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 چکیده

مشتتر  را  یزندگ توانیم کهی. طورباشدمی هاحاکم بر خانواده یهمواره متأثر از سازمان رفتار یشهر یزندگ تیفیک

راهبردهتا و  یارائته رامتونیپ یهرگونته ماالعتات رونیتدانست، از ا یدر بُعد رفتار یشهر یزندگ تیفیک یاصل ینهیزم

مشتتر  و تت ش جهتت  یزندگ یمستلزم رفتارشناس یشهر یزندگ تیفیاز تنزّل ک یریجلوگ ایارتقاء و  یهااستیس

خصوصتا   یزنتدگ لیمستا نییبه تب ایژهیتوجه و اتیو روا اتیآ انمی در که. حال آنباشدیساح از جامعه م نیبهبود ا

 ر ،مشت یزندگ لیبه تشک میضرورت ازدواج، تصم یبا بررس توانیراستا م نیمشتر  و خانواده شده است. در ا یزندگ

مشتتر   یزنتدگ تیتفیک لیتو تحل یابیتمشتتر  بته ارز یدر زندگ ییجدا گاهیپس از ازدواج و جا یدهایو نبا دهایبا

 ایکتابخانه یوهیو ش ،یو نظر یانیدر ماالعات بن یلیتحل-یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیپرداخت. امر فوق در ا

الس م( به عنوان  همی)عل نیمعصوم یائمه ثیو احاد میقرآن کر توناط عات، با اصل قراردادن م یدر گردآور یو اسناد

موانتع و مشتک ت متعتدد در  یرگیتشکل امکان که است آن گرنشان جهینت تیشده است. در نها یریگیمنابع متقن، پ

مستتمر  ییبایو شتک یشتگی. تقواپباشدیم «یشگتقواپی» هاآن یمشتر  وجود دارد و تنها راهگشا یتمام مراحل زندگ

در تمتام  یزنتدگ تیتفیک یرهگذر ارتقاء دهنتده نیو از ا دهدیقرار م ریانسان را تحت تأث یآن، تمام وجوه رفتار رویپ

   .باشدیساوح م

 . مشتر ، ازدواج یزندگ ات،یو روا اتیحُسن خلق، آ ،یرفتارشناسکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

به تأثیر از تبیین فعل ازدواج و ضرورت آن از دیدگاه دین مبین اس م، انگیزه و قصد و نیت ازدواج در هر فرد مسلمانی 

که به حد بلوغ جسمی و روحی رسیده باشد، متبلور می شود؛ با تجلی انگیزه های ازدواج در افراد، حرکت به سمت 

با مسیری مامئن و متقن در آن ضروری می نمایاند قاعا   یشنایمی شود. حرکتی که نیاز آ آغاز شروع زندگی مشتر 

ی هر شخص بر نخواهد آمد چرا که عقل بشر همواره ناقص بوده )پیشرفت علم طی هر تعیین چنین مسیری از عهده

-همرآمد ندارد. ادوره و کامل شدن موضوعات علمی با گذز زمان، نشان از نقصان علم بشر دارد.( و توانایی هدایت ک

کند و باشد چرا که انسان تنها یکبار زندگی میچنین واگذاردن این امر به عملیات آزمون و خاا، بسیار دور از عقل می

توان گفت تعیین مسیر مامئن و مستقل تنها باشد. بنابراین میطی کردن تمام مسیرها در طول زندگی غیر ممکن می

مسیر  )علیهم الس م( ی انبیاء و امامان معصوماست، خالقی که بواساهپذیر ی خالق بشر و وجود الهی امکاناز عهده

زندگی خصوصا  زندگی ای به تبیین مسائل میان آیات و روایات، توجه ویژه این مذکور را نمایان ساخته است. در

سن ستی حُی شناخت معیارها، چی. این مبحث شامل: چگونگی معیارهای همسر مناسب، نحوهدارند مشتر  و خانواده

 شود.خلق، جایگاه ط ق و ... می

 

 هدف تحقیق

با  ی جایگاه خانواده و رفتارشناسی در آندر زمینه احادیث و روایات ضمن ارائه ی آیات، پژوهش حاضر بر آن است تا

 رویکردی بان گرایانه، به رهیافتی کارآمد جهت اناباق رویکردهای موجود با آن دست یابد.

 

 قیروش تحق

 بر مبتنی این بررسی. است شده استفاده نظری و بنیانی ماالعات روش های از و بوده تحلیلی–توصیفی نوع از پژوهش

 اسناد آیات قرآن کریم، بهره گیری از منابع روایی و از با استفاده منظور بدین. می باشد اسنادی و کتابخانه ای شیوه

 به تحقیق روش پژوهش، موضوع بودن نظری به با توجه. است فراهم گردیده نظر مورد داده های موضوع، با مرتبط

 پیگیری شده است. تحلیلی متون بررسی تدّبر در آیات قرآن کریم و همچنین روایات و صورت

 

 و ضرورت آن« ازدواج»

(. این جمله از 222ص ،1)مجلسی، باب «ازدواج سنت من است، و هر کس از سنت من اعراض کند از من نیست»

تی برای مسلمانان بوده، دانند، همواره حجّ)صلی اهلل علیه و آله و سلم( که شرط مسلمانی را ازدواج می پیامبر اس م

نظیر و در برخی موارد به عنوان هست و خواهد بود. ازدواج در اس م، به عنوان یک امر بسیار مقدس و یک عبادت کم

تر از بنای ازدواج نیست ) نجفی، هیچ بنیانی محبوب (. در اس م1312،132واجب شرعی به شمار آمده است )شریفی، 

و دو رکعت نماز شخص ازدواج کرده، برتر از هفتاد  .از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم(به نقل  13ص ،21ج

ف شخصی به نام عکّا .علیه الس م( امام جعفر صادق، به نقل از 3رکعت نماز انسان عزب ارزیابی شده است )طوسی، ج

وقتی وی به رغم « ای؟آیا ازدواج کرده»آمد. حضرت از او پرسیدند:  به محضر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

ازدواج »به او فرمودند:  که از توانایی مالی مشکلی نداشت، پاسخ منفی داد، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(این
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باالتر آن که تر  ازدواج م زم با برادری  (.221، ص1)مجلسی، باب« آییه شمار میی گناهکاران بکن وگرنه در زمره

گیرند راه شیاان دانسته شده است. همچنین در قرآن داریم که ازدواج راه خداست و کسانی که جلوی ازدواج را می

