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قسمت اول
▪ مقدمه

ازدواج ،پیوندی است که از بزرگرتین مسائل زندگی برشیت است و از دیرباز،
کانون توجه بوده است .از یک سنی به بعد ،چه دخرتها و چه پرسها حس
میکنند که بزرگ شدهاند و به جنس مخالف ،کشش عاطفی و جنسی دارند و
مایل میشوند ،زندگی آرمانیشان را بسازند .آنها این نیاز را آنقدر مهم میدانند
که راضی میشوند ،سختیهای راه را با جانودل بپذیرند .در این میان ،عدهای
چنان غرق میشوند که تا آخر عمر از اقیانوس فشارها ،بیرون منیآیند و عدهای
هم گلیم خود را بیرون میکشند و به ساحل امن آرامش میرسند.
اما یکی از مهمترین نیازها ،یعنی ازدواج ،به یکی از بزرگترین مشکالت
جوانان تبدیل گشته است و بهدلیل بیکاری ،توقعات باال ،تصمیامت بیعقالنه
و  ...با چالشهای فراوانی روبهروست.
بسیاری از دخرتها و پرسهای جوان بهدلیل «فشارهای جنسی ،روحی و روانی»
ناشی از رسکوب این نیاز اساسی« ،گلهمند» شدهاند و زندگیشان تیرهوتار گشته
است.
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هدف اصلی زندگی« ،کسب رضایت خدا» است؛ چه در تجرد و چه در تأهل.
«رشیک انسانی نداشنت» در زندگی« ،پایان کار» نیست؛ «خط پایان»
جایی است که دیگر هیچوقت ،هیچ «خدا»یی نداشته باشیم.
▪ نیاز عاطفی و جنسی به همسر چگونه تأمین گردد؟

به بحث اصلی بازگردیم؛ در این بین مواضع متعددی موجود است:
عدهای پیشنهاد رسکوب مطلق نیاز عاطفی و جنسی را دادهاند! اما مگر این
امیال ،فطری نیستند؟ چطور ممکن است چنین میلی که باعث گسرتش نسل
برش و رشد و ترقی آنهاست و احساسات پدرانه و مادرانه را فعال میکند و
مزایای دیگری نیز دارد ،ممنوع باشد؟ این کار از خدای حکیم انتظار میرود؟
به مسائلی که در بحث قبل بیان شد ،دقت کنید .پس ،نیازهای مرشوع برش
باید تأمین گردد .در این میان ،گزینههای مختلفی پیش روی ماست:
◂ نسخۀ شامرۀ « :1آزادیهای نامحدود جنسی»؛
◂ نسخۀ شامرۀ « :2ازدواج سفید»؛
◂ نسخۀ شامرۀ « :3ازدواج رشعی».
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▪ آزادیهای نامحدود جنسی

آزادیهای نامحدود جنسی در یک کالم یعنی« :هر طور دوست داشتیم،
نیازمان را تأمین میکنیم ».این موضع ،علیه رسکوب نیاز عاطفی و جنسی
است .همهچیز از آنجا رشوع شد که خداستیزان علیه مسیحیت و کلیۀ ادیان
شوریدند و در راستای آن ،آقای فروید و اوشو ،دو نفری با تزریق اندیشۀ
آزادیهای جنسی ،سبب مرگ اخالق میلیونها نفر در جوامع دنیا شدند .شاید
هیچکس به اندازۀ این آقایان ،منجر به زوال اخالقیات در طول تاریخ نشده
باشند! چرا که زیگموند فروید میگوید« :هر کودکی با انگیزههای جنسی،
عاشق مادر خود است و هر کودکی که این عشق را رسکوب میکند ،یعنی
بعد از این رسکوب جنسی عشق به مادر ،دین و اخالق و سنتها و
ارزشهای واال و متدن رس بیرون میآورد 1».آقای فروید نیز کسی بود که
اخالق را بیرحمی و سنگدلی و انحراف خواند و اصالت را به نیاز جنسی داد.
اوشو هم طی شاهکاری ،ازدواج را فاحشگی دانست و خود برای فاحشگی واقعی
تبلیغ کرد! پارکهایی به نام ایشان ،در سطح دنیا وجود دارند که افراد آنجا خود
را تخلیه میکنند.
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___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

