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 مالک های مناسب برای انتخاب همسر:

، و هر انسان دارای صفات و روحیات خاص خلق نمودههای متفاوتی ها و خصلتبا ویژگی ها راانسان خداوند متعال

 یکدیگربه  ی در یک یا چند ویژگیها وجود دارد، و برخاشتراکاتی نیز بین انساناما می باشد.  و منحصر به فرد

ها شباهتاین اشتراکات در انتخاب دوستان خود را نمایان می کند، و در یک مجموعه دوستانه دارند. معموال  شباهت

شود، اگرچه بدون شک اختالفات فکری هم وجود خواهد بسیاری بین افراد دیده میکری و روانی و اشتراکات ف

اشتراکات بین دوستان بیشتر باشد، این دوستی از عمق و تداوم بیشتری برخوردار است. ازدواج  سطحداشت. هرچه 

ثنی نبوده و دوام یکی زندگی زناشویی ها از این قاعده مستترین روابط دوستانه در بین انسانیکی از عمیقبه عنوان 

های دیگر است اجتماعی و بسیاری از صفات و خصلتدر گرو اشتراکات روحی، روانی، اعتقادی، فکری، فرهنگی و 

می توان یک زندگی ها شباهت بیشتری به یکدیگر داشته باشند، ، عقاید و خصوصیتو هرچه زن و مرد از نظر تفکر

برای آنان انتظار داشت. بنابراین اسالم در امر ازدواج برای هر مرد و زن تأکید فراوانی بر شناخت تر را زیبا و با دوام

 . از یکدیگر و یافتن این اشتراکات به ویژه اشتراکات فکری، اعتقادی و فرهنگی دارد
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اج برخوردارند، سیاری در امر ازدوخاب همسر مناسب را که از اهمیت بهای انتدو مورد از مالکدر درسنامه قبل 

سنگ بودن زوجین، و عامل دوم اطمینان از اصالت و نجابت خانوادگی مورد مطالعه قرار دادیم. اولین عامل کفویت و هم

توان یک های متقابل زن و مرد مییک از این عوامل در ویژگیطرف مقابل است، که در صورت شناخت صحیح هر

 ک زوج خوشبخت تضمین نمودثبات و توأم با آرامش را برای یزندگی با

مسأله ازدواج یک امر بسیار مهم در سعادت دنیوی و اخروی هر فرد است، و باید با دقت و توجه بسیار انجام پذیرد. 

انتخاب در امر ازدواج غافل تحقیق و اگرچه دیدگاه اسالم در راستای تساهل در امر ازدواج است، اما نباید از اهمیت 

کی ییر می شود. بنابراین یاصلی رفتار یک انسان در طول عمر او ثابت است و کمتر دچار تغشد. معموال خصوصیات 

برد، شناخت پیشینه و های فکری و درونی یک انسان پیهایی که می توان به شخصیت و خصلتها و روشاز راه

 سابقه زندگی اوست. 

 : ندافرموده  خداکه رسول  ،بزرگوارش روایت فرمودهاست که آن بزرگوار از پدران شده نقل  از امام رضا  

 کَرِیمَتَهُ.  یُرِقُّ لِمَنْ أَحَدُکُمْ فَلْیَنْظُرْ ، أَرَقَّهَا فَقَدْ وَلِیدَتَهُ أَحَدُکُمْ نَکَحَ فاذا رِقُّ، النِّکَاحُ

 (52، ص  04، ج وسائل الشیعه)

منزله کنیزى باشد، پس هرگاه کسى از شما دختر نکاح )دختران خود را به نکاح مردان در آوردن ( به 

پس البته باید هر یک از شما  ،خود را به نکاح مردى در آورد، مانند آن است که او را به کنیزى داده

 .آوردیز خود را به کنیزى چه کسى در مىتوجه و مالحظه نماید که فرزند گرامى و عز

او وجود ندارد و  اخالقی هایات، تفکرات و خصلتروحیبرای درک شخصیت و هویت یک نفر راهی جز بررسی 

ی شایستهمردان این درسنامه اوصاف اخالقی در  .می باشدآن فرد  و شخصیت بررسی پیشینه او سندی از هویت

 را بررسی خواهیم کرد.دیدگاه آیات و روایات اسالمی دواج از از

 :و صفات شایسته شخصیت

 رذائل اخالقیصفات و رهایی آنان از و  های روحیمردم از بیماری طنباو  نفستزکیه  انبیا همه بعثت  انگیزه

بدین سبب تنها راه دستیابی بدان را گسترش  بوده و های زندگی بشرمشکالت و نابسامانیکه سر منشأ همه  ،است

 . دانسته اندجامعه افراد در بین  یمکارم اخالقفضایل و 
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 فرماید:کریم میر قرآن دمتعال خداوند 

 وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُو أَنْفُسِهِمْ مِنْ رَسُوالً فِیهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى اللَّهُ مَنَ لَقَدْ

 (064 آیه )سوره آل عمران،       . مُبِینٍ ضَالَلٍ لَفِی بْلُقَ مِنْ کَانُوا إِنْ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْکِتَابَ لِّمُهُمُیُعَ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد )نعمت بزرگى بخشید( هنگامى که در میان آنها، پیامبرى از خودشان برانگیخت 

 اهىکه آیات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن، در گمر

 .آشکارى بودند

بارت یش را در یک عدلیل بعثت و رسالت خو ،کمال و شایستگی استو بی بدیل که خود نمونه بارز   پیامبر اسالم

 :اندفرموده

 (201، ص 06نوار، ج )بحار األ                                      . إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ

 [.و به مردم بیاموزم]های اخالقی را کامل و تمام کنم راستی که من مبعوث شدم تا شرافتبه

ها در جامعه نسبت به فراگیری صفات و خصلت های شایسته اقدام نموده و خود را ملزم به رعایت اگر همه انسان

ر ه شخصیت و هویتخواهد نمود.  فضائل اخالقی بدانند، جامعه در کوتاهترین زمان ممکن راه رشد و تعالی را طی

 زیرا محیط خانواده ،تاثیر در خانواده او محسوس تر استاین  زندگی او می گذارد وجامعه و فرد تاثیر بسزایی در 

اشند رخوردار بواالتری ب صفات. هر چه اعضای خانواده از می باشداعضای آن  شخصیتی هایویژگی متأثر ازبیشتر 

ها و صفات اخالقی در رد یا زنی با دانستن اهمیت ویژگیبنابراین هر م پربارتر خواهد شد. تر ومحیط خانواده آرام

های لسر در زندگی زناشویی و تربیت نسزندگی فردی نسبت به تزکیه خود اقدام و با توجه به تأثیر خصوصیات هم

 آینده باید در گزینش و انتخاب همسر خود حداکثر دقت را داشته باشد. 

  

 :ی ازدواجاخالقی مرد شایستهصفات 

رفتاری و اخالقی یکی از مراحل مهم در انتخاب همسر برای زنان )و خانواده آنان(، تحقیق و شناخت ویژگی های 

مختص به همان فرد انسان هر که از ایشان درخواست ازدواج نموده است. اگرچه صفات و ویژگی های  است مردی

و ایجاد یک بیان کرده در یک چارچوب مشخص به روشنی را اما اسالم صفات یک انسان متعهد و متدین  است،

  آن جامعه دانسته است.افراد  جامعه سالم را در گرو تبیین این صفات در فرد فردِ
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برای راهنمایی انسان ها  ائل اخالقی بودندـدارای بلندترین مکارم و فضرا که  و ائمه معصومین  انبیا خداوند 

 :نداهفرمود انبیا سایر در خصوص اوصاف و فضایل   امام صادق. مبعوث نمود

 للَّهِا فاحمدو فیکم کانت فَانٍ أنفسکم فَامْتَحِنُوا االخالق بمکارم رُسُلَهُ خَصَّ عزوجل اللَّهِ انَّ

 فذکرها: قَالَ. ]فیها الیه ارْغَبُوا وَ اللَّهَ فایسالوا فیکم تکن لَا انَّ وَ خیر ذلک أَنْ اعملموا وَ

 وَ الغیرة وَ السَّخَاءَ وَ الْخُلُقِ حُسْنَ وَ الحلک وَ الشکر وَ الصَّبْرَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الیقین[ عُشْرَهُ

 (56، ص 2)اصول کافی، ج                                       .الْمَرْوَةِ وَ الشَّجَاعَةَ

زینت داد، شما نیز خود را بیازمائید، اگر چنین اخالق  "مکارم اخالق"عزّوجلّ پیغمبرانش را به خداى 

واالیی در وجود شما هم بود، خدا را سپاس گوئید و بدانید که بودن آنها در شما خیر است و اگر در شما 

یقین، قناعت، صبر، :[ ]سپس آنها را ده چیز شمرد .نبود، از خدا بخواهید و نسبت به آنها رغبت جوئید

 جوانمردی.شکر، خویشتن دارى، خلق نیکو، سخاوت، غیرت، شجاعت و 

 :دفرمایمی در بیان اوصاف اخالقی رسول خدا   امام صادقاست که   پیامبر خاتم ،سرآمد همه پیامبران الهی اما

خِصالِ االَنبیاءِ لَوِ انفَرَدَ واحِدٌ قَبلَ المَبعَثِ مَوصوفا بِعِشرینَ خَصلَةً مِن  کانَ النَّبىّ اکرم 

