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 زدواج در قرآن در کدام آیات مطرح شده است؟ا

ازدواج در اسالم، گرچه امری مستحب است اما اگر انسانی نتواند با مجرد ماندن، خود را از گناه دور کند، 

 .ازدواج و تشکیل زندگی برای او امری واجب است

 جامع ها،مکان و هازمان یهمه در و اخروی و دنیوی زندگی در بشر راهنمای ترینعالی عنوان به کریم قرآن

 الهـی، عظیـم منبـع ایـن از شدن مندبهـره. هاستسرگشتگی یهمه پاسخگوی و هانیازمندی تمامی

 متصل عظیم معارف این به تریآسان یطریقه به را پژوهانقرآن که است هـاییروش کـارگیـری به مستلـزم

 از ییک تبیین راستای در حاضر نوشتار. است الهی آیات موضوعی بررسی ها،روش بهترین از یکی. نماید

 حیات رد آن یکننده تعیین نقش گرفتن نظر در با و ـ ازدواج ـ بشری مقوالت سازترینسرنوشت و ترینمهم

 رهدایتگ تواندمی که را چهآن قرآنی، معارف کرانبی دریای به رجوع با تا است آن بر انسان، جمعی و فردی

  نماید؛ استخراج باشد، مسیر این در طلبانحقیقت

 : جمله از ازدواج بحث در را اساسی محور چندین جهت این در

 ازدواج ضرورت و اهمیت 

 ازدواج طبیعی منشأ 

 ازدواج فواید و آثار 

 همسر انتخاب های مالک 

 خواستگاری 

 و... 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  

https://www.khabaronline.ir/news/251501/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 .رُونَیَتَفَکَّ لِّقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَیْنَکُم وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِّتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِکُمْ مِّنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ

 و تمحبّ و عشق شما میان و یابید، آرامش او کنار در که بیافرید، جفتی خودتان جنس از شما برای که است خداوندی آیات از و

 سر هب حقایق به نسبت فکر و اندیشه گردونه در که مردمی برای خداست از هائی نشانه حقیقت این در که داد، قرار مهربانی

 !برندمی

 21 آیه روم، سوره

 1ها:نکته

 ى آرامش جسم و روان.و همسر مایه 2«بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ى آرامش دل و روح است،یاد خداوند مایه

 3«أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»

 ها:پیام

 «خَلَقَ لَکُمْ» آفرینش، هدفدار است. -1

ا از تر یاى عقاید خرافى و تحقیرآمیز که زن را موجودى پستزن و مرد از یک جنس هستند. )بر خالف پاره -2

 «مِنْ أَنْفُسِکُمْ» پندارند.(جنس دیگر مى

 «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها» ى تشنّج و اضطراب.همسر باید عامل آرامش باشد نه مایه -3

 ى جنسى نیست، بلکه رسیدن به یک آرامش جسمى و روانى است.هدف از ازدواج، تنها ارضاى غریزه -4

 «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها»

 «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها» نقش همسر، آرام بخشى است. -5

ى )مودّت و رحمت، هدیه «جَعَلَ» آید.اى الهى است که با مال و مقام و زیبایى به دست نمىهدیهمحبّت،  -6

 خدا به عروس و داماد است.(

دار کند، از مدار الهى خارج و در خطّ هر کس با هر عملى که آرامش و مودّت و رحمت خانواده را خدشه -7

 ... جَعَلَ بَیْنَکُمْ شیطان است.

)مودّت و رحمت، عامل بقا و تداوم  «مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» زن و مرد، باید بر اساس مودّت و رحمت باشد. ىرابطه -8

 آرامش در زندگى مشترک است.(

شود و رحمت مودّت و رحمت، هر دو با هم کارساز است. )مودّت بدون رحمت و خدمت، به سردى کشیده مى -9

 «ةً وَ رَحْمَةًمَوَدَّ» بدون مودّت نیز دوام ندارد.(

 4«لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» ى ازدواج پى ببرند.توانند به نقش سازندهتنها اهل فکر مى -10

******************************** 
                                                           

 189: ص ،7ج نور، تفسير 1
 .28. رعد،  2
 .21. روم،  3
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -جلد، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 10قرائتى، محسن، تفسير نور،  4
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 .قَدیراً رَبُّکَ کانَ وَ صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْمآءِ مِنَ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ

 هر بر تو خدای و داد، قرار ازدواج پیوند و خویشی آنان میان و آفرید، آب از را بشر که خداوندی اوست و

 .دارد قدرت چیزی

 54 آیه فرقان، سوره

 ها:نکته

خُلِقَ مِنْ » ى:و آیه 5«أَ لَمْ نَخْلُقْکُمْ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ» ى:ى انسان است، به دلیل آیهمراد از آب در این آیه، نطفه

 6«ماءٍ دافِقٍ

آید، نظیر پیوند پدر و فرزند و برادران با یکدیگر. پیوندى است که از طریق زاد و ولد به وجود مى« نسب»

ى دیگر به وجود به معناى داماد است و دامادى پیوندى است که بین یک مرد و یک خانواده« صهر»ى کلمه

 گویند.شاوندى سببى مىآید، مانند پیوند داماد با بستگان همسرش که در اصطالح به آن خویمى

 ها:پیام

و هم سایر  7«وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ» هم حیوان، «خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً» هم انسان از آب است، -1

 8«ءٍ حَیٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ» موجودات زنده.

هاى نژادى پوچ پس امتیازات و برترى «خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً» اند،شدهها از یک مادّه آفریده ى انسانهمه -2

 است.

 )تنوین نشانه عظمت است( «بَشَراً» انسان موجود با عظمتى است. -3

 «نَسَباً وَ صِهْراً» گیرد.زندگى انسان بر اساس پیوندهاى سببى و نسبى شکل مى -4

نَسَباً » تگان سببى سخن به میان آمده است تا رمز اولویّت آنان باشد.در این آیه از بستگان نسبى قبل از بس -5

 9«وَ صِهْراً

******************************** 

  

                                                           
 .20. مرسالت،  5
 .6. طارق،  6
 .45. نور،  7
 .30. انبياء،  8
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 270: ص ،6جقرائتى، محسن، تفسير نور،  9
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 .عَلِیم اسِع وَ اللَّهُ وَ فَضْلِه مِن اللَّهُ یُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ یَکُونُواْ إِن إِمَائکُم وَ عِبَادِکم مِنْ الصَّالِحِینَ وَ مِنکم الْأَیَامَی أَنکِحُواْ وَ

 نگدستت و فقیر اگر را درستکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنین دهید، همسر را خود همسربی زنان و مردان

 .است آگاه و دهندهگشایش خداوند سازدمی نیازبی را آنان خود فضل از خداوند باشند،

 32 آیه نور سوره

 10ها:نکته

، یعنى کسى که همسر ندارد، خواه مرد باشد یا زن، باکره باشد یا بیوه. «قَیّم» ، بر وزن«أیم»جمع « ایامى»

گرى در امر ازدواج است. چنانکه در روایت آمده است: کسى که دیگرى ها، شفاعت و واسطهگرىبهترین واسطه

 11ى عرش خداست.را داماد یا عروس کند، در سایه

دهند، اگر فرزند مرتکب گناه شود، والدین در گناه فرزندشان را همسر نمىپدر و مادرى که با داشتن امکانات، 

 12او شریک هستند.

 ازدواج در اسالم

داند و لذا پاپ و داند، بر خالف مسیحیت که مجرد بودن را ارزش مىاسالم ازدواج را امرى مقدس مى

الح ر جلوگیرى از فساد بیشتر و به اصطروحانیون مسیحى نباید ازدواج کنند و جواز ازدواج براى مسیحیان بخاط

 دفع افسد به فاسد است.

 کنیم:ى ازدواج، روایات بسیارى آمده است که به چند مورد آن اشاره مىدرباره

 ى ازدواج است.ى زندگى، در سایه* امام صادق علیه السالم فرمود: توسعه

 .* کسى که از ترس فقر ازدواج نکند، به خداوند سوءظن برده است

 13است که همسر ندارد.* دورکعت نماز کسى که همسر دارد، بهتراز هفتاد رکعت نماز کسى

 14فوائد ازدواج

 . انس و آرامش1

: از 15«ةًوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ» فرماید:قرآن مى

هاى خدا آن است که از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در نزد آنان آرامش یابید و میان شما مودّت و نشانه

 رحمت قرار داد.

                                                           
 177: ص ،6ج نور، تفسير 10
 . تفسير نورالثقلين. 11
 البيان.. تفسير مجمع 12
 باشد.مى. مجموعه روایات از تفسير نورالثقلين  13
 178: ص ،6ج نور، تفسير 14
 .21. روم،  15
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نیازهاى بشر انس و الفت است و لذا تنهایى براى او دشوار است و نیاز به کسى دارد که امین و غم خوار یکى از 

اند این توو مهربان و رازدار او باشد تا با او انس بگیرد و عشقش را خالصانه نثار او کند. بهترین فردى که مى

فوائد بسیار ازدواج، تنها این مورد را نام برده  نیاز را تامین کند همسر است، چه زن و چه شوهر. قرآن از میان

 ترین فائده است.شود مهمکه معلوم مى

 . حفظ عفت و مصونیت از گناه2

کند  هر کس ازدواج 16«من تزوج فقد أحرز نصف دینه»رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در یک روایت فرمود: 

 نیمى از دینش را حفظ کرده است.

هر که دوست دارد در قیامت  17«من أحب أن یلقى اهلل طاهرا مطهرا فلیلقاه بزوجة»مود: و در روایتى دیگر فر

 خدا را پاک و پاکیزه مالقات کند همسر اختیار کند.

