
1 
 

  

 نظام خانواده 

 در منظر آیات و روایات
 درسنامه سوم:

  ی ازدواجاوصاف زنان شایسته

 

 

 

 گان:نویسند

 فاطمه شاه میرزایی

 مهدی میر حیدری

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 3.................................................................................................................................... صفات اخالقی زن شایسته از دیدگاه اسالم

 4................................................................................................................................................................................. تقوا و تدین

 6................................................................................................................................................................................. عفت و حیا

 01...........................................................................................................................................................تواضع و فروتنی .............

 03............................. ..................................................................................قناعت ......................................................................

 06.......................................................................................................صفات اخالقی مذموم...........................................................

 06........................................................  ..............................................................زنان احمق و نادان.............................................

 01...................................................    ........................................................................................................................زنان متبرج 

 01 ............................................................................................................................................................................زنان بد دهن 

 00............................................................................................................................عاقبت فحاشی و بدکالمی .....................ی برخ

 04 .................................................................................................................... اسالم از دیدگاهازدواج  جسمانی زن شایستهصفات 

 04 .............................................................................................................................................................................. باروری زن

 02................................................................................................................................................................................ جوان بودن

 06............................................................................................................................................................................. دوشیزه بودن

 06.................................................................................................................................................................................. زیبا بودن

 02 ............................................................................................................................................................................. خود آزمایی

 02..........................................................................................................................................................منابع ...............................

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ؛اسالم از دیدگاهصفات اخالقی زن شایسته 

عدادهاى ساز شكوفایى استهاى مختلف، زمینههاى گوناگون، تربیتترین رکن جامعه و بستر فرهنگنهاد خانواده، اصلى

و شوهر )همسران( به  زن. ها و اعضاى خود استانسانساز خوشبختى و یا بدبختى بالقوه اعضاى آن و و نیز زمینه

اى در پویایى، استحكام، امنیت، کننده، نقش اساسى و تعییناین نهاد اجتماعیعنوان ارکان اصلى و اولیه تشكیل 

یک خانواده  اعضاید. اما اگر مهمترین مختلف شخصیتى اعضاى خانواده دارندهى، آرامش روانى و رشد ابعاد سازمان

ای برخوردار خواهند بود. در امر جایگاه ویژهبی شک زنان از  ،بندی نماییمرتبه هاو مسئولیت بر اساس وظایف را

انتخاب یک زن شایسته و با ایمان چه در جایگاه اولیه آن به عنوان همسر و چه در جایگاه دیگر آن به عنوان  ،ازدواج

دواج بسیاری بر از تأکیدن مبین اسالم در دیسنجی فراوان دارد. نكتهنظر و مادر فرزندان برای هر مردی نیاز به دقت

دامان خود پرورش را در  . زیرا زن ستون خانه و خانواده است و او کسی است که فرزندانبا زن شایسته شده است

  .ندرا با تربیت صحیح فزندان رقم می ز جامعه آیندهومی دهد 

 :فرمودنددر این باره  رسول خدا 

 (307ص ،2ج )کافی،                 . الصَّالِحَةُ الزَّوْجَةُ المرء سَعَادَةِ مِنْ

 .از خوشبختی مرد، داشتن همسر شایسته است
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بعد از تقوا   مبر اکرمهمسر شایسته یكی از برکات و نعمات بسیار مؤثر در زندگی مردان است و مطابق فرمایش پیا

 مردان عطا نگردیده است:به و پرهیزگاری نعمتی باالتر از همسر صالح 

 (0017ص ،0ج ،میزان الحكمه) .         صَالِحَةٍ زَوْجَةٍ مِنْ لَهُ خَیْرًا اللَّهِ تَقْوَى بَعْدَ الْمُؤْمِنُ اسْتَفَادَ مَا

 است. مومن، پس از تقوای الهی، بهره ای بهتر از همسر شایسته نبرده

ی که مال آن کسنه ، را برای خود برگزیدهشایسته  یاست که همسرترین زندگی از آن کسی طبق کالم ایشان آسودهو 

 :و مكنت فراوان برای خود فراهم نموده باشد

 (3022 حكمت غررالحكم،)  ؛    زَوْجَةُ أَصْلَحَ وَ الْقَنَاعَةِ سُبْحَانَهُ اللَّهُ مِنْحَةُ مِنْ عیشا النَّاسِ أَنْعَمَ

خوش ترین زندگی، از آن کسی است که خداوند سبحان به او قناعت بخشیده و همسری شایسته روزی 

 اش کرده است.

متن به توصیف های ویژه ای است که در ادامه دارای صفات و شاخصه همسر شایسته از دیدگاه اسالم و اهل بیت 

 .خواهیم پرداختاین صفات مهمترین  برخی از

 

 ؛و تدینتقوا 

نصری عاعتقاد به خدای واحد در تاریخ بشر، دینداری یعنی تعهد و پای بندی به دستورات دینی و رفتار بر اساس آن. 

از این رو  .جوامع بشری داشته استقوانین و عقاید پایدار و جدایی ناپذیر در زندگی انسان بوده و نقش محوری در 

، نداپیام رسان آن بوده چون انبیاءای دینی که انسان های وارسته ندارد.جود تر از دین ودر خزانه خلقت گوهری گرانبها

ر کسانی که آیین الهی را ببر زمین ریخته شده است. اولیاء الهی  از انبیاء وها پاکترین انسان و برای حفظ آن خون

 .دناز حرمت بسیاری برخورداری انچنین کسدر دین اسالم  وگیرند تحت عنایات و الطاف الهی قرار می ،گزینندمی

 : فرمودند انسان با ایمان در دین اسالم عزتو  عظمتدر باره   امام صادق

 (331،ص0میزان الحكمه،ج)         .ن أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الكعبةمؤالمُ

 احترام و حرمت مومن از کعبه بیشتر است.
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مرد است، زیرا او چارچوب هر متدین از بهترین نعمت های خداوند متعال برای پارسا و زن  طبق احادیث اهل بیت 

 خطاها واز این رو مرتكب بسیاری از  .و ملتزم است زندگی خود را بر اساس فرامین الهی قرار داده و به آنها مقید

ری و از بسیاو دینمداری ا احكام اسالمی او نیز به علت تقید به گردد و محیط خانوادهنمی  معاصیگناهان اخالقی و 

 . گیردرنگ و بوی الهی به خود میزندگی در کنار چنین انسانی و  مانداز انحرافات مصون می

 :فرمودند امام صادق 

وَ ذَ لِکَ وَ اذا تَزَوَّجَها لِدِینِها رَزَقَهُ الْمالَ  اذا تَزَوَّجَ الرّجُلُ الْمَرْئَةَ لِجَمالِها اوْلِمالِها وُکِّلَ الى

 (31، ص 04 جالشّیعه، سائل)و                      . الْجَمالَ

خداوند او را به همان زیبایى و  ،هنگامى که مردى همسرى را تنها به خاطر زیبایى و ثروتش انتخاب کند

خاطر دیانتش انتخاب کند، شود( و هرگاه همسرش را بهگذارد )و از همه چیز محروم مىثروت وامى

 هد.دمىخداوند مال و جمال را نیز به او 

 با تقوا از زنان مشرک زیبارو و آزاده باالتر است؛مسلمان و کنیز یک زن شأن کریم از دیگاه قرآن 

ْْْرِکَةٍ و لو أعْجَبَتْكُمْ و ال  و ال تَ ْْْرِکاتِ حَتّى یُؤمِنَّ وَ مَمَةم مُؤْمِنَةم خَیْرم مِن مُش نْكِحُوا الْمُش

تُنْكِحُوا المُشرِکِینَ حَتّى یُؤمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤمِنم خَیْرم مِنْ مُشْرِکٍ و لو أعْجَبَكُمْ اولئِکَ یَدْعُونَ 

 .لَى الْجَنَّةِالَى النّارِ وَ اللّهُ یَدْعُوا إِ

با ایمان بهتر از زن آزاد مشْْْرک  آنكه ایمان بیاورند و همان کنیز و با زنان مشْْْرک ازدواج نكنید مگر

هر چند از )زیبایى( او به شگفت آیید و به مشرکان زن ندهید مگر آنكه ایمان بیاورند و همانا برده  ،است

 مؤمن بهتر از آزاد مشرک است هر چند از )مال و زیبایى( او شگفت زده شوید.

