
 

 ها حل و راه عوامل؛ دیرهنگام ازدواج

 *حسنیاالسالم والمسلمین ابوالقاسم  حجت

 اشاره

ــ ــت؛ و  ــده اس ــث ش ــا بح ــان، باره ــوص ازدواج جوان ــژ یدر خص از  یر
ف ژـرا اژباشد؛ زیرهنگام مژشتر دارد، ازدواج دیب یاز به بازخوانیکه ن ژیها موضوع

ف، در ژـده اسـت و اژـگرد یفراوانـ یو اجتماع یامر، موجب بروز مشرالت فرد
ف امـر، ژـرا اژند؛ زژاست که اسالم سفارش نموده جوانان زودتر ازدواج نما یحا 

فرماژـد: یمـ دارد. رسـول خـدا یف را در پژوحفظ د یمدار ، ارزشیپاکدامن
وسـیله  و ط ـارت مالقـات کنـد، به یخواهد خدا را در حال پـاکیزگیهرکس م»

ِفر    َترَّزّوَج   َشاٍب   َما ِمْن »، حضرت فرمود: فیهمچن 8«ازدواج عّفت پیشه سازد.
رِق الّلرَه  ِّ َصَ  َهَذا ِمِن  ُثُلَث ْ ِ یِنِه َفْلَي ََ ّّج َشْيَطاُنُه َیُقمُل َیا َوْیَاْه  ََ َحَ اَثِ  ِدِنِه ِإَّل 

کـه مـأمور  یازدواج کند، شـیطان یهرکس در آغاز جوان 2 ؛اْلَبْبَ  ِف  الُثُلِث اْلَباِق 
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! او دو سوم دژنش را از دسـترس مـف حفـظ کـرد و یوا یزند: ایاوست، فرژاد م
 «تواند با تقوا حفظ کند.یک سوم دژگر را هم مژ

 یبررس را آن یساز آسان یها راه حل و ازدواج موانع کوشد یم نوشتار، فژا
 افته است.ژچند سامان  ژیمحورها در د کهژنما

 مشکالت اقتصادی. 1

از جوانان  یاریتا بس شود یباعث م ،یو تنگدست یترس از مخارج زندگ
 نده،ژدر آ نتوانندکه  را هراس دارندژ؛ زاز آن سر باز زنند ینوع ا بهژازدواج نرنند 

ل ژتما یهر جوان ،است یعیطبف کنند. یتأم را شانخود و همسر و فرزندان یزندگ
،  آورند که مخارج عقد یف عذر را مژا  ااز آن یاریبس یو  دارد؛به ازدواج 

 یف اوقات جوانژب تر ،ها ف ب انهژبا ا. مژرا ندار یزل و  وازم زندگه منی، ت یعروس
که  مژآور یت مژه و رواژل و آید  نآنا یبرند و هرچه برا یرا در حال تجرد به سر م

از ین ین قول داده که به فضل خود آن ا را بمتأهال هدست خداست و او ب یروز
ف فرصت را از ما ژ، ایاقتصادمشرالت ند: ژگو یو م نندک یم، قبول ن8کند یم

، فقط ناظر بر زمان رسول یات اسالمژات و رواژد آژگرفته است؛ افزون بر آن، شا
 باشند! خدا

 راه حل:

ا اهـلژـکـالم خـدا م ژیـ بگـونعوذ با له  ـن است که آ ،ف افرادژالزمه ب انه ا

                                                           
ژامی : »49نور، آژه . 5

َ رُحوا اْل  ِإماِئرم  ِإن  َژروُنوا   َوَأن  رم  َوا َصاِ حیَف ِمف  ِعباِدکم  َو ِنِ ُم ِمن  ُفَقراَء ُژغ 
ِلِه َوا َلُه واِسٌع َعلیٌم  همسر خود را همسر دهید؛ همچنیف، غالمان و  ؛ مردان و زنان بیا َلُه ِمف  َفض 

نیاز  کنیزان صا ح و درسترارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند. خداوند از فضل خود، آنان را بی
گاه است سازد. خداوند، گشاژش می  .« دهنده و آ
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ــب ــرا ، تی ــ یب ــا  یدوران خاص ــت؛ درح ــوده اس ــرآن و  یب ــه ق ــاحادک  ثژ
بودنـد  یهم جوانـان امبریدر زمان پ ست. اتفاقاً عصرها همه ی، برامعصومان

