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میگیريم. قرار ویژهای موقعیتهای در گاهی خود زندگی طول در انسانها ما
موقعیتهاییکهدرآنهاانتخابمانخیلیمهممیشودوحتیگاهیسرنوشتمان
گردراینموقعیتعالیق ا راتغییرمیدهد.بهطورمثالموقعیتانتخابشغل؛
کارمان وشرايطزندگیمانرامالکقراردادهوانتخابدرستیانجامدهیم،در
گرتحتتأثیربعضیظواهرقراربگیريمبايدچندوقت کرد؛اماا پیشرفتخواهیم

کنیمودرهیچکدامازآنهاهمموفقنخواهیمشد. يکبارشغلعوض
گردرکناردقتبهاستحکاموزیباییخانهای ويادرموقعیتانتخابمحلزندگی؛ا
کهانتخابمیکنیم،نیمنگاهیبههمسايههاوسطحفرهنگآنهابیندازيم،ديگر
کهبعدهاغصهبخوريمازرفاقتفرزندمانباهممحلهایهاینابابو الزمنیست

يابترسیمازدزدهایآشنا!
این مهم دارد. وجود انسانها تمامی زندگی در ویژه، موقعیتهای این همانند

کند. کهانسانبداندبايدچهکاریانجامدهدوچهراهیراانتخاب است
انتخاب و ازدواج موقعیت زندگی، دوران طول در ما انتخابهای مهمترین از
و مالکهایصحیح و باز چشِم با را همرازمان و همسر گر ا است. زندگی همراه



کنیم،زندگیمانآبادمیشودوتاآخرعمرازسود گزينش مشورتهایدلسوزانه
گرمالکهایاشتباهداشته ومنفعتهایانتخاِبدرستمان،بهرهمیبريم؛اماا
کهبهشبی کهبهتبیبنداستويامالوثروتی باشیمومثاًلدنبالزیباییباشیم
بند،آنوقتتاآخرعمرنهتنهابايدحسرتنداشتنيکهمراهمهربانرابخوريم
کند. کهقراراستبچههايمانراتربیت کهبیشترازآنبايدنگرانمادریباشیم

البتهحکايتانتخابشوهرهمهمیناست.بدونذرهایتفاوت.
کهدرتمامیلحظاتزندگی،برايمانمسیرروشنی اماپیامبروامامانمعصوم؟مهع؟
کردهاند،دراینموقعیتحساسوبااهمیتنیزراهکارهاییبهدستمان راترسیم
گربهآنهاتوجهکنیم،هیچگاهدچارپشیمانیوحسرتنخواهیمشد. دادهاندکها
روايت بیستوهشت قالب در که کتابی شماست. روی پیش انتخاب، لحظۀ
داستانی،راهکارهایمعصومین؟مهع؟درانتخابهمسرراباسبکزندگیمامقايسه
کرده؛وسبکزندگیماگاههماهنگباراهنماییهایآنهاستوگاهناهماهنگ.
کنید کالهتانراقاضی لحظۀانتخابرابادقتبخوانیدوپسازپايانهرقطعه،

وببینیدسبکزندگیشماچگونهاست؛هماهنگياناهماهنگ.



لحظۀ اولغریبه ها
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

رامزهمزهمیکند،عکسهایدوران کهچايش نشستهاستوهمانطور
دانشجوییاشرانگاهمیکند.فکرمیکندچهزجریمیکشیدآنروزهااز
دستایندخترهایحواسپرت.هنوزهمنمیداندچرااقتضائاتمکانی
کالسهاظاهر علمیورسمیمثلدانشگاهرارعايتنمیکردندوطوریدر

کهآدمخیالبرشمیداشتبهعروسیآمدهاند! میشدند
کالسدرسبود،نه نهآرايشهایتندوزنندهشانمناسبمحیطیمثل
خود حتی و اروپا در که بود خوانده بسیار کوتاهشان. و تنگ لباسهای
کنند آمريکا،دخترانموظفاندحدودخاصیرادرنحوۀپوشششانرعايت
واجازهندارندباصورتآرايشکردهبهدانشگاهبیايند؛امااینحرفهابه

خرجهمکالسیهایاونمیرفت.
کهنمیخواستچشمشآلودۀنگاهبهنامحرمی کهروزگاربراو همینبود
کفشهایپاشنهبلند، کوتاهو شود،سختمیگذشت.بهلطفشلوارهای
نمیتوانستچشمبهزمینبدوزدوبهلطفصورتهاوموهایرنگرنگ،
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نمیتوانستبهروبرويشخیرهشود.نقلتقواوعفتنظروحیاهمنبود؛
کههمهراداشتوبیشترازاطرافیانشهمداشت؛امااینبخشیازذات
خلقتاووهمۀآدمهابودکهبهسمتنامحرمکشیدهشوندوبرایاودرآن
کنند. دانشکدههمهچیزدستبهدستهمدادهبودندتااینقوهراتقويت
کهدلبهدريازدوبستنشستدردفترمشاورهدانشکده.سفرۀ همینشد
ناراحتاستو اوضاع این از گفت و کرد باز راپیشروحانیمشاور دلش
دلشمیخواهدبهجایهمۀصورتهایغریبۀنامحرم،بهمحرمخودش
ديد، را دلش کهصدق هم روحانی بگیرد. آرام او کنار در و بدوزد چشم
کرد.دخترهم زدودختریخوبومحجبهرابهاومعرفی آستینهاراباال
مثلخودشبود.اوهمدلشمیخواستپاکبماندودراینراهحاضربود

سختیهایيکزندگیدانشجوییرابهجانبخرد.
همان میگیرد؛ همسرش دست از را شیرينی بشقاب و میبندد را آلبوم

کهآنروزهامتانتووقارش،دلاورابرد. دختری

لحظــــــۀ اولغریبهها چند لحظه زندگی
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لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کمینوسوسهبسیاراستوقوایحیوانیبشر،قویترازآناست میداند
کرد.ازاقتضائاتجسمبشرخبرداردومیداند کهبتوانمدامسرکوبش
کنارهمباشندتاجانشانبهپیوندیالهیآرامبگیردو زنومردبایددر
کهمیترسندازسختیهایزندگی کنند.بهامتی راهسعادتراباهمطی
مشترک،مژدهمیدهد؛مژدهایالهیکهخیالدلشانراجمعکندتاآستین
کهخداوندبرای اگرشیعیانبرکاتی که ازدواج.خبردارد بزنندبرای باال
کنند برترسشانغلبه تازودتر گرفتهبدانند،ترغیبمیشوند آناندرنظر
وخودشانرابهآرامشبرسانند.امامسجاد؟ع؟میفرماید:»هرکسبراى
کند،خداونداورابهتاج خدا]وبهقصدعملبهدستورالهی[...ازدواج

پادشاهیوافتخارتاجدارمینماید«.
من ال یحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸۵



13 لحظۀ دومته تغاری
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

رابسیار اینمثل باخودشفکرمیکند. و رارویدستشمیزند دستش
آدمی سر از هوش و عقل باشد، میان در پول پای وقتی که بود شنیده

گماننمیکردخودشهميکروزمصداقاینمثلشود. میپرد؛اما
را اینقصهشروعشدمیافتد.آنروزدستهردودخترش که يادروزی
کبرکهبرایجهیزيۀدختربزرگش،فرش گرفتهبودوبردهبودحجرۀحاجیا
کبرراسالهایسالمیشناخت.ازآنقديمیهای کنند.حاجیا انتخاب
کههمهرویسرشقسممیخوردند.میدانستازداردنیا بازارفرشبود
بریزد پايش به را داراییاش تمام است کهحاضر دارد يکیيکدانه پسری
تاسربهراهشود؛اماپسرفقطحواسشپیشدوستانوخوشگذرانیهای

جوانیاشبودوبس.
چند از بعد را حاجی پسر بودند، رفته بهحجره دخترهايش با که روز آن
کذاییاشروبرویپدرايستادهوبالحنتند کهباتیپوقیافۀ سالديد
کهشدند، برایخوشگذرانیهايشدرخواستپولمیکرد.واردحجرهاش
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لحظــــــۀ دومتهتغاری چند لحظه زندگی

و کهداردبهچادرمشکی راخواند.فهمید کبر ا دريکلحظهنگاهحاجی
که کوچکتراونگاهمیکندوازنگاهشمعلومبود صورتمعصومانهدختر

کرده. کنارپسرشتصور درخیالشدخترشرادر
باقیقضايازودتروشتابزدهازآنچهبايد،اتفاقافتادهبود.خواستگاریو
بلهبرونونامزدی.درآنايامبعضیهاازسرخیرخواهیهشدارشمیدادند
کارمندیپرازقسطوقرضاوبازندگیمجللحاجیهمخوانی کهزندگی
کند انتخاب را دامادی بینهمکیشانخودش از باشد بهتر وشايد ندارد
کهمثلپسرحاجیدستشدرجیبپدرشنباشد؛اماآنچنانشیفتۀسر
کهچشمشرابرهمه ووضعزندگیوآيندۀپرزرقوبرقدخترششدهبود
چیزبستهبودوبههفتهاینکشیده،دخترشرانشاندهبودپایسفرۀعقد.
که  حاال میریزد؛ اشک بیصدا و نشسته کنارش تهتغاریاش که  حاال
کاردرآمدهاشرانفرین همسرشبهسینهمیکوبدودامادناخلفمعتاداز

میکند،بههمانمثلقديمیفکرمیکندودستپشتدستشمیزند.



16

لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

ازوقتیفکرازدواجبهسرشزده،مدامدرذهنشاطرافیانشرامرورمیکند
عطار داماد یکبار میکند. تصور آنها از یکی داماد را خودش بار هر و
محلوباردیگردامادتاجربزرگشهروباردیگردامادمیوهفروشیکهکنار
از کدام هر در میکند. معاش امرار دستفروشی راه از و مینشیند مسجد
با رادوستدارد.یکیاهلمعاشرتخوب کهآن آنهاخصلتیمیبیند
مردماستودیگریثرومنداستودیگریسختکوشودنبالمالحالل.
مالکهایانتخابهمسررانمیداند؛اماخوبمیداندکهچهکسیپاسخ
ومیبیند آسمانمیاندازد به نگاهی راخوبمیداند. تمامیسواالتش
کمکمپیامبر؟ص؟خودرابراینمازبهمسجد چیزیتااذاننماندهوحتما
میرساند.بهمسجدمیرودوبعدازنمازسوالشرامیپرسد.پیامبر؟ص؟
میفرماید:»افرادهمشأنوهمکفو]درایمان[رابهازدواجهمدرآوریدو

]خودتاننیز[باایشان]یعنیهمشأنهایخود[ازدواجکنید«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳۳2



لحظۀ سومخانم دکتر
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کتابخانهنشستهو کهبرصندلیسردوخشک  خودشهمدلشنبود.حاال
کهروبرويشبازماندهنگاه گانونگ« کتابحجیم»فیزیولوژیپزشکی به
میکند؛باخودشفکرمیکندازهماناولخودشهمدلشنبود.نهاینکه
ازپزشکیبدشبیايدودوستنداشتهباشداطرافیانشباتحسینوافتخار
»خانمدکتر«صدايشبزنند؛امادلشغنجمیرودبرایشعرهایحافظو
و بردارد کتابشعر بغل پرمیکشديک گلستانسعدی.دلش و بوستان
گرنبود گمبشود.ا کلماتشاعرانه گوشۀدنجیبنشیندودرعالم بروددر
يکدانهاش يکی دختر که او برای درازش و دور آرزوهای و پدر اصرارهای
بود،هرگززیربارنمیرفتتجربیبخواندوبعدهمشبوروزشرابههم
ادبیات بوددلشمیخواست گر ا بهخودش قبولشود. پزشکی تا بدوزد

بخواندتابعدهاهرشببرایفرزندانآيندهاشهزارويکشببخواند.
باشد، کرده مرور آن از صفحهای بیآنکه را کتاب و میکشد بلندی آه
میکند. فکر رفتهاش روزهای به و میزند چانه زیر را دستش میبندد.
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خوب شعر که ادبیاتی جوان معلم آن پیش است مانده دلش هم هنوز
کتابخانهمیآمد؛همانکهپدرحتیاجازهندادپايش میفهمیدوعصرهابه
کند. رارسمًامطرح بگذاردودستکميکبارحرفدلش بهخانهشان را
غپدريکپاداشتومیگفتخانمدکترشرافقطبهبهترینپسرشهر مر
کهبهخودشاجازهبدهدزنگدرخانهرابزند. میدهد،نههرلیسانسهای
کهآرامآرامپایخواستگارهایریزودرشتاورا همینحرفهایپدربود
کهباعثمیشدروی ازخانهشانبريد.همینتوقعاتوخیاالتپدربود
کهبهچشماودلپسندمیآمد،يکبرچسب پیشانیهرآدمخوبوموقری

کند. »معمولی«بچسباندوردش
سفید، اسب بر سوار شاهزادۀ کدام چشمبهراه پدر نمیداند هم هنوز
نشستهبودکههیچکدامازآنخواستگارهایمناسبواخالقمدار،چشمش
او،هنوزهمخانم و است نیامده کههنوزهم نمیگرفتند؛شاهزادهای را