 . سالمتى جسم و روان3

ى جنسى، براى سالمت جسم و جان یک ضرورت است و گویند: ارضاى صحیح و به موقع غریزهدانشمندان مى

هاى روانى و امراضى از قبیل: ضعف اعصاب، اضطراب، افسردگى، یأس، تشنّج، تندخویى، رىترک آن باعث بیما

 18شود.گیرى و گاهى سوء هاضمه و سردرد مىبدبینى، گوشه

 . بقاى نسل4

بقاى نسل بشر در گرو ازدواج و زناشویى است و در اسالم امر تربیت نسل یکى از وظایف والدین شمرده شده 

 گیرد.د بازخواست قرار مىکه در قیامت مور

 . استقالل5

شوند، در حالى که پس از ازدواج، به دختر و پسر، قبل از ازدواج جزئى از خانواده و تابع والدین محسوب مى

 پذیرند.گیرند و مسئولیت مىطور مستقل تصمیم مى

 . امنیت جامعه6

 جنایت و تجاوز به عنف و خودکشى تا حدّ زیادى اگر بنیاد خانواده مستحکم باشد، از فساد، طغیان، قتل و سرقت،

 19زند که از کانون گرم خانواده محرومند.شود، چون اکثر این موارد از افرادى سر مىکاسته مى

                                                           
 .328، ص 5. كافى، ج  16
 .12. النوادر راوندى، ص  17
 .26. انتخاب همسر، امينى، ص  18
 .29. انتخاب همسر، ص  19
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 20دقّت در انتخاب همسر

 افکنى پس مراقب باش.امام صادق علیه السالم فرمود: زن به منزله گلوبندى است که بر گردن مى

زیادى از  کنید. بحش احساسات غلبه نکند. عجله نکنید و پس از فکر و مشورت و گفتگو اقدامدر انتخاب همسر 

اش عدم دقت در انتخاب همسر است. همسر شریک زندگى است و تاثیرش تا پایان اختالفات خانوادگى ریشه

ا پارک صورت معموال ازدواجهاى سطحى که با یک برخورد و آشنایى در اتوبوس و ی عمر و تا قیامت هست.

 گیرد عاقبت خوبى ندارد.مى

 21هاى همسر خوبویژگى

 . دین و ایمان1

کِحُوا نْوَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ ال تُ» فرماید:الف. قرآن مى

النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى  الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْد  مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى

کنیزى با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک  او با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بیاورند و همان 22«الْجَنَّةِ

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

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

إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو ما لها و کل إلى ذلک و إذا تزوجها لدینها »ب. امام صادق علیه السالم فرمود: 

 ؛ هنگامى که مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج کند، به همان واگذار23«رزقه اهلل الجمال و المال

 سازد.شود و هرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کند، خداوند مال و جمال را رزق او مىمى

 . اخالق خوب و خوش2

یست، اخالق نامام رضا علیه السالم در جواب یکى از یارانش که نوشته بود قصد ازدواج با کسى را دارم که خوش

 24فرمودند: اگر بد اخالق است با او ازدواج نکن.

 شود. امورى همچون:در زندگى باعث شیرینى زندگى و رشد خانواده مىاخالق 

توقعى، شناسى، نجابت، کمراستگویى، امانتدارى، خوش زبانى، خیرخواهى، گذشت و ایثار، بردبارى، وظیفه

 خوئى، و ... امتیازات یک انسان است که اسالم به آنها اهمیت داده است.نرم

                                                           
 179: ص ،6ج نور، تفسير 20
 179-180: ص ،6ج نور، تفسير 21
 .221. بقره،  22
 .333، ص 5. كافى، ج  23
 .563، ص 5. كافى، ج  24
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 . اصالت خانوادگى3

أیها الناس ایاکم و خضراء الدمن. قیل یا رسول اهلل و ما خضراء الدمن؟ قال: »ى اهلل علیه و آله فرمود: پیامبر صل

روید بپرهیزید. گفتند: یا رسول اللّه مراد هایى که بر زباله مى؛ مردم از سبزه25«المرأة الحسناء فى منبت السوء

 اند.روئیدهاى ناپاک چیست؟ فرمود: زنان زیبارویى که در خانواده

 . سواد و تحصیالت4

و  شود به تفاهم رسیدعلم و دانش براى انسان یک کمال و براى همسر یک مزیت است. با فرد باسواد زودتر مى

ها در کشور هاى بهترى براى آینده ریخت. البتّه هر باسوادى، باتدبیر نیست. متاسفانه مدارس و دانشگاهبرنامه

 دهند.ما درس زندگى نمى

 . سالمت جسم5

سالمت جسم از نعمتهاى بزرگ الهى و از مزایاى یک همسر است. در روایت است با کسانى که بیماریهاى مسرى 

 د.خواهدارند ازدواج نکنید. البته ازدواج با ایثارگران جانباز، لیاقت و شایستگى و از خودگذشتگى مى

 . تناسب سنّى6

. تمایالت جنسى نیز در هر سنّى یکسان نیست، پس باید بین سنّ دختر انسان در سنین مختلف حاالت متفاوت دارد

 کند.و پسر تفاوت فاحش نباشد، که زندگى را با مشکالتى روبرو مى

 26مهریه

گویند و پشتوانه زن است در کند و لذا به آن صداق مى. مرد براى اثبات صداقت خویش، مهریه را نثار زن مى1

 ا مرگ همسر.طول زندگى و پس از طالق ی

هاى سنگین مذمّت شده و چنین آمده است که مهریه . مقدار مهر در اسالم تعیین نشده، اما در احادیث از مهریه2

 27شود.زیاد مایه کینه و عداوت مى

 . مرد باید سعى کند در اولین فرصت که تمکن پیدا کرد مهریه زن را بپردازد.3

 تواند با آن بکند، ببخشد یا تجارت کند.مى. زن مالک مهر است و هر کارى بخواهد 4

 28. در روایات، به مردى که قصد دادن مهریه را نداشته باشد، سارق و زناکار اطالق شده است.5

 جهیزیه

                                                           
 332ص  5كافى ج  25
 181: ص ،6ج نور، تفسير 26
 .237مکارم االخالق ص  27
 .21، ص 15. وسائل، ج  28
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. داماد، نه شرعا و نه قانونا حق مطالبه جهاز را ندارد، گرچه مرسوم است که خانواده عروس اسباب و لوازم 1

 نند.کزندگى را خریدارى مى

 . جهاز براى تامین آسایش دو زوج جوان است، نه فخرفروشى و خودنمایى.2

 . لیست جهاز حضرت فاطمه:3

یک تختخواب از لیف خرما  -5دو عدد تشک،  -4یک حُلّه سیاه  -3یک روسرى بزرگ  -2یک پیراهن  -1

یک  -11چرمى یک مشک  -10یک کاسه مسى  -9یک آسیاب دستى  -8یک حصیر  -7چهار عدد بالش  -6

یک کوزه  -16یک آفتابه  -15یک پرده  -14یک ظرف آبخورى  -13یک کاسه شیر  -12طشت لباسشویى 

 یک عبا -19دو کوزه سفالین  -18یک پوست براى فرش  -17

 مراسم عقد و عروسى

 در اسالم سفارش شده مراسم عقد و عروسى با حضور مردم و همراه با شادى برگزار شود.

ى اهلل علیه و آله عقد فاطمه زهرا علیها السالم را در مسجد، در حضور انصار و مهاجرین اجرا رسول خدا صل

 کردند و دستور دادند بین حاضرین خرما پخش کنند.

هنگام عروسى حضرت زهرا علیها السالم رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به همسرانش فرمود: فاطمه را آرایش 

 29را فرش کنید تا او را به خانه شوهر بفرستیم.کنید و خوشبو سازید، اطاقش 

همچنین به زنان مهاجر و انصار فرمود: فاطمه را تا خانه شوهر همراهى کنید و شادى کنید، لیکن مواظب باشید 

 چیزى نگوئید که خدا بدان راضى نباشد.

 30ها:پیام

 «وَ أَنْکِحُوا»همسر است. خانواده و جامعه، مسئول ازدواج افراد بى -1

 «وَ أَنْکِحُوا»ازدواج در اسالم، امرى مقدّس و مورد تأکید است.  -2

 وَ»توانند پیشقدم شوند. الزم نیست خواستگارى، از طرف خاصّى باشد، هر یک از طرفین ازدواج مى -3

 «أَنْکِحُوا

، وا، یَغْضُضْنَیَغُضُّ»تنها سفارش به ترک نگاه حرام، کافى نیست، براى ازدواج جوانان باید اقدام کرد.  -4

 «أَنْکِحُوا

 شود.(، شامل آنان نیز مى«ایامى« ) »وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى»زنان بیوه را همسر دهید.  -5

)یعنى باید طرفین صالحیّت اداره زندگى مشترک را « وَ الصَّالِحِینَ»داشتن صالحیّت، شرط ازدواج است.  -6

 داشته باشند.(

                                                           
 .131، ص 43. بحار، ج  29
 182: ص ،6ج نور، تفسير 30
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و داماد کردن افراد صالح، تشویقى است که جوانان الابالى و هرزه نیز خود را اقدام جامعه براى عروس  -7

 ... )بنا بر این که مراد از صالحیّت، صالحیّت اخالقى و مکتبى باشد.( در مدار صالحان قرار دهند. وَ الصَّالِحِینَ

 «مْ، إِمائِکُ، عِبادِکُمْمِنْکُمْ»ها نیست. )زن، مرد، غالم و کنیز( در تأمین نیازهاى جنسى، فرقى میان انسان -8

 فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ ... -9

 «یُغْنِهِمُ اللَّهُ»در صورت فقر، به ازدواج اقدام کنید و بر خدا توکّل نمایید.  -10

 فقر، براى عروس وداماد عیب نیست. إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ ... -11

خداوند، تأمین زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیله وسعت و برکت زندگى است.  -12

 «یُغْنِهِمُ اللَّهُ»

 «واسِع  -فَضْلِهِ»ى فضل بى پایان اوست. هاى الهى از سرچشمهتحقّق وعده -13

 31«واسِع  عَلِیم »حکمت اوست. فرماید، بر اساس علم و اى که خداوند نصیب بندگانش مىرشد و توسعه -14

 

  

                                                           
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -جلد، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 10قرائتى، محسن، تفسير نور،  31
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مانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ ال یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتابَ

للَّهِ الَّذِی آتاکُمْ وَ ال تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ ا

 «33»عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُور  رَحِیم  

، پاکدامنى و عفت پیشه کنند، تا آن که خداوند از کرم خویش، آنان یابندى( ازدواج نمىو کسانى که )وسیله

نیاز نماید. و هر کدام از غالمان و کنیزان شما که خواهان بازخرید و آزادى )تدریجى( خود باشند، اگر را بى

دا به خدر آنان خیر و شایستگى دیدید، تقاضاى آنان را بپذیرید و )براى کمک به آزاد شدن آنان( از مالى که 