بِاَحَدِها لَدَلَّ عَلى جَاللِهِ فَکَیفَ مَنِ اجتَمَعَت فیهِ؟! کانَ نَبیّا اَمینا، صادِقا، حاذِقا، اَصیالً، نَبیالً، 

ورا، یمَکینا، فَصیحا، عاقِالً، فاضِالً، عابِدا، زاهِدا، سَخیا، کمیا، قانِعا، مُتَواضِعا، حَلیما، رَحیما، غَ

 . جِّما وَ ال کاهِنا و ال عَیافاصَبورا، مُوافِقا، مُرافِقا، لَمیُخالِط مُنَ

 (017، ص 0، جابن شهر آشوبمناقب )

هاى پیامبران را دارا بودند، که اگر کسى پیش از مبعوث شدن، بیست خصلت از خصلت رسول اکرم 

کسى که همه آنها را دارا باشد، آن حضرت یکى از آنها را داشته باشد، دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به 

 دلیر د،سخاوتمن زاهد، عابد، فضیلت، با پیامبرى امین، راستگو، ماهر، اصیل، شریف، استوار، سخنور، عاقل،

قائل )خو بودند و با هیچ منجّم ار، و نرمسازگ صبور، غیرتمند، مهربان، بردبار، متواضع، قانع، شهامت، با و

  .نشین نبودندگویى همگو و پیشغیببه تأثیر ستارگان(، 

 : در قرآن کریم چنین فرموده استستوده و « ق عظیمخُلُ»خداوند در این زمینه ایشان را به 

 (4)سوره قلم، آیه                                                 . خُلُقٍ عَظیم وَ إِنَّکَ لَعَلى

 .اندرونت وجود دارداى در اخالق نیک برجسته)ای محمد( و 
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الگوی یک انسان کامل است و به همین دلیل برهمه مردان و زنان مسلمان الزم است با تمام ابعاد  رسول خدا 

برخی از صفات نیک وجودی ایشان و اوصاف اخالقیشان آشنا شوند و آنها را سرلوحه ی زندگی خود قرار دهند. 

 باشد:دیدگاه اسالم به شرح ذیل مییک مرد شایسته برای یک زندگی مشترک از 

 

 حسن خلق:

این بدان اشاره گردید، در فرهنگ اسالمی حسن خلق دارای دو مفهوم خاص و عام می باشد. در مفهوم عام که قبل از 

که  ،های پسندیده ای است که انسان باید روح و وجود خود را به آن بیارایداوصاف و خصلتکلیه  حسن خلق شامل

حسن خلق به معنای خاص عبارت است از خوشرویی، خوشرفتاری، حسن اما  مکارم اخالق تعبیر می شود.از آن به 

شاید بتوان خوشرویی و حسن معاشرت را به عنوان اولین خصلت و صفت از یگران. معاشرت و برخورد پسندیده با د

در حسن خلق  توصیفدر   امام صادق  .نموده است مکارم اخالق نام برد که دین مبین اسالم به آن بسیار تأکید

 :فرموده اند مفهوم خاص

 

 (311، ص61نوار، ج بحاراأل)             تَلْقی اَخاکَ بِبِشرٍ حَسَنٍ. تُلَیِّنُ جانِبَکَ وَ تُطَیِّبُ کَالمَکَ وَ

 حسن خلق آن است که برخوردت را نرم کنی و سخنت را پاکیزه سازی و برادرت را با خوشرویی دیدار

 .نمایی

در قرآن کریم، . نیز بدان بسیار سفارش نموده اند اهل بیت حسن خلق و خوش رویی از جمله صفاتی است که 

و خصلت های نیک بیان گردیده، که دقت در واژه  توّجه دادن انسان به فضایل برایبسیاری آیاتى اخالقى و تربیتى 

از مؤثرترین عوامل اخالق پسندیده خوش رویی و . واژه آن چراغی برای هدایت هر انسان روشن ضمیری خواهد بود

ه پیامبران به ویژموفقیت  نکات مهم و مؤثر دریکی از در ایجاد عطوفت و دوستی در روابط افراد یک جامعه است. 

، همین خلق و خوی مهربانانه ایشان در عصر جاهلیت در جذب مشرکان و منافقان سخت دل سالم ا رسول مکرم

 .داندمندی از این نعمت بزرگ را برای پیامبرش رحمتی از جانب خود میبود به حدی که خداوند؛ بهره
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 :فرمایدمی چنین در وصف انبیاء الهی قرآن کریم 

 وَ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِکَ مِنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظّاً کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا

 .الْمُتَوَکِّلِینَ یُحِبُ اللَّهَ إِنَ اللَّهِ عَلَى فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرِ فِی شَاوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ

  (051سوره آل عمران، آیه )       

به ]برکت[ رحمت الهى، در برابر آنان )مردم( نرم ]و مهربان[ شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف 

 .شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کنتو، پراکنده می

 فرمودند: به وجود پربرکتشان اخالقیاوصاف  از نظر مورد شبیه ترین افراددر  به امیرالمؤمنین  رسول اکرم 

 لما،حِ وَأَعظَمُکُم خُلقا، أَحسَنُکُم: قالَ  أَال اُخبِرُکُم، بِأَشبَهِکُم بى خُلقا؟ قالَ: بَلى یا رَسولَ اللّه

 (442االخالق، ص)مکارم           .إِنصافا نَفسِهِ مِن وَأشَدُّکُم بِقَرابَتِهِ َأَبَرُّکُم و

آیا تو را خبر ندهم که اخالق کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند: آرى، اى رسول خدا. 

ر تویشاوندانش نیکوکارتر و با انصافتر و بردبارتر و به خاخالقخوش فرمودند: آن کس که از همه شما

 باشد.

ضایل در فاین شکوفایی خانواده بهترین بستر برای و است  سجایای اخالقی جزء سرشت هر انسانفضایل انسانی و 

گیری و تداوم زندگی زناشویی، عالقه و تفاهم است که تحقق این امور در اساس شکلاست. روح و وجود انسان 

انواده خبخشد. پرتوی حسن خلق و خوشرویی است. حسن خلق است که به پیوند ازدواج رونق، استحکام و حیات می

فراهم کرده و فضایل اخالقی را درون فرزندان ریف با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه را برای پرورش اصیل و ش

 های اصالت خانوادگی افراد می باشد. اخالق خوب و شایسته یکی از نشانهبنابراین  آنها بارور می کنند.

 اند: در این باره فرمودهحسن خلق را عامل مهمی در شناخت تبار و اصالت فرد دانسته و  مام علی ا

 (4155حغررالحکم، )                        االعراق.  کرم بُرْهَانُ الْاخلَاقُ حَسَنُ

 هاست.خوش اخالقی، دلیل کرامت ریشه

http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%88
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%88
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%B8%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%B8%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D8%B8
http://www.alketab.org/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D8%B8
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%82%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%82%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%82%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%A8
http://www.alketab.org/%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%91%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%91%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%90%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%90%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%AD%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%84%D9%90%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%92%D9%81
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%92%D9%81
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%92%D9%81
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%BA%D9%92%D9%81%D9%90%D8%B1
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%90%D8%A8
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%90%D8%A8
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%90%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%DA%A9%D9%91%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%86
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رویی را خصلتی نیکو در تمامی ابعاد زندگی هر انسانی دانسته، اما اثر خلقی و گشادهدر حالی که دین اسالم خوش

 اند:باره فرمودهدر این  امام رضاداند. خانواده بسیار نیکوتر میمحیط آن را در 

  .أحسَنُ الناسِ إیماناً أحسَنُهم خُلقاً و ألطَفُهم باَهلِه، وَ اَنا اَلطَفُکم بِاَهلى

 (31ص ، 2ج ا،)عیون اخبار الرض

ن او من مهرب آنها نسبت به اهل خویش استترین مهربانترین و نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق

 ام هستم.ترین افراد به خانواده

از اهمیت و حسن خلق با همسر و اعضای خانواده از صفاتی است که در سنجش اعمال انسان در آخرت  خوش رویی

 :دفرماینمیدر این باره  رسول خدا بسیاری برخوردار است. 

 (316،ص61)بحاراالنوار،ج            .هلهالَ کمیرَوخَ خَلْقاً کمنَحسَاَ یامهالقِ یوم مَجْلِساً یمنّ کمبَقرَاَ

 اشخوترین شما باشد و برای خانوادهنشیند که خوشتر میقیامت، آن کس از شما به من نزدیکدر روز 

 بهترین کس باشد.