 -0کتاب توتم و تابو ،ص .045
 -2کدارنات تیواردی ،دینشناسی تطبیقی .ترجمه مرضیه شنکایی .تهران :انتشارات سمت  0380چاپ اول .صص  48و .44
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همین نابهسامانیها ،صنعت پورنوگرافی ،همجنسگرایی و سکس بیحدوحرص
را توجیه علمی و فکری کرد! خودارضایی نیز ،رابطۀ جنسی خیالی با فرد یا افراد
دیگر و ارضای خود است و جزء همین گروهی است که معرفی کردیم.
▪ ازدواج سفید (سپید)

بهمرور کارخانۀ بیاخالقی غرب ،از ابداع دیگری نیز پرده برداشت .بله؛
«ازدواج سفید»! حاال که پایههای فضائل به لرزه درآمده بود ،آنها در پوست
و لباس مفاهیمی زیبا ،کمر همت برای جایگزینی این ازدواج با ازدواج دینی
بستند تا برای همیشه مفهوم خانوادۀ مذهبی نیست و نابود گردد!
اینچنین شد که پذیرفتند ،مردها و زنها بهصورت توافقی زیر یک سقف یا
بهدور از هم ،ولی با ارتباطات قوی زندگی کنند؛ ولی الزامی برای کسب رضایت
خانواده و نهادهای قانونی (تعهدنامه و سند محرضی) وجود نداشته باشد .نام
این کار را «ازدواج سفید» گذاشتهاند که نامرشوع است؛ ولی جهت بحث
مفصل ،روی آن ،تفکیک شده است.
▪ ازدواج شرعی (اسالمی)

اسالم مبارک هرگز به این رذائل تن نداده و حتی اگر امکان وصلت مهیا نبود،
راه را برای رویههای خامنانبرانداز باز نکرده است؛ بلکه با مکانیسمهای خاص،
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با تعدیل و کاهش میل جنسی و ترغیب به معنویت 1،به عفت و پاکدامنی
دعوت داده است و ازدواج را نیز ضابطهمند و طبق فرایندی رشعی و عقالیی
قرار داده است.
قسمت دوم
▪ نقد روابط نامشروع (منهای ازدواج سفید)

بنده فکر میکنم این گزینه نزد اکرثیت ما همچنان پذیرفتنی نیست؛ ولی
بهدلیل خطاهای پیشآمده میگویند« :با اینکه میل باطنیامن این نیست؛
ولی چه میشود کرد؟ دیگران میتوانند چنین کنند!» دانستید چه شد؟ به
شأن و شخصیت آنها برمیخورد و برای خواهر و مادرشان هم تجویز منیکنند؛
ولی میگویند دخرتان و پرسان مردم آزادند!
چند اشکال واضح در اینجا پیداست:
در وهلۀ اول ،قاعدۀ طالیی اخالق را نادیده گرفتهاند .قانونی طالیی که
میگوید« :آنچه برای خود میپسندی ،برای دیگران هم بپسند و بالعکس».
در صورت الغای این قانون کلیدی ،نظام اخالقی اجتامعات برشی فرو میپاشد؛
از من دزدی نکنید؛ ولی من دزدی میکنم! مرا نکشید؛ ولی شام را میکشم!
___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