شما داده به آنان بدهید، و کنیزان خود را که تصمیم بر پاکدامنى دارند، به خاطر رسیدن به مال دنیا به فحشا 

ى اند، بخشندهوادار نکنید، و هر کس آنان را مجبور کند، همانا خداوند براى آنان که به اکراه وادار گشته

 .مهربان است

 33سوره نور آیه 

 32ها:نکته

تواند سفارش کرد ازدواج کند، سپس به غیر متأهّالن سفارش عفت و پاکدامنى نمود. ابتدا باید به هرکس که مى

 آمده است( «وَ لْیَسْتَعْفِفِ» قبل از آیه« وَ أَنْکِحُوا» )آیه

د خداونکردند. لذا چنانکه در روایات آمده است: در جاهلیّت، کنیزان را براى کسب درآمد به فحشا وادار مى

 فرماید: به جاى آنکه کنیزان را به گناه وادار کنید، زمینه ازدواج آنان را فراهم سازید.مى

 توانیم پیش بگیریم:در مورد رفتار با اسیران جنگى، یکى از این چند راه را مى

 گردند.ى اسیران را یکجا آزاد کنیم، که در این صورت، دوباره به جنگ باز مىالف: همه

 را بکشیم، که این، امرى غیر انسانى است.ب: همه 

المال مسلمانان، مخارج آنان را تأمین کنیم. )دراین طرح، باید بى اى گرد آوریم و از بیتسرا را در منطقهج: اُ

 ى مجرمان را بپردازند(.گناهان هزینه

ر قرار کنند و به تدریج تحت تأثیى اسالم و مسلمانان را مشاهده د: آنها را میان مسلمانان تقسیم کنیم تا سیره

هاى مختلف، آنها را آزاد کنیم، که این طرح، بهترین است، و طرح اسالم نیز گیرند و مسلمان شوند، سپس از راه

 همین است.

 دادند وبگذریم که نظام جنگ در آن زمان این بود که اسیر جنگى را به عنوان برده مورد استفاده قرار مى

باید  دهند و ما نیزها قرار مىکرد، همان گونه که امروز در دنیا اسیران را در اردوگاهبه مثل مى اسالم نیز مقابله

 المللى جنگ را تا آنجا که منافاتى با مذهب ما نداشته باشد بپذیریم.قوانین بین

  

                                                           
 184: ص ،6ج نور، تفسير 32
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 ها:پیام

 «لْیَسْتَعْفِفِوَ » دسترسى نداشتن به همسر، مجوّز گناه نیست، صبر و عفّت الزم است. -1

)چون  «وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ ال یَجِدُونَ نِکاحاً»هر کجا احساس خطر بیشتر باشد، سفارش مخصوص الزم است.  -2

افراد غیر متأهل بیشتر از دیگران در معرض فحشا و منکر هستند، خداوند در فرمان به عفّت، آنان را مخاطب 

 قرار داده است(

ى مال از راه حرام نروند و عفّت و تقوا از خود نشان دهند. مکانات ازدواج، به سراغ تهیّهجوانان بخاطر ا -3

 «حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»

 ، هم خانواده و حکومت«وَ لْیَسْتَعْفِفِ»در حفظ عفّت و پاکدامنى عمومى، هم باید جوانان خود را حفظ کنند،  -4

 «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ»، و هم ثروتمندان جامعه به پاخیزند. «ا الْأَیامىوَ أَنْکِحُو»قیام کند 

 «مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ»در قرارداد با زیردستان خود، سند کتبى داشته باشید.  -5

 «فَکاتِبُوهُمْ»ست. هاى مختلفى دارد. یکى از آنها قرارداد بازخرید ااسالم براى آزادى بردگان، طرح -6

 «مالِ اللَّهِ»داده است.  دارایى و اموال را از خود ندانید بلکه از خداست که چند روزى امانت به شما -7

 «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ»ثروتمندان، در قبال ازدواج زیردستان خود، مسئولیّت دارند.  -8

 «وَ ال تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ»رام، ممنوع است. بکارگیرى زیردستان در امور ح -9

 ى گناهان است. ال تُکْرِهُوا ... لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیادنیاطلبى، سرچشمه -10

 «لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا»هاى نامشروع جایز نیست. اندوزى از راهثروت -11

 به معناى عارضى و زودگذر است(« عَرَضَ» )کلمه« عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا»دگذر است. دنیا زو -12

 ارزشها نباید فداى مال و مادیّات شود. ال تُکْرِهُوا ... لِتَبْتَغُوا -13

 «ال تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ»حریم کنیزان مانند دخترانِ آزاد است.  -14

 «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً»عفت براى زن بهترین ارزش است. پاکدامنى و  -15

 سرچشمه بخشى از گناهان، بزرگترها هستند. ال تُکْرِهُوا ... أَرَدْنَ تَحَصُّناً -16

 33«فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُور  رَحِیم »گیرند. افراد مجبور شده به گناه، مورد عفو قرار مى -17

*******************************  

                                                           
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 185: ص ،6ج نور، تفسيرقرائتى، محسن،  33
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ا ا خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّهُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلً

 «189»لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً 

او خدایى است که شما را از یک نفس )جان( آفرید و همسرش را از )نوع( او قرار داد تا بدان آرام گیرد. پس 

چون با او بیامیخت، بارى سبک بر گرفت )و باردار شد( و )مدّتى( با آن سر کرد، چون زن سنگین شد، آن دو 

عاً اى به ما بدهى، قطپروردگارشان، درخواست کرده )و گفتند:( که اگر فرزند شایسته )زن و شوهر( از خداوند،

 (189)اعراف،  از سپاسگزاران خواهیم بود.

 34ها:پیام

 «وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها» گوهر وجودى زن و مرد یکى است. -1

 «لِیَسْکُنَ إِلَیْها» کند.برطرف مىهاى روانى را ازدواج و همسر، عامل آرامش روح و زندگى است وناآرامى -2

 «لِیَسْکُنَ إِلَیْها» اساس زندگى بر انس و الفت است، نه اختالف و شقاق. -3

 «تَغَشَّاها» مسائل جنسى را با کنایه بیان کنیم. -4

 «تَغَشَّاها» آمیزش زن و شوهر باید در پنهانى باشد. -5

 «خَفِیفاً، أَثْقَلَتْ» باشد.رشد جنین، تدریجى است، تا زن آمادگى داشته  -6

 «فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا» شود.تا بار انسان سنگین نشود، متوجّه مسئولیّت خود نمى -7

ى توجّه به خدا و پیدایش حالت روحى و معنوى و آماده نمودن دل و وجدان انسان است. مانند مشکالت، وسیله

برند و پذیراى هرگونه موعظه و دائم در اضطراب به سر مىخبرند زنان باردار که چون از تقدیر الهى بى

 باشند.راهنمایى مى

 «دَعَوَا» کنند.پدر و مادر در سرنوشت فرزند، احساس مسئولیّت مى -8

 «آتَیْتَنا» انسان فطرتاً میل به بقاى نسل و فرزند دارد. -9

 «آتَیْتَنا» فرزند را از خدا بدانیم، نه از وسائل دیگر یا خودمان. -10

 «صالِحاً» آمیزش جنسى تنها براى لذّت و شهوت نیست، بلکه براى بقا و دوام نسل صالح است. -11

 «.یتنا ولداًآت»و نفرمود:  «آتَیْتَنا صالِحاً» تفاوتى وفساد.انسان فطرتاً به دنبال صالح و اصالح است، نه بى -12

قَلَتْ فَلَمَّا أَثْ» تولّد او اقدام کرد و از خدا استمداد جست. براى صالح و تربیت صحیح فرزند، باید پیش از -13

 35«دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً

******************************** 
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 یُؤْمِنُ نکُمْمِ کاَنَ مَن بِهِ یُوعَظُ ذَالِکَ بِالمْعْرُوف بَیْنهَم تَرَاضَوْاْ إِذَا أَزْوَاجَهُنَّ یَنکِحْنَ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا وَ

 .تَعْلَمُون لَا أَنتُمْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ أَطْهَر وَ لَکم أَزْکیَ ذَالِکم االَخِر الْیَوْم وَ بِاللَّهِ

! نندک ازدواج خویش،( سابق) همسران با که نشوید هاآن مانع رساندند، پایان به را خود عدّه و دادید طالق را زنان که هنگامی و

 وزر و خدا به ایمان که شما، از افرادی تنها که است دستوری این. گردد برقرار تراضی ایپسندیده طرز به آنان، میان در اگر

 ستنش برای و مؤثرتر، شما( هایخانواده) رشد برای ،(دستور) این(. کنندمی عمل آن، به و) گیرندمی پند آن، از دارند، قیامت

 .دانیدنمی شما و داندمی خدا و است مفیدتر هاآلودگی

 232 آیه بقره، سوره

 ها:نکته

اگر زنان مطلّقه، با همان شوهران سابق خود توافق کرده و ازدواج کنند، در پاکى و تزکیه فرد و جامعه، تأثیر 

زیرا در این نوع ازدواج، اسرار یکدیگر مخفى مانده و فرزندان به آغوش  «لَکُمْ وَ أَطْهَرُ ذلِکُمْ أَزْکى» بسیار دارد.

اند، از جدائى مجددّ گردند و چون زن و شوهر طعم تلخ طالق را چشیدهوالدین و سرپرست واقعى خود برمى

 نگرانند.

 ها:پیام

فاَل » ست و در ازدواج مجدّد، اجازه از دیگرى الزم نیست.رأى زن مطلقه، در انتخاب شوهر محترم ا -1

 «تَعْضُلُوهُنَّ

با یک طالق، براى همیشه بدبین نباشید. چه بسا بعد از طالق، دو طرف پشیمان شده و آماده زندگى مجدّد  -2

 «یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ» اى باشند.به گونه شایسته

 «تَراضَوْا بَیْنَهُمْ» شرط اصلى ازدواج، رضایت طرفین است. -3

 «تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» توافق بر ازدواج، باید عقالیى وعادالنه باشد. -4

ه کنند، باید در ایمان خود نسبت بکسانى که در راه ازدواجِ مشروع دیگران، کارشکنى ومشکل آفرینى مى -5

 «کَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِفَال تَعْضُلُوهُنَّ ... ذلِ» خدا و قیامت شکّ کنند.

