فکنری  آرامنش  به ازدواج سایه در و ، کردند پیدا

 بنه  و ، گرفتنند  شنفا  زیسنتن  تنهنا  سر درد از و ، آمدند فائ  بودن عزب از ناشی مشکالت

 فنراهم  آننان  بنرای  نگری آینده و صنحیح تفکر زمینه و ، رسنیدند مهکوتی و الهی محیطی

 اسنتعدادهای  شنکوفائی  بنرای  راه تردیند  بدون ، نشست فرو غرائز و شهوات طغیان و ، شد

 منی  عنالی  نتنائج  و ثمنرات  و محصنوالت  زندگی درخت بر و ، شود می باز باطن در نهفته

 . نشیند

 صنفحات  ، را اسنالمی  عهمنای  و دانشننمندان  و ، بنزرگ  مردان و ، دانش رجال از بسیاری

 سنایه  در و ، کردنند  طنی  شنبه  یک را ساله صد راه ازدواج از پس که دهد می نشان تاریخ

 و عهنم  از بزرگنی  و بهنند  مقامنات  بنه  گردید آنان خاطر امنیّت و آرامش موجب که ازدواج

 عنام  و خناص  زبنانزد  عبادت و خدمت و کرامت و وپاکی ، تقوا و عهم در و ، رسیدند دانش

 . شدند



22 
 

 بیسنت  که 3131 سال در: خوانیم می 59 صفحه در بروجردی الهّه آیت زندگانی کتاب در

 بروجنرد  بنه  را او و ، نوشت وی به ای نامه پدرش ، گذاشت می سر پشت را عمر بهار دو و

 اشنرف  نجنف  بنه  تحصیل ادامه برای را او خواهد می پدرش کرد می گمان او ، کرد احضار

 ، بسنتگان  و پندر  دیندار  و ورود از پنس  ولی ، بفرستد بود شیعه عهمیه حوزه بزرگترین که

 از. انند  کنرده  فراهم را تمههش و ازدواج مقدمات ، وی انتظار عکس به که کند می مشاهده

 او تنمثّر  و انندوه  عهت و گردد می متوجه پدرش چون و ، شود می اندوهگین آمد پیش این

 ولنی  ، بنودم  عهنم  کسب سرگرم بسیار جدیت و آسوده خاطر با من: گوید می پرسد می را

 و مقصنود  تعقینب  از منرا  و ، گردد حائل مقصودم و من میان تمهل که دارم آن بیم اکنون

 پندرت  دسنتور  بنه  اگنر  کنه  بدان را این فرزند: گوید می وی به پدر. دارد باز هدف به نیل

 نظنر  در کنه  مهمّنی  ترقّیات به بتوانی تا دهد توفی  تو به خداوند که است امید کنی رفتار

 بنا  ، نندهی  پندر  آرزوی اینن  به اثر ترتیب اگر که بده هم را این احتمال ، شوی نائل داری

 بخشد می وی در بسزائی تمثیر پدر گفته !!نرسی بجائی داری تحصیل در که جدیّتی همه

 بنه  مجدداً توقف اندکی و ازدواج از پس سرانجام و آورد می بیرون تردید گونه هر از را او و

 . میورزد اهتمام مختهفه فنون عهوم تدریس و تحصیل به دیگر سال پنج برگشته اصفهان

 منرد  آن امنینت  و آرامنش  و راحنت  وسنائل  آنچننان  اصفهان در او کفو هم و وفادار همسر

 ، متنین  خندمتگزاری  ، شنفی   معاونی ، مهربان یاری عنوان به و ، آورد می فراهم را بزرگ

 آن در کنه  ، دهند  منی  تحقن   را اش گرانمایه شوهر ترقیات انوا  زمینه ، مهربان دلسوزی

 هنا  بهنره  متنداول  فننون  و عهنوم  از زیست می باکرامت زن آن با اصفهان در که سالی پنج

 دم سنپیده  تنا  شنبها  بعضنی  کنه  بنوده  تحصیل مشغول پشتکار و نشاط با چنان و ، گرفت

 مواقنع  در ، فرمنود  منی  بارهنا  منرد  بنزرگ  آن خود که بطوری ، است بوده مطالعه سرگرم

 در کنه  مدتی عرض در توانست نتیجه در و گماشت می همت مجید قرآن حفظ به بیکاری

 داشنت  حفظ از را آن نیز عمر آخر تا و ، کند راحفظ برائت سوره آخر تا اوّل از بود اصفهان

 !میورزید اهتمام آن مداومت و قرائت و حفظ به پیوسته و
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 و عهمنی  ترقیات و کماالت از قسمتی ، المیزان قّیم تفسیر صاحب طباطبائی عالمه مرحوم

 و آرامنش  عهنت  ازدواج آری. دانسنتند  منی  خویش باکرامت همسر مرهون را خود معنوی

 . استعدادهاست شکوفائی و ، کماالت تحقّ  زمینه و ، امنیت

 است عبادت خانواده و خانه برای کوشش

 عجینب  ثمنرات  ، دنینائی  مثبت آثار بر عالوه فرزندان امور به توجه و همسرداری و ازدواج

 فرهننگ  در ، فرزنند  و زن تنممین  جهنت  در منادی  کوشش و کار. دارد انسان برای معنوی

 از کنه  جنائی  تنا  ، شنده  شنمرده  خندا  راه در جهناد  با مساوی و بزرگ عبادتی اسالم پاک

 :شده روایت معصوم

 .  اللّهِ سَبيلم فی کَالْمُجاهِدِ حِلّ مِنْ عِيالِهِ عَلی وَالْکادُّ

 ، کنند  فنراهم  را آنان نفقه خدا حالل از تا ، کشد می زحمت اش خانواده تممین برای آنکه

 . خداست راه در مجاهد مانند

 از شنوهر  حن   رعاینت  و آننان  معننوی  امور به توجه و ، فرزند و زن ح  رعایت که آنجا از

 اجنرای  حقیقنت  در و ، اسنت  سنگین و دشوار کاری مادر طرف از فرزند ح  و ، زن جانب

 موجنب  و ، عبنادت  آنان مادی امور تممین برای کوشش همانند ، است ح  حضرت دستور

 ، نیکوکنار  و شایسته فرزندان دادن تحویل و ، صالح نسل پرورش. است اخروی ثواب و اجر

 افسناد  و فسناد  از را خاننه  اهنل  و خانه. است ح  حضرت رضایت جهب باع  و مهم امری

 از و ، امنور  اهنمّ  از فرزنند  و زن تکامنل  و تربیت و رشد زمینه کردن فراهم و ، داشتن دور

 . خداست بندگی و عبادت نو  بهترین

 فرزنند  و زن به نسبت کس هر ، اند فرموده ای حکیمانه گفتار در( السالم عهیه)چهارم امام

 .  است نزدیکتر دیگران از ح  خوشنودی به ، بیندازد تمام و کامل را معنوی و مادی سفره
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 و پندر  اگنر  ، شود می منتقل انسان به مادر و پدر از اول درجه در انسان شقاوت و سعادت

 ازدواج ابندی  مننافع  از و زده بزرگ عبادتی به دست بکوشند فرزند سعادت تحق  در مادر

 بنا  بهکنه  نبنرده  منفعنت  ازدواج طیّبنه  شنجره  از شوند شقاوت عامل اگر و ، اند گرفته بهره

 اسالمی عالی روایات در خاطر همین به. اند کرده پهن را خویش خسارت سفره خود دست

 :شده نقل ح  رسول از

 .  أُمِّهِ بَطْنم فی سَعِدَ مَنْ وَالسةعيدُ ، أُمِّهِ بَطْنم فی شَقِیَ مَنْ الشَّقِیُّ

 منادر  بناطن  از سنعید  سعادت و ، مادر وجود سرزمین در است شقی هرکس شقاوت ریشه

 . است

 باشيد داشته منظور را هدف واالترین ازدواج مسئله در

 از اطاعنت  برای باید ازدواج باشد، پاک و مقدس و معنوی هدفی باید ازدواج از انسان هدف

 مهکنوتی  و الهنی  تربینت  و همسر سعادت تممین برای و انبیاء روش از پیروی و ح  دستور

 عبنادت  ینک  در ورود آماده را خود باید ازدواج مسلهه در مرد و زن. بگیرد صورت فرزندان

 هنر  که بدانند و بدارند نظر منظور را ح  خوشنودی ازدواج در باید مرد و زن. کنند بزرگ

 امانت که آنان فرزند که بدانند باید. حقند حضرت امانتدار رحم و صهب طری  از آنان دوی

 و اسنت،  مادر رحم مهمان ماه نه تا شش بین و پدر صهب مهمان کوتاه مّدتی در است ح 

 وجنود  تمنام  از فرمنوده  عناینت  وی به ح  حضرت که دقیقی گیرندگی با مدت دو این در

 . نماید می منتقل خود به اختیار بدون را مشخصات و حاالت تمام مادر و پدر

 عهینه  حن   جبهه تماشای به گاهی دادند می اجازه باردار زنان به ح  رسول کنند می نقل

 شنعارهای  بنه  و ، اببیننند  ر ح  راه در زدن شمشیر و جهاد زیبای مناظر تا ، بیایند باطل

 در فرزنند  خنود  شننیده  و دیده طری  از تا ، بسپارند جان گوش رزمندگان مهکوتی و الهی
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 و شنجا   و ، شنود  ورزینده  موجودی مادر رحم در ، طفل اینکه برای ، کنند تغذیه را رحم

   .کند رشد مهکوتی آوای با همراه و باهمت

 ازدواج از هندف  ، نباشند  شنهوت  ازدواج دالل ، نباشند  چشنم  ازدواج و شنما  بنین  واسنطه 

 بنه  رسنیدن  ، نباشند  مقابنل  طنرف  خنانواده  جانب از جاه و مقام و ثروت و مال به رسیدن

 عاقبنت  داده نشان تاکنون امور این که ، نباشد برنامه این هدف فریبنده ظاهر و زیبا چهره

 و ، عبنادت  و معنوینت  و خندا  بیائیند . است بوده اندک آن میوه و ثمره و ، نداشته خوشی

 در را حن   رضنای  جهنب  خالصنه  و صنالح  اوالد تربیت و ، همسر ح  رعایت برای کوشش

 . باشد دائمی و ابدی منافع ازدواج این ثمره تا ، بدهید قرار هدف ازدواج مسلهه

 همیشنگی  و دائمی مهکوتی و الهی پیوند ، کند نمی پیدا طال، به راه باشد الهی اگر ازدواج