آمد و درباره ازدواج )و ارزشهاى حاکم بر آن( با آن حضرت مشورت  شخصى خدمت پیامبر  ،ندفرمود امام باقر

 ند:فرمودبه ایشان  کرد، پیامبر 

 (03، ص 01، ج العقول ةمرآ)                    .یَداکَ تَرَبَتْ الدِّیْنَ بِذاتِ عَلَیْکَوَ  انْكَحْ 

 .کندروزى تو را گسترده مى ازدواج کن و بر تو است که به سراغ همسرى با ایمان و دیندار بروى که
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در زندگی با رعایت حقوق شوهر و فرزندانش عالوه بر حقوق الهی و عبادی خویش، زندگی خود و یک زن متدین 

 سازد.میی خویش را سرشار از معنویت و محبت و سعادت اعضای خانواده

های مادی و معنوی خود را مرهون دینمداری یابند، بسیاری از موفقیتانی که در دامان خانواده متدین رشد میفرزند

گذرانند و مادر ود را در خانه و در کنار مادر میخود به خصوص مادر می دانند. زیرا فرزندان بیشتر ساعات خ والدین

 .زندبا دینمداری سعادت آنها و با بی بندوباری خود شقاوت آنها را رقم می

 

 ؛حیاعفت و 

شهوت و غرایز انسانی اطالق می شود. در واقع عفت نیرویی است که مانع عفت در اصطالح به نیروی تعدیل کننده 

سانی و حیوانی مردان خروج زن از انسانیت او می شود و او را از تبدیل شدن به ابزاری برای ارضاء خواسته های نف

 یا زنان نمی شود و هر دو گروه را شامل می شود.  دارد. البته عفت تنها مختص مردانباز می

بپوشانند و دامان خود را از بی  مسوره نور ابتدا از مردان می خواهد چشمان خود را از حرا 31 خداوند متعال در آیه

 :عفتی حفظ کنند

 نَ؛لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرم بِما یَصْنَعُو قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى

به مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و فروج خود را حفظ کنند، )ای پیامبر( 

 .دهید آگاه استتر است، خداوند از آنچه انجام مىاین براى آنها پاکیزه

در اصطالح به معنی محصور کردن نفس از ارتكاب محرمات برای حیا در لغت به معنی شرمساری و خجالت است و 

شی و پوش مر فطری استحیا یک ا در مقابل آن وقاحت و بی شرمی قرار می گیرد. که ،جلوگیری از نكوهش دیگران

یشتر بحیا میزان انسان باالتر باشد  باطنیهرچه عزت و شرافت  .وجود انسان به ودیعه نهاده است است که خداوند در

 :فرمودندحیا را این گونه توصیف   حضرت علی. خواهد بود

 (332ص ،61ج نوار،بحار ام)          .لْحَیَاءِ خَیْرم کُلُّهُاَ

 هاست.ی خوبیحیا همه
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 :فرمودند حیا و عفت را می توان بهترین خلق و خو برای انسان دانست. حضرت علی 

 (026ص  ،0 ج  ،غرر الحكم)       .لُ الخُلُقفضَیاءُ أَالحَخاءُ وَلسَّاَ

 . هاست، برترین خوىحیا بخشندگى و

قساوت  فساد و تباهی خواهد شد. حضرت علی  ،حیا و شرم در وجود هر انسان باعث دوری انسان از معصیت

 :فرمودندو  ،ها می دانندها را ناشی از کاهش شرم و حیا در وجود انسانقلب و تیرگی دل

                     .قَلَّ حَیَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ مَنْ... 

 (342حكمت  ،)نهج البالغه

ش کم شود تقوایش نقصان مى یابد و یش کم مى شود و کسى که حیایآنكس که زیاد اشتباه کند حیا... 

 .نقصان یابد قلبش مى میردکسى که تقوایش 

 :معرفی و فرمودندحیا و عفت را راهی برای جلب محبت الهی  رعایت  رسول خدا 
 (000، ص0) کافی، ج                انَّ اللَّهِ یُحِبُ الحَیی الحَلیمُ العَفیفُ الْمُتَعَفِّفَ. 

 دوست دارد.ورزد، خداوند انسان با حیای بردبار پاک دامن را که پاک دامنی می

ول رس عدم وجود حیا وعفت در وجود انسان ناشی از بی مباالتی انسان به احكام و دستورات دین مبین اسالم است.

 ی ایمان با حیا فرمودند:ی رابطهدرباره خدا 

 (016،ص0) کافی،ج      . لَهُ یاءحَ لَا لِمَنْ یماناِ الَ

 کسی که حیا ندارد، ایمان ندارد. 

ند خداو .متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به زنان مسلمان دستوراتی برای حفظ عفت خویش داده استخداوند 

 :فرمایدمی سوره احزاب 30آیه  متعال در

قَلْبِهِ مَرَضٌ  فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلَا اتَّقَیْتُنَّ إِنِ مِّنَ النِّسَاءِیَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ 

 ؛وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

انگیز  ای هوسای همسران پیامبر! شما همچون یكی از زنان عادی نیستید اگر تقوا پیشه کنید پس به گونه

 سخن نگویید که بیمار دالن در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.
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را مورد خطاب قرار داده، اما با توجه به این که همسران پیامبر اسوه و الگویی برای اگرچه این آیات همسران پیامبر 

این آیه به همه زنان تعمیم می یابد. قرآن کریم از زنان خواسته هنگام صحبت دستورات همه زنان مسلمان می باشند، 

شمه خودداری کنند تا مبادا در دل با مردان عفت بورزند و از به کار بردن صدای نازک و تهیج برانگیز و ناز و کر

 بعضی از مردان بیمار دل، شهوت و فكر گناه شعله ور شود. 

 فرماید:زنان میضرورت حفظ عفاف توسط سوره نور درباره  30آیه 

ها إاِلَّ ما ظَهَرَ مِنْوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ 

جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ  وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى

نَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِ

وْراتِ عَ لىمَلَكَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَ

ینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ النِّساءِ وَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِ

 ؛لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

آلود( فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند، و ز نگاه هوس)و به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را 

هاى خود را بر سینه خود اف( روسرىزینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشكار ننمایند، و )اطر

افكنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان یا 

پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، یا 

ا بردگانشان )کنیزانشان( یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان ی

هاى خود را به زمین یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند، آنها هنگام راه رفتن پاى

نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. )و صداى خلخال که بر پا دارند به گوش رسد( و همگى به سوى 

 .گردید اى مؤمنان تا رستگار شویدخدا باز

 فرمودند: پیامبر اکرم . است ضروری یامراما برای زنان  ،ستخصلت نیكواگرچه حیا برای هر انسانی یک 

 (0116)نهج الفصاحه، ح                            .اَلْحَیاءُ حَسَنم وَلكِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ... 

 .نیكوتر حیا نیكو است اما از زنان... 
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یكی از موثرترین عواملی که سالمت روانی و جنسی جامعه را تضمین  و حیات آن را بیمه می کند، رعایت عفت و 

حیا از سوی افراد آن به ویژه زنان است. عفاف و حیا به زنان عزت، شرف و شخصیت می دهد و از طرفی مردان ذاتا 

 دانند، مهمترین مكانی که ذل دوری می کنند. مردان به خوبی میخواهان زنان عفیف و پاکدامن هستند و از زنان مبت

دهد، کانون خانواده است. زنی که عفیفانه و با حیا وارد جامعه شود و خود را عفتی و ابتذال زنان را نشان میبیآثار 

اب شاد خانوادهای که بنا کرده است، اهمیت داده و در نتیجه از نگاه های آلوده مردان حفظ کند، به حفظ کیان خانواده

  افزاید.ی او میتری خواهد داشت و این امر روز به روز بر استحكام خانوادهو موفق

 فرمودند: این گونه  در رابطه با حدود رعایت حیا در خانواده و در اجتماع  امام صادق

مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ، وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ  خَیْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ

 الْحَیَاءِ.

 (02،ص01)وسائل الشیعه،ج
زنی است که چون با شوهر خلوت کند، جامه حیا از تن بر گیرد و چون جامه بر تن پوشد،  بهترین زنان،

 . لباس حیا را نیز همراه آن بپوشد

علیها اهللیده نساء عالمیان حضرت زهرا سالمحیا و عفت س درباره  منین علیالمؤبه نقل از امیر  کاظمامام 

 ند:فرمود

 لِمَ: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ لَهَا فَقَالَ فَحَجَبَتْهُ السَّلَامُ عَلَیْهَا فَاطِمَةَ عَلَى أَعْمَى اسْتَأْذَنَ

 قَالَفَ الرِّیحَ یَشَمُّ هُوَ وَ أَرَاهُ فَأَنَا یَرَانِی یَكُنْ لَمْ إِنْ:  السَّلَامُ عَلَیْهَا فَقَالَتْ ؟ یَرَاکِ لَا هُوَ وَ حَجَبْتِهِ

 (31ص،010)بحار امنوار،ج       .مِنِّی بَضْعَةُ أَنَّکِ أَشْهَدُ:  آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ

علیها اهللسالم، پس فاطمه اجازه ورود خواست دختر رسول خدا علیها اهللسالمشخصی نابینا از فاطمه 