متأسفانه برخی افراد اگرچه در جامعه افرادی خوش برخورد می باشند، اما با خانواده رفتار مناسبی نداشته و موجب 

 اند:فرموده اکرم پیامبر  کامالً مذموم می باشد. آزار افراد خانواده خود می شوند، که این رفتار در سیره اهل بیت 

  ما اَکْرَمَ النِّساءَ اِالّ کَریمٌ وَ الاَهانَهُنَّ اِالّ لَئیمٌ؛ .خَیْرُکُمْ الَهْلى خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ الَهْلِهِ وَاَنَا 

 (0521نهج الفصاحه، ح )

ا زنان ر .ام بهترمخانواده براىبهترین شما کسى است که براى خانواده خود بهتر باشد و من از همه شما  

 . مقدارمگر شخص پَست و بى کند،و به آنان اهانت نمى ،دارد، مگر انسان بزرگوارگرامى نمى

اب، تـرس، تـحـقیر، ارعـــ ایجاد به وسیلهسوء رفتار برای کنترل و سلطه جویی ممکن است از طریق  ه آزاریخانواد

ان و حتی سایر افراد خانواده شکل گیرد. که اسالم به فرزندو  همسر خود برافکار تحمیل  ات وبرانگیختن احـساسو 

 هیچ یک از این روش ها را برنتافته و آن را متضمن عقاب و عذاب الهی می داند. ،هیچ وجه
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 نیز فرمودند: رسول خدا 

  وَ ال یَظْلِمونَهُمْ؛ یَحِنّونَ عَلَیْهِمْخَیْرُ الرِّجالِ مِنْ اُمَّتِىَ الَّذینَ الیَتَطاوَلونَ عَلى اَهْلیهِمْ وَ 

 (206مکارم االخالق، ص )

اهانت نکنند، دلسوزشان  نباشند، ستند که نسبت به خانواده خود خشنبهترین مردان امت من کسانى ه

  .نکنندباشند و به آنان ظلم 

 در این باره فرمودند: پیامبر خدا  کویی خلق و خو در انسان می گردد.یالبته ازدواج خود عاملی است که باعث ن

، ویَزِیدُهُم فی  یُحسِنُ لَهُم فی أخالقِهِم ، ویُوَسِّعُ لَهُم فی أرزاقِهِم زَوِّجُوا أیاماکُم ، فَإنَّ اللّه

 (222،ص011بحار االنوار،ج )                  . مُرُوّاتِهِم

هایشان را گرداند و روزیهمسران خود را همسر دهید؛ زیرا با این کار خداوند اخالق آنان را نیکو مىبى

 .افزایدآنان مى هاىکند و بر جوانمردیزیاد مى

تاثیر بسیار خوبی در رشد و پویایی خانواده دارد. زیرا اعضای خانواده  رعایت اصول اخالقی از جانب مرد خانواده،

تار مشکالت اخالقی و اجتماعی پیروی از او، آراسته و پای بند به اوصول اخالقی می گردند و در آینده گرفبا 

  شوند.نمی

 

 ایمان و تقوا:

برای تعالی انسان تبیین نموده است. بنابراین بر هر مسلمان  سالم را به عنوان یک دستورالعمل خداوند متعال دین ا

واجب است که نسبت به یادگیری شرع مقدس اسالم اقدام نماید. اما آنچه که از یادگیری احکام شرع مقدس و 

کام احفراگیری  عالوه بر ایمان فردی است که تر است، عمل به این دستورات است. یک انسان بادستورات آن مهم

به خاطر مؤمنین و اهل ایمان را  قرآن کریماز این رو  .عمل کند و آنها را از اعماق دل و جان بپذیردنیز به آنها  ،یاله

 بهترین افراد عالم برشمرده است:ایمان حقیقی آنها 

 (7سوره بینه ، آیه )      اِنَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِکَ هُمْ خَیْرُ البَریَّةِ؛

 .اند بهترین اهل عالمندنى که ایمان آورده و نیکوکار شدهدر حقیقت کسا
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ند زو تعالى و تکامل انسان را رقم مىبدون شک، ایمان یکى از مهم ترین زیرساخت هایى است که روند زندگى انسان 

ن ایدر قرآن کریم خداوند رمز فالح و رستگارى را در ایمان معرفى کرده و د. و آدمى را به سر منشأ خیرات مى رسان

 گونه فرموده است:

 (0آیه ، مؤمنونسوره )                .قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 .قطعاً مؤمنان رستگارند 

 است:ترین آنها به دستورات الهی ترین و عاملترین مردم، با ایمانعاقل  از نظررسول خدا 

 (05، ح337)اعالم الدین، ص                .عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَهُ النَّاسِ أَلَا وَ إِنَّ أَعْقَلَ

 .ترین فرد کسی است که پروردگارش را بشناسد و از دستوراتش اطاعت و پیروی نمایدعاقل

ظ ها حفاری از این آلودگیبسی و روان خود را از یل اخالقی دور است و روحاز بسیاری از رذاو متقی انسان با ایمان 

 د:فرمودندر این زمینه  امام صادق   می کند.

  .رُ وَ النَّکَدُ وَ اللَّجَاجَه وَ الکَذِبُ وَ الحَسَدُ وَ البَغیُسلَا تَکوُنُ فِی المُؤمِن العُ سِتَّهٌ

 (271ص  ،00ج)وسائل الشیعه، 

گویی و حسد خیری و لجاجت و سرسختی و دروغبدخویی و کم مومن وجود ندارد: دروندر  صفتشش 

 .ورزیدن و ستم کردن

 نمایند. مهمترین عاملی که مانعتر عمل میدر کلیه امور دنیوی خود نیز موفقند، رکسانی که از ایمان حقیقی برخوردا

به رعایت موازین شرع شود، ایمان و تقواست. با توجه ده و کاهش عالقه مرد به همسرش میسردی کانون خانوا

باشد. های مؤمن و با تقوا با همسر و اعضای خانواده در نهایت محبت و عالقه میمقدس اسالم، اخالق و رفتار انسان

در پاسخ  ظواهر زندگی مادی مثل زیبایی و ثروت نقش چندانی در گرمی کانون خانواده آنها ندارد. امام مجتبی 

 اند:گونه فرمودهدخترش، اینبه سوال مردی در مورد ازدواج 

  .، فإنّهُ إن أحَبَّها أکرَمَها وإن أبغَضَها لَم یَظلِمْهازَوِّجْها مِن رَجُلٍ تَقِیٍّ
  (446، ص0مکارم االخالق، ج)

 ورد لطف وتقوا شوهر بده، به خاطر این که اگر دخترت را دوست داشته باشد او را م دخترت را به مرد با

 کند.ستم نمی دهد و اگر او را دوست نداشته باشد به او ظلم ومیمحبت در زندگی قرار 



12 
 

  اند:خاب همسر دانستهتهای بسیار مهم در اندین داری خواستگار را از مالک امام رضا 

 اللَّهُ قَالَ ، فَاقَتُهُ وَ فَقْرُهُ یَمْنَعْکَ لَا وَ ، فَزَوِّجْهُ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ رَضِیتَ رَجُلُ یکَلَأِ خَطَبَ وَ أِن

 ."2فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ یَکُونُوا انَّ"قَالٍ وَ "0سَعَتِهِ مِنْ کُلًّا اللَّهُ یُغْنِ یَتَفَرَّقا وَانٍ" تَعَالَى

 (237، ص 0ج ، فقه الرضا)

خداوند  ،پسندى ، اجابت کن و از تنگدستى او نهراستگارى آمد که دین و اخالقش را مىهرگاه خواس

: و نیز فرمودهکندنیاز مىد، خدا هر کدام را از کرم خود بىاگر زن و شوهر از هم جدا شون ،متعال فرموده

 اگر مردان مجرد ازدواج کنند و فقیر باشند، خدا از فضل خود بى نیازشان کند.

ساند که کسی همتای خود ای نوشت و به عرض ایشان ری دخترانش نامهدرباره علی بن اسباط به امام باقر 

 :ه و مرقوم فرمودندبه او نوشت امام باقر   .رانش را به همسری آنان در بیاوردتا دختیابد، نمی

 اللَّهِ رحمتک ذلک فی تَنْظُرْ فَلَا مثلک أَحَداً تَجِدُ لَا وانک بناتک أَمْرِ مِنْ ذکرت مَا فَهِمْتُ

 یف فتنه تکن تَفْعَلُوا الَّا فَزَوِّجُوهُ دینه وَ لْقِهِخ تَرْضَوْنَ مَنْ جاءکم اذا:  قَالَ اللَّهِ رَسُولَ فَانٍ

 (347،ص5افی،ج)ک   کبیر.                                                              فَسادُ وَ االرض

ای به خود راه مده. چرا ی دخترانت نوشته بودی دریافتم. خدایت رحمت کناد. چنین اندیشهآنچه در باره

پسندید به شما آمد که اخالق و دین او را میکه رسول خدا فرمودند: هرگاه کسی برای خواستگاری نزد 

 ید گناه و تباهی بزرگی در زمین پدید خواهد آمد.ناو زن بدهد که اگر چنین نک

 

 :مداریغیرت

غیرت در دین به معنای دفاع از دین و پافشاری غیرت و حمیّت، یعنی تالش در نگهداری آنچه حفظش ضروری است. 

این صفت . غیرت در مورد ناموس هم به معنای حفظ ناموس در برابر نامحرم است و های دینی است بر حفظ ارزش

های شیطان و بی تفاوتی به ناموس وسوسهدر برابر نفس انسان  عزتدر قالب مطلوبش، از شجاعت، بزرگ منشی و 

  گیرد.می و اعتقادات نشأت

                                                           
 131آیه  ،. سوره نساء1 

 32آیه  ،. سوره نساء2 
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 فرمایند:می امام على  

 (0403 ، ص2ج ،میزان الحکمه)            ثَمَرَةُ الشَّجاعَةِ الغیرَةُ.