هاى طبیعى و مشروع، جلوگیرى نکنید. چه بسا زن و مردى که میان آنها طالق جدایى افکنده، از از جاذبه -6

یعى و ر به طور طبیکدیگر خاطرات شیرینى نیز داشته باشند و گاه و بیگاه آن خاطرات را یاد بیاورند که اگ

 «لَکُمْ وَ أَطْهَرُ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ... ذلِکُمْ أَزْکى» مشروع به هم نرسند، خطر انحراف وجود دارد.

 «لَکُمْ وَ أَطْهَرُ یَنْکِحْنَ ... ذلِکُمْ أَزْکى» همسر بمانند.براى حفظ سالمتى جامعه، زنان مطلقه نباید بى -7

 همسرى، فوق درک بشر است.و بازگشت به همسر اوّل و همچنین مفاسد طالق و بى برکات ازدواج مجدّد -8

 36«وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»

******************************** 
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 یَأْتِینَ أَن إِلَّا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ مَا بعضِ به لِتَذْهَبُواْ تَعْضُلُوهُنَّ لَا وَ کَرْهًا النِّسَاءَ تَرِثُواْ أَن لَکُمْ یحَلُّ لَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا

 .یرًاکَثِ خَیرْاً فِیهِ اللَّهُ یجَعَلَ وَ شَیْا تَکْرَهُواْ أَن فَعَسیَ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِن بالْمَعْرُوف عَاشرِوهُنَّ وَ مُّبَیِّنَة بِفَاحِشَةٍ

 ،(هاآن برای ناراحتی ایجاد و) اکراه روی از زنان، از که نیست حالل شما برای! ایدآورده ایمان که کسانی ای

 مگر !کنید تملک ،(مهر از) ایدداده هاآن به را آنچه از قسمتی که ندهید قرار فشار تحت را آنان و! ببرید ارث

( هتیج به) ها،آن از اگر و! کنید رفتار شایسته طور به آنان، با و دهند؛ انجام آشکاری زشت عمل هاآن اینکه

 در راوانیف خیر خداوند و نباشد، شما خوشایند چیزی بسا چه!( نگیرید جدایی به تصمیم فوراً) داشتید، کراهت

 !دهدمی قرار آن

 19 آیه نساء، سوره

 ها:نکته

 به این باشد که تنها اموالشد، ممکن است آیه اشاره بر خالف سنّت جاهلیّت، که گاهى زن نیز به ارث برده مى

تواند بعد از فوت شوهرش، همسر دیگرى انتخاب قابل ارث است و همسرِ متوفّى، ارثِ کسى نیست. او خودش مى

 کند.

 ها:پیام

 «ال یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً» اسالم، مدافع حقوق زن است. -1

 «ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ» رام است.گرفتن مهریه با زور و اجبار، حبازپس -2

 إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ ... ال تَعْضُلُوهُنَگیرى دارد.عفّتى باشد، مرد حقّ سختتنها در صورتى که زن در معرض بى -3

 بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ

 «مَعْرُوفِعاشِرُوهُنَّ بِالْ» با زنان باید خوش رفتارى کرد. -4

 ها شکیبا باشد. )خطاب آیه به مردزیرین آسیاى زندگى است و باید با خوشرفتارى، بر سختىمرد، سنگ -5

 عاشِرُوهُنَ ... ال تَعْضُلُوهُنَ است.(

 ... یَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً هاى زندگى است.بسیارى از خیرات، در البالى ناگوارى -6

 فِیهِ» و داشتن حلم و حوصله، براى سعادت فرزندان، بهتر از جدایى و طالق است. حلّ مشکالت خانواده -7

 «خَیْراً کَثِیراً

همیشه خیر و شرّ ما همراه با تمایالت ما نیست، چه بسا چیزى را ناخوشایند داریم، ولى خداوند خیر زیاد  -8

 37افِیهِ خَیْراً کَثِیر ... أَنْ تَکْرَهُوا فَعَسى ى مصالح خویش آگاه نیست.در آن قرار داده باشد. زیرا انسان به همه

******************************** 
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 هُمْ اللَّهِ مَتِبِنِعْ وَ یُؤْمِنُونَ فَبِالْبَاطِلِ أَ  الطَّیِّبَاتِ مِّنَ رَزَقَکُم وَ حَفَدَةً وَ بَنِینَ أَزْوَاجِکُم مِّنْ لَکُم جَعَلَ وَ أَزْوَاجًا أَنفُسِکمُ مِّنْ لَکُم جَعَلَ اللَّهُ وَ

 یَکْفُرُون

ما ها شو خداوند از جنس خودتان همسرانى برایتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى قرار داد و از پاکیزه

 (72نحل،)ورزند؟.آورند و به نعمت الهى کفر مىرا روزى داد، پس آیا )باز هم( به باطل ایمان مى

 ها:نکته

به داماد، فرزند، نواده و حتّى اعوان و خدمه و فرزندى که همسر از شوهر دیگر داشته،  «حَفَدَةً» خوانیم کهدر تفسیر طبرى مى

 «حَفَدَةً» شود، در تفسیر المیزان آمده کهگفته مى

 شود.شتابند، به آنها حفده گفته مىمىتر به کمک والدین به معناى سرعت در عمل است و چون نزدیکان، سریع« حافد»جمع 

 چرا در این آیه نام پسران آمده، ولى نام دختران نیامده است؟ سؤال:

پسران و دختران هر دو باشند و ممکن است دختران مصداق طیبات باشند که  «بَنِینَ» ممکن است مراد از پاسخ:

 :فرمایدى نور مىسوره 26ى در آیه آمده است، چنانکه در آیه

 ى دخترى است، نیازى به نام دختر نباشد.که به معناى نوه «حَفَدَةً» و ممکن است با وجود «الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ»

 ها:پیام

 ... وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ هاى الهى است. )همسر وسیله آرامش و فرزند مایه امید است(همسر و فرزند، از نعمت -1

 بَنِینَ ... أَزْواجاً

 «جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ» هاى الهى، سنخیّت میان زن و شوهر است.از الطاف و حکمت -2

 أَزْواجاً ... وَ اللَّهُ جَعَلَ ى مدبّرانه الهى است.ازدواج، یک برنامه -3

و هم نیازهاى  بَنِینَ وَ حَفَدَةً ... مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً کند.خداوند، هم نیازهاى روحى و روانى را تأمین مى -4

 «رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ» مادى را.

 «رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ» پسند بودن رزق اوست.از الطاف حکیمانه الهى، دل -5

لِ أَ فَبِالْباطِ» گرایى و کفران نعمت است.هاى الهى، باطلترک ازدواج و جلوگیرى از فرزند و تحریم حالل -6

 «یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ

 «بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ» خوارى، کفران نعمت الهى است.با وجود همسر و رزق حالل، زنا و حرام -7

 «وَ حَفَدَةًجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنِینَ » انسان میل به ماندگار شدن خود یا یادگارهاى خود دارد. -8

 ... مْجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُ ها و الطاف، مخاطب خود را آماده کنید، سپس از او انتقاد کنید.ابتدا با بیان نعمت -9

 38أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمِنُون ... وَ رَزَقَکُمْ ... أَزْواجِکُمْ

******************************** 
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 الْمُؤْمِنِینَ بَشِّرِ وَ مُالقُوهُ أَنَّکُمْ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِأَنْفُسِکُمْ قَدِّمُوا وَ شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَکُمْ فَأْتُوا لَکُمْ حَرْثٌ نِساؤُکُمْ

یک( براى کار نزنان شما کشتزار شمایند، هرجا وهرگاه که بخواهید، به کشتزار خود درآیید )وبا آنان آمیزش نمائید( و )در انجام 

 خود، پیش بگیرید واز خدا پروا کنید وبدانید که او را مالقات خواهید کرد، وبه مؤمنان بشارت ده.

 (223بقره،) 

 ها:نکته

 9اند كه بذر مرد را در درون خود پرورش داده و پس از در اين آيه، زنان به مزرعه و كشتزارى تشبيه شده

رود، كنند. همچنان كه انسان، بدون كشت و مزرعه از بين مىتقديم مىماه، گل فرزند را به بوستان بشرى 

 گردد.جامعه بشرى نيز بدون وجود زن نابود مى

ى هوسبازى نيستند، بلكه رمز بقاى نسل بشر هستند. پس الزم است در آميزش جنسى، هدف انسان زنان وسيله

ات و حاالتى نيز هدف مقدّسى دنبال شود. توليد يك نسل پاك كه ذخيره قيامت است باشد و در چنين لحظ

دهد كه از راههاى غير مجاز، بهره جنسى نبريد و به نحوى حركت كنيد كه در هشدار مى «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» ىجمله

 ى عمل صالح و خيرات آن روز باشند.قيامت سرافراز باشيد و اوالد و نسلى را تحويل دهيد كه مجسمه

 ها:پیام

 «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» ى مناسب است و سالمت بذر، شرط تولید بهتر است.مناسب همچون مزرعههمسر  -1

حَرْثٌ » بذر و زمین، هر دو در تولید نقش مهمّى دارند. زن و مرد نیز در بقاى نسل آینده نقش اساسى دارند. -2

 «لَکُمْ

 در این آیه «فَاعْتَزِلُوا» است. در آیه قبل فرمود:هاى دراز مدّت گیرىهاى موسمى، بهرهدر کنار ممنوعیّت -3

 «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ» فرماید:مى

 «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ» در آمیزش، مرد باید به سراغ زن برود. -4

غرائز نیز باید جهت خدایى بگیرند. اگر هدف از آمیزش، فرزندانى پاک و ذخیره قیامت باشد، آن نیز رنگ  -5

 «قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ» گیرد.الهى مى

 کنند که صاحب فرزندانى جهادگر شوند.در صحیح بخارى آمده است: اولیاى خدا در آمیزش قصد مى

 «قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ» مند خواهید شد.اگر نسل پاک تحویل دهید، خودتان بهره -6

گذار تاریخ و فرستنده هدایاى و سرمایه هاگذار آبادىزن، نه کاالست و نه منشأ تاریکى، بلکه او بنیان -7

 «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ» اخروى است.