بـه آنـان  رسول خداآوردند و  یپناه م حضرتبه  یکه از شدت فقر و تنگدست
؛ ابنـدژدهد و از فقر نجـات  رزق وسعت  اتا خداوند به آن داد یشن اد ازدواج میپ
ِمُسما الِرْزَ  » َِ الِنَ اِح   إْل ِِ ». 8 

 یمقام معظم رهبر کرد. یپوش چشم یاضاف یها خرج توان از ی، میاز طرف
 ؛میم، بعدش چه کار کنیند: اگر ازدواج کنژگو یجوانان م» د:ژفرما یف باره مژدر ا

 یشه جلویهستند که هم یودیق ،ف مواردژن ا؟ اژشغل و مانند ا یخانه، برا یبرا
ت ژمتعال وعده داده که آن ا را کفا یرد. خدایگ یرا م یو اساس یاصل یکارها

به وجود  یخاص یشت انسان، دشواریخواهد کرد. ازدواج در وضع مع
ف ما ژا ،کند. بله یاز مین یآورد؛ بلره به عرس، خداوند از فضل خود آن ا را ب ینم

و  یزندگ یها م. اضافهیکن یخرج، برج درست م یخودمان به جا یم که برایهست
 2«.دژآ یش میم که ا بته مشرل پژآور یود مکاذب به وج یازهاین

 های ناموفق. ازدواج2

 ،لیـف د یبـه همـ .است فژآفر دغدغه یآدم یبرا شهی، همیشرست در زندگ
ش را ژکـه خـو یکسـانو  دهند تا کمتر تجربه کنند یح میترج ها از انسان یاریبس

 نـد.ژنمار مشـرالت یکمتر خود را درگ کنند یم یپندارند، سع یخورده م شرست
 .انـد داشته را ازدواج تجربه شرست ،انیا اطرافژ خود و یدر زندگ زین افراد یبعض

در  و نمـوده اسـت جـادژبه ازدواج در آن ـا ا نسبت ید منفژهراس و د ،ف امریهم
گـر، آمـارژد یاز سـو رونـد. یاز ازدواج طفـره م ،مختلـف یها به ب انـه جه،ینت

                                                           
 .838، ص مکار  األخالقفضل طبرسی،  بف . حسف5
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 ش داده است.ژرا افز یف نگرانژوجودآمده، ا به یها طالق

 راه حل:
ف عامل ترس از شرست و ژتر نداشتف اعتماد به نفس در شخص، م م

شود تا در  یسبب م ،ف ضعف اعتماد به نفس و ترسیهم .گران استژسرزنش د
؛ دنکن یبزرگ خوددار یزدن به کارها شه از دستید و همنباشن رژخطرپذ یزندگ
 یدر طول زندگ ،ا زدهژشه دل به دریهم ،اطیعالوه بر احت موفق، یها انساناما 

 ینگتف پست، شبره خبریبه گزارش هاف .اندرفتهژپذ خطرات را با جان و دل خود 
از  حظه  ،ها روزمره انسان یاز زندگ یبخش ،خطرکردن» را:ژف در آمرژآنال

است. اگر در آن روزها اجدادمان قدرت خطرکردن نداشتند، هرگز آن  ترامل
 ژیف تواناژشد. ا یخود ادامه دهند و نسل انسان منقرض م یبقا توانستند به ینم

که انسان  یدوران ؛ابدژدست  یده امروزیچیموجب شده او به جامعه پ ،بشر
ز یعشق، پول و قدرت ن :چون یگرژد یها به موهبت ،اتیعالوه بر تداوم ح

  8«افته است.ژدست 
ترسد و  یگران مژد یها شتر از خود تجربه، از سرزنشی، فرد بیدر هر شرست

؛ کند یدور یرژخطرپذشود تا از  یباعث م ،ها ف ترس از شماتتیهم
 م.ژش برویم ابا پ یراه ب فژا ن است که درآ ،دن به هدفیکه راه رس یدرصورت

ََل  » د:ژفرما یم یحسف مجتبفرزندش، امام به  یدر سفارش یعلامام 
َغی  َأَعاَ ُكْ    َمْن   َیْ ِ ُ ْ    َلْمَمَ  ََلِئٍ    الّلهِ   َتَخاُفما ِف  َِ َلْيُ    َو از  ،در راه خدا 2؛  ََ
از  ا ستم به شما دارد،ژد تا هرکه قصد بد ین راس یا کننده چ سرزنشیسرزنش ه