 میوه شجاعت است. ،غیرت

مان ی یا نفسانی هزو غیرت دینی تقسیم نمود. غیرت غری نفسانیی یا زغیرت غریرا می توان به دو دسته  غیرت

حدوده مدفاع از  قدرت و افزایشدستیابی به امیال و . حفظ خواهد نمودرا  اوکه بقای  استانسان درونی  زنیروی غرائ

امیال  ها وو خودخواهی دستیابی به شهواتی انسان است. غریزناشی از غیرت ها و رقبا انسانسایر در برابر  مالکیت

 .بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود نیروی غریزی است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد،این  مذموم از آثار زودگذر

سیاری بوده، که باعث ب بسیاری از تعصبات قومی و نژادی در طول تاریخ ناشی از این نگرش و تفکر در بین انسان ها

تحت کنترل احکام  ،ذاتی خصلت و غریزهاگر این اما های ظالمانه در طول تاریخ گردیده است. و خونریزی هااز جنگ

ی در ت ویژه و متعالاالمی قرار گیرد، غیرت نه تنها یک خصلت مذموم نخواهد بود بلکه یکی از صفالهی و تعالیم اس

از دیدگاه ظالمان ظلم و تهاجم در برابر  جامعه و اعتقادات ،خانواده کیان و دفاع از انسان شناخته خواهد شد. حفظ

 ضروری تلقی می شود. اسالم یک امر بسیار 

از  غیرتمندتردر عالم وجود  .تمند است بلکه غیرت جزء صفات ذات اوستمتعال نه تنها دوستدار افراد غیر خداوند

 :اندفرموده . پیامبر اکرم خدا یافت نمی شود

 (716)نهج الفصاحه، ح                .یورالغَ حبُّیور یُعالى غَإنّ اللَّه تَ

 .داردخداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست 

 فرموده اند:در حدیثی با همین مضمون نیز   و امام صادق 

  اِنَّ اللّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَ غَیُور وَلِغیرَتِهِ حَرَّمَ الْفَواحِشَ ظاهِرَها وَ باطِنَها.

 (535 ص ،5فروع کافى، ج )

کارهاى زشت را خداوند غیور است و هر غیورى را دوست دارد و به خاطر همین غیرتش بود که تمام 

 .اعم از آشکار و پنهان تحریم فرموده است
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غیرت در جامعه اسالمی نام برد، که جامعه بدون  به عنوان مهمترین نمادامر به معروف و نهی از منکر می توان از 

مرکز حکومت خود را   زمانی که امام علی رعایت آن به مرور زمان به سمت قهقرا و فساد تنزل خواهد یافت. 

اسالمی دیدند. رسوم و رفتار مردم آن شهر را مغایر با شئون بالد شوند، برخی ه قرار داده و به آن شهر وارد میکوف

 غیرت آنها را زیر سوال بردند و فرمودند: به مردان آن سرزمینخود سخنان اولین ایشان در یکی از 

 .  حیونتستَ أَمَّا ریقالطَّ یفِ الرِّجَالِ عنَدافِیُ مکُسائَنِ نَّأِ تِنَبَأ انی الْعِرَاقِ هْلِأَ یا

 ( 537، ص 5)کافی، ج

 کنید؟کنند آیا حیا نمیها با مردان برخورد میای اهل عراق! به من خبر رسیده که زنانتان در گذرگاه

ند، یاب باید علت اهمیت نیاز به وجود غیرت در مردان را در این دانست که اگر زنان با ظاهر نامناسب در جامعه حضور

همانگونه که باعث تحریک احساسات و شهوات سایر مردان شده و جامعه به علت تباهی و فساد ساقط خواهد شد. 

عدم وجود غیرت در جامعه عاملی در بروز بسیاری از مفاسد اخالقی و اجتماعی است، افراط در این عمل نیز عامل 

 باشد. این امر مورد تأیید اسالم نمی آزار و اذیت به اطرافیان خواهد شد و

 نقل شده که فرمودند: نیز  حضرت امیرمؤمنین در حدیث دیگری از 

 .  الْعُلُوجِ یزاحمن وَ االَسواق الی یخرجن نسائکم تَغَارُونَ لَا وَ تستحیون أَمَّا

 (074، ص 04)وسائل الشیعه، ج

 .کنندروند و با مردان برخورد میبازارها میورزید که زنانتان به کنید و غیرت نمیآیا شرم نمی

در پیشگاه خداوند  ،اعمال مردی که اجازه دهد همسرش با پوشش نامناسب در جامعه رفت و آمد نمایدعبادات و 

 پذیرفته نخواهد بود. 

  فرموده اند: امام باقر

 .یُفجَرُ بِاِمرَأَتِهِثَالثَةٌ ال یَقبَلُ اهللُ لَهُم صاَلةً: مِنهُم الدَّیُّوثُ الَّذِی 

 (011، ص 76بحار األنوار، ج )

 .شودغیرت است که با زنش زنا میپذیرد: یکی از آنها مرد بیخداوند نماز سه نفر را نمی
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خانواده به عنوان مهمترین زیرمجموعه تشکیل دهنده جامعه اسالمی نیاز به محافظت و مراقبت توسط تک تک افراد 

با پوشش نامناسب یا آرایش غیرمتعارف در جامعه رفت وآمد کند دهد به همسر خود اجازه میمردی که آن را دارد. 

 در مقابل انظار نامحرمان حاضر شود، چنین مردی فاقد غیرت است و مورد لعن و نفرین خدا و رسولش خواهد بود.

یرا ز ،مد نظر قرار دهند ویژگی مثبتبه عنوان یک را  مندی مردغیرتزنان باید در انتخاب خود در امر ازدواج موضوع 

قطعا در اعمال خود نیز جدیت و التزام  ،اگر مردی در خصوص اعمال همسر و اطرافیان خود غیرت دینی نداشته باشد

 الزم را رعایت نخواهد نمود.

 

 :یر و بردبارصب

چنین صبر را   امام على  است.در برابر مشکالت و مصائب دنیا صبر در لغت به معنی خویشتن داری و استقامت 

 ده اند:تعریف نمو

 (61، ص2غررالحکم، ج)          . اَلصَّبرُ اَن یَحتَمِلَ الرَّجُلُ ما یَنوبُهُ و َیَکظِمَ ما یُغضِبُهُ

 .دخور فرو را خود خشم و کند تحمل رسد مى او به که را مصیبتى و گرفتارى انسان که است آن صبر 

 اند: دهصبر در کارها را این گونه توصیف نموبا بیانی بسیار زیبا  نقش   منین علی امیرالمؤ

اَلصَّبرُ فِى المورِ بِمَنزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ، فَاِذا فارَقَ الرَّأسُ الجَسَدَ فَسَدَ الجَسَدُ وَ اِذا فارَقَ 

  (11، ص2)کافى، ج                  .الصَّبرُ المورَ فَسَدَتِ المورُ

ود، رر از بدن جدا شود، بدن از بین مىنقش صبر در کارها همانند نقش سر در بدن است؛ همچنان که اگر س

 گردند.مراه کارها نباشد، کارها تباه مىصبر نیز هرگاه ه

د متعال . اطاعت از دستورات و فرامین خداونصبر بر معصیت و صبر بر مصیبت ،صبر بر طاعت ؛است گونهصبر بر سه 

چنان که بی صبری و بی حوصلگی در انجام فرائض  ،احکام الهی نیاز به تالش و مداومت بر اجرای آن داردبه و عمل 

های شیطان همیشه نفس دینی بر انسان حاکم شود باعث ترک احکام و معصیت خداوند خواهد شد. از طرفی وسوسه

ان عنان خود را به دست شیطان نسپرده و در کشاند. اگر انسانسان را به سوی لذت طلبی و هواپرستی در زندگی می

او نیز جزء صابران خواهد بود. و اما سومین مقام  ،برابر معاصی و مشقت و سختی های ناشی از آن صبر پیشه کند
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و عدم استقامت بر مشکالت می تواند باعث ناسپاسی و کفران  ،صبر بر مصیبت و سختی های زندگی است ،بردباری

 نعمات الهی گردد.

 در سوره زمر فرموده:بی شماری را برای صبر بر شمرده است.  ال در قرآن کریم فضائلخداوند متع

ةٌ اسِعَقُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَ

 (01زمر، آیه )               .أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍإِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ 

اند اید از پروردگارتان پروا بدارید براى کسانى که در این دنیا خوبى کردهبگو اى بندگان من که ایمان آورده

حساب ]و[ به تمام خواهند تردید شکیبایان پاداش خود را بىنیکى خواهد بود و زمین خدا فراخ است بى

 .یافت

موضوعی، آگاهی کامل نسبت به سرانجام آن موضوع است. مثال اگر فردی از عاقبت گناه خود هر الزمه ی صبر در 

ل یا مثال اگر کسی بداند خداوند در مقاب ،آن نمی کند مطلع شود، در مقابل انجام صبر می کند و خود را گرفتار عقوبت

ر فراوانی نصیب او خواهد کرد، قطعا صبر کردن بر مصیبت خرت اجآمصیبت های دنیوی که برای او پیش آمده، در 

ی برااین جایگاه مقام صبر نزد خداوند متعال مقامی است بسیار رفیع و لذا را سر لوحه ی زندگی خود می سازد. 

 بی پاداش نخواهد بود: صابران 

  .صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَمَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ 

 (16نحل،آیه )

شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانى را که شکیبایى کردند آنچه پیش شماست تمام مى

 . کردند پاداش خواهیم دادبه بهتر از آنچه عمل مى

قیقت رد حگردد مگر آن که فاین امر میسر نمی دشواری است وشکیبایی در مصیبت ها و بال ها کار بسیار سخت و 

 اند:در این باره فرموده  امام رضا و عمال بدان پای بند باشد. ایمان را دریافته 

ال یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ االیمانِ حَتَّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَالثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِى الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ 

  (331، ص 75)بحار االنوار، ج                فِى المَعیشَةِ، وَالصَّبرُ عَلَى الرَّزایا. 