 و ، نمایند  منی  رعاینت  وجنود  تمام با را همسر ح  ، کند می ازدواج خدا برای آنکه. است

 و فرزنندان  برابر در همسر آبروی حفظ. شود نمی وارد همسر به او ناحیه از آزاری کمترین

 الهنی  حنرام  زن جاننب  از شوهر و شوهر جانب از زن تحقیر و است، شرعی واجب بستگان

 را( السنالم  عهیهمنا )زهنرا  حضنرت  و امیرالمؤمنین ازدواج باید مسهمان زنان و مردان. است

 اهنداف  و ، گرفنت  صورت خدا برای که واالئی ازدواج آن ، دهند قرار خود سرمش  و اسوه

 . شد مهکوتی و ، الهی ، پاک فرزندانی آن ثمره و ، شد منظور آن در عرشی و الهی

 :اند کرده تمویل پاک ازدواج این به را زیر آیات شیعه روایات

 . الْمَرْجانُ وَ اللُؤْلُؤُ مِنْهُمَا یَخْرُجُ ، یَبْغِيانم ال بَرْزَخٌ بَيْنَهُما یَلْتَقِيانم الْبَحْرَیْنم مَرَجَ

 یکندیگر  حندود  به تجاوز که است ای فاصهه دریا دو آن میان و درآمیخت هم به را دریا دو

 . آید می بیرون مرجان و لؤلؤ دریا دو آن از ، کنند نمی
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 ، بینش ، معرفت دریای دو که ، است زهرا فاطمه و امیرالمؤمنین وجود ، دریا دو از منظور

 و ، اسنالم  باکرامنت  رسنول  فاصنهه  و بنرزخ  از مقصنود  و ، اند بصیرت و ایمان ، صبر ، حهم

 . است( السالم عهیهما)حسین و حسن حضرت مرجان و لؤلؤ معنای

 زمين مغرب در خانواده نظام

 نظام از تقهید. محتواست بدون و پایه بی ، است غهط نظامی آمریکا و اروپا در خانواده نظام

 چناه  در افتنادن  بنرای  حینات  راه کنردن  همنوار  و ، نابجنا  تقهیدی زمین مغرب خانوادگی

 آنجننا  مرد و زن ازدواج واسطه ، ندارند پاک و مقدس هدفنی ازدواج از آنان. است بدبختی

 ، اسنت  کم بسیار صالح و شایسته مرد و زن آنجا ، است غریزه ارضاء و شهوت فقط و فقنط

 رینزد  منی  بهناران  بناران  ماننند  آمریکنا  و اروپا روی و سر از افساد و فساد خاطر همین به

 و ، فسناد  دوران گذرانندن  از پنس  اغهب بطور زنان و ، اکثر طور به زمین مغرب در مردان.

 بنه  والدت از پنس  را خنود  ثمنره  و ، کننند  منی  ازدواج یکندیگر  بنا  نامشنرو   های رفاقت

 و ، باشند  چشنیده  را مادری محبت و پدری مهر اینکه بدون سپس و ، سپرده شیرخوارگاه

 فسنادی  سنفره  هر سر و ، گیرند می تحویل را او گشته پاک احساسات و عواطف از منبعی

 بنه  و ، کند طی را ظاهر تربیت از آهنگی تا سپارند می مدرسه به را وی آنگاه ، نشانند می

 بنه  و راننند  منی  خنود  از را وی سالگی هیجده سن در آنگاه ، گردد آشنا چند اصطالحاتی

 مدرسنه  و خاننه  فرزنندان  بنه  اخنال،  اگنر  آننان  !نماینند  می رهایش جامعه و محیط امید

 هنای  ریشنه  بنه  ، اسنت  مادّینت  جهب و اقتصادی اخال، ، است ژنتهمنی اخال، ، بیاموزند

 بینیند  نمنی  مگنر . عاجزند قبول قابل انسان تربیت از و ، ندارند توجه درون حقای  و باطن

 و اسنتعمار  منبنع  دولنت  و فسناد  منبنع  جامعنه  ، دهنند  می دولت و جامعه تشکیل وقتی

 و مدرسنه  و خاننه  التحصنیالن  فنارغ  کنه  جنایناتی . اسنت  زمین روی مستضعفان استثمار

 . نیست جبران قابل قیامت تا اند کرده زمین مغرب های دانشگاه
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 خود خیال به را خود خاص غذای تا ، است ای گربه تربیت زمین مغرب و اروپا تربیت آری

 ضنعیف  مهنل  معنادن  سنایر  و نفت و طال به چشمشان چون ، هستند مؤدب و آرام ، نبیند

 حینوان  همچنون  و انداختنه  زمنین  بنه  را تربینت  چراغ ، دیگران ح  بهعیدن برای ، بیفتد

 امنور  بنرای  و ، کننند  منی  حمهنه  ضعیف مهل معنوی و مادی حیثیات تمام به ، ای درنده

 . کنند می عبور گناهان بی خون جوی میان از مادی

 منکنرات،  و فحشنا  ، غنارت  و قتل ، زشت اخال، ، حرام شهوات غهبه ، افساد و فساد کثرت

 آمریکنا  و اروپنا  بینوت  اگنر . است خانواده و خانه نظام خرابی محصول زمین مغرب مهل در

 آن محصنوالت  ، بنود  معبود حضرت تسبیح بیوت و ، ح  ذکر غر، بیوت و ، بارفعت بیوت

 چنون  ولنی  ، بود ح  اخال، به متخهّ  و باعاطفه و رشید و باکرامت و واال انسانهائی بیوت

 و ، اسنت  بندمزه  و بندبو  و تهنخ  آن ثمنرات  ، است دور حقیقت و ح  از زمین مغرب بیوت

 پینروی  آننان  از کنه  کسانی ، نیست دادن قرار سرمش  قابل ای پاشیده هم از نظام چنین

 . شد خواهند آنان از بدتر کنند می

 موقعيت زن در تاریخ بشر و اسالم . 4

 راف فکری انسان گمراه نسبت به زنانح

زبنان  اقوام و مههی که بر اثر کبر و نخوت از تعالیم ح  ، که بنه وسنیهه کتنب آسنمانی ، و     

پاک انبیاء تبهیغ می شد جدا می زیستند ، در تمنام امنور جهنان و انسنان دچنار انحنراف       

فکری شدند ، و نسبت به هستی و مخهوقات آن بطور اغهب ، در قضاوت خود به تاریکی ره 

سپردند ، و مسائهی دور از حقیقت، و مطالبی خالف واقعینت گفتنند ، و بنر اسناس همنان      

ت های ظالمانه زندگی کردند ، و از این طرین  ظهنم سننگینی بنر     برداشتهای غهط و قضاو

از . خود و دیگران روا داشتند ، و صفحات تاریخ حیات را به زشتی و پهیدی نقّاشنی کردنند  
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جمهه قضاوت های آنان نسبت به زن بود ، کنه قضناوتی دور از حقیقنت ، و امنری خنالف      

 . بوداخال، و انسانیت ، و برنامه ای ضد ح  و واقعیت 

من در مطالعاتم در کتبی که در این زمینه نوشته شده چنه کتنب غربنی و چنه کتابهنای      

تملیف شده در شر، به این نتیجه رسیدم ، که اقوام و مهل جدای از ح  و بریده از وحنی ،  

و فرورفته در هوای نفس و غر، افکار غهط چه در غرب و چه در شنر، ، نسنبت بنه زن ده    

 . و دور از منط  عقل و زبان انسانیت داشتندگونه قضاوت ظالمانه 

د در تمنام  موجودی است صد در صد ضعیف و ناتوان: بر این اساس باید نسبت بنه منر  3

جهات ، بی چون و چرا تابع و فرمانبردار و محکوم باشد ، و ح  مداخهه در هنیچ کناری را   

 . حتی در چهارچوب خانه شخصی ندارد

موجودی است دارای رو  شیطانی: بنر اینن منالک ینا صند در صند خنارج از حندود          2

انسانیت است ، یا اگر بهائی به او داده شود چیزی بین انسنان و حینوان اسنت ، روی اینن     

حساب فاقد ارزش می باشد ، و قابل احترام نیست ، و برای وی هیچ گونه شخصیتی نمنی  

 . ردتوان تصوّر ک

ری که قابل مهکیت اسنت وجنود   برای او مالکیت و اختیار داری نسبت به اشیاء و عناص1

 . ، آن هم نه هر چه را بخواهدتواند مالک شود، اگر مرد صال  بداند می ندارد

از جانب ار  گذارندگان هیچ گونه ارثی نمی برد ، بهکه خود او از عناصر ار  است کنه  1

 !!پس از مرگ پدر یا شوهر به دیگران ار  می رسد

عبادت و بندگی و ورود در حوزه معنویت ح  او نیست ، چنون عبناداتش فاقند ارزش     9

است ، و اجر و مزدی بنرای عبنادت نندارد زینرااز نظنر عقهنی بسنیار ضنعیف و موجنودی          

 . بوالهوس است
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از نظر حقوقی و قضائی لیاقت انتساب به پدر و پسر خنود را نندارد ، تنهنا چینزی کنه       6

رابط بین آنهاست خون است ، فقط می توان او را نسبت به پدر و پسرش هم خون خوانند  

 !، نه فرزند پدر و مادر فرزند

چون شوهر کرد فرزندان وی نوه پدر او نیستند ، بیگانگی بین پندر زن و فرزنندان زن    7

 . حکومت قطعی دارد ، نسبت از جانب اوالد ذکور است

رد ، مرد پس از منردن بناقی ، و زن   بین او و مرد در مسلهه مرگ تفاوت کهّی وجود دا 8

 . پس از پایان عمر فانی است

در تصرف عنوان شیلیت اسنت ، روی اینن حسناب منرد هرگوننه تصنرّفی در منال و         5

د او را قنرض بدهند ، بنه اجناره     ثروتش دارد ، همان تصرف را نسبت به زن دارد ، می توان

 . واگذار کند ، ببخشد ، بفروشد ، اخراج کند و نهایتاً به قتل برساند

کاالی شهوت است تنها برای لذت بری مرد آفریده شده ، و مرد هم در لنذت بنری و   31

از او قانونی نمی شناسد ، در این قسمت دهم اروپا و آمریکای جندای از نبنوت   بهره گیری 

انبیا آنچنان نسبت به زن راه افراط پیموده ، کنه حندی بنرای آن نیسنت ، زن در قسنمت      

عمده ای از مغرب زمین کاالی سینما ، تهویزیون ، ویدئو ، مناهواره و اننوا  مجنالت بنرای     