 «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ ... وَ اتَّقُوا اللَّهَ» در مسائل جنسى، تقوا را مراعات کنید. -8

 «اتَّقُوا اللَّهَأَنَّى شِئْتُمْ ... وَ » هاى نفسانى باید با تقوا کنترل شود.خواسته -9

 39«اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُالقُوهُ» باشد.ى رسیدن به تقوا مىایمان به آخرت، بهترین وسیله -10
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  تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ زَوْجَیْنِ خَلَقْنا ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ وَ

 (49ذاریات،) و از هر چیز دو زوج آفریدیم، باشد که یاد کنید و پند گیرید.

 ها:نکته

تواند و هم مى 40«أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها» به معناى دست باشد، همانند آیه« ید»تواند جمع هم مى« أید»کلمه 

هاى مختلفى به معناى تأیید آمده است، مصدر، به معناى قوّت و قدرت باشد. چنانکه در قرآن از این ریشه، واژه

 41«هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ» مانند:

 به معناى گستردن چیزى براى استراحت است.« مهد»و « فرش»کلمات 

 ها:پیام

 «إِنَّا لَمُوسِعُونَ» آسمان در حال گسترش است و این گسترش ادامه دارد. -1

)زایندگى و استمرار حیات و زندگى، به  زَوْجَیْنِ ... ءٍمِنْ کُلِّ شَیْ قانون زوجیّت در همه چیز حاکم است. -2

 خاطر زوجیّت است.(

 42«لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» زدائى است.هاى طبیعى در قرآن، به خاطر پندآموزى و غفلتطرح پدیده -3

******************************** 
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 اتَّقُوا وَ نِساءً وَ کَثِیراً رِجالًا مِنْهُما بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا »

 (1نساء،« )رَقِیباً عَلَیْکُمْ کانَ اللَّهَ إِنَّ الْأَرْحامَ وَ بِهِ تَسائَلُونَ الَّذِی اللَّهَ

شما را از یک نفس آفرید و همسرش را نیز از )جنس( او آفرید اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید، آن کس که 

و از آن دو، مردان و زنان بسیارى را )در روى زمین( پراکنده ساخت واز خدایى که )با سوگند( به او از یکدیگر 

 کنید، پروا کنید. و )نسبت( به ارحام نیز تقوا پیشه کنید )وقطع رحم نکنید( که خداوند هموارهدرخواست مى

 مراقب شماست.

 ها:نکته

 اتَّقُوا وَ ى رحم کنید، گرچه با سالم دادن باشد، خداوند فرمود:امیرالمؤمنین على علیه السالم فرمودند: صله

 43... وَ الْأَرْحامَ ... اللَّهَ

 ها:پیام

ن بر مراعات آ ى خانواده، با سفارش به تقوا شروع شده است، یعنى بنیان خانواده، بر تقواست وآغاز سوره -1

 «یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا» همه الزم است.

اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی » از او باشد. خلقت و تربیت انسان، هر دو به دست خداست، پس پروا و اطاعت هم باید -2

 «خَلَقَکُمْ

فْسٍ خَلَقَکُمْ مِنْ نَ» وع است.ممن ها از یک نوعند، پس هر نوع تبعیض نژادى، زبانى، اقلیمى و ...ى انسانهمه -3

 «واحِدَةٍ

 «خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» زن و مرد در آفرینش وحدت دارند و هیچکدام از نظر جنسیّت بر دیگرى برترى ندارند. -4

 ... بَثَّ مِنْهُما رِجالًا ها در طول تاریخ، از یک پدر و مادرند.ى انسانهمه -5

گوید: آدم دو نوع است، آنچه با قرآن هماهنگ است، روایاتى است که مى ى ازدواج فرزندانروایات درباره

 44فرزندان آدم با یکدیگر ازدواج کردند.

 اتَّقُوا اللَّهَ ... اتَّقُوا رَبَّکُمُ در مسائل تربیتى، تکرار یک اصل است. -6

امام باقر علیه السالم فرمود:  وَ الْأَرْحامَ ... اتَّقُوا اللَّهَ ى تقواست.رعایت حقوق خانواده و خویشاوندان، الزمه -7

 4546قرابت دلبستگان پیامبر صلى اهلل علیه و آله را باید با موّدت مراعات کرد.

******************************** 
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فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ ما أُرِیدُ  أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلى

 «27»أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ 

)حضرت شعیب به موسى( گفت: من قصد دارم تا یکى از این دو دخترم را به همسرى تو درآورم بر این )شرط( 

اگر )این مدّت را( به ده سال تمام کردى، پس )بسته به خواست و محبّت( از  که هشت سال براى من کار کنى و

 خواهم که بر تو سخت گیرم، بزودى به خواست خداوند، مرا از صالحان خواهى یافت.ناحیه توست و من نمى

 ها:نکته

صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ » فرماید:توانیم تمام کارهاى خود را رنگ الهى دهیم، چنانکه قرآن مىما مى

و  نشینیم مثل پیامبر صلى اهلل علیهشوییم، قصد وضو نماییم، هرگاه مىمثلًا هرگاه صورت خود را مى 47«صِبْغَةً

نشینیم، به جاى مدرک و مقام، براى رضاى خداوند درس بخوانیم، لباسى که براى همسر بآله روبه قبله 

براى  اى کهمناسبت اعیاد مذهبى همچون عید غدیر یا تولّد حضرت زهرا علیها السالم باشد، هدیه خریم، بهمى

خریم به مناسبت کسب یک کمال معنوى باشد، همان گونه که در این آیه به جاى هشت سال فرزند خود مى

 ى هشت حج.فرمود: به اندازه

 48ها:پیام

زى انجام شود، عالوه بر اجر معنوى، پاداش دنیوى نیز بدنبال اگر کارى بر اساس جوانمردى و ضعیف نوا -1

)حضرت موسى که تا ساعاتى پیش حتّى بر جان خود ایمن نبود، اینک عالوه  «قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ» دارد.

 شود.(جانى، صاحب زن و زندگى و کار مى بر امنیّت

 إِنَّ» ل دختر و گفتگو با حضور پدرش( را از انبیا بیاموزیم.هاى خوب ازدواج )همچون حضور در منزسنّت -2

 «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ -أَبِی یَدْعُوکَ

قالَ إِنِّی أُرِیدُ  -فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ» شناخت داماد پیش از اقدام به ازدواج، امرى ضرورى است. -3

ذشت خود را صادقانه به شعیب گفت و او به موسى اطمینان پیدا کرد، آنگاه پیشنهاد )موسى سرگ «أَنْ أُنْکِحَکَ

 دامادى او را براى دخترش مطرح نمود.(

نداشتن امکانات و  «الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» مندى به کار جوان مطمئن شدیماگر از امین بودن، توانایى و عالقه -4

 «یدُ أَنْ أُنْکِحَکَأُرِ» مسکن را مانع ازدواج قرار ندهیم.

 «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ» پیشنهاد ازدواج از جانب پدر دختر مانعى ندارد. -5
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 «إِحْدَى ابْنَتَیَّ» جا ضرورى نیست.رعایت نوبت میان دختران، و ازدواج دختر بزرگتر قبل از کوچکتر، همه -6

دخترم را به ازدواج تو درآورم وشرط نکرد  خواهم یکى از این دومى )حضرت شعیب به حضرت موسى گفت:

 که دخترِ اوّل باشد یا دوم.(

 «إِحْدَى ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ» پدر نباید در امر ازدواج میان دختران، تفاوت بگذارد. -7

 «هاتَیْنِ» توانند در برابر یکدیگر قرار بگیرند.دختر و پسر هنگام خواستگارى، مى -8

ى نبوّت، براى سالمت محیط خانه و کار، ابتدا به امر ازدواج بگیریم. حتّى در خانه ى جنسى را جدّىغریزه -9

 «أَنْ تَأْجُرَنِی عَلى -أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ» شود.اقدام و سپس به استخدام توجّه مى

 «أَنْ تَأْجُرَنِی عَلى» ازدواج، با مهریه همراه است. -10

ه آورم باشد. حضرت شعیب به موسى گفت: دخترم را به ازدواج تو درمىالزم نیست مهریه مال و ثروت ب -11

)البتّه در شریعت اسالم  «أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ عَلى» براى من کار کنى. )حج(که هشت سالشرط آن

 49مراجعه کنیم.( بایست به فتاواى مراجع تقلیدمى

)به جاى هشت  «ثَمانِیَ حِجَجٍ» ات و امور معنوى قرار دهیم.بندى قراردادها را بر اساس زمان عبادزمان -12

 سال، فرمود: هشت حج(

 «ثَمانِیَ حِجَجٍ» است.« ایّام اللّه»هاى ترویج معروف، بزرگداشت اوقات معنوى و یکى از راه -13

 «ثَمانِیَ حِجَجٍ» مقام نبوّت، مانع از صحبت پیرامون مقدار مهریه و مال االجاره نیست. -14

 «حِجَجٍ» مراسم حج، در ادیان گذشته نیز سابقه داشته است. -15

هنگام صحبت براى مهریه، پدر عروس، حدّاقل مورد قبول را انتخاب کند و پذیرش بیشتر را به اختیار داماد  -16

اختیار  سال برسانىحضرت شعیب به موسى گفت: اگر هشت سال را به ده «فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ» بگذارد.

 )عندالمطالبه یا عند االستطاعه(با شماست.

