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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

و مما يناسب  قدييم  لى  مدادبي ا ا اتاباأ وم: ب ضها ا مبهىب ضمي يني ا ايبرا ل تىاواو و مي ي يني او و ضها ا  ا   »

اتخى:ة مع اتاوجةو و ضهابب ا مي اتى:ا ب اتبا ت ا مناسببية ضاتمدا و و اا ق ي   ا  ببمي  آداأ اتهديو و ضهابب ا  ا آداأ 

 .«مسائل

بعد از بیان اصل استحباب نکاح در قسمت اول متن تحریر و البته جهاتی که به نوعی مرتبط با این بحث بود، امام)ره( 

اموری را قبل از مقاصد این کتاب متعرض شوی،.  اصدیی این کتاب برسی،، مااس  است  فرماید: قبل از آنکه به مقاصدد می

 کااد، چهار امر است:ین بخش امام)ره( به آن اشاره میاموری که در ا

من یابغی بعضها متعیق ب»مربوط به این است که ازدواج با چه کسانی شایسته است و با چه کسانی شایسته نیست.  ام  اولب

ول است. یعای چه مرد و چه زن، برخی شایستگی ازدواج دارند و بعضی ندارند. به ، این امر ا«اختیاره لیزواج و من الیابغی

مَي يني ا »کاد اند که بیان میشود؛ مسهله اول تا مسهله چهارم به این جهت مرتبطاین امر در ضدمن چهار مسدهله اشاره می  

 کاد. سته در بین زنان و مردان میچه کسانی هستاد. اشاره اجمالی به این دو د «مي ييني ا»و  «ايبرا ل تىاواو

 مربوط به آداب عقد است؛ مقدمات، خودِ عقد و برخی امور مربوط به آن، در مسهله پاج، اشاره شده است.  ام  دو ب

آداب خیوت با زوجه است. به طور کیی آنچه که از مستحبات و مکروهات مربوط به معاشرت و خیوت با درباره  ام  س: ب

به بعد ددد مورد تعرض واق   6شوند که در ضمن چادین مسهله ددد از مسهله شده، در ایاجا متعرض می اردوزن، در شریعت 

 شود. می

ا ، بعضی از اموری که ب«و ضها ا مي اتى:ا ب اتبا ت ا مناسية ضاتمدا »لواحقی است که با این مقام تااس  دارد.  ام  چ ا  ب

دارند، بحث نظر به اجابیه است؛ یعای با مقام شدوند. مالً  از جمیه اموری که تااس   مقام مورد بحث تااسد  دارند، ککر می 

مرد به زن و زن به مرد. بحث نگاه کردن و نظر، یک بحث مهمی است که از لواحق این بحث است که به مااسبت مطرح  نظر

شود. یا حث نظر به اجابیه و اجابی مطرح میب ،به مااسبتتواند نظر بیفکاد ولی کااد که زن به شدوهر و شوهر به زن می می

شود. مالً  مسهله دست دادن مرد و زن که االن هایی است که مطرح میلمس؛ ایاجا لمس اجابی و اجابیه از بحثمالً  بحث 

 شاء اهلل متعرض خواهی، شد. خییی مورد بحث و گفتگوست، در آنجا قابل بحث و پیگیری است که إن

له یک، تا مسهله بیست و نه،، مسائیی است که قبل از ورود به مقاصد اصیی کتاب، حول این چهار امر عیی أی حال از مسه

مطرح شدده است. یعای ما باید بیست و نه مسهله را قبل از فلل مربوط به عقدِ نکاح مورد بررسی قرار دهی، که برخی از  
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سزاوار است و کسانی که سزاوار نیست؛ برخی به آداب عقد، این بیست و نه مسهله مربوط به کسانی است که ازدواج با آنها 

 برخی به آداب خیوت و برخی ه، لواحق این امور است که ککر آن در ایاجا مااس  است. 