مد مالی سنگین تر برای مؤسّسات حینوانی و شنهوانی   جهب و جذب مشتری بیشتر ، و درآ

 !!است

 فات فکری انسان گمراه نسبت به زنپاسخ اسالم به انحرا

اسالم آئین و دین الهی است ، اسالم فرهنگ فطرت و آهنگنی هماهننگ بنا تمنام شنلون      

انسان و انسانیت است ، نظام مسائل و قوانین در اسالم از جانب خداوند بزرگنی اسنت کنه    

بنای ساختمان انسان را بنا نهاده ، او که می دانند انسنان چیسنت و کیسنت و دارای چنه      

کیان و حیثیّت و موجودیت او قانون وضنع کنرده ، و وی را   ظاهر و باطنی است ، بر اساس 
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اسالم در پاسخ یاوه های دهگاننه ای کنه در   . به حقایقی که باید برسد هدایت نموده است

طول تاریخ حیات نسبت به زن گفته شده ، و آنها را در افکار و اندیشه مهنل رسنوخ داده و   

 :به عنوان فرهنگ درآورده بود چنین می گوید

خهقت زن و کیفیت وجود او همانند مرد است و صد در صد مصدا، حقای  و واقعیاتی  ن 3

است ، که حضرت ح  از خهقت او هندف داشنته ، و بنا تمنام وجنود محقن  بنه حقیقنت         

 :انسانیت است و خالصه با تمام حیثیت انسان است انسانی که

 ﴾4 ،﴿التين

 . به حقیقت که انسان را در نیکوترین سیرت و صورت آفریدیم

 ﴾88 ،﴿النمل

صنع خداست ، خدائی که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته کنه او بنه آنچنه    

 . است انجام می دهید آگاه

 ﴾7 ،﴿السجده.    

 . خدائی که هر چیزی را به نیکوترین وجه آفرید

ن برای زن رو  الهی و انسانی محض قرار داده شده ، همان روحی که از جاننب حن  در    2

کمناالت  او دمیده شد و او را به خاطر این رو  امتیازی خاص بخشید و وی را منبع ظهنور  

قرار داد ، روحی که با رو  مرد تفاوت ندارد ، هویتی کنه بنا هوینت منرد یکسنان اسنت ،       

 . گوهری که با گوهر ذاتی مرد یکی است
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 یا اَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَهَقَکُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة وَ خَهَ َ مِنْها زَوْجَها وَ بَ َّ مِنْهُما ر جاالً

 وَ نِساءً . کَثیراً 

و همسنر او را از   ،که همنه شنمارا از ینک انسنان آفریند      ای مردم از پروردگارتان پرواکنید

 . ، و از آن دو نفر مردانو زنان فراوانی در روی زمین منتشرکردجنس او خه  کرد

 وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَهَ َ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها . 

ز نشانه های قدرت خداوند این است که همسران شنما را از جننس شنما قنرار داد تنا بنه       ا

 . وسیهه آنها آرامش یابید

در تفسیر عیاشی از حضرت باقر)عهیه السالم( روایت شده که خداوند حوا را از بناقی ماننده   

 . خاک آدم آفرید

کمنی و کاسنتی وجنود    نو  این آیات نشان می دهد که در خهقت زن از نظر ظاهر و باطن 

ندارد ، و رو  او همان روحی است که از جانب ح  در او دمینده شنده و بنالقوه موجنودی     

کامل ، احسن ، و اتقن است که می تواند از استعداد و فطرت و رو  و عقل خود ، در سایه 

هدایت ح  کمک گرفته به عالیترین مقامات معنوی برسد ، و می تواند از همه واقعینات و  

 . ای  چشم پوشی کند و به اسفل سافهین وارد شودحق

او دارای ح  مالکیت است ، و محصول زحمات او در زمینه هنای کارهنای پسنندیده و    1

اوست بدون کنم و  مشرو  ح  خود اوست ، و مسلهه مالکیت او و تصرفاتش در آنچه مهک 

 . کاست همانند مرد است

 نْسانم اِالّ ما سَعی .وَ اَنْ لَيْسَ لِالِ

 . و برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود



32 
 

آری انسان مالک سعی و کوشش و عمل و حرکت خود اسنت ، و اینن واقعیتنی اسنت کنه      

 . واگذار کرده استحضرت ح  در دنیا و آخرت به هر انسانی چه زن و چه مرد 

  ال یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً .

و برای شما مردان حالل نیست که چیزی از مهریه آنان را که به آنها پرداخنت کنرده ایند    

 . بگیرید

 :امام صاد،)عهیه السالم( در روایتی می فرمایند

، وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورم النِّساءِ وَ کَذالِکَ مَنم اسْتَدانَ وَ لَمْ یَنْنوم   السُّرّاقُ ثاَلثَةٌ : مانِعُ الزَّکا م

 قَضاءَهُ . 

دزدان سه نفرند: آنکه از پرداخت زکات بخل ورزد ، آنکنه خنوردن مهرینه همسنر خنود را      

حالل دانسته و به او نپردازد ، و کسی که از مردم وام بگیرد و قصد پرداخت آن را نداشنته  

 . باشد

 لَی الْحَوْلم غَيْرَ اِخْراج  زْواجمهممْ مَتاعاً اِذَرُونَ اَزْواجاً وَصِيةةً الَوَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَ

مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند ، باید وصیت کنند که آنهنا را تنا ینک سنال نفقنه      

 . دهند ، و از خانه شوهر بیرون نکنند

وصیت به مخارج زن پس از مرگ شوهر ، در زمان بعد از طال، سنفارش  و غیر از مهریه و 

 :او را به مردان فرموده اعالم می کند

 وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بمالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی الْمُتَّقينَ . 
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که از جانب شنوهر پرداخنت منی    » و برای همه زنان طال، داده شده هدیه مناسبی است 

 . است بر عهده مردان پرهیزکار ، این حقی« گردد 

 :ن زن از پدر و مادر و از شوهر و از فرزندان خود ار  می برد 1

قْنرَبَينَ  وَصِنيةةُ لِلْوالِندَیْنم وَ االَ  کُتِبَ عَلَيْکُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَيْراً الْ

 بمالْمَعْرُوفِ . 

از شما را مرگ فرا رسد ، اگر مالی از خنود بنه جنای    برشما نوشته شده ، هنگامی که یکی 

گذارده ، وصیت برای پدر و منادر و نزدیکنان بطنور شایسنته کنند ، اینن حقنی اسنت بنر          

 . پرهیزکاران

مِمّا تَرَکَ الْوالِندانم وَ  قْرَبُونَ ، وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانم وَ االَلِلرِّجالم نَصيبٌ 

 مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ کَثُرَ نَصيباً مَفْرُوضاً .  قْرَبُونَاالَ

این آیه شریفه در صدد مبارزه با عادات و رسوم غهطی است که زنان و کودکنان را از حن    

مسهم خود محروم می ساخت ، و این رسم ظالمانه مربوط بنه اعنراب بنود ، و آینه شنریفه      

 :خط بطالن بر این رسم خائنانه کشید و فرمود

ن سهمنی از اموالی که پدر و مادر و نزدیکان بجای می گذارند دارند ، و برای زنان نیز مردا

از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند سهمی هست ، خنواه آن منال کنم باشند ینا      

 . بسیار ، این سهمی معین شده و واجب االداء است

زش و قیمت اسنت ، و بهشنت   ن عبادت زن در پیشگاه ح  همانند عبادت مرد ، دارای ار 9

و اجر و مزد ح  ، و ثواب بر بندگی اختصاص به مردان ندارد ، عناینت و رحمنت خداونند    

 . بهره ابدی عباد اوست چه مرد و چه زن



34 
 

 :در قرآن مجید می خوانیم

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحْيميَنَّهُ حَينو ً طَيِّبَنةً وَ لَنَجْنزمیَنَّهُمْ    

 اَجْرَهُمْ بماَحْسَنم ما کانُوا یَعْمَلُونَ . 

کسی که عمل شایسته بجا آورد از مرد ینا زن ، در حنالی کنه منؤمن اسنت بنه او زنندگی        

 اداش قیامتی آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده اند خواهیم دادپاکیزه می دهیم ، و پ

از صریح آیه شریفه استفاده می شود که تنها معیار در مینزان حن  ایمنان و عمنل صنالح      

انسان است که میوه ایمان اوست ، قید و شرط دیگری بنرای کسنب حینات طیبنه و اجنر      

بودن و نه از نظر سن و سنال و ننه از نظنر    آخرتی در کار نیست نه از نظر مرد بودن و زن 

 . نژاد و قبیهه و جنسیت و نه از نظر پایه و رتبه ظاهری

 :رسول خدا)صهی اهلل عهیه وآله وسهم( فرمود

أَفْضَلُ نِساءِ أَهْلم الْجَنَّةم خَدیجَةُ بمنْتُ خُوَیْلِد ، وَ فاطِمَةُ بمنْتُ مُحَمةند ، وَ مَنرْیَمُ بمنْنتُ    

 آسِيَةُ بمنْتُ مُزاحِم .  عِمْرانَ ، وَ

برترین زنان بهشت چهار زن هستند: خدیجه دختر خویهد ، فاطمه دختر محمد)صنهی اهلل  

 . عهیه وآله وسهم( و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم

زن اگر اهل عبادت و بندگی ح  و ایمان و معرفت باشد البتنه دارای حینات طیّبنه و اجنر     

، و اگر مانند مردان فاس  به بی دینی و فساد گرایش پیدا کنند   عظیم نزد خدا خواهد شد

 . اهل عذاب ابد خواهد شد

همسر نو  و لوط به خاطر اینکه آئین الهی را نپذیرفتند ، و بر انکار خود اصرار ورزیدند بنه  

 . فرموده قرآن اهل عذاب و خهود در جهنم هستند
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أَتَ نُوح وَ امْرَأَتَ لُوط کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنم مِنْ عِبادِننا  ضَرَبَ اهلل مَثَالً لِلَّذینَ کَفَرُوا امْرَ

 صالِحَيْنم فَخانَتا هُما فَلَمْ یُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اهللم شَيْئاً وَ قيلَ ادْخُالَ النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ . 

