فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره هفتم  ،شماره بیست و ششم  ،زمستان 1396
تاریخ دریافت مقاله1396/06/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1396/12/15 :

صفحات171 - 137 :

خانواده  ،ازدواج و طالق
سيد مهدي كيا *

1

چکیده
« خانواده »  ،واحدى اجتماعى با ابعاد گوناگون است كه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه اش از دیرباز مورد
توجه اندیشمندان اجتماعى بوده است  .از یك سو ،ارتباط و كنش متقابل خانواده با اجزا و نهادهاى دیگر
جامعه كه به پویایى و پیشرفت آن انجامیده  ،و از سوى دیگر ،پایدارى و پایندگى آن در طول اعصار و قرون
متمادى  ،بسیارى از اندیشمندان را بر آن داشته كه در حوزه هاى گوناگون علمى و با رویکردهاى مختلف
به مطالعه این واحد اجتماعى سرنوشت ساز همت گمارند.
در یك تقسیم بندى كلى  ،مى توان همه رویکردهاى متداول به خانواده را در دو دسته جاى داد.1 :
رویکردهاى توصیفى ؛  . 2رویکردهاى دستورى  ،دسته اول در حالى كه به توصیف و تبیین واقعیات موجود
خانواده مى پردازند ،دسته دوم اغلب به سمت معرفى الگوى آرمانى یا مطلوب خانواده و نیز ارائه
راهکارهایى براى حل مشکالت و رفع موانع ثبات خانواده  ،جهت گیرى كرده اند؛
نهاد ازدواج را به حق جزء نهادهاى جهان شمول به شمار آورده اند .در عین حال  ،تاریخ نویسان  ،انسان
شناسان و جامعه شناسان  ،الگوهاى بسیار متنوع این نهاد را در گذشته و حال به تصویر كشیده اند.
طالق خودبخود مسئله خوبى نیست ،طالق برنامه اى است زشت ،ناروا ،و مورد نفرت حق و انبیاء و امامان،
مگر اینکه انجامش به خاطر علّت شرعى ،و مورد قبول عرف اهل شرع باشد .طالق بر اساس هوا و هوس
مرد یا زن ،عملى خالف حق ،و خالف انسانیت ،و بازى با احکام شرع ،و دست اندازى به شخصیت یکى از دو
طرف یا هر دو طرف است .در این پژوه ش سعی خواهیم نمود  ،ابتدا به اهداف واالي ازدواج در اسالم  ،و
مشکالت و موانع ازدواج اشاره نموده و سپس شرایط الهی و اسالمی ازدواج و جایگاه حقوقی طالق در نظام
هاي گذشته و حال و نظر اسالم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
واژگان كلیدي :ازدواج  ،طالق ،هم كفوي

 - 1كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي (نویسنده مسئول)
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مقدمه
اراده عالمانه و حكيمانه و عادالنه حضرت حق ،در نظام متقن هستى و پهن دشت ميدان
خلقت و آفرينش ،از هر چيزى جفت آفريد .در اين بساط جفت بودن و زوج بودن هر
چيزى حقيقتى است كه استثنا برنداشته ،و پيش از آنكه دانش بشر ،و تحقيقات علمى به آن
دست يابد ،قرآن مجيد در آيات متعددى از جمله در آيه  49سوره الذاريات ،از اين
واقعيت ،كه نسبت به تمام موجودات هستى ،اعم از جماد و نبات و حيوان و انسان فراگير
است خبر داده .

اين خبر عظيم ،و گفتار علمى ،و اين بيان روشن ،آن هم نسبت به تمام موجودات
خانه خلقت ،و كاشانه و النه آفرينش ،با توجه به اينكه مربوط به قرنها قبل از رنسانس
علمى است ،و در شهرى چون مكه و مدينه كه خط نويس و خواننده اى ،و كتاب و
مدرسه اى در آن نبوده ،از معجزات قرآن مجيد ،و دليلى محكم بر اصالت اين كتاب ،و
برهانى بزرگ بر علمى بودن اين دفتر ،و عاملى بس قوى بر صدق نبوت خاتم انبيا(صلى
اهلل عليه وآله وسلم) است .

قرآن مجيد در زمينه هاى ديگر مسائل آفرينش آياتى دارد ،كه علوم امروز بشر ،در
برابر آن شگفت زده و غرق در تعجّب و حيرت است ،و براى احدى از افراد انسان در هر
مقام و مرتبه اى كه باشد ،جاى شك و ترديد ،در حقّانيت خود ،و اينكه چراغ هدايت فرا
راه حيات آدميان است ،باقى نمى گذارد .ذلِكَ الْكِتابُ الرَيْبَ فيهِ (.بقره)2 ،
عنايت و رحمت او ،در ذات زوج ها و جفت ها از هر نوعى ،كشش و جاذبه و رابطه
عاشقانه ،و ميل به يكديگر برقرار نموده است ،تا اين جاذبه و كشش ،و اين ميل و رابطه،
تحت نظامى خاص و شرايطى معين ،چه در نظام تكوين ،چه در عرصه گاه تشريع منتهى
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به ازدواج و جفت گيرى و توالد و تناسل ،و تكثير نوع شود ،و از اين راه باعث بقاء نظام
عالى آفرينش گردد ،و هم اينكه تمام موجودات از هر جنس و نوعى كه هستند به لذّت
زندگى ،و خوشى در حيات ،و بهره مندى از وجود خود و ديگران برسند.

بيان مسأله
از بدو پيدايش انسان بر روى كره زمين ،همواره زنان و مردان ،با تشكيل كانونى به نام
خانواده ،عمرى را در كنار يكديگر گذرانيده و فرزندانى در دامان پرمهر خويش پرورانده و
از اين جهان رخت بر بسته اند .طبيعى ترين شكل خانواده ،همين است كه هيچ عاملى جز
مرگ نتواند پيوند زناشويى را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايى بيفكند.

كوشش مصلحان جامعه مخصوصاً پيامبران خدا اين بوده است كه نظام خانواده ،يك
نظام مستحكم و پايدارى باشد و هيچ عاملى نتواند اين كانون سعادت را متالشى گرداند.

دنياى امروز كه دنيايى مضطرب و پريشان است ،على رغم پيشرفت هاى حيرت انگيز علم
و صنعت ،در مسأله خانواده با مشكالت بزرگى روبه رو است .براى اين كه بتوانيم
مشكالت زندگى خانوادگى را از جامعه خود ريشه كن كنيم و گامى در راه تداوم بخشيدن
به كوشش مصلحان و رهبران اجتماعى برداريم ،ابتدا بايد بدانيم كه خانواده چيست و اين
واحد كوچك اجتماع از ديدگاه قرآن مجيد چگونه

است.

ازدواج و تركيب و توليد ،و توالد و تناسل ،در عرصه گاه حيات جماد و نبات و
حيوان ،بر اساس قوانين تكوين و جهت گيرى صحيح غرائز صورت مى گيرد ،ولى انجام
اين مسئله حياتى و برنامه عالى طبيعى بايد بر مبناى مقررات و نظامات شرعيه ،و قوانين
الهيه كه در قرآن مجيد ،و گفته هاى ملكوتى انبياء و امامان آمده ،جامه عمل بپوشد .

مايه هاى اوليه اين حقيقت به صورت غريزه ،ميل ،دوستى ،عشق ،و مهربانى در مرد و زن
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به اراده حكيمانه حضرت حق قرار داده شده :وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً
لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فى ذلِكَ الَيات لِقوْم يَتَفَكَّرُونَ (.روم)21،
و از آيات خداوندى است كه براى شما از جنس خودتان جفتى بيافريد ،كه در كنار او
آرامش يابيد ،و ميان شما عشق و محبّت و مهربانى قرار داد ،كه در اين حقيقت نشانه هائى
از خداست براى مردمى كه در گردونه انديشه و فكر نسبت به حقايق بسر مى برند !

وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ مِنَ الْمآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَديراً  (.فرقان)54،و
اوست خداوندى كه بشر را از آب آفريد ،و ميان آنان خويشى و پيوند ازدواج قرار

داد ،و خداى تو بر هر چيزى قدرت دارد .
انتخاب همسر در فرهنگ پاك اسالم بخودى خود مستحب و كارى بسيار پسنديده ،و
برنامه اى نيكوست ،ولى در صورتى كه مجرد ماندن و عزب زندگى كردن ،دامن پاك
زندگى را به گناه و معصيت ،و فحشا و منكرات آلوده نكند ،در غير اين صورت ازدواج و
تشكيل زندگى ضرورى و مسئله اى واجب ،و تكليفى قطعى است.

اينجاست كه بايد دستور حضرت حق را نسبت به ازدواج با جان و دل به اجرا
گذاشت ،و از آينده آن بخصوص در برنامه ماديّت و خرج و مخارج بيمى بخود راه نداد،
كه ترس از آينده نسبت به گذران امور زندگى برنامه اى شيطانى ،و مولود ضعف نفس ،و
عدم اتكاء و اعتماد به كارگردان بساط هستى است .

روش تحقيق
روش تحقيق به صورت نظري و كتابخانه اي و با استفاده از كتب تأليفي ،مقاالت ،پايان نامه
هاي دوره تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري ،طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

خانواده  ،ازدواج و طالق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 141

انجام شده  ،منابع و مراجع موجود و تحقيقات مرتبط انجام شده با موضوع  ،منابع موجود
اينترنتي و بانك هاي اطالعاتي مي باشد.
اهميت و ضرورت تحقيق
نظام خانواده تا آنجا داراي اهميت مي باشد كه در فرهنگ پاك اسالم عبادتى بزرگ و
مساوى با جهاد در راه خدا شمرده شده ،تا جائى كه از معصوم روايت شده :وَالْكادُّ عَلى
عِيالِهِ مِنْ حِلّ كَالْمُجاهِدِ فى سَبيلِ اللّهِ .آنكه براى تأمين خانواده اش زحمت مى كشد ،تا از
حالل خدا نفقه آنان را فراهم كند ،مانند مجاهد در راه خداست.