کمکمروبهسپیدیمیگذارند. کهموهايش دکترتنهاییاست
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خط را پیشینیانش تمام اخبار خدا دارد. خبر زمین سرگذشت تمام از
و دیدنیها معراج، درشب و رسانده او به جبرئیلش بهواسطۀ بهخط
شگفتیهایبسیارنشانشدادهاست.صاحبعلمالهیاستوطبعبشر
و میریزد کالمش در جرعهجرعه را بیپایانش علم میشناسد. خوب را
دل اگر که میدهد آیندهشان.هشدارشان روزگار از میکند گاه آ را امتش
ندهندبهحرفهایپیامبرانهاش،عاقبتخوبیچشمبهراهشاننخواهد
از »جبرئیل میکند: نصیحت را امتش و میرود منبر روی پیامبر؟ص؟ بود.
گفت:همانادختراننورس ناحیهخدایلطیفوخبیربرمننازلشدهو
مانندمیوۀبردرختهستندکهچونبرسدوچیدهنشود،آفتابآنرافاسد
وبادآنراپراکندهمیسازد؛همچنیناستدخترانباکره]وتازهبالغ[وقتی
آنچهزناندرکمیکنند،درککردند،چارهایجزازدواجندارند؛درغیراین

صورتازفسادایمننخواهندبودواینطبعبشراست«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۷



لحظۀ چهارمسکانس عاشقی
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روزیکهمأمورهاباحکمجلبآمدندوپیشچشمکنجکاوهمۀهمسايهها،
نمیکرد فکر هرگز بردند، و زدند دستبند را پدرش پنجاهسالۀ دستهای
بیصدا مادر روز آن ببیند. خود به را شادی رنگ ديگر يکبار خانهشان
اشکمیريختومیگفتآخرشهمقسمتنشدپدر،بهآرزويشبرسد؛و
کند. رفتتاسالهایباقیماندهاززندگیاشراپشتمیلههایزندانتباه
کردهبودوسرتاپا گرهکردهاشجمع اوهمبغضواندوهشرادرمشتهای
کاردربیايد از ازخودشمیپرسیدچراشريکپدربايدرفیقدزد میلرزيد.
کهرحمومروت بکشدتاآنهابمانندوطلبکارهایی وداروندارشانراباال
ازپشتپردۀاشک اوايستادهبودو کهمیبردند، را سرشاننمیشد.پدر

کهآرزوهاوآيندۀاوراهممیبرندپشتمیلهها. میديد
اماهیچکدامازخیاالتتلخآنروزسختبهحقیقتنپیوستهاست. حاال
کسی کهخیالمیکرددرهفتآسمانيکستارههمنداردوتاآخردنیا او
برصندلیسینما کهبهپسريکسابقهداردختربدهد،حاال پیدانمیشود
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لحظــــــۀ چهارمسکانسعاشقی چند لحظه زندگی

نشستهاستومنتظراستفیلمشروعشود.نشستهاستوهمۀروزهایی
ازدسترسمیديد،پیشچشمشمرورمیشوند. رادور آرزویپدرش که
و دختریخوب تا بود شده واسطه قديمیاش استاد وقتی میآيد يادش
گفتهبودهمۀدخترهاآرزوی کمالناامیدی کند،در محجبهرابهاومعرفی
جواب در استادش اما دارند؛ را دستودلباز و پولدار پدرشوهری داشتن
کند کهبهايمانواخالقحسنۀاونگاه کسیپیدامیشود گفتهبودباالخره
وپولبرايشمهمترینمالکازدواجنباشد.ذهنشجلوترمیرودومیرسد
گفتهبود بهروزخواستگاری؛بهوقتیکههمسرشروبرويشنشستهبودو
محترم مرد يک پدرش او، نظر از و گفته برايش را ماجرای همۀ استاد،
گفتهبودتاوقتیواجبات آبروداراست.بعدهمازمالکهايشحرفزدهو

کند،همۀسختیهایمادیراتابخواهدآورد. ومحرماتشرامواظبت
باصدایتیتراژآغازینفیلمبهخودشمیآيد.زیرلبخداراشکرمیکندو

کناردستشنشستهاست،لبخندمیزند. که بههمسرباردارش
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مدتیاستمنتظرفرصتاستتاخدمتامام؟ع؟برسدوازاومشورت
کرده.یکی کهاینروزهافکرشراحسابیمشغول بگیردبرایمسالهای
بسیار هم او و کرده خواستگاری دخترش از قرآنش شاگردان بهترین از
ندار و دار فقط چشمش که همسرش اما وصلت؛ این با است موافق
نداشتهاشرامیبیند،مخالفاستوهشدارشمیدهدکهنبایدبادست
که کنند.زیادقرآنخواندهومیداند خودشان،دخترشانراسیاهبخت
که کرده گیر مساله این در فکرش اما تقواست؛ انسانها برتری مالک
دغدغههای و میرود رضا؟ع؟ امام نزد دارد. زندگیهمخرج باالخره
پاسخی امام؟ع؟ میکند. عرض برایحضرت کمال و تمام را ذهنیاش
کهشکوتردیدهایشراازبینمیبرد.میفرمایند:»اگرمردی میدهند
را او بودی، راضی اخالقش و دین از که آمد ]دخترت[ خواستگاری به
بههمسری]دخترت[درآور؛وفقرونیازمندیمالیاو،مانعتونشود«.

فقه الرضا، صفحه 2۳۷



لحظۀ پنجممجتمع
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کهمدیرو کمکمتماممیشود.مجتمعی کارمجتمعفرهنگیشان ساعت
کارمندانشزوجهایجوانیهستندماننداووشوهرش. معاونینوتمامی

کهباشوهرشصحبتمیکرد،درذهنش جمالتآخرینمراجعهکنندهای
تکرارمیشود.میگفتمیخواهديکزندگیفرهنگیوپوياداشتهباشد،
کهشوهرشهمداردبههمانچیزی اووهمسرش.میداند مثلزندگی
که کهاوداردبهروزیفکرمیکند کهدرذهناوست.میداند فکرمیکند
را مردش زحمتکش دستان کتابفروشی، در کارشان شدن تمام از بعد
گفتخیالمیکنددوستشمیتواندهمسرخوبیبرایرفیق گرفتوبهاو
دارد زيادی امید کنند، معرفی هم به را نفر دو این بتوانند گر ا و باشد او
کهازدواجمبارکیشکلبگیرد.شوهرشآنروز،چندانازحرفشاستقبال
که گفتهبوددوستشراچندینسالاستمیشناسدومیداند نکردهبودو
کهبهخواستگاریدخترانزيادیرفته؛امااز ازآنپسرهایایرادگیراست
کههیچوقتاز کردهبود هرکداماشکالیتراشیدهاست.اینراهماضافه
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لحظــــــۀ پنجممجتمع چند لحظه زندگی

ایننوعواسطهگریهاخوششنمیآمدهواعتقادداردباالخرهاتفاقبدی
که کردهبود کهشرشدامنآنهارامیگیرد؛امااوعزمشراجزم میافتد
را آنها کرد قبول شوهرش تا رفتوآمد؛ آنقدر و کند عروس را دوستش
کندومدتیبعدهمدرجشنعروسیشانشربتوشیرينی بههممعرفی
رامیکرد، آنچهفکرش از بودوخیلیزودتر خوردند.حدسشهمدرست

زوججديدبهيکیازصمیمیتریندوستانخانوادگیآنهاتبدیلشدند.
انگار مینشیند. لبش روی لبخندی گذشته روزهای آوردن خاطر به با
بهچنینجایی دوستانه، اتفاقسادۀ آن از نمیشود باورش خودشهم
و آشنایی واسطۀ وشوهرش او که زوجی با رفتوآمد لذت باشند. رسیده
این خواست دلشان زود خیلی که بود شیرین آنقدر بودند، ازدواجشان
بهدستش را کلیدمجتمع و راصدامیزند کنند.شوهرش تکرار را تجربه
اقالم و کتاب فروش کنار در  حاال که کند؛مجتمعی قفل را در تا میدهد

فرهنگی،بهمؤسسهایمردمیبرایازدواجآسانتبدیلشده!
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کهامتشازتمامیخوبیهابهرهببرندوثوابهایویژهای دوستدارد
گاه کهبایدآنهاراآ کنند،ازدستندهند.میداند کسب کهمیتوانند
کهتوجهیبهآنندارندوازپاداشبینظیرش کندازثواببرخیاعمالی
اگر که ازدواجمیگوید.خبردارد ازاجروساطتدر برایشان بیخبرند.
کهمستقیما زیادی وپسران رایجشود،دختران آنها اینمسالهدرمیان
و میرسند هم به واسطهگریها این طریق از نمیشناسند، را همدیگر
قلبهاودلهایشانآراممیگیردبهآرامشیکهخدابهکسانیکهازدواج
کنند،وعدهدادهاست.پیامبر؟ص؟میفرمایند:»هرکسدرراستایازدواج
میاندومومنکاریکندتااینکهخداآندورابههمبرساند،خداوند...
کهبهزبان کهدراینراهبرداردویاهرواژهای برایاوبهازایهرقدمی
کهشبهایشبه که آورد،پاداشیکسالعبادتمینویسد؛یکسالی

قیام]نماز[وروزهایشبهروزهداریپرداختهباشد«.
ثواب االعمال و عقاب االعمال، صفحه 2۸۸



لحظۀ ششمدو جشن
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که گذاشتهاندتکیهمیدهدوهمانطور کهرویتخت بهبالشنرموراحتی
بهفوارۀآبوسطحوضرستورانسنتی،خیرهشده،بهنگاههایمتعجبی
کهدرخیابانبهاووهمسرشمیشد،فکرمیکند.میداندوقتیدرخیابانبا
همسرشراهمیرود،خیلیهافکرمیکنندکهخواهروبرادرند؛نهزنوشوهر!
که استکانچايشراآراموبالذتسرمیکشدودرذهنشخاطراتروزی
کهدرنشستصمیمانۀ مقدمۀاینازدواجشیرینشد،دورهمیکند.روزی
همان در است قرار خدا نداشت خبر و بود نشسته استان دانشآموزان
نمايندۀ وقتی نداشت خبر کند. تکمیل را زندگیاش جورچین نشست
از او دل میآيد، جايگاه به سخنرانی برای او از پس دانشآموز دختران

گوشۀچادردختر. سینهاشبیرونمیآيدومیرودمینشیند
پیش همیشه اما بود؛ زود و آسان ازدواج موافق نوجوانی همان از گرچه
سالگی بیستوچند از بعد بايد دستکم اتفاق این میکرد خیال خودش
که بود همین برای شايد مثاًل. دانشگاه حوالی جایی آنهم بدهد؛ رخ



31

لحظــــــۀ ششمدوجشن چند لحظه زندگی

را بیقراریهايش و نمیگرفت جدی چندان را عاشقی اول، روزهای آن
کهمنتظربوددستازسرشبردارند. میگذاشتپایاحساساتزودگذری

بعدترباهرکسکهمشورتمیکرد،بهحرفهايشمیخنديد.همهمیگفتند
هجدهسالگی در چهل، دهۀ مردهای مثل نمیتواند کسی ديگر امروزه
کاروسربازیاشسراغ ازدرآمدو رابچرخاند!مهربانترهاهم يکزندگی
ته حرفها این میزدند. حرف برايش زندگی سختیهای از و میگرفتند
کهدلشبه گشت،فهمید دلشراخالیمیکرد؛اماوقتیخوبتهدلشرا

دنبالتشکیليکزندگیپاکومطهراست.
بند را باورودبهدانشگاه،دستش گفتوهمزمان ياعلی اما بود؛ سخت
کرد.پدرشهموقتیعزمراسخشراديد،طبقۀدومخانهرا کارپارهوقتی
کهحاال گذاشتوباقیماجراآنقدرسادهوسريعپیشرفت دراختیارش
خودشهمباورشنمیشودباهمسرشبهرستورانسنتیشهرآمدهاست

تاتولدنوزدهسالگیاشواولینسالگردازدواجشانراجشنبگیرند!
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هروقتمادرشبااوازازدواجحرفمیزندوازخواستگارهاییمیگوید
از بلههستند؛رنگشعوضمیشودومحجوبانه پاسخ منتظرشنیدن که
کند. اومیخواهدتابهاواجازهدهدکمیبیشترراجعبهاینمسالهفکر
پدرشازشهدایجنگجملاستوپسازشهادتپدر،مادراستکههم
برایاوپدریمیکندوهممادری.ازدلمادرشخبرداردومیداندکهاو
کموکسریازعروسیدیگراننداشتهباشد؛ دوستداردعروسیدخترش
کهوضعمالیاش وبههمیندلیلازهمانابتدادنبالدامادیمیگشت
خوبباشدوبتوانندعروسیمجللیبرایدخترشبگیرد.خودشامادلش
از بخورد. گره او دل با دلش که همسری و میخواهد سادهای عروسی
بهترین از بروندو امیرالمومنین؟ع؟ باهمبهدیدار تا مادرشمیخواهد
کنند.پاسخحضرتدلشراشادمیکند.امیرالمومنین؟ع؟ ازدواجهاسوال

میفرمایند:»ازنشانههایبرکتزن،آسانبودنازدواجاوست«.
دعائم االسالم، جلد 2، صفحه 221



لحظۀ هفتمتسبیح مروارید
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هنوز میشود. گفتن ذکر مشغول و برمیدارد کتاب الی از را تسبیحش
يکساعتیبهاذانصبحماندهاست؛امامدرسهدراینساعتازنیمهشب
ازهمیشهبیدارتراستوازهرحجرهایصدایآرامدعاومناجاتشنیده
میشود.درسکوتوتنهایینشستهوبهآسماننگاهمیکند.غمیغريب،

دلشراچنگمیزند.
درهمۀاینسالهاهیچشبیرابیرفیقشنگذراندهاست.تايادشمیآيد،
کالسهاودرسوبحثهابا گلستانهمبودهاندودرتمام گرمابهو رفیق
با و تنهاست کهدرحجره اولینسحری این در  کردهاند.حاال همشرکت