کو شناسى، تدبر نی سه خصلت باشد: دین کند مگر این که در او  نمی کامل ایمانش حقیقت اى هیچ بنده

 .ها و بالهادر زندگى، و شکیبایى در مصیبت
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  را این گونه بیان فرمودند: زندگی انساندر ار و نتایج صبر و بردباری ثآ خدا رسول 

فَأَمَّا الحِلمُ فَمِنهُ رُکوبُ الجَمیلِ، وَ صُحبَةُ البرارِ وَ رَفعٌ مِنَ الضَّعَةِ وَ رَفعٌ مِن الخَساسَةِ وَ تَشَهِّى 

الخَیرِوَتَقَرُّبُ صاحِبِهِ مِن مَعالِى الدَّرَجاتِ وَ العَفوُ وَ المَهَلُ وَ المَعروفُ وَ الصَّمتُ فَهذا ما 

 (06)تحف العقول، ص                لمِهِ. یَتَشَعَّبُ لِلعاقِلِ بِحِ

حاصل بردبارى: آراسته شدن به خوبیها، هم نشینى با نیکان، ارجمند شدن، عزیز گشتن، رغبت به نیکى، 

 یثمره اینها. خاموشى و احسان تأنى، ونزدیک شدن بردبار به درجات عالى، گذشت، آرامش 

 .است عاقل بردبارى

ند و به شکبا یک حادثه و اتفاق درهم نمیمشکالت و سختی های زندگی صابر و شکیبا است،  در برابرکه  انسانی

دگی گرچه زنبسیار آرام بخش و زیبا است. ازندگی در کنار یک انسان صبور بدون شک . رحمت خداوند امیدوار است

و  اشدبنیز همراه می رشد و ظفربا عجین گشته اما زندگی با یک انسان شکیبا  یها و مشکالتهمه انسان ها با سختی

  ای متعالی را در پیش خواهد داشت.آینده

 

 صداقت:

دار صداقت در گفتار، پندار و کر. که نقش بسزایی در سازندگی انسان دارد است های اخالقییکی از فضیلت راستی

، شهدا و  را در کنار مقام انبیاءدر نزد خداوند متعال ارزش بسیار زیادی دارد، به اندازه ای که مقام راستگویان 

 است:فرموده 61خداوند متعال در سوره ی نساءآیه  قرار داده است. صلحا

شُّهَدَاء الوَمَن یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَ

 وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا.وَالصَّالِحِینَ 

و کسی که از خداوند و رسولش اطاعت کند) در روز قیامت ( همنشین کسانی خواهد بود که خداوند نعمت 

 خود را بر آنها تمام کرده از پیامبران و صدیقان و شهدا وصالحان هستند.

مهم در این میان،  نکتهبا یکدیگر است.  یکی از مباحث بسیار مهم در مسائل اجتماعی، میزان و نحوه ارتباط انسانها

نیک،  هایخصلتهای دارای زیرا همنشینی و همراهی با انسان .بر شخصیت انسان است همنشینانتأثیر بسیار زیاد 
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مناسب برای انسان است تا فردی را برای همنشینی خود انتخاب  یفرصت ازدواج گرددباعث بالندگی و تعالی انسان می

سوره توبه از 001آیه خداوند متعال در . با خصلت های نیکویش سعادت شریک زندگی اش را رقم بزند نماید که

باشند و با آنها نشست و برخواست کنند، آنهایی که قول وعمل آنها با یکدیگر هم نشین دقین اص بامومنین خواسته 

 هماهنگ است.

 وَکُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ.یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ 

 ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و با صادقان باشید.

 ند:اهفرمود امام صادق  

اسْتَوْحَشَ  کَهُرَلَا تَغْتَرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَ

 (2، ص61ج االنوار، )بحار         وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ اداء الْأَمَانَةِ .

شود تا آنجا که اگر ترک کند نماز و روزه شیفته میه روزه و نماز مردم گول نخورید، زیرا بسا انسان به ب

 .امانت بیازمائید یواداراستگوئى ه بهراس افتد، ولى آنها را ب

و  کند بلکه صداقتول رکوع و سجودشان مشخص نمیین حدیث بیان گر این نکته است که میزان ایمان افراد را طا

 د.باشمناسبی برای تشخیص دیانت افراد می ی ایمان آنهاست. از این رو صداقت معیارامانت داری آنها نشان دهنده

زناشویی بر اساس توجه به ظواهر و مادیات بدون در نظر گرفتن خصائص اخالقی واال مثل صداقت  زندگی اگر

  . انجامدروشن شدن حقایق به شکست میبا گذشت مدت کوتاهی با تشکیل گردد، 

 

 :به عهد و پیمان یوفادار

ای هیکی از مهمترین سرمایه زیرا .استیکی از اساسی ترین موضوعات در روابط اجتماعی میان انسان ها  وفای به عهد

 تماد و هم بستگی را تقویتکه وفای به عهد اعضای آن، این اع ،افراد آن به یکدیگر است ، اعتماد دو سویهایهر جامعه

گی و چو اگر در این زمینه کوتاهی کنند، بدبینی و بی اعتمادی کم کم بین مردم رواج یافته و جامعه یک پار می کند

  دهد.خود را از دست میهم بستگی 
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 :اشاره کرده استمختلف در آیات د در قرآن کریم بارها به اهمیت وفای به عهد ــخداون

 (34اسراء،آیه )سوره                       .نَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًاوَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِ... 

 شود.خود وفا کنید که از عهد سوال می به عهد... 

، دکه نظر رحمت الهی شامل حالش گرداگر کسی بخواهد محبوب درگاه الهی شود و روز قیامت از جمله کسانی باشد  

  باید وفاداری به عهد و پیمان را سرلوحه ی زندگی خود سازد.

 (76)آل عمران، آیه       بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.

داست، محبوب خ ن خود وفا کند و تقوا پیشه سازد،ند، بلکه هر کس به پیمااچنین نیست که آنان پنداشته

 چرا که خدا تقواپیشگان را دوست مى دارد. 

 پیمان شکنان فرموده: یدربارههمین سوره بعد  یدر آیهبالفاصله و خداوند 

 لِّمُهُمُیُکَ وَلَا الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ خَلَاقَ لَا ئِکَإِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَ 

  (77)سوره آل عمران، آیه                . ذَابٌ أَلِیمٌعَ وَلَهُمْ یُزَکِّیهِمْ وَلَا الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَیْهِمْ یَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ

 اى نخواهندفروشند، در آخرت بهرهدنیا مىشان را در برابر زر و زیور ناچیز ایمانکسانى که پیمان خدا و 

را از رشدى شایسته  آناننگرد، و نمىگوید و به ایشان روز قیامت با آنان سخن نمى وند درداشت، و خدا

 سازد، و برایشان در هر دو جهان عذابى دردناک خواهد بود. یبرخوردار نم

کسی که معتقد به وعده های الهی در روز قیامت است، چگونه ممکن است عهد خود را زیر پای بگذارد و برای مطامع 

 دو روزه دنیا دیگران را بفریبد.  

 :اندفرمودهدر این باره   اکرم رسول

 (364ص ،2ج کافی، اصول)                        . و َالیَومِ اآلخِر فَلیَفِ اِذا وَعَدَ مَن کانَ یُؤمِنُ بِاللّه

 .دهد وفا کندای که میآنکس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده

 ند:اهفرمود ترین مالک های دوست خوب وفای به عهد است. امیرالمؤمنین علی یکی از اساسی

 (324غررالحکم، ص)                                          .  بِعَهْدِهِ یُوفِی لَا مَنْ موده عَلِیِّ تَعْتَمِدْ لَا

 .اعتماد نکن ،کندبر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=77
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=77
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قرار  همسر خود وفای به عهد را مالک انتخاب باید ،دواج کنندو مومن ازدین که دوست دارند با مردان مقید مت زنان

در   علی امام .باور داشتنیز به ایمان آنان ، دارندپیمان  و عهد شکستن افرادی که سابقهبه نمی توان دهند، زیرا 

 :انداین باره فرموده

 (675،ص0)سفینه البحار،ج                                        . دین أَهْلِ عَلَامَاتِ مِنْ بِالْعَهْدِ الْوَفَاءُ انَّ

  های مردم متدین است.وفای به عهد از نشانه

  یافتن همسری که وفادار به تعهدات خود باشد، نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد. بسیار مهم ازدواج یدر مسئله

قصد ازدواج دارد باید سعی نماید نظرات و خواسته های خود را با صداقت به فرد مخاطب خود  با ایمانی چنانچه مرد

بیان نموده و از دادن وعده ای که در توانایی عمل به آن تردید دارد پرهیز نماید، و اگر مسئولیت و تعهدی را بر عهده 

 گرفت، در اجرای آن همه سعی و تالش خود را به کار گیرد.

 اند:در این باره فرموده منین علی امیر المو

 (507،ص0،ج عیون الحکم و المواعظ)        .بِه الْوَفَاءِ عَنِ تَعْجِزُ مَا دْتَعِ لَا

 چیزی را که از وفا کردن به آن عاجزی، وعده مده.