و كالم حكيمانه و مهمى از رسول حق روايت شده كه هر كس براى خدا و محض
صله رحم ازدواج كند ،خداوند فرقش را به تاج مالئكه آراسته مى كند .اگر انسان نيت
خود را در ازدواج براى خدا خالص كند ،عالوه بر اين همه بهره و منفعت ،به خاطر نيّتش
دست به عبادتى بزرگ ،و طاعتى عظيم زده ،كه ارزش او را تا حدّ فرشته و ملك باال مى
برد ،و تاجى همچون تاج ملكوتيان زيبنده فرقش مى گردد.
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سواالت تحقيق
-1اهداف ازدواج از ديدگاه اسالم كدامند؟
 -2مشكالت و موانع ازدواج كدامند؟
 -3جايگاه حقوقي طالق در نظام هاي گذشته  ،حال و نظام حقوقي اسالم چيست؟

فرضيات تحقيق:
-1به نظر مي رسد اهداف بسياري را اسالم در خصوص ازدواج و تشكيل خانواده دنباا ماي
نمايد كه ذكر تمامي اين اهداف در اين پژوهش قابل بيان نمي باشد  ،لايكن مما
ترين اين اهداف را مي توان ايجاد خانواده اي پاك ،شكوفايي اساعددادها ،ايجااد
آرامش و تسكين قلبي ،احساس مسئوليت ،تالش براي مداش و ...بر شمرد.
-2به نظر مي رسد مشكالت و موانع بسياري در شكل گيري ازدواج دخيل مي باشد كاه مما
ترين اين مشاكالت ساگعريري هااي والادين و خاود واروس و دامااد ،شا
همچشمي ،تديين ممريه هاي سنرين و ....مي باشد.
 -3به نظر مي رسد از حيث تاريگى  ،طالق را به قدمت ازدواج دانسعه اند؛ يدنى از زمانى كه
بشر پيوند ازدواج را وضع كرد ،روشى موسوم به طالق باراگ گسساعن آن م ارر
نمود؛ اما اين روش در تمدن ها و فرهنگ هاگ گوناگون و در طى قرون و اوصار،
در قالب هاگ مگعلفى تح ق يافعه است ؛ براگ مثا همچنين در يونان باسعان مارد
حق داشت هر وقت بگواهد و به هر دليلى و بدون هاي تشاريفاتى زن را طاالق
دهد .و در دوران مداصر نيز نظام هاگ ح وقى رايج از الروهاگ معدددگ در مسئله
طالق پيروگ مى كنند .در كشورهايى مانند ايعالياا و اسانانيا ،تحات تااقر و اياد
كليساگ كاتوليك  ،طالق تا همين اواخر جنبه قانونى نيافعه بود.

و اسالم طالق را به خودى خود مبغوض مى شمارد و در جهت منصرف كردن افراد
از آن  ،كوشش مى كند .با وجود اين  ،در مواردى كه كاركردهاى مطلوب خانواده با
اختالالت جدى روبه رو شود و ادامه زندگى مشترك مفاسدى بيش از پيامدهاى منفى
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طالق به بار آورد ،اسالم حكم به جواز يا رجحان و احيانا لزوم طالق كرده است ؛ بنابراين
بيشترين تاكيد اسالم بر مبغوض بودن طالق به طالق هاى بالهوسانه اختصاص دارد.
مفاهيم پژوهش:
ازدواج:

تعريف هاى متعددى براى واژه ازدواج ) (Marriageارائه شده است كه در اينجا به چند
نمونه از آنها اشاره مى كنيم:

ازدواج مى تواند به عنوان پيوند جنسى از نظر اجتماعى به رسميت شناخته شده  ،و
پسنديده بين دو فرد بزرگسال تعريف شود( .گيدنز)185 :1374 ،
ازدواج  ،واحدى است به لحاظ اجتماعى  ،شناخته شده و بعضا به لحاظ قانونى تاءييد
شده كه از يك مرد و يك زن تشكيل مى گردد)Jarg and Jarg, 2000( .
ازدواج فرايندى است از كنش متقابل بين دو فرد ،يك مرد و يك زن  ،كه برخى
شرايط قانونى را تحقق بخشيده اند و مراسمى براى برگزارى زناشويى خود برپا داشته اند
و به طور كلى عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطالق شده
است(.ساروخانى )23 :1370 ،
ا زدواج يك معامله است و موجب قراردادى مى شود كه در آن يك شخص يك ادعاى
هميشگى را نسبت به حق دسترسى جنسى به يك زن ايجاد مى كند .اين حق بر حقوق
دستيابى جنسى اى كه ديگران اكنون دارند ،مقدم است(Fox1993:5( .

تعريف هايى از اين دست در مجموع بر چهار ويژگى مهم ارتباط جسمانى  ،تخالف
جنسى  ،پايايى و قرارداد اجتماعى تاكيد دارند .بر حسب اين تعريف ها براى تحقق ازدواج
 ،پيوند بين دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياى جنسى ضرورت دارد؛ بنابراين  ،رابطه دو
فرد از يك جنس ازدواج خوانده نمى شود ،همان گونه كه روابط جنسى غير پايا ازدواج
نخواهد بود .افزون بر اين  ،ازدواج مستلزم انعقاد قراردادى اجتماعى است كه مشروعيت
روابط جسمانى را موجب گردد؛ يعنى در راه تحقق ازدواج بايد شاهد تصويب جامعه نيز
باشيم ( .ساروخانى )23 :1370 ،
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طالق:

اصطالح « طالق » در نظام هاى حقوقى غربى داللت دارد بر انحالل يك رابطه زناشويى
رسمى و قانونى در زمانى كه هر دو طرف هنوز در قيد حياتند و پس از وقوع آن مى توانند
بار ديگر ازدواج كنند( .كرامبى و ديگران ؛  )125 :1367اين اصطالح  ،با واژه هاى اختالل
زناشويى  ،انحالل زناشويى  ،انف صال يا جدايى و متاركه ارتباط نزديكى دارد .طالق معموال
پس از يك دوره اختالل يا بى سازمانى ) (disorganizationدر روابط زناشويى واقع مى
شود ،گرچه همواره چنين نيست و مثال دو همسر كه داراى انتظارات باالى لذت زناشويى
هستند ،ممكن است با رضايت كامل و بدون آنكه اختاللى در روابطشان به وجود آمده
باشد ،براى گريز از ازدواج در صدد طالق برآيند  .انحالل زناشويى ) (dissolutionمفهوم
وسيعى است كه طالق تنها يكى از اسباب آن است  .مرگ يكى از دو همسر ،متاركه و
فسخ ازدواج  ،شكل هاى ديگر انحالل زناشويى اند .انفصال ) (separationبه معنى
جدايى فيزيكى زن و شوهر از يكديگر ،اغلب فاقد جنبه رسمى و قانونى است  ،اما در
برخى كشورهاى غربى به شكلى از انفصال قانونى برمى خوريم كه معموال پيش از طالق
اتفاق مى افتد و آن از اين قرار است كه دو همسر توافق مى كنند در اقامتگاه هاى مجزا به
سر برند  .متاركه ) (desertionنيز به معنى انحالل اجتماعى ازدواج  ،زمانى رخ مى دهد كه
يكى از دو همسر ،ديگرى را به مدتى طوالنى ترك كند و يا از وى دورى گزيند . (curry,
)et al, 1997:267

حاكميّت و واليت در خانواده:

همان طورى كه جامعه ،نياز به حكومت و واليت دارد و بدون آن ،زندگى اجتماعى به
هرج و مرج و آشفتگى كشانيده مى شود ،خانواده نيز بى نياز از حاكميت و واليت نيست.
براى حاكميت و واليت در جامعه ،مى توان دو بعد مشخص كرد:
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-1شگص يا اشگاصى كه بر مسند واليت و حكومت تكياه زده و واجاد شارايم زمامادارگ
هسعند ،واجب االطاوه بوده و بر افراد مكلف الزم است كه امر و نمى آنماا را نياز
زير پا نرذارند و دسعورات آنما را اطاوت نمايند.

زمامدار اگر پيامبر يا يكى از ائمه معصومه باشد ،وجوب اطاعتش مطلق است و هيچ
قيد و شرطى آن را مقيد و محدود نمى كند و اگر غير از آنها باشد ،وجوب اطاعتش نمى
تواند و نبايد مطلق باشد ،بلكه مقيد و مشروط به اين است كه اطاعت او مستلزم عصيان
خداوند نباشد.

-2زمامدارگ كه واجد شرايم واليت و حاكميت اسالمى است ،حق دارد كه بر طباق مصاال
جامده ،در اموا ومومى تصرف كند و در اخعالفاات ماردم باه داورگ بنشايند و
پيمان هاگ اقعصادگ و دفاوى و فرهنرى مند د كند و فرمان جنگ و صل بدهاد و
خالصه در هر موردگ كه يك مسؤو مشگص ،براگ تصمي گيرگ وجاود نادارد،
حق دخالت و نظارت پيدا مى كند و نسبت به اطفا صغيرگ كه پدر و جد پادرگ
ندارند و ديوانرانى كه جنون آنما معصل به دوران كودكى نيست وزنان شوهردارگ
كه طالق آنما ضرورت دارد و ...به حسب مصلحت ،تصمي گيرگ مى كند.

در خانواده نيز براى حاكميت و واليت ،همين دو بعد وجود دارد.

بعد اول :وجوب اطاعت است .درمبحث (حقوق والدين) ديديم كه فرزندان در هر
سن و سالى باشند ،موظفند از دستورات پدر و مادر خويش اطاعت كنند و حق تخلف از
دستورات آنها را ندارند ،مگر اين كه اطاعت دستور آنها مستلزم نافرمانى پروردگار باشد
زن نيز بايد مطيع شوهر باشد و ت ا آن جا كه اطاعت شوهر ،مستلزم نافرمانى خداوند نيست،
از دستوراتش تخلف نكند.
بعد دومِ :حاكميت و واليت خانوادگى ،حق تصميم گيرى و تصرف است .اين حق،
براى شرهر و پدر و مادر وجد پدرى است .آنچه به مادر ارتباط پيدا مى كند ،همان حق
حضانت است كه فقهاى ما در توضيح مفهوم آن مى گويند :حضانت ،واليت و تسلط بر
تربيت كودك و نگاهدارى و سرمه كردن و نظافت و شستشوى لباس اوست .در عين حال،
مادر مى تواند اين حق خود را اسقاط يا در برابر آن مطالبه اجرت كند ،همچنان كه
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شيردادن نيز چنين است( .جواهر الكالم ،ج ،31ص 283و  284با تلخيص) .البته بايد گفت
كه حق حضانت مخصوص مادر نيست ،بلكه پدر و جد پدرى نيز چنين حقى

دارند.

اهداف واالى ازدواج در اسالم:
خانه پاك

پاك و پاكيزه ماندن يك جوان چه پسر و چه دختر ،چه مرد و چه زن ،در صورتى كه
ازدواج نكنند ،از فساد و افساد ،امر غير ممكن به نظر مى رسد .در چند ميليون مرد و زن،
يافتن جوانى پاك ،و انسانى باعفت و خوددار از گناه ،بشرطى كه ازدواج نكرده باشند،
مسئله اى مشكل به نظر مى آيد  .اگر جوانى را در پاكى و پاكيزگى ظاهر و باطن يافتيم ،در
حالى كه ازدواج نكرده باشد ،بايد بگوئيم او از اولياء الهى است .

خانه اى كه مرد و زن آن بدون صورت گرفتن ازدواج در آن زندگى مى كنند ،خالى از
فساد نيست  .مرد بدون همسر ،و زن بدون شوهر ،در صورتى كه غرائز و شهوات آنان زنده
است ،و فشار غريزه و شهوت بر آنان سنگين است ،جداى از فساد هر چند اندك ،و بريده
از مشكالت گوناگون روحى و خانوادگى و اجتماعى نيستند .ازدواج ،اين حقيقت الهى و
طبيعى ،آسان كننده پاره اى از مشكالت و عاملى براى تداوم پاكى جوانان ،و حفظ عفت و
تقواى آنان است .