ضعف مردم است؛ نه از دین!
 -0اگر راهکار اسالم رعایت نمیشود ،از
ِ
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چگونه توانستند دربارۀ مقولۀ حیات آدمی و فرایند خلقت یک انسان تا اینحد
سهلانگارانه حکم به نسلکشی دهند! آمار وحشتناک سقط جنین را نگاه کنید.
همچنین توجه نکردهاند که روابط جنسی و عاطفی بیبندوبارانه ،مسبب
تنوعطلبی است! چرا که سهل الوصول است و هیچوقت تکهمرسی را ارج
ننهاده است!
آنها بازهم بیدقتی کردهاند! آمدیم و دو نفر باهم آشنا شدند و گفتند دوست
میشویم؛ ولی بعد ناگهان یکی چنان دلبسته میشود که چیزی فراتر از دوستی
میخواهد! حرفش را میزند؛ اما آن دیگری برای ازدواج نیامده بود و متام!
عاشقی تکوتنها ،باید مهرومومها در غم فراق بسوزد!
یا کسی به نیت ازدواج ،پیشنهادی را بپذیرد؛ ولی پیشنهادگر ،شخصی سودجو
و بلهوس باشد! چرا باید دخرت یا پرس مردم ،آسان در هم شکسته شوند؟!
▪ نقد ازدواج سفید یا همان ابتکار سیاه

9

دوستان! ازدواج چیست؟ تا بهحال به آن اندیشهاید؟ آیا میتوان هرگونه تردد،
کالم و همنشینی را ازدواج نام نهاد؟! خانمهای محرتم پاسخ دهند که آیا با
هرکسی نشست و برخاست کردند ،ازدواج رخ میدهد؟! ببخشید! یعنی شام
___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

 -0دلیل اینکه این نوع ازدواج را «ابتکار سیاه» نامیدهایم ،این است که چون انسانساخت است و واقعا یک سیاهی است.
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کسی تا اینکه گفت« :ازدواج!» شام هم «بله» میگویید و همهچیزتان را تقدیم
میکنید؟! قطعا خیر .این امر از دیرباز با رسم و رسومات خاص و اصول و
ضوابطی پیش رفته است و ما اصال این را ازدواج منیدانیم و هر جای دنیا که
بنگرید ،میبینید که برای این پدیده ،همچنان ،متناسب با عرف و مذهب
خودشان فرهنگ ویژهای وجود دارد!
ولی عدهای چنان متعصبانه پشت ازدواج مثال سفید ایستادهاند که انگار واقعا
پیوندی مبارک و سفید است! یکی از غربنشینان شبی میگفت« :اینکه دو
نفر در خانهای زندگی کنند و هزینههای زندگی را کاهش دهند که عیب
ندارد و رابطۀ جنسی هم منیگیرند!» پاسخ ما این است« :برای شام بله!
نگیرند؛ مگر عشق و عالقه و محبت و میل به فرزندآوری در آنها وجود
ندارد؟ آیا این نوع زندگی کسی را خوشبخت میکند؟» ببینید چه
میگویند! دخرتها کار کنند تا هزینه ها کاهش یابد!! اما دخرتان مسلامن
بیخامنان نیستند؛ یعنی نباید باشند .پدر و رسپرستی دارند که وظیفه دارد
مخارج را تأمین کند .کاهش هزینه به چه قیمتی؟ میتوان با االغها هم ازدواج
کرد و هزینههای پوشاک ،تحصیالت فرزند و  ...را نداد و  ! ...اینجا اصالت با
اقتصاد نیست که زشتیها را پشت درآمدزایی و مدیریت منابع مالی ،پنهان
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کنیم! اسالم منیخواهد دخرتی ،زیبایی و لطافت خود را به کسی که معلوم
نیست فردا با اوست یا دیگری و قول و قراری هم ندارند ،تقدیم کند؛ آن هم
برای پول! نیاز جنسی ،نیازی قدرتمند است؛ وقتی بسرت تحریک افراد مهیا
شد ،چه تضمینی است که دوری کنند؟! خانه ،مبل ،کولر ،تخمه ،فیلم ،رخت
خواب و  ،...همه ،مهیاست! انسانها فرشته نیستند و متدن غرب ،این را ثابت
کرد.
▪ نقدهای دیگری که بر این مقوله وارد شده است.