بیند؟ پس دی در حالی که او تو را نمیبه او گفت : چرا خود را از او پوشان ؛ پیامبرخود را از او پوشاند

  ؛ پس پیامبرکنداو بوی مرا استشمام میینم و ببیند، من که او را میگفت: ای رسول خدا اگر او مرا نمی

 .یتدهم که تو پاره تن من هسگفت : گواهی می
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ودند. ب مقیدو پوشش خود  عفافدر سخت ترین شرایط نسبت به امر  علیها بانوی عفاف و حیااهللحضرت زهرا سالم

 :و رعایت حیا توسط زنان فرمودندعفاف ضرورت در باره در حدیثی ایشان 

 (24، ص  43بحار امنوار ، ج )     .الیَراهُنَّ الرِّجالُ و أن الیَرَینَ الرِّجالَخَیرم لِلنِّساءِ 

 .اى زنان بهتر است که ]بدون ضرورت[ مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را نبینندبر

حضرت  ،مدینه قرار داشتند مهری مردمدر سخت ترین شرایط و بی بیت زمانی که اهل ،در واقعه غصب فدک

 اما باز با وقار تمام با آن برخورد نمودند: ،این موضوع بسیار ناراحت شدند در مواجهه بااگرچه 

 وَ رَأسها عَلی خِمَارَهَا الثت ذَلِکَ بَلَّغَهَا وَ فَدَکا مهفاطِ مَنَعَ عَلی عُمَرَ وَ بوبكرأ جَمَعَ لَمَّا

 (27ص ،0ج )احتجاج،                   . بِجَلبابِها اشْتَمَلَتْ

علیها را کردند، آن حضرت اهللتن سرزمین فدک از حضرت زهرا سالمتی عمر و ابوبكر تصمیم بر گرفوق

 همراه با زنان راهی شد.  و پوشاند بر سر کردراه با چادری که تمام بدنش را میمقنعه هم

 پاسداریو وقار خود در مسائل دنیوی از حریم حیا در طول حیات مبارک خود  تنهانه علیها اهللسالمفاطمه حضرت 

ابل دیدگان در مق انبدن پیچیده به کفنش ندحاضر نبودو  ندبوددر این امر نیز  پس از مرگ خودنگران بلكه  ،ندمی کرد

 .نامحرم قرار گیرد

حجاب و پوشش خود در بارگاه ابن زیاد حضرت زینب سالم اهلل علیها نیز به تأسی از مادر گرامی خود در حفظ 

ت . بعد از اس بی پرواییکه ابن زیاد آدم  ،: دور مرا بگیرید که مرا نشناسند و نبینندفرمودنداسرا موقع سخنرانی به 

ان که خود را در می یسخنرانی، ابن زیاد به اسرا نگاه می کرد و گفت: این زن که سخنرانی کرد چه کسی بود در حال

بلند شد و گفت: دهانت را  یت زنان پنهان کرده است؟ کسی جوابش را نداد. دوباره پرسید؟ خادمی از خدام اهل ب

 فتد.  ی تو به او بیاو حضرت زهراست که نمی خواهد چشم آلوده  چه قدر می پرسی؟ این دختر امیرالمومنین ،ببند

 

 ؛تواضع و فروتنی

د و دهنقرار  اطرافیاناز باالتر این مفهوم که انسان خود را نهادن است. به وضع، در اصل به معنی فرو تواضع از ماده

 ورزد. ایین ترند برتر نداند و بر آنها تكبر نخود را از کسانی که در جا و مقام از او پ
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 : ندفرمودخشوع و تواضع در بیان مفهوم  امام رضا 

 (03، ح  004،ص  0ج  ،کافی)      .النَّاسَ مَا تُحِبُّ أَنْ تُعْطَاهُالتَّوَاضُعُ أَنْ تُعْطِیَ 

 .فروتنی این است که آنچه را دوست داری مردم به تو عطا کنند، به آنها عطا کنی

 ند:توصیف نموده و فرموداین چنین را فروتنی  باقرمحمد امام 

نْتَ إِنْ کُوَ  أَنْ تَتْرُکَ الْمِرَاءَوَ  لَقِیتَمَنْ  أَنْ تُسَلِّمَ عَلَیوَ  التَّوَاضُعُ الرِّضَا بِالْمَجْلِسِ دُونَ شَرَفِهِ

 (076، ص 72، ج بحارامنوار)                  .مُحِقّاً

تواضع آن است که به کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قانع باشی و هرگاه کسی را مالقات کردی 

  .ا کنی هر چند حق با تو باشددر سالم پیشی بگیری و جر و بحث را ره

دین اسالم هر صفتی را که از مومنین خواسته است به آن متخلق شوند، حد و مرزهایی برای آن قائل شده است تا 

کسی  اگرمورد انسان را به ذلت و خواری می کشاند. جا و بیافراد دچار افراط و تفریط در آن نشوند. مثال تواضع بی

در مقابل مستكبرین و ثروتمندان متواضع باشد، در واقع خود را به ذلت و خواری کشانده است. در اسالم تواضع تنها 

پیشی گرفتن در انجام کارهای خیر مانند در مقابل بزرگان دین، عالمان، مومنین، پدر و مادر و همسر شایسته است. 

 های تواضع است. از شاخصه ،شودسالم کردن که باعث افزایش انس و الفت می

 : ندفرمود  امام حسن عسكری

    .مِنَ التَّواضُعِ السَّالمُ عَلی کُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ، وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الْمَجْلِسِ

 (370، ص 72، ج بحارامنوار)

یكی از نشانه های تواضع و فروتنی آن است که به هرکس برخورد نمائی سالم کنی و در هنگام ورود به 

 .بود بنشینیمجلس هر کجا، جا 

 فرمودند: امیر المومنین تواضع عامل افزایش انس و الفت سایر افراد نسبت به انسان می شود. 

 (307،ص 3)شرح غرر الحكم،ج                 .المُحَبَّة التَّوَاضُعِ ثَمَرِهِ

 .است محبت و الفت ،نتیجه فروتنی



12 
 

تواضع را  رسول خدا . در جامعه و خانواده برای هر فردی خواهد بودبرکات و آثار فراوانی  عامل ایجادتواضع 

 :فرمودندباعث سربلندی و عزت انسان دانسته و 

 (302ص  ،63ج  ،)بحار امنوار                                      .  اللَّهُ رَفَعَهُ لِلَّهِ تَوَاضَعَ مَنْ

 .بخشدهر که برای خداوند فروتنی کند، خداوند به او رفعت و بلندی می

در صورت مواجهه با ناراحتی و غضب  ،وچه زیبا و با ارزش است عمل زنی که برای ایجاد آرامش و آسایش خانواده

 :فرمودند  حضرت محمدهمسر در برابر او تواضع نموده و او را به آرامش دعوت نماید. 

 اکتحل ال دکیَ فی دییَ لِزَوْجِهَا تَقُولُ زَوْجُهَا غَضِبَ أَوْ غَضِبَتْ نَّأ تیلَّأ ...؛ مكُسائِنِ یرخَ

 (061، ص04مستدرک الوسائل، ج)                 . نیعَ رضیتَ تیحَ بِغَمْضٍ یعَین

دست من در دست تو  :زنی است که اگر خود یا همسرش غضب کرد، به همسرش بگوید؛ ... بهترین زنان

 .رود تا اینكه از من راضی شوی است، خواب به چشمان من نمی

همگی تجلی انسان کامل بوده و خداوند متعال آنان را به عنوان مظهر و الگویی بری همه ما معرفی نموده  بیت اهل

 باشند.میعلیها اهللحضرت فاطمه زهرا سالمنمونه بارز تواضع و فروتنی و الگویی کامل برای همه زنان با ایمان است. 

ابوبكر برای جلب افكار عمومی در صدد دلجویی از حضرت پس از ماجرای تلخ سقیفه، عمر و  ،در روایات آمده است

به در خواست مالقات به علت اوج ناراحتی از این افراد علیها اهللحضرت زهرا سالم، اما علیها برآمدنداهللزهرا سالم

و اجازه  هدش دند، که او واسطهشدند و اصرار فراوان کر آنها پاسخ رد می داد. آنها دست به دامان حضرت علی 

 مالقات از حضرت را بگیرند. 

 علیها فرمودند:اهللرت فاطمه سالمبه حض حضرت علی 

 الْبَیْتُ: قَالَتْ تُرِیدِینَ؟ فَمَا عَلَیْکَ یُسَلِّمَا أَنْ یُرِیدانِ بِالْبَابِ فُلَانُ وَ فُلَانُ الْحُرَّةِ أَیَّتُهَا: لَهَا فَقَالَ

 . اوَجْهِهَ حَوَّلْتُ وَ قِنَاعَهَا فَسَدَتْ قِنَاعَکَ سدی: فَقَالَ!  تَشَاءُ مَا افْعَلْ ، زَوْجَتَکَ الْحُرَّةُ وَ بَیْتِکَ،

 (021، ص43، جامنواربحار )     

منتظر اجازه ورود هستند؛ تا نظر شما چه  خانه: فاطمه جان! آنان هم اکنون پشت درِ به ایشان فرمودند

على  :در پاسخ فرمود (داندمالقات را مصلحت مى  که احساس کرد علىسالم اهلل علیها فاطمه ) باشد.

