 ‐ 218146از ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ازدواﺟﺶ ﻣﺗﺮﺳﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ ازدواج ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﻤﯿﻦ ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال
ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﮐﻪ ازدواج ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺑﯿﻨﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﺧﻮرم و اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﺳﻨﻢ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﻻ
ﻣرود و دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻣﺮا ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ و وﻗﺘ ﺑﯿﺮون ﻧﻤروم و ﮐﺴ ﻣﺮا ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ و ﺷﺎﻏﻞ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر از ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﻮد؟
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳ و ﻣﺪﺗ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧ ﺗﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺎﻻت او ﻧﺸﻮی ،اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ـ ﺑﺪون ﻣﺪﺗ آﺷﻨﺎﯾ ـ ازدواج
ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﺤﻦ ﻗَﺴﻤﻨَﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸَﺘَﻬﻢ ﻓ اﻟْﺤﻴﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ورﻓَﻌﻨَﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓَﻮق ﺑﻌﺾٍ درﺟﺎتٍ
]زﺧﺮف[۳۲ :
)ﻣﺎ ]وﺳﺎﺋﻞ[ ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن را ]از ﻧﻈﺮ[ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺮﺧ] دﯾﺮ[
ﻗﺮار دادهاﯾﻢ(.
ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﻨ و ﻓﻘﯿﺮ و ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و آﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺷﻮد
و آﻧﻪ ﻧﻤﺷﻮد و… ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎ از ﺳﻮی اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺳﻮی ﺑﺸﺮ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن آرام
ﺷﺪه و در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻌﻤﺘ ﺑﻪ وی داده ﺣﺴﺎدت ﻧﻤورزد و دﭼﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و آن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻪ و ﻣﺸﯿﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
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ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رخ ﻧﻤدﻫﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﻏﻢ ﻧﻤﺷﻮد و ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ از وی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔاش را ﺑﺮای اﻟﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ روزیﻫﺎ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺸﻨﻮدی و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
روزی اﻧﺴﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺴ ﻧﻤﻣﯿﺮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﻫﻤﮥ روزیاش و اﺟﻠﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ در
ﻃﻠﺐ ]روزی[ ﺑﺮآﯾﯿﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۸۶۵ /۶آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨ روزی اﻧﺴﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ از اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﺪ و
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺮ او ﭘﯿﺶ رود و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ روزیاش را ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ از راه ﺣﻼل در ﭘ رزق ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ
ﮐﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ از ﺧﺎﻧﻪ و راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﻮانﻫﺎ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶﻗﺪم
ﺷﻮد :ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ و ]از راه ﺣﻼل[ در ﭘ روزی ﺑﺎﺷﯿﺪ .دل ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺮاﻧ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
در دل ﻣاﻧﺪازد ﻧﺴﺎز ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮ را از راه اﻟﻪ دور ﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
از ﺗﻮ ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮ راه و روش او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻧﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺪﺗ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻪ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾ ﺷﺪن ﺑﺎ وی؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
واﻗﻌﯿﺖ رخ ﻣدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و ﯾ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (84102ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ازدواجﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾ ﻗﺒﻠ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺸﻖ و
ﻋﺎﺷﻘ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻃﻼق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﻫﺎﯾ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ دروﻏﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ و دﺧﺘﺮ
زﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد .ﻫﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارم و ﺑﺎ
او ﺑﯿﺮون ﻣروم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﺐِ ﺷﯿﻄﺎن در ﺗﻮر او اﻓﺘﺎده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮده.
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (84089را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ دﯾﻨﺪاری و اﺧﻼق و ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﺧ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﺰدی و ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘ اﺧﻼق زوﺟﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾ ﺳﻘﻒ ،اﻣﺎ
ﭘﯿﺶ از آن و در ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺰدی و ﻋﻘﺪ ﻫﺮ ﯾ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻﯾ از ﻋﯿﺐﻫﺎی ﺧﻮد را
رو ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ﺳﻌ در راﺿ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﯾ از دو ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﮔﺮدد و از ﺗﺼﻨﻊ و ﺗﻠﻒ
دوری ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن آن ازدواج ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ ﯾﺎری دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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