اند. های عزب دانسته شدهانسانترین اموات و مردگان مسلمانان، بدترین و پست (1311کنند. )قرآئتی، خدا را قاع می

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم( یعنی کسانی که احساس نیاز به ازدواج  ، به نقل222، ص1)مجلسی، باب

ترین مردگان مسلمان به رین و پستتکنند بدتکنند و تمکّن مالی نیز برای ازدواج دارند، امّا از ازدواج خودداری میمی

 ند.روشمار می

 درروایت آمده است جوانی که در آغاز جوانی اش ازدواج کند، شیاان خودرا نسبت به دو سوم دینش ناامید کرده است

 .(221، ص 1)مجلسی، باب 

بنابراین ازدواج زود هنگام نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در یک خااب کلی 

 فرمایند:ن میی جوانابه همه

شود و هر کس که توانید، ازدواج کنید؛ زیرا ازدواج موجب عفت چشم و پاکدامنی میهر کدام که می ای جوانان،»

صلی اهلل  از پیامبر اکرمبه نقل ، 212ص  ،2ج  اد،)حدّ« امکان ازدواج ندارد، برای فرونشاندن شهوت خود، روزه بگیرد

دی این حقیقت بیان شده است که اگر کسی به سبب ترس از فقر و مشک ت در روایات متعد .علیه و آله و سلم(

ی تأمین روزی را داده درحقیقت نسبت به خداوند بد گمان است؛ زیرا خداوند وعده اقتصادی از ازدواج خودداری کند،

کند، نسبت به خداوند کسی که به سبب ترس از فقر ازدواج ن»فرمایند: )علیه الس م( می است. در این باره امام صادق

ر و بهره مندی از رفاه مادی، ازدواج معرفی شده تات از فقت(. بلکه یکی از راه های نج332، 5)کلینی، ج« بد گمان است

ر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( آمد و از فقر و تامبتفرمایند: شخصی نزد پی م( میته الست)علی ادقتام صتاست. ام

و آن شخص ازدواج کرد و پس از مدتی وضع زندگی او رو به « ازدواج کن»رمودند: تر به او فتامبتتنگدستی نالید؛ پی

در روایت دیگری از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نقل از که فرمودند:  .(332، ص5بهبودی نهاد )کلینی،ج 

برخی از بیشمار دالیل چنین  .(12، ص 21نجفی، ج « )برای بهره مندی از رزق، ازدواج کنید؛ زیرا در زنان برکت است»

 توان متصور بود:یافته، را در زیر میها دستیی برای ازدواج در اس م، که تاکنون عقل بشر بدانالجایگاه وا

 ها، چه دختران و چه پسران دارد. ازدواج، نخستین گام برای رهایی ازای برای انسانازدواج نقش تربیتی فوق العاده

 است و نخستین میدان واقعه برای تجربه ی دگر دوستی است.« غیردوستی»به سوی « خوددوستی»و « ودپرستیخ»

اند؛ اما های مادی و معنوی خودشان بودهها و خواستهی خود و نیازکدام از زوجین تا پیش از ازدواج تنها در اندیشه هر

تجربه نشان داده است،  گیرد. افزون براین،دوستی به خود می ها رنگ دیگرهای آنبا ازدواج است که نیازها و خواسته

های چشمگیر علمی و معنوی اند، به رغم پیشرفتافرادی که برای تهذیب نفس، تا آخر عمر از ازدواج خودداری کرده

های آنان در رفتارهایی ها و ناپختگیاند، بلکه خامیاند، نه تنها در اواخر عمر از این رفتار خود پشیمان شدهکه داشته

 گیردی ازدواج است که بخشی از شخصیت انسان شکل میدهد که تنها در سایهبوده است. این نشان می

 .(1312،132)شریفی،
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 زندگی مشترکحرکت به سمت 

برابر های آینده و در های خداوند و همچنین در برابر جامعه و نسلازدواج مسئولیت بزرگ الهی است. ما در برابر نعمت

ت مراقب بود که چه خواهیم به جامعه انسانی تحویل دهیم، مسئولیت داریم. بنابراین باید به شدّفرزندانی که بعدا  می

های شخصی خود بوده و صرفا  به گزینیم و هرگز نباید تنها در اندیشه لذّتمیکسی را به عنوان شریک زندگی خود بر

مندی از سه شرط اساسی و مهم در راباه با معیارهای همسر شایسته، که بهره دنبال ارضای آنها باشیم. در این میان

های جبران ناپذیری را در پی دارد، های فراوان است و غفلت از آنها در انتخاب همسر خسارتها و فضیلتخوبی

 استخراج شده است.

 

 تبیین معیارهای همسر شایسته

فرزندان انسان از نظر »اند: نقل شده است که فرموده علیه و آله و سلم( در روایتی از رسول اکرم )صلی اهلل شرط اول:

همچنین پیامبر . (33، ص21)نجفی، ج« کنندهای جسمی و روحی، بیشتر به برادران زن او شباهت پیدا میویژگی

-ند، برحذر داشته و میت از ازدواج با دختران زیبایی که شرافت خانوادگی نداربه شدّ اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

گفتند: ای رسول خدا، منظور این  .«اند بپرهیزیدای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در مزبله رشد کرده»فرمایند: 

از این گونه  .(332،ص 5)کلینی، ج «دختر زیبایی که در خانواده بد رشد کرده باشد»جمله چیست؟ در پاسخ فرمودند: 

اصالت و شرافت خانوادگی همسر، بسیار مهم است، تذکر این نکته الزم است که اصالت توان دریافت که روایات می

ی اصیل و باتقوا و با شرافت خانوادگی همسر یکی از شرایط است و نه تنها شرط. چه بسا افرادی که دارای خانواده

ابراین نای تاریخی از این مدعا است. بونهاند. پسر نوح نمای نبردههستند، اما خود آنها از آن تقوا و شرافت و اصالت بهره

 اصالت خانوادگی علت تامه خوبی همسر نیست، اما غفلت از آن نیز جایز نیست.

