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ازدواج آسان

1
انـگار عـادت کرده ایـم کـه تـا اسـم ازدواج را کـه می آورنـد شـروع می کنیم به 
ردیـف کـردن بهانه های ریز و درشـت که مانع های بلندی می شـوند بـرای انجام 
ایـن امـر مهـم و مقدس.گروهی از ایـن دالیل آن قدر همه گیر شـده که با وجود 
حقیقـی بودنـش دیگـر این مجـال را بـه مغزمان نمی دهد تـا قـدری در موردش 
تامـل کنیـم و اصال بیندیشـیم آیـا واقعا همه این مشـکالت برای مـن هم وجود 
دارنـد و مانعـی برایـم خواهنـد شـد؟! آیـا می توان دنبال راهی گشـت که از سـر 
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راه برداشـته شـوند یا خیر؟ گویا اصل قضیه ازدواج و انتخاب همسـر را فراموش 
کرده ایـم و دیگـر حواسـمان نیسـت کـه اندکی بـه وعده هـای خدایمـان در این 

ضمینـه بیندیشـیم و تامل کنیم بهتر اسـت بدانیم که:
»ازدواج امـری سـاده، بی تکلف و بدون تشـریفات اسـت که طـی آن، زن و مرد 
ضمـن انشـاء خطبـه ی عقـد، پیمـان زندگی مشـترک می بندنـد و مرد بـه مقدار 
امکاناتـش، چیـزی یـا مبلغـی را به  عنـوان صداق و نشـانه  ی صداقـت، تقدیم به 

همسـر می کند« یادداشـتی از دکتر بانکی پـور فـرد، 1393/05/14 
  فرهنگ هـا و آداب و رسـوم مختلفی در مـورد ازدواج در میان مردم دنیا وجود 
دارد کـه وقتـی بـا تجمـال ت و اسـراف های بی حـدو انـدازه آمیخته می شـود نه 



ازدواج آسان

تنهـا زیبایـی و لذتـی را بـه ارمغان نمـی آورد بلکه درد سـر و مصیبتی  می شـود 
بـرای دخترهـا، پسـرها و خانواده هایشـان. بهتـر اسـت بدانیم که بسـیاری از این 
سـنت های موجود اشـتباه هسـتند  و گاهی با آموزه های دین اسـالم در تضادند. 
بـه نظر می رسـد ایـن جوانان و زوج های پر نشـاط و انگیزه هسـتند که می توانند 
از ابتدای زندگی بنایشـان را بگذارند بر سـادگی و دوری از تشریفات و حتی زیر 
پـا گذاشـتن و نقض کردن دسـته ای از ایـن آداب که یا خود گناهند یا بسـتری را 
فراهـم می آورنـد بـرای گنـاه و حرام. چرا که  اگـر از ابتـدا وارد بازی تجمالت و 
امور پسـت دنیایی شـوند دیگر بیرون آمدن از آن ورطه کار آسـانی نیسـت. البته 
واضـح اسـت کـه چون در نظر بسـیاری این رسـوم مهم و حیاتی هسـتند مبارزه 
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و کـم رنـگ کردن ایـن آداب  نیاز به جدیت و پیگیـری دارد.
***

»از جملـه امـوری کـه در جامعـه ی مـا در میـان بسـیاری از خانواده هـا، به این 
آفت خطرناک) تکّلف( مبتال شـده اسـت، مسأله ی مهم و سرنوشـت ساز ازدواج 
اسـت. بـه بهانه ی انجـام آداب و رسـوم، آبروداری، حفظ حیثیّـت و ارزش نهادن 
بـر دختـر و پسـر و... ایـن شـیرین ترین حادثـه ی زندگـی جوانان را به کابوسـی 
وحشـتناک تبدیـل کرده ایـم. نتایج تلخ این نـگاه بیمار، تعـداد زیـادی از جوانان 
را از تشـکیل زندگـی ناامیـد کرده اسـت و تعداد فـراوان دیگری را با مشـکالت 
فراوانـی در آغـاز راه روبـه رو کـرده اسـت. خانواده هـای زیادی با نزدیک شـدن 



ازدواج آسان

بـه زمـان ازدواج فرزندشـان، به جای جشـن و شـادی عـزا می گیرند. آسـیبهای 
فرهنگی، تربیتی و اخالقِی ناشـی از تجّردِ طوالنی مّدت و تأخیر در ازدواج، غیر 
قابل محاسبهاسـت. نتایج شـوم یک شـروع پُر مشـّقت و پُردردسـر، چه بسـیار 
کام جوانـان را در آغـاز زندگـی تلخ می کنـد. در این آفِت بـزرِگ اجتماعی، همه 
مقّصریـم و البتـه از همـه بیشـتر خانواده هـای متکّلف بایـد در پیشـگاه خداوند 
پاسـخگو باشـند!  و در رفـع این معضل خانمان سـوز، همه باید بـه میدان بیایند 
و این سـنّت الهی و آسـمانی را از قید و بند زنجیرهای جاهلی نجات بخشـند و 