از خداوند برای اهل کفر زن نو  و زن لوط را مثنل زد ، آن دو تحنت سرپرسنتی دو بننده     

بندگان شایسته ما بودند ، ولی به آن دو پیامبر خیانت ورزیدنند و رابطنه آنهنا بنا اینن دو      

پیامبر سودی به حالشان در برابر عذاب خدا نداشت ، و به آنها گفته شد وارد آتنش شنوید   

 . همراه کسانی که وارد می شوند

ه فرعنون همنه و   سوره مریم در قرآن مجید ، و سوره دهر و آیات مربوط بنه همسنر مؤمنن   

همه نشان دهنده این معناست که زن در مسلهه عبادت از موقعیت واالئی برخوردار است ، 

و در قیامت از اجر عظیم و ثواب فو، العاده ای بهره مند است ، و این همه مشت محکمنی  

بر دهان یاوه گویان تاریخ است که گفتند و می گویند که عبنادت زن را جایگناهی در ننزد    

 . ادیان نیست خدا و

ن فرزند پدر و مادر خویش و مادر  فرزندان خود است ، و احدی را نمی رسد که وی را از  6

 . این انتساب خهع کند ، که خهع این نسبت امری ظالمانه و کاری خائنانه است

قرآن مجید دختر را همانند پسر اوالد واقعی پدر و مادر می داند و وی را چون شوهر کنرد  

 . دار شد مادر اوالد می داندو اوالد 

در قرآن از اینکه اعراب فرزند دختر خود را زنده به گور می کردند ، خشم خنود را نسنبت   

به این جنایت اعالم فرموده و از آن عمل قبیح در رابطه با اینکه به فرزند خنود ظهنم منی    

 وَ ال تَقْتُلُوا اَوْالدَکُمْ مِنْ اِمْالق .  :کنید نهی اکید فرمود

 . فرزند دختر خود را از ترس تنگی معیشت به قتل نرسانید
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مالحظه می کنید در صریح آیه شریفه از دختر به عنوان فرزند یاد منی کنند ، ینا در آینه     

 نْثَيَيْنم . مْ لِلذَّکَرم مِثْلُ حَظِّ االُیُوصيکُمُ اهللُ فی اَوْالدِکُ :مربوط به ار  می فرماید

اوالدتان این است کنه در مسنلهه ار  بنرای پسنر دو برابنر      سفارش خدا به شما نسبت به 

 . دختر سهم قرار دهید

در صریح آیه شریفه از دختر تعبیر به اوالد فرموده است ، و این رویّنه قناطعی عهینه یناوه     

 :اما مادر فرزندان خود هستند در قرآن مجید می فرماید. سرایان تاریخ است

 وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنم کامِلَيْنم . 

 . مادران فرزندان خود را تا دو سال کامل شیر بدهند

 . . .وَ اَوْحَيْنا اِلی اُمِّ مُوسی  :در رابطه با داستان موسی در قرآن مجید فرموده

 . و ما به مادر موسی وحی کردیم

 . فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّی  :ا السالم( فرمودرسول خدا درباره حضرت زهرا)عهیه

 . فاطمه پاره تن من است

  أَوْالدُنا أَکْبادُنا . :و در روایت دیگر فرمود

 . فرزندان ما چه دختر چه پسر جگرهای ما هستند

اوالدهای او بدون تردید نوه پدر او هستند ، توجه بسیار شدید رسول خدا به حسنن و   - 7

نوه عزیزش ، خط بطالنی است بر یاوه گوئی جناهالن تناریخ کنه منی     حسین به عنوان دو 

 . گفتند فرزندان متولد شده از زن نوه پدر آن زن نیستند
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فقه اسالمی می گوید تمام کسانی که مادرشان سیده است پیوند قطعی با پیامبر دارنند ، و  

طری  منادر   حتی مرجع بزرگ شیعه سید مرتضی فتوا داشت که می توان به کسانی که از

 . وابسته به رسول حقند خمس داد

زن با مرگ فانی نمی شود ، بهکه همانند منرد دارای بقنا و حینات ابندی و در صنورت       - 8

بندگی ح  مخهد در بهشت ، و در صورت دوری از عبادت مخهّد در عذاب اسنت ، بنیش از   

 . هزار آیه قرآن در رابطه با قیامت این معنا را صریحاً نشان می دهد

شیئ نیست ، بهکه به صریح آیات کتاب ح  موجودیسنت عاقنل ، بنااراده و در گنوهر      - 5

خهقت و مایه طبیعت با مرد یکی است ، و از تمام خصوصیات و امتینازات انسنانی و الهنی    

 . برخوردار است

و تشکیل دهننده نیمنی از   کاالی شهوت نیست ، بهکه شریک مرد ، و عامل بقاء نو  ،  -31

، و ازدواج با او در صورت نیت پاک عبنادت ، و برخنورد صنحیح و سنالم بنا او      تزندگی اس

 . موجب توشه آخرت و سالمت حیات اخروی انسان است

 :در قرآن مجید فرمود

نْفُسِکُمْ وَ اتَّقُنوا اهللَ وَ اعْلَمُنوا   اَنّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا الَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ

 کُمْ مُالقُوهُ وَ بَشِّرم الْمُؤْمِنينَ . اَنَّ

می خواهد ضنرورت وجنود زن را در اجتمنا     « کشتزار » با تعبیر لطیف و پر معنای حر  

انسانی مجسم کند ، که زن یک وسیهه اطفاء شنهوت نیسنت بهکنه زمیننه پناک و وسنیهه       

 . پاکیزه ای برای حفظ حیات نو  بشر است

ه نسبت به جنس زن همچون یک بازیچه و وسیهه هوسنبازی  این سخن در مقابل آنهائی ک

 . می نگریستند و می نگرند هشداری جدّی محسوب می شود



38 
 

: با آمیزش با زن برای آخرت خنود توشنه بفرسنتید ، اشناره بنه اینن       "و قدموا النفسکم "

حقیقت است که هدف نهائی از آمیزش جنسی تنها لذت و کامجوئی نیست ، مردم منؤمن  

این موضو  برای ایجاد پرورش فرزنندان شایسنته اسنتفاده کننند ، و اینن خندمت        باید از

مقدس را به عنوان یک ذخیره معنوی برای فردای خود از پیش بفرستند ، و به این ترتیب 

قرآن هشدار می دهد که در انتخاب همسر اصولی را رعایت کنیند کنه نتیجنه آن پنرورش     

 . رگ اجتماعی و انسانی باشدفرزندان صالح ، و تهیه این ذخیره بز

میزش جنسی می باشند بسنیار مهنم    چون مطهب مورد بح  در ابتدای آیه که عبارت از آ

، و سر و کار با پرجاذبه ترین غرایز انسان دارد که همان غریزه جنسی است با جمهه و است

فرمنوده ،  اتقوا الهّه انسان را به دقت در امر آمیزش جنسی و توجه به دستورات ح  دعوت 

سپس در پایان آیه توجه می دهد که در روز قیامت به مالقات حن  و نتنایج اعمنال خنود     

خواهند شتافت و در قسمت اخیر آیه به افراد باایمان که در برابر این دستورات که به سود 

 «  و بشر المؤمنین » ه می فرماید زندگی مادی و معنوی آنهاست تسهیم هستند بشارت داد

بسیار مهمی از حضرت صاد،)عهیه السالم( ارزش و عظمت این کانون محبنت را  در روایت 

وقتی حوا آفریده شد آدم به حضرت ح  عرضه داشنت: خداونندا    :بدینگونه نشان می دهد

این آفرینش زیبا چیست که قرب و نگاه به او مرا از تنهائی نجات می دهد ، و برایم ایجناد  

ی آدم این کنیز من است ، دوست داری با تو باشند ،  انس و الفت می کند ، خطاب رسید ا

انیس تو گردد ، با تو هم سخن شود ، و تابع خواسته های به ح  تو باشد ؟ عرضه داشنت  

آری . خطاب رسید بنابراین تا زنده ای به خاطر این یاری کنه بنرای تنو قنرار داده ام منرا      

 سپاس و شکر کن!!

نعمت ح  است ، و تنا پاینان عمنر بنر اینن نعمنت        آری وجود زن صالحه ، و همسر باوفا ،

أَکْثَنرُ  . بیشترین خیر در زنان است :امام ششم می فرماید. ارزنده حمد و سپاس الزم است

    الْخَیْر  فِی النِّساءِ .
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روایت عجیبی است ، که منبع اکثر خیر را زن دانسته ، آری ازدواج با زن حفظ نصف دین 

و محبت به او طاعت حن  ، و پیندا کنردن فرزنند صنالح از او       ، و رعایت حقو، او عبادت ،

توشه آخرت ، و خدمت به او موجب رضایت ح  ، و به تعبیر رسول خدا درباره زننانی کنه   

مادرند: بهشت زیر پای مادران است ، و این همه است آن اکثر خیری که امام صناد،)عهیه  

 . السالم( فرموده است

 به حيات و موقعيت زنتاریخ نسبت  باز هم نظری به

آننان کنه   . ددمنشی مردم جاههی تاریخ نسبت به جنس زن فو، العناده شنگفت آور اسنت   

جدای از منط  ح  و نور وحی می زیستند ، زن را همچون ابنزار و وسنیهه بنرای زنندگی     

 بوالهوسانه مرد می شناختند ، و وی را عامل تهیه انوا  لذت ها بنرای منرد منی دانسنتند    

نوشتن را برای او خطرناک می دانستند ، و از خانه بینرون رفنتن را بنرای امنور     خواندن و .