 «فَمِنْ عِنْدِکَ» در میزان مهریه، داماد را در تنگنا قرار ندهید. -17

ما أُرِیدُ » گیرى نکند و در پرداخت مهریه، توان داماد را در نظر بگیرد.پدر عروس در امر ازدواج سخت -18

 «أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ

دُنِی إِنْ شاءَ سَتَجِ» هایى ناصالح هستند.کنند، انسانگیرى مىکسانى که به کارگران و زیردستان خود سخت -19

 «اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ

 «سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ» ى بستگان جدید، آرامش خاطر داشته باشد.داماد باید از ناحیه -20

 «إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ» اى ندهیم.اد از خدا و گفتن انشاء اللّه، براى آینده وعدهبدون استمد -21

 مِنَ الصَّالِحِینَ ... سَتَجِدُنِی ى عروس الزم است.اعتمادِ متقابلِ داماد و خانواده -22
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 50اهمّیت ازدواج

رکعت نماز کسى که همسر دارد از هفتاد رکعت  خوانیم: ازدواج سبب حفظ نیمى از دین است. دودر روایات مى

 51دار غیر متأهّل، بهتر است.زندهنماز افراد غیر متأهّل بهتر است. خواب افراد متأهّل از روزه شب

خدا صلى اهلل علیه و آله فرمودند: ازدواج پندارند، رسولکه ازدواج را عامل فقر مىآرى بر خالف کسانى

 کند.روزى را بیشتر مى

 52.«که از ترس تنگدستى ازدواج را ترک کند، از ما نیست و به خدا سوءظن برده استکسى»همچنین فرمودند: 

که براى ازدواجِ برادران دینى خود اقدامى کند، در روز قیامت مورد لطف خاص کسى»خوانیم: در روایات مى

 53«.گیردخداوند قرار مى

و سفارش کرده که از فقر نترسید، اگر  54زدواج، دستور أکید دادهقرآن نسبت به تشکیل خانواده واقدام براى ا

 55نیاز خواهد کرد.تنگ دست باشند، خداوند از فضل و کرم خود، شما را بى

ى تربیت شود و زمینهها مهربان مىها به هم نزدیک شده و دلدر ازدواج فامیل 56ى آرامش است.ازدواج وسیله

 57شود.مى ى تعاون فراهمنسل پاک و روحیه

اى رسیده براى ازدواج عجله کنید و دخترى که وقت ازدواج او فرا رسیده، مثل میوه»خوانیم: در روایات مى

 58«.شوداست که اگر از درخت جدا نشود فاسد مى

 59انتخاب همسر

 معیار انتخاب همسر در نزد مردم معمولًا چند چیز است: ثروت، زیبایى، حَسب و نَسب.

 60تو در انتخاب همسر، محور را عقیده وتفکّر وبینش او قرار ده.« علیک بذات الدین»خوانیم: ولى در حدیث مى

 61ثروت که سبب طغیان باشد. خوانیم: چه بسا زیبایى که سبب هالکت ودر حدیث دیگر مى

و را ا دارىهرگاه کسى به خواستگارى دختر شما آمد که دین و امانت»رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

 62«.شویدپسندید، جواب ردّ ندهید و گرنه به فتنه و فساد بزرگى مبتال مى
                                                           

 46: ص ،7ج نور، تفسير 50
 . ميزان الحکمه. 51
 . ميزان الحکمه. 52
 .331، ص 5. كافى، ج  53
 .32. نور،  54
 .32. نور،  55
 .21. روم،  56
 . ميزان الحکمه. 57
 . ميزان الحکمه. 58
 47: ص ،7ج نور، تفسير 59
 .46602. كنزالعمال، ح  60
 . ميزان الحکمه. 61
 .372، ص 103. بحار، ج  62
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دامادِ با تقوا انتخاب کن که »کرد فرمود: امام حسن علیه السالم به کسى که براى ازدواج دخترش مشورت مى

به او  که دارد دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به خاطر تقوایىاگر دخترت را دوست داشته باشد گرامیش مى

 63«.کندظلم نمى

به افرادى که اهل مشروبات الکلى هستند و افراد بداخالق وکسانى که خط فکرى »خوانیم: در روایات مى

 64«.اند، دختر ندهیدسالمى ندارند و در خانوادهاى فاسد رشد کرده

ها و روایات اسالمى توصیهناگفته نماند که ازدواج دو نوع است: دائم و موقّت که براى هر دو در قرآن و 

ى گیرى بعضمنطق و بهانهدستورات خاصّى آمده است، متأسّفانه ازدواج دائم، به خاطر برخى آداب و رسوم بى

ى صعب العبور بستگان و توقّعات خانواده عروس و داماد و آرزوهاى دور و دراز، به صورت یک معمّا و گردنه

 ونه زشت و ناپسند شمرده شده که فحشا جاى آن را گرفته است.در آمده است و ازدواج موقّت نیز آن گ

  

                                                           
 .446، ص 1االخالق، ج . مکارم 63
 . ميزان الحکمه. 64
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 «28»ما نَقُولُ وَکِیلٌ  قالَ ذلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَال عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللَّهُ عَلى

 شد، البتّه( هر کدام از دو مدّت)موسى پیشنهاد شعیب را پذیرفت و( گفت: این )قرارداد( بین من و تو )برقرار 

 گوییم )گواه و( وکیل است.را که به انجام رساندم، پس ستمى بر من نخواهد بود، و خداوند بر آنچه ما مى

 ها: نکته

ال سدختر خواه هشت  که مهریّهدو گونه معنا شده است؛ یکى این «أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَال عُدْوانَ عَلَیَّ» عبارت

یک بر من ستم نیست و معناى دیگر این که بعد از پایان هر یک از این دو مدّت، اگر باشد و خواه ده سال، هیچ

 خواستم از نزد شما بروم نباید مانعى در کار باشد.

 باشد.مانم و بعد از آن اختیار با خودم مىمن همین مدّت قرارداد را مى

 ها:پیام

 «بَیْنِی وَ بَیْنَکَ» طالق(، حضور شهود الزم نیست.در عقد ازدواج )به خالف  -1

نِ أَیَّمَا الْأَجَلَیْ» در قراردادها براى خود، اختیاراتى در نظر بگیریم ودست خودرا در محورهایى بازبگذاریم. -2

 «قَضَیْتُ فاَل عُدْوانَ عَلَیَّ

 65«ما نَقُولُ وَکِیلٌ للَّهُ عَلىوَ ا» کند.ایمان به خداوند، سالمت قراردادها را بیمه و تضمین مى -3

******************************** 

 66علیه السالم موسىحضرت پاسخ به چند سؤال در مورد ازدواج دختر شعیب با  ***

 آیات فوق سؤاالت فراوانى را برانگیخته است که باید جواب همه را به طور فشرده بیاوریم:

خواهد به ازدواج کسى در آید دقیقا معلوم نباشد بلکه به هنگام اجراى صیغه دخترى که مىالف: آیا از نظر فقهى صحیح است 

 آورم.عقد گفته شود یکى از این دو دختر را به ازدواج تو درمى

 ": معلوم نیست که عبارت فوق به هنگام اجراى صیغه گفته شده باشد بلکه ظاهر این است که گفتگوى مقدماتى و به اصطالح"پاسخ "

 ، طرفین یکدیگر را انتخاب کنند و صیغه عقد جارى شود.)ع(موسىحضرت است تا بعد از موافقت  "مقاوله

 را به صورت مجهول و مردد میان کم و زیاد قرار داد؟ "مهر "توانب: آیا مى

مطلبى بوده است آید که مهریه واقعى هشت سال خدمت کردن بوده است و دو سال دیگر : از لحن آیه به خوبى برمى"پاسخ "

 .(ع)موسى حضرتموکول به اراده و میل 

بستر گردید در حالى که هنوز توان با چنین همسرى همرا مهریه قرار داد؟ و چگونه مى "کار و خدمات "توانج: اصوال آیا مى

 زمان پرداخت تمام مهریه او فرا نرسیده است و حتى قدرت بر پرداخت همه آن یک جا ندارد؟

: هیچ دلیلى بر عدم جواز چنین مهرى وجود ندارد، بلکه اطالقات ادله مهر در شریعت ما نیز هر چیزى را که ارزش داشته "پاسخ "

شود، این هم لزومى ندارد که تمام مهر را یک جا بپردازند، همین اندازه که تمام آن در ذمه شوهر قرار گیرد و زن باشد شامل مى

                                                           
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 48: ص ،7ج نور، تفسيرقرائتى، محسن،  65
 68: ص ،16ج نمونه، تفسير 66
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ماند و توانایى بر اداء این خدمت را کند که این شوهر زنده مىاصل سالمت و استصحاب نیز حکم مىمالک آن شود کافى است، 

 دارد.

د: اصوال چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر، مهر دختر قرار داده شود؟ مگر دختر کاالیى است که او را به آن خدمت 

 .67بفروشند؟

: بدون شک شعیب از سوى دخترش در این مساله احراز رضایت نموده و وکالت داشت که چنین عقدى را اجرا کند، و به "پاسخ "

، همان دختر شعیب بود، اما از آنجا که زندگى همه آنها به صورت مشترک و در (ع)موسى حضرتتعبیر دیگر مالک اصلى در ذمه 

ا هاى قدیمى یمیان آنها وجود نداشت )همانگونه که هم اکنون در بسیارى از خانواده گذشت و جدایى درنهایت صفا و پاکى مى

شود که زندگى یک خانواده کامال به هم آمیخته است( این مساله مطرح نبود، که اداى این دین چگونه باید روستایى دیده مى

 ر همین طریق بود.باشد، خالصه اینکه مالک مهر تنها دختر است نه پدر و خدمات موسى نیز د

مهریه نسبتا سنگینى بوده، زیرا اگر به حساب امروز کار یک کارگر معمولى را در یک ماه و یک ( ع) شعیب حضرته: مهریه دختر 

 شود.اى مىضرب نمائیم مبلغ قابل مالحظه 8سال محاسبه کنیم و سپس آن را در عدد 

بود  اى، مقدمه(ع) شعیب حضرتاى بود براى ماندن موسى در مکتب مقدمه : اوال این ازدواج یک ازدواج ساده نبود بلکه"پاسخ "

 حضرتداند که در این مدت یک دانشگاه بزرگ را در این مدت طوالنى طى کند، و خدا مى (ع)موسى حضرتبراى اینکه 

 فرا گرفت. "پیر مدین "ها ازچه (ع)موسى

نیز تمام ( ع) شعیب حضرتکرد، در عوض کار مى )ع( شعیبحضرت این مدت را براى  (ع)موسى حضرتاز این گذشته اگر 

و همسرش را از مزد این کار کم  (ع)موسى حضرتنمود، بنا بر این اگر هزینه زندگى او و همسرش را از همین طریق تامین مى

 کنیم مبلغ زیادى باقى نخواهد ماند و تصدیق خواهیم کرد مهر ساده و سبکى بوده است!.