میـدان زندگـی را برای خوشـبختی جوانان هموار سـازند.«
شرح حدیث مقام معظم رهبری 13۸۶/0۸/1۶
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2
»مهریه رو کی داده کی گرفته!«

ایـن جملـه برای بسـیاری از ما عادی اسـت انقدر که در فیلم هـای خانوادگی تا 
به سـکانس های خاسـتگاری می رسـند کلیشـه وار از این جمله معروف استفاده 
می کننـد ولـی آیـا ایـن نوع نـگاه به مقوله مهریه درسـت اسـت؟، نگاه اسـالم به 
ایـن سـنت چـه گونـه اسـت؟، بهتر اسـت بدانیـم که مهریه هـای سـنگین و باال 
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رسـم دوران جاهلیـت اسـت و بـا ظهور اسـالم و حضور پیامبر این رسـم و 
سـنت ناپسـند شمرده شـد نمونه واضح زیر پا گزاشـتن این سـنت را در ازدواج 
حضـرت زهـرا و امیرالمومنیـن می توان مشـاهده کرد زیـرا اگر مهریه 
سـنگین پسـندیده بود چه کسـانی بهتر از ایـن دو وجود مقدس بـرای اجرای آن 

بودند؟
 امـا پیامبـر اعالم کردند این مهریه سـنگین از رسـوم جاهلیت اسـت اکنون 
جای تاسـف دارد که بعد از گذشـت  این همه سـال از ظهور اسـالم باز به رسوم 
قبـل از آن رو آورده ایـم و ایـن امـور را مایـه افتخـار می دانیـم تا جایـی که گاهی 
خانواده هـای پسـر بـرای این که شـان و منزلت تو خالی خـود را حقظ کنند بیان 
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می کننـد کـه مهریه سـنگین تر باشـد تا به اصطـالح بتوانند کالس خـود را حفظ 
کننـد و در جمـع اطرافیـان بیـان کننـد عروسـمان را بـا فـالن مهریه بـاال به عقد 
پسـرمان در آوردیم و این را نشـان دهنده سـطح باالی مالی خود می دانند گروهی 
دیگـر فکـر می کنند که مهریه باال ضمانت برای فرزندشـان اسـت و اگر بخواهند 
وصلـت را بـه هـم بزننـد این امر پشـتوانه ای برای دخترشـان اسـت در حالی که 
باید گفتزندگی که شـروعش با گونه تفکرات شـکل می گیرد جای تامل و تفکر 
دارد و بـه عاقبتـش بیشـتر بایـد فکر کـرد و اصال اگر قـرار به بر هم خـوردن آن 
باشـد دیگر این مهر سـنگین در برابر چیزهای ارزشـمندتری که از دست می رود 
چـه فایـده ای دارد هر چند که گاهی اوقـات دختران برای خالصی از یک زندگی 
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حاضرند مهریه شـان را ببخشـند و از خیرش بگذرند! تنها تاثیر مهریه سنگین این 
 می شـود کـه جوانـان از ازدواج فرار می کنند و متعاقبا سـن ازدواج بـاال می رود و 

آسیب های ازدواج دیر هنگام یا عدم تاهل جامعه را فرا می گیرد.
***

بعضـی از خانواده هـای طـرف عـروس می گوینـد کـه ما مهریـه ی آن قـدر باال 
نمی خواهیـم ولـی خانواده ی داماد بـرای پز دادن و تفاخر می گویند نه نمی شـود! 
چنـد میلیـون یـا فالن قـدر. خـب اینهـا همـه دوری از اسـالم اسـت. هیچ کس 
بـا مهریـه ی بـاال خوشـبخت نشـد. این هایـی کـه خیـال می کننـد اگـر مهریـه 
نباشـد ازدواج دخترشـان متزلـزل خواهـد شـد،   این هـا اشـتباه می کننـد. ازدواج 
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اگـر چنان چـه بـا محبـت بـود،   با وضعیـت درسـت بـود، بی مهریه هـم متزلزل 
نمی شـود. ولـی اگر چنان چه بر مبنـای خباثت و زرنگی و کالهبـرداری و فریب 
و ایـن چیزهـا بـود، مهریـه هر چقـدر هم کـه زیاد باشـد، مرد بدجنـس زورگو، 