خود در جامعه حارض هستید؛ جامعه نه مطلقا سفید است و نه مطلقا سیاه.
هستند پرسانی که بهدنبال شهوت و خوشگذرانی راه افتادهاند؛ بسیار شارالتان
و اغواگر! کسانی که با تیپی جذاب و بسیار حرفهای ،با ترفتدهایی زیرکانه،
دخرتان زیادی را به دام میاندازند؛ شامره گرفنت ،ساعتها تلفنی حرف زدن ،...
بوس  ...جیش  ...الال!!! پس کی به خواستگاریام میآیی؟ طفره میروند و
به آیندهای گنگ حواله میدهند! پرس نظارتی احساس منیکند و بهراحتی آن
دخرت بیپشتیبان را قربانی خواهد کرد .عزیزان! شوخی که نیست! بناست
سالیان سال ،زندگی کنند .آیا معیارهای «شناخت» و «عیارسنجی» مرد،
مهم نیست و باید خیلی آسان ارتباط گیرند و خود را گرفتار کنند؟!
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قسمت سوم
▪ نیت صادقانه!

ما فرض میکنیم که دو نفر با نیتی صادقانه قصد زندگی مشرتک کردند.
متام؟! خوشبخت شدند و رفتند؟ نه؛ تازه رشوع کار است! مگر میشود با
خانوادهها رفتوآمد نکنند و بروند پی کارشان؟! داماد خانۀ خانوادۀ عروس مورد
طعن است .عروس پیش خانوادۀ داماد تحقیر میشود .چهبسا این درگیری ،به
زندگی آن زن و مرد هم رسایت کند و هرکس از خانوادۀ خود دفاع کند .تشکیل
زندگی تازه بهمعنای نابودکردن زندگیهای دیگر نیست .آنها برای ما زحمت
کشیدهاند و حق دارند خوشبختی ما و نوههایشان را ببینند .همچنین نظرخواهی
موجب میگردد که فردا روز در بحرانهای زندگی به شام کمک کنند .ولی شام
شمشیر را از رو بستهاید!!!
همچنین ،در ابتدای کار همهچیز گلوبلبل و بهشت برین است؛ ولی وقتی
وضعیت برزخی و دوزخی شد ،آنوقت مقابل وعدهوعیدها آلزایمر گرفتهاند!
بعد از چند سال ،آن خانم باردار منیشود .آن مرد دیگر مثل اوایل ،احساس
چندانی برایش منانده است .او به امید پدرشدن هم با آن خانم ازدواج کرد.
بهآسانی ،بدون ترس از ریخنت آبرویش پیش دیگران ،آن زن را رها میکند؛ نه
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مهریهای میدهد و نه نگران حرف مردم میشود؛ او از اول هم برایش مهم نبود
که دیگران چه میگویند؛ ولی اگر تعهد و قانونی وجود داشته باشد ،با درنگ
مرد ،زندگی آن خانم خراب منیشود و با هم میسازند.

1

یا مسئلهای دیگر! خامنی حامله شد و مرد ،دخرت زیباتری را دید و پسندید و
آن خانم حامله را ترک کرد و رفت و آن زن مظلوم با بچۀ داخل شکمش ،قربانی
شدند.
چه بسا زنی ماشین و خانۀ مرد را با حیله و نیرنگ به نام خود بزند و سپس
برای همیشه برود و آن مرد متام داراییاش را راحت از دست بدهد و قانون هم
کاری از دستش بر نیاید؛ فقط که حقوق زن نیست! مگر مرد هم انسان
نیست؟!
و بسیاری چالش و مسئلۀ دیگر . ...
غالب افراد گرفتار معضالت بیانشده ،پدر و مادر و خویشاوند نزدیک هم
دارند و فکر نکنید بیکسوکارند؛ استثنا هم داریم .میان آنان کسانی هست که
وقتی میخواهند سگشان را موقتا به کسی بسپارند ،عقیده و رفتار او را میسنجند
تا احیانا کوچکترین خدشهای به آن حیوان وارد نشود؛ ولی دخرتشان را برای
___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