 .دانى انجام دهو من همسر تو هستم. آنچه مصلحت مى توست خانه، خانه! جان
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مندی از آثار و تا عالوه بر بهره ساختهی خود ، فروتنی و تواضع را پیشهبیت اهلفرامین و تابع  با ایمان یک زن

مسر و ه قلبدر زندگی مشترک خود از جمله، عزیز گشتن در  برکات معنوی این صفت شایسته، به آثار دنیوی آن

 دست یابد. ایجاد ثبات و آرامش برای کلیه اعضای خانواده

 

 ؛قناعت

ی که چیزاست و رضایت به راغب اصفهانی قناعت را در لغت به معنی اکتفا کردن به اندک از آنچه مورد نیاز انسان 

، داشتناندازه نگه طلبی در خرج و صرف مال و در هر چیزیو در اصطالح به معنی عدم زیادهشود نصیب شخص می

 0.تعریف نموده است

گاهی برخی افراد، انسان های قانع را افرادی بخیل می دانند در حالی که مفهوم قناعت با بخل بسیار متفاوت است.  

ت زندگی و اجتناب از هزینه های غیرضروری است. اامكان به استفاده بهینه از مربوطقناعت یک ویژگی فردی است و 

. فرد بخیل آن گاه که دست افراد نیازمند به سوی او برای کمک و یاری در حالی که بخل یک اخالق اجتماعی است

 می ورزد. اجتناببرو و اعتبار خود ز می شود، از به کار بردن مال، آدرا

مر ی معصومین خالف این ابرخی گمان می کنند کسی که قانع است اهل سعی و تالش نیست. اما سیرهطرفی گاهی  از

قانع  ، در زندگی بسیاردر جامعه به عنوان مردمانی سخت کوش شناخته شده بودندبا اینكه آنها را ثابت می کند. زیرا 

چیزی که جلوی حرص آدمی  به خوبی می دانستند،آنها  .و به آنچه خداوند به آنها عطا کرده بود، راضی بودند بودند

 شود، قناعت است.را می گیرد و مانع فزون طلبی بی جا در زندگی او می

 فرموده است: بقره سوره  016 خداوند متعال در آیه

 ؛الَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا

 وسعش تكلیف نمی کند. یخداوند احدی را جز به اندازه

                                                           
 403مفردات راغب، کتاب قاف، ص. 0 
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ی زندگی خود قرار داده و خارج از توان و قدرت همسرش از او شایسته زنی است که این آیه شریف را سرلوحه زن

که  فتی استص کم توقعی عالوه بر اینكه از اخالق انبیاء و اولیاء الهی است، زنان باید بدانند  .ای نداشته باشدخواسته

 وخواسته های بی مورد باید بدانند از طرفی  .دنباشداده است راضی آنها ند متعال به باعث می شود به آن چه خداو

کم کم با رفتارهای ناپسند او و  کندمی شخصیت شوهرش را به خاطر عدم توانایی مالی تحقیرتوقعات بی جای او 

اما اگر اعتدال و میانه روی را پیشه کند و مخارج غیر  .دنمی شوده دچار حسرت و غم کبودهای مالی اعضای خانوا

ضروری را از زندگی خود حذف کند و جلوی اسراف ها و زیاده روی را بگیرد، می تواند الگوی عملی و مشوق 

 ی خود باشد.اصلی قناعت و ساده زیستی برای خانواده

 گیرند:قرار میزنان ی بهترین در زمره  منین علیؤامیرالم فرمودهزنان باید بدانند اگر آسان گیر و قانع باشند به 

 وْجُهَازَ غَضِبَ ذاأِ تیالَّ واتیةالمَ ینةاللَ نیةالهَ:  قَالَ ؟ الْخُمُسِ مَا فَقیل.  الْخُمُسِ مسائكُالنِ خَیر

 تیالّ وَ یرضی یتّحَ بِغَمْضٍ تكتحل لَمْ زَوْجُهَا غَضِبَ ذاأِ تیالَّ رضییَ یتّحَ بِغَمْضٍ تكتحل لَمْ

   . تخیب لَا اللَّهِ عُمَّالِ مِنْ هِعَامِل لکَتِفَ تهیبَغَ فی حَفِظَتْهُ زَوْجُهَا غَابَ ذاأِ

  (02ص ،01ج ،وسائل الشیعه)    

، آسان گیر باشد، نرم خو باشد بهترین زنان شما پنج گونه اند.گفته شد: پنج گونه کدام است؟ فرمودند:

نیارامد تا خشنودی او را فراهم آورد، در غیاب شوهرش حیثیت او  بساز باشد، چون شوهر به خشم آید

  را حفظ کند. این زن از عمال حق است و از لطف پروردگار ناامید نمی شود.

 فرمودند: رسول خدا باعث غضب خداوند خواهد شد.  ،زنی که باعث ایجاد آزار و اذیت همسر خود شود

بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَةم وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ 

 (332ص ،73 ج،بحارامنوار)            .تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَان

اى از هر زنى که با شوهرش نسازد و او را بر کارهایی که قدرت و طاقت ندارد مجبور کند، هیچ حسنه 

 .نشود و خدا را خشمناک مالقات کنداو پذیرفته 

یكی از عوامل قوام، دوام و گرمی خانواده، قانع بودن زن نسبت به وضعیت مالی و اقتصادی خانواده و عدم تحمیل 

تعلیم داده  سالم اهلل علیها این اصل اخالقی را به دخترش فاطمه  همسر بر اوست. پیامبر اکرمهزینه بیش از توان 



15 
 

درخواستی نمی کرد که بیش از توان او باشد یا او را   علیحضرت بود ؛ از این رو با وجود دشواری معیشت، از 

 :فرمودند امام باقر .به تكلّف بیندازد

 ثَلَاثَةِ مُنْذُ عندا کَانَ مَا حَقَّکَ عَظَّمَ والذی:  قَالَتْ ء؟شئ عِنْدَکَ هَلْ فاطمه یا یوماً، لَهَا فَقَالَ

 وَ لِهِآ وَ علیه اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ کَانَ:  قَالَتْ ؟ اخبرتنی افال:  قَالَ بِهِ، نقریک ءشی ایام

 .لیهأتس افَلَ الَّا وَ ءبشی جَاءَکَ انَّ شیئاً عَمِّکَ ابْنُ لینأتس ال: فَقَالَ شیئاً لکاسأ انَّ نهایی سَلَّمَ

 (027ص  ،04ج ،)بحار امنوار

پرسید: آیا چیزی برای خوردن در خانه هست؟ و ایشان پاسخ  فاطمه سالم اهلل علیهروزی امیرمومنان از  

داد سه روز است که چیزی نداریم. امیرمومنان پرسید پس چرا به من خبر ندادی؟ و صدیقه طاهره سالم 

و به من سفارش نمود: دخترم از پسر  .اهلل علیها پاسخ داد: پدرم مرا نهی کرده که از تو چیزی طلب کنم

 ست نكن، اگر چیزی برایت آورد بپذیر و اال تو درخواست چیزی نداشته باش.عمویت چیزی درخوا
ول رسکه  ،اسالم برای یک زن شایسته در نظام خانواده عالوه بر موارد مذکور صفات و حسنات متعددی را برشمرده

 فرمودند: ند مورد از آن اشارهدر حدیث ذیل به چ خدا  

 حَصَانَالْ زَوْجِهَا مَعَ الْمُتَبَرِّجَةَ بَعْلِهَا مَعَ لیلةالذَّ أَهْلِهَا فی ةزیزَلعَة أفیفَلعَأ ... مكُسائِالنِ یرَخَ انَّ

 لَهُ ذَلَتْبَ بِهَا خَلَا اذا وَ أَمْرِهِ تطیع وَ قَوْلَهُ تَسْمَعُ التی أَمَرَهُ طیعتَ وَ قَوْلَهُ تَسْمَعُ تیالَّ یرهغَ لیعَ

 (02،ص01)وسائل الشیعه،ج               .  الرَّجُلِ کتبذل تَبَذَّلْ لَمْ وَ مِنْهَا ریدیّ مَا

عفیف باشد، در میان خویشاوندان محبوب باشد، در مقابل شوهرفروتن  ... بهترین زنان شما زنی است که

در خلوت  باشد، خود را برای شوهر بیاراید، در مقابل نامحرم خود نگه دار باشد، مطیع شوهرش باشد،

 در اختیار همسرش باشد و مثل برخی از مردان مبتذل نباشد.

