ازدواج دیرهنگام؛ عوامل و راه حلها
حجتاالسالم والمسلمین ابوالقاسم حسنی

*

اشاره

در خصــوص ازدواج جوانــان ،بارهــا بحــث شــده اســت؛ و ــی ژرــی از
موضوعهاژی که نیاز به بازخوانی بیشتر دارد ،ازدواج دژرهنگام میباشد؛ زژرا اژـف
امر ،موجب بروز مشرالت فردی و اجتماعی فراوانـی گردژـده اسـت و اژـف ،در
حا ی است که اسالم سفارش نموده جوانان زودتر ازدواج نماژند؛ زژرا اژـف امـر،
پاکدامنی ،ارزشمداری وحفظ دژف را در پی دارد .رسـول خـدا

مـیفرماژـد:

«هرکس میخواهد خدا را در حال پـاکیزگی و ط ـارت مالقـات کنـد ،بهوسـیله
ّ
َ ْ َ
َ َ
8
اب ترّز ّو َج ِفر
ازدواج عفت پیشه سازد ».همچنیف ،حضرت فرمود« :ما ِمن ش ٍ

َ َ َ
ِ ّ َ ّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ُُ َ
ّ
ََّْ
الل َ
ره
رق
ح اث ِ ِدن ِه ِإَل َّج شيطانه یقمل یا ویاه َص هذا ِمن ثلث ْ ِ ِین ِه فليِ ِ
ُ
ْال َب ْب َ ِف الث ُل ِث ْال َب ِاق ؛ 2هرکس در آغاز جوانی ازدواج کند ،شـیطانی کـه مـأمور
* پژوهشگر حوزه علمیه قم.
ّ .5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،90ص .81
 .0محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،83ص .833
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اوست ،فرژاد میزند :ای وای! او دو سوم دژنش را از دسـترس مـف حفـظ کـرد و
ژک سوم دژگر را هم میتواند با تقوا حفظ کند».
اژف نوشتار ،میکوشد موانع ازدواج و راه حلهای آسانسازی آن را بررسی
نماژد که در محورهاژی چند سامان ژافته است.
 .1مشکالت اقتصادی

ترس از مخارج زندگی و تنگدستی ،باعث میشود تا بسیاری از جوانان
ازدواج نرنند ژا بهنوعی از آن سر باز زنند؛ زژرا هراس دارند که نتوانند در آژنده،
زندگی خود و همسر و فرزندانشان را تأمیف کنند .طبیعی است ،هر جوانی تماژل
به ازدواج دارد؛ و ی بسیاری از آن ا اژف عذر را میآورند که مخارج عقد،
عروسی ،ت یه منزل و وازم زندگی را ندارژم .با اژف ب انهها ،ب ترژف اوقات جوانی
را در حال تجرد به سر میبرند و هرچه برای آنان د یل و آژه و رواژت میآورژم که
روزی دست خداست و او به متأهالن قول داده که به فضل خود آن ا را بینیاز
میکند ،8قبول نمیکنند و میگو ژند :مشرالت اقتصادی ،اژف فرصت را از ما
گرفته است؛ افزون بر آن ،شاژد آژات و رواژات اسالمی ،فقط ناظر بر زمان رسول
خدا

باشند!

راه حل:

الزمه ب انه اژف افراد ،آن است که ـ نعوذ با له ـ بگـو ژیم کـالم خـدا ژـا اهـل
َ
ُ َُ
ََ ُ
َ َ
َ
َ
مائرم ِإن َژرونوا فقر َاء ُژغ ِن ِ ُم
بادکم و ِإ ِ
 .5نور ،آژه « :49وأنرحوا اْلژامی ِمنرم وا صا ِ حیف ِمف ِع ِ
ا َل ُه مف َفضله َوا َل ُه واس ٌع َع ٌ
لیم؛ مردان و زنان بیهمسر خود را همسر دهید؛ همچنیف ،غالمان و
ِ
ِِ
ِ
کنیزان صا ح و درسترارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند .خداوند از فضل خود ،آنان را بینیاز
میسازد .خداوند ،گشاژشدهنده و آگاه است».
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بیــت  ،بــرای دوران خاصــی بــوده اســت؛ درحــا یکــه قــرآن و احادژــث
ً
معصومان  ،برای همه عصرهاست .اتفاقا در زمان پیامبر هم جوانـانی بودنـد
که از شدت فقر و تنگدستی به حضرت پناه میآوردند و رسول خدا بـه آنـان
پیشن اد ازدواج میداد تا خداوند به آن ا وسعت رزق دهد و از فقر نجـات ژابنـد؛
ِ
8
« ْإل َِ ِم ُسما ِالر ْز َ ِِالن َ ِاح».
از طرفی ،میتوان از خرجهای اضافی چشمپوشی کرد .مقام معظم رهبری
در اژف باره میفرماژد« :جوانان میگو ژند :اگر ازدواج کنیم ،بعدش چه کار کنیم؛
برای خانه ،برای شغل و مانند اژن ا؟ اژف موارد ،قیودی هستند که همیشه جلوی
کارهای اصلی و اساسی را میگیرد .خدای متعال وعده داده که آن ا را کفاژت
خواهد کرد .ازدواج در وضع معیشت انسان ،دشواری خاصی به وجود
نمیآورد؛ بلره به عرس ،خداوند از فضل خود آن ا را بینیاز میکند .بله ،اژف ما
هستیم که برای خودمان به جای خرج ،برج درست میکنیم .اضافههای زندگی و
2
نیازهای کاذب به وجود میآورژم که ا بته مشرل پیش میآژد».
 .2ازدواجهای ناموفق

شرست در زندگی ،همیشه برای آدمی دغدغهآفرژف است .بـه همـیف د یـل،
بسیاری از انسانها ترجیح میدهند تا کمتر تجربه کنند و کسـانی کـه خـو ژش را
شرستخورده میپندارند ،سعی میکنند کمتر خود را درگیر مشـرالت نماژنـد.
بعضی افراد نیز در زندگی خود و ژا اطرافیان ،تجربه شرست ازدواج را داشتهانـد.
همیف امر ،هراس و دژد منفی نسبت به ازدواج در آن ـا اژجـاد نمـوده اسـت و در
نتیجه ،به ب انـههای مختلـف ،از ازدواج طفـره میرونـد .از سـوی دژگـر ،آمـار
 .5حسفبففضل طبرسی ،مکار األخالق ،ص .838
 .0محمدجواد علیاکبری ،مطلع عشق ،ص .881
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طالقهای بهوجودآمده ،اژف نگرانی را افزژش داده است.
راه حل:

نداشتف اعتماد به نفس در شخص ،م مترژف عامل ترس از شرست و
سرزنش دژگران است .همیف ضعف اعتماد به نفس و ترس ،سبب میشود تا در
زندگی خطرپذژر نباشند و همیشه از دستزدن به کارهای بزرگ خودداری کنند؛
اما انسانهای موفق ،عالوه بر احتیاط ،همیشه دل به درژا زده ،در طول زندگی
خود خطرات را با جان و دل پذژرفتهاند .به گزارش هافینگتف پست ،شبره خبری
آنالژف در آمرژرا« :خطرکردن ،بخشی از زندگی روزمره انسانها ،از حظه
ترامل آن است .اگر در آن روزها اجدادمان قدرت خطرکردن نداشتند ،هرگز
نمیتوانستند به بقای خود ادامه دهند و نسل انسان منقرض میشد .اژف تواناژی
بشر ،موجب شده او به جامعه پیچیده امروزی دست ژابد؛ دورانی که انسان
عالوه بر تداوم حیات ،به موهبتهای دژگری چون :عشق ،پول و قدرت نیز
8
دست ژافته است».
در هر شرستی ،فرد بیشتر از خود تجربه ،از سرزنشهای دژگران میترسد و
همیف ترس از شماتتها ،باعث میشود تا از خطرپذژری دوری کند؛
درصورتیکه راه رسیدن به هدف ،آن است که در اژف راه بیم ابا پیش برو ژم.
َ
«َل