امام)ره( قبل از ورود به بحث و مقلد اصیی این کتاب، در متن تحریر متعرض  درباره آنچه کهاین یک توضیح اجمالی است 

مسدهله اولی، از مسائیی هستاد که خییی بحث استداللی نیاز ندارند؛ چون نوعا  به مستحبات و   یازدهریبا  تق شدوند. البته می

 ه کرده که ادله ایاها روایات است.مکروهات اشار
 مسأله اول

 ايبا وا تنطرا   ان اتخال و ي")ص(ب  هي اتنيا ممبا يني ا ون ي ب  ضب  اساسبببان اتن    ا دبببراد مي ي يي قاوي  او  »

 ...«. "قخر وا تنطرا   إن األضناء قشي  األي:ال"و  ا يي  آي   "اتا رهري
 لزوم دقت در صفات زن

فرماید از اموری که مااس  و سزاوار است که انسان نسبت به آن اهتمام داشته باشد، دقت و تهمل در صفات کسی است می

ه شده و در مسهله یک به هر دو و ه، از ناحیه مرد توصدی  ناحیه زنرا دارد. این دقت و تهمل ه، از  که قلدد ازدواج با او 

اشداره شدده اسدت. آنچه در مسدهله یک مورد بحث و اشاره قرار گرفته، اصل لزوم توجه و دقت در خلوصیات روحی و     

 کااد که خوبصفات است. در ادامه اشاره می چیای و مقدمه برای ککر آناخًقی شدریک زندگی است. این در واق  زمیاه 

اسدت زن چه صدفاتی داشدته باشد؛ چه چیزهایی در زن بیش از سایر امور مورد توجه و دقت قرار گیرد؛ و همین طور در    

در مسدهله یک، اصل توجه و اهتمام به این صفات بیان شده است. این امر به استااد برخی روایات است که  پس مورد مرد. 

ی مکرم اسًم)ص( و دو روایت ه، از امام صادق)ع( نقل د؛ دو روایت از نبکاچهار روایت را در متن تحریر ککر می امام)ره(

 کاد. می

ه هایتان اختیار کاید؛ یعای توج، برای نطفه«ايبا وا تنطرا »این بود که پیامبر گرامی اسدددًم)ص( فرمودند:  ب وايب  اول 

 ي  ان اتخال و»کاید. بدون تهمل و دقت ازدواج نکاید. ها انتخاب میرا برای نطفهداشددته باشددید که چه زمین و کرددتزاری 

مسر ههاست. یعای در واق  شخلیت برادر ِهمسر، مبیّن و معرف خلوصیات و خیقیات ، دایی، یکی از همخوابه«اتا رهري

گمان شود که چگونه  دایی خود دارد. ممکن استشدود، در واق  شباهت بسیاری به  اسدت. فرزندی که از ازدواج متولد می 

ها، نگاه کردن و بررسی ها و نرانهگوید یکی از راهدسدترسی نداری،. می آنها بدانی، فًن زن چه خلدوصدیاتی دارد؛ ما به   

 .1«ايبا وا تنطرا   ان اتخال و ي اتا رهري»ها و خلوصیاتی است که برادرِ آن زن دارد. خلیت

. این روایت بعیاه در ملادر روایی ما نیست ولی در « إن األضناء قشي  األي:القخر وا تنطرا  »و فی خبر آخر  ب واي  دو 

قخر وا تنطرا   إن اتنساء يىين اشيال »کازالعمال، قری  این روایت ککر شدده اسدت. آنچه در کازالعمال آمده چاین اسدت:    

د، دارای شوکه اگر فرزندی از او متولد می هایتان اختیار کاید؛ یعای کسدی را انتخاب کاید برای نطفه 2.«اي:اا ي و اي:اق ي

دار به آب گخواهد بگوید شما مجبور نیستید، بیمی« تخیروا لاطفک،»گوید های خوب باشد. ایاکه میها و ویژگیخلدیت 

ورد: آست که اختیار و انتخاب در واق  مًزم با یک نوع بررسی است. چرا؟ تعییل مینزنید؛ اختیار و انتخاب کاید. معیوم ا

                                                 
 .2از ابواب مقدمات الاکاح، ح 13، باب 27، ص20؛ وسائل الریعه، ج1603، ح202، ص7؛ تهذی ، ج2، ح332، ص5کافی، ج. 1
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زایاد؛ پس باید به این ، نساء و زنان، شبیه خواهران و برادران خودشان را می«فإن الاسداء ییدن اشباه اخوانهن و اخواتهن »

 ها و خلوصیات دقت شود. خلیت

 این دو روایت از پیامبر گرامی اسًم)ص( بود. 