مکنان زنندگی او را منحصنر بنه     . طبیعی زندگی و دید و بازدید ارحام مجاز نمی دانسنتند 

چهار دیوار خانه قهمداد می کردند ، و وی را در مقابل مرد که موجودی فعال ما یشاء منی  

در مناط  مسیحی نشنین کنه صند و هشنتاد درجنه از      . ندپنداشتند بی اختیار می دانست

آئین الهی مسیحیت انحراف داشتند ، می گفتند: زن را باید مانند دهان سگ دهن بنند زد  

در آفریقا زن حکم کناال و   !!، و مردّد بودند که رو  زن آیا رو  بشری یا رو  حیوانی است

ی دانستند ، هر کنس زن بیشنتری   ثروت داشت و برای او ارزشی بیش از گاو و گوسپند نم

در اختیار داشت ثروتمندتر شناخته می شد ، خرید و فروش زن و بکنار گنرفتن وی بنرای    

در کهده و بابل ، زننان را ماننند سنایر کاالهنا منی      . شخم زمین امری معمولی و عادی بود

را  فروختند ، و هر سال بازاری برای اینن کنار داشنتند تنا دختنران بنه سنّن ازدواج خنود        

 . بفروشند

در هندوستان دختر را از سن پنج سالگی شوهر می دادند ، و برای آنها حقی قائل نبودند ، 

حیات زن را طفیل مرد می دانستند ، و چون شوهرش می مرد او را با شوهر می سوزاندند 
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امروز همچنانکه در روزنامنه  . ، و هیچ موجودی را پست تر از زن شوهر مرده نمی دانستند

می نویسند ، بسیاری از هندوها از ترس فنراهم نشندن جهیزینه ، دختنران خنود را در       ها

 !!کودکی نابود می کنند

در چین و تبّت زنان جز در کار چهار دیوار خانه حقی نداشتند ، و برای کاستن قندرت راه  

رفتن زن ، پس از تولد او پایش را در قالب آهنی منی بسنتند و پنس از رسنیدن بنه سنن       

در یونان که مرکز عهم و دانش و فهسفه  !ه سالگی آن قالب را از پایش جدا می کردندپانزد

و حکمت بود ، زائیدن دختر به وسیهه زن جرم بود و تنا دو بنار دختنر زائیندن در دادگناه      

در عربسنتان  . محاکمه و محکوم به پرداخت جریمه و بار سوم محکوم بنه اعندام منی شند    

 :: زنده به گور کردن دختران امری عادی و ساده می نمودچنانکه قرآن مجید می فرماید

و اذا بشّر احدهم باالنثی ظلّ وجهه مسودّاً و هو کظيم یتواری من القوم من سنوء  

   ما بشّر به اَیمسکه علی هون ام یدسُّه فی التُّراب االسآء ما یحکمون .

غم و انندوه رخسنارش   چون یکی از آنان را به فرزندی که دختر بود مژده می آمد از شدت 

سیاه و سخت و ناراحت می شد و به خاطر این خبری که به خیال خودش زشت بنود روی  

از قوم می گرداند و فرار رابر قرار ترجیح می داد ، و به فکر منی افتناد کنه آن دختنر را بنا      

خفت و خواری نگاه دارد ، یا زنده به خاک گور اندازد ، بدانید حکم آن بی خنردان نسنبت   

 . ه دختر بد بود ، و قضاوتشان زشتب

این مسائل گوشه ای از جنایاتی است که مردم بی خبر و بی خرد نسبت به جننس زن روا  

می داشتند ، مفصل این مسائل در کتب مربوط به حیات زن ثبت است ، می توانید بنه آن  

قبنل  نظر آئین مقدس الهنی را هنم در ده مسنلهه ای کنه در سنطور      . منابع مراجعه کنید

نسبت به زن اظهار شده دقت کردید ، با توجه به تعابیر قرآن و روایات از جنس زن تحنت  
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: لبنا   : موجب بقاء ننو  .  حرث مادر .  -: ریشه و منبع و سرچشمه هر چیز ما :عناوین

 : عنایت ح ّ . نعمت: شاخه گل و ظریف . ریحانه: عهت آرامش . تسکينپوشش حیات 

آنان که ازدواج کرده اند چه آننان کنه قصند ازدواج دارنند توجنه       باید مردان و جوانان چه

بیشتری به موقعیت معنوی و آثار وجودی این خهقت زیبا و پرمنفعت ح  داشته باشنند و  

بدانند انبیاء خدا و امامان و اولیاء و عالمان و عارفان و حکیمنان ، و نویسنندگان و فقهنای    

پاک اینان قدم به داینره هسنتی گذاشنتند ، ایننان     بزرگ ، و صالحان از عباد خدا از دامن 

بر پدران و مادران عزیر است کنه نسنبت   . منبع این همه خیر و برکت در حیات بشر بودند

به ظهور کماالت در وجود دخترشان بیش از پیش دقت کنند ، و نسبت به تربینت الهنی و   

قو، آنان را با کمال وقار انسانی آنان تا سر حد فداکاری بکوشند ، و بر شوهران است که ح

و ادب رعایت کنند ، تا دامن آنان در خانه پدران و مادران و در سایه رعایت حقو، توسنط  

شوهران ، آماده تربیت نسل صالح گردد ، و از این طری  جامعه بشری به بهتنرین صنورت   

 . تغذیه معنوی شود

ه حضنرت  مگر ینک دختنر مسنیحی مسنهک پنس از اسنارت در جننگ و آمندن بنه خانن          

هادی)عهیه السالم( ، و قرار گرفتن در سایه تربیت الهنی بنه وسنیهه امنام دهنم و حضنرت       

حکیمه خاتون دامن پاک و واالیش آماده برای بوجود آمندن امنام دوازدهنم ، گسنتراننده     

زن چنین چشمه ای از کماالت و حقای  بالقوه است ، که با تابش ننور   عدل جهانی نشد ؟

 . خیر به فعهیت رسیده و منشم آثار جاوید و منابع ابدی خواهد شدهدایت وحی و معهم 

وی خازج از دستورات حکیمانه دین، زجنر   ، محدود نمودنتحقیر زن حمهه به شخصیت او

تهخی و ترشروئی بنا او زنندگی   ، با و مادر و اقوام ، و ممنو  کردنش از دیدن پدردادن به او

، پاسنخ  ه وقت خانه رفتن با او روبرو شدنبیرون ب ، خسته از کار روزانه و درگیریهایکردن

، و مه و همنه از نظنر دینن امنری ناپسنند     ، هبه غرائز او بخصوص غریزه جنسی ویندادن 

 . کاری زشت و ظهمی فاحش است
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اگر می خواهید بنای زندگی بر پایه عش  و محبت استوار باشد ، شخصنیت زن را رعاینت   

نمائید ، از وی دلجوئی داشته باشید ، در کنار و برنامنه   کنید ، به او اعالم دوستی و محبت 

خانه به او کمک دهید ، از آزار وی بپرهیزید ، و بعضی از برنامه های او را که محصول کنار  

روزانه و خستگی و محدودیت وجودی اوست با تمنام وجنود گذشنت کنیند ، تنا شنیرینی       

او . حدّ عنالی عبنادت کنرده باشنید     زندگی را بچشید ، و با این روش خداوند مهربان را در

ریشه و سرچشمه خیر و کشتزار انسانیت ، و پوشش شما در زنندگی ، و ماینه آرامنش ، و    

 . گل لطیف و ظریف گهستان هستی ، و نعمت ح  در کنار شماست

 :رسول باکرامت اسالم محبت به زن را در عرض عالقه به بوی خوش و نماز قنرار داده انند  

 . مِنَ الدُّنْيَا النِّساءُ وَ الطّيبُ وَ قُرَّ ُ عَيْنی فِی الصةال م  حُبِّبَ إملَیة

 . محبوب من از دنیا زن ، بوی خوش ، و نور چشم من در نماز است

اگر انسان با رعایت حقو، زن و احترام به شخصنیت او ، از او فرزنند صنالح و شایسنته ای     

ز آثار پاکی و صالح بنودن فرزنندش   پیدا کند ، عمهش حتی پس از مرگ قطع نمی شود ، ا

 :رسول خدا می فرماید. بعد از مرگ بهره خواهد برد

نْسانُ إمنْقَطَعَ عَمَلُهُ إمالّ مِنْ ثَالث: مِنْ صَدَقَة جارمیَة ، أَوْ عِلْم یُنْتَفَعُ بمنهِ ، أَوْ  اِذا ماتَ االِ

 .  وَلَد صالِح یَدْعُو لَهُ 

مگر از سه چیز: از کار خینری کنه دوام دارد ، از   چون انسان بمیرد ، عمهش قطع می شود 

 . دانشی که دیگران از او سود ببرند ، از فرزند شایسته ای که برای وی دعا کند
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 استقالل مرد و زن در اسالم - 5

 استقالل و حریت انسان

آفرینش انسان بر پایه آزادی جنان ، و بنر اسناس اسنتقالل در امنور حینات ، و اختینار در        

احدی ح  ندارد کسی را به بردگی و بندگی و رقّیت خنود درآورد ، و وی را  . است انتخاب

سهب آزادی و حریت ، و استقالل و اختیار از هنر  . برای خواسته های خود به اسارت بگیرد

آزادی و اختینار و اسنتقالل و   . انسانی گناه کبیره و خیانت عظنیم و جناینت بنزرگ اسنت    

خته است ، و سرشنت و طبیعنت آدمنی بنا اینن حقیقنت       حریت با خمیر وجود انسان آمی

آفریده شده ، آزادی و استقالل از بزرگترین نعمت های ح  بر وجود انسنان ، و عنالیترین   

فضنای آزادی  . منبع برای رشد و کمال و رسیدن به مقامات عالیه ظاهری و بناطنی اسنت  

 . وا برای انسان استعالیترین فضا ، و حال و هوای اختیار و حریت زیباترین حال و ه

از موارد بسیار مهم ظهم ستیزی اسالم ، در همین جهت است . اسالم بنا کسنی کنه بننای     

استعمار و استثمار دارد و می خواهد انسانهای آزاد آفریده شده را در مدار بندگی و بردگی 

 خود قرار دهد جنگی تمام عیار دارد ، و دسنتورات اکیند اسنالم در مسنلهه جهناد ، بنرای      

تمنام  . شکستن شاخ ستم و ستمکاران است ، آنان که بنه آزادی و اسنتقالل هجنوم دارنند    

خسارت هائی که در طول تاریخ حیات به میدان حیات وارد شده ، نتیجه سهب آزادیهنا ، و  

حرف زور شننیدن و زینر بنار زور رفنتن ، و قبنول      . هجوم به حریت و استقالل انسانهاست

را فروختن از اعظم گناهان ، و موجنب دور شندن از رحمنت    ستم ، و آزادی و حریت خود 

آزادی و حریت و بنای انتخاب و اراده ای . ح  ، و به خطر افتادن منافع مادی و معنویست

که حضرت ح  برای رشد و کمال ، و شکوفائی استعداد به انسان عنایت فرمنوده حفظنش   

از دسنت دادن جنان باشند    واجب ، و به هنگام هجوم خطر بایند از آن گرچنه بنه قیمنت     

 . جانبداری کرد
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 حکایتی عجيب در حریّت

در تاریخ آمده یزید یا عامل او در راه سفر حج وارد مدینه شد ، به دنبال شخصی از قنریش  

فرستاد ، چون به مجهس آن ستمگر آمد به او گفت ، به بردگی و بندگیت نسنبت بنه منن    

حهقنه بنه گنوش بنه فنروش منی رسنانم ، اگنر         اقرار کن . اگر خواستم ترا به عنوان غنالم  

نخواستم به عنوان برده تو را نگاه می دارم ، پاسخ داد به خدا قسم از نظر ریشه و اصالت و 

حسب و نسب از من بزرگوارتر نیستی ، و پدرت در جاههیت و اسالم بهتر از پدر من نبود ، 

تی بر منن ننداری ، بنا اینن     و در دین و ایمان خودت از من برتر نیستی ، و در خوبی فضیه

 ! همه خصوصیتی که در من است چگونه به بندگی و غالمی خود نسبت به تو اقرار کنم ؟

ستم گر به او گفت اگر به این مسلهه اقنرار نکننی فرمنان قتهنت را منی دهنم ، پاسنخ داد        

کشتن من بزرگتر از کشتن حضرت حسین)عهیه السالم( نیست ، چون برخنورد بنه اینجنا    

فرمان قتهش صادر ، و به خناطر حفنظ حرینت و آزادی و اراده و اختینار بنه فنیض       رسید 

 باعظمت شهادت رسید . 

