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رهبر انقالب: »بعضى از تصورات و سنت هاى غلط در 
مورد ازدواج وجود دارد که اینها دست  وپاگیر است، مانع 
از رواج ازدواج جوان ها است؛ این سنت ها را باید عماًل 
نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه  گرید، پرنشاطید، 
پیشــنهادکننده   نقض خیلى از عادت ها و سنت ها 
هستید، به نظر من این سنت هاى غلطى را هم که در 
زمینه   ازدواج وجود دارد، بایستى شماها نقض کنید.«

تجربه دو ســال گذشــته همزمان با شیوع کرونا و 
اجبار خانواده ها براى برگزارى ســاده مراسم ازدواج 
و از طرفى عواملى چون افزایــش مبلغ وام ازدواج 
باعث شــد تا به گفته سرپرســت معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج پس از ســال ها 
منفى شــدن، براى دومین ســال متوالى مثبت و 
2.2 درصد نســبت به سال 99 رشــد کرده باشد. 

آمار ازدواج پس از چندین سال طى دو 
ســال اخیر على رغم شیوع کرونا و افزایش 
تورم اقتصادى مثبت اعالم شد. بسیارى از 
کارشناسان معتقدند حذف تشریفات اضافى 
در برگزارى مراسم ازدواج از مهم ترین عوامل 

مثبت  شدن نرخ آمار ازدواج است.
تجربه دو سال گذشته همزمان با شیوع کرونا و 
اجبار خانواده ها برای برگزاری ساده مراسم ازدواج 
و از طرفــی عواملی چون افزایش مبلغ وام ازدواج 
باعث شــد تا به گفته سرپرســت معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج پس از سال ها 
 منفی شــدن، برای دومین ســال متوالی مثبت و 

2.2 درصد نسبت به سال 99 رشد کرده باشد. 
ایــن آمــار و ارقام حاکــی از آن اســت که 
گالیه مندی برخی جوانان نســبت به هزینه های 
ازدواج و اجبــار برخی خانواده ها برای آغاز زندگی 
مشترک همراه با خرج های اضافی و غیر ضروری 
چندان بی راه نیست. شــاید شیوع کرونا در کنار 
همه آثار منفی اش برای دختران و پســران جوانی 
که هزینه های ابتدایی زندگی مشترک دست و پای 
آنها را برای آغاز زندگی شان بسته بود، یک اثر مثبت 
داشــت و به علت شرایط خاص با برگزاری مراسم 
ســاده و به دور از تجمالت و تشریفات توانستند 

راهی خانه بخت شوند.
 تداوم برپایی مراسم ساده ازدواج 

و حذف تشریفات
اکنون که تاثیر مثبت حذف آداب و رسوم  غلط 
و تشــریفات اضافی در شکل گیری و رونق ازدواج 
دختران و پسران مجرد بیش از همیشه برای مردم 
جامعه عیان شده اســت و طبیعتاً برکات زیادی 
چون آرامش فردی و روحی، کاهش آســیب های 
اجتماعی و افزایش جمعیــت را به دنبال خواهد 
داشت، خوب است در فرهنگ سازی و تداوم تقبیح 
این هزینه تراشی های اضافی برای ازدواج دختران 
 و پسرانی که میانگین ســن ازدواج آنها به حدود 

30 سالگی رسیده است، تالش کنیم.
غیر از هزینه های هنگفت تاالرهای عروسی که 

رشد آمار ازدواج 
با حذف تشریفات اضافی 

در آغـاز زندگی مشترک
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بعضاً بیش از چند ده میلیون تومان و شاید بیش از 
این مبالغ فقط برای چند ساعت از خانواده عروس 
و داماد دریافت می کنند و می توان این هزینه را با 
برگزاری محدود و پذیرایی ساده تر صرفه جویی کرد، 
به نظر می رسد بایستی مواردی همچون اصرار بر 
خرید سرویس کامل طال در اولین قدم های ازدواج 
یا ده ها میلیون هزینه کرایه ماشــین فالن مدل با 
گل آرایی پر هزینه یا فیلمبرداری با سیستم های 
گران قیمــت آنچنانی، آتلیه هــای گران قیمت، و 
هرگونه تشــریفات زاید یا مثــال برپایی چندین 
مراســم پر خرج و همراه با چشــم و هم چشمی 
از جمله جشــن صوری و مجلــل عقد، حنابندان 
یا مراســم بازدید از جهیزیه و... را نیز از لیســت 
مراسم و سنت های ازدواج حذف کرد یا به سادگی 