، وقتی یکی از اصحاب امام صادق)ع( «تيهض ودحاض   ري قالب قي امم  ون وقاوو )ع(و لي م:ياا اتصادق»  واي  س: ب

ین ، بب«اا   ويي قاع ارسك و مي قش ي   ا ماتك»که ازدواج کا،، حضرت فرمود:  دارمبه ایردان عرض کرد: من قلد  

ببین چه  ،«كو سبب ّ و قطىه  لى  دينك»دهی؛ دهی و چه کسددی را شددریک در مال خود قرار میخودت را کجا قرار می

سازی. این توصیه امام)ع( است که دقت کن کسی که قلد ازدواج با او داری، در واق  کسی را بر دین و سرّ خودت آگاه می

دهی. به هر حال باید ات قرار میو مذه  و عقیده دینکسدی اسدت که او را شدریک در مالت، آگاه بر اسرارت و آگاه بر    

 طرف، وجود داشته باشد.ین و فکر دو ساخیت بین د

 سؤال: 

آوری؟ دهی و ماشین را میروی و به اولین مغازه که رسیدی پول میخواهی ماشین بخری همین طوری میاسدتاد: شما می 

واق  ر ددر مسئیه ای ماناد ازدواج باید دقت کاد. کاد. تر انسان ایاقدر دقت میتر، کوچکتر و پایینوقتی در مسدائل سداده  

ی است؟ گیرمبر)ص( و امام صادق)ع( این است که نسبت به این مسائل ه، اهتمام داشته باشید. کجای این سختتوصیه پیا

( و کاد. پیامبر گرامی اسًم)صخواهد حتی یک لباس بخرید یا یک پرتقال بخورد، دقت میکات برر این است که وقتی می

اهتمام داشته باشید و ساده نگیرید. ماافات ندارد که ه، ه، ن مسهله که نسبت به ای خواهاد این را بفرمایادامام صادق)ع( می

ها . این برای آن است که مرکًت بعدی پیش نیاید؛ بسیاری از زندگیو ه، سخت گیری نداشته باشد در این امور دقت کاد

گوید ساده بگیرید، یعای چه؟ یعای بیه، آنکه اسًم میها به ه، خورده و به جدایی کریده است. به خاطر همین عدم تااس 

 توجه شود.ها و خلوصیات باید به خلیتنه ایاکه زشت باشد. اما راج  البتهخییی به مال و قیافه توجه نکاید؛ 

خواهی ازدواج کای، اگر ناچار فرماید اگر می، می1«اتخي  " ان ين  ي ضي  الال  يا ا قنسب  لت  اتخر  و  سي اتخىب "»

ترین و ، پس دختری را انتخاب کن که نسبت به خیر دارد و ماتس  به خیر و حسن خیق است. یعای مه،سدتی به ازدواج ه

 لذا. باشدداشدته  حسدن خیق و کات پا  و طیات پا   این اسدت که  خواهی اختیار کای، ترین ویژگی زنی که میبرجسدته 

هایی مه، است. اما ایاکه چگونه باید کرف شود، یک راه زندگیفرماید به اصل این مسهله توجه داشته باشید که ایاها در می

فرماید به برادران و خواهران او نگاه کاید؛ به وجود دارد که بحث دیگری اسددت. در همین روایت ه، اشدداره شددده که می 

 بخری خص وهای خود شپرسش و جستجو درباره خلیتراه د. باالخره یک بخری، از خانواده و پدر و مادر او نگاه کای

 آید. خانواده، پدر و مادر، برادر و خواهر او بدست میطریق از 

 سؤال: 

ر دو جهت باید دشوند، شود که ایاها شبیه به آنها میاستاد: این دو بحث است؛ اگر سخن از برادر و خواهر و دایی مطرح می

 های پیزن؛ موضوعیت ندارند. یکی از راه ف شخلیتاند برای کر. ایاکه ایاها فی الجمیه طریق1ایاجا مورد توجه باشدد:  

                                                 
 .1از ابواب مقدمات الاکاح، ح 6، باب 27، ص20؛ وسائل الریعه، ج3، ح323، ص5کافی، ج. 1
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ها که تهثیرگذار در شخلیت انساناست به نوعی اشداره به عوامیی   دیگر این که این. 2بردن به خلدوصدیات، این اسدت.    