بناى يك خانه در جامعه در صورتى با سالمت و آرامش قرين مى شود ،كه مرد و زنى
با تحقق دادن ازدواج و رعايت حقوق يكديگر در آن زندگى كنند خانه مسلمان در هر
سرزمينى كه هست بايد پرتوى از وحى ،و جلوه اى از ياد خدا ،و محصولى از رفعت و
بلندى و عظمت ،و ميوه اى از تسبيح حق در شب و روز باشد .فى بُيُوت اَذِنَ اهلل اَنْ تُرْفَعَ وَ
يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ ،يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ االْصالِ (.نور )36 ،در خانه هائى كه خداوند اذن
داده ،كه بزرگ داشته شوند ،و نام او در آنها ياد شود ،و او را در آن خانه ها بامدادان و
شبانگاهان به پاكى ستايند  .چنين خانه اى با چنان اوصافى خانه مؤمنى است ،كه طاعت و
عبادت حق در آن رونق دارد ،و به امر الهى مسئله ازدواج در آن صورت گرفته ،و مرد و
زن آن خانه به تمام حقوق الهى و انسانى پاى بند هستند .
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بدترين مردم

تنهائى و تنها زيستن ،عزلت و كناره گيرى از يار گرفتن موجب بسيارى از مشكالت ،و
باعث افسردگى و دل مردگى ،و علت هيجانات روحى و عصبى ،و مورث انواع بيماريهاى
روانى و بدنى است و انسان را در دريائى از خياالت ،اوهام ،افكار غيرمنطقى ،و بيماريهاى
اخالقى و روانى فرو مى برد ،و امواجى از مشكالت گوناگون را براى انسان به ارمغان مى
آورد .

قالَ النَّبِىُّ(صلى اهلل عليه وآله وسلم :أَكْثَرُ أَهْلِ النّارِ الْعُزّابُ ( ازدواج در اسالم) 26 ،
رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :اكثر اهل آتش در قيامت آنانى هستند كه از
ازدواج و تشكيل خانواده امتناع كردند .و نيز آن حضرت فرمود :شِرارُ مَوْتاكُمُ الْعُزّابُ (
بحاراالنوار،ج،100ص )221-220بدترين اموات شما عزبها هستند  .و در روايتى فرمود :

رُذالُ مَوْتاكُمُ الْعُزّابُ (بحاراالنوار،ج ،100ص )221-220فرومايه ترين مردگان شما عزب ها
هستند .و در سخنى حكيمانه بيان فرمود  :شِرارُكُمْ عُزّابُكُمْ وَ الْعُزّابُ إِخْوانُ الشَّياطينِ (
بحاراالنوار ،ج ،100ص )221-220شريرترين شما عزبهايند ،و عزبها برادران شيطانند .و
در كالمى عرشى و بيانى ملكوتى فرمود :خِيارُ أُمَّتِىَ الْمُتَأَهِّلُونَ وَ شِرارُ أُمَّتِىَ الْعُزّابُ
(بحاراالنوار ،ج ،100ص )221-220بهترين امّت من زن داران و بدترين آنان عزبها هستند .

و نيز آن حضرت فرمود :لَوْ خَرَجَ الْعُزّابُ مِنْ مَوْتاكُمْ إِلِى الدُّنْيا لَتَزَوَّجُوا( ازدواج در اسالم،
ص )27اگر آنان كه عزب مردند به دنيا برگردند ،حتماً ازدواج خواهند كردو در حديثى
فرمود :خداوند مردى كه از زن گرفتن خوددارى كند لعنت نموده( .ازدواج در اسالم،
ص)27
تعبير رسول باكرامت اسالم از آنان كه از ازدواج امتناع مى كنند به اهل آتش،
فرومايگان ،برادران شيطان ،اشرار ،و لعنت شدگان ،به خاطر اين است كه روى گردانان از
ازدواج به ناچار در فساد و افساد ،و شيطنت ،و گناه و معصيت ،خواهند افتاد ،و براى
جامعه و خانواده ايجاد مزاحمت نموده ،و باعث مشكالت فراوانى در تمام زواياى زندگى
خواهند شد .
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شكوفائى استعداد

دختر و پسر هنگامى كه بر اساس فطرت و طبيعت ،و به پيروى از دستور حق و روش
انبياء الهى ازدواج كردند ،و از پرتگاه عذاب الهى ،و شرارت باطن ،و بند خطرناك شيطان،
و دچار شدن به لعنت خدا ،كه همه و همه از اوصاف مرد و زن عزب است نجات پيدا
كردند ،و در سايه ازدواج به آرامش فكرى ،و امنيت باطنى دست يافتند ،و بر مشكالت
ناشى از عزب بودن فائق آمدند ،و از درد سر تنها زيستن شفا گرفتند ،و به محيطى الهى و
ملكوتى رسـيدند ،و زمينه تفكر صـحيح و آينده نگرى براى آنان فراهم شد ،و طغيان
شهوات و غرائز فرو نشست ،بدون ترديد راه براى شكوفائى استعدادهاى نهفته در باطن باز
مى شود ،و بر درخت زندگى محصوالت و ثمرات و نتائج عالى مى نشيند .بسيارى از
رجال دانش ،و مردان بزرگ ،و دانشـمندان و علماى اسالمى را ،صفحات تاريخ نشان مى
دهد كه پس از ازدواج ر اه صد ساله را يك شبه طى كردند ،و در سايه ازدواج كه موجب
آرامش و امنيّت خاطر آنان گرديد به مقامات بلند و بزرگى از علم و دانش رسيدند ،و در
علم و تقوا ،وپاكى و كرامت و خدمت و عبادت زبانزد خاص و عام شدند در كتاب
زندگانى آيت اللّه بروجردى در صفحه  95مى خوانيم :در سال  1314كه بيست و دو بهار
عمر را پشت سر مى گذاشت ،پدرش نامه اى به وى نوشت ،و او را به بروجرد احضار
كرد ،او گمان مى كرد پدرش مى خواهد او را براى ادامه تحصيل به نجف اشرف كه
بزرگترين حوزه علميه شيعه بود بفرستد ،ولى پس از ورود و ديدار پدر و بستگان ،مشاهده
مى كند كه به عكس انتظار وى ،مقدمات ازدواج و تأهلش را فراهم كرده اند .

از اين پيش آمد اندوهگين مى شود ،و چون پدرش متوجه مى گردد و علت اندوه و تأثّر او
را مى پرسد مى گويد :من با خاطر آسوده و جديت بسيار سرگرم كسب علم بودم ،ولى
اكنون بيم آن دارم كه تأهل ميان م ن و مقصودم حائل گردد ،و مرا از تعقيب مقصود و نيل
به هدف باز دارد .

پدر به وى مى گويد :فرزند اين را بدان كه اگر به دستور پدرت رفتار كنى اميد است
كه خداوند به تو توفيق دهد تا بتوانى به ترقّيات مهمّى كه در نظر دارى نائل شوى ،احتمال
اين را هم بده كه اگر ترتيب اثر به اين آرزوى پدر ندهى ،با همه جديّتى كه در تحصيل
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دارى بجائى نرسى !! گفته پدر تأثير بسزائى در وى مى بخشد و او را از هر گونه ترديد
بيرون مى آورد و سرانجام پس از ازدواج و اندكى توقف مجدداً به اصفهان برگشته پنج
سال ديگر به تحصيل و تدريس علوم فنون مختلفه اهتمام مي ورزد.
همسر وفادار و هم كفو او در اصفهان آنچنان وسائل راحت و آرامش و امنيت آن مرد
بزرگ را فراهم مى آورد ،و به عنوان يارى مهربان ،معاونى شفيق ،خدمتگزارى متين،
دلسوزى مهربان ،زمينه انواع ترقيات شوهر گرانمايه اش را تحقق مى دهد ،كه در آن پنج
سالى كه در اصفهان با آن زن باكرامت مى زيست از علوم و فنون متداول بهره ها گرفت ،و
چنان با نشاط و پشتكار مشغول تحصيل بوده كه بعضى شبها تا سپيده دم سرگرم مطالعه
بوده است ،بطورى كه خود آن بزرگ مرد بارها مى فرمود ،در مواقع بيكارى به حفظ قرآن
مجيد همت مى گماشت و در نتيجه توانست در عرض مدتى كه در اصفهان بود از اوّل تا
آخر سوره برائت راحفظ كند ،و تا آخر عمر نيز آن را از حفظ داشت و پيوسته به حفظ و
قرائت و مداومت آن اهتمام مي ورزيد !

در مسئله ازدواج واالترين هدف را بايد در نظر داشت ،هدف انسان از ازدواج بايد
هدفى معنوى و مقدس و پاك باشد ،ازدواج بايد براى اطاعت از دستور حق ،و پيروى از
روش انبياء ،و براى تأمين سعادت همسر ،و تربيت الهى و ملكوتى فرزندان صورت بگيرد .
زن و مرد در مسئله ازدواج بايد خود را آماده ورود در يك عبادت بزرگ كنند .

زن و مرد بايد در ازدواج خوشنودى حق را منظور نظر بدارند ،و بدانند كه هر دوى
آنان از طريق صلب و رحم امانتدار حضرت حقند .بايد بدانند كه فرزند آنان كه امانت حق
است در مّدتى كوتاه مهمان صلب پدر ،و بين شش تا نه ماه مهمان رحم مادر است ،و در
اين دو مدت با گيرندگى دقيقى كه حضرت حق به وى عنايت فرموده از تمام وجود پدر و
مادر تمام حاالت و مشخصات را بدون اختيار به خود منتقل مى نمايد .

بيائيد خدا و معنويت و عبادت ،و كوشش براى رعايت حق همسر ،و تربيت اوالد
صالح و خالصه جلب رضاى حق را در مسئله ازدواج هدف قرار بدهيد ،تا ثمره اين
ازدواج منافع ابدى و دائمى باشد .لذت و تمتع و شهوت حالل را تابع اين اهداف واال و
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آسمانى قرار دهيد ،تا لذت و تمتع كامل گردد و از همان لذت و شهوت هم اجر اخروى
نصيب خود كنيد  .ازدواج اگر الهى باشد راه به طالق پيدا نمى كند ،پيوند الهى و ملكوتى
دائمى و هميشگى است .آنكه براى خدا ازدواج مى كند ،حق همسر را با تمام وجود
رعايت  ،و كمترين آزارى از ناحيه او به همسر وارد نمى شود .حفظ آبروى همسر در
برابر فرزندان و بستگان واجب شرعى است ،و تحقير زن از جانب شوهر و شوهر از جانب
زن حرام الهى است .