ترین شرایط همسر خوب اصالت خانوادگی است. جوانان باید بدانند دختران یا پسرانی که دارای در کل یکی از مهم

خواهند بود البته خانواده متدین به معنی پولدار بودن یا دارای پست و ، چندان قابل اعتماد ندن نیستنی متدیّخانواده

  .(1312،135ن است که متّقی و پارسا باشد )شریفی، ای متدیّمقام و امثال آن نیست. خانواده

)علیه الس م( آمد و عرض کرد دختری دارم و زمان ازدواجش فرا رسیده است،  مردی به محضر امام حسن شرط دوم:

کسی که تقوای الهی دارد؛ زیرا اگر اورا دوست داشته »)علیه الس م( فرمودند:  ا به چه کسی بدهم و امام حسناو ر

پیامبر اکرم )صلی  .(242، ص2)ابی الفتح، جلد« دارد و اگر او را خوش ندارد به او ظلم نخواهد کردباشد، عزیزش می

ود را به ازدواج فاسق درآورد، راباه نسبی خود را با او بریده کسی که دختر خ»فرمودند: اهلل علیه و آله و سلم( می

اگر کسی به دلیل زیبایی یا ثروت با یک زن » فرمایند:امام صادق )علیه الس م( می .(14، ص3)کاشانی، جلد « است

شد، خداوند زیبایی و کند؛ اما اگر معیار او در انتخاب همسرش، دین او باها واگذار میازدواج کند خداوند او را به همان

تقوا و »بنابراین یکی دیگر از مهمترین شرایط همسر شایسته،  .(333، ص5)کلینی، جلد« کندثروت را نیز به او عاا می

-ه تقوا درجات بسیار دارد. کمترین درجه آن که نادیده گرفتنش در امر انتخاب همسر آفات و آسیبالبتّ  اوست.« نتدیّ

اهد داشت، انجام واجبات و تر  محرمات است. دختران و پسران جوان بدانند کسی که در های فراوانی را در پی خو

اعتنایی نمود، در برابر همسرش هم کرنش نخواهد برابر خدای جهان و خالق هستی کرنش نکرد و به دستورات او بی

نشد شکر او را به جا آورد و داشت و ارزشی برای او قائل نخواهد شد؛ کسی که در برابر آن همه نعمت خداوند حاضر 
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های همسرش باشد؟ دان زحمات و ت شتوان پذیرفت که قدرحتی حاضر نشد نمازهای روزانه را انجام دهد، چگونه می

کم، به کمترین درجه تقوا یعنی انجام واجبات و تر  محرمات احتمام جدی ورزید و از اصالت پس باید در ازدواج دست

ای کوچک و ناچیز هری و ثروت و قدرت و امثال آن خودداری کرد چرا گه همه اینها با حادثههای ظادادن به زیبایی

بهترین و بزرگوارترین شما در نزد »فرمایند: قرآن کریم می ماند تقوای الهی است.ممکن است از بین برود. آنچه که می

دلیل  نرا به این معیار الهی ندهیم؟ به همیهایمان اصالت پس چرا ما همه در انتخاب« خداوند پارساترین شما است.

نی به خواستگاری دختر اند که اگر خواستگار خوش اخ ق و متدیّاست که اولیای دین به پدران و مادران توصیه کرده

 .(332، ص21شما آمد، بپذیرید، وگرنه پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت )مجلسی، باب 

پرسید: یکی از اقوام من به خواستگاری دخترم آمده است، امّا  ضا )علیه الس م(ای از امام رکسی در نامه شرط سوم:

)مجلسی، « اگر بداخ ق است، دختر خود را به او نده»قدری بداخ ق است. امام رضا )علیه الس م( در پاسخ او نوشتند: 

همسر خوب، کسی است که بنابراین یکی دیگر از شرایط همسر خوب، خوش اخ ق بودن است.  .(332ص  ،21باب 

 های اخ قی باشد.آراسته به فضائل اخ قی باشد و در حد توان خودش درصدد دوری از رذائل و زشتی

 

 چگونگی تشخیص معیارهای همسر شایسته

ذکر شده خود نیاز به مقدماتی دارد تا مقابل هرگونه ظاهرسازی، نیرنگ، فریب و  فوقتشخیص معیارهایی که در بخش 

توان در دو بخش نقش را میشده است های این پژوهش حاصل چه در یافتهخللی وارد نشود. آننحوه ی تشخیص به ... 

 فرزند و نقش پدر و مادر تقسیم کرد.

 

 نقش فرزند

ی ی نحوهع در راباهبه عنوان یکی از مجتهدان اعلم جهان تشیّ آیت اهلل العظمی شیخ وحید خراسانی )مدظله العالی(

صحبت کردن دختر و پسر نامحرمی که »اند: رادی که قصد ازدواج دارند، این گونه شرایط را توصیف کردهآشنایی اف

اند به جهت آشنایی با روحیات و اخ ق یکدیگر برای حصول تفاهم با اجازه و حضور نامزد شده ولی هنوز عقد نخوانده

 .(www.wahidkhorasani.ir« )مانعی ندارد والدین با رعایت موازین شرعی و بدون قصد تلذذ و در حد معمول

ی ماالعه شود ماابق نظر علما )که نظر ایشان بر پایهکند و یا از او خواستگاری میبنابراین شخصی که خواستگاری می

شناختی، از طرف مقابل خود را دارند. ولی هماناور امکان حصول  باشد(شماری میو ارزیابی آیات، روایات و احادیث بی

 که ذکر شد با اجازه و حضور والدین و بدون قصد تلذذ و در حد معمول.

 های چنین دیدگاهی از اس م نسبت به آشنایی قبل از ازدواج، این روایت را ذکر کرد:ه توان به عنوان یکی از گوامی

زنی را خواستگاری کرد، امّا گویا او را خوب ندیده بود، حضرت  له و سلم(شخصی در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آ

 .(21، ص14عاملی، جرّ )ح« تر بودتان بادواماگر او را دیده بودی، امید سازش و تفاهم بیشتر و زندگی»فرمودند: 

ا شرایط ذکر شده با آنچه حائز اهمیت است، وجود مرزی بسیار حساس و باریک میان آشنایی قبل از ازدواج ماابق ب

باشد. طوریکه در صورت خلط بحث در این باره، یک شناخت هدفمند جای خود را به فعلی رفاقت قبل از ازدواج می

به فتوایی  دهد. با جستجوی در فتاوای آیت اهلل العظمی شیخ وحید خراسانی )مدظله العالی(حرام و گمراه کننده می

 دانند؛ بر این اساس:های قبل از ازدواج را حرام میهای رفاقتاخصهبرخواهیم خورد که صریحا  یکی از ش
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در آنجا نیست در صورت احتمال ارتکاب  -ی ممیزحتی بچه -ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی دیگر»

ظور حجت االس م و المسلمین علوی تهرانی به من. (2521 ی، مسأله433)وحید خراسانی، ص« حرام جایز نیست