برگزار کرد.
برخی از مراسمات به شدت به گسترش آفت 
چشــم و هم چشــمی دامن می زند. یکی از این 
مراسمات بازدید از جهیزیه است. در شرایطی که 
تهیه سطح باالی جهیزیه ای که نه ملزومات مورد 
نیاز دو جوان در ابتدای زندگی را تامین کند بلکه 
 بتواند همه فامیل را راضی کند بســیار ســخت و 

پرهزینه شده است. 
حجت االسالم شهاب مرادی، کارشناس مذهبی 
و ســبک زندگی، در انتقاد از برپایی مراســمات 
تشــریفاتی ازدواج همچــون بازدیــد از جهیزیه 
نوعروس می گوید: »از شــرکت در مراسم بازدید 
و رویت جهیزیه خودداری کنید و از اســاس این 
نوع دعوت ها را توهین به شخصیت خودتان تلقی 
کنید. اصاًل برایتــان فرق نکند جهیزیه مربوط به 
چه عروس خانمی است؛ هر عروس خانمی! حتی 

از نزدیک ترین اقوام و عزیزترین دوستان تان. دقت 
بفرمایید دوست، فامیل و آشنای شما و همان در و 
همسایه معروف، فقط برای چهارنفر مثل من و شما، 
خودش و خانواده اش را به سختی اقتصادی انداخته 
است تا پس از رویت تمام جزئیات جهیزیه، مورد 
تشویق شما و ســایرین قرار بگیرد، همین! و اگر 
خواســتگارهای متعددی بی دلیل رد می شوند، به 
دلیل خجالت از همین بازدیدکنندگان دو فامیل 

از جهیزیه محقر- بخوانید شرافتمندانه- است.«
ریخت و پاش و اسرافی که زیان می رساند

خانم فروغ نیلچی زاده، استاد حوزه و دانشگاه 
نیز در تقبیح افزودن مراسمات و تشریفات ازدواج 
می گوید: شــاید تا 20 یا 2۵ ســال پیش، مراسم 
حنابنــدان مربوط به شهرســتان ها و شــهرهای 
دورافتــاده بــود؛ آن هم به صورت بســیار زیبا و 
خانوادگــی و برای نوعی تبــرک و اتفاقاً دوری از 
ُمدهای پــوک و مدرن غربی امروز. امروزه اما این 

مراسم در شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد، تبریز، 
اصفهان و شیراز به یک رسم تفاخری تبدیل  شده و 
در آن کلی بریز و بپاش می شود، طوری که متأسفانه 
هم حدود الهی رعایت نمی شود و هم حدودی که 

در مسائل مالی هست.
وی می افزایــد: از نظــر فرهنگ اســالمی و 
توحیدی، الزام خاصی برای ازدواج نیست جز این 
که زن و مرد به هم تعهد می دهند که در سختی و 
راحتی همراه هم باشند. مراسم و مناسبت ها کاماًل 
وابسته به عرفیات اجتماعی است که برای اهل تقوا 
این عرفیات می شود عرفیات مؤمنانه؛ یعنی چیزی 
که لزوماً بر اســاس قواعد قرآن باشد. مثاًل یکی از 
آن قواعد، »قانون دوری از اسراف و تبذیر« است که 
متأسفانه در مراسم های ما به شکل وسیعی وجود 
دارد. در حالی که قرآن آن را یک خط قرمز جدی  
رین کانُوا إخواُن الشیاطین«  اعالم می کند »:إن الُمَبِذّ

یا »إن الّل ال یِحُبّ الُمسرفین«. این ها هشدارهای 
کم رنگی نیســت، ولی در فرهنگ  سازی اجتماعی 
ما متأســفانه بر این دو مبنا به عنوان سیستم های 
خطاسنجی و خطاشناسی مطلقاً تأکید نمی شود و 

این بالی اجتماعی مدام گسترش می یابد.
  تاکیدات رهبر انقالب

 بر ساده کردن سنت حسنه ازدواج
رهبر معظم انقالب اسالمی همواره بر رفتن به 
سمت ساده کردن ازدواج تاکید و توصیه داشته اند. 
ایشان در مراسم خطبه عقد زوج های جوان در سال 
137۵ در تاکیــد بر لزوم الگوپذیری از ائمه اطهار 
علیهم الســالم و چگونگــی ازدواج حضرت فاطمه 
زهرا)سالم الل علیها( و امیرالمومنین علی)علیه السالم( 
می فرمایند: »حضرت زهرا)علیهاالســالم(، دختر 
پیامبر)صلی الل علیه وآله( بود؛ رئیس  جامعه اسالمی، 
حاکم مطلق، امیرالمومنین)علیه الســالم( هم که 
سردار درجه  یک اسالم بود. ببینید چطوری ازدواج 
کردنــد! چه جور مهریه  کم، چه جور جهیزیّه  کم. 
همه چیز بــا نام خدا و با یاد او. اینها برای ما الگو 