نظام خانواده بايد يك نظام صد در صد اسالمى و الهى باشد ،تا رحمت و لطف
حضرت حق را به سوى خود جلب و جذب كند  .اگر در ازدواج از سنن ناپسند ،و عادات
غيرالهى ،و شرايط شيطانى و خالصه از فرهنگ جاهلى فرهنگى كه ميراندن آن را رسول
خدا در يك فرمان قاطع دستور داده  :اَمِتْ أَمْرَ الْجاهِلِيِّةِ إِالّ ما سَنَّهُ االِْسْالمُ .پرهيز نشود،
زشتى ها چهره نشان مى دهند ،وميوه اين درخت آلوده تلخ خواهدشد .

نظام خانواده در مغرب زمين

نظام خانواده در اروپا و آمريكا نظامى غلط است ،بى پايه و بدون محتواست .تقليد از نظام
خانوادگى مغرب زمين تقليدى نابجا ،و هموار كردن راه حيات براى افتادن در چاه بدبختى
است .آن ان از ازدواج هدفـى مقدس و پاك ندارند ،واسطه ازدواج زن و مرد آنجـا فقـط و
فقط شهوت و ارضاء غريزه است ،آنجا زن و مرد شايسته و صالح بسيار كم است ،به همين
خاطر فساد و افساد از سر و روى اروپا و آمريكا مانند باران بهاران مى ريزد .

مردان در مغرب زمين به طور اكثر ،و زنان بطور اغلب پس از گذراندن دوران فساد ،و
رفاقت هاى نامشروع با يكديگر ازدواج مى كنند ،و ثمره خود را پس از والدت به
شيرخوارگاه سپرده ،و سپس بدون اينكه مهر پدرى و محبت مادرى را چشيده باشد ،و
منبعى از عواطف و احساسات پاك گشته او را تحويل مى گيرند ،و سر هر سفره فسادى
مى نشانند ،آنگاه وى را به مدرسه مى سپارند تا آهنگى از تربيت ظاهر را طى كند ،و به
اصطالحاتى چند آشنا گردد ،آنگاه در سن هيجده سالگى وى را از خود مى رانند و به اميد
محيط و جامعه رهايش مى نمايند !
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آنان اگر اخالق به فرزندان خانه و مدرسه بياموزند ،اخالق ژنتلمنى است ،اخالق
اقتصادى و جلب مادّيت است ،به ريشه هاى باطن و حقايق درون توجه ندارند ،و از
تربيت انسان قابل قبول عاجزند .مگر نمى بينيد وقتى تشكيل جامعه و دولت مى دهند،
جامعه منبع فساد و دولت منبع استعمار و استثمار مستضعفان روى زمين است .جناياتى كه
فا رغ التحصيالن خانه و مدرسه و دانشگاه هاى مغرب زمين كرده اند تا قيامت قابل جبران
نيست .

اگر اوقاتى باوقار و آرام و متين باشند ،و خود را مؤدب و آراسته نشان دهند ،به خاطر
اين است كه طعمه نيافته ،و لقمه چرب و لذيذ نديده اند ،داستان آنان شبيه به اين داستان
است ك ه مردى به دوستش گفت گربه اى را به مبادى آداب آراسته ام ،و آن حيوان را
تربيت كرده تا جائى كه بر سر سفره اى كه انواع غذاها قرار دارد شمعى به دست او مى
دهم تا مهمانان در پرتو آن شمع از آن سفره بهره مند شوند ،رفيقش گفت به اين ويژگى و
به اين آراستگى گربه نمى تو ان اطمينان كرد ،مرا دعوت كن تا بر سر آن سفره اين مسئله را
به تو ثابت كنم ،از وى دعوت كرد ،گربه را بر سر سفره ديد كه چشم طمع و پاى حمله از
غذاهاى سفره بريده ،و شمعى براى روشنائى اطاق و ديد مهمانان به سفره بدست دارد ،در
گرمى اوضاع موشى را از جيب خود درآورد و به وسط سفره گذاشت ،موش مى خواست
فرار كند ،گربه شمع رابه يك طرف انداخت و همچون شير ژيان به وسط سفره پريد ،نظام
سفره را براى گرفتن موش به هم زد ،و اوقات خوش صاحبخانه و مهمانان را تلخ نمود !

آرى تربيت اروپا و مغرب زمين تربيت گربه اى است ،تا غذاى خاص خود را به خيال
خود نبيند ،آرام و مؤدب هستند ،چون چشمشان به طال و نفت و ساير معادن ملل ضعيف
بيفتد ،براى بلعيدن حق ديگران ،چراغ تربيت را به زمين انداخته و همچون حيوان درنده
اى ،به تمام حيثيات مادى و معنوى ملل ضعيف حمله مى كنند ،و براى امور مادى از ميان
جوى خون بى گناهان عبور مى كنند .كثرت فساد و افساد ،غلبه شهوات حرام ،اخالق
زشت ،قتل و غارت ،فحشا و منكرات ،در ملل مغرب زمين محصول خرابى نظام خانه و
خانواده است .
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اگر بيوت اروپا و آمريكا بيوت بارفعت ،و بيوت غرق ذكر حق ،و بيوت تسبيح
حضرت معبود بود ،محصوالت آن بيوت انسانهائى واال و باكرامت و رشيد و باعاطفه و
متخلّق به اخالق حق بود ،ولى چون بيوت مغرب زمين از حق و حقيقت دور است ،ثمرات
آن تلخ و بدبو و بدمزه است ،و چنين نظام از هم پاشيده اى قابل سرمشق قرار دادن نيست،
كسانى كه از آنان پيروى مى كنند بدتر از آنان خواهند شد  .قـال الصـادق (عليه السالم) :
اكثـر الخيـر فـى النّسـاءِ(.وسائل الشيعه  ،ج  ، 14ص ) 11
مشكالت و موانع راه ازدواج
سختگيرى در مسئله ازدواج

نياز پسر و دختر به ازدواج نيازى طبيعى ،و احتياجى ذاتى است ،خوددارى طوالنى از
هجوم غريزه شهوت براى پسر و دختر امرى مشكل به نظر مى رسد .گاهى طول زمان
موجب فساد و افساد ،و تباه شدن نيازمند به ازدواج شده است .گاهى سركشى غرائز باعث
افتادن افراد در منجالب گناه و معصيت شده است .گاهى جلوگيرى از ازدواج براى پسران
و دختران درد سر آفريده ،و آنان را به امراض مختلفى دچار كرده است .گاهى ولع به
ازدواج و از طرفى موانع راه آن عشق و عاشقى به بار آورده ،و دامن هاى پاك را آلوده
نموده ،و جوانانى كه سرمايه يك مملكت هستند تا خودكشى پيش برده است.
بعضى از پدران و مادران فرزندان در سن ازدواج را اگر پيشنهاد ازدواج كنند بچه مى
دانند ،و اعالم نياز آنان را به تشكيل زندگى حاصل بى حيائى و پرروئى به حساب مى
آورند ،و در اين زمينه به فرزندان خود هجوم برده ،آنان را سرزنش و تحقير مى كنند ،و به
صورتى با آنان بر خورد مى نمايند كه آنان سرخورده مى شوند ،و اگر از ايمان قوى
برخوردار نباشند ،خود را مجبور به حركت در كژ راهه مى بينند.
بعضى از پدران و مادران به خانواده عروس يا داماد ،مسائلى را پيشنهاد مى نمايند كه
تحقق دادن آن براى طرف مقابلشان بسيار سخت يا غيرممكن است ،و آنچنان در
پيشنهادهاى خود پافشارى مى كنند كه زمان ازدواج دختر و پسر مى گذرد ،و گلهاى باغ
انسانيت پرپر مى شود.
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گاهى پسرى به خواستگارى دخترى مى رود ،ولى با تلخى و بداخالقى خانواده
عروس روبرو مى شود و از ازدواج با دختر پشيمان مى گردد ،در اين صورت دختر خانه
نشين مى شود و به او لطمه وارد مى گردد ،و از سنّ ازدواج مى گذرد ،و چنين مسئله اى
هم ممكن است از خانواده پسر رخ بنمايد.
گاهى دختران و پسران بر اثر محدود بودن در تصميم ،و دچار بودن به فضاى پدر
شاهى يا مادر شاهى تن به ازدواج نمى دهند ،و از اين طريق دچار خسارت مى گردند .و
گاهى خود دختر و پسر به خاطر پيشنهادهاى سنگين به طرف مقابل مانع تحقق ازدواج مى
شوند .اسالم عزيز اين سختگيريها را خالف انصاف و مروّت ،و جداى از اخالق انسانيت،
و امرى غيرخدائى و غيرشرعى مى داند.
اسالم به سختگيران هشدار مى دهد ،كه عواقب اين برنامه در دنيا و آخرت دامن شما
را خواهد گرفت .اسالم مى گويد خداوند مهربان با آنان كه در همه امور آسان مى گيرند
آسان مى گيرد ،و با آنان كه سختگير هستند سخت خواهد گرفت.
سختگيرى در اين مسئله ،جنگيدن با غرائز و شهوات و آمال و آرزوهاى طبيعى و
انسانى دختران و پسران ا ست ،و بر حضرت حق است كه با سختگيران به سختى برخورد
كند ،و آنان را از لطف و محبت خود محروم سازد .حماد بن عثمان مى گويد ،مردى
خدمت حضرت صادق(عليه السالم) از شخصى شكايت كرد ،زمانى نگذشت كه شكايت
شده از راه رسيد ،امام ششم فرمود :شكايت فالنى از تو براى چيست؟ عرضه داشت به من
بدهكار است و من ايستاده ام تا دينار آخر آن را از او بگيرم ،حضرت صورت نِشستن خود
را عوض كرد و به خشم آمد و فرمود :تصور كردى تا دينار آخر را از او بگيرى بد نمى
شود ،گفتار حق را در قرآن مجيد نخوانده اى؟ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (.رعد )21،مى ترسند
بدى حساب را .خيال كردى سوء حساب به معناى ظلم و جور از جانب حق به عبد است!
نه به خدا قسم .ما خافُوا اِالَّ االِْسْتِقْصاءَ .نمى ترسند مگر تا آخرين ذره عمل را به حساب
كشيدن .بدان اى مرد :فَمَنِ اسْتَقْصى فَقَدْ اَساءَ .آنكه در حساب اينگونه سخت گيرى كند
كار بدى انجام داده است.
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پدران و مادران ،پسران و دختران از سخت گيرى ،بخصوص در امر ازدواج بترسيد ،و
از اين امر غيرانسانى بپرهيزيد ،راه ازدواج را هموار كنيد ،و شرايط آن را آسان بگيريد ،و
با شوهر دادن دختر با شرايطى سهل و آسان ،و زن دادن به پسر با برنامه اى معمولى از
گسترش بستر فساد ،و سفره گناه جلوگيرى كنيد .وجود خود را ميزان بين خود و ديگران
قرار بدهيد.
كبر ،صفتى ابليسى است