اس م در عین حال که برای دوستی با همجنس ارزش قائل است، رفاقت »اند. موضوع، ماالب زیر را ابراز داشته حتشری

ها همه حرام است و هم اینکه روشن کننده و داند، این رفاقتهای قبل از ازدواج را حرام میبا جنس مخالف و رفاقت

توانند در مدت فضای زندگی بسیار متفاوت است و افراد میی شناخت نیست چون فضای رفاقت با کمک کننده

کنیم بلکه آن را در قالب دوستی، اخ ق خود را به راحتی پنهان کنند، البته ما صحبت قبل از ازدواج را مالقا  نفی نمی

و  «.شودنمی ی درست گرفتهبا روش غلط، نتیجه»ی امام علی )علیه الس م(: دانیم زیرا به گفتهدوستی اشتباه می

 (.1312شود )علوی تهرانی، رفاقت قبل از ازدواج نیز روش غلط شناخته می

 

 نقش پدر و مادر 

توانند در دانشگاه یا خیابان فردی را پیدا کنند که اند و خودشان میگوییم که دختر و پسر بزرگ شدهبعضی مواقع می

 توان در  کرد.ی زیر به خوبی میلّهداین اشتباه است. دلیل این مدعا را در روایات و ا

در مدینه بودند، روزی امام به پسرشان نامه نوشتند که  در مرو و پسرش امام جواد )علیه الس م( امام رضا )علیه الس م(

برند، شما باید از در عمومی بروید، از این خواهند شما را به مجلس ببرند از یک در خصوصی میام وقتی میشنیده

توان گفت رود. پس نمیفهمیم که حتی اگر پسر شما امام هم باشد باید او را کنترل کنید که ببینید کجا میداستان می

فهمند پس ما باید آنها را آزاد بگذاریم که انتخاب کنند ولی نباید بگذاریم که خودشان اند و میها بزرگ شدهبچه

م چرا که آزادی دختر و پسر در چارچوب مالوب است. در تصمیم بگیرند. باید روی کارهای آنها نظارت داشته باشی

هایت پول بگذار و هر کس که از تو تقاضا کرد به او کمک  در جیب»آمده است:  ی امام رضا )علیه الس م(ی نامهادامه

ین در دعای در این نامه کنترل و مدیریت از دور وجود دارد. همچن «.دینار بده 25ها دینار و به عمه 52کن، به عموها 

کنی و ممکن است که چیزهایی مخفی ای، خودت نظارت میکه کار را به فرشته معصوم سپردهکمیل داریم: با این

بنابراین از آنجایی که پدر و مادر از قدرت تشخیص باالتری برخوردار . (1312دهی )قرائتی، بماند که خودت شهادت می

توان و می ؛ی نظارت بر امر شناخت در ازدواج را عهده دارندهمراه دارند وظیفهی فراوانی از تجربیات به بوده و اندوخته

 هاست.ی آنهگفت تأیید نهایی بر عهد

 

 ی شناخت مذکور ای از یک ازدواج مطابق معیارها و طریقهنمونه

دارم که وقت من دختری »اء یکی از مراجع بزرگ تقلید پس از پایان درس فرمودند: تف الغاتروزی مرحوم کاش

پذیرم و دخترم را به همسری او  قی باشد، من او را به دامادی میتن و اخدیّتازدواجش فرا رسیده است، اگر یک فرد مت

ای، بدون آنکه سخنی بگوید نشست. پس در این میان یکی از حضار از جای خود برخاست و پس از لحظه« آورم.در می

-ن و خوشاو را به منزلشان دعوت کردند. معلوم شد یکی از شاگردان فاضل، متدیّاز اتمام جلسه، مرحوم کاشف الغااء 

اش از او ی امکانات مادیی او داشته باشد، دربارهکه نیاز به تحقیق بیشتری دربارهاخ ق خود اوست. بنابراین بدون این

مانعی ندارد، این منزل ما یک »ند: اء فرمودتف الغاتی جوان در پاسخ گفت: چیزی ندارم. مرحوم کاشپرسیدند. طلبه

و سپس در همان شب مقدمات  «توانید در آن زندگی کنید.اتاق خالی دارد که ما فع   به آن نیازی نداریم و شما می
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عروسی و ازدواج را فراهم کرد و دخترشان را به رسم آن روزگار، عروس کردند. بدین ترتیب یک زندگی ساده و بدون 

. داماد کسی نبود جزء مرحوم حاج شیخ محمد تقی مسجد شاهی اصفهانی که بعدها یکی از مراجع تکلف آغاز گردید

بزرگ تقلید شد و از نظر علمی در ساح بسیار باالیی قرار گرفت. این خانواده که زندگی مشتر  را از صفر شروع کرده 

و منزلتی برخوردار شدند که نه تنها در  بودند، با فضل و رحمت خداوند بسیار متمول شدند و از چنان شخصیت، قدرت

ران شناخته شده بودند و پادشاهانی همچون ناصرالدین شاه و حاکمانی چون ظل السلاان تی ایاصفهان، بلکه در همه

 .(153و  152 صصترسیدند )مظاهری، در مقابلشان متواضع بودند و از آنان می

 

 از ازدواج( بایدها و نبایدها، پس)تبیین  مشترکشروع زندگی 

 مشتر چستی حُسن خلق در زندگی 

خداوند هیچ  ش را با زبان آزار بدهد )زخم زبان(راگر خانمی همس»فرمایند: می اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول 

خدا پذیرد. عبادات واجب، مستحب و توبه. حتی اگر تمام عمرش را روزه بگیرد و اموالش را در راه عبادتی را از او نمی

بدهد مگر اینکه همسرش را راضی بکند و اگر مرد هم ایناور باشد همین است. شکستن دل همسر با نماز و روزه و 

فرمایند: اگر خانمی به همسرش بگوید که ما در زندگی از تو شود. در روایاتی امام میکارهای ثواب دیگر جبران نمی

ی ی گذشته اگر کسی بعد از پنجاه سال کافر شود همهمهشود. حبط یعنی نابودی هخیر ندیدیم، عملش حبط می

بن معاذ یکی از اصحاب رسول خدا بود، او ویژگی فراوانی داشت و در جنگ احد مجروح  شود. سعداعمالش حبط می

 شد، و او را به مدینه منتقل کردند و در اثر شدت جراحت به شهادت رسید. پیامبر خودشان ناظر غسل او بودند. پیامبر

گرفتند. و پیامبر فرمودند که پابرهنه به تشییع جنازه آمدند و گاهی سمت راست و نیز گاهی سمت چپ تابوت را می