«شما منصرف شود.
                                                           

 .410383، کد خبر: «8/89/8439تارژخ انتشار: »، تابناک. پاژگاه خبری 5
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ف ژگران هم در اژد ست کهیآن ن یبه معنا ،ناموفق داشت ک نفر ازدواجژاگر 
فرر  ید به کسانژبا ،ف ترسژاز ا ژیج ت رها. شدخواهند امر دچار شرست 

 دارند. یار موفق و شادابیبس یزندگ ،کنند که انتخاب درست و خوب داشته
ما  یبرا یخوب یتواند ا گو یم که میها ازدواج موفق هست امروزه، شاهد صد

را ژست؛ زیاط نداشتف نیعدم دقت و احت ی. ا بته اقدام به ازدواج، به معنا باشد
رود؛ اما صرف  یک ازدواج موفق به شمار مژ، از جمله  وازم یرنگ ندهژتوجه و آ

 م.ژندازیر بید سبب گردد که ازدواج را به تأخژشرست فالن فرد، نبا

 گریزی مسئولیت. 3

 یبلره برا است؛ دهژافری وده نیک از موجودات را در ج ان بژ چیخداوند ه
سرمنزل مقصود  موده است تا با تالش و کوشش بهنف یرا مع یهمه آن ا مقصد

 و، زمیف و آسمان ما 8؛ الِعِبين َبْيَنُهما َوما َواْْلَْرَض  اّلَسماَء  َخَلْقَنا َوما »؛ برسند
  « نیافرژدژم. بازی روی از آن است، میان در را آنچه

دن به کمال کمـک کنـد، ی، در رسیتواند به هر انسان یکه م یاز جمله عوامل
ف امر، موجب حفـظ ژرا اژ؛ زاست یزندگ یک مناسب براژازدواج و انتخاب شر

از جوانـان، سـبب  یبعضـ یزژـگر تیمسئو  ،متأسفانه گردد؛ اما یف و کمال مژد
ترس از  و یطلب همچون رفاه یاز ازدواج سر باز زنند. عوامل یشرلبه  که شود یم

گردان  یرو رش ازدواجژاز پذ یاریبس که باعث شدهز ین یفرد یمحدودشدن آزاد
، بــرآوردن یت اداره زنــدگیقبــول مســئو  :ماننــد ،تبعــات آن فینــهمچ و باشــند
ده که آنان از گـام ن ـادن ژ، موجب گردفرزند ستهژشا تیهمسر و ترب یها خواسته

 .ر منصرف شوندیف مسژدر ا

                                                           
 .88. انبیاء، آژه 5
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 :راه حل
؛ رقابـل انرـار اسـتیغ یقتـی، حقی حظـه زنـدگ در  حظه ،تیمسئو وجود 

ها و  انسـان زِ یدارد و با سخف از رسـتاخ ات قرآن با صراحت به آن اشارهژآ که چنان
 را آن ــا 8؛َمْســُلُّلون ِإَّنُهــّْم  َوِقُفــوُهّْم  : »دژــفرما یمــافــراد،  ژی حظــات پاســخگو

    «شوند. بازپرسی باژد که نگ دارژد
نشود و با  یم وارد عرصه زندگیانسان به طور مستق است، چنانچه ی ژبد

 ید و به موجودژبه درآ یاز خامتواند  یمشرالت آن دست و پنجه نرم نرند، نم
ها و  یبا دشوار ژیرواژدان عمل در رویف مژخانواده، ب تر ل شود.ژتبد دیمف

 نباشد، انسان یبا مشرالت در زندگ و مبارزه اگر نبرد .است یزندگ یمسائل جد
نرشد و از کار و  یاگر سخت ،که جسم انسانچنان ؛کند یاو رشد نمروح 

 شود. یف میطاقت و ضع رفته کم رفته کند، یریگ ف کنارهیحرکات سنگ

 سنگین های  هریهم  . 4

ده ژـکه مانع ازدواج گرد است یسا  چند ،ینجوم و سنگیف یهاَم رژه تعییف
 فژـا به اژ و گرفته یکس چه و داده یکس چه را هژَم ر که هیتوج فژا با یاست. برخ