امروز كه بلوغ زودرس رنجى بر رنج مردم افزوده ،امروز كه هجوم فرهنگ بيگانگان دردى
بر دردها اضافه كرده ،امروز كه صدا و تصوير رسانه هاى كفر جهانى روح و فكر مردم
بخصوص جوانان را اشغال كرده ،امروز كه فيلم هاى مبتذل در تمام جهان بيداد مى كند ،و
اين همه برنامه ها حاصلى جز تحريك شهوات ،غرائز ندارد ،بر پدران و مادران و اقوام و
ثروتمندان و خالصه دولت و ملت اسالمى ،واجب شرعى ،و الزم اخالقى است ،كه تمام
توان خود را در آسان نمودن امر ازدواج جوانان ،و حذف عادات و رسوم غلط ،و در هم
شكستن سنن غربى ،و چشم پوشى از شرايط سنگين ،بكار گيرند تا از اين راه ايمان و
اخالق و رفتار و كردار انسانى دختران جوان و پسران جوان تا حدّى محفوظ بماند ،و اين
گلهاى ،باغ آدميت از پر پر شدن و افتادن در منجالب گناه در مصونيت قرار بگيرند.
نسبت به پياده شدن فرامين الهى و دستورات رسول اكرم ،و امامان معصوم تكبّر نكنيد،
متأسفانه بعضى از پدران و مادران چنانكه مشاهده شده در مجالس قرارداد ازدواج آنچنان
ژستى بخود مى گيرند كه انگار شاه مقتدرى هستند ،و فرزند آنان شاهزاده ،و بايد در امر
عقد و عروسى ،همچون فرعون و فرعونيان عمل شود ،پيشنهادهائى مى دهند ،و خواسته
هائى اظهار مى كنند كه خانواده مقابل بهت زده شده ،و فرزندشان از ازدواج و تشكيل
خانواده پشيمان مى شود ،و به ناچار براى ارضاى غرائز خود دست به دوست يابى
نامشروع زده ،و خود را به انواع گناهان جنسى آلوده مى نمايد!!
قرآن مجيد تكبر از حق را از مشخصه هاى ابليس شمرده آنجا كه مى فرمايد :فسجد
المالئكة كلّهم اجمعون االّ إبليس استكبر و كان من الكافرين( ص )74-73،پس فرشتگان
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به امر حق همه سجده كردند مگر ابلي س كه گردنكشى و بزرگ منشى نمود و از كافران
شد .قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبَّر فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين (.اعراف)13 ،
حضرت حق به او فرمود :از اين جايگاه و مقام و مرتبه فرو شو ،ترا نرسد كه در اين حريم
پاك بزرگ منشى كنى ،پس بيرون رو كه تو از خوار شدگانى.
على(عليه السالم) فرمود :إِيّاكَ وَ الْكِبْرَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَ اَالَْمُ الْعُيُوبِ وَ هُوَ حِلْيَةُ
إِبْليسَ (.ميزان الحكمه،ج ،8ص  )298بر تو باد از اينكه در امور حيات نسبت به حق و
خلق دچار كبر شوى ،به حقيقت كه تكبر از بزرگترين گناهان و پست ترين عيوب است ،و
كبر رنگ و رخساره و خصلت ابليس است.
مسئله شيطانى چشم همچشمى

از عادات زشت بعضى از افراد به قول معروف چشم همچشمى است ،به اين معنا كه فرد يا
خانواده وضعيت باالى مادى اقوام يا همسايگان يا ديگران را مالك قرار مى دهد ،و به
دست و پا مى افتد كه به هر صورت كه شده خود را همطراز آنان قرار دهد .دختر چشم به
امور مادى دختران اقوام مى دوزد ،و به آرزو مى افتد كه همسر آينده اش ،و مجالس عقد و
عروسيش همانند فالن دختر باشد ،و به همين خاطر در عدم قبول مراجعه كنندگان مناسب
حالش كه در آن سطح باالى از ماديت و ثروت نيستند اصرار مي ورزد ،و آن قدر زمان را
در عدم قبول ازدواج طوالنى مى كند كه از سن مناسب ازدواج بگذرد ،آن زمان است كه
خود را مجبور مى بيند تن به ازدواج با فردى مسن ،يا مردى زن مرده بدهد ،يا بهتر مى
بيند كه در خانه بماند تا به عمرش خاتمه داده شود ،بر فرض اگر هم شوهر كند از نشاط
جوانى ،و شور روحى محروم است ،نه براى او حوصله شوهردارى وجود دارد ،و نه توان
بچه دارى و تربيت اوالد ،اين چشم همچشمى از موانع راه ازدواج ،و صفتى شيطانى و
عادتى زشت است.
قرآن مجيد در سوره حجر آيه  88و سوره طه آيه  131از چشم دوختن به دنياى
دنياداران ،و ثروت ثروتمندان منع فرموده ،و در روايات ائمه طاهرين آمده ،آنان كه دائم
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ديده به دنياى ديگران دارند ،و در آرزوى رسيدن به آنان هستند ،وجودشان دچار حسرت
فراوان و اندوه بى پايان است.
ازدواج بايد همراه با نيّت خالص ،و براى خدا باشد ،و هدف از آن بايد اجراى سنت
پيامبر ،و تحصيل اوالد صالح ،و تشكيل زندگى پاك در سايه لطف و رحمت حق باشد .اگر
ازدواج بر اين پايه ها قرار بگيرد بنائى استوار و محكم بپا خواهد شد ،و بركات حضرت
حق در فضاى اين ازدواج جلوه گر شده ثمرات معنوى به بار خواهد آمد .چون مقدمّات
ازدو اج فراهم شد اطرافيان بايد مواظبت كنند اين برنامه تحقق پيدا كند ،و سعى نمايند از
دخالت هاى نابجا در اين امر الهى پرهيز كنند ،و از خود شيرينى ،و قضاوت غير عادالنه ،و
بيان تفرقه انگيز ،و سست كننده مسئله ازدواج جداً خوددارى كنند.
مهريه هاى سنگين

مسئله مهر در اسالم مسئله بسيار مهم ،ظريف ،دقيق و قابل توجه است ،اسالم بر مهريه
هاى سبك اصرار دارد ،و از مهريه هاى سنگين متنفر است .از طرفى آنچه داراى ارزش و
قيمت باشد چه مال و چه عمل مى تواند مهريه و صداق زن قرار بگيرد .باغ ،مغازه ،زمين،
ساختمان ،پول نقد ،آموختن علم و امثال اينها مى تواند صداق زن باشد .روايات مهمى پس
از آيات كتاب حق از رسول حق و امامان معصوم در معتبرترين كتابها وارد شده ،به قسمتى
از اين روايات توجه نمائيد ،رواياتى كه پافشارى دارد مهر را سبك بگيريد ،و از صداق
سنگين بپرهيزيد ،زيرا مهر سنگين باعث روگردانى جوانان از ازدواج و ماندن دختران در
خانه هاست.
رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :أَفْضَلُ نِساءِ أُمَّتى أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ
أَقَلُّهُنَّ مَهْراً (.بحاراالنوار،ج ،103ص )347برترين زنان امت من زنى است كه زيبائيش
بيشتر و صداقش كمتر باشد.
اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى فرمايدال تُغالُوا بِمُهُورِ النِّساءِ فَتَكُونَ عَداوَةً(.
بحاراالنوار،ج ،103ص )347مهرها را زياد نگيريد كه مايه دشمنى است .آرى وقتى جوانى
به خواستگارى دخترى از اقوام ،يا همسايگان ،يا افراد ديگر مى رود و با صداق سنگين و
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غير قاب ل تحمل روبرو مى شود ،و خود را در ازدواج ناكام و شكست خورده مى بيند،
موجب كينه دار شدن نسبت به دختر و خانواده دختر مى شود ،و از خود نااميد شده خداى
ناكرده به فساد روى مى آورد ،عمر را هدر مى دهد ،و به جوانى و نشاطش خسارت غير
قابل جبران وارد مى گردد.
حضرت صا دق(عليه السالم) فرمود :مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مُؤْنَتِها وَ تَيْسيرُ وِالدَتِها وَ مِنْ
شُؤمِها شِدَّةُ مُؤْنَتِها وَ تَعْسيرُ وِالدَتِها ( .ازدواج ،در اسالم )95 ،كم خرجى و آسان زائى از
بركت زن ،و سنگينى مخارج و هزينه و دشوار زائى از شومى اوست
رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :ال تُغالُوا بِمُهُورِ النِّساءِ فَإِنَّما هِىَ سُقْيَا اللّهِ
سُبْحانَهُ (.مجازات نبويه )182 ،مهرها را سنگين نگيريد ،مهر و محبت را بايد خداوند
مهربان فراهم آورد ،پول و مال عشق و محبت نمى آورد.
شرايط الهى و اسالمى ازدواج
دين و ديندارى

آئين مقدس اسالم ،نظامى است اعتقادى ،اخالقى ،عملى .عقيده در اسالم عبارت است از
پيوند قلب با حضرت حق ،و ايمان به قيامت و مالئكه و انبياء و قرآن مجيد.
اخالق در اسالم عبارت است از تواضع ،خضوع ،خشوع ،ادب ،صبر ،حلم و بردبارى،
حوصله و تحمل ،ش رح صدر ،مهر و محبت ،رأفت ،عطوفت ،نرم خوئى ،صفا و صميميّت،
مواسات و عدالت ،كرم و جود.
عمل در اسالم عبارت است از نماز و روزه و حج و زكات و خمس و امر به معروف
و نهى از منكر و جهاد ،توال و تبرّا ،احسان به پدر و مادر ،و رعايت حقوق همه آنان كه با
انسان سر و كار دارند .البته اين مسائل در جهات سه گانه همه مسائل اسالم نيست ،بلكه
نمونه هائى از اسالم كامل و دين جامع است ،كه عهده دار سالمت دنيا و آخرت مردم در
همه شئون زندگى است .دين در حقيقت ،خورشيد زندگى و چراغ حيات ،و رهنمون به
سوى حق و آباد كننده دنيا و آخرت انسان است.
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در خزانه خلقت حق گوهرى گرانبهاتر از دين وجود ندارد ،دينى كه همه انبياء و
امامان و اولياء حق مبلّغ آن بودند ،دينى كه هر كس به آن آراسته شود به رنگ خدا درآمده
و تمام درهاى سعادت را به روى خود باز كرده است ،و هر كس از آن دورى گزيند تمام
درهاى شقاوت را به روى خود گشوده است .به همان اندازه كه دين در پيشگاه حق ارزش
دارد ،ديندار ارزش دارد .آراسته به آئين حق واالترين انسان ،باالترين موجود ،و برترين
جنبنده جهان آفرينش است .انّ الذين امنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم خير البريّة( .
بينه)7،آنان كه ايمان آورده اند ،و آراسته به صالحات عمل شدند ،به حقيقت كه بهترين
مخلوقات جهان آفرينشند.
صفات مؤمن در قرآن مجيد و روايات در حدى كه آراسته شدن به آنها ،انسان را
مؤمن قابل قبول مى نمايد بيان شده :خضوع در نماز ،احتراز از سخن لغو و باطل ،پرداخت
زكات ،حفظ اندام شهوت از حرام ،رعايت امانت و عهد و پيمان ،محافظت بر نماز(.
مومنون )9-2،ره به تواضع سپردن در زمين ،روبرو شدن با نادان همراه با سالمت نفس،
شب را به روز آوردن با سجده و قيام ،دعا براى نجات از عذاب ،پرهيز از اسراف به وقت
انفاق ،و دورى از بخل ،رعايت اعتدال و ميانه روى ،پرهيز از شرك و قتل نفس و زنا،
احتراز از شهادت ناحق و زور ،گذشت از لغو به بزرگوارى و كرامت ،به آيات خدا با
بصيرت نظر كردن .دعا براى همسر و فرزندان ،و اينكه سر خيل پاكان و اهل تقوا قرار
بگيرند (.فرقان )74-64،اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى فرمايد :الْمُؤْمِنُ دَأْبُهُ زَهادَتُهُ ،وَ هَمُّهُ
دِيانَتُهُ ،وَ عِزُّهُ قَناعَتُهُ ،وَ جِدُّهُ الِخِرَتِهِ ،قَدْ كَثُرَتْ حَسَناتُهُ ،وَ عَلَتْ دَرَجاتُهُ ،وَ شارَفَ خَالصُهُ وَ
نَجاتُهُ  (.ميزان الحكمه ،ج اول،ص )333عادت و خوى مؤمن بى رغبتى او به امور مادى
است ،و همّتش ديندارى ،و عزتش قناعت ،و فعاليتش براى آخرت است .زياد شده
خوبيهايش ،و باال رفته درجاتش ،و نزديك شده به آزادى و نجاتش.
هم كفوى