گرفتهاست. ساعتزنگدارقديمیاشازخوابپريده،دلش
تسبیحرادردستمیچرخاندواندوهشراباذکرفرومیدهد.فکرمیکند
رفیققديمیامشبرویسجادۀجديدشنمازمیخواند.شايدسجادهاش
حتمًا است! همینطور حتمًا بله! نباشد. آنها طلبگی سادۀ جانماز مثل

گلدوزیشدهدارندباتسبیحبلندمرواريد. دامادها،سجادههایسفید
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همین به میگرداند برش و میگیرد را ذهنش دست و میفرستد صلواتی
حجرۀقديمی.رفیقشراستمیگفت!اوداردچوبلجاجتشرامیخورد.از
همانروزیکهکتاب»کافی«راتورقمیکردندوچشمشانافتادبهاحاديثی
کهازبرکاتازدواجمیگفت،رفیقشبابازدواجرادرگفتگوهايشانبازکرد.
اول میخواهد دلش اينکه میافتد. زد، رفیقش به که حرفهایی ياد
کندوبهدرسوبحثشبرسدوبعدبادستپربهخواستگاری خودسازی
دراولمسیراستوازدواجاوراازسیروسلوکشعقب برود؛واينکهحاال
کهازدواج میاندازدواسیرشمیکند؛امارفیقشبااوموافقنبود.میگفت
حتیدرهمینمسیرخودسازیهمياریکنندهاستوچهبساپسازازدواج
کسبثواب کند،چوناسباب کمالراباسرعتبیشتریطی بتواندمسیر

بیشتروآسانتربرايشفراهممیشود.
کهپیش وبهحديثی کهنگاهشبهسمتستارههایآسماناست  حاال

رويشاستفکرمیکند،بهتوفیقرفیقشبیشترغبطهمیخورد.
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را ابدی سعادت برایشان آنچه سمت به است شیعیان هدایت مشتاق
در که بشود سنگین آنقدر ثوابهایشان بار میخواهد میکند. تضمین
کفۀاعمالبد.میداند کندبر کفۀاعمالصالحشانسنگینی روزقیامت
کهشیعیانشنیزدوستدارندبادستپرازاعمالنیکوباثواببسیار،
برایشان را راه که میدهد دستشان به نقشهای بیایند. خدا مالقات به
کند.ازراهیمیگویدکهثواباعمالشانرابسیاربیشترازآنچیزی کوتاه
کهفکرشرامیکنند.امامصادق؟ع؟میفرماید:»دورکعتنماز میکند

انسانمتأهل،ازهفتادرکعتنمازانسانمجردبهتراست«.
کافی، جلد۵، صفحه ۳2۸



لحظۀ هشتمگل بی خار
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آهستهآهستهصدايشراپایینمیآوردودرسکوتبهگذشتههاینهچندان
دورفکرمیکند.ازوقتیکهخودشراپیداکرد،ازازدواجمیترسید.نهعیب
وایرادیدرچهرهوقامتشداشتونهخاطرۀذهنیبدی؛امانمیدانست
کجاآمدهودردلشنشستهبود.پدرومادرش اینترسعجیبوغريباز
گاهی کهاو هردومعلمبودندوآنقدرآرامومهربانباهمبرخوردمیکردند
ازخودشمیپرسیدچطورممکناستدونفراینقدرباهمسازگارباشند.
که درمیانبستگانشهمهرگزطالقومشاجرهایخانوادگیرخندادهبود

برایاودرسعبرتشدهباشد.
کهدرخودشعمیقمیشد،احساسمیکرداینترسدرافکاراوو بیشتر
اولین کههمه،در بارزی ازخودشريشهدارد؛درهمانویژگی توقعاتش

ديداربااو،بهآنپیمیبردند:»کمالطلبی«.
که  گذشته اوماندهاست،درسالهای با کههنوزهم اینصفتمثبت
کردهبود،تبدیلشدهبودبهبالیجانش!آنقدردلش حالتافراطیپیدا
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کمالدرخودداشتهباشد میخواستهمۀصفاتخوبوخداییراتمامو
که کههروقتحرفازدواجبهمیانمیآمد،وحشتمیکردازنقاطضعفی
که کند ازدواج روزی میخواست دلش بود! نکرده برطرفشان کامال هنوز
گناهیدروجودشپیدانشود.هرچهديگرانمیگفتندانسان ديگرهیچ
ممکنالخطاستوگلبیخارخداست،بهخرجشنمیرفت.شايدازاینکه

کسیزیريکسقفبرود،میترسید. بخواهدباضعفهاونقصهايشبا
کهبهآنروزهافکرمیکند،ازتصوراتخودشخندهاشمیگیرد.حاال  حاال
کهچشمبهراههمسرشنشستهودخترشآرامدرآغوششخوابیدهاست،

میبیندآنترسموهومدرطولآنسالهاچقدرعذابشداده.
اصال و میشوند کامل کنارهم در مرد و زن ايمان که است فهمیده  حاال
ازدواج،راهرابرایرسیدنبهقلههایمعنويتوايمانهموارمیکند.خدا
کهبهبرکتجلساتمشاورهازآنترسهایشیطانیرهاشد راشکرمیکند

تاامروزلذتهمسربودنومادرشدنرابچشد.
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از وهم آمد در ظالم مشرکین بردگی از آشناشد،هم اسالم با وقتی از
پرستش. و عبادتاند شایسته میکرد فکر بهغلط که بتهایی بردگی
که نبود؛بلکهدینبرایشراهنماییبود اوفقطیکعنوان اسالمبرای
اورادرمسیررسیدنبهمقامهایبلندبندگییکتایواحد،کمکمیکرد.
کهازبندگانخوبخداباشدوبرایهمین،همیشه خیلیدوستداشت
سعیمیکندپابهپایپیامبر؟ص؟قدمبرداردوهرآنچهاینفرشتۀنجات
از پس و میشود حاضر پیامبر؟ص؟ نماز در روز هر کند. عمل میگوید،
نمازپایفرمایشاتاومینشیندوآنهارانهفقطباگوشسرکهباگوش
کهراهرابرای جانمیشنود.امروزپیامبر؟ص؟ازمسالهایسخنمیگوید
»هر میفرماید: میکند. نصف متعال، خداوند بندگی کمال به رسیدن
کسازدواجکند،نیمیازدینخودرااحرازکردهاست؛پسازخدادربارۀ

نیمۀدیگربترسد«.
امالی شیخ طوسی، صفحه ۵1۸



لحظۀ نهمتاج الماس نشان
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تنها پدرش، حرفهای تمام برابر در گرفته ياد کودکی روزهای همان از
يکجوابداشتهباشد:»چشمپدر«بهيادنداردحتیيکبارباپدرشسر
کردهباشديارویحرفاوحرفیزدهباشد.پدرهم مسئلۀمهمیجروبحث
گرفته؛ البتههرگزبداورانمیخواستهوبهترینتصمیمهارابرایزندگیاش
دوران اتفاقات تا گرفته کودکی دوران کیهای خورا و لباسها انتخاب از
کهپایمسئلۀمهمیمثلازدواجبهمیان  نوجوانیوجوانیاش؛اماحاال

کند. آمده،اوديگرنمیتواندازقانوندیرین»چشمپدر«اطاعت
آرزویيکجهیزيهسادهو رامرورمیکند،میبیندهمیشه هرچهذهنش
معمولیرادرذهنداشتهاست.میبیندهرگزدلشنمیخواستهونمیخواهد
کامل آنقدر بايد دارندجهزيه اعتقاد که باشد بیشتردوروبریهايش مثل
کهتاچندسالنیازبهخريدهیچوسیلهاینباشد.ازوقتیمسیردرست باشد
کردهوچشمدوختهبهدنیایديگر،ازایناتفاقاتسادۀ زندگیاشراپیدا
دنیاییخوشحالنمیشودوزرقوبرقدنیا،دلشرابهتابوتبنمیاندازد.
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لباسعروسدنبالهداروتاجالماسنشاندلشرانمیبرد؛وبهجایهمۀ
اینها،دلشمیخواهدبامراسمیآبرومندانهبهخانۀبختبرودوهزينۀ
مراسمعروسیاشرابهخانۀسالمندانهديهبدهدتاذخیرهایباشدبرای
ومیخواهددختر نیست بدهکار اینحرفها به گوشش اما پدر دنیا. آن
تهتغاریاشراباجهیزيهایاستثناییومراسمیدهانپرکنبهخانۀبخت
کهوصفآنها،نقلهرمجلسومحفلشود.پدربهدنبالخريد بفرستد
کهاین اومیترسد کندو کور را تابرقشچشمهمه جهیزيۀاشرافیاست

گذاشتنبرسرهمسرآيندهاش. کندبرایمنت جهیزيۀسنگین،راهراباز
گوش به دوردست از اذان صدای است. انداخته سايه قلبش بر اندوه
باخودش میشود. راهیمسجد و میاندازد سر روی را چادرش میرسد.
پدر قديمی دوست که مسجد پیشنماز با نماز، از بعد گر ا شايد میگويد
کند؛بتوانداوراواسطهقراردهدتاپدرازتوقعاتسنگینش است،صحبت

کهاودوستدارد. دستبرداردودلبدهدبهساختندنیایی
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بهخاطر ندارد کنند.دوست راضایع نیکشان امتشعمل ندارد دوست
مالفناپذیروناماندگاردنیا،همدیگررابرنجانند؛چهبرسدبهاینکهدر
اتفاقیمعنویمثلازدواج،مترصدفرصتباشندبرایچشموهمچشمی
کمین در شیطان، یعنی انسانها اول دشمن که میداند منتگذاری. و
نشستهاستومنتظراستتابااستفادهازهرفرصتی،هممیانبندگان
خدانفرتوعداوتایجادکندوهماجروپاداشاعمالصالحشانراتباه
از رامیترساند آنها و رادلسوزانهنصحیتمیکند امتش زنان نابود. و
کهممکناست،مرتکبشوند:میفرماید:»اگرزنتمام عاقبتاشتباهی
کهبرزمینازطالونقرهوجوددارد،بهخانۀشوهرشبیاورد؛ چیزهایی
کیستی؟ایناموال آنگاهیکروزبرسرشوهرشمنتبگذاردوبگویدتو
مردم عابدترین از اگرچه میرود؛ بین از زن وعمل اجر است! من مال

کند«. کندوبرگرددوازشوهرشعذرخواهی باشد؛مگراینکهتوبه
مکارم االخالق، باب ۸، صفحه 202



لحظۀ دهمنگاه حالل
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گاهی روبرویدختر،دراتاقنشستهاستوباانگشتهايشبازیمیکند.
حتمًا اآلن میکند خیال و قالی کیرنگ ال گلهای به میدوزد همچشم
گلهاقرمزشدهاند.دخترداردحرفمیزند. اوهممثلهمین گونههای
دانه به دانه را فکریاش مالکهای و میگويد زندگیاش ايدهآلهای از
دختر اول شد قرار شدند، که اتاق وارد میدهد. توضیحشان و میشمرد
حرفبزندواوشنوندهباشد.حاالحرفهایدخترروبهاتماماستونوبت

اوستتاعقايدوانتظاراتشرابرزبانبیاورد.
کهساکتمیشود،نفسعمیقیمیکشد.بسماللهیمیگويدوسرش دختر
راباالمیآوردوبهدخترنگاهمیکند.دختر،چهرهدرهممیکشدوچادرش
گاهگداریهمسرشراباال رامحکمترمیگیرد.شروعبهصحبتمیکندو
میزند. حرف خواستههايش از میاندازد. دختر به سريعی نگاه و میآورد
کهبهدنباليکزندگیخداییاستوبرايشمهماستهمسرش میگويد
محجبهوعفیفباشدودرارتباطبانامحرمان،محتاط.همینکهاینجمله
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میپرسد او از بهطعنه درمیرود. کوره از دختر میشود، خارج دهانش از
همیشهموقعحرفزدناینقدربهنامحرمزلمیزند؟جامیخورد.پیشتر
کهبعضیازدخترانمذهبی،روینگاههایجلسۀ ازدوستانششنیدهبود
کند.يادش خواستگاریحساسندوبدشانمیآيدخواستگارشاننگاهشان
میآيدآنروزیکهاینجملهراازدهاندوستششنید،باصدایبلندخنديد
کندوظاهرو کهشريکزندگیاشراپیدا گفتآدمبهخواستگاریمیرود و
کهجنسیرابزندزیربغلشوبیرون کهنمیرود باطنشرابپسندد؛بهبقالی
گرجنسرانپسنديد،آنرادوربیندازد!آنروزحرفهایدوستشرا بیايدوا

انگاربايکیازهماندخترهامواجهاست. باورنکردهبود؛اماحاال
سرشراپایینمیاندازدوبهدخترمیگويدمیانهرویومنطقگراییچقدر
برايشمهماستونگاهسلیقهایبهدین،مضرواشتباهاست؛ودرآخرهم
اندکیمکث کهمیشنود، را ازپیامبر؟ص؟میخواند.دخترحديث حديثی

میکندوبعدباصداییآرامازاومعذرتخواهیمیکند.
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منتظرفرصتاستتاسوالیکهرفیقشدرذهنشایجادکرده،ازامام؟ع؟بپرسد.
رفیقشدرمغازۀطالفروشیپدرششاگردیمیکندوچهرۀمشتریهارابهخوبی
میشناسد.وقتیدخترانبرایخریدبهمغازهاشمیآیند؛کافیاستبایکنگاه
بفهمدکهدختربزرگتاجرشهراستیادخترکوچکطبیبمحل.دیروزکهسری
کشیدبود،اوبالفاصلهدخترهای بهرفیقشزدهبودوبحثازدواجراپیش
مجردیکهمیشناخت،براساسچهرهرتبهبندیکردهبودروبرویاو؛ووقتیاو
راسرزنشکردهبودکهچرااینطوربهچهرۀدخترانمردمخیرهشده،گفتهبود
پدرشبرایشحدیثیخواندهکهاگرنیتشازدواجباشد،نگاههایشحاللاست!
سراغامام؟ع؟آمدهتاازاینحدیثسوالکند.حدیثرامیشنودوبعدازآنکه
اشتباهرفیقشرامیفهمد،سراغاومیرودتاحدیثامامصادق؟ص؟رادوبارهوبا
دقتدرتکتککلماتبرایاوبخواند:»باکینیستکهمرد]تنهادرصورتیکه[