ی نندهانسان بازگوکاین است که تمام حرکات و سكنات  ،داشته باشدتوجه هر زنی بدان یكی از نكاتی که الزم است 

ان این امر نش ،سكناتش دقت الزم را داشته باشد در رفتار و گفتار و حرکات و یست. لذا وقتی زناو درون باطن و

 . ستمتانت و وقار درونی او ،دهنده ادب
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 صفات اخالقی مذموم؛

که دارای صفات  یاسالم ازدواج با زناناما بر زنان نكوهیده تر.  ،صفات اخالقی زشت بر هر انسانی ناپسند است

 ترین آنها عبارتند از:اخالقی مذموم می باشند را منع نموده است، که مهم

 ؛احمق و نادان انزن

زندگی با چنین افرادی ثمره ای جز ضایع شدن عمر و  بی عقل، نادان و کم خرد است.احمق به کسی می گویند که 

 به جای فریفته شدن به جمالدر انتخاب همسر شكست و تباهی در زندگی ندارد. از این رو افراد باید دقت کنند که 

در روایات برای فرد  .دهندمورد بررسی قرار  فرد مخاطب خود راو زیبایی افراد در درجه اول عقل و خرد و ایمان 

 در این باره فرمودند:  امیرالمومنین علی. هایی ذکر شده استاحمق نشانه

 (41كمتح ،)نهج البالغه             . لِسَانِهِ وَرَاءَ االحمق قَلْبُ وَ قَلْبِهِ وَرَاءَ الْعَاقِلِ لِسَانُ

 .ستقلبش و زبان فرد نادان جلوی قلب او ورایزبان فرد عاقل 

 کند.اول حرف می زند، بعد فكر مینادان انسان  نماید امابعد کالم خود را بیان می ،به تعبیر دیگر عاقل اول فكر می کند

 ند: فرمود امام صادق . انسان احمق را منع کرده اندبا و مشاورت رفاقت  نیز اهل بیت 

 (306)تحف العقول،ص                   . أَحْمَقُ تُشَاوِرْ لَا

 با احمق مشورت نكن.

 و در حدیث دیگر فرمودند:

 (641،ص0 ج ) کافی، .الكذاب لَا وَ االحمق لَا وَ الْفَاجِرَ یواخی انَّ الْمُسْلِمِ لِلْمَرْءِ الینبغی

 سزاوار نیست مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند. 

 در این باره فرمودند: منین ؤامیرالمعاقبت دوستی با انسان نادان جز هالکت و مشقت چیز دیگری نخواهد بود. 

 وَبَالَ مصاحبته وَ توذیک مُخَالَفَتِهِ وَ تردیک مُوَافَقَتِهِ وَ تعنیک مدارته فَانٍ االحمق؛ احْذَرْ

 (33،ص3)میزان الحكمه،ج               .علیک

از احمق دوری کن؛ زیرا که مدارا کردن با او، تو را به رنج می کشاند و سازگاری با او، تو را هالک می کند 

 و مخالفت با او آزارت می دهد و همراهی با او، باعث سختی و گران باری توست.
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علم امروز ثابت کرده است بسیاری از ویژگی های پدر و مادر از راه وراثت به فرزند منتقل می شود. حتی طبق 

شود. به همین دلیل اگر مردان  بسیاری از خصوصیات از طریق شیرمادر به فرزند منتقل می روایات اهل بیت 

د برای آنها مادری خردمند، فاضله، پاک دامن و با خواهند فرزندانی عاقل، عالم، فاضل و مومنی داشته باشند، بایمی

ا در رامعه، نظام سیاسی حكومت و مذهب ایمان انتخاب کند. مردان نباید نقش عوامل بیرونی مثل دوستان، شرایط ج

 فرمودند:  رسول خدا  تربیت فرزندان نادیده بگیرند.

 (330، ص2ج )کافی،   .  ضیاع وُلْدَهَا وَ بَلَاءُ صُحْبَتَهَا فَانٍ ،الْحَمْقَاءِ تَزویج وَ ایاکم

 از ازدواج با زن کودن و کم هوش بپرهیزید، زیرا همنشینی با او مایه ی رنج و فرزندش تباه است.

 ند:دیث دیگری با همین مضمون فرموددر ح پیامبر خدا 

 (037، ص011ج، )بحار امنوار   . إیّاکُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَیاعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ

 .داز ازدواج با زن احمق بپرهیزید ؛ زیرا همنشینى با او تباهى است و فرزندانش کفتار صفت هستن

 در این باره فرمودند: خدا رسول 

 أوالدِکُم لَبَنَ البَغِیِّوتَوَقَّوا عَلى  . مِن سُنَّتِی التَّزویجُ ، وَاطلُبُوا الوَلَدَ ؛ فَإِنّی اُکاثِرُ بِكُمُ االُمَمَ غَداً

 (001، ص011بحار امنوار، ج)             . ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعدیمِنَ النِّساءِ، وَالمَجنونَةِ

ها همسر دادن و همسر گرفتن، از سنّت من است. فرزند بجویید؛ چرا که من، فردا به شما بر دیگر امّت

ق( )صفات از طریجویم. درباره فرزندانتان، از شیر زنان بدکاره و دیوانه، اجتناب کنید؛ چرا که فراوانى مى

 . کندشیر، سرایت مى

 فرمودند: امام صادق 

 (011 ص ،02 ج )وسائل الشیعه،   .یعدی اللَّبَنِ فَانِ الْحَمْقَاءَ تَسْتَرْضِعُوا لَا

ی شیر دادنش به فرزند سرایت دایگی فرزندانتان را به زنان احمق نسپارید. زیرا حماقت او به واسطه

 .شودمی

مذموم دیگری اخالقی حماقت و جهالت در وجود هر فردی باعث ایجاد صفات  ،چنان که در احادیث فوق بیان گردید

صاف زشتی همچون خود پسندی، خود زنی که عالوه بر اینكه کم خرد و بی عقل است، اودر وجود او خواهد شد. 

یی، عیب جویی، سخن چینی و پرحرفی و بی فكری را داراست، قطعا نمی تواند همسر خوبی برای شوهرش و رأ
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همنشینی با انسان دانا و فرهیخته عامل رشد و تعالی که مادری مهربان و دلسوز برای فرزندانش باشد. زیرا همان طور 

همنشینی با انسان جاهل و نادان، خواسته یا نا خواسته در رفتار و منش انسان تأثیر می  ،شوددر وجود هر انسانی می

 .گذارد

 

 زنان متبرج

همه آنها قرار دارد. اما نمایی است که به صورت طبیعی در وجود ترین خصوصیات انسان تمایل به خودیكی از مهم

احب کردن برای تصگری و دلبریهتری قرار دارد. منظور از تبرج، جلوعمیق این ویژگی در شخصیت زنان به صورت

قلب دیگری است. مقصود از زنان متبرج زنانی هستند که زینت و آرایش خود را برای نامحرمان آشكار می کنند تا 

 ودنمایی تعبیر به تبرج کرده است:ال در قرآن کریم از خخداوند متع از آنها دلبری کنند.

 (33آیه احزاب،سوره )     .االولی الجاهلیه تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ

 خود نمایی نكنید مانند خود نمایی دوران جاهلیت نخستین.

به عنوان یک امر  زنانظهور و بروز زینتگری و خود نمایی سوره نور اشاره گردیده جلوه گری و  30چنانكه در آیه 

از راه  تا این غریزه فطری بدین شكل ،هیچ مانعی ندارد در محیط خانه و برای محارم به خصوص شوهرغریزی 

م چشدر مقابل  و خانهامن به کار بردن پوشش و حجاب در بیرون از محیط و  ،بی پاسخ نماندارضاء شود و مشروع 

 :استواجب گردیده  غیر محارم

 نَّهِخوانِأ أَوْ هِنَّبُعُولَتِ أَبْناءِ أَوْ ابناءهن أَوْ بُعُولَتِهِنَّ اباء أَوْ ابائهن أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ الَّا تهنَّزینَ یبدینَ لَا وَ

 االرجال مِنْ االربه االولی یرغَ التابعین أَوْ ایمانهن تكَلَمَ مَا أَمْ نِسائِهِنَّ أَوْ أَخَواتِهِنَّ بنی أَوْ

 (30آیه نور،سوره )         .نِسَاءٍ هورات لیعَ روایظهِ لَمْ ذیالّ الطِّفْلِ أَوِ

و زینت و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرشان یا پسرانشان یا پسران 

شوهرشان یا برادرانشان یا پسر برادارنشان یا پسر خواهرشان یا زنان هم کیش خود یا کنیزانشان یا خدمت 

 کاران مرد که از زنان بی نیازند یا کودکانی که بر عورت های زنان وقوف پیدا نكرده اند، آشكار نكنید.
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بدون شک یكی از ناپسندترین اعمالی که توسط زنان باعث غضب خداوند متعال می گردد و عواقب بسیاری را در 

در حدیث  رسول خدا محارم می باشد. عمل نكوهیده خودآرایی برای غیر  ،دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت

 :فرمودندعذاب زنان دوزخی را این گونه توصیف  ،معراج

 ،تَحْتَهَا مِنْ تُوقَدُ النَّارِ وَ جَسَدَهَا لَحْمَ تاکل أَمَرَاهُ رایت وَ

 زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش از زیرش افروخته می شد.