پس از اين مقدّمه كه در رابطه با دين و ديندارى مطرح شد ،الزم است به اين معنا توجه
شود كه از شرايط بسيار مهم ازدواج هم كفو بودن زوجين است.
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كفو در ل غت به معناى شبيه و مانند است ،در مسئله ازدواج تا حدّى بايد از نظر ظاهر
و باطن بين دختر و پسر شباهت وجود داشته باشد
مهمترين مرحله شباهت ،بايد در چهره ديندارى جلوه كند به اين معنا كه به فرهنگ
پاك حق ،مؤمن هم كفو مؤمنه ،و دين دار شبيه و مانند ديندار است .به فرموده قرآن مجيد :
وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ  (.نور )26 ،زنان پاك اليق مردان پاكند .

كتاب حق مى فرمايد :فَانْكِحُوا ماطابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ  (.نساء)3 ،پس با زنان پاك
ازدواج كنيد  .اين پاكى در زنان و مردان در مرحله اول پاكى و پاكيزگى باطن است ،كه
عبار ت از ايمان به خدا و قيامت و نبوت و قرآن و مالئكه و متخلّق بودن به اخالق حق
است .

بنابراين مرد مسلمان و مؤمن حق ازدواج با زنان غير مسلمان و غير مؤمنه را ندارد ،و
اگر اين ازدواج انجام بگيرد ،باطل است و فرزندان آنان بدون شك زاده زنا هستند ،و
همچنين زن مؤمنه ح ق ندارد با انسان غير مؤمن ازدواج كند ،زيرا از نظر شرعى اين ازدواج
باطل و حرام و فرزندان آنان زاده حرامند .مؤمن و مؤمنه هم كفو غير مؤمن و غير مؤمنه
نيستند ،كه اگر اين ازدواج باطل صورت بگيرد درى از عذاب قيامت بر روى هر دو باز
شده!!
قرآن مجيد از ازدواج انسان پاك يعنى انسان مؤمن با انسان ناپاك منع شديد فرموده :و
ال تنكحوا المشركات حتّى يؤمنَّ و ألمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و ال تنكحوا
المشركين حتّى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النّار و
اهلل يدعوا الى الجَّنة و المغفرة باذنه و يبيِّن آياته للناس لعلَّهم يتذكَّرون  ( .بقره )221 ،با
زنان مشرك تا ايمان نياورده اند ازدواج نكنيد ،كنيزان باايمان از زن آزاد مشركه بهتر است،
اگرچه زيبائى يا ثروت او شما را به شگفتى اندازد
و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك تا ايمان نياورده اند در نياوريد زيرا يك بنده
باايمان از يك مرد مشرك بهتر است اگر چه موقعيت و زيبائى او شما را شگفت زده كند،
مشركان دعوت به آتش مى كنند ،و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مى
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نمايد ،و آيات خود را براى مردم بيان مى كند شايد اهل تفكر و انديشه شوند  .بنابراين
مواظب باشيد دختر باايمان خود را به جوانى كه اهل حق و حقيقت نيست ،و در لجنزار
انكار واقعيات دست و پا مى زند به زنى ندهيد ،و براى جوان پاك و مؤمن خود ،دخترى
كه منكر اصول الهى است به همسرى انتخاب نكنيد كه شرط اول در صحت ازدواج ايمان
پسر و دختر است تا دو نور و دو پاك و دو پاكيزه و دو مؤمن به هم برسند ،و از به هم
رسيدن آنان ثمرات شايسته و پاك كه همان فرزندان صالحند بوجود بيايند  .تصور نكنيد كه
زيبائى و مال و موقعيّت در مردى كه ايمان ندارد ،و در زنى كه آراسته به حقيقت نيست
موجب سعادت و سالمت و نشاط و دوام در زندگى است .

البته بر خانواده ها الزم است در مسئله هم كفو بودن ،سختگيرى نكنند ،وقتى پسر و
دختر از نظر اعتقاد و اخالق و عمل اسالمى ،و از نظر قيافه و هيكل ظاهر نزديك به هم
باشند ،اين دو از نظر شرع مقدس هم كفو و شبيه و همانند يكديگرند ،و در ازدواج آنان
رحمت و بركت حق تجلّى خواهد كرد .

در رابطه با مسئله كفو به روايات زير توجه كنيد  :عَنْ اَبى عَبْدِاللّهِ(عليه السالم) أَنَّهُ قالَ
:الْكُفْوُ اَنْ يَكُونَ عَفيفاً وَ عِنْدَهُ يَسارٌ  (.بحاراالنوار ،ج ،100ص )372امام صادق(عليه
السالم) فرمود :آنكه داراى عفت همه جانبه است و زندگى در كنار او از نظر نفقه سهل و
آسان است كفو دختر عفيفه و آسان زندگى كن شماست .

رسول خدا(صلى اهلل عليه وآله وسلم) فرموداِذا جائَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينَهُ وَ اَمانَتَهُ يَخْطُبُ
اِلَيْكُمْ فَزَوِّجُوهُ اِنْ ال تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى االَْرْضِ وَ فَسادٌ كَبيرٌ (.بحاراالنوار ،ج،100
ص )372كسى كه از دختر شما خواستگارى كرد و شما نسبت به دين و امين بودن وى
رضايت داشتيد ،حتماً زمينه اين ازدواج را فراهم نمائيد ،كه منع ازدواج كفو با كفو از جانب
شما زمينه ساز فتنه در روى زمين و فساد بزرگ است .
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به چند طايفه دختر ندهيد
در معارف الهى آمده فرزند امانت خدا و نعمت حق و احسان پروردگار به انسان است .

حفظ امانت حق به اين است كه به تربيت دينى و اخالقى او توجه شود ،و به هنگام
ازدواج براى او همسر پاك و پاكيزه اى انتخاب شود .

دخترى كه به خانه شوهر مى رود تحت تأثير خانه و خانواده شوهر و خود شوهر قرار
مى گيرد ،و در هر صورت در آن محيط برنامه هائى به وسيله شوهر از او خواسته مى شود،
بايد به آن خانه اى كه مى رود خانه اى الهى و خانواده اى مؤمن باشد ،و همسرش از
حسنات باطنى و ظاهرى در حدّ استعداد و طاقتش برخوردار باشد ،به اين خاطر آئين الهى
از شوهر دادن دختر به افرادى كه واجد شرايط الهى و اسالمى نيستند منع اكيد فرموده در
روايتى از قول رسول حق آمده  :اِنَّمَا النِّكاحُ رِقٌّ فَاِذا اَنْكَحَ اَحَدَكُمْ وَليدَةً فَقَدْ اَرَقَّها فَلْيَنْظُرْ
اَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقُّ كَريمَتَهُ .نكاح يك نوع بندگى و اطاعت است ،فردى از شما وقتى
دخترش را شوهر مى دهد ،او را در مدار طاعت و بندگى شوهر درمى آورد ،الزم است هر
يك از شما دقت كند ،كه دخترش را در اختيار چه كسى قرار مى دهد .

شوهر دادن دختر به كسى كه پاى بند به دين و فرائض الهى و عقايد حقّه نيست و به
تعبير كتاب خدا فاسق است جايز نيست .شوهر دادن دختر به مرد بداخالق كه آلوده به
كبر ،فخر ،حسادت ،حرص ،طمع ،بخل و بدزبانى است ،ممنوع است .شوهردادن دختر به
مرد نادان و سفيه و كم عقل كه قدرت اداره زندگى را ندارد،و چيزى براى زن جز
مشكالت بوجود نمى آورد كارى خالف شرع و دور ازانسانيت است .شوهر دادن دختر به
مرد شرابخوار و آن پليد و پستى كه از حرام الهى خوددارى نمى كند اكيداً ممنوع است.
اكنون به روايت بسيار مهم اين قسمت توجه كنيد .قالَ النَّبِىُّ(صلى اهلل عليه وآله وسلم) :
مَنْ زَوَّجَ كَريمَتَهُ مِنْ فاسِق نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْم أَلْفُ لَعْنَة .كسى كه دختر عزيز و باكرامتش را
به فرد بى دين شوهر دهد ،روزى هزار بار لعنت بر او نازل مى شود.
كَتَبَ حُسَيْنُ بْنُ بَشّار اِلَى الْكاظِمِ(عليه السالم)  :اِنَّ لى قَرابَةً قَدْ خَطَبَ اِلَيَّ وَ فى خُلُقِهِ
سُوءٌ قالَ  :ال تُزَوِّجْهُ اِنْ كانَ سَيََِّ الْخُلُقِ .حسين بن بشار به موسى بن جعفر(عليه السالم)
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نوشت  :يكى از اقوام من از دخترم خواستگارى كرده ،ولى اخالق بدى دارد ،حضرت
جواب نوشتند  :اگر دچار سيّئات اخالقى است به او نده.
امام صادق(عليه السالم) با استناد به آيه  5سوره نساء از دختر دادن به سفيه و نادان كه
لياقت ندارد مال به او بدهند ،و نمى توان به او در امور اجتماعى و فردى و مسئله امانات
اعتماد كرد ،منع اكيد فرمودند  .قالَ النَّبِىُّ(صلى اهلل عليه وآله وسلم)  :مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ ما
حَرَّمَهَا اللّهُ عَلى لِسانى فَلَيْسَ بِأَهْل اَنْ يُزَوَّجَ اِذا خَطَبَ .هر كس شراب را بعد از اينكه من
مأمور اعالم حرام بودنش از جانب خدا شدم بنوشد ،هرگاه به خواستگارى دختر يك
خانواده آمد ،بدانيد كه شايستگى پاسخ شنيدن ندارد.
امام هشتم حضرت رضا(عليه السالم) فرمود  :وَ اِيّاكَ اَنْ تُزَوِّجَ شارِبَ الْخَمْرِ ،فَاِنْ
زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّما قَدَّمَتْ اِلَى الزِّنا بترس از اين كه دختر به شرابخوار بدهى ،كه اگر او را به
چنين تبهكارى شوهر دهى گويا آن عفيفه كريمه را به زنا داده اى !!