قصد]جدیوواقعی[ازدواجبازنیراداشتهباشد،بهاونظرافکند«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳6۵



لحظۀ یازدهمآباد
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کهبااو تنهاییرادوستندارد.دلشمیگیردوقتیکسیدوروبرشنیست
حرفبزندوغمهايشرابهلبخندی،ازدلشبیرونبکشد.تنهاییآزارش
شلوغی خانوادۀ خیالش در همیشه دارد، خاطر در که وقتی از و میدهد
و دور که قدونیمقد بچههایی و مهربان و بچهدوست باهمسری داشته

بروند. کولشباال برشرابگیرندوازسرو
و بگردد را دنیا بايد دارد فرصت و است تاجوان آدم معتقدند دوستانش
فرصت سر گذاشت، که سیسالگی به پا و ببرد را جوانیاش عشقوحال

بزندودنبالهمسرايدهآلشبگردد. آستینباال
اوامامثلآنهافکرنمیکند.دلشمیخواهدبهترینروزهایعمرشرا،
کند.فکرمیکند کنارهمسرشطی رادر ايامجوانیوشادابیونشاطش
ازسر وبیرمق کهوقتیخسته باشد ودلسوزیداشته گرهمسرمهربان ا
بنشیند کنارش و بدهد بهدستش استکانیچای برمیگردد، بهخانه کار
گر ا حتی بود؛ خواهد شاد جانش و آرام دلش بپرسد، روزش اتفاقات از و
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گردشوتفريحطوالنی گرفتاریهایزندگیبهآنهافرصتوفراغتیبرای
که ومفصلندهند.دلشمیخواهدبهجایاینکهپسرمجردتنهاییباشد
کهدستخانوادهاش بادوستانشبهدلدرياوجنگلمیزند،پدریباشد

کند. کنارآنهااحساس گردشمیبردتاشادیرادر رامیگیردوبه
به شدن وارد روزهای اولین در خاطر همین به و است بیزار تنهایی از
بیستسالگی،همۀسختیهایهمسربودنرابهجانخريدهومثلباقی
گرماستبهوعدۀخداوند دوستانش،ازهزينههایزندگینترسیده.دلش
کهخودشروزیرامیرساندوپیامبررحمت؟ص؟راواسطهقراردادهاست
به اودلسپرده که کند؛چرا آماده را زندگیمشترکش تاخداوند،مقدمات

کردهتامردخانهایباشد. سنتحضرترسول؟ص؟وهمت
عطر میآيد، خودش آباد خانۀ به وقتی که است گرم دلش روزها، این
غذایخوشمزۀتازهعروسشدرخانهپیچیدهوچایداغونگاهیمهربان،

انتظارشرامیکشند.
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مشتاق آخرت و دنیا در مردم سعادت و شادی به او از بیشتر هیچکس
نیست.هیچکسبیشترازاودلشنمیخواهدخانههایمردمروشنوآباد
باشدبهنورعشقومهریخدایی.دوستداردخانۀتمامیمسلمانانگرم
وپرامیدباشدودلهمگیشانشادوخوش.دوستداردخداکهبهزمین
نگاهمیکند،راضیباشدازامتاو.پیامبر؟ص؟راههایمحبوِبخداشدن
پیروانش کهتکتک ازصمیمقلبمیخواهد و امتشمیدهد رانشان
»در میگوید: دوستداشتنی. و کنند آباد را خانههایشان زودتر چه هر
کهبهوسیلۀ اسالمچیزینزدخداوندعّزوجّلمحبوبترازخانهاینیست

گردد«. ازدواجآباد
کافی، جلد ۵، صفحه ۳2۸



لحظۀ دوازدهمچشم ها
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

میز روی دوباره و سرمیکشد يکنفس را شربت و برمیدارد را بلور لیوان
چهرهاش حالت از که میکند پیرش مادر به نگاهی زیرچشمی میگذارد.
کامالمشخصاستازحضوردراینخانهبهشدتمتنفرودلچرکیناست.
کهوقتیدرکمالمخالفتوفقطبهاصراراودراین البتهطبیعیهمهست

مجلسحاضرشده،رفتاریبهترازایننداشتهباشد.
کهشباهتزيادیبا نگاهیبهدرودیوارهامیاندازدوچهرۀشاهانقاجار
کهبهعنوان همديگردارندرااززیرنظرمیگذارند.خودشراتصورمیکند
را انتخابش همه و میخورد دیوار روی تصویرش خاندان، این داماد

تحسینمیکنند
براندازمیکند.بهرسمعادت، را او بانگاهی راهمیرسدو از مادرعروس
کهمعذبوناراحت میاندازدوزیرچشمیبهمادرش ابرویچپشراباال
ظريف دستۀ انگشت دو با و آرام و میکند نگاه است، نشسته روبرويش

لیوانرامیگیردوجرعهایازآنمینوشد.
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بعدهمشروعمیکندوازاصالتخونآباءواجدادشانمیگويدوباغهاو
رامیگیرد.میگويد او رامیشمردوسراغداراییهای امالکشان و زمینها
در بتواند تا باشد او ثروتمند خاندان همشأن که میگردد دامادی دنبال

بگیرد. میانبستگانش،سرشراباال
خوشحالاستکهخانوادۀموردعالقهاشراپیداکرده.اوهمدقیقابهخاطر
کهپابهاینخانه همینملکوامالکواصالتخونآباءواجدادیبود
کهتکپسر او ازفوتپدرشبه کهبعد گذاشتوحاضرشدتمامیثروتی
استبهارثرسیده،وسطبگذاردبرایيکازدواجبايکخانوادۀمجلل.

بیتوجهبهچشمهاینگرانمادرش،داراییهايشرارديفمیکندوبعداز
کهراهزيادیتا ديدنبرقچشمهاولبخندرضايتمادرعروس،میفهمد
کهنهقیافهاشمهم کند رسیدنبهآرزويشندارد.اينکهبادختریازدواج
آنقدر اجدادیاش و آباء اصالت و دارایی بايد بلکه اخالقش؛ نه و است

کند. کهبتوانددرمیاندوستانوفامیلبهآنافتخار باشد
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آخرهفتهکهمیرسد،صبحهادورهمجمعمیشوندوچندساعتیراجعبه
موضوعاتیکهدرهفتهفکرشانرامشغولکردهحرفمیزنندوبعددرنماز
کهازبحثروزشان جمعهبهامامتپیامبر؟ص؟شرکتمیکنندوسواالتی
و بود داغتر خیلی هفتهشان این بحث میپرسند. ایشان از مانده، باقی
هیچکدامنتوانستنددیگریراقانعکنند.صحبتازاینبودکهآیااشکالیدارد
باهدفافتخارومباهاتبهازدواجی،اقدامبهآنکردیاخیر.نظراتبسیار
مختلفبودوقرارشدتاسوالراازپیامبر؟ص؟بپرسند.نمازتماممیشودو
سوالرامیپرسند.پیامبر؟ص؟ضمنپاسخبهآنها،مسلمانانراانذارمیدهد
تادستبردارندازایننگاههایآلودۀبیارزشوبهفکرمعاملهایپرسودتر
باشندباخدا.میفرماید:»کسیکهزنیرابهحاللوازمالحاللبهازدواج
خوددربیاورد؛اماهدفشازازدواج،فخرفروشیوخودنماییباشد؛خداوند

عزوجل]بهوسیلۀاینازدواج[جزبرذلتوخواریاونخواهدافزود«.
ثواب االعمال و عقاب االعمال، صفحه 2۸2



لحظۀ سیزدهمعروسی
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دستهگل میکند، پارک آرايشگاه روبروی کرده. پر را صورتش تمام لبخند
کوچکرزسفیدرابرمیدارد،يقهاشرامرتبمیکندومیروددنبالعروسخانم

کننددرزندگیشان. تاباهمبهمراسمعروسیبروندورحمتخداراجاری
و پذیرفتهشده دانشکدۀصداوسیما در بهتازگی که بهخواهرش لبخندی
باهندیکمنووجديدشپشتسراومشغولفیلمبرداریاست،میزندو
که میافتد يادش وقتی میبیند. نگاهش در را ديدنعروس شوقوذوق
گرانقیمتتشريفاتیدردلش همسرشبیآنکهحسرتفیلمبرداریهای
ازاسراف،خواهرشبادوربینخودش باشد،پیشنهاددادبرایجلوگیری

کیفمیکند. فیلمبرداریمراسمعروسیرابهعهدهبگیرد؛
کیبودو کهازفیلمبرداریهایجديدشا يادحرفهایهمسرشمیافتد
کهازمراسمعروسیشانفیلمیبهيادگارداشته میگفتاصلشایناست
باشندتاهروقتتماشايشمیکنند،خاطراتشیرینآنروزبرايشانزنده
فیلم و بپوشند لباس وچنددست داردچندین لزومی شود.میگفتچه
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در  آنهم کنند؛ فیلمبرداری و آتلیه هزينۀ میلیون چندین و کنند بازی
اولینروزهایيکزندگی؟!

در پشت همسرش میدهد، فشار که را آرايشگاه تصویری آيفون زنگ
احساس که است ملیحشده آنقدر زیبا و ماليم آرايشی با ظاهرمیشود.
کهسرانتخابهمین میکندهزاربرابرقبلدوستشدارد.يادشمیافتد
راداشتوچقدرمهربانیبهخرجدادو آرايشگاههمچقدرهوایجیبش
کهبرای گرانترینسالنهایزیباییشهر بااینکهمیتوانستبرودسراغ
گذاشترویيکی يکعروسچندمیلیونهزينهدريافتمیکنند؛دست
کارشخوببودوهمقیمتهايشمناسب. کههم ازسالنهایمعمولی

کههمسرشجلويشايستادهومثلماهشبچهاردهمیدرخشد،در  حاال
دلششاداستازانتخاباوبرایيکعمرزندگیشیرین.دستانزیبای
تا راهنماییاشمیکند گلزده اتومبیل وبهسمت رادردستمیگیرد او

خودشانرابهمراسمعروسیبرسانند.
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مردمدنبالرحمتوبرکتمیگردند.زندگیهمهشانمحتاجنگاهمهربان
خداستورحمتبیپایانشراالزمدارندبرایرقمزدنروزهایشیرین
کهخداوند گاهتراستبهاوقاتی باهمبودن.پیامبر؟ص؟ازهمۀخلقآ
کندهمیکند.بهمردمخبرمیدهدتاشتاب زمینراازرحمتواسعهاشآ
کهرحمتخداراسرازیرمیکنددرزندگیشان. کارهایی کنندبرایانجام
گشودهمیشود:زمان میفرماید:»درهایرحمتآسمانیدرچهاروقت
وقت میکند، نگاه مادرش و پدر چهرۀ به فرزند وقتیکه باران، بارش

کعبهوهنگامبرپاییمراسمعقدوعروسی«. گشودهشدندر
بحاراالنوار، جلد 100، صفحه 221



لحظۀ چهاردهمروزها
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کشیدهاست؛ازآنخطهایقرمزپررنگ!نه دورازدواجراحاالحاالهاخط
گوششمیخواندآرزوداردقبلازرفتن،اورادر کههرروزدر حرفمادرش
لباسدامادیببیند،برايشمهماستونهدلسوزیپدرشکهخواهرهايش

رابهخانۀبختفرستادهوفقطدرانتظارازدواجاونشستهاست.
بیشتر که است چیزی هم دلیلش ندارد. ازدواج قصد زودیها این به
روزگار و کرده تغییر ازآنمینالند؛پول!میگويدجامعه او همسنوساالن
يک به نیستند حاضر ديگر و رفته  باال دخترها توقع میگويد عوضشده.
کهزندگیهایساده کنند.هرکسهم کفايت کارمندیبخورونمیر حقوق
برايش را روزافزونطالق آمار بهسرعت میگذارد، رويش پیش را موفق و

مرورمیکندومیگويداینزندگیهابهموییبندند.
تصاعدی قیمت هرچند بخرد؛ خانه بتواند تا کند کار آنقدر میخواهد
مسکنتنوبدنشرامیلرزاندوخیالنمیکندبهاینزودیموفقشود.
کهشبعروسیناچارنشوداتومبیل میخواهدماشینشاسیبلندیبخرد
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لحظــــــۀ چهاردهمروزها چند لحظه زندگی

کرايهکندوماشینکرايهایراگلبزند.میخواهدبادستپربهخواستگاری
ندهد. دختر او به نداری و بیپولی خاطر به نکند جرئت کسی تا برود
کندتاپولرویپولبگذاردوباحساب کاريکی میخواهدروزوشبشرابا

کردندخترموردعالقهاش. بانکِیپر،بروددنبالپیدا
را اندرزهايش و پند ديگر شده. خسته مادرش مکرر نصیحتهای از
تجّرد و تنهایی در جوانی روزهای این بگذارد نبايد اينکه حفظشده.
بگذرند.اينکهلذتزندگیمشترکدرایناستکهباهمسرشازصفرشروع
کمتوقعی گردخترخوبو کنندوباهميکزندگیايدهآلرابسازند.اينکها
کند،میتواندزودترزندگیاشراتشکیلبدهدتابافرزندانشاختالف پیدا