 -0در اینجا چندهمسری هم گزینه پیش روست که خیلی مظلوم است!
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همیشه ،خیلی آسان در اختیار هرکس که دوست داشتند ،میگذارند! مایۀ
تأسف است که حتی کفششان را به فردی معتمد تحویل میدهند؛ ولی
دخرتشان را رها میکنند .آیا آن خانم اندازۀ یک سگ و جفتی کفش ،ارزش و
لیاقت نگهداری نداشت؟!
نگویید که آنها فکر و درک و شعور دارند! اتفاقا این توهین به درک و درایت
برش است که همهچیز فدای احساس و شور و اشتیاقی قلبی شود .چرا
میخواهید تنبلی و کمکاری را با امتیازات آنها بپوشانید؟! چگونه در دیگر
زمینهها پشتیبانی شدند؟! آنجا عقل نداشتند؟! منظورمان ،کنرتل ترددها
جهت معتادنشدن فرزندان ،امور شغلی و تحصیلی آنها و  ...است.
▪ ازدواج شرعی؛ تنها گزینه باقیمانده و بهترین روش

اسالم پاک! چقدر تو خوب هستی! اسالم با ارائۀ معیارهایی معقول،
احساسات ،عقالنیت و اخالق را ،هیچکدام ،زائل نکرده و فرموده است« :ازدواج
شوری است که باید با شعور تلفیق شود و حرکتی احساسی رصف و
نابخردانه نیست».
مکانیسم دین اسالم را دربارۀ ازدواج بهصورت کلی میآوریم:
◂ اقدام فرد متقاضی طبق قوانین رشع و عرف
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خانوادۀ دخرت باید صالحیت پرس را از لحاظ کار ،ویژگیهای اخالقی و ...
تشخیص دهد .در هامن جلسۀ اول خیلیها رد میشوند .در صورت توافق ،عقد
و عهدنامهنویسی باعث اطمینان خاطر بیشرت طرفین است تا کسی بهراحتی
زیر حرفش نزند .ابزار و لوازم عروسی برای این پیوند مقدس فراهم میشود تا
جامعه ،آنها را بدون گسست اجتامعی بهعنوان زن و شوهر بشناسد و بپذیرد.
◂ طالق و مهریه؛ سدهایی برای پیشگیری از فروپاشی خانواده
برای روز مبادا جهت مستحکمترکردن این پیوند ،گزینههایی برای احقاق حق
دو طرف وجود دارد .گزینۀ طالق دست مرد است تا دخرتی از اموال او سوء
استفاده نکند .گزینۀ مهریه نیز ،دست زن است تا مرد بهخاطر آن هم که شده،
هوای زندگیاش را بیشرت داشته باشد؛ از آن سمت ،عروس احساس امنیت
میکند که هم خانوادۀ خود و هم داماد را با هم دارد.
قسمت چهارم (پایان)