 :امیرالمؤمنین)عهیه السالم( می فرماید

 .  أَیُّهَا النّا ُ إمنَّ آدَمَ لَمْ یَلِدْ عَبْداً وَ ال أَمَةً وَ إمنَّ النّا َ کُلَّهُمْ أَحْرارٌ

 . ز به دنیا نیامد ، به حقیقت که تمام مردان و زنان آزادندای مردم ، آدمیزاد برده و کنی

 .  ال تَکُنْ عَبْدَ غَيْرمکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً :و نیز آن حضرت فرمود

 . برده کس مباش ، در صورتی که خداوند ترا آزاد آفریده

عیودینت نسنبت    باید توجه داشت که منظور از آزادی ، آزادی وجود انسان از قید بردگی و

انسنان وقتنی بنه    . به هم نو  ، در برابر شهوات و غرائز غهط ، و آلودگی های اخالقی اسنت 

دنیا می آید پاک و پاکیزه ، و گوهری گرانبها ، و موجنودی واال ، و آزاد از بردگنی غینر ، و    
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ی دارای کرامت نفس ، و شرافت وجنود ، و در ینک کهمنه آزاد از رذائنل و پهیندیها ، و دارا     

هدایت حضرت ح  ، همراه با عقل و فطرت و نبنوت انبیناء و امامنت     . اراده و اختیار است

گیری این آزادی و اراده و اختینار، او  امامان و قرآن مجید ، و آگاهان و بینایان ، برای بکار 

زادی خود استفاده کنند،  ، تا در سایه این همه لطف و عنایت پروردگار از آرا دنبال می کند

 .، و از این راه به سعادت دنیا و آخرت برسدانتخاب امور احسن برخیزد و به

انسان اگر توجه به این معنا نکند ، و از هدایت حن  روگنردان شنود ، بندون شنک گنوهر       

آزادی و اراده و اختیار را در برابر فرعون منشان ، و طواغیت زمنان و آز و حنرص و کبنر و    

داد ، و برده دنیا و بنده دیگنران و عبند شنهوات و    حسد و غرائز و شهوات از دست خواهد 

غرائز ، و اسیر حرص و طمع خواهد شد ، و از نمد کرامت و سعادت ، و خیر دنیا و آخنرت  

آنان که به هر عمل خالفی دست می زنند ، و به هر شهوت و گنناهی   . کالهی نخواهد برد

د و نام اینن بنی قیندی و بنی     خود را آلوده می کنند ، و مطیع و فرمانبر هر کسی می شون

بند و باری را آزادی می گذارند برده ای جاهل ، و غالمی پست و عبدی ذلیل و موجنودی  

 . بیچاره اند

 . مَنْ تَرَکَ الشَّهَواتِ کانَ حُرّاً :امیرالمؤمنین)عهیه السالم( می فرماید

 . آنکه خواسته های نامشرو  را رها کند آزاد است

الدُّنْيا دارُ مَمَرٍّ وَ النّا ُ فيها رَجُالنم: رَجُلٌ باعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَها ، وَ رَجُنلٌ   :و نیز فرمنوده 

 . إمبْتاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَها

دنیا گذرگاه است و مردم در آن دو دسته اند: آنکه خود را به شهوات و مادیات و آلودگیهنا  

ار داد ، و آنکه خود را از این همنه  فروخت ، پس وجودش را در معرض هالکت و نابودی قر

 . خرید ، پس وجودش را از هر شری در دنیا و هر عذابی در آخرت آزاد کرد
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خَمْسُ خِصال مَنْ لَمْ تَکُنْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْها فَلَيْسَ  :امام صادق)عليه السالم( فرمود

دْبيرُ ، وَ الثّالِثَةُ الْحَياءُ ، وَ الرّابمعَةُ حُسْنُ فيهِ کَثيرُ مُسْتَمْتَع: أَوةلُها الْوَفاءُ ، وَ الثّانِيَةُ التَّ

 .   الْخُلْقم ، وَ الْخامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هذِهِ الْخِصالَ: الْحُرِّیةةُ

پنج خصهت است ، کسی که یک خصهت از آن را دارا نباشد در او چیز زینادی نیسنت کنه    

ن عاقبت اندیشی ، و سوم آن حیا ، و چهنارم  بتوان از او بهره مند شد ، اول آن وفا و دوم آ

خوش خهقی ، و پنجم از آن که همه این خصهت ها را در انسان جمع منی کنند حریّنت و    

 . آزادی است

 .  ال یَسْتَرمقَّنَّکَ الطَّمَعُ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً :عهی)عهیه السالم( فرمود

 . د ترا آزاد آفریدهطمع ترا به بردگی نگیرد ، در صورتی که خداون

 .  مِنْ تَوْفيقم الْحُرِّ إمکْتِسابُ الْمالم مِنْ حِلِّهِ :و نیز آن جناب فرمود

 . کسب مال از طری  حالل از توفی  الهی انسان آزاد است

 مسئله ای مهم

با توجه به حقیقت و معنای آزادی ، و ارزش اراده و اختیار ، واینکه انسان وقتنی در سنایه   

از آزادی و حریت ، و اراده و اختیار بهره گرفت ، بنه مقامنات عنالی و درجنات     هدایت ح  

کافی ، و واقعیات غیر قابل تصور می رسد ، سعی کنیم حریت خود را در تمام طول عمنر ،  

و در کنار تمام حواد  و بالها حفظ کرده ، کنه نگاهداشنتن حرینت موجنب رسنیدن بنه       

 . خوشنودی و رضایت پروردگار است

انسان همانند یک اتم اسنت ، هسنته مرکنزی وجنود او فطنرت و توحیند و خنداخواهی و        

خداجوئی است ، و ِقوام وجودش به این اسنت کنه تمنام اعضناء ظناهر و حناالت بناطنش        
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مجذوب ح  و برابر فرمان و خواسته های پروردگار در حرکت باشد ، و هرگز در حرکات و 

داوند جدا نباشد ، که جندائی از حن  ، و بینرون    سکناتش از عش  به ح  ، فرمانبری از خ

رفتن از حوزه جاذبه معرفت و عش  دوست ، و بریندن از خندامحوری ، مسناوی بنا تولیند      

 :قرآن مجید می فرماید. فساد و افساد در اعضاء و جوار  و در باطن و ظاهر انسان است

 .  ر  و ما لهم من ناصرینفامّا الّذین کفروا فاعذّبهم عذاباً شدیداً فی الدّنيا و االخ

و اما آنان که کافر به ح  شدند ، و بین خود و خدا حجاب قرار دادند ، از معرفت و محبت 

به پروردگار بریدند ، و از خدامحوری درآمدند ، و نسبت به ح  به غفهتنی سننگین دچنار    

ت ، و غنالم  شدند ، و به این خاطر منبع فساد و افساد گشتند ، و اسیر طاغوت و برده شهوا

سیلات اخالقی شدند ، در این جهان و آن جهان به عذابی شدید گرفتار می کنم ، و بنرای  

 . نجات آنان از عذاب امروز و فردا یاری نیست

 . از جمهه عوامل کنترل کننده انسان از قسمتی از مفاسد برنامه بسنیار مهنم ازدواج اسنت   

و تنوان و وسنع خنویش    ، و عمل در حدّ انسان وقتی از شایستگی الزم یعنی ایمان و اخال

، و همسری شایسته هم کفو خودش نصیب او شنود ، تنا حندودی ظناهر و     برخوردار باشد

باطنش کنترل می شود ، و آزادی و حنریّتش حفنظ منی گنردد ، و از بردگنی نسنبت بنه        

ی که چه بسیار مردان. شهوات حرام ، و برنامه های آلوده ، و دوستان ناباب در امان می رود

به توسط ایمان و اخال، و کرامت خود ، همسران خویش را بنه مقامنات الهینه و کرامنات     

انسانیه رساندند ، و چه بسا زنانی که در سنایه بینداری خنود و بیننائی و بصنیرت خنویش       

 . مردان خود را به درجات واالی انسانی ، و مقامات بزرگ مهکوتی نشاندند

امن حرینت و اختینار ، ینا موجنب بازگردانندن آزادی و      بنابراین اگر گفته شنود ازدواج ضن  

با ازدواج رو  خدائی را در خود حفنظ  . آزادگی به انسان است مطهبی به گزاف گفته نشده

کنیم ، و مقام خالفت از جانب ح  را از دستبرد شهوات و مفاسند در امنان بنداریم ، و بنر     
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را دریافته و نصف دیگر آن را بنا  رشد ایمان و عمل صالح خود بیفزائیم ، و نصف دین خود 

منرد در فضنای ازدواج سنهیم در شنکوفائی     . تقوا و پرهیز از محرمات از آسیب نگاه دارینم 

زن موجودی فرزانه و الی  و قابل اسنت  . کماالت زن ، و زن شریک رشد مقامات مرد است

موجنودی   ، تا جائی که بزرگان فرموده اند موجب ظهور حقای  در وجود مرد است ، و مرد

شریف و اصیل و باکرامت است ، تا جائی که در ح  او گفتنه انند ، باعن  رسنیدن زن بنه      

 . درجات عالیه است

عهی)عهیه السالم( می فرماید اولین زنی که از زننان جهنان قندمش بنه بهشنت منی رسند        

خدیجه است ، و این معنا دلیل بر رو  الهی زن ، و مقنام خالفنت وی از حن  ، و داشنتن     

آری زن آزاد از هوا و هنوس  . های عالی و سرمایه های انسانی و اخالقی و ایمانی است مایه

و آزاد از اسارت طاغوت ، و آزاد از شنهوات و تمنایالت حنرام ، و همچننین منرد آزاد ، دو      

 . گوهر پرارزش و دو حقیقت واال در این پهنه باعظمت آفرینش و خهقت است

زادی حرّ بن یزید را به مادر باکرامت آن شهید نسنبت  امام حسین)عهیه السالم( حریت و آ

 . می دهد ، و امیرالمؤمنین عظمت مالک اشتر را جهوه دامن پاک و الهی مادر او منی دانند  

مرد در خانه باید اسوه و سرمش  خوبیها برای زن ، و زن برای مرد باشند ، و هنر دو اسنوه    

 . حسنه و سرمش  نیکو برای فرزندان خود

 مرد و زن در ازدواجاستقالل 

پدران و مادران باید توجه داشته باشند که ح  انتخاب همسر همراه با شرایط مهمنی کنه   

پدر و مادر ح  ندارند در مسلهه ازدواج دختنری را  . اسالم عزیز فرموده با خود فرزند است

 کننند  که فرزندشان نمی پسندد به او تحمیل کنند ، و او را بنه زور وادار بنه ازدواج بنا او   

همچنین پدر و مادر ح  ندارند کسی را که دختر نمنی پسنندد ، وی را بنه زور وادار بنه     .