ی او حضور دارند. پیامبر بر او نماز خواند و او را در قبر گذاشت. مادر شهید گفت: هفتاد هزار فرشته در تشییع جنازه

دانی؟ ه و آله و سلم( فرمودند: در مورد کار خدا جزمی صحبت نکن، تو چه میگوارا باد بر تو. پیامبر اکرم )صلی اهلل علی

ی گناهان شهید بخشیده پیامبر فرمودند: او االن دچار فشار قبر شد، زیرا در خانه زبانش تند بود. البته داریم که همه

 فرمودند: بدترین مردها و سلم()صلی اهلل علیه و آله  شود به جز حق الناس. اخ ق حق الناس است. پیامبر اکرممی

ی که به زنش تهمت بزند او از دزند، مرکسی است که سه ویژگی داشته باشد، یکی مردی که به همسرش تهمت می

ی رود. اگر صد سال کار خوب داشته باشد به خاطر تهمتی که زده، همهی حسنات و کارهای خوبش بیرون میهمه

مردی که بد زبان باشد. البته زن باید بر بداخ قی شوهرش صبر کند و دیگری رود. دیگری کارهای خوب از بین می

کنم از مردی که زن و ب میفرمودند: من تعجّ زند. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مردی که همسرش را می

. اگر پدر و انشان را بزنندپدر و مادر حتّی حق ندارند فرزندکه خودش شایسته زدن است.  زند در حالیاش را میبچه

مادری فرزند خودش را بزند و صورت او سرخ شود دیه دارد و باید یک مثقال و نیم دیه بدهد. و اگر از سرخی باالتر شد 

 و کبود شد سه مثقال دیه، و اگر سیاه شد شش مثقال دیه دارد. 

دیدند که بعضی از رزمندگان به سپاه  س م(داریم که در جنگ صفین حضرت علی )علیه ال 224ی الب غه خابهدر نهج

دهند و امام فرمودند: من دوست ندارم که یاران من به دشمن دشنام بدهند. به جای آن دعا کنید، معاویه دشنام می

بگویید خدایا بین ما و سپاه معاویه صلح برقرار کن، خون ما و خون سپاه معاویه را حفظ کن. امام راضی نیستند که به 

)استاد بزرگ شهید  اهلل حاج علی آقا شیرازیکه روزی آیت گفتندمی در جنگ دشنام داده شود. شهید ماهری دشمن
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الب غه به ایشان و همچنین عارف مشهور( به سر ک س آمدند و گریه کردند و نتوانستند درس را ماهری و معرف نهج

دیگر گریه در اختیار من نیست. فرمودند: من خواب دیدم ام که آغاز کنند. استاد گفتند که من از دیشب رؤیایی دیده

م تند خویی من جا احساس کردم که این سگ تجسّ که مُردم و مرا به خا  سپردند. یک سگ وارد قبر من شد. همان

)علیه الس م( وارد قبر شدند و  کنم، یک مرتبه دیدم که از طرف دیگر من سیدالشهداءاست، من گاهی بداخ قی می

دهم. این عارف با این خواب بیدار شد. اخ ق با همسر و را از دست این سگ نجات می ودند که نگران نباش، من توفرم

الناس است و باید آن را رعایت کرد. یکی از موارد حُسن خلق در خانه این است که ما بدانیم فرزند و دیگران جزو حق

سلمه که بعد از به نام ام ن پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حدود انتظار همه در خانه چقدر است. یکی از همسرا

ها به  از برترین همسران پیامبر بوده است، از پیامبر در مورد فضیلت خدمت زن حضرت خدیجه )س م اهلل علیها(

فرمودند هر  (شوهرشان سؤال کرد، پیامبر در سه بخش به سه پاداش اشاره کردند، پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم

-شود؛ وقتی زن دوران بارداریگرداند و دچار عذاب نمیزنی که در خانه کار کند خداوند نظر رحمتش را به سوی او می

آورد، خداوند به کند مثل مجاهدی در میدان نبرد و وقتی فرزندی را به دنیا میرسد پاداشی به او عنایت میاش فرا می

فرمودند:  و را بخشیدم، از نو شروع کن؛ پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(کند که من گذشته تاو خااب می

شود. حضرت فرمودند حساب وارد بهشت میکه به همسرش در خانه کمک کند بیبایی نداشته باشد از ایناِکسی که 

زد همچنین حضرت سای گناهان کبیره است، کار در خانه خشم الهی را خاموش میکمک به زن در خانه کفاره

کند که خدا خیر در نیا و آخرت را برای او اراده کرده باشد، امیر مؤمنان )علیه فرمودند کسی در خانه خدمت می

ی سوخت، آب و جارو و نظافت. در محجّه البیضاء داریم که وقتی پیامبر دادند: تهیهسه کار را در خانه انجام می الس م(

ها  کردند و حتی میل خودشان را بر آنآمدند از همسرشان تقاضای غذا نمیبه خانه می ()صلی اهلل علیه و آله و سلم

-کردند، هر غذایی که بود و هیچ غذای خاصی را سؤال نمیدادند، میل مینمودند. اگر به ایشان غذا میتحمیل نمی

خانه خرما بود یا نان یا شیر تنها بود و نمودند. گاهی در ف نمیکردند و کسی را متکلّکردند و نه غذای خاصّی را رد می

که نکند  ترسمزند من میگفت بعد از پنجاه سال، هنوز وقتی آقا زنگ خانه را میکردند. خانمی میها را میل می آن

پیامبر ی زندگی فوق شیوه یشیوه، افتدچیزی را کم گذاشته باشم. اگر ما حق و وظیفه را بدانیم دیگر این اتفاقات نمی

بود. که مادرش او  سال خدمتکار پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دهبود. انس بن مالک  صلی اهلل علیه و آله و سلم()

به من نگفت که چرا  سال یکبار پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دهگوید که در طی این را به پیامبر داده بود. او می

 شود )حسینی قمیها را رعایت کنیم، مشک تمان حل میدر تعام ت خودمان این این کار را کردی یا نکردی؟ اگر ما

 .(1312، )ج(

تر از صبر بر مصیبت، طاعت و یا گناه است، اما صبر بسیار ل رفتار و اخ ق بد همسران گرچه کماز سوی دیگر تحمّ

د. جهاد به معنای مبارزه با دشمن است که باشتر میی جهاد اکبر بوده است و زمان آن را طوالنیمهم است و در زمره