کاری خواهـد کـرد کـه بتوانـد از زیـر بـار ایـن مهریه هم فـرار کند.
خطبه ی عقد، 1375/9/4
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3
وقتی در رقابت های مضر و دردسـر سـاز وارد می شـوی آنچنان گرفتار خواهی 
شـد کـه مانند باتالق هر چه بیشـتر دسـتو پـا میزنی بیشـتر فرو میـروی و غرق 
میشـوی و میفهمـی کـه خالصـی از این اوضاع و بـازی دنیا به این آسـانی ها هم 
نیسـت. بـا بعضـی از ایـن رقابت ها هـم خـودت را گرفتار می کنـی و به زحمت 
می انـدازی هـم باعـث عـذاب و سـختی دیگـران می شـوی. نمونـه اش همیـن 
رقابت هـای پـوچ و بی پایـه و اسـاس خریـد جهیزیـه کـه می شـود جـزو همان 
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موانـع بلنـد ازدواج بـرای جوانان دور و برمان. با رسـمی شـدن ازدواج یک زوج 
و شـروع دوران عقـد دغدغـه خانـواده عروس بـه خصوص مادر عـروس خانم 
می شـود: تهیـه جهیزیـه. حال اگر بـرای تهیـه آن در رقابت با دیگـر خانواده های 
فامیل وارد شـده باشـد زحمت و دغدغه شـان چند برابر می شـود آنوقت  فراهم 
کـردن ایـن مقدمـات لـذت بخـش و زیبا که نیس هیچ، بلکه خسـته کننـده و پر 
از اسـترس می شـود. اصـال بـه ایـن موضـوع فکر نمی کنیـم که ایـن گونه خرید 
و فراهـم کـردن همـه وسـایل که بخش عمـده آن  غیـر ضروریات را نیـز در بر 
می گیـرد چـه مضراتـی را دارد. مثـال جوانـان اطراف بـا دیدن این نوع سـختی ها 
ازدواج را امـری محـال می داننـد و می پندارنـد کـه از پـی این هزینه هـای گزاف 
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بـر نمی آینـد و بـه همیـن دلیل رغبت و تمابلشـان بـه ازدواج کم می شـود و اگر 
از نـوع بهانه گیـر باشـند و خودشـان هـم در ایـن بازی وارد شـوند پا فشـاری بر 
ایـن سـنت غلـط می کننـد و خانواده هایشـان را مجبـور می کنند به فراهـم کردن 
جهیزیـه کامـل و زیـاد تـا جایی کـه گاهی اتفـاق می افتـد خانواد ها خـود را زیر 
بـار قـرض و وام می برنـد تا  جهیزیه شـان بهتـر و تکمیل تر از فـالن دختر فامیل 
باشـد. در حالـی کـه ندانسـته جلوی یـک سـری لذت های دنیـا را از خودشـان 
می گیرنـد. زیـرا  فرامـوش می کننـد که وقتی وسـیله ای را نداشـته باشـی و برای 
تهیـه آن خـودت تـالش کنـی و با سـختی آن را به دسـت آوری لذت داشـتنش 
چنـد برابـر می شـود و در پـس آن  کلـی خاطـره برایـت رقم خـورده اسـت. از 
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طرفـی وقتـی وارد خانـه ای شـوی کـه همـه چیـزش تکمیل اسـت دیگـر قرار 
اسـت هـر دو نفر بـرای به دسـت آوردن چه چیـزی تالش کنند؟آن زمان اسـت 
کـه نشـان کردن فالن وسـیله در یـک مغـازه و ذره ذره پول جمع کردن و نقشـه 
کشـیدن های دو نفـره بـرای خریـدش معنـا نـدارد و زندگـی خالـی می شـود از 
همیـن تالش هـا و لذت هـای کوچک اما شـیرین. به نظر می رسـد خـود جوانان 
بایـد آسـتین همـت را باال زنند و یک نـه بزرگ به این شـرایط و ضوابط عجیب 
و غریـب  بگوینـد جلـو والدین و فامیـل و اطرافیان بایسـتند و بگوییند این همه 
رقابـت پـوچ و بی معنی و درگیر بازی های دنیا شـدن کافیسـت باید نفس کشـید 
بایـد کمـی تامل کـرد شـاید آن جهیزیه سـبک و حداقلی بـرای بانـوی دو عالم 
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هدفش الگو سـازی و نشـان دادن سـبک درسـت باشـد که مورد کم توجهی ما 
قـرار گرفتـه چـرا که عادت کـرده ایم کمتر به ایـن نوع الگوگیـری توجه کنیم و 