 یهـاَم رژـه اسـت، ژیزناشـو ونـدیپ استمرار و حفظ اد، ضامفژز هژَم ر که باور
 اژـف کـار کـه دهـدیمـ نشـان طـالق آمار افزاژش کنند؛ امایسنگیني را معّیف م

 31 ق،یـتحق کژـ اسـاس بـر باشـد. عروس و داماد یضامف خوشبخت تواند ینم
 2.دانندیم ازدواج از زژگر موجب را فیسنگ هژَم ر جوانان، درصد

 :راه حل
قـرار دادن یهـا بـرا کـه خانواده یلـیف د ژتـر م ـمطورکه اشـاره شـد،  همان

                                                           
 .93. صافات، آژه 5
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ف، موجب دوام و ثبـات یه سنگژ رف است که مَ ژکنند، ا یاد اعالم مژز یها هژ رمَ 
ف ژـا زن را طالق دهنـد. یراحت شود که مردها به یف مژشود و مانع از ا یم یزندگ

؛ سـتین افـراد یزنـدگ دوام ضـامف اد،ژـز هژَم ر راژست؛ زیرش نژقابل پذ ،لید 
د بـه ژـنبا ،شـده استوار ادژز هژَم ر هژپا بر که ژیها یزندگ، بود گونه فژا اگر چراکه

 یمختلفـ یها نمونـه و قژامروزه مصاد که یدرحا ؛ وجه منجر به طالق شود چیه
 م. ژرا شاهد ها طالق نوع فژا از

 و حفـظ یبرا لهیوس فژب تر، طرفه دو محبت صداقت و ت، آن است کهیواقع
 سنگیف َم رژه تعییف هک است کرده ثابت تجربهگر، ژد یاز سو .است یزندگ دوام

 بـر اسـاس. پاشـد یم خـانواده در را یاعتمـاد یب بـذر نخستیف دختران، یسو از
 یها َم رژـه معضـل بـر آمـدن قژفا اررـراه آسـان، تن ـا ازدواج ،یدژن دستورات

 ه،ژـَم ر فژب تر 8؛أیَسُرهُ  الّص اِ   َخيُر : »دژفرمایم خدا رسول. است سنگیف
 َتيسريُر  اْلَمررأ ِ  مرِن یُ  ِمرْن  إّن : »ف، حضرت فرمودیهمچن «.است آن فژترسبک

َها ِِ  شود یخواستگار راحت که است فژا زن، یمبارک از 2؛ِصَ اِقها َوَتيسيُر  ِخطَب
َل ُ رَتَياَدُروا ف  الّصَ ا ؛ إن الّر  : »دژفرمایم ف،یهمچن «.باشد سبک اشهژَم ر و

 آسـان هژـَم ر در 4؛يهرا َحِسريَ  لَ ََ   َنْ ِسره  فر   َك ذِلر  ُیْبَقی  یِّ َح   َ رأَ لُيْبِط  الَم 
 نسـبت د ـش در ف امر،[ژاما ]ا دهد؛یم را زن ف[ی]سنگ فیکاب مرد، راژز د؛ژریبگ
 «.کند یم جادژا یدشمن و نهیک او به

 سوم هزاره در اکنون و کرده رییتغ زمانه که شود گفته است ممرف نجاژا در
 دوران: گفت دژبا پاسخ ندارد. در ربطی ما به دوران، آن رسوم رسم و و میهست
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 جامعه ریگبانژگر نکژا که یریگ وپا دست مشرالت فژا از توان نمی را امبریپ
 مراسم قدرتمندان، و ثروتمندان زین دوران آن در راژز؛ کرد استثنا شده، اسالمی
 نمودند می جژتزو افرادی به را خود دختران کردند و می برپا یفاتژُپرتشر عروسی

 ند؛ژبرآ آن ا انتظارهای ع ده از و باشند برخوردار ما ی امرانات و قدرت از که
 ثروتمند را دختران و کرد مبارزه موهوم رسوم فژا با اسالم گرامی امبریپ و ی

  8نمود. جژتزو بامرنت مردان با را ریفق دختران اژ و بضاعت، بی مردان به
 یف قرار بود که مرگ مشروک زنژماجرا از ا: ادیه ز یهر م   لیدلقتل مادرزن به 

موران در أاز م یمیت ،س محل اعالم شد و در ادامهیک کلبه در تا ش به پلژدر 
سا ه بر اثر اصابت  10زن  که افتندژه دری اّو  یها یحاضر شدند و در بررس محل