آرى آنكه پاى بند به واجبات الهى نيست ،و از فسق و فجور پرهيز ندارد ،و آنكه از
حسنات اخالقى برخوردار نيست ،و آلوده به بداخالقى است ،و آنكس كه از عقل و فكر
الزم بهره ندارد ،و آن سست اراده اى كه از مشروبات حرام پرهيز ندارد ،اهليت ندارد كه
دخترى پاك و مؤمنه كه امانت حق است به او سپرده شود ،كه نه تنها دختر ضايع مى
گرد د ،بلكه فرزندانى كه آن دختر براى آن تبهكار مى آورد متأثر از آثار سوء وجودى آن
شوهر خواهند شد ،كه قبل از اينكه دانش بشر به اين حقيقت برسد امام ششم(عليه السالم)
اين حقيقت را اعالم فرموده است  :الْحَرامُ يَبينُ فِى الذُّرِّيَّةِ .آثار حرام در نسل آشكار مى
گردد !! با اينگونه زنان ازدواج مكنيد همانطور كه اسالم اجازه شوهر دادن دختر را به چند
طايفه از جمله فاسقان ،سفيهان ،بداخالقان ،مشروبخواران ،نمى دهد ،و حرمت و ارزش زن
را با ممنوعيت ازدواج با اين چند طايفه حفظ مى كند ،به همين نسبت به جوانان مؤمن و
باكرامت اجاز ه ازدواج با زنانى كه واجد شرايط الهى و اسالمى نيستند نمى دهد .

روايات بسيار مهمى در اين زمينه از مصادر وحى در معتبرترين كتب نقل شده ،كه به
پاره اى از آنها اشاره مى شود ،رسول خدا فرمود :اِيّاكُمْ وَ تَزَوَّجَ الْحَمْقاءِ فَإِنَّ صُحَبَتَها ضَياعٌ
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وَ وَلَدَها ضِباعٌ  .از ازدواج با زن كودن و دچار حماقت بپرهيزيد كه همنشينى با آنان تباهى
عمر و فرزندش متجاوز و ستمكار است .و نيز آن حضرت فرمود :اِيّاكُمْ وَ خَضْراءَ الدِّمَنِ
قيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ ما خَضْراءُ الدِّمَنِ .قالَ :اَلْمَرْأَةُ الْحَسْناءِ فى مَنْبَتِ السُّوءِ از سبزه مزبله
پرهيز كنيد ،پرسيدند سبزه مزبله كدام است؟ فرمود :زن زيباروى كه در خانواده اى پست و
بد و فرومايه بار آمده !

جايگاه حقوقى طالق
طالق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال

از حيث تاريخى  ،طالق را به قدمت ازدواج دانسته اند؛ يعنى از زمانى كه بشر پيوند
ازدواج را وضع كرد ،روشى موسوم به طالق براى گسستن آن مقرر نمود؛ اما اين روش در
تمدن ها و فرهنگ هاى گوناگون و در طى قرون و اعصار ،در قالب هاى مختلفى تحقق
يافته است ؛ براى مثال چند هزار سال پيش در قوانين حمورابى متعلق به تمدن بابل  ،حق
طالق تماما به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتى كه مرد مرتكب خطايى مى شد ،زن
مى توانست تقاضاى طالق كند ،ولى اگر خطا از جانب زن بود و در عين حال  ،تقاضاى
طالق مى نمود به سبب سوء رفتار و جراءت بر تقاضاى طالق  ،به مرگ محكوم مى شد.
همچنين در يونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دليلى و بدون هيچ
تشريفاتى زن را طالق دهد.

در تمدن روم باستان پيش از مسيحيت مرد حق داشت همسرش را به مان شويه اى كه
به عقد خود درآورده بود ،طالق دهد؛ اگر در معبد ازدواج كرده بودند ،در معبد او را طالق
دهد و اگر او را خريده بود ،طالق با فروش او انجام مى شد .البته در مورد ازدواج در
معبد ،ابتدا طالق زن مكن نبود مگر با اثبات زناى زن يا سوء قصد او به جان شوهر با
استفاده از سم و يا برخى موارد مشابه  ،ولى از سال  411ق  .م  .كه قوانين خاصى به مورد
اجرا گذاشته شد ،طالق به طور مطلق براى مرد آزاد شد و از اين تاريخ به بعد آمار طالق
در روم حتى در ميان قيصرها به شدت افزايش يافت  ،ولى پيش از ظهور مسيح (عليه
السالم ) شروطى براى انجام طالق در نظر گرفته شد؛ از جمله  ،حضور هفت شاهد بالغ
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براى اتمام طالق ضرورى اعالم شد؛ همچنين براى زن حق درخواست طالق از مرد را
قائل نبود ند و آن را نوعى سبك مغزى زن تلقى مى كردند كه مستحق مجازات بود .در
مصر باستان نيز هيچ قيدى براى طالق قائل نبودند و مرد هر زمان كه مى خواست  ،مى
توانست همسرش را طالق دهد.
در ميان پيروان مذهب بودا مردى مى توانست هر زمان كه بخواهد همسرش را طالق
دهد ،چه او راضى باشد و چه راضى نباشد و بهانه اى كوچك مانند وراجى زن يا افروختن
آتش به گونه اى كه فضاى خانه پر از دود شود ،كافى بود تا مرد همسرش را طالق دهد.

در ميان هنديان برهمن طالق ممنوع بود و تنها به آنچه انفصال جسمانى ناميده مى
شد ،مجاز بودند.
در ميان اعراب جاهلى طالق كامال شايع بود و مرد حق داشت هرگاه كه مايل باشد و
با هر صيغه اى كه مفيد طالق باشد ،همسرش را طالق دهد و محدوديتى براى دفعات
طالق نيز وجود نداشت ؛ لذا مردى كه مى خواست همسرش را كيفر دهد ،مى توانست او
را طالق دهد و پيش از پايان عده به او رجوع كند و دوباره او را طالق دهد و باز رجوع
كند و اين كار را بدون محدوديت ادامه دهد.

در آيين يهود ،به مجرد اينكه مرد همسرش را نپسندد ،حق دارد او را طالق دهد و
پيوند زناشويى به مجرد نيت مرد ،قابل گسست است و نيازى به اثبات و ابراز ندارد؛ همان
گونه كه تشريفات و شرايط خاصى نيز ندارد ،ولى به مردم توصيه مى شود تنها به داليل
موجهى مانند كاستى هاى جسمانى يا اخالقى  ،همسر خويش را طالق دهند.

مسيحيت كاتوليك نيز براى هيچ كدام از زن و مرد حق طالق قائل نيست و پيوند زناشويى
را تنها زمانى قابل گسست مى داند كه زن مرتكب زنا شده باشد( .عبدالحميد محمد؛
)1990: 207 – 213
در دوران معاصر نيز نظام هاى حقوقى رايج از الگوهاى متعددى در مسئله طالق
پيروى مى كنند .در كشورهايى مانند ايتاليا و اسپانيا ،تحت تاثر عقايد كليساى كاتوليك ،
طالق تا همين اواخر جنبه قانونى نيافته بود .قوانين جديد نيز در موارد محدودى طالق را
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مجاز دانسته اند؛ براى مثال  ،قانون طالق كه در سال  1970در ايتاليا به تصويب رسيد ،تنها
در چند مورد خاص (مانند محكوميت قطعى يكى از زوجين  ،داشتن رابطه جنسى خارج
از چهارچوب ازدواج و قطع رابطه زندگى مشترك به مدت پنج سال ) به دادگاه ها اجازه
صدور حكم طالق را مى دهد( .محقق داماد؛  )485 ،1367در بعضى كشورها قرار مى
گيرد .اين سيستم تا چند دهه پيش از اين در امريكا اعمال مى شد .پذيرش طالق در
صورت احراز عدم امكان ادامه زندگى مشترك يا اثبات اينكه ازدواج عمال از هم گسسته
است و پذيرش طالق در صورت توافق دو طرف از ديگر سيستم هاى رايج در جوامع
معاصر و به طور خاص  ،كشورهاى اروپايى اند .در بيشتر كشورهاى اسالمى نيز به پيروى
از قانون شريعت اسالم  ،حق طالق به مرد اعطا شده است.
) ,Winch, 1971:574-575محقق داماد؛ )1367: 481 – 502
طالق در نظام حقوقى اسالم
الف ) ارزش گذارى طالق