گوششبدهکارهیچکدامازاینهانیست. سنیزيادینداشتهباشد؛اما
چشمهايشرارویتمامدخترانیکهاخالقوايمانبرايشانازپولمهمتراست،
بسته؛وبهتنهاچیزیکههرگزفکرنکرده،روزهایجوانیاشاستکهباشتابدر
حالگذرندوروزهایباقیماندهازعمرپدرومادرشکهچیزیازآنباقینمانده.
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دسترویدستمیزندوسریبهتاسفتکانمیدهد.نمیداندچهتصمیمی
بگیرد.هرقدرتالشمیکند،لباسهایفقیرانهومعمولیپسریکهبرایخواستگاری
آمدهبودوازقضایاتفاقدخترشهماوراپسندیدهبود،ازذهنشمحونمیشود.
بهسمتمسجدبهراهمیافتدتاازامام؟ع؟راهکاربگیرد.درمسیربهاینفکر
میکندکهازاولینروزیکهبهاوخبردادندفرزندشدخترشده،تصمیمگرفت
پولدارترینداماددنیارابرایدخترشبگیرد.اینکهازکودکیسعیکردهتاتمامی
اسبابرفاهوآسایشرابرایشفراهمکندوهیچوقتفکرشرانمیکردکهروزی
بخواهدبهدامادفقیرفکرکند.خدمتامامصادق؟ع؟میرسدوسفرۀدلش
کهبهخاطرفقرداماد،بهجانشافتاده. رابازمیکند.ازترسیمیگوید
حدیثامامصادق؟ع؟پاسخیاستمحکمبهاووتمامیکسانیکهدرازدواج
ازفقرمیترسند.ایشانمیفرمایند:»هرکسازدواجرابهخاطرترسازفقرترک

کند،بهخداوندبدگمانشدهاست«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳۳0



لحظۀ پانزدهمزیر سایۀ خدا
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ازنگاهشانپاکیمیبارد،میکندو که نگاهیبهمهمانهایسادهپوشی
کرده،شکرمیکند. کهدرحقش زیرلبخدارابهخاطرهمۀمهربانیهایی
خداوندهمازمالدنیابسیاربهاوبخشیده،همازبخشندگیوگشادهدستی.
زیر گر ا میداند که شهر جوانهای دغدغهاش و خداست درد دردش
کنند. بزرگی کارهای میتوانند کنند، حمايتشان و بگیرند را بالوپرشان
دیوارمیبارد،هیچچیز و در از بال و فتنه که زمانۀسخت این در میداند
گناهبرایجوانهاازبینبرود.خودشهم کهشرايط مهمترازایننیست

گذاشتهاستوشدهبانیازدواججوانها. خشتاولرا
گرمشکلیسرراهازدواججوانیباشد، کههمهمیدانندا مدتیاست حاال
گردختری کند.ا بايدصافبیايندسراغاوتاياعلیبگويدومشکلراحل
کند،زوددستبهکار بهخاطرنداشتنجهیزيهنتواندخواستگاریراقبول
کردهتاکسانیکهدستشانبهدهانشانمیرسد، میشود.صندوقیدرست
حتیشدهبخشاندکیازسرمايهشانرادرراهخدابهجوانهااختصاص
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کردهاست. بدهند،وازرهگذرآنتابهحالجهیزيۀچندیندخترراآماده
کههمیشهچندتکۀبزرگازجهیزيه آنقدردستودلبازوبخشندهاست
راخودشتقبلمیکندوبهعنوانهديهبهعروسمیدهد.حسابتعداد
بتوانند تا کردهاند دستوپا شغلی او حمايتهای لطف به که افرادی
کنند،ازدستهمهدررفتهاست.خیلیهادر درآمدیداشتهباشندوازدواج
کوچکزندگیوخوشبختیشانرامدیونحمايتهایاوهستند. اینشهر
آناوایلزيادپیشمیآمدکهسرمايهدارهابهسراغشبیايندوازاوبخواهند
کند؛ کالنآنهامشارکت کارهایپیشپاافتاده،درمعامالت بهجایاین

کرد. کردوخیلیهاراهمعقیدۀخودش اماباتکتکشانصحبت
دستگیری لطف به هم او روزی که نمیداند و ندارد خبر دلش از کسی
کارگرانش کنارسفرۀعقِددختِريکیاز  کارفرمایمهربانشدامادشد.حاال
ايستادهوزیرلبدعامیکندکههیچوقتهیچدختروپسریازنداریوفقر

گذاشتندستوراتخداوندنشوند. مجبوربهزیرپا
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سختشدن از میکنند. گالیه بیهمسری از و میآیند پیشش جوانها
ازدواجومشکالتبزرگوکوچکیکهسرراهشانوجوددارد.بابالحوائج
را جامعه دردهای معصومش، آنچشمهای با الهی. علم باب و است
راهرسیدنبه که آیندهباخبراست.میداند ازحالامتهای میبیندو
کهمردمنهاینراهرامیشناسند سعادتابدیچیستوخوبخبردارد
به رسیدن راه به گاهمیکند آ را دارند.مردم برایشناختنش راهی نه و
برایبعضی که او، امن آغوش پناهگاهیمثل به سایهساررحمتخدا.
روزی در دسته »سه میفرماید: کاظم؟ع؟ امام میشود. گشوده افراد
پناهخداهستند: و درسایه نیست، پناهیجزسایۀخداوند و کهسایه
برادر کهبه کند،مردی آماده را برادرمسلمانش ازدواج کهزمینۀ مردی

کهسّربرادرمسلمانشرابپوشاند«. کسی کندو مسلمانشخدمت
خصال شیخ صدوق، جلد 1، صفحه 141



لحظۀ شانزدهمارزش
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

نوشتن مشغول دست به خودکار و نشسته اتاق در بیحوصله و خسته
هزينۀ بايد که است جواهری دختر آنها، سرشناِس خانوادۀ در است.
کهسالهادر بسیاریبرایبهدستآوردنشپرداخت.ایناعتقادیاست
بهخانوادۀآنهارسیدهاست؛ میانمادرانومادربزرگاناوچرخیدهوحاال

کند. کهبهاینآسانیهانمیتواندحذفش اعتقادیقديمیوريشهدار
اجازه خودش به مرد باشد، پایین دختری مهريۀ گر ا میگويد مادرش
برودسراغعشقوعاشقی کهدستشبهدهانشرسید، میدهدهروقت
که باشد دوباره.میگويدمهريهپشتوانۀزندگیدختراستوبايدآنقدرباال

کهشدهبنشیندپایزندگیاش. گذاشتنشهم مردازترسبهاجرا
مادربزرگشکهبزرگخانداناستوپایثابتتماممراسمهایخواستگاری،
اعتقادداردارزشواعتباريکعروسبهمهريهوامالکپشتقبالۀاوست.
و باشد اربابزادهها مثل بايد دخترها مهريۀ آنها خانوادۀ در میگويد
رعیتزاده،بیمهريۀدرستوحسابی نمیدهددخترانشمثليک اجازه
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لحظــــــۀ شانزدهمارزش چند لحظه زندگی

کنند؛وهمینباعثشدهاستدخترانفامیليکیبعدازديگری، ازدواج
کهحاضر خواستگارانخوبخودشانراازدستبدهندودرانتظارمردی

بهپذیرفتنمهريهایسنگینباشد،پیردختربشوند.
دلشنمیخواهدایناعتقادخشکجاهالنهرادرزندگیاشپیادهشود.بر
اینباوراستکهمهريههديهایاستازطرفمردبههمسرشوپشتوانهای
خواهان و کند زندگی همسرش با نتواند زنی که مبادایی روز برای است
کردهوآنقدرايمانودرستی کهمردموردعالقهاشراپیدا  طالقباشد.حاال
اومیماند،دلشنمیخواهد تاآخرعمرپای کهمیداند دردلشمیبیند
کهمادرشدرجلسهخواستگاریپیشنهادداد،نظرهمسر مهريۀسنگینی

کندواوراازدستبدهد. آيندهاشراعوض
تمامحرفهاییکهخجالتمیکشدرودررویپدرومادرشبايستدوبگويد
فروشی کاالی او که میکند تمام جمله این با را نامهاش و مینويسند را

کهارزششخصیتشتوسطاینوآنقیمتگذاریشود. نیست
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لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

مسالهای به رسیدهاند و رفته پیش خوب مسائل تمامی قسمت این تا
به را همدیگر خانواده دو هر است. کرده متوقف را طرف دو کمی که
خوبیمیشناسند.مردهایشانسالهاستکهباهمدررکابپیامبر؟ص؟در
که کردهاندوزنانهمسالهانهماننددوهمسایه، چندینجنگشرکت
ماننددوخواهرباهمرفتوآمدداشتهاندواززندگیهمدیگرباخبرند.
کنند،فکر کهقراربوددختروپسرایندوخانوادهباهموصلت درابتدا
مهریه به که صحبت اما نشود؛ پیدا اختالفی هیچنقطۀ که میکردند
موافقت دادند پسر خانودۀ که رقمی با نتوانستند دختر خانوادۀ رسید،
کهمشکلرانزدحلکنندۀمشکلهاببرندوپیامبر؟ص؟ کنند.قرارمیشود
کهمطرح هرچهفرمود،مالکعملباشدبرایهردوخانواده.مسالهرا
میکنند،پیامبر؟ص؟فرمایشیمیفرمایندکهمسالهراحلمیکند:»بهترین
زنانامتمن،زنانیهستندکهخوشروترباشندومهریۀآنهاکمترباشد«.

من الیحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸6



لحظۀ هفدهمخسیس بی نزاکت!
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

گرازهماناولین گريهمیکند،فکرمیکندشايدا دراتاقکوچکشنشستهو
کاربهاينجانمیرسید. جلسۀخواستگاری،جورديگریرفتارمیکرد،

کوچکبودوچادرنمازمادربزرگشرارویسرمیکشید کهدختری ازوقتی
فامیلیشانعروسقصههامیشد،دلشمیخواست درخالهبازیهای و
کهتلفن کند.وقتیدخترینوجوانشدهربار مراسمخواستگاریراتجربه
گردن زنگمیزدواومیفهمیدخواستگاریازاقوامدورپشتخطاست،از
اجازه يکبار میکرد خواهش خنده و شوخی با و میشد آویزان مادرش
بدهدخواستگاریبهخانهشانبیايدتااوهممراسمخواستگاریراتجربه
کندواینقدردلشورهونگرانینداشتهباشد.بهمادرشمیگفتدستکم
اجازهبدهدبرایتمرینآدابهمکهشده،خواستگاریبهخانهشانبیايد.
ذرهبینی خواستگاری، جلسۀ هر در مادرش چرا درنمیآورد سر هم هنوز
بودن نو تا گرفته داماد کتوشلوار رنگ از و میگیرد دست به غولپیکر
ازایناخالق کندنشرابررسیمیکند!اوایل جورابشوطرزمیوهپوست
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لحظــــــۀ هفدهمخسیسبینزاکت! چند لحظه زندگی

مادرشخوششمیآمد.میگفتباالخرهجلسۀخواستگاریفرصتیاست
آدابدانی و ازشخصیت و کنند بررسی را همديگر طرف دو اینکه برای
عطر از که میداد را نکتهسنجش مادر پز هم خیلی دربیاورند. سر هم
این اما نه؛ يا هستند سرشناسی خانوادۀ از میشد متوجه خواستگار مادر

کاردستشانداد. نکتهسنجیهایافراطی،
کههیچخواستگاریبهدلش مادرشآنقدرعیبجوومحتاطشده حاال
گرانترینشیرينی گرخانوادهای نمینشیندوازهرپسریعیبیمیتراشد.ا
برچسبخساست زود باشد، کوچک ودستهگلشان نیاورند باخودشان را
دست با را نارنگیاش خواستگاری گر ا میچسباند. پیشانیشان روی را
را قندش کسی گر ا و میکند کتجلوه بینزا مادر درچشم بگیرد، پوست
کوهآمدهاست! درچایبزندوبهدهانببرد،بهعقیدۀمادرحتمًاازپشت

افراطهای همین سر او محبوب خواستگار خواستگاری مراسم که  حاال
گريهازدستشبرنمیآيد. کاریجز مادرشبههمخورده،
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لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

امتشراخوبمیشناسد.میداندمردمشگاهیحریفدلدنیادوستشان
نمیشوندوزرقوبرقدنیازودچشمشانرامیگیردوبهجایاینکهدل
لباسها فریفتۀ تقواست«، برتری »مالک میگوید که آیهای به بسپرند
که دارد خبر الهی علم با میشوند. یکدیگر عطرهای و جواهرات و
کهبخواهندبامالکهایزمینیبرای ازدواجپیوندیصرفازمینینیست
قدرت با خداوند و آسمانی است پیوندی بلکه کنند؛ تصمیمگیری آن
یکدیگر ازدواج به که زنانی و مردان دل به میدهد آرامش بینهایتش
درمیآیند.دوستداردتمامیدخترانوپسرانامتشبرایرسیدنبهاین
کنارهمبودن، گیرنکنندولذتدر بندمادیات الهی،درقیدو آرامش
این اول، قدمهای همان از میخواهد شود. نصیبشان سادهتر و زودتر
راپیشرویشانقراردهند.پیامبر؟ص؟میفرماید:»ازنشانههای سادگی

کهخواستگاریاشبیتکلفوآسانانجامشود«. برکتزنایناست
نهج الفصاحه، صفحه ۳42، حدیث 929



لحظۀ هجدهمعزیزترین
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

که کنارهمسرشنشستهوبیرمقبهاتومبیلهایی درايستگاهاتوبوسدر
کهازراهمیرسدبهسختی ازروبرويشانمیگذرند،نگاهمیکنند.اتوبوس
تنخستهاشراتارویصندلیمیکشدوسرشرابهپنجرهتکیهمیدهد.