 .لِلنَّاسِ بَدَنَهَا تزین کانت فانها جَسَدِهَا لَحْمَ تاکل التی واما ...

 و اما زنی که گوشت بدن خود را می خورد، آن زنی است که بدن خود را برای مردم زینت می کند.

 ،راسها دماغ یغلی بِشَعْرِهَا معلقه أَمَرَاهُ الذی رایت وَ

 .در آمده است زنی را دیدم که به موهای سرش آویزان بود و مغز سر او به جوش و غلیان

 .ارجال مِنَ شَعْرَهَا تغطی لَا کانت فانها بِشَعْرِهَا المعلقه أَمَّا... 

 اما آن زنی که به موهای سرش آویزان بود، زنی بود که موهای خود را از مردان نمی پوشاند.

 .النَّارِ مِنَ بالمقاریص موخرها وَ مُقَدَّمِهَا مِنْ جَسَدِهَا لَحْمَ تُقْطَعُ أَمَرَاهُ ورایت

 چید.زنی را دیدم که گوشت بدن خود را از جلو و عقب با قیچی هایی از آتش می

 .الرِّجَالِ علی نَفْسَهَا تَعْرِضَ کانت فانها بالمقاریص لَحْمَهَا تَقْرِضُ کانت التی أَمَّا وَ... 

دنیا خود را در معرض و اما زنی که گوشت بدن خود را با قیچی هایی از آتش می چید آن زنی بود که در 

  تماشای نامحرمان و در اختیار آنها می گذاشت.

 (312ص ،1ج )بحار االنوار،

 :که فرمودند ،آمده است ایشانو باز در حدیث دیگر از سخنان گهربار 

 (011ح  ،الفصاحه)نهج                 .إذا تطیّبت المرأه لغیر زوجها فإنّما هو نار و شنار

 .مایه آتش و عار است ،کسى جز شوهر خود بوى خوش بكار بردوقتى زنى براى 

ین تمایل انسانی را باید در انسان به طور طبیعی به آراستن و نشان دادن خویش گرایش دارد. خاستگاه و ریشه ا

ه بگرایی انسان جست. به این معنا که انسان به طور طبیعی به زیبایی گرایش دارد و فطرت و طبیعت وی او را کمال
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این سو می کشاند، اما این آراستگی وقتی به حالت افراط در می آید، شكل خودنمایی به خود می گیرد که پیامدها و 

  . خطراتی را برای فرد و جامعه به همراه دارد

خداوند  های زنانه است.شود خود نمایی از ویژگیدر قرآن کریم سخنی از تبرج مردان نیامده است. پس معلوم می

متعال برای این غریزه که نیرویی فوق العاده در وجود زنان دارد، مانند سایر غرایز حد و مرزهایی قرار داده و قوانینی 

 هد. دتبیین نموده است. زیرا این غریزه اگر کنترل نشود، بی بند وباری، بی عفتی، فساد و فحشا را در جامعه رواج می

روز ناهنجاری های رفتاری و فروپاشی خانواده ها می شود؛ از این روست تبرج و جلوه گری زنان در جامعه موجب ب

نامحرم از خودنمایی و تبرج و  که قرآن بر زنان واجب کرده است که هنگام رو به رو شدن با مردان بیگانه و

 د. ورزنآمدن، خودداری چشمبه

 

 دهنبد زنان 

یكی از نعمات الهی است که خداوند به انسان عطا نموده تا آن را در راه اطاعت و پرستش او به کارگیرد و از آن زبان 

طریق به رحمت بی پایان در بهشت برین دست یابد. اما متأسفانه همین زبان یكی از ابزارهایی است که ابلیس با گمراه 

 و باعث سقوط بشر به قعر آتش دوزخ گردیده است. نمودن انسان بسیاری از اهداف خود را عملی ساخته 

 زبان مرتكب آن گشته و باعث آزار و اذیتبد زبانی و فحاشی یكی از بدترین گناهانی است که ممكن است انسان با 

 اعمالرکیک و زشت، از خصایص افراد عاجز، ناتوان و بی منطق است.  بیان کالم بد دهنی واطرافیان خود گردد. 

و با نزاکت از روی منطق و درایت صورت می پذیرد، و هر آنچه که بر زبان می راند ابتدا بر روی مفهوم  ایمانبا انسان 

 ند:توصیف یک انسان با ایمان فرموددر  رسول اکرم  و نتیجه آن فكر کرده و سپس ادا می نماید.

 (002، ص0، ججامع السعادات)    لِسَانِهِ؛ وَ یده مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ الْمُسْلِمُ

 مسلمان کسی است مسلمان از دست و زبان او ایمن باشند.

بدون تأمل بر اعمال و گفتار خود هر آنچه در ذهن خود دارد بر زبان  بی ادب، فرومایه، بی منطق و ناداناما انسان 

دیگر در مقابل دیگران و حتی  این موضوع حرمت و زشتی این عمل در ذهن او از بین رفته وآورده و بر اثر تكرار 

و چون از د خود را بروز می ده با کوچترین بهانه خشم انسانیچنین  خداوند متعال نیز احساس شرم نخواهد نمود.
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به راحتی دیگران را مورد توهین قرار داده ند و ک ، دهان به فحاشی باز میاستکالم درست و پاسخ صحیح بی بهره 

 .دشكنی می نمای و حرمت

و در مذمت انسان فحاش  امام باقرمذمومی است که غضب خداوند متعال را در پی دارد. فحاشی یكی از اعمال 

 :فرمودندبدزبان 

 (30ص ،06ج ،وسائل الشیعه)      .المُتَفَحُّشَ الفاحِشَ اِنَّ اهللَ یَبغِضُ
 .خداوند انسان ناسزاگوی بد دهن را دشمن می دارد

بدترین زنان را این گونه معرفی  دهنی باشد. امام صادق ه زنی دارای ویژگی بد زبانی و بد چه بسیار بد است ک

 :فرمودند

 صخابه وامراه خیر علی زَوْجُهَا تعین لَا وَ ، خُلُقٍ لَا وَ جَمَالٍ ذَاتُ لَا ، عقیم ... أَمَرَاهُ: ثَلَاثٍ هُنَّ

 (303 ص ،2 ج )کافی،              . الیسیر تُقْبَلُ لَا وَ الكثیر تَسْتَقِلُّ همازه جه لَا وَ

زنان سه دسته اند: ... زن نازایی که نه از زیبایی بهره ای دارد و نه از اخالق، وشوهر را در کار نیک، یاری 

شمارد و نمی رساند و زن هوار کش پا به در، که پشت سر شوهرش حرف می زند و زیاد را اندک می

 پذیرد.    اندک را نمی

 : نددفرمو  خداهمچنین رسول 

لِهَا حَتَّى أَیُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَ

قَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَى جِیَادِ الْخَیْلِ فِی تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّ

 (004، ص)مكارم امخالق .سَبِیلِ اللَّهِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ یَرِدُ النَّارَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ لَهَا ظَالِما

پذیرد او نمىاى را از هر زنى که شوهرش را با زبان اذیّت کند، خداوند هیچ عمل کم و زیادی و هیچ حسنه

تا وقتی شوهرش را خشنود و راضى گرداند، و چنین زنی اگر چه تمام روزها را روزه بگیرد و شبها را به 

نماز بایستد، و بردگان آزاد کند و در راه خدا به جهاد برود؛ باز هم اوّلین کسى خواهد بود که وارد جهنم 

 .شودمی



22 
 

شود عشق و عالقه بین زن و ن خانواده می گذارد. این عمل باعث میبد دهنی و بد زبانی زنان اثرات مخرب در کانو

، ندگیزشوهر از بین رفتنه و دیوار احترام بین آنها از هم بپاشد. همچنین از دیگرآثار بد زبانی  و فحاشی در محیط 

 است.و نا امنی و از همگسیختگی کانون خانواده تأثیرسوء در تربیت فرزندان 

 

 و بدکالمی؛ی فحاش عواقببرخی 

 آتشدر  ،جایگاه انسان بد زبانی انسان دارای آثار شومی می باشد. بد زبانی و فحاشی در زندگی دنیوی و اخرو

 دوزخ است.