شود آنچه امروز در میان ما رائج شده که پیشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج ا از این داستان استفاده مىضمن -3*** 

نند و به او دانند پیدا کدانند درست نیست، هیچ مانعى ندارد کسان دختر شخصى را که الیق همسرى فرزندشان مىبا پسر عیب مى

 چنین کرد، و در حاالت بعضى از بزرگان اسالم نظیر آن دیده شده است.( ع) شعیب حضرتپیشنهاد دهند همانگونه که 

 68.69ازدواج کرد (ع)موسى حضرتاند که اولى با نوشته "لیا ")یا صفورا( و "صفوره "را( ع) شعیب حضرتنام دختران  -4*** 

  

                                                           
م و مرحو -و على اجارة الزوج نفسه مدة معينةگوید: یصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل مى "شرایع "در "محقق حلى "مرحوم 67

 گوید:فقيه بزرگوار صاحب جواهر بعد از ذكر این عبارت مى

 (.4ص  31وفاقا للمشهور) جواهر الکالم جلد 
 .249صفحه  7مجمع البيان جلد  68
 ه.ش. 1371، 10 تهران، چاپ: -ایران  -، دار الکتب اإلسالمية 96: ص ،16ج نمونه، تفسيرمکارم شيرازى، ناصر،  69
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 مالك ازدواج رد قرآن کریم

 یکی از شرایط انتخاب همسر، اسالم و بُعد مذهبی عقیدتی فرد می باشد

  

که هر یک از زن و مرد در با توجّه به اهمیّتی که همسر در زندگی دارد و آثاری که بر آن مترتّب است ونقشی 

آن دارند، می بایست برای انتخاب همسر مالک ها و دستورالعمل هایی وجود داشته باشد تا افراد با توجّه به آن 

 .مالک ها، همسر مورد نظر خود را انتخاب نمایند و سعادت دنیا و آخرت را به دست آورند

ر شخصی برای خود مالک هایی در نظر می گیرد، امّا از در ازدواج، افراد دارای سلیقه های مختلفی هستند و ه

 :نظر قرآن کریم، و سنّت مالک های مورد توجّه است

 :اسالم و ایمان 

یکی از شرایط انتخاب همسر که در واقع شریک زندگی است، اسالم و بُعد مذهبی عقیدتی فرد می باشد. زن و 

و اگر یکی از آن ها مشرک باشد، عقد و ازدواج آن ها  مرد می بایست در این امر هم فکر و هم عقیده باشند

 .باطل خواهد بود

 

قرآن کریم، به صراحت این مطلب را بیان می کند و می فرماید مرد مسلمان هرگز حقّ ندارد با زن مشرک 

ست ا همین طور از ازدواج زنان مسلمان با مردان کافر منع کرده است و این نکته را یادآوری کردهازدواج کند،

که ازدواج مردان مسلمان با کنیزان مسلمان بهتر است از ازدواج با زنان آزاده ی مشرک و همین طور ازدواج 

 » :زنان مسلمان با بردگان مسلمان بهتر از ازدواج با مردان مشرک است

کَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ ال تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِ

بَیِّنُ جَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُوَ لَعَبْد  مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْ

 «221بقره: »اتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَآی

وبا زنان مشرک، ازدواج نکنید تا ایمان آورند وقطعاً کنیز با ایمان از زن )آزاد( مشرک بهتر است، اگرچه 

)زیبایى یا ثروت یا موقعیّت او( شما را به شگفتى درآورد. و به مردان مشرک، زن ندهید تا ایمان آورند وقطعاً 

برده با ایمان از مرد )آزاد( مشرک بهتر است، هر چند )زیبایى و موقعیّت و ثروت او( شما را به شگفتى وادارد. 

کنند، در حالى که خداوند با فرمان و دستورات خود، شما را به آن مشرکان )شما را( به سوى آتش دعوت مى

 70کند تا شاید متذکّر شوند.خواند و آیات خویش را براى مردم روشن مىبهشت وآمرزش فرا مى

 ها:نکته

                                                           
 346: ص ،1ج نور، تفسير 70

https://www.beytoote.com/religious/sundries/criterion3-marriage-guran.html
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تواند تأثیر منفى بر تربیت فرزندان و نسل آینده انسان بگذارد، چنانکه ممکن ازدواج با همسران غیر مؤمن، مى

ى ازدواج با غیر مسلمانان است، ولى هر نوع است آنها عامل جاسوسى براى بیگانه باشند. گرچه آیه درباره

 ن را در معرض خطر قرار دهد ممنوع است.معاشرتى که ایمان انسا

 ها:پیام

 «وَ ال تَنْکِحُوا» مسلمانان، حقّ پیوند خانوادگى با کفّار را ندارند. -1

 «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ» در انتخاب همسر، ایمان اصالت دارد و ازدواج با کفّار ممنوع است. -2

 «وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ ... وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ» گران را نخورید.در ازدواج، فریب جمال، ثروت و موقعیّت دی -3

 «وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ» کند.مقام و مال و جمال، جاى ایمان را پر نمى -4

 «لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ... لَعَبْد  مُؤْمِنٌ خَیْرٌ» به ضعیفان و محرومان با ایمان بهاداده و با آنان ازدواج کنید. -5

 «حَتَّى یُؤْمِنَّ ... حَتَّى یُؤْمِنُوا» ئز باید در مسیر مکتب کنترل شود.غرا -6

 ى ارزش است، گرچه در بنده و کنیز باشد وشرک رمز سقوط است، گرچه در حر و آزاد باشد.ایمان مایه -7

 «لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ»

کند که دختر خود را به سئله داماد گرفتن، به پدر خطاب مىپدر، حقّ والیت بر ازدواج دخترش دارد. در م -8

 «ال تَنْکِحُوا» مشرکان ندهید.

 «حَتَّى یُؤْمِنَّ ... حَتَّى یُؤْمِنُوا» اوّل ایمان، بعد ازدواج. فکر نکنید شاید بعد از ازدواج ایمان بیاورند. -9

نید و توجّه به خطرات مختلف این نوع از نفوذ عوامل مشرک در تاروپود زندگى مسلمانان، جلوگیرى ک -10

 «أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» ها داشته باشید.ازدواج

 «یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» همسر مشرک، زمینه ساز جهنّم است. -11

 «وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ» عمل به دستورات الهى، راه رسیدن به بهشت است. -12

 وَ» دانند.با توفیق و اذن الهى است. بر خالف مسیحیّت که آمرزش را بدست بزرگان خود مىمغفرت،  -13

 «الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

 71«لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» یابد. بیان احکام فقط براى یادآورى است.انسان، واقعیات را به طور فطرى در مى -14

أُولَئِکَ یَدْعُونَ إِلَى  ...  » : ا بیان کرده است، می فرمایددر ادامه، حکمت حرمت ازدواج با مشرکان ر

چرا که مسیر مشرک یک مسیر انحرافی است، مسیری است که « آن ها به آتش دوزخ می خوانند. [؛2النَّارِ...]

 .به ظلمت و تباهی و جهنم ختم می شود

وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ  » :در مقابل آن ها، مسیر افراد مؤمن بهشت، رحمت، مودّت و غفران است

در آیه ی شریفه، دعوت خداوند و مسیر او به جای دعوت و مسیر افراد مؤمن است، به جهت این که  [3«]بِإِذْنِهِ.

                                                           
 ه.ش. 1388، 1تهران، چاپ:  -ایران  -، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 347: ص ،1ج نور، تفسيرقرائتى، محسن،  71
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فراد امؤمنین همه دعوت های آن ها، بلکه تمام شئون زندگی آن ها در مسیر خداوند تبارک و تعالی است. مسیر 

مؤمن با مسیر افراد مشرک تفاوت اساسی و فاحشی دارد، مسیر فکری عقیدتی رفتاری آن ها مختلف است، 

چگونه با ازدواج که یک وحدت و یگانگی الزم دارد و همراه با رحمت و مودّت است، جمع شود. بنابراین یگانگی 

ع نخواهد شد، نه تنها در دین و مذهب و وحدت که در ازدواج مطرح است با اختالف عقیده و مذهب هرگز جم

 .می بایست یکی باشند، بلکه در اخالق هم می بایست، در یک مسیر باشند و در یک جهت حرکت کنند

یکدیگر باشند و هم کفو مؤمن را افراد « هم کفو»به همین جهت است که در روایات تأکید شده که زن و مرد باید 

 .مؤمن و با ایمان دانسته است

امبر اکرم ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ ، سؤال شد که کفو چیست و چه کسانی کفو یکدیگر هستند؟ از پی

 [4«.]المؤمنون بعضهم اکفاء بعض » :فرمود

 :هم سنخ بودن در پاکدامنی 

از نظر قرآن کریم، فطرت و طبیعت پاکی که به گناهان آلوده نشده، طالب پاکی است؛ چنین فطرت وطبعی جز 

الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ  » :ذوب پاکی نمی شوند و جز پاکی را به خود جذب نمی کندمج

زن های پلید برای مردهای پلید و مردهای پلید برای زن های پلید و  [؛5الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ]

 «.دان پاک و مردان پاک برای زنان پاکندزنان پاک برای مر

 

مراد از خبیث بودن که دسته ای از زنان ومردان را متّصف به آن کرده است یا طیب بودن دسته دیگر، همان 

جنبه های عفت و ناموسی است و الابالی بودن نسبت به تقیدات مذهبی، اخالقی و ناموسی است این معنای اوّلی 

الک و علت معنای وسیعی دارد که منحصر به آلودگی و پاکی جنسی نیست، بلکه هرگونه آیه است، امّا از نظر م

 .ناپاکی فکری، عملی و زبانی را شامل می شود

 :تواضع، توبه، عبادت خداوند، اطاعت فرمان خدا

 مُسْلِمَاتٍ ...» :قرآن کریم، در سوره ی تحریم، شش وصف از برای همسران خوب اشاره کرده و می فرماید

همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد،  [؛6مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْکَارًا]

 «. ... اطاعت کننده ی فرمان خدا

و شخصی که می خواهد خانه و خانواده مسلمان و با ایمانی را بنا نهد، باید قبل از هر چیز همسر مسلمان 

پاکدامنی را جستجو کند وگرنه بنای خانواده مسلمان و ساختار جامعه ی اسالمی مدّت ها به تأخیر می افتد و به 

 .زودی بنیان و اساس آن سست و ناپایدار و بسیار متزلزل و آسیب پذیر می گردد

 :ایمان و عمل صالح
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هر کس )از مرد یا زن( کار شایسته کند و  [؛7فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً] مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ »

 «.مؤمن باشد، به طور قطع او را با زندگی پاکیزه ای حیات )حقیقی( بخشیم

 :تقوا 

ای  [؛8لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ]یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ  »

مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل 

 «.حاصل کنید، هر آینه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست

الم ـ ، در روایتی درباره ی همسر خوب می فرماید: هرگاه کسی از شما قصد ازدواج امام صادق ـ علیه السّ

کرد، سزاوار است دو رکعت نماز بخواند و خدا را بخواند که همسری عفیف و امین، بادیانت و متواضع و حافظ 

 [9«]ناموس و اسرار... نصیب وی نماید.