کهسرش کههمانطور بهقسمتآقاياننگاهمیکندوهمسرشرامیبیند
رابهشیشهتکیهداده،بهخوابرفتهاست.دلشبرايشمیسوزد.میداند
کهازصبح، گرفتهاند.این،چندمینروزیاست کهپاهايشازخستگیدرد
برای مناسب کردنسالنی پیدا دنبال راهمیافتند و کالهمیکنند و شال
میکردند فکر و داشتند زيادی شوق و ذوق اول، روزهای عروسیشان.
دستشاندرانتخابزیباترینسالنبازاست؛امابهدو،سهجایاولکهسر
کهشنیدند،آهازنهادشانبلندشد.اصاًلخیال کرايۀسالنرا زدندوقیمت

باشد. نمیکردندهزينۀسالنبرایچندساعتجشنعروسیاینقدرباال
بااینکهوضعمالیشانمتوسطاست؛اماپرداختچنینهزينۀسنگینی،

آنهمدرستدرابتدایيکزندگیجوان،برايشانخیلیسختاست.
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رابرایخريدجهیزيه تاآخرینريالپساندازش کهپدرش خوبمیداند
جزهديۀشبعروسیآنها،پولیندارد.ازهمسرش کردهاستوحاال خرج
کوچکشان،آنقدرزيادبودهاست همخبرداردومیداندپولپیشخانۀ
کرايۀ کههمۀسرمايۀاورابهخودشاختصاصبدهد.عالوهبراین،هزينۀ
گلوآرايشگاهولباسهمهست.سرشدردمیگیردازاینهمه اتومبیلو
گرعزیزترینشبزندگیاشباشد! هزينه،آنهمفقطبرایيکشب؛حتیا
کهچندماهیاستبهعزیزترین دوبارهبههمسرشنگاهمیکند؛بهمردی
فردزندگیاوتبدیلشدهودلشنمیخواهدهرگزردیازاندوهبرچهرهاش

گريکهفتۀديگرهمبگردند،فايدهایندارد. کها ببیند.میداند
گر گهانفکریبهسرشمیزندکهلبخندرارویلبشمیآورد.فکرمیکندا نا
کنندفقطبرایيکشب،خانۀحیاطدارش بتوانندازمادربزرگشخواهش
کنار کمترینهزينه،عروسیشانرادر رادراختیارشانبگذارد،میتوانندبا

کنند. گلهاودرختهایحیاطباصفایمادربزرگ،برگزار
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لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

را الزم خریدهای است. عروسی مراسم مقدمات انجام مراحل آخرین
چیزی تنها است. خیاط دست زیر پارچهها و لباسها و دادهاند انجام
نخلستان میان ذهنش است. مراسم برگزاری مکان انتخاب مانده، که
حیاطدار خانۀ و عروسیهاست برگزاری مرسوم محل که شهر بزرگ
خودشانچرخمیخورد.ازطرفینخلستانشهر،فضایوسیعتریداردو
میتوانندمیزبانافرادبیشتریشوند؛وازطرفیمیخواهدتاحدممکن
و است موافق خانه با پدرش کند. صرفهجویی عروسی هزینههای در
کدامهمدالیلخودشانرادارد.برایپیداکردن مادرشبانخلستان.هر
میزند. است امام؟ع؟ خاص یاران از که دوستش به سری راهچاره،
دوستداردازطریقاونظرامام؟ع؟رابداندوطبقآنعملکند.پاسخ
کهدرآن ازامامصادق؟ع؟:»خداوندخانهایرا دوستشحدیثیاست

عروسیانجامگرفته،دوستمیدارد«.
کافی، جلد 6، صفحه ۵4



لحظۀ نوزدهمعصرانه
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کاغذهایحسابوکتابمخارجشراچک کهبرایچندمینبار همانطور
کهاطرافیانراجعبهپدرشمیزدند،فکرمیکند. میکند،بهحرفهایی
کند. کهاوهمپدرشرامردیخسیسخطاب برایاولینباردوستدارد

میکشند. عذاب آن از مادرش و خواهر او، يکعمر که است صفتی این
يکعمراستکهخّست،بالیجانپدرششدهوآنهاراآزارمیدهد.اوایل
که نمیدانستنداینبالبهجانزندگیشانافتادهاست.زيادپیشمیآمد
هر اما بخرد؛ چیزی راه سر میکردند سفارش و میزدند زنگ پدرشان به
باربهبهانهایدستخالیبهخانهمیآمد.همهمیدانستندخانوادهاشرا
کهنمیفهمیدبا کردهبود دوستدارد؛اماخساستآنقدردرجانشرخنه

اینسختگیریهايشچقدرخانوادهاشراآزارمیدهد.
کندودرآمدی کهبزرگشدومیتوانستتابستانهاشغلیدستوپا بعدتر
داشتهباشد،تمامتالششرامیکردتاباهماندرآمداندک،آرزوهایمادر
که کند؛پارچهایبرایيکچادرنمازتازه،عروسکی وخواهرشرابرآورده
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لحظــــــۀ نوزدهمعصرانه چند لحظه زندگی

که  خواهرشمدتهاآرزويشراداشتومیوهوشیرينیبرایخانه؛اماحاال
دارددامادمیشودوتمامپساندازشرابرایرهنخانههزينهکردهوبیشتر
ازهرزمانديگریبهحمايتهایپدرشاحتیاجدارد،نمیداندباپدریکه

کند. بههیچصراطیمستقیمنیست،بايدچه
و مادر میکند. فکر خانوادگیشان پیِش دقیقه چند بگومگوهای به
کهخرج کهوظیفۀداماداست گفتند کردندو خواهرشبابصحبتراباز
کهاینجور کلیدلیلواستداللآوردند ولیمۀشبعروسیرابدهد.بعدهم
غپدريکپاداشت.میگفتولیمهبیولیمه! هزينههامردانهاست؛امامر

کندبرایشکم کلیپولبیزبانخرج کهنمیخواهد دلیلشهماینبود
که يکعدهایتابیايندوبخورندودستآخرهمپشتسرشحرفبزنند
غذايشخوبنبود.میگفتبهترینکارایناستکهيکروزعصر،مهمانی
کادوهاوقبلاز گرفتن کنندوبعداز جمعوجوریبگیرندوهمهرادعوت
کنند. تاريکشدنهواورفتندرفکرشام،مهمانهاراراهیخانههايشان
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لحظۀانتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کنندومهمانی دوستداردمردمازآنچهخداروزیشانکردهاست،انفاق
گشادهدستباشندوازترسفقرونداری، بدهند.دلشمیخواهدامتش
سفرۀمهمانیشانبرچیدهنشود؛مانندپدرش،ابراهیمخلیلاهلل؟ع؟کههرگز
درعمرشلقمهایبدونمهمانبردهاننگذاشت.مهمانیدادنرادوست
کهدلهایمردانوزنانامتشبههمنزدیکمیشودبه داردومیداند
کههر سببمهمانیهاودورهمجمعشدنها.غیبرامیبیندوخبردارد
چهدرمسیرانفاقصرفبشود،هزینهایاستکهچندبرابرشبازمیگردد.
و ولیمه آنها در است شایسته که وقتهایی از امتش برای پیامبر؟ص؟
مهمانیبدهند،میگوید:»ولیمهدرپنجچیزاست:عروسی،تولداوالد،

ختنهکردننوزاد،خریدنخانهوبازگشتازسفرمکه«.
من الیحضره  الفقیه، جلد ۳، صفحه 402



لحظۀ بیستمگیج و آشوب
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کهرفیقش کهخبرراشنیده،حسابیپريشانشدهاست.ديشببود  حاال
کهحتیفکرشراهمنمیکردوازديشبتااالن، آمدوحرفهاییبهاوزد

حتیيکلحظههمخواببهچشمانشنیامدهاست.
کهتازهبهمحلۀآنهااثاثکشی کهدخترراديدهمانروزیبود اولینبار
کارتنبزرگیرا گرفتهبود، کردهبودند.دختربادندانپرچادرشرامحکم
کردهبودوبهزحمتازماشینپایینشمیآورد.اوورفیققديمیاش بغل
ازباشگاهبه همدرراهرفتنبهباشگاهبودندوداشتندفکرمیکردندبعد
استخربروندياسینما.همینکهدخترراديد،انگارچیزیدردلشفروريخت.
کهبه کهدرچهرۀپوشیدهاشموجمیزد،آنحجابی آنمتانتووقاری
زیباییاشاضافهمیکردوآننگاهسربهزیر،سختبردلشنشستهبود.به
کمک کهآمد،ديدرفیقشبهطرفماشینحملباررفتهاستتا خودش
کردند. کمک کند.اوهمدستبهکارشدودونفریبههمسايۀجديدشان

کهپدرنداشتوبههمراهمادرشزندگیمیکرد. دختری
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لحظــــــۀ بیستمگیجوآشوب چند لحظه زندگی

گذریچشمشبهاومیافتاد،ضربان کهدرمحله ازآنروزبهبعدهربار
میرفتودلشمیلرزيد.شرايطازدواجرانداشت؛اماهروقت قلبشباال
بهازدواجفکرمیکرد،فقطهماندختردرذهنشمیآمد.باخودشقرار

کنند. گذاشتهبودبعدازسربازیبامادرشحرفبزندتاازاوخواستگاری
کهازبچگیباهم کند،رفیقش اماديشبقبلازآنکهبامادرشصحبت
روزپیش کهچند گفت و آمد گلستاناند، و گرمابه رفیق و بزرگشدهاند
اعالم را پاسخمثبتش امروز اوهم و رفته بامادرشبهخواستگاریدختر
کهجز کردهاست.وقتیصحبتهایرفیقشراشنید،آنقدرجاخوردهبود

لبخندیتلخهیچچیزبهزبانشنیامدهبود.
و گیج پایینمیکند، و  باال را وقضیه نشسته تنهاییاش در که حاالهم
او به و بزند رابهدختر ازطرفیدلشمیخواهدحرفدلش آشوباست.
کند؛ازطرفديگردوست اجازهبدهدازبینآندو،خودشيکیراانتخاب

کهبهخواستگارقبلیاشجوابمثبتدادهاست. نداردسراغدختریبرود
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خستهوبیانگیزهدرحالقدمزدندرکوچهپسکوچههایمدینهاست.حاال
کهباالخرهپسازماههابهمادرموافقتشرااعالمکردهبودتابرایخواستگاریاز
دخترخیاطمحلکهمشتریقدیمیورفیقچندسالهاشاستاقدامکند،خبردار
شدکهپیشازاو،کسیپیشقدمشدهودخترهمجوابمثبتدادهاست.
میداندکهاگرمادرشسراغرفیققدیمیبرود،ممکناستباعثتغییرنظراو
شودوحتیموردیکهبهآنهاجوابمثبتدادهاندراردکنند؛امانمیداندکارش
درستاستیانه.لحظهایبهاینفکرفرومیرودکهاگرهمیناتفاقبرایاورخ
دهد،چهحسوحالبدیپیدامیکند.درهمینفکروخیالهاستکهخودش
راروبرویمسجدپیامبر؟ص؟میبیند.واردمیشودوچشمشبهحدیثیکهروی
دیوارنصبشده،میخورد:»ازپیامبر؟ص؟روایتشدهاستکهایشاننهی
فرمودازاینکهمردیاقدامبهخواستگاری]ازدختری[کند،پسازآنکهمرد
دیگری]ازآندختر[خواستگاریانجامداده]وجوابمثبتگرفته[است«.

دعائم االسالم، جلد 2، صفحه 201



لحظۀ بیست و یکمداماِد دزد
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

نشستهاند. اتاق دورتادور مهمانها که میبیند و میکند اتاق به نگاهی
سینیچایبهدست،واردمیشودوپدرومادردامادبههمراهپسرشانبه
بنشینند میکند خواهش میشوند.خجالتزده بلند جايشان از او احترام
وچایتعارفمیکند.دردلشسیروسرکهمیجوشدوخوبمیدانداین
گر کهدريکمجلسخواستگاریچایمیآورد.میداندا آخرینباریاست
همهچیزخوبپیشبرود،اینجلسه،جلسۀبلهبرونخواهدبودتازمان

کنند. نامزدیرامعلوم
بادلیپرازدلشورهآراممینشیند.زیرلبذکرمیگويدوازخدامیخواهد
و میشود تمام معمول تعارفات برود. پیش خوشی و بهخوبی همهچیز
گفتهاست نوبتبهتعیینمقدارمهريهمیرسد.پیشازجلسهبهپدرش

دلشمیخواهدمهريهاشسبکباشد؛امانمیداندچهپیشمیآيد.
کهازهمۀجمعبزرگتراست،پیشنهادمیدهدمهريۀعروسش پدرداماد
مثلدخترانخودشبهنیتيارانامامزمان،سیصدوسیزدهسکهباشد.