 فرمودند: در این باره   امام صادق 

 ( 307ص  ،0کافى ج )             .النَّارِ فی فَهُوَ لِسَانَهُ النَّاسُ خَافَ مَنْ

 بترسند در آتش است. هر کس مردم از زبانش

 فرمودند:   امام صادق خواهد بود.انسان بد زبان شیطان شریک 

إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ شِرْکِ الشَّیْطَانِ الَّذِی لَا یُشَکُّ فِیهِ أَنْ یَكُونَ فَحَّاشاً لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا 

 (043،ص0ج ارشاد القلوب،)          ؛قِیلَ فِیه

، این است که شخص دشنام گوی باشد ی فردی شرکت داردهایی که ثابت می کند شیطان در نطفه از نشانه

   .اکی نداشته باشد چه بگوید و چه بشنودب و

 در این باره فرمودند: رسول خدا  حرام می شود.انسان بدکالم و فحاش بهشت بر 

بَذِیٍّ قَلِیلِ الْحَیاءِ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَلَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّکَ إِنْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَْنَّةَ عَلَی کُلِّ فَحَّاشٍ 

 (071ص ،61ج )کافی،                 ؛شَیْطَان فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَیَّةٍ أَوْ شِرْ کِ

آنچه به او گویند ندارد حرام خْداوند بهشت را بر هر فحّاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه گوید و 

کرده است ، زیرا اگر درباره او کنجكاوی و بازرسی کنی یا از زناست یا شیطان در نطفه او با پدرش 

  .شریک شده است

 



23 
 

 فرمودند:در این باره  پیامبر اکرم می شود. در اطرافیان  باعث ایجاد عداوت و دشمنیدهنی  بدفحاشی و 

 (361، ص0)کافی، ج     بینهم؛ العداوه فتكتسبوا النَّاسَ تَسُبُّوا لَا

 به مردم دشنام مدهید، زیرا باعث میگردد از آنان کسب عداوت و دشمنی نمایید.

 :فرمودند   حضرت علی 

 (033)غررالحكم، ص    االخوه؛ یقسد وَ بِالْقَدَرِ یزری الْمَنْطِقِ سُوءَ

 از بین می برد.بدگویی منزلت انسان را پایین می آورد و اخوت را 

مانی ز، اما بزرگ شناخته می شود بد زبانی و بد کالمی به عنوان یک معصیتاحادیث فوق دیده می شود از چنان که 

 این عمل قبیح و زشت تر است که این عمل باعث از هم گسیختن رابطه افراد کانون یک خانواده گردد. 

 نخواهد داشت. در روایتی در کتاب کافی چنین آمده: بیت اهل جایگاهی در نزدانسان بدکالم 

 مَعَهُ یَمْشِی هُوَ فَبَیْنَمَا مَكَاناً، ذَهَبَ إِذَا یُفَارِقُهُ یَكَادُ لَا صَدِیقُ السَّلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی کَانَ

 تٍمَرَّا ثَلَاثَ غُلَامَهُ یُرِیدُ الرَّجُلُ الْتَفَتَ إِذَا خَلْفَهُمَا یَمْشِی سِنْدِیُّ لَهُ غُلَامُ مَعَهُ وَ الحذائین فِی

 السَّلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَرَفَعَ: قَالَ ؟ کُنْتَ أَیْنَ الْفَاعِلَةِ ابْنَ یَا: قَالَ الرَّابِعَةِ فِی نَظَرَ فَلَمَّا یَرَهُ فَلَمْ

 فَإِذَا وَرَعاً لَکَ أَنَّ أَرَى کُنْتُ قَدْ أُمَّهُ تَقْذِفُ اللَّهِ سُبْحَانَ: قَالَ ثُمَّ نَفْسِهِ، جَبْهَةَ بِهَا فَصَکَّ یَدَهُ

 نِكَاحاً، أُمَّةٍ لِكُلِّ أَنَّ عَلِمْتَ أَمَا: فَقَالَ مُشْرِکَةُ، سِنْدِیَّةُ أُمَّهُ إِنَّ فِدَاکَ جُعِلْتُ: فَقَالَ وَرَعُ، لَکَ لَیْسَ

 أُمَّةٍ لِكُلِّ إِنَّ: أُخْرَى رِوَایَةُ وَفِی. بَیْنَهُمَا الْمَوْتُ فَرَّقَ حَتَّى مَعَهُ یَمْشِی رَأَیْتُهُ فَمَا: قَالَ عَنِّی، تَنَحَّ

 (304،ص0)کافی،ج       .الزِّنَا مِنَ بِهِ تحتجزون نِكَاحاً

از در خدمت ایشان به جایی رهسپار بود، غالم آن مرد  نقل شده که روزی یكی از یاران امام صادق 

آنان عقب افتاد. مرد او را صدا زد، ولی پاسخی نشنید. چندین بار او را صدا زد ولی پاسخی نشنید. به 

او را این گونه مورد خطاب قرار داد: یابن الفاعله، ای حرام زاده با تو  همین علت به او ناسزا گفت و

فرمودند: چه گفتی؟ صحابی گفت: با شنیدن این ناسزا از حرکت باز ایستاد و به او  هستم! امام صادق 

مرا با پدر و  . حضرت فرمودند:یابن رسول اهلل! چون پدر و مادرش مسلمان نبودند، لذا این ناسزا را دادم

 فرمودند: دیگر حق نداری با من رفت و آمد کنی.او را به او فحاشی می کنی؟ و به مادرش کاری نیست، چ
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در حدیث زیر  رسول خدا که  ،هیده دیگری را نیز برای زنان نام بردتوان صفات نكوعالوه بر اوصاف مذکور می

  :فرمودند به برخی از این صفات اشاره

 ،مِنْ شَرِّ نِسائِكُمْ؛ الذَّلیلَةُ فى اَهْلِهَا، العَزیزَةُ مَعَ بَعلِهَا، العَقیمُ الحَقُودُالَّتى ال تَتَوَرَّعُ عَن قَبیحٍ

ال تَسمَعُ قَولَهُ، وَ ال تُطیعُ اَمْرَهُ،  عَنْها زَوْجُها، الحِصانُ مَعَهُ اِذا حَضَرَ، الَّتىالمُتَبَرِّجَةُ اِذا غابَ 

 . فَاِذا خَالبِها تَمَنَّعَتْ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِندَ رُکُوبِها، وَ التَقْبَلُ لَهُ عُذرا وَ ال تَغْفِرُ لَهُ ذَنْبا

 (4376ح  ،320، ص 3من ال یحضره الفقیه، ج )         

از بدترین زنان شما، زنى است که در میان خویشاوندان خود، خوار و در برابر شوهرخود سرسخت باشد، 

زینت خود را نمایش دهد ولى در حضور  نازا و کینه توز بوده، از زشتى ها دورى نكند، در غیاب شوهرش

مر او را اطاعت نكند، در خلوت با حرف شنوى نداشته باشد و ا او از این کار خوددارى کند، از شوهرش

  .بهره ندهد و هیچ عذرى را از شوهرش نپذیرد و هیچ خطایى را از او نبخشد او چون شترى سرکش

 

 ؛اسالم از دیدگاهازدواج زن شایسته  صفات جسمانی

نی که جسمااوصاف  زن و مردی که می خواهند با یكدیگر ازدواج کنند باید به شرایط جسمانی یكدیگر توجه کنند.

 اسالم به مرد توصیه کرده است در انتخاب همسر به آن توجه کند عبارت اند از:

 

 باروری زن؛

های اصلی برای ازدواج وتشكیل ی انسان ها وجود دارد و از انگیزهمیل به داشتن فرزند و تداوم نسل در درون همه

د ال و ثوت فراوان نمی توانمعمتی دیگری حتی هیچ نفرزند نعمتی از جانب خداوند متعال است که خانواده است زیرا 

از طرفی این نعمت زن را به مقام مادری می رساند. مقامی که در ستایش آن رسول خدا  فرمودند:  جای آن را بگیرد.

 بهشت زیر پای مادران است.

 یبایی و دینداری او زبانزدصحیح نمی باشد حتی اگر زاز دیدگاه اسالم ازدواج با زنی که قدرت فرزند آوری ندارد،  

 باشد.خاص و عام 
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 :فرمودند  امام صادق

 حُسْنَهَا وَ جَمَالَهَا رضیت قَدْ عَمٍّ ابْنِهِ لی انَّ ، اللَّهُ نبی یا:  فَقَالَ  اللَّهُ رَسُولُ الی رَجُلُ جَاءَ

 ( 333 ،ص 2ج )کافی،                   . تَزَوَّجْهَا لَا:  فَقَالَ.  عَاقِرُ ولكنها.  دینها وَ

: ای رسول خدا! دختر عمویی دارم که زیبایی و نیكویی و دینداری آمد و گفت مردی نزد رسول خدا 

 او را پسندیده ام، اما نازا است. رسول خدا فرمودند: با او ازدواج نكن.