به درازا نکشانیم و تا حد زیادی ،گفتنیها را گفتیم .عزیزان! اگر اسالم مسیر
ازدواج را اتوبان نکرده است تا هر رانندۀ ناشی ،کس دیگری را زیر بگیرد و
هرکس خواست بهدلخواه خود براند ،بهدلیل خوشبختی خود ماست؛ نه
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سختگیری غیر منطقی یا رسکوب غرایز؛ بیشک ،خالق از احوال مخلوق ،آگاهتر
از خود مخلوق است.
متأسفانه برخیها ،مهریههای سنگین ،توقعات وحشتناک برخی از خانوادهها،
مانند فراهمکردن بهرتین ماشین و خانه ،داشنت کاری بسیار پردرآمد و  ...را
ضعف اسالم دانستهاند .اما اسالم با آنها موافق نیست و از عملکرد غلط برخی
مسلامنان هم دفاع منیکنیم .از خواهران و برادرانم هم میخواهم بگذارند
جوانان به آرزویشان برسند و از خود ،غولی هزار و هفت شاخودم نسازند .خود
جواب دهید« :آیا بهدلیل اعامل نادرست مسلامنان میتوانیم ازدواج سفید را
که بسیار لرزان و شکننده است ،با آن همهاشکال توجیه کنیم؟!» بیشک خیر؛
زیرا کار را خرابتر میکند.
گاهی میشنویم که میگویند« :ازدواج سفید ،پلی بهسوی ازدواج رشعی
است!» باید گفت که برای کسب آشنایی و عیارسنجی ،خود اسالم ،مکانیسمی
دقیق را ارائه کرده است؛ چرا با چنین مجرایی بسیار عریض ،جوانان مردم روی
زندگیشان قامر کنند! یعنی بتوانند با وجود دلبستگیها ،تولد بچه ،ویرانی
پایههای اخالق و اجتامع ،پودرشدن قلبها و  ...راحت زیرش بزنند! جالب
است که همین موافقان ازدواج دروغین سفید ،خود راضی نیستند ،پرس و
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دخرتشان با یکیدیگر همخانه شود و معاشقه انجام دهد تا ببینیم چه میشود!
ولی برای ما چنین نسخههایی میپیچند و اگر نپذیریم ،متحجر و عقبافتاده
نامیده میشویم! چنین غدهای ساخته شده است تا با اسالم بجنگند؛ نباید
فریب خورد!
میدانم فمنیستها و نواندیشان دینی و دیگرانی میگویند« :در غرب،
ازدواج سفید ،قانونی شده است و مشکلی ندارد!» ما در پاسخ میگوییم:
«همه جا قانونی نیست؛ اگر بر فرض محال هم قانونی باشد ،شام مسلامن
هستید که باید تابع الله متعال و رسول او باشید .وقتی رشیعت اسالم گفته
است ،حرام است ،یعنی حرام است .با حرف رشیعت سکوالریسم که حالل
و اخالقی منیشود .آنان با حیوان سکس میکنند! شام چطور؟ آنان انسان
میپرستند! شام چطور؟ آنان شیطان میپرستند! شام چطور؟! واقعا به
خود آیید ،عزیزان! آخر این چه منطقی است که نام و نشامنان مسلامنانه
باشد و کاروبارمان کافرانه! شام که منیخواهید کافر نامیده شوید؛ ولی
ببینید که تا چه حد پیش رفتهاید! به نام خدا حرامها را حاللکردن؛ جلو
خدا ایستادن؛ حقایق مسلم دینی را انکار و تخریبکردن! آیا آن دنیا هم
طبق قوانین سکوالر با شام رفتار میشود؟ البته بعید نیست موافق این
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باشید؛ ولی همهاش توهم است و دلخوشیای کاذب .فرمایش شام برای
عرف و قوانین آنها کاربرد دارد؛ نه جوامع مسلامن با قوانین متفاوت.
منیدانم چرا باید چنین مقولهای به جامعۀ ما تزریق شود! ما که بیفرهنگ
و بدبخت نبودیم .اینجاست که به این اعامل گفته میشود« :خودفروشی
و خودباختگی» .ما گفتیم که فرهنگ روابط میان زن و مرد در جوامع
غربی ،مشکالتی نظیر عدم شناخت منطقی از همدیگر ،مشکل در روابط
خانوادهها ،عدم اعتبار مهریه و طالق به اشکال صحیح و بهطور کلی ،فقدان
یا نقص شدید در عوامل بازدارنده از نابودی کانون خانواده دارد؛ پس
راهکار اسالم ،منطقیترین و کاملترین برنامه است؛ دیگر میل خودتان
است».
و من الله التوفیق
محتاج دعای خیر شام ،ا .ع.
برادری از راه دور
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متأسفانه برخیها ،مهر یههای سنگین ،توقعات وحشتناک برخی
از خانوادهها ،مانند فراهمکردن بهترین ماشین و خانه ،داشتن کاری
بسیار پُردرآمد و  ...را ضعف اسالم دانستهاند .اما اسالم با آنها
موافق نیست و از عملکرد غلط برخی مسلمانان هم دفاع نمیکنیم.
از خواهران و برادرانم هم میخواهم بگذارند جوانان به آرزویشان
برسند و از خود ،غولی هزار و هفت شاخودم نسازند .خود جواب
دهید« :آیا بهدلیل اَعمال نادرست مسلمانان میتوانیم ازدواج سفید
را که بسیار لرزان و شکننده است ،با آن همهاِشکال توجیه کنیم؟!»
بیشک خیر؛ ز یرا کار را خرابتر میکند.
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