91

لحظــــــۀ بیست و یکمداماِددزد چند لحظه زندگی

کهرقممرسومدرفامیلخودشانهم نفسشدرسینهحبسشده.میداند
همیناستوحتمًاپدرموافقتمیکندواوبايدتاآخرعمر،آرزوبهدلبماند.
آيا میگويد داماد به پدر میبرد. ماتش میکند، بهصحبت کهشروع پدر
کم درفضاحا بپردازد؟سکوتسنگینی را مهريه این ازعقد بعد میتواند
رامیگزد.دامادحیرتزدهجوابمنفیمیدهدو میشودومادرشلبش
گرصدوچهاردهسکهباشدچطور؟وبازجوابمنفیاست.سر پدرمیپرسدا
ازکارپدرشدرنمیآورد.نمیداندچراحرفهاییمیزندکهخانوادۀدامادفکر

کنندآنهامالپرستندومیخواهندبعدازعقد،مهريهرابهاجرابگذارند.
گروامیبگیرد کها پدر،ازهفتادودوسکهمیپرسد.دامادبالکنتمیگويد
ورویپساندازشبگذارد،ازپساینمقداربرمیآيد.پدرلبخندیمیزندو
کهرازسؤالهايشراآشکارمیکند.بعدباهفتادودوسکه حديثیمیخواند
کهبا موافقتمیکندتاصدایخندهوشادیبلندشودونگاههمهبهاو

کرده،جلبشود. گلانداختهاشراپنهان گونههای چادرش
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وقتیمهریهعندالمطالبهباشد،یعنیهروقتعروسارادهکندکهمهرش
رابگیرد،دامادبایدآنراتماموکمالبپردازد.امام؟ع؟ازاینقانوندین
کهمهریه،تعارفوشوخیبردار جدشرسولاهلل؟ص؟خبردارد.میداند
کندمیتواندرقمهاییبیحساب کسیفکر که اینگونهنیست نیستو
کندوهیچوقتبهپرداختآنفکرنکند؛ کتاببهعنوانمهریهتعیین و
اینکه مگر بپردازد، را آن باید که مرد گردن بر است دینی مهریه بلکه
مردان به خطاب جملهای ببخشد. رضایتخاطر با را مهریهاش همسر،
باشد اندوختههایشان به حواسشان مهریه، تعیین وقت در تا میگوید
کهبتواننددرموعدمقررآنرابهعروسشانتقدیم کنند ومهریراتقبل
کنند.امامصادق؟ع؟میفرماید:»کسیکهمهریهایرابرایزنقراردهد

کهبهاوندهد،همچوندزداست«. وقصدشاینباشد
کافی، جلد ۵، صفحه ۳۸۳



لحظۀ بیست و دومنقشه
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لحظۀ انتخاب اٮݠݓ پنجم ازدواج آسانݡکـٮݠݑ

کهعکاس برایآخرینبارمدلموهايشرادرآينهنگاهمیکندوهمانطور
گلرابهسمتشمیگیرد. گفته،روبرویهمسرشزانومیزندوشاخۀ آتلیه
دانشگاهش درجمعدوستان زیبا اینعروس با امشب وقتی که میداند
ظاهرشود،دخترانزيادیزیرلببهجایآرزویخوشبختیبرایعروس،
کهدوستانشازهمان ازتیپوقیافۀدخترکشدامادتعريفمیکنند.لقبی

گذاشتند. روزهایاولدانشگاهرويش
سالاولدانشگاهبودوتازهازشهرستانبهتهرانآمدهبود.مادرزیبایی
اوهمبهارثرسیدهبود.زیباییچهرهوتناسب داشتواینزیباییبه
کهوقتیازجاییردمیشد،چشمهاخیرهاشمیشد اندامشبهقدریبود
کهدخترهاچهرهاشراخیلیمیپسندند.حضور کنارمیشنید گوشهو واز
از خانوادهاش کنار در نبودن و طرفی از پايتخت دانشگاه مثل جوی در
کهاززیبایی طرفديگر،آرامآراماوراتغییردادهبودوبهسمتیبردهبود

کند. خدادادیاشسوءاستفاده
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دخترهای با دوستی باب دوستانه، خواندنهای کری البهالی اوایل
دانشگاهرابازکرد؛امابعدتراینسرگرمیبرايشعادیشدوکارتاآنجاپیش
کهمجذوب کههمزمانباچندنفرازدخترهادوستبود.دخترهایی رفت
گناهآلودبااومیگذاشتند،همگی قیافهاشمیشدندوپادروادیدوستی
يکویژگیمشترکداشتند؛پولداربودندومرفهوبیتفاوتنسبتبهدین
همان از يکی انتخابش و کرده ازدواج قصد باالخره، هم  حاال ايمان. و
چهرهای متعدد، صورت جراحیهای لطف به که است ثروتمند دختران
کهدخترنهاهلاخالقیاتاستو کردهاست.میداند زیبا؛اماتصنعیپیدا
نهاهلدین،ولیهیچکداماینهابرایاومهمنیست.میخواهداینبار

همبهپشتوانۀچهرهاش،ازازدواجشپلیبسازدبرایثروتمندشدن.
مصنوعی لبخندی و میايستد عروس پشتبهپشت عکاس دستور به
شیطانیاش نقشههای در موفقیت برای میداند که لبخندی میزند.

است،نهازخوشیدامادشدن!
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میداند دارد. خبر مردم از بسیاری توسط همسر انتخاب مالکهای از
کهعدهایازآنهابههوایمالوعدهایبههوایجمال،سراغازدواج
تبی. به بنداستو کهبهشبی لذتیاستزودگذر میروندوهدفشان
دوستنداردکهاینپیوندآرامشبخشالهیباایننگاههایپستدنیایی
دیدهشودوبامالکهایبیارزشآن،ارزشگذاری.میخواهدمردمامتش
بدانندکهازدواجمحبوبخدا،ازدواجیاستکهمالکهایشاینمسائل
پیامبر؟ص؟در راسختپشیمانمیکند. کسانی نیستوخداوند،چنین
فرمایشیگرانقدربااشارهبهاینمساله،مالکصحیحرابهمردممعرفی
کند،خداونداورابهمال میکند:»هرکسبازنیبهخاطرمالشازدواج
کند،در کسبازنیبهخاطرزیباییاشازدواج ویواگذارمیکند؛وهر
کهخوشاینداونیست،خواهددیدوهرکسبازنیبهخاطر اوچیزیرا

کند،خداوندتمامیاینمزایارابرایاوجمعمیکند«. دینشازدواج
تهذیب االحکام، جلد ۷، صفحه 400



لحظۀ بیست و سومتا آخر عمر
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کردهتویلپتاپووانمودمیکندحواسشبهحرفهایمادرش سرشرا
نیست.مادرمیلبافتنیاشرابرداشتهوباآندستهایهفتادسالۀماهر،
کهنگاهیبهمادر تندوتندرجهارامیبافدوبااوحرفمیزند.زیرچشمی

میکنددرچشمهايشدلهرۀمرگوآرزوبهدلماندن،موجمیزند.
کهدرچهاردهسالگیشوهرشدادهاندوتابهخودش مادربرايشمیگويد
گرفتهبودهاند.میگويدبايدخدارا آمده،چندبچۀقدونیمقددوروبرشرا
شکرکندکهدراینزمانهزندگیمیکندکهدخترهابهراحتیدرسمیخوانند
وهروقتدلشانمیخواهد،ازدواجمیکنند.مادرحرفمیزندواوچشم

دوختهبهمانیتوروسعیمیکندخودشرابهنشنیدنبزند.
به گر ا که میگويد راست میگويد. راست مادر میداند خودشهمخوب
کهمیآيد،عیبیبیرونبیاورد همینروالادامهبدهدوازهرخواستگاری
میماند.خودشهم مادرش و پدر رویدست کند، ردش بهانهای به و
خوبمیداندخواستگارهايشديگرنهبهاندازۀقبلايدهآلاندونهسنو
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مردهایی سالشانمثلقبلاست؛واوضاعآرامآرامداردعوضمیشود.حاال
سراغش به است، گذشته جوانیشان و شده جوگندمی موهايشان که
کهمیآيدباالیچهلسالسننداشتهباشد، گرخواستگاری ا میآيند.حاال
کهروزگاریهمبودکهخواستگارسیساله خوشحالمیشود.يادشمیآيد

قبولنمیکردودلشمیخواستهمسریجوانوبانشاطداشتهباشد.
با بايد حتمًا میکرد خیال که اوست خود تقصیر همه اینها که میداند
کهخانۀلوکسوماشینچندصدمیلیونیداشتهباشدو کند کسیازدواج
بايدجذابترین ببرد.خیالمیکردهمسرش اروپا به را او ماهعسل برای
خواستگارهای خام خیاالت همین با و باشد شهر مرد وخوشپوشترین

خوبوخوشاخالقوسادهاشراردمیکرد.
را سرش میشود. کالفه میگیرد، گريهاش و میرود  باال که مادر صدای
ودلش کند ازدواج کهديگرنمیخواهد فريادمیکشد و دردستمیگیرد

میخواهدتاآخرعمرمجردباقیبماند.
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دوزخ، نگهبان باال. آسمانهای در دیده را دیدنیها و رفته معراج به
است. داده نشانش را گناهکاران عاقبت و کشیده کنار جهنم از پرده
باخبراستازگذشتهوحالوآیندهبهاذنخدا.میداندکهدختروپسر
گرمخانواده کانون کهپاکومطهرمیمانندودر جوان،باازدواجاست
و مردان از بعضی به میرسند. تعالی به که است مشترک زندگی در و
میزنند، رقم خودشان برای دارند که سختی عاقبت از که امتش زنان
بیخبرند،خبریسختوناگوارمیدهدتازودترفکریبهحالخودشان
انسانهای جهنم، اهل افراد »بیشترین میفرمایند: پیامبر؟ص؟ کنند.

بیهمسرهستند«.
من الیحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸4



لحظۀ بیست و چهارمبرای آینده
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باآنهاحرف و کرده رادورخودشجمع ازجوانها مثلهمیشهعدهای
کهبانگاهشپیرمردهایی گوشهایازمسجدنشستهوهمانطور میزند.
کهتعقیباتشانراهمخواندهاندوآهستهازمسجدخارجمیشوند؛دنبال

میکند،برایبچههاازجوانیاشمیگويد.
وقتیبرايشانمیگويدکهدربیستسالگیازدواجکردهودربیستويکسالگی
با چندنفری میبیند. تکتکشان چهرۀ در را شگفتی و حیرت شده، پدر
صدایبلندمیخندندومیگوينددراینروزگاراصاًلنمیشودچنینچیزی
کههنوزدانشگاهش کندبهپسری کسیقبول کردومحالاست راتجربه
راتمامنکرده،زنبدهد!اواما،نگاهعمیقیداردوتوکلیعمیقتر.برايشان
گذارکنندوازدلوجانبهدنبالاینباشندکه گرکاررابهخداوا میگويدکها
گرفت. گناهوآلودگیدوربمانند،خدا،خوددستشانراخواهد باازدواج،از
کمسنو کهجانشدرمیرودبرایهمسر کههمهمیدانند خوبمیداند
کهاولويت کوچکش.میدانند،چونهماززبانششنیدهاند سالودختر
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وقتی ديدهاند حرفها، آن کنار در و هستند خانوادهاش زندگیاش اول
برگشتنندارد، امکان کهشب اینحوالیمیآيدومیداند تبلیغبه برای

همسرودخترشراهمهمراهشمیآوردتاازآنهادورنماند.
بعدها نمیکردند. برقرار ارتباط او با جوانها که میافتد اوايلی آن ياد
کهچیزیاز کهخیالمیکردندازآنآدمهاییاست گفتهبودند خودشان
عشقوعاشقیسرشنمیشود؛اماوقتیازتجربههایعاشقانهاششنیده
کمکم است، کرده ازدواج عالقه و سرعشق از که بودند فهمیده و بودند

کردندومجذوبحرفهايششدند. باورش
و سن برای نماز دو بین نمیشود. محدود جوانها به فقط حرفهايش
سالدارهاهمصحبتمیکند.حرفمیزندوحديثمیخواندوداستان
به و بگیرند کمترسخت گر ا میگويد آنها به و میکند تعريف حکايت و
کنند،برایآيندهشانبهتر جوانهامیدانبدهندوراهازدواجشانراهموار

است.همآيندۀدنیايشانوازدنیامهمتر،برایآخرتوقیامتشان.
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از وقتی میشود خوشحال و است رسول؟ص؟ حضرت سنت دوستدار
میان در ازدواج اگرسن که میداند خبردارمیشود. شیعیانش ازدواج
افسار شیطان و شد خواهد غالب آنها بر شهوت برود، باال جوانها
گناهنکند،دستاز رفتارشانرابهدستمیگیردوتادلشانراآلودهبه
راه گرقدمیدر ا بدانند برنخواهدداشت.میخواهدشیعیانش سرشان
نخواهد بیپاسخ را عملشان خدا بردارند، جوانها ازدواج آسانکردن
آنها میخواهد گرفت. خواهد نظر در برایشان خوبی اجر و گذاشت
توشهای آخرتشان برای راه این از و نشوند غافل عظیم ثواب این از
کند تزویج را مجردی که »کسی میفرماید: صادق؟ع؟ امام بردارند.
کهدرقیامت کسانیخواهدبود ]وامکانازدواجاورافراهمآورد[از

خداوندبهآنهانظرلطفمیکند«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳۳1
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کهبابغض آراموآسودهنشستهوزیرچشمینگاهیبهپدرومادرشمیکند
کهبا کهمناسبمراسمخواستگارینیست،نشستهاندوبهاو وعصبانیتی

گلدارشروبرويشاننشسته،نگاهمیکنند. چادرصورتی
زرنگترین و است دانشکده گرداول شا میشناسد. خوب را خودش
آيندهاش روی اساتید همۀ که دانشجوهاست آن از کالس. دانشجوی
کرسیهای کهروزیيکیاز حسابویژهایبازمیکنندوچشمامیددارند
کند.پدرومادرشهمبادنیاییامیدوآرزوهمۀتالششان دانشگاهرااشغال
کنکور و دبیرستان روزهای همان از بستهاند. کار به او موفقیت برای را
کشورببینند.همین کهاورابرصندلیبهتریندانشگاه مشتاقروزیبودند
همشدوواودريکیازبهترینرشتههاودانشگاههاپذیرفتهشد.آنقدر
باتماموجودبهدرسدلبدهدوموفق که دخترخوبوسربهراهیبود
کنکوردر کارشناسیاشرابگیردوبدون شودطیسهسال،بامعدلالف