الگـو را بیشـتر در عبـادات فردی خالصـه می کنیم.
***

انـواع و اقسـام ریخـت و پاش هـا، زیاده روی هـا، کارهـای غلـط، جهیزیه هـای 
سـنگین. همه جـور چیزی را حتمـاً باید بخرنـد، بیاورند توی جهیزیـه بگذارند، 
کـه اقـاّل یـک چیـز بیشـتر از آن دختر خالـه اش، یـا نمی دانـم خواهـرش، یا آن 
همسایه شـان یـا آن همکالسی شـان داشـته باشـد. اینهـا از آن غلط هـای بسـیار 
مـوذی و آزاردهنـده اسـت، بـرای خـود انسـان و برای مـردم. خیلـی از دخترها 
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نمی تواننـد بـه خانه ی بخـت بروند، خیلی از پسـرها نمی تواننـد ازدواج کنند، به 
خاطـر همیـن چیزها. بـه خاطر همیـن گرفتاری هـا. اگر ازدواج آسـان بـود، اگر 
مـردم آن قدر سـخت گیری نکـرده بودند، بعضی ها اگر مهریه شـان سـنگین نبود، 
اگـر ایـن جهیزیه هـای جاهالنـه نبـود و پـدر و مادرها بـه خیال خودشـان برای 
این کـه مبـادا دل دخترشـان بشـکند، خودشـان را بـه آب و آتش نمی زدنـد، این 
گرفتاری هـا بـرای خیلـی از خانواده هـا پیش نمی آمـد. خطبـه ی عقـد، 1372/10/2۶
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4
گاهـی امـوری زیبـا و دلنشـین ماننـد ازدواج  را کـه در زندگـی امـکان دارد 
دوبـاره برایمـان اتفـاق نیفتـد را با حواشـی بـرای خودمـان و اطرافیان سـخت و 
تلـخ می کنیـم. از جملـه ایـن امـور تلـخ و سـخت کننـده در ازدواج اسـراف و 
تجمـالت اسـت گاهی اشـتباه می گیریم که مالک شـادی و خوشـبختی ریخت 
و پـاش کـردن نیسـت چرا گمـان می کینیم کـه بریـز و بپاش های زیـادی مالک 
خوشـبخت شـدن در زندگی مشـترک اسـت و آن راضمانت می کند و اگر کسی 
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بـرای مراسـمات ازدواج بریـز و بپاشـش نکرد خوشـبخت نخواهد شـد؟
خـود را در گیـر تجمـالت می کنیـم و اطرافیـان را مجبور که با ما همراه شـوند 
مثـال حتمـا فالن خریـد و وسـیله را از فالن محـل و مغازه که معروف اسـت به 
گرانـی تهیـه کنیم که بعـدا اطرافیان تعربف و تمجید کننـد. یا در مراسـم ازدواج 
چندیـدن نـوع غـذا سـفارش دهیم کـه پـر زرق و برق تر برگـزار شـود در حالی 
کـه غافلیـم ایـن تجمـالت و ریخت و پاش هـا به دنبالش اسـراف را می کشـاند 
چقـدر غـذا و نعمت های خدا دور ریخته می شـوند که می توانند شـکم بسـیاری 
را سـیر کند. افرادی که شـاید چندین قدم با ما بیشـتر فاصله نداشـته باشـند ولی 
شـب با شـکمی گرسـنه سـر بر بالین می گذارند. چقـدر دل زوج هـا و جوانان و 
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خانواده هـای اطـراف را که توان ندارند مانند ما مراسـم برگزار کنند را می شـکنیم 
و ایـن گونه اغـاز بهترین روزهای زندگیمان را با گناه های رنگ و وارنگ شـروع 
می کنیـم وگمـان می کنیـم این گونـه آغاز کـردن برایمـان خوشـبختی و محبت 

می آورد.
***

بعضـی از مـردم بـا ایـن کاری کـه می شـود بـا آن ثـواب بـرد، گناه می برنـد. با 
اسـراف هایی کـه می کننـد، بـا خالف هایـی که انجـام می دهنـد، با آمیختـن این 
عمل َحسـن و حسـنه به کارهـای حرامی که انجـام می دهند. حـرام همه اش هم 
این نیسـت که محرم و نامحرم و این چیزها باشـد. آنها هم البته حرام اسـت، اما 



21

ریخت و پاش زیادی هم حرام اسـت. اسـراف حرام اسـت. سـوزاندن دل مردمی 
کـه ندارنـد در مـواردی واقعاً حرام اسـت. زیاده روی کردن،   حـرام و حالل کردن 