توان آن را در تکون شدخلیت افراد نادیده  سدت که نمی باالخره عامل وراثت یک عامیی ا هسدتاد، از جمیه عامل وراثت، 

تهثیرگذاری وراثت این نیست که انسان جبرا  تحت عوامل غیر ارادی به مسیر صحیح یا ناصحیح هدایت  معاایفت. البته گر

ها و خلدوصیات پدران و آباء و  خیر؛ تهثیر عوامیی ماناد وراثت که مبیّن انعکاس و تهثیرگذاری افکار، خلدیت  شدود. می

کاد، نه این یک سرنوشت محتوم و انحراف آماده می ها مقتضی را برای خطااست که ایانحو این  به اجداد در فرزندان است،

در انتظار کسی باشد که مالً  پدر، برادر یا دایی او ماحرف و خراب است. عمده این است که ایاها گرایش این شخص را به 

راهامایی یک مربی و  گر کسی براساس مجاهدت و تًش خودش یا هدایت وکاد. ولی اسمت و سوی ناصواب تقویت می

ای برای پرورش یک نسل دوسدت، از این فضا بیرون آمد، روشن است که این شخص غیر از آنهاست؛ کهن یک زمین تازه 

شده است. آن استالاائات یا موارد کمی که برخًف پدر و مادر و دایی و عمه، یک سبک و سیاق فراه، سال، و طی  و پا  

هسددتاد که به این امور توجه کاید؛ ایاکه یک بدعد مطی  )ع( در مقام بیان این ایاجا امامدیگری دارند، حسددابش جداسددت. 

، است کاد، مهشود و همین طور استمرار پیدا میزندگی با همسدر، تولیدمالل و نسل است. نسیی که از این زندگی متولد می 

 های اخًقی، دیای، اعتقادی،است که خلیت پیدا کاد و در چه فضایی رشد کاد. ایاجا غرض این تکونکه در چه فضدایی  

. این چیزی اسدت که نباید از آن غفیت کرد؛ ممکن اسددت کسی ازدواج کاد و  مورد توجه و اهتمام قرار گیردحدسدن خیق،  

 کاد. میو مال او نگاه   یاصً  به این موارد توجه نکاد؛ چاین افرادی ک، نیستاد، مالً  فقط به زیبایی ظاهر

 سؤال: 

. دانادمستحبات و مکروهات را نمیو داناد. بیه، مردم بسدیاری از امور  اسدت؛ یکی ایاکه مردم نمی  مطی : ایاجا دو اسدتاد 

داناد عمل داناد اما در مقام عمل چیزهای دیگری برای آنها مه، است. آیا همه به آنچه که مییک وقت ه، این است که می

ک مااف  و ی باالخره، محضر خداست، ولی آیا میتزم هستی، که هیچ گااهی نکای،؟ دانی، که عالمی یکااد؟ باده و جاابعالمی

ت. کااد، بحث دیگری اسعمل نمی داناد و یا. ایاکه نمیگیردتحت تهثیر آنها قرار میشدود که انسان  هایی برجسدته می لذت

نگاه نکااد که چقدر عاوان و مال و اسددت که این تذکرات و تابهات باید مطرح شددود تا یک فرهاد شددود. االن  اینعمده 

خواه، ولو ایاکه پدر و مادرش کافر باشاد. زیبایی دارد؛ ایاها برای او اصل نرود که آن وقت بگوید من یک دختر زیبا می

 بحث این است که فرهاد باید درست شود؛ فرهاد اسًمی این است؛ این فرهاد باید تقویت و ترویج شود. 

یک احتمال ه، هست و آن ایاکه این روایت اشاره به موقعیت و شرایط خاصی داشته باشد؛ چون وایت البته در مورد این ر

، اگر ناچاری از ازدواج، به این امور توجه کن. در ایاجا احتمال دارد که اشاره « ان ين  ي ضي  الال»تعبیر امام این است: 

اچار شدی اگر ن ، کهنّ«فان کات ال بد فاعً»است. تعبیر  به موقعیت خاصی باشد؛ در یک موقعیت خاصی این توصیه شده

 ببین نسبت به او خیر و نیکی چطور است. 