امام علی در سفارشی به فرزندش ،امام حسف مجتبی میفرماژد:
َ
ُ
َ
َ َ
َت َخافما ِف ّالل ِه َل ْم َم َل ِئ ٍ َی ْ ِ ُ ْ َم ْن أ َعا َ ُك ْ َو َِغی ََ َل ْي ُ ؛ 2در راه خدا ،از
سرزنش هیچ سرزنشکنندهای ن راسید تا هرکه قصد بد ژا ستم به شما دارد ،از
شما منصرف شود».
 .5پاژگاه خبری تابناک« ،تارژخ انتشار ،»8439/89/8 :کد خبر.410383 :
 .0ابفشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .833
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اگر ژک نفر ازدواج ناموفق داشت ،به معنای آن نیست که دژگران هم در اژف
امر دچار شرست خواهند شد .ج ت رهاژی از اژف ترس ،باژد به کسانی فرر
کنند که انتخاب درست و خوب داشته ،زندگی بسیار موفق و شادابی دارند.
امروزه ،شاهد صدها ازدواج موفق هستیم که میتواند ا گوی خوبی برای ما
باشد .ا بته اقدام به ازدواج ،به معنای عدم دقت و احتیاط نداشتف نیست؛ زژرا
توجه و آژندهنگری ،از جمله وازم ژک ازدواج موفق به شمار میرود؛ اما صرف
شرست فالن فرد ،نباژد سبب گردد که ازدواج را به تأخیر بیندازژم.
 .3مسئولیتگریزی

خداوند هیچژک از موجودات را در ج ان بی وده نیافرژده است؛ بلره برای
همه آن ا مقصدی را معیف نموده است تا با تالش و کوشش به سرمنزل مقصود
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ
ض َوما َب ْي َن ُ
الع ِبين؛ 8ما آسمان و زمیف ،و
ما
ه
برسند؛ «وما خلقنا اّلسماء واْلر
ِ
آنچه را در میان آن است ،از روی بازی نیافرژدژم».
از جمله عواملی که میتواند به هر انسانی ،در رسیدن به کمال کمـک کنـد،
ازدواج و انتخاب شرژک مناسب برای زندگی است؛ زژرا اژف امر ،موجب حفـظ
دژف و کمال میگردد؛ اما متأسفانه ،مسئو یتگرژـزی بعضـی از جوانـان ،سـبب
میشود که به شرلی از ازدواج سر باز زنند .عواملی همچون رفاهطلبی و ترس از
محدودشدن آزادی فردی نیز باعث شده که بسیاری از پذژرش ازدواج رویگردان
باشــند و همچن ـیف تبعــات آن ،ماننــد :قبــول مســئو یت اداره زنــدگی ،بــرآوردن
خواستههای همسر و تربیت شاژسته فرزند ،موجب گردژده که آنان از گـام ن ـادن
در اژف مسیر منصرف شوند.
 .5انبیاء ،آژه .88
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راه حل:

وجود مسئو یت ،در حظه حظـه زنـدگی ،حقیقتـی غیرقابـل انرـار اسـت؛
چنانکه آژات قرآن با صراحت به آن اشاره دارد و با سخف از رسـتاخی ِز انسـانها و
ُ
َ ُ ُ َ
ـوﻫ ّْم ِإّن ُهـ ْـّم َم ْسـ ُـلّلون؛ 8آن ــا را
حظــات پاســخگو ژی اف ـراد ،م ـیفرماژ ـد« :و ِقفـ
نگ دارژد که باژد بازپرسی شوند».
بدژ ی است ،چنانچه انسان به طور مستقیم وارد عرصه زندگی نشود و با
مشرالت آن دست و پنجه نرم نرند ،نمیتواند از خامی به درآژد و به موجودی
مفید تبدژل شود .خانواده ،ب ترژف میدان عمل در رو ژارو ژی با دشواریها و
مسائل جدی زندگی است .اگر نبرد و مبارزه با مشرالت در زندگی انسان نباشد،
روح او رشد نمیکند؛ چنانکه جسم انسان ،اگر سختی نرشد و از کار و
حرکات سنگیف کنارهگیری کند ،رفتهرفته کمطاقت و ضعیف میشود.
 .4مهریههای سنگین

تعییف َم رژههای سنگیف و نجومی ،چند سا ی است که مانع ازدواج گردژـده
است .برخی با اژف توجیه که َم رژه را چه کسی داده و چه کسی گرفته و ژا به اژـف
باور که َم رژه زژاد ،ضامف حفظ و استمرار پیونـد زناشـو ژی اسـتَ ،م رژـههـای
سنگیني را ّ
معیف میکنند؛ اما افزاژش آمار طـالق نشـان مـیدهـد کـه اژـف کـار
نمیتواند ضامف خوشبختی عروس و داماد باشـد .بـر اسـاس ژـک تحقیـق31 ،
2
درصد جوانانَ ،م رژه سنگیف را موجب گرژز از ازدواج میدانند.
راه حل:

همانطورکه اشـاره شـد ،م ـمتـرژف د یلـی کـه خانوادههـا بـرای قـرار دادن
 .5صافات ،آژه .93
 .0پاژگاه اژنترنتی جا جم آنالين ،شماره خبر.800003819038 :

ازدواج دیرهنگام؛ عوامل و راهحلها
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َم رژههای زژاد اعالم میکنند ،اژف است که َم رژه سنگیف ،موجب دوام و ثبـات

زندگی میشود و مانع از اژف میشود که مردها بهراحتی زن را طالق دهنـد .اژـف
د یل ،قابل پذژرش نیست؛ زژرا َم رژه زژـاد ،ضـامف دوام زنـدگی افـراد نیسـت؛

چراکه اگر اژفگونه بود ،زندگیهاژی که بر پاژه َم رژه زژاد استوار شـده ،نباژـد بـه

هیچوجه منجر به طالق شود؛ درحا یکه امروزه مصادژق و نمونـههای مختلفـی
از اژف نوع طالقها را شاهدژم.
واقعیت ،آن است که صداقت و محبت دو طرفه ،ب ترژف وسیله برای حفـظ و
دوام زندگی است .از سوی دژگر ،تجربه ثابت کرده است که تعییف َم رژه سنگیف
از سوی دختران ،نخستیف بـذر بیاعتمـادی را در خـانواده میپاشـد .بـر اسـاس
دستورات دژنی ،ازدواج آسـان ،تن ـا راهرـار فاژقآمـدن بـر معضـل َم رژـههای
سنگیف است .رسول خدا

َ ُ ّ
َ
أیس ُر ُه؛ 8ب ترژف َم رژـه،
میفرماژد« :خير الص ا ِ

سبکترژف آن است ».همچنیف ،حضرت

َ
ْ
ّ
ْ ُ
ُ
يسرير
مرن ال َمررأ ِ ت
فرمود« :إن ِمرن ی ِ

َ
طبِ َها َو َت ُ
يسير ِص َ ِاقها؛ 2از مبارکی زن ،اژف است که راحت خواستگاری شود
ِخ ِ
َ
ّ َ
ّ
الر ُ رل
و َم رژهاش سبک باشد ».همچنیف ،میفرماژد« :ت َي َاد ُروا ف الص َ ا ؛ إن
َْ
َ
َ ََ
المرأ َح ِّی ُی ْبقی ِذلر َك فر ن ِسره ََ َليهرا َح ِسري َ ؛ 4در َم رژـه آسـان
ُلي ْب ِط
بگیرژد؛ زژرا مرد ،کابیف [سنگیف] زن را میدهد؛ اما [اژف امر ]،در د ـش نسـبت

به او کینه و دشمنی اژجاد میکند».
در اژنجا ممرف است گفته شود که زمانه تغییر کرده و اکنون در هزاره سوم
هستیم و رسم و رسوم آن دوران ،به ما ربطی ندارد .در پاسخ باژد گفت :دوران
 .5ابوا قاسم پاژنده ،نهج الفصاکه ،ص .381
 .0همان ،ص .434
 .9محمود بف عمر زمخشری ،الفائق فی غريب الحديث ،ج  ،4ص .398
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را نمیتوان از اژف مشرالت دستوپاگیری که اژنک گرژبانگیر جامعه

پیامبر

اسالمی شده ،استثنا کرد؛ زژرا در آن دوران نیز ثروتمندان و قدرتمندان ،مراسم
عروسی ُپرتشرژفاتی برپا میکردند و دختران خود را به افرادی تزو ژج مینمودند
که از قدرت و امرانات ما ی برخوردار باشند و از ع ده انتظارهای آن ا برآژند؛
و ی پیامبر گرامی اسالم

با اژف رسوم موهوم مبارزه کرد و دختران ثروتمند را

به مردان بیبضاعت ،و ژا دختران فقیر را با مردان بامرنت تزو ژج نمود.