 . ازدواج با او کنند ، آنان در انتخاب همسر از جانب ح  دارای حریت و استقالل اند
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أَتَنزَوةجَ  قُلْتُ لَهُ: إمنّی أُریدُ أَنْ قالَ:  :در روایت بسیار مهمی درباره انتخاب در ازدواج آمده

  إممْرَأَ ً وَ إمنَّ أَبَوَیة أَرادا غَيْرَها ، قالَ: تَزَوةجم الَّتی هَوَیْتَ وَ دَعم الَّتی هَوی أَبَواکَ .

ابن ابی یعفور می گوید به حضرت صاد، عرضه داشتم ، من بنرای ازدواج زننی را انتخناب    

آن را کنه خنودت دوسنت     کرده ام و پدر و مادرم دیگری را ، تکهیف من چیست ؟ فرمنود: 

 . داری اختیار کن ، و آن را که پدر و مادر پسندیده اند رها کن

اگر همسنر مناسنبی بنرای     :در رساله عمهیه مراجع بزرگ شیعه در باب ازدواج می خوانیم

دختر پیدا شود و بخواهد با او که شرعاً و عرفاً هم کفو او می باشد ازدواج کند و پدر و جدّ 

 پدری مانع می شوند و سختگیری می کنند در این صورت اجازه آنان الزم نیست . 

 بنابراین پسری که دختری را هم کفو خود می داند ، و دختری که پسری را هم کفو خنود 

می شناسد رضایت و عدم رضایت پدر و مادر شرط نیست ، و می تواند بنا اجنازه اسنالم و    

بر پدران و مادران است که هوا و هوس ، و خواسته های صننفی  . رضایت ح  ازدواج کنند

و قبیهه ای خود را در ازدواج پسران و دختران خود اعمال نکنند ، که زورگنوئی در اسنالم   

 . رام استحرام و قبول زور هم ح

مرد و زن در انتخاب کار مشرو  نیز آزاد و مستقل هستند ، و محصنول کنار آننان از خنود     

آنان است و مالکیت آنان بر درآمد خود یک مالکیت مشرو  است ، و زن حقنی بنه امنوال    

مرد جز با اجازه مرد ، و مرد حّقی به اموال زن جز با اجازه زن ندارد ، توجه داشنته باشنیم   

 . الل مرد و زن باید در تمام جوانب حیات محفوظ بماندکه استق
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 «سواالت مسابقه»

 
     ذکر کرده اند؟    مراتبی بترتيب چه تقوا برای ، هستند بصيرت اهل قرآن تعبير به که آنان -1

 خاصّ،  تقوای انبیا و اولیا          ب( تقوای   عام تقوای ، خاص تقوای ، الخاص خاصّ تقوایالف( 

 الخاص خاصّ خاص، تقوای د( تقوای                 تقوای خاص و عام ، تقوای انبیا و اولیاج( 

از چنه   ، خواند می همسردار مرد که نمازی رکعت حضرت صادق)عليه السالم( ميفرماید: دو -2

 است؟ چيزی بهتر

              روز در گرفتنش روزه و عبادت به عزب مرد شب قیام از بهترب(  الف( مساوی عبادت تمام عمر   

 سال عبادت 71د( برابر در راه خدا       عزب مرد کردن جهاد از بهترج( 

  چه کسانی هستند؟" االیامی"مِنْکُمْ ...( منظور از  االْیامی اَنْکِحُوا در آیه )وَ -3

 الف( کنیزها        ب( فقراء          ج( پسران         د( پسران و دختران

 انتخاب همسر در فرهنگ اسالم از لحاظ واجب و مستحب چگونه است؟ آیا -4

واجنب       کند، آلوده معصیت، و گناه به را زندگی پاک دامن عزب و ماندن مجرد که صورتی درالف( 

اسنت           مسنتحب  خود بخودی اسالم فرهنگ در ب( نه واجب است و نه مستحب          ج( ازدواج

 د( الف و ج

 گناه از خودداری روحيه کسب و ، ...... برای خالی را با گزینه مناسب پر کنيد.)جای  -5

 . (است اعمال ...... از اعمال ميان در و ، قدم بهترین

                                    ب( کار خیر، زیبناترین              پسندیده ترین        -الف( تحصیل تقوا

 د( کار خیر، پسندیده ترین                 زیباترین         -ج( تحصیل تقوا

 انسان متوجه پروردگار رحمت و عنایت قعامو بنا به فرمایش پيامبر )ص(کداميک از  -6

 ؟                شود می

        الف( به وقت دعا کردن      ب( هنگام نظر کردن فرزنند بنه صنورت پندر از بناب مهنر و محبنت         

 ج( هنگام مصافحه دو مسهمان         د( دعا کردن در تعقیب نماز

 در تحقق برنامه ازدواج بهترین و محکمترین برنامه کدام است؟ -7

 الف( پیشگیری جوانان از افتادن به گناه         

 ب( حفظ جامعه در افتادن در غرغاب فحشا              

 د( همه موارد         آن مناسب زمان و نیاز وقت به دختران و پسران ازدواجج(  
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 صِهْراً (کدام است؟ وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْمآءِ مِنَ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ) ترجمه صحيح -8

         داد قنرار  خویشناوندی  و دوسنتی  آننان  مینان  و ، آفریند  آب از را بشر که خداوندی اوست والف( 

          داد قنرار  ازدواج پیونند  و خویشنی  آننان  مینان  و ، آفریند  آب از را بشنر  که خداوندی اوست وب( 

            داد قرار ازدواج پیوند آنان میان و ، آفرید آب از را بشر که خداوندی اوست وج( 

 د( الف و ج

 راه عملی حفظ فرزندانمان از عذاب آتش قهر حق در قيامت چيست؟ -9

               ب( تربیت صحیح فرزندان                                      الف( تقوا داشتن پدر و مادر   

 د( موارد الف و ج         ای پدر و مادر به فرزندان   ج( سرایت دادن تقو

 امام صادق)عليه السالم( مراتب تقوا را چگونه ذکر کرده اند؟   -11

    اهلل من اهللبا تقوای -اهلل من تقوای -اهلل فی بااهلل تقوایالف( 

 تقوی مومنین     -تقوای انبیا و اولیا   -اهلل فی الی اهلل ب( تقوای

 تقوای مومنین   -تقوای اوصیا -ج( تقوای انبیا 

 خوف از برخاسته تقوای -اهلل من تقوای -اهلل فی بااهلل تقواید( 

از دیدگاه پيامبر)ص( به چه وسيله ای می توانيم نيمی از سعادت را بدست آورینم؟                    -11

                                 ب( حفظ دینن و ایمنان                  الف( انجام یک حج واجب           

 اد( جهاد در راه خد         ج( ازدواج کردن                      

 کند؟ می معرفی چگونه را تقوا اهل( السالم عليه)اميرالمؤمنين -12

                            ایمنند آنان شّر از همگانالف( در گفتار و کردار خدا ترس هستند       ب( 

 د( بر اهل و عیالشان سخت گیر نیستند     ج( از هوا و هوس پیروی نمی کنند        

روایات آنان که در ازدواج پسران و دختران خود آسانگيری می کننند  طبق آیات و  -13

           چه اجری دارند؟

      گرفت خواهد آسان آنان به محشر صحرای در الخصوص عهی آخرت و دنیا در مهربان خداوندالف( 

 ب( خداوند به آنها وسعت رز، میدهد               

 می گیرد     د( الف و ج آسان آنان به میزان و کتاب و حساب امر درج( خداوند 

 خداونند  و اسنت،  ...... شود دیگری خاطر رنجش باعث .......که عملی )هراین جمله  -14

 ( را تکميل کنيد:ندارد دوست را ........

                   ظنالم  و ظهنم  - ظهنم  -ب( بنناح                          گناهکار   -گناه  -الف( بناح  

 ظالم -گناه -است ظهمد(              گناهکار            -ظهم  -ج( گناه است
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 هنو   و چرانی چشم ، آلودگی و فساد شدن گسترده ، شهوات و غرائز در انحراف -15

        ؟ دارد کجا در ریشه دیگر بالهای و گناه

                                       الف( در سختگیری پدران و مادران اسیر در رسوم و عنادات غهنط    

                                                  ب( در پسران و دخترانی که از عرصه گاه تقنوا دورنند        

 د( همه موارد                       ج( در عدم فراهم آوردن بساط ازدواج  

 گی دارد؟حفظ شئون هر کس در ازدواج به چه چيزی بست -16

ب( بنر پنایی مجنالس بنا شنکوه و پنر خنرج                                               الف( در کثنرت مهمنان        

 ج( انتخاب هم کفو و مراعات اخال، اسالمی در دو خانواده         د( در گرو مهریه باال و به روز

 و ، سنعادت  خميرمایه و ، شرافت ریشه ، کرامت ....... تقوااین جمله را کامل کنيد:)  -17

 . است( آخرت و دنيا خير ........