العاده توجّه دارد و پیروان خود را به دقّت و احتیاط الزم  خالصه آن که، دین مبین اسالم، در انتخاب همسر فوق

 .دعوت نموده است

================================= 

 :پی نوشت ها

 .2/221بقره:  .[1]

 .2/221بقره:  .[2]

 .2/221بقره:  .[3]

 .337، ص 5، هـ ق، ج1367کلینی، محمّد، کافی، بی جا، آخوندی، چاپ سوم،  .[4]

 .24/26نور:  .[5]

 .66/5تحریم:  .[6]

 .27/97نحل:  .[7]

 .49/13حجرات:  .[8]

 .1، حدیث35، باب 407، ص 7هـ . ش، ج 1365طوسی، محمّد، التهذیب، تهران، دارالکتب االسالمیه،  .[9]
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 (موفق ازدواج قبل مشاوره) «مقام» جامع طرح

 اجرا می شود. مرحلهسه این طرح در 

به خود و طرف مقابل امتیاز  سپسمسائل زیر پاسخ دهند  سؤال پیرامون 114بایست به اول زوجین می  مرحلهدر 

 داده و به مشاور تحویل نمایند:

 ایمان به اصول اعتقادی دین .1

 میزان عمل به فروع دین .2

 :مصادیق درستکاری و عمل صالح در خانواده شامل .3

  )علم مهارتهای زندگی، همسرداری، تربیت فرزند( 

 سمی و جنسی()قدرت مالی، ج 

 )درک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ( 

  ( امور جاریدر اهداف، برنامه ریزی و تدبیر) 

 )نظم در کار، استراحت و عبادت ( 

اول در موارد زیر اقدام به برگزاری آزمون، مصاحبه و مشاوره  مرحلهدوم مشاور با توجه به امتیازات  مرحلهدر 

 می نماید.

 مزاج شناسی جامع .1

 (DISCشناسی )رفتار  .2

 آزمون شخصیت کتل .3

 (MCMIآزمون روانشناختی ) .4

 110آزمون طرحواره های زندگی  .5

 (PMCمصاحبه بالینی ) .6

الزم در مراحل اول ودوم به انجام تحقیقات به شرح زیر اقدام  تکسب امتیازااز در بخش سوم خانواده ها پس 

 می کنند.

 محلی تحقیقات .1

 شغلی تحقیقات .2

 تحصیلی تحقیقات .3

 پزشکی تحقیقات .4

 قضایی تحقیقات .5

و نوشتن صورتجلسه )شرایط عقد و عروسی( پس از طی مراحل سه گانه فوق « بله برون »توجه: شایسته است برگزاری مجلس 

 انجام پذیرد.
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 )مشاوره قبل ازدواج موفق(« مقام»طرح جامع 

 تکالیف زوجین مرحله اول  الف(

 سؤاالت عنوان

را
کث
دا
ح

از
متی

ز  
تیا
ام

سر
پ

ز  
تیا
ام

تر
دخ

ف  
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متی
ا

 

ه 
قر
ب

22
1

 
ی(

ست
پر
ت 
و ب
ک 
شر
ل 
قاب
ر م
 د
ن
ما
)ای

 

ت
دا
قا
عت
ا

 

    10 توحید چیست؟-1

    10 چرا به توحید اعتقاد دارید؟-2

    10 د؟دار خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک دراعتقاد به توحید چه تأثیری -3

    10 عدل چیست؟-4

    10 اعتقاد دارید؟ عدلچرا به -5

    10 دارد؟ خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک درچه تأثیری  عدلاعتقاد به -6

    10 نبوت چیست؟-7

    10 چرا به نبوت اعتقاد دارید؟-8

    10 دارد؟ خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک دراعتقاد به نبوت چه تأثیری -9

    10 امامت چیست؟-10

    10 اعتقاد دارید؟چرا به امامت -11

    10 ؟دارد خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک دراعتقاد به امامت چه تأثیری -12

    10 معاد چیست؟-13

    10 چرا به معاد اعتقاد دارید؟-14

    10 دارد؟ خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک دراعتقاد به معاد چه تأثیری -15
ن
ما
 ای
ی
ها
ه 
شان

ن
 

    10 نماز چیست؟-16

    10 چرا انسان  باید به اقامه نماز بپردازد؟-17

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  چگونگی اقامه نماز-18

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

    10 روزه چیست؟-19

    10 چرا انسان  باید روزه بگیرد؟-20

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  چگونگی روزه گرفتن-21

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    
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    10 خمس چیست؟-22

    10 چرا انسان  باید خمس بپردازد؟-23

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و  چگونگی پرداخت خمس-24

 ؟دیده حیتوض راتعالی خانواده 
10    

    10 زکات چیست؟-25

    10 بدهد؟ زکاتچرا انسان  باید -26

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  چگونگی انفاق زکات-27

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

    10 حج چیست؟-28

    10 چرا انسان  باید مراسم حج بجا آورد؟-29

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  چگونگی حج گزاردن-30

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

    10 جهاد چیست؟-31

    10 چرا انسان  باید در راه خدا جهاد کند؟-32

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و  چگونگی جهاد در راه خدا-33

 ؟دیده حیتوض راتعالی خانواده 
10    

    10 معروف چیست؟امر به -34

    10 کند؟ معروف به امرچرا انسان  باید -35

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  چگونگی امربه معروف-36

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

    10 نهی از منکر چیست؟-37

    10 کند؟ منکر از ینهچرا انسان  باید -38

 یعالت و میتحک ل،یتشک در مثبت یاثرگذار جهتنهی از منکر  یچگونگ-39

 ؟را توضیح دهید خانواده
10    

    10 تولّی چیست؟-40

    10 بپردازد؟ یتولّچرا انسان  باید به اقامه -41
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جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  یتولّچگونگی اقامه -42

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

    10 تبرّی چیست؟-43

    10 بپردازد؟ یتبرّچرا انسان  باید به اقامه -44

جهت اثرگذاری مثبت در تشکیل، تحکیم و تعالی  یتولّچگونگی اقامه -45

 ؟دیده حیتوض راخانواده 
10    

لم
ع

 

ی
دگ
زن
ی 
ها
رت
ها
 م

    10 ؟ستیچمنظور از مهارت خودآگاهی -46

خودآگاهی برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده چرا کسب مهارت -47

 ضروری است؟
10    

    10 چگونگی کسب مهارت خودآگاهی را توضیح دهید.-48

    10 ؟ستیچمنظور از مهارت روابط بین فردی و اجتماعی -49

برای تشکیل، تحکیم و  یاجتماع و یفرد نیب روابطچرا کسب مهارت -50

 است؟تعالی خانواده ضروری 
10    

    10 را توضیح دهید. یاجتماع و یفرد نیب روابطچگونگی کسب مهارت -51

    10 ؟ستیچمنظور از مهارت ابراز وجود -52

برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده  وجود ابرازچرا کسب مهارت -53

 ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. وجود ابرازچگونگی کسب مهارت -54

    10 ؟ستیچمنظور از مهارت کنترل هیجانات -55

برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده  جاناتیه کنترلچرا کسب مهارت -56

 ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. جاناتیه کنترلچگونگی کسب مهارت -57

    10 ؟ستیچ مؤثر ارتباطمنظور از مهارت -58

برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده  مؤثر ارتباطچرا کسب مهارت -59

 ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. مؤثر ارتباطچگونگی کسب مهارت -60

    10 ؟ستیچ یهمدلمنظور از مهارت -61
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برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده ضروری  یهمدلچرا کسب مهارت -62

 است؟
10    

    10 را توضیح دهید. یهمدلچگونگی کسب مهارت -63

    10 ؟ستیچ یریگ میتصم و مسئله حلمنظور از مهارت -64

 برای تشکیل، تحکیم و تعالی یریگ میتصم و مسئله حلچرا کسب مهارت -65

 خانواده ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. یریگ میتصم و مسئله حلچگونگی کسب مهارت -66

    10 ؟ستیچ نقّادانه تفکرمنظور از مهارت -67

برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده  نقّادانه تفکرچرا کسب مهارت -68

 ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. نقّادانه تفکرچگونگی کسب مهارت -69

    10 ؟ستیخالّق چ تفکرمنظور از مهارت -70

برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده  خالّق تفکرچرا کسب مهارت -71

 ضروری است؟
10    

    10 را توضیح دهید. خالّق تفکرچگونگی کسب مهارت -72

ی
ار
رد
مس
 ه

    10 منظور از علم همسرداری چیست؟-73

 یورضر خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک یبرا یهمسردار علم کسب چرا-74

 است؟
10    

    10 چگونگی کسب علم همسرداری را توضیح دهید.-75
ند
رز
ت ف

ربی
ت

 
    10 چیست؟ فرزند تیتربمنظور از علم -76

 خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک یبرا فرزند تیترب علم کسب چرا-77

 است؟ یضرور
10    

    10 را توضیح دهید. فرزند تیتربچگونگی کسب علم -78

ت
در
ق

 
               

ی
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ی
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ی
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    10 منظور از قدرت جسمی چیست؟-79

 یضرور خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک یبراقدرت جسمی  کسب چرا-80

 است؟
10    

    10 چگونگی کسب قدرت جسمی را توضیح دهید.-81



 آیات ازدواج                                                    دین درمانی مشکالت خانواده                     

36 

 

ی
نس
 ج

    10 منظور از قدرت جنسی چیست؟-82

 یضرور خانواده یتعال و میتحک ل،یتشک یبراقدرت جنسی  کسب چرا-83

 است؟
10    

    10 چگونگی کسب قدرت جنسی را توضیح دهید.-84

ی
مال

 

    10 منظور از قدرت مالی چیست؟-85
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    10 چیست؟ ها ر برنامهیتدبمنظور از -100
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