8

قتل مادرزن به دلیل مهر یه ز یاد :ماجرا از اژف قرار بود که مرگ مشروک زنی
در ژک کلبه در تا ش به پلیس محل اعالم شد و در ادامه ،تیمی از مأموران در
محل حاضر شدند و در بررسیهای ّاو یه درژافتند که زن  10سا ه بر اثر اصابت
گلو ه اسلحه شراری ،به قتل رسیده است.
در تحقیقات مشخص شد ،دختر مقتول چندی پیش به علت اختالفاتی که
با همسرش بر سر َم رژه داشته ،او را به زندان انداخته بود و ژگانه مظنون موجود
در اژف پرونده ،همسر او بود .به همیف ج ت ،دستگیر شد و تحت بازجو ژی قرار
گرفت و باالخره در بازجو ژیها راز اژف جناژت کشف شد و گفت :وقتی همسرم
مرا به خاطر َم رژه به زندان انداخت ،از او و خانوادهاش کینه به دل گرفتم و در
طول مدتی که در زندان بودم ،به د یل َم رژه سنگینی که خانواده همسرم بر مف

تحمیل کردند ،فقط به انتقام فرر میکردم و پس از آزادی ،به خانه پدرم رفتم و
اسلحه شراری او را برداشتم و به خانه مادرزنم رفتم .او در خانه تن ا بود؛ با هم
درگیر شدژم که در ژک حظه ،کنتر م را از دست دادم و با شلیک گلو ه او را
کشتم.

2

 .5گروهی از نوژسندگان ،سیماى خانواده در اسال  ،ص .13
 .0پاژگاه خبری تحلیلی حقوقی کشور؛ کقوق نیوز« ،تارژخ انتشار ،»8439/1/83 :کد خبر.8883 :
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 .5بیبندوباری

دنیای مدرن ،انسانی را پرورانده است که اصل در زندگی او ،ذتبردن و
ب رهمندی فردی و ارضای خواستههای شخصی است .بیبندوباری جنسی و
فراهمبودن کامجو ژیهای جنسی برای مردان و زنان ،ژری از ناب نجاریهای هر
جامعهای است که نابودی خانوادهها را هدف گرفته است .برخی پژوهشها
نشان میدهند ،روابط آزاد دختر و پسر ،نیاز به ازدواج را در جوانان کمرنگ کرده
است؛ زژرا برخی جوانان برای ارضای غراژز جنسی خود ،به ارتباط با جنس
مخا ف بسنده میکنند و در نتیجه ،وجود زمینههای انحرافی و روابط آزاد دختر
و پسر ،ژری از عوامل افزاژش ّ
سف ازدواج میباشد؛ 8چراکه ازدواج را نوعی
محدودژت و پاژان آزادی و کامجو ژیها میدانند؛ درحا یکه در زمان تجردشان،
بیهیچ تع د و محدودژتی میتواند به هوسرانی پرداخته ،با هر شخص ژا
اشخاصی که بخواهند ،میتوانند رابطه برقرار نماژند.
راه حل:

درست است که ازدواج ،انسانها را محدود کرده ،نسبت به زندگی متع د
مینماژد ،و ی اژف محدودژت ،در واقع ،نعمت ا فت و پیوند نسبی است که
خداوند به انسان هدژه داده است؛ مثل اژنره ژک فوتبا یست وقتی وارد زمیف
چمف میشود ،بهتبع ،محدودژتهاژی از قبیل اخطارهای داور و خطانرردن را
باژد تحمل کند؛ اما اژف امر ،محدودژت غیرمنطقی نیست؛ بلره الزمه ژک بازی
سا م و قانونی است .پیامبر اکرم میفرماژد« :خداوند ازدواج را ماژه پیوند
2
نسبی و ژک ترلیف قرار داد و با آن ،ارحام را به هم پیوست».
 .5غالمحسیف سفیدگران ،بررسی مسائل و مشکالت زنان ،ص .849
 .0سید مرتضی فیروزآبادی ،فضائل الخمسة ،ج  ،9ص .843
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از طرفی ،خیلی سادهانگاری است که درباره ازدواج اژفگونه فرر کنیم و در
همه مسائل ،فقط قسمت خا ی یوان را ببینیم.
 .6وسواس در انتخاب همسر

دقت در انتخاب همسر مناسب و همشأن برای زندگی مشترک ،کار پسندژده
و نیرو ژی است که انسان برای شرژک زندگی خود انجام میدهد .اگر قرار است
سالها با کسی زندگی کند ،باژد شخصی را برگزژند که از ج ات اخالقی،
فرری و فرهنگی مورد تأژید باشد .همیف امر ،باعث سختگیری افراد در انتخاب
همسر میشود .اژف دقت و سختگیری ،تا آنجا که به سالمت و سعادت زندگی
ّ
بینجامد ،سازنده و سرنوشتساز است؛ اما اژف کار نباژد از حد متعادل خارج
شود و سبب بروز وسواس در انتخاب همسر شود؛ چراکه حساسیت و
سختگیری بیش از حد ،موجب بیزاری از ازدواج و تأخیر در آن خواهد شد.
راه حل:

وسواس ،در واقع ،فرر ژا تصوری است که باوجود اراده انسان ،به هوشیاری
(ذهف) وی هجوم میآورد ،شاکله روانی آدمی را تحت سیطره خود قرار داده،

اضطراب گستردهای را در او برمیانگیزد 8.وسواس ،به دو گونه است :وسواس در

رفتار و عمل ،وسواس در تصمیمگیری و انتخاب .وسواسی که جوانان در ازدواج
درگیر آن هستند ،تصمیمگیری نسبت به همسر آژنده است؛ بهگونهایکه فرد در
همه جنبههای زندگی دچار تردژد میشود و همیف امر ،باعث اختالل و اشرال
در تصمیمگیری او میگردد .اژف گونه افراد ،فقط به دنبال انتخاب همسری
ّ
اژدهآل و آرمانی هستند و اگر شخصی فقط در ژری از مالکها از حد معیارشان
 .5پرژرخ دادستان ،روانشناسی مرضی تحولی ،ج  ،8ص .831
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کمتر باشد ،از خیر آن میگذرند؛ غافل از اژنره گل بیعیب ،وجود ندارد و
هرکسی بهنوبه خود کاستیهاژی دارد .آرزو و رؤ ژاهای پوچ ،مانع از درست
فررکردن و انتخاب صحیح هر جوانی در امر ازدواج میشود .حضرت علی
َْ

میفرماژد« :اْ َمان ُ ُت ْبم َُ ُي َ
من ْال َب َص ِائر؛ 8آرزوها ،چشمان بینای انسان را کور
ِ
ِ

میکند ».اژفگونه افراد ،به د یل وسواس زژاد ،قادر به انتخاب نیستند و آن قدر
اژف وسواس ادامه پیدا میکند که باعث میشود انسان همیشه مجرد بماند و ژا
مجبور به ازدواج با کسی شود که بدترژف گزژنه است.
ب ترژف راه حل برای چنیف افرادی ،آن است که معیار و مالک صحیحی برای
انتخاب داشته باشند تا هیچوقت دچار سرگردانی و اشتباه نشوند و همچنیف ،از
سختگیریهای بیش از حد بپرهیزند؛ چراکه به هیچوجه نمیتوانیم انسانی را
بیابیم که از هر حاظ کامل باشد.
 .7ازدواج تحمیلی

پدر و مادر ،خیر و صالح فرزندانشان را میخواهند و هرچه دربـاره فرزنـدان
خود میگو ژند و هر تصـمیمی کـه میگیرنـد ،در راسـتای همـیف خیرخـواهی و
صالحاندژشی آن است؛ متأسفانه ،برخی وا دژف با خودخواهی ژا نادانی ،تیشه به
رژشــه فرزندانشــان میزننــد و بــا نظرهــای ناصــواب و دخا تهــای بیجــا در
عرصههای مختلف ،موجبات تباهی فرزندان خود را فراهم میسـازند .از جملـه
اژف دخا تها ،در موضوع انتخاب همسر نمود پیدا میکند؛ ژعنـی خواسـتهها و
نظر فرزند خو ژش را نادژده گرفته ،ازدواج د خواه خود را به او تحمیـل میکننـد و
ژا هنگامی که همسر مناسبی برای فرزندشان پیدا میشود ،با ب انـهها ،شـرطها و
 .5عبدا واحد تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .81
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توقعات نابجا ،مانع آن میشوند و همـیف امـر ،باعـث تـرس فرزنـدان از ازدواج
شده ،به افزاژش ّ
سف ازدواج در آنان میانجامد.
خانمی میگو ژد« :سه ماه پیش ،پدرم مرا به ازدواج مردی 01سا ه درآورد؛
وحالآنره مف دختری هجدهسا ه هستم و هیچ نوع عالقهای به او ندارم .پدرم به
اژف د یل که به آن مرد مقروض است و نمیتواند آن را بپردازد ،به اژف کار اقدام
کرده و در واقع ،مرا به او فروخته است .اکنون ،پس از ازدواج ،عالوه بر اژنره
میبینم َم ر درست و حسابی ندارم ،شوهرم نیز با مف بدرفتاری میکند و به
8
علت ّ
سف زژادش ،دوستانم به مف سرکوفت میزند».
راه حل:

شارع مقدس ،همانگونه که آزردن و ناراحتی پدر و مادر را سبب عاقشدن
فرزندان شمرده ،ضاژعکردن ّ
حق فرزندان را نیز سبب عاقشدن وا دژف نسبت به
َْ ْ
َ
« َیلّز ُ ال َم ِال َ ْی ِن ِمن

فرزندان معرفی کرده است .پیامبر اکرم میفرماژد:
َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
ُْ ُ
مق ِه َما؛ 2چنانچه فرزند اگر حقوق
البقم ِ ِلمل ِ ِهما ما یلّز المل لهما ِمن َق ِ
پدر و مادر را به جا نیاورد ،عاق پدر و مادر میشود ،پدر و مادر نیز اگر حق
فرزندشان را رعاژت نرنند ،عاق فرزند میشوند ».از جمله مواردی که باعث
ظلم به فرزندان و ضاژعکردن حق آنان میشود ،اژف است که پدر و مادر نظر
خود را در هر موضوعی ،بهخصوص ازدواج ،به فرزندان تحمیل کنند .امام
علی خطاب به پدران و مادران میفرماژدَ« :ل َتقس ُروا َأوَل َ ُك ْ ََلی آ اِ ُ ْ
ِ
ِ
َ ُّ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ
مان ُ ْ ؛ 4آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و
مان غ ِير ز ِ
فإنه مخلمقمن ِلّز ٍ
 .5روزنامه اطالعات ،ش .84408
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .31
 .9ابفابیا حدژد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،90ص .981
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فشار به فرزندان خود تحمیل نرنید؛ چراکه آنان برای زمانی غیر از زمان شما
آفرژده شدهاند ».ابفابیژعفور به امام صادق عرض کرد :مف میخواهم با
زنی ازدواج کنم؛ و ی پدر و مادرم عالقه دارند زن دژگری را به همسری خود
درآورم .حضرت فرمود« :زن د خواه خودت را بگیر و آن را که وا دژنت
8
میخواهند ،ترک گوی».
 .8تشریفات و تجمالت

مانع دژگر ،رواج تجمالت در مراسم ازدواج است .در حال حاضر ،در
جامعه ما شراژط سختی برای جوانان پدژد آمده که ازدواجهای آسان را به آرزو ژی
دستنیافتنی تبدژل کرده است .برخی جوانها مدتها عقد دائم کردهاند؛ اما
توان برگزاری مراسم عروسی را ندارند؛ بهخصوص که حتی برپاژی ژک مراسم
ساده عروسی نیز هزژنه سنگینی در پی دارد .به همیف د یل ،سالها مراسم ازدواج
اژف افراد به تأخیر میافتد.
راه حل:

در سالهای گذشته ،بزرگترها مراسم عروسی فرزندشـان را در حیـاط خانـه
برگزار میکردند و با ژک برنامهرژزی دقیق ،مراسـم خـوبی بـرای فرزنـدان خـود
تدارک دژده ،اسراف نمیکردند و برای عروس و داماد خرج اضافه نمیتراشـیدند؛
اما در حال حاضر ،به جز هزژنههای مربوط به خواسـتگاری ،بلـهبـرون و جشـف
نامزدی ،بیشترژف هزژنه ازدواج ،مربوط به مراسم عروسی است که شامل :بـاس
عروس و داماد ،آراژشـگاه ،آژنـه و شـمعدان ،محضـر ،سـفره عقـد ،خرژـدکردن
عروس و داماد ،آتلیه عرس و فیلمبرداری ،کـارت عروسـی ،چسـباندن گـل بـه
ماشیف و ت یه دستهگل عروس ،اجـاره تـاالر و بـاغ ژـا شـام عروسـی مـیشـود؛
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درحا یکه با مدژرژت صحیح بودجه و هزژنه عروسی ،میتوان شـروع ب تـری را
8
برای زندگی مشترک به ارمغان آورد.

 .5گروهی از نوژسندگان ،سیماى خانواده در اسال  ،ص .13