 

 مشتاق به کسب علم:

پیش چهارده قرن  دین اسالم .دارد هادر زندگی فردی و اجتماعی انسان ایگاه اسالم علم آموزی جایگاه ویژهاز دید

آغاز از  پیامبر اکرم . علم آموزی قرار دادبر ، اساس کار خود را در سرزمینی که خبری از علم و دانش نبودهم  آن

این به این موضوع واقف بودند که در صورت وجود جهل در بطن اعتقادات و افکار  ،دعوت مردم حجاز به دین اسالم

نش را بر هر مسلمانی کسب علم و دالذا  ،مردم امکان درک و پذیرش حقیقت اسالم در وجود آنان امکان نخواهد داشت

 اند:واجب دانسته

 (31ص ،0اصول کافی، ج  )        .  الْعِلْمِ بُغَاةَ یجب اللَّهِ انَّ الَّا مُسْلِمِ کل علی فریضة الْعِلْمِ طَلَبُ

 .طلب علم بر هر انسانی واجب است. همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد
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ای همعه و ناآگاهی از مسائل و ضروریتجهل و بی سوادی باعث از بین رفتن منزلت و عقب افتادگی انسان در جا

 آن جامعه دچار ،ای علم و دانایی از منزلت و جایگاه واقعی برخوردار نباشداگر در جامعهزندگی می گردد. از طرفی 

از دیدگاه اسالم انسان یا باید عالم باشد و یا در حال علم آموختن، و غیر از این برای . خواهد شد رکود و خمودگی

 فرمایند:می یک شیعه مسلمان مفهوم ندارد. امام صادق 

ثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلّمُونَ و َسَائِرُ یَغْدُو النّاسُ عَلَى ثَلَا

 (34، ص0)اصول کافى، ج             النّاسِ غُثَاءٌ. 

 مردم به سه دسته شوند: دانشمند و دانشجو و خاشاک روى آب، ما دانشمندانیم و شیعیان ما دانشجویان و

  .مردم دیگر خاشاک روى آب

 اند:فرموده برشمرده و و اولیا الهی  را برابر انبیا  طالبان دانشو  جایگاه جویندگان رسول خدا 

  النَّبِیّین. مَعَ اَجرَهُ یُعطی الِاسالمِ، رُکنُ العِلمِ  ، طالِبُالِبُ العِلمِ طالِبُ الرَّحمَةِط

 (03761، ح میزان الحکمه)

 .ش با پیامبران داده می شودینده دانش رکن اسالم است و پاداشجویای رحمت است ، جو جوینده دانش

بلکه هر مسلمانی موضف به یادگیری  ،شناخت علم و دانش در اسالم تنها برای علما و دانشمندان یک ضرورت نیست

آن می باشد. زیرا اسالم برای همه جوانب زندگی انسان قوانین و قواعد مختلفی را در چارچوب احکام و شریعت 

 فرمایند:درباره اهمیت یادگیری علوم اسالمی می امام صادق برشمرده که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است. 

 . والحَرا ملَیتَ السِّیاطَ عَلى رُؤوسِ أصحابی حَتّى یَتَفَقَّهوا فی الحاَللِ 

 (765 ، ح351 ، ص0 ، جالمحاسن)

 . کاش باالى سر اصحابم تازیانه بود تا در احکام حالل و حرام فقیه شوند

خود  نشداب تجربه باشد و کسخود نیز باید اهل تحقیق و  کسب و کارحتی  ،تمامی ابعاد زندگی یک مرد واقعی در

ه این البت های جدید ارتقا بخشد.روشعلوم و با مطالعه در  همچنیناز طریق تجربه،  فقطپشتکار نه  را با تالش و

بک است که س منظور اینموضوع به این مفهوم نمی باشد که یک مرد حتماَ دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، بلکه 
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تا خانواده اش با پیروی از  ،گیردموزی در راس امور زندگی اش قرار دهد که علم آزندگی خود را به گونه ای قرار 

 جامعه اسالمی به سوی رشد و بالندگی هدایت یابد. او اهل کسب علم و دانش شوند و 

 اند:فرموده ق صادامام 

 . یُدخِلَهُمُ الجَنَّةَ جَمیعاالیَزالُ المُؤمِنُ یُورِثُ أَهلَ بَیتِهِ العِلمَ وَ الدَبَ الصّالِحَ حَتّى 

 (210، ص02ل، جئتدرک الوسا)مس         

 سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند.مند مىود را از دانش و ادب شایسته بهرهمؤمن همواره خانواده خ

فو با هم ک اگر زنی اهل کمال و علم و فضیلت باشد، بایدکسب علم در دین اسالم بر هر مرد و زنی واجب گردیده، و 

خود، یعنی کسی که خود اهل علم و معرفت است ازدواج کند تا کسب علم و دانش محور اساسی زندگی آنها قرار 

  دگی آنها روز به روز شکوفاترگردد و فرزندانی طالب و دوستدار علم داشته باشند.گیرد و زن

لم عکسب ی داشته باشد، و این امر بدون بر هر مسلمان واجب است که بر احکام اسالم و شرع مقدس آگاهاز طرفی 

 فرمایند:می پذیر نخواهد بود. امام باقر و دانش امکان

 . الْکَمَالُ کُلّ الْکَمَالِ التّفَقّهُ فِی الدّینِ وَ الصّبْرُ عَلَى النّائِبَةِ وَ تَقْدِیرُ الْمَعِیشَةِ

 (32ص  ،0ج ،)اصول کافى 

  شدن در دین و صبر در بال و اقتصاد در زندگى است.کمال انسان و نهایت کمالش دانشمند 

 

 :تالشفعال و پر 

، اما از طرفی بر کار و تالش هم روزی از جانب خداوند متعال متعهد گردیدهدین اسالم بر تضمین در مبحث ازدواج 

 اند:تاکید فراوان دارد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده

 (31نجم، آیه  )سوره                    .إِلَّا مَا سَعَىوَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ 

 و انسان جز محصول کار خویش مالک چیزی نیست.
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ار، دست از تالش و یک مرد واقعی در زندگی خود هدف و پشتکار دارد و تا دستیابی به اهداف خود و پیروزی در ک

روزی حالل به دست بیاورد و سربار دیگران نباشد دارد. اگر مردی بخواهد روی پای خویش بایستد، فعالیت بر نمی

رسیدن به باید با جدیت در طلب آنچه خداوند برای او مقدر کرده برود. مردی که در زندگی هدفمند است و برای 

تر عمل خواهد ای خود و خانواده خود بسیار موفقکند قطعاً در ساختن یک زندگی خوب براهداف خود تالش می

 :اندخداوند متعال دانسته فرمودهای طاعت کار و تالش برای یک انسان را در راست  امام علی نمود. 

 (6111 ،حغررالحکم)               .ه ال یحوزها إال من بذل الجدّ واستفرغ الجهدة اهلل سبحانَطاعَ

  .به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تالش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد 

های روزمره و اهمیت حالل و پاکیزه بودن رزق حاصل از فعالیتدر اهمیت کار و تالش در زندگی   خدارسول 

 اند:فرموده

 (02، ص03مستدرک الوسائل، ج)                 .ِالْحَاللمِنْها فی طَلَبِ ةٌ اَجْزاءٍ تِسْعَـةَ عَشَرَةُ اَلْعِبادَ

 .عبادت ده جزء است که نه جزء آن در کار و تالش برای به دست آوردن روزی حالل است

 فرمودند:  امام علی همچنین 

 (031خطبه  ،البالغهنهج)           .علیکم بالجدّ واالجتهاد والتأهّب واالستعداد

 .کوشی و مهیا شدن و آماده گشتنبر شما باد به تالش و سخت 

در دین مبین اسالم تالش برای کسب معاش امری ضروری است، اما نه هر معاشی و نه به هر روشی. از دیدگاه اهل 

 اند:فرموده بیت تنها رزق و کسبی پسندیده است که از راه مشروع و حالل حاصل گردیده باشد. پیامبر اکرم 

 (311جامع االخبار، ص )         .    عَلَی کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍطَلَبُ الحاَللِ فَرِیضَةٌ 

 .کار کردن برای کسب مال حالل، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است

مردی که اهل تالش و فعالیت . خواهد شدو بی نیازی از اطرافیان کار و تالش و کوشش موجب وسعت در رزق انسان 

ر این ام و احترام اجتماعی خواهد بود، که خود بی نیاز گشته و دارای استقالل رأی والدیناست از دیگران و حتی 

  نیز خواهد شد.خود ای خانواده کلیه اعضهمسر و باعث عزت و فخر 
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 فرماید:در این باره می حضرت امام صادق 

استَغنَى عَنِ النَّاسِ. )قَالَ الرَّاوِی:( قُلتُ وَ إن کَانَ مُعیلًا؟ قَالَ: وَ إن کَانَ مَن طَلَبَ التّجَارَةَ 

 (4، ص 02وسائل الشیعه، ج )                       مُعِیلًا.