شود، اما یک آقا و یا یک خانم باید در میدان زندگی پنجاه یا شصت سال صبر کرده و زمان کوتاهی داشته و تمام می

ی این جهاد را تحمل کند. امّا اینکه آیا واقعا  این صبر الزم است و اجر و پاداشی دارد یا خیر، جای صحبت دارد. در روایت

-ها، گرفتار عذاب قبر نمیدر کتاب وسائل الشیعه داریم که سه گروه از خانم از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

هایی هستند که بد اخ قی شوهر خود را شوند. گروه اول خانم)س م اهلل علیها( محشور می ی زهراشوند و با فاطمه

کند و با در نظر گرفتن این مسئله که زندگی او در خ قی شوهر خود صبر میکنند، خانمی که با وجود بد اتحمل می
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گوید که خدایا من به خاطر تو صبر نیاز کرده و می و ای است که امکان جدایی وجود ندارد با خدای خود رازمرحله

کند. آیا اگر به کسی می کنم؛ پاداش دریافتاند صبر میای که قرآن کریم و پیامبر خدا دادهکنم، به خاطر وعدهمی

-کند؟ دستهشود، آن را تحمل نمیمحشور می )س م اهلل علیها( ی زهراتضمین بدهند که با تحمل این سختی با فاطمه

هایی هستند که بر نداری و تنگدستی شوهر خود صبر دارند. امروزه یکی از مشک ت همین است، البته ی دوم خانم

ش کرده و اس م نیز به او سفارش نموده است. اما اگر کسی با وجود کار و ت ش، نتوانست مرد وظیفه دارد که کار و ت 

شود. یک نفر نزد زندگی را حتی فراهم کند و همسر او با این مسئله کنار آمد و تحمل نمود، گرفتار عذاب قبر نمی

ه وقتی ناراحت هستم، علت آن را از من آمده و گفت من یک همسری دارم ک پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

ی ما بیاور. گوید اگر مسائل مالی فکر تورا مشغول کرده، غصه نخور فقط روزی ح ل به سر سفرهشود، میجویا می

سازد و سفارش در جواب ایشان فرمودند: این خانمی که با تنگدستی شوهر خود می پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

-ی حرام نباش، خدای متعال روی زمین کارگزارانی دارد که این خانم یکی از آنبه خاطر ما به دنبال لقمهکند که می

کند، البته مسلّم است که تحمل تنگدستی مشکل است اما اگر کار و خداوند نیمی از اجر شهید را نصیب او می؛ هاست

ی م اهلل علیها( را به همراه نداشت. باید دید که فاطمه)س  ی زهرابزرگی نبود، پاداش به این بزرگی و حشر با فاطمه

ی خود وم کسانی هستند که مهریهسی )س م اهلل علیها( چه کارهایی را کرده که بانوی بهشتی شده است. دسته زهرا

-وانه میی صداقت است. و به عنوان یک پشتبخشند، البته مهریه در آغاز زندگی خوب بوده و نشانهرا به شوهر خود می

های این صفا و صمیمیت زد، یکی از نشانهباشد اما اگر زندگی به جای رسید که دیگر صفا و صمیمیت حرف اول را می

بخشش مهریه است. البته اس م توصیه کرده که مرد موظف است مهر همسر را مانند یک دِین بداند، ما روایتی از امام 

گویند که چه امروزه در خصوص مهر می« دادیم.ما مهر همسر خود را می: »فرمایند)علیه الس م( داریم که می حسین

کسی آن را داده و چه کسی آن را گرفته است، در روایتی داریم که اگر کسی مهری را تعیین کند ولی نیت پرداخت آن 

)علیه  جعفر بن موسی مامبنابراین نباید مهر را به عنوان تشریفات در نظر گرفت. ا .را نداشته باشد، مانند سارق است

ما آقایان االن فکر کنند  است ممکن. پردازیممی را خود همسران مهر خود اموال تریناز پا  ما که الس م( فرمودند

ایم. کنند صحبتی نکردهمی تحمل را بداخ ق هایزن که مردهایی خصوص در و ایمکرده صحبت هاخانم مورد در فقط

فرمودند: اخ ق، برخورد و تحمل ما در خانه سیر و سلو  ماست. االن خیلی از خصوص میع مه طباطبایی در این 

ی شب، چله نشینی و دعا و نیایش است. از ع مه طباطبایی کسی کنند که سیر و سلو  فقط نافلهها فکر می جوان

کردند که عمل، ن وجود توصیه میتوان سراغ داشت، ایشان فقیه، عارف و مرد بزرگی بود. با ایتر نمیوارسته و بزرگ

اخ ق خوب و بردباری در خانه سیر و سلو  است؛ مگر مقدمات سیر و سلو ، تحمل سختی و ریاضت نیست؟ چه 

فرمودند که باالترین ریاضت، همین ریاضت در خانه است. برای ریاضتی از این باالتر است؟ یکی از اساتید بزرگوار می

کنند این باالترین ک س خودسازی است و در ها را بر خود هموار میلو  بوده و سختیکسانی که به دنبال سیر و س

های همسر خود را تحمل نماید. در روایتی از واقع جهاد اکبر است. چون فرد شب و روز در خانه است. و باید بد اخ قی

مسر خود صبر کند، پاداشی که خداوند به داریم که اگر کسی بر بد اخ قی ه پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

کند. در این روایت است که اگر ها داده نصیب او میپیامبران خود مانند داوود و دیگر پیامبران در تحمل مصیبت

خانمی بر بد اخ قی شوهر خود صبر کند، ثوابی مانند آسیه خواهد داشت. شوهری از فرعون که بدتر نیست. قرآن 

گیرد، ایشان زنی است که به حریم همسر فرعون را به عنوان ضرب المثلی از زنان مؤمن در نظر میی تکریم در سوره
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فرمودند که قرآن کریم از قول خیلی خاطر تحمل، خود ضرب المثلی برای زنان و مردان شد. یکی از اساتید بزرگوار می

از خدا خواست یک بهشت استثنایی بود، او گفت اند ولی بهشتی که آسیه کند که آرزوی بهشت داشتهاز افراد نقل می

خواهم که در کنار خود تو باشد. بنابراین سفارش قرآن این است که خواهم، بلکه بهشتی را میمن هر بهشتی را نمی

اگر انسان صبر و پایداری کرده و باعث نشود که زندگی از هم بپاشد، خدا به او فرزندان خوبی عاا کرده و از آنها خیر 

کنند که همسر خوبی ندارند، اما فرزندان بسیار خوبی دارند، بیند. خیلی از افراد هستند که خودشان تصدیق مییم