بـرای این کـه بتوانـد جهیزیه ی دختـرش را فراهم کند، اینها حرام اسـت.
خطبه ی عقد، 137۶/11/9
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5
بـا توجـه بـه شـرایط زمـان حـال و امکانـات موجـود طبیعی اسـت کـه دیگر 
نمیتوان مانند گذشـته مراسـم عقد و عروسـی را همه مردم در خانه برگزار کنند 
زیـرا نـه فضـای کافی دارند نـه امکانات مناسـب آن را. پس نمی توان اگر کسـی 
مراسـم را در منـز لـش برگـزار نکـرد بـه او خـورده بگیریم کـه اسـراف و زیاده 
روی می کنـد، ولـی باید حواسـمان باشـد در برگـزاری این مراسـمات و گرفتن 
سـالن و هتل دچار ریخت و پاش و اسـراف نشـویم حواسمان باشـد فردا روزی 
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کـه جوانـان فامیل و اطرا ف خواسـتند ازدواج کنند مجبور نشـوند بـرای این که 
بـه اصطـالح کـم نیاورند سـالنی بزرگ تـر و گران تـر را کرایه کنند و خـود را به 
زحمـت بیندازنـد یـا اگر نتوانسـتند ماننـد ما کرایـه کنند دچار غصه و حسـرت 
شـوند و باعث این دلسـوختن ها ما نباشـیم. اصل برگزاری مراسـم ازدواج و عقد 
چیـز پسـندیده ای اسـت چـرا که پیامبـر عزیزمان نیـز برای دختر گرامیشـان 
مراسـم ازدواج گرفتنـد مـردم در آن به شـادی پرداختند ولی با خرج تراشـی های 
اضافـه همـراه نبود در حالی که اکنون بسـیاری از مردم به سـراغ سـالن های گران 
قیمـت در محله هـای گـران و انـواع و اقسـام غذاهـا می رونـد این گونه مراسـم 
گرفتن هـا خالـی از اشـکال نیسـت و می توان بـا کمی خالقیت جلوی بسـیاری 
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از آن هـا را گرفت.
***

بعضـی خیـال می کننـد کـه تشـریفات و تـوِی هتـِل چنیـن و چنـان رفتـن، 
سـالن های گـران گرفتـن، خرج های زیـادی کردن،   عزت و شـرف و سـربلندِی 
دختـر و پسـر را زیـاد می کند. نخیر عزت و شـرف و سـربلندی دختر و پسـر به 

انسـانیت و تقـوی و پاکدامنـی و بلندنظـری آن هاسـت، نه به ایـن چیزها...
خطبه ی عقد، 1375/5/11
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6
اگـر نگوییـم همـه دخترهـا ولی به جـرات می تـوان گفـت اکثرشـان از ابتدای 
کودکـی تـا زمانـی که بـه سـن ازدواج می رسـند رویای لبـاس عروس سـفید با  
دنبالـه ای کـه روی زمیـن می کشـد را در سـر می پروراننـد و از تصـورش لـذت 
می برند، دیگر چه رسـد به این که موعد عروسیشـان نیز فرا برسـد و قرار باشـد 
ایـن آرزو بـه واقعیـت تبدیل بشـود و یک شـب از آن حّض کامـل را ببرند. ولی 
چـه کسـی گفته بـرای برآورده کردن این آرزو و پشـت سـر گزاشـتن این شـب 
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رویایـی کـه فقـط چند سـاعت هم بیشـتر طول نمی کشـد و به سـرعت سـپری 
می شـود حتمـا بایـد لبـاس عروسـی را با قیمـت باال خریـد، در حالـی که دیگر 
نمی تـوان از آن اسـتفاده کـرد و عمـال بعـد از یک شـب بی اسـتفاده می مانـد. آیا 
نمی شـود دنبـال لباس هـای ارزان تـر رفـت و آنهـا را کرایه کـرد؟ یا نمی شـود از 
اطرافیـان و دوسـتان لبـاس را گرفـت؟ اگر ایـن اتفاق بیفتد زندگی تلخ می شـود 

و خوشـبختی زیر سـوال می رود؟
بـه نظـر می رسـد بسـیار پسـندیده تر و اخالقی تر اسـت کـه از ابتـدای زندگی 
بـرای ایـن کـه بـه طـرف مقابلمـان کمکـی کـرده باشـیم و از همـان ابتـدا بنای 
زندگیمـان را بـر مراعـات و ریخـت و پـاش نکـردن بگزاریـم کرایـه و یا قرض 

کـردن لبـاس عـروس را جایگزیـن خریـدن آن بـرای فقـط یک شـب بکنیم!