ان ایش باید بدان توجه کند.اوست که در انتخاب همسر مرد  زن مهم ترین ویژگی فرزند آوری  رسول خدااز دیدگاه 

 فرمودند:در این باره 

  .ةِعَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِكُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَ ةًتَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَ

 (333 ص ، 2ج )کافی،                

زیبای نازا ازدواج نكنید؛ زیرا من در روز قیامت به )جمعیت( شما بر با باکره بچه زا ازدواج کنید و با زن 

 دیگر امت ها می بالم.

 

 ؛جوان بودن

 دارند خالق تر یدر وجود جوانان شور و نشاط زندگی موج می زند. اخالق آنها نرم تر، قدرت جسمانی باالتر، فكر 

زنان زودتر از مردان به بلوغ جنسی می رسند  می کنند.ی بهتر تحمل ابسیاری از مشكالت زندگی را به امید آینده و

ی باروری می شوند و با باالرفتن سن زنان میزان باروری آنها کاهش می یابد. در حالی که مردان با این مشكل و آماده

 انتخاب کنند. خود مردان، همسرانی جوان برای ازدواج  شده تأکیداز این رو در دین اسالم  روبه رو نیستند.

 :فرمودنددر این باره   امام صادق

 نكاح وَ البطنه علی الْحَمَّامِ دُخُولُ وَ الْغَابِّ القدید اکل:  قَتَلْنَ رُبَّمَا وَ الْبَدَنَ یهدمن ثَلَاثَةَ

 (304 ص ،6 ج )کافی،                     . الْعَجَائِزِ

خوردن گوشت نمک سود گندیده، حمام ند: كشند و چه بسا می سه چیز است که بدن را ویران می کن

 رفتن با شكم پر و ازدواج با پیر زنان.
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 دوشیزه بودن

زنان بیوه و زنانی که تجربه ازدواج های قبلی داشته است که در یی به طور طبیعی دارای مزایا دوشیزگانازدواج با 

 به طور طبیعیو تجربه هیچ ازدواجی را نداشته و باکره  زیرا یک زن دوشیزهشود و یا کمتر وجود دارد. دیده نمی

  .خواهد بودتری یشبنشاط در زندگی زناشویی دارای و لطیف و قوی تر س ساحاداری خود نسبت به همسر 

 فرمودند: در این باره  رسول خدا 

 یش افْتَحْ وَ أَخْلَاقاً شی أَحْسَنُ وَ أَخْلَافاً شی أَدَرُّ وَ أَفْوَاهاً شَی اطیب فَانَّهنًّ االَبكار؛ تَزَوَّجُوا

 (334 ص ،2 ج )کافی،                                               . أَرْحَاماً

تر فشان تر و اخالقشان نیكوبا زنان باکره ازدواج کنید؛ زیرا آنان دهانشان خوشبوتر و سینه هایشان شیر ا

 هایشان بازتر است.و رحم

 :فرمودندبیان  و در روایتی امام صادق 

 مَّتْهَ وَقَدْ مُوَافِقُهُ لی کانت وَ هلكت صاحبتی انَّ:  عبداهلل البی قُلْتُ:  الكرخی ابراهیم عَنْ

 وَ دینک علی تُطْلِعُهُ وَ مالک فی تشرکه مَنْ وَ نفسک تَضَعَ این انْظُرْ:  لی فَقَالَ.  أَتَزَوَّجُ انَّ

 (303 ص ،2 ج )کافی،  .الْخُلُقِ حُسْنُ الی وَ خیر الی تَسَبَّبَ فبكرا فَاعِلًا بُدَّ لَا کنت فَانٍ ، سرک

گفتم: همسرم از دنیا رفته است و اکنون تصمیم به ازدواج دارم.  به نقل از ابراهیم کرخی: به امام صادق 

نی گرداات شریک میچه کسی را در دارایی به من فرمودند: بنگر که خویشتن را در کجا می نهی و  امام

و بر دین و رازت آگاه می کنی. پس اگر تصمیم قطعی بر این کار گرفته ای، با دوشیزه ای ازدواج کن که 

 از او به نیكی و نیک خویی یاد می شود.

 

 بودن زیبا

، و هر که در مرحله گزینش در این امر، نه یک اصل زیربنایى استدر انتخاب همسر  جمال و زیبایى یک امتیاز

همسر، معیار انتخابش در محدوده همین عامل خالصه گردد و صرفا به عنوان مالک اصلى به آن بنگرد و ارزشهایى 
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اصیل همچون کفویت ، اصالت خانوادگى ، ایمان ، اخالق را از یاد ببرد یا آنها را در درجه دوم اهمیت قرار دهد دیر 

 مین زیبایى گرفتاریهاى فراوانى را براى او به بار خواهد آورد. یا زود پشیمان مى شود و ه

 در این باره فرمودند:  اپیامبر خد

 (020میزان الحكمة، ص)            ال یُختارُ حُسنُ وَجهِ المَرأةِ على حسُنِ دِینِها.

 .نباید حُسن صورت زن را بر حُسن دیندارى او برگزید

زیبایی باطن و سیرت همراه نگردد، ممكن است عواقب و مشكالت زیادی را برای فرد اگر زیبایی ظاهر و صورت با 

و اطرافیان او به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی انسان از فرشته فام به موجودی حیوان صفت، عیاش و شهوتران 

  تبدیل خواهند شد.

ا به پیروان خود اعالم داشته و همواره به آنان خوشبختانه پیشوایان گرامى دین مقدس اسالم ، خطر چنین موضوعى ر

انتخاب همسر با مشاهده صورت زیبا و اندام موزون و حرکات دلنشین کسى مسحور و مسئله توصیه نموده اند در 

  .دلباخته او نشوند، بلكه متوجه جهات ایمانى و اخالقى او باشند تا پیوندشان مستمر و بادوام بماند

که صرفا زیبایی زن برای هر مردی خوشبختی و شادکامی را در برخواهدداشت.  ،ر را داشته باشندنباید مردان این تصو

 در این باره فرمودند:  رسول خدا

 (23، ص 01 ج ه،)وسائل الشیع    . عَلَیْهِ وَبَالًا جَمَالَهَا اللَّهُ جَعَلَ لِجَمَالِهَا امراءة تَزَوَّجَ مَنْ

بال و گرفتارى براى مرد و را  زیبایى زن خداوندهر کس زنى را صرفا به جهت زیبایى او انتخاب کند، 

 قرار می دهد.

 :فرمودندایشان در حدیث دیگری این گونه  

ال مَْن تَْزَوَّجَ امرَأةً ال یَْتَزَوَّجُها إالّ لِْجَمالِها لَم یَرَ فیها ما یُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها 

 (032، ص011)بحار امنوار، ج   إلَیهِ ، فعلَیكُم بذاتِ الدِّینِ. یَتَزَوَّجُها إالّ وَکَلَهُ اللّه

اش ازدواج کند ، دلخواه خود را در او نبیند و هر که با زنى به خاطر مال و هر که با زنى به خاطر زیبایى

، پس بر شما باد به )ازدواج با( زنان  ثروتش ازدواج کند خداوند او را به همان مال و ثروت واگذارد

 .متدیّن
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از طرفی نمی توان این امتیاز را به کلی نادیده گرفت زیرا زیبایی زن در حفظ پاکی و ایمان شوهرش و همچنین شادی 

 فرمودند: رسول خدا و نشاط زندگی مشترک تاثیر دارد. 

 (304 ص ،2 ج )کافی،            . مَهْراً أَقَلُّهُنَّ وَ وَجْهاً أَصْبَحُهُنَّ امتی نِسَاءِ أَفْضَلُ

 برترین زنان امت من خوبروترین و کم مهرترین آنان است.

 :گردیده که فرمودنداز ایشان نیز روایت نیز و 

 أَحَدُ الشَّعْرَ فَانِ ، وَجْهِهَا عَنْ لسأیَ ماکَ شَعْرِهَا عَنْ لفَلیَسأ ، جوّزَتَیَ انَّ کمدَحَأَ أَرَادَ اذا

 (311 ص ، 3ج )من الیحضره الفقیه،              .ینمالَالجَ

هرگاه یكی از شماخواهان همسر گزینی است، همچنان که از چهره ی او پرس و جو می کند، از موی او 

 نیز بپرسد؛ زیرا مو یكی از دو زیبایی است.

و نه افراط کرد و نه تفریط. زیرا خداوند خود زیباست و  ،بنابراین باید در انتخاب همسر حد تعادل را رعایت نمود

زیبایی را دوست دارد. لذا هر مردی باید برای انتخاب همسر به صورت همه جانبه همه صفات نیكوی یک زن را مد 

 نظر قرار داده و سپس در انتخاب او تصمص گیری نماید.
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