اسالم همان گونه كه ازدواج را به عنوان يك پيوند مقدس و داراى كاركردهاى فردى و
اجتماعى ضرورى  ،مورد تاكيد فراوان قرار مى دهد؛ طالق را فى نفسه امرى منفور و
ناپسند (داراى كراهت بسيار شديد) مى داند و تمام كوشش خود را در جهت پرهيز
خانواده ها از طالق به كار مى بندد ،ولى در مواردى كه مصالح مهم تر ايجاب كند،
ممنوعيتى براى طالق قائل نشده است ؛ به بيان ديگر ،يك دسته از روايات اسالمى طالق را
پديده اى بسيار مبغوض و منفور معرفى كرده اند؛ براى نمونه  ،در روايات تعبيرهايى از
اين دست وارد شده است كه هيچ چيز در نزد خداوند ناپسندتر از خانواده اى نيست كه به
وسيله طالق از هم پاشيده شود و در ميان آنچه خداوند حالل نموده هيچ چيز مبغوض تر
از طالق نيست و خدا فردى را كه از روى هوا و هوس  ،زنان را طالق مى دهد ،دشمن
مى دارد (.وسائل الشيعه ؛ ج  )267 :15از سوى ديگر به روايات متعددى برمى خوريم كه
طالق را در شرايط خاصى مجاز و احيانا الزم دانسته اند؛ براى مثال  ،بى دينى يا ضعف
ديندارى از مواردى است كه طالق در آنها به طور خاص تجويز گرديده است  .در روايتى
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آمده است كه امام موسى بن جعفر (عليه السالم ) در پاسخ كسى كه در صدد بود طالق
دختر خود را از شوهرش بگيرد ،فرمودند :اگر به داليل دينى نسبت به داماد خود بى عالقه
شده و مى خواهى دخترت را از دست وى رهاسازى  ،چنين كن  ،در غير اين صورت ،
هيچ اقدامى در جهت طالق انجام نده (.وسائل الشيعه ؛ ج  )43 - 42 :15افزون بر اينها،
حتى در مورد برخى امامان معصوم (عليه السالم ) نيز نقل گرديده كه همسر خود را به
دليل انحراف دينى طالق داده اند( .وسائل الشيعه ؛ ج  .)425 :14همچنين در موارد
خوددارى يا ناتوانى شوهر از تامين نفقه همسر ،طالق قضايى اجبار شوهر بر طالق از
سوى قاضى يا اجراى طالق به دست خود قاضى مقرر گرديده است (وسائل الشيعه ؛ ج
) 223 :15؛ همچنان كه در مورد مفقود شدن شوهر ،طالق قضايى پس از چهار سال در نظر
گرفته شده است (وسائل الشيعه ؛ ج  389 – 390 15در مورد ارتكاب فحشا نيز اسالم
مخالفتى با طالق نكرده است ( .وسائل الشيعه ؛ ج )333 :14
نتيجه اى كه از مجموع اين روايات مى توان گرفت آن است كه اسالم طالق را به
خودى خود مبغوض مى شمارد و در جهت منصرف كردن افراد از آن  ،كوشش مى كند.
با وجود اين  ،در مواردى كه كاركردهاى مطلوب خانواده با اختالالت جدى روبه رو شود
و ادامه زندگى مشترك مفاسدى بيش از پيامدهاى منفى طالق به بار آورد ،اسالم حكم به
جواز يا رجحان و احيانا لزوم طالق كرده است ؛ بنابراين بيشترين تاكيد اسالم بر مبغوض
بودن طالق به طالق هاى بالهوسانه اختصاص دارد و روايت زير از امام محمد باقر (عليه
السالم ) تا حدودى مويد اين مطلب است :پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله بر مردى گذر
كر د .از وى پرسيد :همسرت چه شد؟ عرضه داشت  :يا رسول اهلل  ،او را طالق دادم .
حضرت پرسيد :بدون آنكه كار ناشايستى از او سرزده باشد؟ عرضه داشت  :آرى  .پس از
اين جريان  ،آن مرد با زن ديگرى ازدواج كرد  .روزى پيامبر صلى اهلل عليه و آله بر او گذر
كرد و پرسيد :آيا ازد واج كردى ؟ عرضه داشت  :آرى  .پس از مدتى پيامبر صلى اهلل عليه و
آله از او پرسيد :همسرت چه شد؟ عرضه داشت  :او را طالق دادم  .حضرت پرسيد :بدون
آنكه كار ناشايستى از او سر زده باشد؟ عرض كرد :آرى  .آنگاه پيامبر فرمود :خداوند مردان
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و زنانى را كه به سبب هوسرانى به ازدواج هاى متعدد دست مى زنند ،دشمن مى دارد يا
لعن مى كند (.وسائل الشيعه ؛ ج )267 :15
ب ) اختصاص حق طالق به مرد

چرا اسالم حق طالق را به جز در مواردى خاص  ،به مرد داده است ؟ براى توجيه اين
مطلب  ،الزم است اشاره اى به جايگاه ازدواج و اقسام آن در نظام حقوقى اسالم داشته
باشيم  .اسالم به طور كلى دو الگوى ازدواج دائم و ازدواج موقت را با يك سرى تفاوت
هاى جوهرى در ويژگى ها ،اهداف و شرايط تشريع كرده است  .غرض عمده از تشريع
ازدواج موقت فراهم نمودن امكان ارضاى مشروع نيازهاى جنسى بوده و ايفاى كاركردهاى
ديگرى مانند تول يد مثل  ،پرورش و كنترل فرزندان و كاركردهاى اقتصادى به عنوان اهداف
ازدواج موقت  ،مالحظه نشده است  .چنين الگويى از ازدواج كه هدف از آن برآورده
ساختن نيازى مقطعى است و با حداقل تعهدها و مسئوليت ها همراه است  ،تنها نيازمند
يك قرار داد عادتا كوتاه مدت است و هيچ گونه تناسبى با ايجاد محدوديت هاى شديد
قانونى و سلب اراده و آزادى افراد ندارد؛ از اين رو ،براى پايان دادن به ازدواج موقت ،
طالق نه الزم است و نه صحيح  ،بلكه جدايى زوجين با انقضاى مدت مورد توافق يا
بخشيدن مدت باقيمانده از سوى مرد به زن صورت مى گيرد.

به طور كلى  ،اهميت و جايگاهى كه اسالم براى ازدواج و تشكيل خانواده قائل است ،
باعث گرديده كه با همه عوامل و الگوهاى جايگزينى كه از نقش اجتماعى اين نهاد حياتى
مى كاهند ،يا به ثبات و استحكام آن آسيب مى رسانند ،مخالفت كند و از سوى ديگر در
جهت رفع مشكالت ازدواج به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف مورد نظر از آن  ،تالش
نمايد .مخالفت اسالم با امورى مانند بى بند و بارى در روابط جنسى  ،برون همسرى دينى
 ،آداب و رسوم دست و پاگير و مخل به ازدواج  ،همخانگى  ،همجنس گرايى و ايجاد
اجتماعات اشتراكى و از سوى ديگر تاكيد اسالم بر كاهش سن ازدواج  ،قاعده محرميت ،
درون همسرى دينى  ،همسان همسرى بر مبناى ايمان و اخالق و نظارت والدين بر
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همسرگزينى جوانان با حفظ آزادى انتخاب براى خود جوانان  ،در همين راستا قابل تفسير
است.

نتيجه گيري:
در نظام ارزشى اسالم  ،سعادت انسان به عنوان غايت آفرينش او ،در بندگى و قرب به
خداوند تجلى مى يابد؛ از اين رو ،عبوديت و بندگى خدا هدف غايى در نظام مطلوب
اسالم است كه اين هدف در خرده نظام هاى مطلوب اسالم (خانواده  ،اقتصاد ،سياست
و )...نيز نمايان مى گردد .افزون بر آن  ،هر يك از اين خرده نظام ها اهداف خاص خود را
نيز دنبال مى كنند كه در راستاى تحقق آن هدف غايى مقرر گرديده اند .هدف غايى
همچنين از يك سو در پاره اى مبانى ارزشى و از سوى ديگر در روش هايى كه اسالم براى
نيل به اهداف مقرر معرفى كرده است  ،بازتاب مى يابد.
در خصوص نظام مطلوب خانواده در اسالم با مجموعه اى از اهداف ثانوى روبه رو
مى شويم كه در راستاى نيل انسان ها به بندگى خداوند مقرر گرديده اند و مهم ترين آنها
از اين قرارند :آرامش درونى همسران از راه تامين نيازهاى جنسى  ،عاطفى و اقتصادى ،
توليد مثل  ،مراقبت و تربيت صحيح فرزندان  ،مشروعيت و جلوگيرى از انحرافات
اجتماعى  .در ضمن  ،تفاوت هاى طبيعى بين زن و مرد از مفروضات اساسى نظام خانواده
در اسالم است كه اهميت و چگونگى تاثيرگذارى آن در مباحث پيشين اشاره شد.
نظام اسالمى خانواده همچنين بر برخى مبانى ارزشى مبتنى است كه تمايزهاى
جنسيتى از مهم ترين آن به شمار مى رود .اسالم بر پايه تفاوت هاى جنسى طبيعى و با در
نظر گرفتن اهداف اصلى و فرعى خانواده  ،تمايزهايى را بين زن و مرد در ناحيه نقش ها و
وظايف قائل شده است كه اين تمايزها در موارد متعددى همچون تقسيم كار خانگى و
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اجتماعى  ،سرپرستى شوهر ،نقش خاص پدر و جد پدرى در ازدواج دختر و همچنين در
حضانت پس از طالق به چشم مى خورند .نگرش اصالت جمعى  ،جنبه ديگرى از مبانى
ارزشى پذيرفته شده در ديدگاه اسالم را نشان مى دهد كه نفى الگوهاى فردگرايانه  ،مانند
زندگى در تجرد يا خانواده بدون فرزند ،از آثار پذيرش اين مبناست.

در ناحيه روش ها نيز مشكالت متعددى وجود دارد .به نظر مى رسد تا رسيدن افراد
جامعه به سطح اعتقادى و اخالقى مطلوب  ،راهى بس دراز در پيش است و تالش هايى
كه در جهت رشد دينى و اخالقى جامعه صورت مى گيرد ،به هيچ روى پاسخگوى
نيازهاى موجود در اين زمينه نيست  .همچنين روند رو به رشد رفع محدوديت هاى ارتباط
بين مردان و زنان و گسترش روابط آزاد جنسى  ،تهديدى جدى براى نهاد خانواده است كه
هيچ گونه چاره انديشى معقول و حساب شده اى در مورد آن مشاهده نمى شود .در مورد
روش هاى ديگر مانند افزايش آگاهى هاى زناشويى  ،تشويق واقع نگرى  ،تقويت
كاركردهاى خانواده در زمينه ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى  ،تقويت عوامل كنترل
اجتماعى و حكومتى و سياست هاى حمايت از خانواده نيز فراز و نشيب هايى به چشم مى
خورد كه ام يد مى رود در جهت رفع كاستى ها و پيش برد اين روش ها ،سرمايه گذارى
بيشترى از سوى دست اندركاران صورت گيرد.
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Abstract
"Family" is a social unit of various dimensions, which has long been considered by
social thinkers because of its special importance and status. On the one hand, the
interaction and interaction of the family with the other components and institutions of
society which led to its dynamism and its progress, and on the other hand, its
sustainability during the centuries and centuries, has led many scholars to focus on the
areas Various scholars, with different approaches to studying this crucial social unit.
In a general categorization, all the common approaches to the family can be grouped
into two categories: 1. Descriptive approaches; 2. Directional approaches. The first
category, while describing and explaining the existing realities of the family, is often
directed toward Introducing the ideal or desirable model of the family, as well as
providing solutions for solving problems and removing barriers to family stability;
The institution of marriage is considered to be a part of universal institutions. At the
same time, historians, anthropologists and sociologists have depicted the very diverse
patterns of this institution in the past and present.
Self-divorce is not a good thing, divorce is a plan that is ugly, ill-fated, and hated by the
rights of the Prophets and the Imams, unless it is done for religious reasons and
accepted by the Shari'a custom. Divorce on the basis of the cravings of a man or
woman, a practice contrary to the right, and contrary to humanity, and playing with
religious law, and a bump in the personality of either side or both sides. In this research,
we will first try to highlight the marital goals in Islam and the obstacles and problems of
marriage, and then we will examine the divine and Islamic conditions of marriage and
the legal status of divorce in the past and present systems of Islam.
Key words: Marriage, divorce.
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