 منبع –د( راه             راه   –ج( منبع           کهید - اساسب(        کهید       -الف( راه 

            نمائيند(.  رعاینت  را ........ ولنی  کنيند  تهينه  ساده لبا این جمله را کامل کنيد.)  -18

 د( آداب و فرهنگ    ج( آداب پوشیدن             ب( زیبا پوشیدن          الف( آداب و رسوم    

 معناست؟ چه به( السالم عليه)صادق امام گفتار در حالل ترک از منظور -19
     کنند چون احساس نیناز نمنی کننند     نمی بدنبال ، است حالل که اموری از بسیاری تقوا الف( صاحبان

                             کننند  می رعایت را قناعت کمال نیازمندند آن متقین به که حاللی درب( 

 د( همه موارد                   زندگی مادی امور گرفتن محدود و ، حالل به قناعتج( یعنی 

 کنند چيست؟ می امتناع ازدواج از که آنان از اسالم باکرامت رسول تعبير -21

           ب( گناهکاران و معصیتکاران                 شیطان برادران ، فرومایگان ، آتش اهلالف( 

 د( الف و ج                                        شدگان لعنت و ، اشرار ج(

 به خوش اخالقی و نرم، زبانی با را یکدیگر که است مردم عموم این جمله را کامل کنيد.) بر -21

          کنند(. دعوت .........
 د( کار خیر                 ج( تقوا                    الف( معروف           ب( نهی از منکر   

شده  شمرده خدا راه در جهاد با مساوی و بزرگ عبادتی اسالم پاک فرهنگ چه چيزی در -22

 است؟     
 فرزند    و زن تممین جهت در مادی کوشش و الف( کار 

         ب( هر کس تسهیل در ازدواج دو نفر کند      

  کسی که بین زن و شوهر صهح دهد ج( 

 و صمیمیت کندکسی که برای افراد خانواده خود ایجاد صهح و صفا  د( 
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را چنه منی داننند؟                       تقنوا  اهنل  های نشانه دین روایات بزرگان و قرآن آیات از استفاده با -23

 نفس   عفت حفظ. حیات جوانب تمام در بودن نالف( امی

 اخالقی     حسنات به بودن آراسته ، کالم در ب( راستگوئی 

 دوروئی         د( همه موارد و ریا از بودن پاک ، رذائل از بودن ج( پیراسته   

                     معرفنی منی کنند؟    چنه کسنانی   قيامنت را  در آتنش  اهنل  اکثر( ص)خدا رسول -24

 ب( آنانی که از ازدواج امتنا  می کنند                              الف( آنان که نماز را ترک کردند    

 ج( آنهایی که به والیت اهل بیتم پشت کردند           د( آنان که مانع ازدواج جوانان می شوند

 و مرجان کام است؟ منظور از لولو.  "الْمَرْجانُ وَ اللُؤْلُؤُ مِنْهُمَا یَخْرُجُ" -25

 ب( عهم و دانش و ثروت                امام از فرزندانش        33 الف( حضرت فاطمه)س( و

 د( پیامبر)ص( و حضرت فاطمه)س(            ج( امام حسن و امام حسین)عهیهم السالم(          

چيست؟          هپاسخ اسالم به انحرافات فکری انسان گمرادیدگاه اسالم نسبت به زن و  -26

    او دارای ح  مالکیت استب(         خهقت زن و کیفیت وجود او همانند مرد استالف( 

 د( همه موارد          عبادت زن در پیشگاه ح  همانند عبادت مردج(  

 بر اسا  قرآن معيار برای کسب حيات طيبه و اجر آخرتی چيست؟                   -27

 ب( کار و تالش برای رضای ح                  الف( میزان ح  ایمان و عمل صالح    

 ج( عبادت و اطاعت از انبیا و اولیاء                  د( خدمت به اهل و عیال برای رضای ح  

 علل انحراف فکری اقوام و ملل شق و غرب چيست؟ -28

 جدا زیستند     بر اثر کبر و نخوت از تعالیم ح ب(             ی از ح  و بریده از وحی    الف( جدا

 د( همه موارد                    ج( فرو رفتن در هوی و هوس

راه شکوفا شدن استعدادهای نهفتنه در بناطن جواننان چگوننه بناز منی شنود؟                      -29

 اساتید و مربیان مجرب   ب( با استفاده از            الف( تربیت صحیح توسط پدر و مادر        

 ج( ازدواج که عامل آسایش فکری و امنیت باطنی    د( همه موارد

منظنور از دو درینا کندام     " یَبْغِيانم ال بَرْزَخٌ بَيْنَهُما یَلْتَقِيانم الْبَحْرَیْنم مَرَجَ "در آیه  -31

   است؟

   ب( کل ایمان و کل کفر       الف( حضرت رسول)ص( و حضرت عهی) (       

 د( حضرت عهی) ( و حضرت فاطمه)س(                      ج( دنیا و روز قیامت                   

 شود؟ می منتقل انسان به کجا از اول درجه در انسان شقاوت و سعادت -31
     الف و ج د( الف(از پدر و مادر        ب( از نحوه زندگی در جامعه          ج( از محههای تربیت و آموزش   
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زشنت و غينره درملنل مغنرب زمنين       اخنالق  ، حرام شهوات غلبه و فساد کثرت -32

     محصول چيست؟

                   ب( خرابی نظام خانه و خانواده                            زیادی ثروت و رفاه         الف( 

 د( نظام سرمایه داری حاکم  ج( آموزش و تربیت غهط در مراکز آموزشی       

 از دید امام صادق)ع( دزدان سه نفرند! کدام گزینه است؟ -33

            کسنی کنه مهرینه زن را نپنردازد      –راهنزن و طنرار    –الف( آنکنه از پرداخنت زکنات بخنل ورزد     

 کسی که وامش را پرداخت نکند           -راهزن و طرار –ب( سار، نماز 

کسی که از مردم وام گیرد  -کسی که مهریه زن را نپردازد -ج( آنکه از پرداخت زکات بخل ورزد  

 د( الف و ج                                و قصد پرداخت آن را نداشته باشد     

 گذراندن از پس اغهب بطور زنان و اکثر، طور به زمین مغرب در مردان "جای خالی جمله  -34

 را کامل کنيد. "کنند می ازدواج یکدیگر با نامشرو  های رفاقت و ................ دوران

 د( فساد              ج( نام زدی                 ب( سن بهوغ               الف( تحصیالت      

 در مسئله ازدواج هدف کدام گزینه ميباشد؟ -35

 ب( ثروت و جایگاه خانواده                             الف( زیبایی    

 د( رفع شهوت و نیفتادن در گناه               ج( جهب رضای ح      

 از قضاوتهای ظالمانه کدام ملل است؟ "زن موجودی دارای روح شيطانی" -36

 د( هند و چین      ج( مهل شرقی       ب(  مهل غربی و شر،                الف( مادیگرایان     

 کدام آیه از قرآن به مهریه زن اشاره می کند؟ -37

       لِتَسْنکُنُوا اِلَیْهنا  خَهَ َ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً  ب(   ال یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَمْخُذُوا مِمّا اتَیْتُمُوهُنَّ شَیْلاً الف( 

 وَ لِهنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدان  وَ االَقْرَبُونَد(    وَ لِهْمُطَهَّقاتِ مَتا ٌ ب الْمَعْرُوفِ حَقّاً عَهَی الْمُتَّقینَج( 

          برترین زنان بهشت کدامند؟ -38

 ب( مادر حضرت موسی و حضرت آمنه           الف( خدیجه دختر خویهد و فاطمه دختر محمد)ص( 

 د( الف و ج           ج( مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم             

غير از لذت و کامجویی اشاره بنه کندام موضنوع     "و قدموا النفسکم "در این آیه -39

          دارد؟

      ب( ذخیره معنوی برای فردا                الف( پرورش فرزندان شایسته           

 د( همه موارد              ج( تقرب به خداوند               
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.        " آنکه خواسته های نامشرو  را رها کنند آزاد اسنت   "این حدیث از کدام معصوم است؟ -41

 د( امام صاد،) (       امام حسن) (              ب( حضرت عهی) (              الف( پیامبر)ص(

                      حفظ و نگاهداشتن حریت موجب رسيدن به چه چيزی منی شنود؟   -41

 ب( کسب مال حالل                        الف( آزادی در سایه اسالم   

 د( کسب مقامات عالی              ج( خوشنودی و رضایت پروردگار 

 با توجه به سوره های مریم و دهر در قرآن، زن در عبادت از چه مقامی بهره مند است؟            -42

                   الف( در قیامت از اجر عظیم     ب( در دنیا و آخرت بنام مومنه یاد می شود        

 د( الف و ج        ج( ثواب فو، العاده         

ی ننام بنرده شنده؟              عناوین جه قرآن و روایات از جنس زن تحت با توجه به تعابير -43

 د( همه موارد      ب( لباس و تسکین            ج( ریحانه و نعمت       الف( ام و حر          

منظور از حرث کدام اسنت؟             "اَنّی شِئْتُمْ  نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ "در آیه  -44

 د( مال             ج( همسر                         ب( وجود زن                الف( کشتزار   

 ". ، در صورتی که خداوند ترا آزاد آفریدهبرده کس مباش"این حدیث از کيست؟ -45

 د( پیامبر)ص(        ج( امام باقر) (         (       الف( امام صاد،) (         ب( حضرت عهی) 

از  .............را در خنود حفنظ کننیم ، و مقنام      ..............بنا ازدواج   "جای خالی را پر کنيد؟ -46

        "جانب ح  را از دستبرد شهوات و مفاسد در امان بداریم

 قرب -خالفت      د( قدرت  –ج( رو  خدایی         قرب –ب( روحیه       خالفت -الف( روحیه  

و نام این بی قيدی و بی بند و باری را آزادی می  آنان که به هر عمل خالفی دست می زنند -47

 گذارند چگونه آدمهایی هستند؟    

 د( همه موارد  ب( غالمی پست و عبدی ذلیل       ج( موجودی بیچاره اند          الف( برده ای جاهل  

و خیاننت  .......... و اختیار از هر انسانی .........سهب آزادی و حریت ، و  "جمله را کامل کنيد -48

         " عظیم و جنایت بزرگ است

 جرم است –ب( امنیت            گناه کبیره     –الف( استقالل  

 گناه کبیره -د( امنیت            جرم است         –ج( استقالل  

 زنی که از زنان جهان که قدمش به بهشت می رسد کيست؟ اولين -49

 د( آسیه           ج( حضرت خدیجه          ب( حضرت مریم        الف( حضرت زهرا)س(    

 " بیشترین خیر در زنان است "این حدیث از کدام معصوم است؟ -51

 عهی) (        د( امام صاد،) ( ج( حضرت  امام باقر) (         ب(           الف( پیامبر)ص(       
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