 ده است. یبه قتل رس ،یگلو ه اسلحه شرار
که  یبه علت اختالفات شیپ یختر مقتول چندقات مشخص شد، دیتحق در

گانه مظنون موجود ژه داشته، او را به زندان انداخته بود و ژ ربا همسرش بر سر مَ 
قرار  ژیر شد و تحت بازجویدستگ ،ف ج تیبه هم .ف پرونده، همسر او بودژدر ا

همسرم  یت کشف شد و گفت: وقتژف جناژها راز ا ژیگرفت و باالخره در بازجو
نه به دل گرفتم و در یاش ک ه به زندان انداخت، از او و خانوادهژ رمرا به خاطر مَ 

که خانواده همسرم بر مف  ینیه سنگژ رمَ ل ید که در زندان بودم، به  یطول مدت
به خانه پدرم رفتم و  ،یکردم و پس از آزاد یل کردند، فقط به انتقام فرر میتحم

او در خانه تن ا بود؛ با هم  .و به خانه مادرزنم رفتماو را برداشتم  یاسلحه شرار
ک گلو ه او را یکنتر م را از دست دادم و با شل ،ک  حظهژم که در ژر شدیدرگ

 2کشتم.
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 بندوباری بی. 5

و  بردن  ذت ،او یرا پرورانده است که اصل در زندگ یانسان مدرن، یایدن
و  یجنس یبندوبار یب .است یشخص یها خواسته یو ارضا یفرد یمند ب ره

هر  یها یاز ناب نجار یرژ،  مردان و زنان یبرا یجنس یها ژیبودن کامجو فراهم
ها  پژوهش یها را هدف گرفته است. برخ خانواده یاست که نابود یا جامعه
رنگ کرده  از به ازدواج را در جوانان کمیدهند، روابط آزاد دختر و پسر، ن ینشان م

به ارتباط با جنس  ،خود یجنس زژغرا یارضا یجوانان برا یبرخرا ژ؛ زاست
و روابط آزاد دختر  یانحراف یها نهیجه، وجود زمیکنند و در نت یمخا ف بسنده م

 یچراکه ازدواج را نوع 8باشد؛ یم ازدواج ش سّف ژاز عوامل افزا یرژ ،و پسر
، شانتجرد زمان که در یدرحا  ؛دانند یها م ژیو کامجو یان آزادژت و پاژمحدود

ا ژبا هر شخص  ،پرداخته یتواند به هوسران یم یتژچ تع د و محدودیه یب
 د. نژنماند رابطه برقرار نتوا یم ،دنکه بخواه یاشخاص

 : راه حل
متع د  ینسبت به زندگ ،ها را محدود کرده درست است که ازدواج، انسان

است که  یوند نسبینعمت ا فت و پ ، در واقع،تژف محدودژا یو  ،دژنما یم
ف یوارد زم یست وقتیک فوتبا ژنره ژمثل ا؛ ه داده استژخداوند به انسان هد

را  خطانرردن و داور یاخطارهال یاز قب ژیها تژتبع، محدود شود، به یچمف م
 یک بازژست؛ بلره الزمه ین یرمنطقیت غژف امر، محدودژ؛ اما اد تحمل کندژبا

وند یه پژخداوند ازدواج را ما » د:ژفرما یم امبر اکرمیپ است. یسا م و قانون
  2«.وستیارحام را به هم پ ،ف قرار داد و با آنیک ترلژو  ینسب
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م و در یگونه فرر کن فژاست که درباره ازدواج ا یانگار ساده یلی، خیاز طرف
 م.ینیوان را ببی  یخا  قسمتفقط  ،همه مسائل

 وسواس در انتخاب همسر. 6

ده ژمشترک، کار پسند یزندگ یشأن برا همدقت در انتخاب همسر مناسب و 
قرار است  دهد. اگر یانجام م خود یک زندگژشر یاست که انسان برا ژیرویو ن

، یند که از ج ات اخالقژرا برگز یشخص دژ، باکند یزندگ یکسها با  سال
افراد در انتخاب  یریباعث سختگ ،ف امریهم .د باشدژیمورد تأ یو فرهنگ یفرر

 یبه سالمت و سعادت زندگتا آنجا که  ،یریف دقت و سختگژشود. ا یهمسر م
متعادل خارج  د از حّد ژف کار نباژا اماساز است؛  ، سازنده و سرنوشتنجامدیب