؟ وار باشدشود. )راوى گوید:( گفتم اگر چه عیالنیاز میکسى که به دنبال کسب و کار رود، از مردم بى

 .وار باشدعیالفرمود: اگر چه 

 

 :مدیریت و سرپرستی خانواده در توانا

وظایف مشخصی را نیز در زندگی زناشویی  ،قرار داده انخداوند متعال بر اساس استعدادهای ذاتی که در وجود مرد

نموده و این وظایف را  سوره نساء با یک جمله این نکته را بیان 34خدا در آیه  مشخص نموده است. آنانبرای 

 شمارد:برمی

 .بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی

یگر قرار دنسبت به بعضی برای بعضی  هایی که خداوندمردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به دلیل برتری

 اموالشان در مورد زنان می کنند.هائی که از خاطر انفاقه داده است و ب

ت باشد، بلکه به این معناسقوامیت مردان بر زنان در این آیه به مفهوم سلطه، زورگویی و استبداد مردان بر زنان نمی

که مردان به علت دارا بودن برخی استعدادها در انجام کارهای سخت و سنگین، قدرت و تسلط بیشتر نیروی فکر بر 

فاع از کیان خانواده در مقابل مشکالت، از وظایف بیشتری نسبت به زنان برخوردارند. سرپرستی، نیروی عاطفه در د

پاسداری و مدیریت خانواده از مفاهیم ویژه قوامیت مرد در خانواده است. از طرفی چنانکه در متن آیه به صراحت 

هده مرد است، که این موضوع نیز از دیگر بدان اشاره گردیده، از دیدگاه اسالم وظیفه تأمین معاش در خانواده بر ع

 د: دنفرمودر این باره  امام صادق مفاهیم قوامیت مرد در خانواده است.

 لقیما جَعَلَهُ وَ ناصیتها ملکة قَدْ عزوجل اللَّهِ فَانِ زَوَّجَهُ بین وَ بینه فیما أَحْسَنَ عَبْداً اهللرحم

 (377، ص 1المتقین، جروضه)                      .  علیها

زیرا خداوند سرنوشت ، اى را که میان خود و همسرش روابط حسنه برقرار کندخداوند رحمت کند بنده

  .استزن را به دست او سپرده و او را موظف به سرپرستى وى کرده
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و  ،تدیگرى بیشتر اس اش ازقوّام بودن نتیجه و الزمه توانمندى و قدرت است؛ هرکس قدرتش بیشتر است پاسدارى

 از آنجا که معموالً نیروى بدنى و مالى مردان زیادتر از زنان است پاسدارى آنان از زنان قوى تر است.

 در این باره فرمودند: امام صادق

 یفِ قدیرالتَ حُسْنِ وَ هبَالنائِ لیعَ الصَّبْرُ وَ ینالدّ یفِ التَّفَقُّهُ:  هالثَثَ الَّا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ یصلح لَا انْهَ

 (17ص ،5ج کافی،)                     . عیشهالمَ

  مسلمان را جز سه چیز اصالح نکند: دین شناسی، شکیبایی در گرفتاری ها و مدیریت نیکو در زندگی. 

یر تدب مردان به خاطر استعدادهای ذاتی که دارند از توان مدیریتی خوبی برخوردارند. اما گاهی برخی مردان با سوء

برند و موجبات شقاوت و بدبختی خود تحت حمایت اویند را به قهقرا می خود در زندگی، سرنوشت خود و کسانی را

به اند که مدیریت زندگی خویش را خود به مردان مومن توصیه نموده  و دیگران را فراهم کنند از این رو اهل بیت

  .برعهده بگیرندبهترین شکل 

 

  :مذموماوصاف اخالقی 

توان شناخت. اثبات عدم وجود و نفی دارا بودن برخی از صفات حسنه می عالوه بر این که شخصیت یک انسان را با

در ادامه به دو مورد از رذائل برخی از صفات رذیله در ظاهر و باطن انسان نیز نشانگر کرامت شخصیت او خواهد بود. 

 گردد:اشاره می ،اخالقی که در اسالم بسیار مردود شمرده شده

 شرب خمر:

ردی تی فوقیکی از مطرودترین رذایل اخالقی که در دین اسالم از آن یاد شده شرب خمر یا مصرف مواد الکلی است. 

 زند که در شاننزل داده، رفتارهایی از او سر میکند، خود را از موقعیت انسانی خویش تمصرف می مشروبات الکلی

ل و زاینوشد، عقل ااوست بنابراین وقتی فردی شراب میاز طرفی امتیاز انسان از حیوان در عقل  .باشدیک انسان نمی

  گیرد.شده و در ردیف حیوانات قرار می
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 شوند:متذکر میاین گونه شراب را مصرف اثرات سوء  امام صادق 

الْخَمْرَ لِمَ حَرَّمَ اللّهُ الْخَمْرَ؟ قالَ حَرَّمَ اللّهُ  : عَبْدِاللّهِ علیه السالم بیعَنِ المُفَضَّلِ قالَ قُلْتُ الِ

مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ االِرْتِعاشَ وَ تَذَهَبُ بِنُورِهِ، وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ، وَ تَحْمِلُهُ  نلِفِعْلِها وَ فَسادِها، الِ

اَنْ عَلى اَنْ یَجْتَرِئَ عَلى اِرْتِکابِ المَحارِم، وَ سَفْکِ الدِّماءِ، وَ رُکُوبِ الزِّنا واَل یُؤمَنُ اِذا سَکَرَ 

 (033، ص71بحاراالنوار، ج)     . یُثیبَ عَلَى حَرِمِهِ، وَ هُوَ یَعْقِلُ ذلِکَ، والیَزیدُ شارِبُها اِالّ کُلَّ شَرٍّ

د: است؟ امام صادق علیه السالم فرموگفتم: چرا شراب حرام شده  مفضلّ مى گوید: به امام صادق 

شود و موجب لغزش مى یکرده است زیرا شرابخوارواسطه اثرات و تباهى آن حرام ه خداوند شراب را ب

ان و کند، و انسان را به مرتکب شدن گناهویران مى برد، و جوانمردى او رانور انسانیت انسان را مى

و هنگامى که انسان مست شد در امان نیست که ناآگانه به محارم خود تجاوز  کندخونریزى و زنا وادار مى

  .آیدصاحبش نمى و جز بدبختى چیزى گیر کند،

 اند:دهاین گونه به اثرات زیان بار شراب خواری اشاره فرمو  امام رضاو 

 ءِالْحَیَا ذَهَابِ وَ الحقایق فِى الْعُقُولِ بُطْلَانِ وَ ، الْفَسَادِ مِنَ فِیهَا لِمَا الْخَمْرَ حَرَّمَ تَعَالَى اللَّهَ انَّ

 (410ص  ،63ج  ،بحار األنوار)                 . الدَّفِینَ الدَّاءَ ذَلِکَ مَعَ یُورِثُ هُوَ وَ. . .  الْوَجْهِ مِنَ

دارد، حیا را از روى ست ، عقل را از درک حقایق باز مىخداوند شراب را حرام کرده ، زیرا منشاء فساد ا

به عالوه باعث بیمارى نهانى در اعضاى داخلى بدن  ....(کنددر مواجهه با مردم شرم نمى)برد شرابخوار مى

 .مى شود

 اند:فرمودهرا شایسته همسری برای زنان مسلمان و مؤمن نمیدانند و مرد شراب خوار  رسول خدا 

 . خَطَبَ ذاأ یزوج نَّأ هلاَبِ یسَلَفَ سانی،لِ لیعَ لّجَ وَ زَّعَ اللَّهُ حَرَّمَهَا مَا بَعْدَ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ

 (316، ص6)کافی، ج  

راب بنوشد، شایسته آن نیست که فرموده، ش داوند، شراب را به زبان من حرامهر کس بعد از آن که خ

 گاه خواستگاری کرد، به او زن بدهید.هر

ن رو اگر پذیرند. از ایکنند، از یکدیگر تاثیر میو با یکدیگر در یک خانه زندگی میوقتی زنی با مردی ازدواج می کند 

دهد که آنان مخالف ازدواج زنان ات اهل بیت  نشان میشود. روایخانه و خانواده ی او نیز الهی میمردی مومن باشد، 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5930/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5930/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5930/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5930/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5930/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89
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مسلمان با مردان فاسد و شراب خوار بودند، هرچند آن مرد از ثروت و مکنت فراوانی برخواردار باشد.  آنان به خوبی 

زنانی که با یکدیگر ازدواج می کنند، از هم تاثیر می پذیرند و مردی که اهل فسق و فجور است، می دانستند مردان و 

ایی سازد. بنابراین در بدو آشنآنها را به بد سرنوشتی مبتال می گیرد وی خود مییمان و پاکی را از اعضای خانوادهروح ا

 زن و مرد در امر ازدواج باید این موضوع مد نظر قرار گیرد.