کارشناسیارشدپذیرفتهشود. مقطع
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کهبهصورتپارهوقتباآنهمکاریمیکرد، پسررااولینباردرنشريهای
کهبیآنکهتوجهیبه ازآنپسرهایمحجوبوباهوشبود ديدهبود.
کارشانرابهبهترینشکلممکنانجاممیدهند. نامحرمداشتهباشند،
و خالقیت کارش در آنقدر و بود نشريه صفحهآرای و گرافیست پسر،
نکرد.وقتی باور ندارد، اوفوقدیپلمهم کهوقتیفهمید استعدادداشت
پاپیقضیهشد،فهمیدکهپدرپسرازدنیارفتهاستواوبرایتأمینمخارج
کهباهمآشنا کند.بعدتر کارشودودرسشرارها زندگیناچارشدهواردبازار
کردهبود.پسر،چندینبرابر گستردگیاطالعاتپسرحیرت شدند،ازعلمو
کتابخواندهبودوبهترازاوخبرهایسیاسیراتحلیلو اودرزندگیاش

اتفاقاتدنیایهنروادبیاترابانگاهیمتفاوتدنبالمیکرد.
کهمشاورمذهبیشان گرمومطمئناست.میداند دلشبهانتخابش حاال
کفواوست؛ کنارشنشسته،همشانو که گفتهاستوپسری همدرست

گرمدرکدانشگاهیاشازاوپایینترباشد. حتیا
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نگاهش، آفتاب سایۀ عالم. شمسالشموس و است خورشید هشتمین
پناهگاهامنشیعیانیاستکهازچشمهایاوراههدایتراسراغمیگیرند.
دل میخواهد آنها از و میکند سفارش ازدواج به را عاشقش شیعیان
مردم از دارند. ارزش خدا پیش و ماندگارند که مالکهایی به بدهند
را ازدواج مثل الهی امری دنیایی، تفاوتهای و فقر ترس از میخواهد
کهباترک گاهشانمیکندازعاقبتتلخی بهتأخیرنیندازند.دلسوزانهآ
مالکهایالهی،برایخودشانوفرزندانشانوجامعهشانرقممیزنند.
مایۀرضایت او ودین کهاخالق کسی امامرضا؟ع؟میفرماید:»وقتی
است،بهخواستگاریمیآید؛بهویزنبدهیدواگرچنیننکنید،فتنهو

فساددرزمینفراوانخواهدشد«.
کافی، جلد ۵، صفحه ۳4۷
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کهدرحیاطراهمیرود،بهحرفهايشفکرمیکند.هرقدرسبک همانطور
به بشود. حرفش بیخیال که نمیشود دلش حريِف میکند، سنگین و
کند. گفتهاستبايدبگرددزیباتریندخترشهررابرايشانتخاب مادرش
کهقراراستتنهايکبارازدواجکند،دوستداردبهپاس گفتهاستکهحاال
کردن،همسریزیباداشتهباشدتااز اینهمهخويشتنداریوسالمزندگی

کردنبهاولذتببرد. نگاه
نیست. ماندگار وجوانی زیبایی اينکه فکرمیکند. مادرش بهحرفهای
کندوخداینکردهدو گردختریرابهخاطرچهرۀزیبايشانتخاب اينکها
روزديگرآندختربههزارويکدلیل،زیباییاشراازدستبدهد،بهسرعت
کرد.اينکهزندگیاووپدرش دلشراخواهدزدوزندگیاشراخرابخواهد
درآستانۀچهلمینسالگردازدواجشانهستند،بامحوريتنجابت کهحاال
گوشهچشمیبهزیباییهمديگرداشتند؛واينکهچهرۀ وتدینبودهوتنها
برایهمديگرعادیمیشودوآنقدربهديدنهم زنوشوهرخیلیزود
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گاهحتیمتوجهعیوبصورتهمديگرهمنمیشوند! که عادتمیکنند
بهخواستگاریمیروند،همۀهوش اینکههروقت بهجای بهتراست و
و اخالق به هم کمی باشد، دخترها ظاهر و چهره پیش فقط حواسش و

کند. روحیاتدينیوفرهنگیآنهاتوجه
کهحرفهایمادرعاقالنهاست؛امادلشنمیخواهدزیرباربرود. میداند
زیباترینعروس که رادوشادوشعروسیديده همیشهدرخیاالتشخود
موهايش و عسلی و درشت را عروسش خیالشچشمهای در است. شهر
کهدر کند ازدواج بادختری کردهاست.دوستدارد انبوهتصور و بلند را
کند.برايشچنداناهمیتندارد مهمانیها،چشمهمهرابهخودشخیره
يااخالقخوبوبرجستهاینداشته گردخترموردنظرش،تحصیالتباال ا
کهبهدست باشدوياازخانوادهایفرهیختهوفرهنگینباشد.تنهامالکی
کند،همینزیبایی مادرشدادهاستتابگرددوعروسآيندهاشراپیدا

گرآنصورتزیبا،باسیرتدخترسازگارنباشد. استوبس!حتیا
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دستشان به میخواهدخطکشی کند. راهنمایی را مسلمانان میخواهد
بدهد یادشان میخواهد را. افراد ارزش بسنجند درست که بدهد
چه باید ازدواج، مثل مهمی امر در و باشد چگونه باید مالکهایشان
ترازوییداشتهباشندبرایسنجشیکدیگر.میخواهدبهمردانیادبدهد
چههمسریبرایآنهامناسبتراستوضامنسعادتوخوشبختیشان
با ازدواج در را خوشبختی مردان، از بسیاری که میداند بود. خواهد
کسیاست کهبهترینزنچه اوخبردارد اما زنیزیباجستجومیکنند؛
سخن به لب دلنشینش، کلمات با پیامبر؟ص؟ دارد. خصوصیاتی چه و
اززن بهتر برایمرد، ازاسالم،هیچنعمتی بازمیکندومیگوید:»پس
او به هرگاه و کند؛ مسرورش بنگرد، او به هرگاه که نیست مسلمانی
کند؛ودرغیاباو،حافظناموسومالشباشد«. فرماندهد،اطاعتش

من الیحضره  الفقیه، جلد ۳، صفحه 2۵۵
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و کنارشمینشیند باخوشحالی کهجمعمیکند، را همسرشسفرۀشام
چهرهاش بخواند. برايش میخواهد که است گفته تازهای شعر میگويد
کیف چقدر و است همسرش شعرهای شنوندۀ اولین همیشه میشکفد.

میکندازاینکهمخاطبهمۀشعرهایعاشقانهاشخوداوست.
میان از که رودخانهای مثل درست ماليم، و آرام صدایی با همسرش
دشتمیگذردوصدايشهمۀپرندگانرامسحورمیکند،شعرشرابرای
ازدستهمسرش را ازشادیمیدرخشند.شعر اومیخواند.چشمهايش
کهاولینبارهمین میگیردوبهخطخوششخیرهمیشود.يادشمیآيد

کهدلاورابرد. خطخوشبود
ازيکیازمهمترینکالسهایدانشگاهجاماندهبودوهیچپسریدرکالسنبود
کهجزوۀآنجلسهراازاوبگیرد.بهناچاردستبهدامنيکیازهمکالسیهاشده
کالسبود،برودوجزوهاشرابگیرد. کهمنظمتریندخترچادری بودتاسراغاو
کهالبهالیصفحاتشخشکشده کهبازکردهبود،اولعطرنرگسهایی جزوهرا
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گاهو کهبهخطخوشاو، بودند،دلشرابردهبود؛وبعدهمشعرهایزیبایی
کهدلشرفتهبود بیگاهالبهالیصفحاتجزوهنوشتهشدهبودند.يادشمیآيد
برایآنهمهسلیقهوزیباییوبهجاینوشتنازرویجزوه،بارهاشعرهایگوشه

وکنارشراخواندهبود؛شعرهاییکهبعدهافهمیدهبودسرودۀاوست.
او زیبای چشمهای در را نگاهش و میگیرد دست در را همسرش دست
میریزدوازشعرشتعريفمیکند.خاطرۀدوراندانشکدهدرذهنشجان
گرفتهاست.آنروزهاخیالنمیکردآرامآرامدلببنددبهصاحبآنجزوه.
کسیشود؛اماهرچهبیشتر قصدازدواجنداشتوخیالنمیکرداسیرعشق

میگذشت،وقاروحجبوحیایاوبیشتربهدلشمینشست.
کهباچشِمبازونگاهیعاقالنه،عالقهاشراجهتدهی خداراشکرمیکند
کردهاستتاتصمیمیدرستبگیردوبعدازتحقیقوپرسوجوازاساتیدو
کردهاست.خوشحالاست همکالسیهاوهمسايههایدختر،بااوازدواج

کهاخالقاینعشقشاعرهممانندخطاوست؛زیباوآرامشبخش!
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با دارد دوست کنند. دقت همسرشان انتخاب در شیعیان دارد دوست
چشمهاییبازوفکریهوشیارتصمیمبگیرندتازندگیشانپایداروبادوام
باشد.دلشمیخواهدآنقدرعشقومحبتحاللدرزندگیشیعیانش
زینت زنان، که باشند.میداند الگو برایدیگراننمونهو که بزند موج
میکند گوشزد امتش مردان به پس مردان. مایۀخوشبختی و زندگیاند
صادق؟ع؟ امام کنند. انتخاب را زندگیشان زینت عاقالنه نگاهی با تا
گردنبندیرابه کهچه گردنبنداست.پسنیکبنگر میفرماید:»زنمثل

گردنتآویزانمیکنی«.
معانی االخبار، صفحه 144
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و کف و کشیدن کل آهمیکشد.صدای و اطرافمیکند و بهدور نگاهی
کردهاست. سوتبزرگترهاباجیغوشادیبچهها،حیاطراپر

و خالهبازی مشغول پوشیدهاند، دنبالهدار و توری لباسهای که دخترها
عروسکبازیاندوپسرهاباکتوشلوارهایکوچکاتوکرده،دورحوضبزرگ
کثیف کهنگران وسطحیاطدنبالهممیدوندوبهتشرهایمادرانشان
وخیسشدنلباسهايشانهستند،توجهینمیکنند.زنها،بالباسهای
رنگارنگوزیبادورهمجمعشدهاند،میوهپوستمیگیرندودربارۀقدو
او و میگذارند داماد سربهسر مردها و میکنند گفتگو هم با عروس باالی
عروسی سوروسات میخوانند. طنز شعرهای برايش و میاندازند دست را
به و نشسته میزچهارنفرهای سِر تنها او اما وهمهخوشحالاند؛ برپاست

بشقابمیوهاشنگاهمیکندوغرقفکروخیالاست.
گرفتهاست.اینهمهشادیدرفضایاطرافشدرجرياناست؛اما دلش
اوهیچسهمیازاینهمهاتفاقخوبندارد.دلشبرایخودشمیسوزد.
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سربازی میکند، صحبت ازدواج دربارۀ پدرش با که بار هر چرا نمیداند
که نرفتناوراتویسرشمیکوبدومیگويدهرمرددخترداریاولینچیزی
کارتپايانخدمتاست.ازخودشمیپرسديعنیهمۀ ازدامادمیخواهد،
مردهابعدازتمامشدنسربازیشانبهخواستگاریرفتهاند؟!يعنیهیچ
کهسربازینرفته،زیريکسقفبرودوچند دختریحاضرنیستبامردی
که ماهیسختیبکشدتامردسربازیاشرابگذراند؛تازهآنهمدرشرايطی

قوانینسربازیبرایمتأهلهابهمراتبراحتترازمجردهاست؟!
در ودخترانحاضر زنان و ازخانهاند داماددرحالخارجشدن و عروس
راهمیافتندوشعر ازهمیشه،دنبالسرآنها مراسمشادتروخوشحالتر

میخوانندودستمیزنندوشادیمیکنند.
باديدنآنهالبخندیبهلبشمیآيدوباخودشفکرمیکندکهدرعروسی
کندتاپشتسرشاندستبزنندو خودشحتمًاتمامیزنانفامیلراجمع
کنند. شعربخوانندوشبعروسیاشرابهشادترینشبزندگیاشتبدیل
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دیگر. روزهای تمامی از متفاوت روزی است. ذیالحجه ماه روز اولین
و بهترین آن، عروس که مراسمی برپاست. عروسی مراسم مدینه در
که خلقت عالم دردانۀ و پیامبر؟ص؟ دختر دنیاست. عروس نازنینترین
است.جمعی درآمده امیرالمؤمنین؟ع؟ دنیا؛ بهترینجوان بهعقد حاال
کنندوعالوه ازمسلمانانافتخاروتوفیقدارندتادراینمراسمشرکت
عروسی در پیامبرشان آنچه بگیرند یاد آسمانی، وصلت این تبریک بر
انجاممیدهدوازآنالگوبگیرندبرایعروسیهایخودشان.وقتبردن
در شادی برق میرسد. راه از عروس پدر است. داماد خانۀ به عروس
چشمهایزیبایپیامبر؟ص؟میدرخشد.میفرماید:»دخترانعبدالمطلب
کنند،شعر وزنانمهاجرینوانصاربهدنبالفاطمه؟اهع؟بروندوشادی
کهخدابه گفتنحرفهایی وسرودبخوانندوتکبیروحمدبگویند؛واز

آنهاراضینیست،بپرهیزند«.
مناقب آل ابی طالب، جلد ۳، صفحه ۳۵4