ت و یحساس؛ چراکه شود سواس در انتخاب همسرسبب بروز و شود و
  ر در آن خواهد شد.یاز ازدواج و تأخ یزاریموجب ب ش از حد،یب یریسختگ

 :راه حل

 یاریبه هوش ،اراده انسان اوجوداست که ب یرا تصوژفرر  ،در واقع ،سوسوا
 داده،طره خود قرار یرا تحت س یآدم یروان شاکله ،آورد یهجوم م ی)ذهف( و

وسواس در  :به دو گونه است ،وسواس 8.زدیانگ یبرم اورا در  یا اضطراب گسترده
که جوانان در ازدواج  یوسواس .و انتخاب یریگ می، وسواس در تصمو عمل رفتار

که فرد در  یا گونه نده است؛ بهژنسبت به همسر آ یریگ میر آن هستند، تصمیدرگ
باعث اختالل و اشرال  ،ف امریشود و هم ید مژدچار ترد یزندگ یها همه جنبه
 یهمسر ف گونه افراد، فقط به دنبال انتخابژا گردد. یاو م یریگ میدر تصم

شاناریمع ها از حّد  از مالک یرژفقط در  یشخصهستند و اگر  یو آرمان آل دهژا
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وجود ندارد و  ،بیع ینره گل بژگذرند؛ غافل از ا یر آن میکمتر باشد، از خ
پوچ، مانع از درست  یاهاژ. آرزو و رؤ دارد ژیها ینوبه خود کاست به یهرکس

 یعلحضرت شود.  یدر امر ازدواج م یح هر جوانیفررکردن و انتخاب صح
َماِن ُ » د:ژفرما یم َ ْْ ُيمَن   ُتْبِم   ا انسان را کور  ینایچشمان ب ،آرزوها 8؛اْلَبَصاِئر  َُ
ستند و آن قدر یقادر به انتخاب ن ،ادژوسواس ز لید به  ،گونه افراد فژا.« کند یم
 اژ و شه مجرد بماندیشود انسان هم یباعث مکند که  یدا میف وسواس ادامه پژا

 . ست نه اژف گزژبدتر که شود  یمجبور به ازدواج با کس
 یبرا یحیار و مالک صحین است که معآ ،یافراد فیچن یف راه حل براژب تر

از  ف،یهمچن و اشتباه نشوند و یوقت دچار سرگردان چیانتخاب داشته باشند تا ه
را  یانسان میتوان ینم وجه چید؛ چراکه به هنزیش از حد بپرهیب یها یریسختگ

 . دباشکامل  م که از هر  حاظیابیب

 ازدواج تحمیلی. 7

خواهند و هرچه دربـاره فرزنـدان  یر و صالح فرزندانشان را میمادر، خ و پدر
و  یرخـواهیف خیهمـ یدر راسـتارنـد، یگ یکـه م یمیند و هر تصـمژگو یخود م
به  شهی، تیا نادانژ یبا خودخواه فژوا د یمتأسفانه، برخ آن است؛ یشژاند صالح

ــه فرزندانژر ــانش ــا یم ش ــا نظره ــد و ب ــواب یزنن ــا و دخا ت ناص ــایب یه در  ج
ند. از جملـه سـاز یمخود را فراهم  فرزندان یتباه موجبات ، مختلف یها عرصه

ها و  خواسـته یعنـژکند؛  یدا مینمود پانتخاب همسر موضوع ها، در  ف دخا تژا
کننـد و  یل میـتحم اورا به  د خواه خود ازدواج ده گرفته،ژش را نادژنظر فرزند خو

ها و  ، شـرط ها شود، با ب انـه یدا میفرزندشان پ یبرا یکه همسر مناسب یهنگاما ژ
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ازدواج باعـث تـرس فرزنـدان از  ،ف امـریشوند و همـ یآن م ، مانع نابجا توقعات
 .انجامد یآنان م در ازدواج ش سّف ژافزا به ،شده

 ؛سا ه درآورد01ازدواج مردی ، پدرم مرا به شیپسه ماه »د: ژگو یم یخانم
م. پدرم به رای به او ندا هیچ نوع عالقه و مهستسا ه  ه مف دختری هجدهرآن حالو