 :اندفرمودهدر توصیف چنین ازدواجی اند و ه افراد شارب خمر را حرام دانستهتزویج دختران ب امام رضا 

 . الزِّنَا الی قَدِمْتَ فکانما زَوْجَتُهُ فَانٍ ، الْخَمْرِ شَارِبِ تزویج انَّ ایاک وَ

 (410، ص63نوار، ج)بحاراال         

ه ا آن عفیفبدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، گویبترس از این که دختر به شراب خوار 

 ای!کریمه را به زنا داده

 :فرمایندکه می ،نقل گردیدهاز ایشان  و باز در حدیث دیگری در این باره

 الَ وَ حَدَّثَکَ اذا تُصَدِّقْهُ لَا وَ الزِّنَا الَىَّ قُدْتَ نمافکأ زَوْجَتُهُ فَانٍ ، الْخَمْرِ شَارِبَ تُزَوِّجَ انَّ ایاک

 لَا وَ ، ضَمَانُ اللَّهِ عَلَى لَکَ فَلَیْسَ ائْتَمَنْتَهُ فَانِ مَالِکَ مِنْ ءٍشَىْ عَلَى منهأت لَا وَ ، ةُشَهَادَتَ تُقْبَلُ

 تَعُدَّهُ افَلَ مَرِضَ وَانٍ ، تُعَانِقْهُ لَا وَ ، تُصَافِحْهُ لَا وَ ، وَجْهُهُ فِى تَضْحَکْ لَا وَ تُصَاحِبْهُ لَا وَ أَکْلُهُ تؤ

 (035، ص 76االنوار، جلد  بحار)                          .  جَنَازَتَهُ تُشَیِّعْ فَلَا مَاتَ وَانٍ ،

از تزویج دختر خود به شارب الخمر اجتناب کن ، زیرا اگر چنین کنى ، مثل این است که براى زنا واسطه 

گوید، او را تصدیق نکن و شهادت و گواهى او را قبول ننما و او را به هر چیزى شده اى و هرگاه سخن 

از مال خود امین قرار نده و اگر امین گردانى از طرف خدا بر تو ضمانتى نیست و با او هم غذا و هم 

صحبت نباش و به روى او لبخند نزن و با او مصافحه و روبوسى و معانقه نکن و اگر مریض شد، به 

  .تش نرو و اگر مرد، جنازه او را تشییع نکنعیاد

همسر و فرزندان خود واقف نبوده و به سادگی از  ،صفت در آینده زندگی خودمتأسفانه برخی از زنان از اهمیت این 

 کنار این رذیله اخالقی می گذرند.
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 :رانیشهوت

ابی بازدارنده انسان از دستی بروز گناهان و را باید بزرگترین عامل ،از هر نوع که باشدبدون شک شهوت و هواپرستی 

 :فرمایند مى  پیامبر اکرمبه سعادت و کمال معنوی برشمرد. 

 ؛ مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّماءِ مِن اِلَه یُعبَدُ مِنْ دُونِ اللّهِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ هَوىً مُتَّبِع

 (20411 ح، 3471 ، ص4میزان الحکمه، ج )

معبودى جز خدا پرستیده نشده است که در پیشگاه خدا، بدتر از هوا و هوسى باشد که در زیر آسمان 

 .کشاند انسان را به دنبال خود مى

 :اندهفرمود  امیرالمؤمنین

 ( 31، ص 0غررالحکم، ج )                                ؛ قَاتِلَاتُ سَمُومٍ الشَّهَوَاتُ

 .اندکشندههاى نفسانى زهرهاى ها و خواهششهوت

 : اندهفرمود  دستیابی به مدارج متعالی آخرت بدون ترک هوا و هوس و شهوترانی امکان پذیر نخواهد بود. امام علی 

 (472، ص 2غررالحکم، ج )             الدَّرَجَاتِ؛ رفیع تدرکوا الشَّهَوَاتِ دَنَسِ مِنْ انفسکم طَهِّرُوا

 .آخرت دست یابیدهاى بلند نفس خود را از پلیدى شهوت رانى پاک سازید تا به درجه

 

اما  ،مفاسد اخالقی و موضوعاتی از این دست می شودشهوت مقام و شهوت  ،شهوت در مفهوم عام شامل شهوت پول

ت. عملی سجنسی ا و فساد اخالقی شهوت ،نام بردبدترین نوع شهوترانی آن را به عنوان شاید بتوان در بیان خاص که 

 در مذمت آن فرموده اند: ویرانگر و خانمانسوز است. رسول اکرم  گناهیاسالم  از نظرکه 

اَلخِیَانَةُ، وَالسِّرقَةُ، وَ شُربُ الخَمرِ،  ؛أَربَعٌ ال تَدخُلُ بَیتاً وَاحِدَةً مِنهُنَّ إِال خَرِبَ وَلم یَعمُر بِالبَرَکةِ

 (071، ص 72بحار األنوار، ج )                                                                      .وَالزِّنَا

ان می کند و از برکت آباد چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه ای نمی شود مگر اینکه آن را ویر

 .خیانت، دزدی، شرابخواری و زناود؛ نمی ش
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که این موضوع عامل بروز بسیاری از مشکالت جوامع بشری  ،تولد فرزندان زنا خواهد شدشهوترانی و زنبارگی عامل 

 فرمایند:می است. امام صادق 

، مِنهُ إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَالمَاتٍ: أَحَدُهَا بُغضُنَا أَهلَ البَیتِ، وَثَانِیهَا أَنَّهُ یَحِنُ إِلی الحَرَامِ الَّذِی خُلِقَ

 (011، ص 61بحار األنوار، ج )           .ااَلِستِخفَافُ بِالدِّینِ، وَرَابِعُهَا سُوءُ المَحضَرِ لِلنَّاسوَثُالِثُهَا 

ورزد، دوم آن که به همان کار حرامی اهل بیت دشمنی می هایی دارد: اول آن که با خاندان ماهزنا زاده نشان

ارم آن که از دهد، چهوم آن که به دین اهمیتی نمیرد، سکه بر اثر آن آفریده شده است )یعنی زنا( عالقه دا

کند. از برادران خود به بدی یاد نکند مگر کسی که از نطفه حرام یا از زنی که در مردم به بدی یاد می

 .حیض بوده به دنیا آمده باشد

 کریم فرموده است: ازدواج نماید. خداوند متعال در قرآنانسان ناپاک و فاسد با یک  حق نداردیک انسان با ایمان 

 عَلىَ ذَالِکَ حُرِّمَ وَ  الزَّانىِ لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ

 (3)سوره نور، آیه            نِینَ. الْمُؤْمِ

زانیه را هم جز مرد زانى و مشرک به نکاح کند و زن مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمى

 .نخواهد گرفت و این کار بر مردان مؤمن حرام است

زنان پاک متعلق به مردان پاک و زنان آلوده متعلق به مردان  ،همین سوره فرموده است دیگری ازهمچنان که در آیه 

 : آلوده هستند

  .یثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِالْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِ

 (26)سوره نور، آیه 

زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلّق دارند و زنان پاک از آن مردان 

 .پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک اند

و زنان زنا کار را از جامعه جدا سازد تا اجتماع را با دیواری بلند و مستحکم  خواهد که مجموعه مردانخداوند مى 

خواهد مسلمانان را از مى و یک حکم شرعى و الهى است گربیان آیهاین  حفظ و حراست کند. تفااز پاکدامنى و شر

اسد و اهل زنا را ندارد. لذا یعنی یک مرد مؤمن یا زن مؤمنه حق ازدواج با یک فرد فباز دارد.  فاسدازدواج با افراد 

 باید برای انتخاب همسر به سابقه و پیشینه رفتاری و اخالقی او دقت نمود.
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اما کسانی که در گذشته به جهت غفلت و یا نادانی فریب شیطان را خورده و دست به این کار زده اند، و از کرده خود 

روند، به یقین حکم این آیه شامل حال آنان نخواهد شد؛ چرا که پشیمان اند، توبه کرده و هرگز به سراغ این کار نمی 

 درباره سخن خداى  گوید: از امام صادقمیزراره  .گیردبه واقعی در زمرة مؤمنان قرار میانسان گناه کار با تو

 : ندسؤال کردم؟ حضرت در پاسخ فرمود «الزانى الینکح إالّ زانیة أو مشرکة»عزّوجل 

 الیوم النَّاسُ وَ ، عُرِفُوا وَ بِهِ شُهِرُوا ، بِالزِّنَا مَشْهُورُونَ رِجَالُ وَ ، بِالزِّنَا شْهُورَاتُمَ نِسَاءُ هُنَّ

 مِنْهُ عرفی حَتَّى یناکحه أَنْ لِأَحَدٍ ینبغ لَمْ بِالزِّنَا مُتَّهَمُ أَوْ الزِّنَا حَدُّ علیه أقیم فَمَنْ الْمَنْزِلَةِ بذالک

 (354، ص 5)کافى، ج                  .  التَّوْبَةُ

 این مردم حکم براى این. اند شده معروف و مشهور( مردم میان در) زناکارى به که اند آنان زنان و مردانى

ا بر او جارى شده یا متهم زن حد که کند ازدواج کسى با نیست سزاوار احدى، براى و است باقى هم زمان

 .محرز شودمگر آن که توبه او  ;به زنا شده است

شهوت باید یک زن مسلمان در انتخاب همسر آینده خود دقت نماید که مبادا با مردی که دارای شهرت معصیت، 

از این رو باید پیشینه و سابقه ی نیک و بد او در محیط کار، در  .ازدواج نماید ،های اخالقی استپرستی و آلودگی

 .دهدقرار  مطالعهمورد  ش رامحل زندگی و در ارتباط با دوستان و آشنایان

 

 خود آزمایی
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 از دید گاه اسالم صداقت چه تاثیری در انتخاب همسر شایسته دارد؟ .2
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چاپ چهارم، ، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات مشرقین، چاپ دانش، محمد بن ابى احمد موسوى، رضی سید، البالغه نهج

0371. 

 .0361نظام حیات خانواده در اسالم، قائمی، علی، تهران، انجمن اولیاء ومربیان، 

 .0376ام ابیها، نشر نظام خانواده در اسالم،انصاریان، حسین، قم، 

 .0317 ،نشر اسالمیه :قم حرعاملی، محمدبن حسن،وسائل الشیعه، 

 