لاما اتم وة قالدةو  اا   ما قبدىيو و ترس تىم وة يط  ي  )ع(لن »روایت نیز از امام صدددادق)ع( اسدددت: این    چ ا  ب واي

  و اتراةو اا ير  مي ات ا  و اتراةو و وما طاتحب ي  ىرس تصباتحب ي و ي تطاتحب يو  أماا داتحب ي  ىرس يط اا ات ا 
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ببین چه فرمایاد: همسددر مالل گردنباد اسددت، پس  امام صددادق)ع( می طبق این روایت 1.«يط اا اتب اأو اتب اأ ير  من ا

و نه نقره هایرددان نه طً نه خوبرددان و نه بدشددان؛ اما خوب آویزی. چون زن هیچ معادلی ندارد، چیزی را به گردنت می

معادلردان نیسدت. زن صالح و پاکدامن و خوب و حسن الخیق، از طً و نقره بهتر است. اما بدهایران خا  ه، معادلران   

ادی گردنب نیست، خا  بهتر از آنهاست. پس زن معادل ندارد؛ نه خوبش معادل دارد و نه بدش. زن گردنباد است؛ ببین چه

 آویزی. را به گردنت می

 گدار و بدونایتی که خوانده شدد، برای بیان این مطی  اسدت که انسدان توجه و دقت کاد و اهتمام داشته؛ بی   این چهار رو

مطالعه وارد نردود؛ به این امور در زندگی اهمیت دهد. چون جوانی، مسدتی، شور و هیجان جوانی گاهی چر، انسان را به   

فهمد که زن خوش اخًق یعای چه. آن زن بداخًق یعای چه، نمیداند که بادد؛ هاوز وارد زندگی نرددده و نمیمیاین امور 

ی ایاها چیزها شود که بدانیدچیزی که در آن ایام در کهن او برجسدته است، معیوم است که چیست. لذا این مطال  بیان می 

 مهمی است. 
 لزوم دقت در صفات مرد

 جل و يما يني ا تى»خواهد اختیار کاد، چطور باشد. که میتا ایاجا مواردی که بیان شد برای مرد بود تا توجه کاد همسری 

در  . همان طور که سزاوار است مرد«ون ين    رمي يخبا اا تىباويج ي تك يني ا ذتك تىم وة و ووترائ ا ضاتنسية لت  ات جل

لیاء دختر دقت کاد، سزاوار است که زن ه، در مورد مرد دقت کاد؛ او خواهد او را برای ازدواج اختیار کادمورد کسی که می

 کااد:در مورد مرد دقت کااد. برای این ماظور یک روایت ککر می

و  إذا وااح و يي  وتريق   دي اتنااح  قّ"ب قال وا  )ص(  لي  س:ل اتىّ (لىر   اتسبال  )لي آضائ   )ع( هي م:ياا ات  با »

 نوعیفرماید که نکاح امام رضددا)ع( از پدرانرددان از رسددول خدا)ص( نقل می  .0«"ي يمب  تمي ي قّ او  ىرن   و يي  و قّ

 در یبادگی اسددت؛ ازدواج در واق  یک نوع بادگی اسددت. پس اگر یکی از شددما فرزند و دختر خودش را به نکاح دیگر 

اندازد؛ پس شددما باید دقت کاید که کریمه و دختر خودتان را به بادگی چه آورد، در واق  طوق بادگی را به گردن او میمی

 یکهبد. البته تعبیر به بادگی، یک تعبیر کاایی است؛ ایاطور نیست که ماظور این باشد که زن، باده مرد است. یآوردر میکسی 

است که به طور طبیعی مرد نسبت به زن دارد. این حالت سیطات و قاهریتی که مرد در  بیان یک حالت سدیطه و سدیطاتی  

اعضای خانواده دارد، کهن ایاها را در تحت اختیار و سیطه او قرار  بهزندگی به طور طبیعی به عاوان مسئول خانواده نسبت 

رود که در اختیار مرد قرار ر به محیطی میگوید این دختمیدهدد؛ و قطعدا  ماظور رقیدت و بادگی به آن معاا نیسدددت.    می

 دهید. دهید؛ او را زیر سیطه چه کسی قرار میگیرد؛ نگاه کاید که او را در اختیار چه کسی قرار میمی

 را بیان خواهی، کرد.  2پس اصل تهمل در مورد مرد نیز از ناحیه زن الزم است. فردا مسهله 
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