ار اقدام کبپردازد، به اژف  آن را تواند مرد مقروض است و نمی آن بهکه اژف د یل 
ه رنون، پس از ازدواج، عالوه بر اژنک. اه استمرا به او فروخت ،و در واقع هردک

ند و به ک  ر درست و حسابی ندارم، شوهرم نیز با مف بدرفتاری مینم مَ بی می
 8.«زند وفت میکزژادش، دوستانم به مف سر علت سّف 

 :راه حل
شدن  پدر و مادر را سبب عاق یگونه که آزردن و ناراحت همان ،شارع مقدس

نسبت به  فژوا دشدن  سبب عاق زینفرزندان را  کردن حّق  عژفرزندان شمرده، ضا
  ِمَن   اْلَماِلَ ْیِن   َیْلَّزُ  » د:ژفرما یم امبر اکرمیکرده است. پ یفرزندان معرف

ُقمِقِهَما  اْلَمَلَ  َلُهَما ِمْن   ِلَمَلِ ِهَما َما َیْلَّزُ    اْلُبُقمِ   چنانچه فرزند اگر حقوق  2؛َُ
 حق اگر زیپدر و مادر ن ،شود یاورد، عاق پدر و مادر میپدر و مادر را به جا ن

که باعث  یاز جمله موارد «.شوند یت نرنند، عاق فرزند مژفرزندشان را رعا
 ف است که پدر و مادر نظرژشود، ا یکردن حق آنان م عژظلم به فرزندان و ضا

امام  .ل کنندیبه فرزندان تحم ،خصوص ازدواج به ،یخود را در هر موضوع
ُ ْ  َل  » د:ژفرما یخطاب به پدران و مادران م یعل ِِ لی آ ا ََ َتقِسُروا َأوَلَ ُكْ  

آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و  4؛َزماِنُ ْ   َفإّنُهْ  َمخُلمُقمَن ِلَّزماٍن َغيرِ 
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ر از زمان شما یغ یزمان ید؛ چراکه آنان برایل نرنیتحم فشار به فرزندان خود
 با خواهم می مف: ردک عرض  صادق امام به عفورژ ابی ابف «اند.ده شدهژآفر

 خود همسری به را گریژد زن دارند عالقه مادرم و پدر و ی نم؛ک ازدواج زنی
 نتژوا د هک را آن و ریبگ را خودت د خواه زن»: فرمود درآورم. حضرت

 8«گوی. کتر خواهند، می

 تجمالت و . تشریفات8

 در حاضر، حال گر، رواج تجمالت در مراسم ازدواج است. درژمانع د
 ژیآرزو به را آسان یهاازدواج که آمده دژپد جوانان یبرا یسخت طژشرا ما جامعه
 اما اند؛ کرده دائم عقد هامدت هاجوان یبرخ. است کرده لژتبد یافتنیندست

 مراسم کژ ژیبرپا یحت که خصوصبه ندارند؛ را یعروس مراسم یبرگزار توان
 ازدواج مراسم ها سال ل،ید  فیهم به دارد. یپ در ینیسنگ نهژز هزین یعروس ساده

 . افتدیم ریبه تأخ افراد فژا

 حل:راه 
 خانـه اطیـح در را فرزندشـان یعروس مراسم ترهابزرگ گذشته، یهاسال در
فرزنـدان خـود  یبـرا یخـوب مراسـم ،قیدق یزژربرنامه کژ با و کردند یم برگزار

 دند؛یتراشـیخرج اضافه نم داماد و عروس یبرا و کردندینم اسراف ده،ژتدارک د
 جشـف و بـرونبلـه ،یخواسـتگار به مربوط یها نهژهز جز به حاضر، حال در اما

  بـاس شامل: که است یعروس مراسم به مربوط ازدواج، نهژهز فژشتریب ،ینامزد
 کردن دژـخر عقـد، سـفره محضـر، شـمعدان، و نـهژآ شـگاه،ژآرا داماد، و عروس
 چسـباندن گـل بـه ،یعروسـ کـارت ،یلمبرداریف و عرس هیآتل داماد، و عروس

 شـود؛یمـ یعروسـ شـام اژـ بـاغ و تـاالر اجـاره عروس، گله دستهیت  و فیماش
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 را یب تـر شـروع توانیم ،یعروس نهژهز و بودجه حیصح تژرژمد با که یدرحا 
 8.آورد ارمغان به مشترک یزندگ یبرا
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