ی خوب نیز از مواهب زندگی است اند، داماد خوب ، عروس خوب، فرزند و نوههای خود خیر دیدهحتی در زندگی از نوه

ها با آن درگیر هایی که ع وه بر اخ ق بد شوهر، خانمسختی بینم، یکی ازها را نمیچرا، این همه خیرات و خوبی

هستند همکاری نکردن شوهر در کارهای خانه و پرورش فرزندان است. با توجه به اخ ق بد شوهر و مشک ت دیگر، 

ند، در ادهان نکوهش شدهاخ ق و بدشود. در روایات بسیاری مردان بدتر مینگهداری و تربیت فرزندان بسیار سخت

های خردسال خود را به همراه ها نزد ایشان و بچهها و عروس خانم)ره( است که گاهی دختر خانم خاطرات امام خمینی

-قدر که ما را اذیت میگفتند همینها را ببینم. میهای خود را نیاوردید که من آنفرمودند: چرا بچهآورند. امام مینمی

رو رو به آنعث آزار و اذیت شما هم بشوند. گاهی یک سخن زندگی انسان را از ایناست، نخواستیم که با کنند کافی

های خود فرموده بودند: آیا ها و عروس خانم)ره( به دختر خانم کند. امامکند و تحولی در ذهن انسان ایجاد میمی

ودند: من حاضر هستم تمام عبادات ای؟ ایشان فرموده بحاضر هستید یک معامله با من بکنید؟ پرسیده بودند چه معامله

دهد به ل اذیت و تربیت فرزندان به شما میهشتاد یا نود سال عمر خود را به شما بدهم ولی ثوابی که خداوند از تحمّ

 .(1312، )ب( کردند )حسینی قمی)ره( یک فقیه، عارف و مفسر بودند و هرگز مبالغه نمی من بدهید. امام

 

 ای به نام طالقبیراهه

گفتند: پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و کردند که بسیار جالب بود، ایشان مییکی از اساتید بزرگوار تعبیری را می

پسندد، در روایت ها ط ق است. درست است که ط ق جایز است، امّا خدا آن را نمیاند که بدترین ح لفرموده سلم(

نمی دانستند که  آید. آیا پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(زه در میداریم که در هنگام ط ق، عرش خداوند به لر

های همسر خود اخ قیها و آقایانی هستند که گرفتار بدها دارای مشک ت است؟ خانمدرصد قابل توجهی از زندگی

شود به سراغ : تا آنجا که میفرمودنددانستند اما در عین حال میمی باشند پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(می

ای شده که افراد ط ق را به عنوان که واقعا  امکانی برای زندگی وجود نداشته باشد. االن به گونهط ق نروید مگر این

که واقعا  ط ق ح لی است که باید به عنوان راه آخر در نظر گرفته شود. پیامبر خدا لیاگیرند در حاولین راه در نظر می

فرمودند که ها دارای مشک ت زیادی است اما با این حال میدانستند زندگیکه میبا این اهلل علیه و آله و سلم( )صلی

ی عالم بگردید دو نفر را پیدا گفت که انصافا  اگر شما در همهتا آنجا که امکان دارد صبر کنید. یکی از روانشناسان می

گفت گاهی انسان با خودش هم توافق ندارد، یعنی کاری باشند. ایشان می کنید که با هم توافق صد در صد داشتهنمی

شویم پس چاور دو جنس زن و مرد با دو نوع احساسات و عواطف با هم ایم اما باز هم پشیمان میرا خود ما انجام داده

زیادی ممکن است پیش توافق کامل داشته باشند؟ اگر این دو جنس مخالف در کنار هم قرار بگیرند، اخت ف نظرهای 

که هیچ دو نفری نیستند که با هم هماهنگی کامل داشته باشند و پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و بیاید. پس با وجود این

ای ها در یک مرحلهفرمودند که از ط ق بپرهیزید. گاهی زندگیدانستند، باز هم مینیز این مسئله را می آله و سلم(
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نند زوجین حرف از جدایی بزنند. تا آنجایی که امکان دارد ما باید زندگی را نگاه داشته و مدارا توااست که واقعا  نمی

که موارد خاصی باشد، خانم باید به زندگی خود نگاه کند، درست است که شاید شوهر او بداخ ق است و کنیم. مگر این

خواهد برود؟ این نوع و نوه و سی سال زندگی کجا میزند که شایسته نیست، امّا با وجود مث   دهایی را میگاهی حرف

 که کندی نساء، قرآن سفارش میی مبارکهها یکی از آن موارد خاصی است که حتما  صبر الزم است، در سورهزندگی

 بسا هچ نشوند( )جدا ندارند، سازگاری خود خانم با که دیدند اگر کنند. اما برخورد خود همسران با خوبی با باید آقایان

 .باشد داشته همراه به آنها برای کثیر خیر که

 م کی و معیار چه روی از کرد. صبر و کرده زندگی بدزبان خانم یا و شوهر با باید که است کرده سفارش قرآن چاور

 زندگی در االن که مشک تی است ممکن اوال  دارد، معنا دو کثیر خیر که اندگفته مفسرین. است فرموده را مسئله این

 را خود زندگی تازه که پسرهایی آقا و هاخانم دختر به مخصوصا  شود تبدیل الفت و خوبی به بعدها است، موجود هاآن

 کنیم ماالعه را هاپرونده و زده خانواده هایدادگاه به سری االن اگر نکنند، عجله که شودمی توصیه اندکرده شروع

 آخرین عنوان به را ط ق کهاین جای به یعنی اند.گرفته تصمیم زود چقدر زوجین که بینیممی شود،می جاری اشکمان

 ازدواج که است مدت چه که بپرسید هاآن از برخی از اگر .اندکرده استفاده راه اولین نوانه عب آن از کنند، انتخاب راه

 راهی هیچ دیگر که اندرسیده نتیجه این به ماهشش این در افراد این واقعا  آیا .است ماه شش یا دو گویندمی اید،کرده

 کثیر خیرهای این از یکی دارد، همراه به شما برای کثیری خیر کنید صبر اگر که فرمایدمی کریم قرآن ندارد؟ وجود

 خداوند کهاین دوم. شد خواهد هماهنگ هم با هاآن رفتار و اخ ق و آمده کنار هم با مدتی از بعد که است همین

 عالم یهمه آیا که کرد سؤال باید است، ناراحت خود همسر از که خانمی از. کرد خواهد عنایت هاآن به خوبی فرزندان

  شود؟می خ صه شوهر این وجود در

 است، مانده باقی اندداشته انجام که تألیفاتی و خدمات یبواساه هاآن نام که هستند ما دین بزرگان از خیلی مث  

 او روی به سعادت درهای است، بداخ ق کسی همسر یا و است بداخ ق کسی شوهر اگر که کنیم فکر نباید طورهمین

 یا هاخانم از بسیاری شاید کنیم، باور کندمی عاا این به صبر این خاطر به خداوند که را پاداشی و اجر اگر. است بسته

-می آزمایش یعنی. است فتنه اوالد و اموال: فرمایدمی کریم قرآن. باشند داشته را هاآن موقعیت که کنند آرزو آقایان

 خانمی مث   کنم،می آزمایش را شما من که است فرموده مرتبه بیست خدا. است شما برای آزمایشی شما همسر کنیم،

 این کنم، زندگی توانمنمی گویدمی احمق شوهرش به که زنی با من که گویدمی آقا و احمق گویدمی شوهرش به

 از که باشد داشته سرشاری درآمد شب یک انسان که است ممکن. هستند آزمایش یوسیله خیرها و شرها. است اشتباه

. بشود ما رشد باعث باید آزمایشات این نبرد، خوابش گرسنگی از و باشد نداشته سودی شب یک و نبرد خوابش آن سود

 .«نیست لذت است، آتش آن از بعد که تیلذّ» فرمایند:می الس م( )علیه امیرالمؤمنین

 شهید کردند.( بودند وفابی) خیانت لوط و نوح همسر که داریم یحتّ اند،نداده ط ق را همسرشان پیامبران از کدامهیچ

 است ممکن یعنی، اندیشیچاره یعنی حکومت م.تحکّ حق نه دارد حکومت حق خانه در مرد :داشتندابراز می ماهری

-می مرد کهاین یعنی متحکّ  ولی کنیم. آمد و رفت ف نی با که بینمنمی ص ح من دلیل ف ن به بگوید خانم به آقا که

 نهی و امر یعنی حکومت بدهی. گوش مرا حرف باید تو و نکنیم آمد و رفت ف نی با باید هستم مرد من چون که گوید

 باید بیندمی همسرش از تلخی کسی اگر کند،می جبران و است ارجبّ خدا قلدرانه. نهی و امر یعنی متحکّ  ولی حکیمانه

 .(1312 ،)الف( قمی )حسینی کندمی جبران خدا و کنممی صبر خدا رضای برای من بگوید و بگذارد خدا پای را آن
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 نتیجه گیری

شروط سه با بررسی « حرکت به سمت زندگی مشتر »با بررسی منافع آن، « اهمیت و ضرورت ازدواج»در نوشتار فوق 

گانه ی معیارهای همسر شایسته، نقش پدر و ومادر و فرزند در تشخیص معیارهای همسر شایسته و همچنین نمونه ای 

شروع زندگی مشتر  )بایدها و نبایدها، پس از »از ازدواج ماابق معیارهای همسر شایسته و طریقه ی شناخت آن، 

مشتر  و بیراهه ی ط ق؛ بر اساس آیات قرآن کریم و  بواساه ی بررسی چیستی حُسن خلق در زندگی« ازدواج(

 روایات ائمه ی معصومین )علیهم الس م( تبیین شد.

بررسی های صورت پذیرفته بیانگر جایگاه واالی زندگی مشتر  از دیدگاه قرآن و منابع روایی می باشد. گو این که 

معاشرتی دانسته شده است. زندگی مشتر  و ابعاد  چگونگی الگوی رفتاری در این ساح از زندگی مقدم بر سایر ساوح

رفتاری در آن ع وه بر فراهم آوردن موقعیت ویژه برای افراد جهت رشد و کمال، می تواند موجبات ارتقاء کیفیت 

زندگی در ساوح باالتر به ویژه زندگی شهری را نیز فراهم سازد. به عبارت دیگر نتیجه ی ماالعات و ارزیابی صورت 

گیری موانع و مشک ت متعدد در تمام مراحل زندگی مشتر  وجود دارد و ته نشانگر آن است که امکان شکلپذیرف

باشد. تقواپیشگی و شکیبایی مستمر پیرو آن، تمام وجوه رفتاری انسان را تحت می« تقتواپیشگی»ها تنها راهگتشای آن

 باشد.ندگی در تمام ساوح میی کیفیت زدهد و از این رهگذر ارتقاء دهندهتأثیر قرار می

 

 منابع

 قرآن کریم. (1

 .242، ص2تظرف، جسف فی کل  فن مر. المستااحمد بن محمد الدین شهابلی، حأبی الفتح االبشیهی الم (2

 .212، ص2اد، احمد بن عبد العزیز. اخ ق النبی فی القرآن و السنته. جدّحال (3

 .1244دیث ، ح3الاوسی، أبی جعفر محمد بن الحسن. تهذیب االحکام،ج (4

 .21، ص14عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه. ج رّح (5

شریفی، أحمد حسین. آیین زندگی) اخ ق کاربردی( ، چاپ هشتاد و پنجم، ویراست دوم، نشر معارف قم،  (2

 .1312پاییز 

 14. ص 3کاشانی، محسن فیض. المحجه البیضا فی تهذیب االحیاء. ج (3

 4-1. احادیث  334-332. صص5الکافی. جکلینی، محمد بن یعقوب. الفروع من  (2

. و . 11،23،23،34. احادیث 221-222ص. ص 1. ابواب النکاح. باب122مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج (1

 332. ص  21. باب 3. و. ج332. ص 21. باب 3. و . ج 13. حدیث 235-234ص . ص 3باب 

 . 33-1ص. ص 21جنجفی، محمد حسن. جواهر الکلم فی شرح شرایع االس م.  (12

 1322-2521. مسأله 433وحید خراسانی، حسین)مد ظله العالی(، توضیح المسائل، چاپ هجدهم، ص  (11

 14/22/1312، سید حسین، سمت خدا. سخنرانی به تاریخ )الف( حسینی قمی (12

 21/22/1312، سید حسین، سمت خدا. سخنرانی به تاریخ )ب( حسینی قمی (13

 22/22/1312دا. سخنرانی به تاریخ ، سید حسین، سمت خ)ج( حسینی قمی (14
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 12/23/1312علوی تهرانی، سید محمد باقر، جام جم. سخنرانی به تاریخ (15

 22/23/1312قرآئتی، محسن. سمت خدا. سخنرانی به تاریخ  (12
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