هستند.«
رهبــر انقالب همچنین در دیــدار رمضانی با 
دانشــجویان در ســال 1393 خطــاب به جوانان 
فرمودند: »بعضی از تصورات و ســنت های غلط در 
مورد ازدواج وجود دارد که اینها دست  وپاگیر است، 
مانع از رواج ازدواج جوان ها اســت؛ این سنت ها را 
باید عماًل نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه  گرید، 
پرنشاطید، پیشنهادکننده   نقض خیلی از عادت ها و 
سنت ها هستید، به نظر من این سنت های غلطی را 
هم که در زمینه   ازدواج وجود دارد، بایستی شماها 

نقض کنید.«

ایشان در مراســم قرائت خطبه عقد زوج های 
جوان در ســال 1382 نیز در توصیه به پدر و مادر 
عروس و داماد در مورد آســان گرفتن ازدواج بین 
دختر و پسری که در آینده زن و شوهر خواهند شد، 
خاطرنشان کردند: »به خانواده های محترم، یعنی 
پدر و مادرـ  چه پدر و مادر عروس، چه پدر و مادر 
داماد ـ توصیه  ما این است که هر چه می توانند در 
استحکام این خانواده تالش کنند؛ دیگر هر کسی 
به قدر فکر خودش و به قدر تشخیص خودش تالش 
کند؛ این را مبنای اصلی قرار بدهید؛ بقّیه  چیزها فرع 
است؛ اینکه حاال جهیزیّه اش چقدر باشد، مهریّه اش 
چه جور باشد، لباس عروس چه جوری بشود، همه   
اینها مطالب بعدی و درجه  دو است؛ در این چیزها 
هر چه قناعت و سهل گیری کنید، بهتر است و به 
برکت و رحمت الهی هم نزدیک تر است؛ ان شاءالل 
و خداونــد رحمتش را به آنجایی که امر او اطاعت 
می شود، متوّجه می کند؛ امر خدای متعال هم در 

این کارها این است که انسان هر چه می تواند ]این 
مسائل فرعی را[ دستِ کم بگیرد؛ به  هر حال خودتان 
هم راحت ترید؛ این ها درجه  دو است، آنچه درجه  
اّول است همان است که این دو خانواده با هم حفظ 

بشوند و ان شاءالل  خوب زندگی کنند.«
8 سنت  غلط و دست و پا گیر در ازدواج 

از نظر رهبر انقالب
همان طور که در این گزارش اشــاره شد، در 
مسیر تشکیل زندگی مشترک یک سری سنت های 
اشــتباه و در واقع مانع رایج شده است که به نوبه 
خود موجب کاهش انگیزه جوانان برای رفتن به 
سوی ازدواج است. رهبر معظم انقالب اسالمی در 
مراســم قرائت خطبه عقد طی سال های مختلف 
بــه برخی از این عادات غلــط و لزوم حذف آنها 
در ازدواج توصیــه می کنند کــه در ادامه آنها را 

بازخوانی می کنیم.

1. مهریه سنگین
حضرت آیت الل  خامنه ای در 11 آبان ماه سال 
1377 می فرمایند: »کســانی که مهریه  باال برای 
خانمشــان قرار می دهند، به جامعه ضرر می زنند. 
خیلــی از دخترها تــوی خانــه می مانند، خیلی 
از پســرها بی زن می مانند، به خاطــر این که این 
چیزها وقتی در جامعه رســم شد، سنت و عادت 
«، به جای این که مهر  شــد، به جای »َمهُر الّســّنْهً
پیغمبر)صلی الل علیه وآله( ســنت باشد، وقتی مهر 
جاهلی سنت شــد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد 

شد.«
ایشان در 28 اردیبهشت سال 1374 در رابطه 
با ســنت غلط تعیین مهریه سنگین خاطرنشان 
کردند: » مهریه  سنگین مال دوران جاهلیت است. 
پیامبر اکرم)صلی الل علیه وآله( آن را منسوخ کرد. 
اعیانی  از یــک خانواده   پیامبر)صلی الل علیه وآله( 
اســت. خانواده  پیغمبر)صلی الل علیه وآله(، تقریباً 
اعیانی ترین خانواده  قریش بودند. خود ایشان هم 
که رئیس و رهبر این جامعه است. چه اشکالی داشت 
دختر به آن خوبی که بهترین دختران عالم است 
و خدای متعال او را »سیدْهً الّنساء العالمین« قرار 
داد »ِمن االَّولیَن و اآلِخرین«، با بهترین پســرهای 
عالم که موالی متقیان اســت می خواهند ازدواج 
کنند، مهریه  ایشــان زیاد باشد؟ چرا ایشان آمدند 
و ایــن مهریه  کم را قرار دادند که اســمش »َمهُر 

« است.« ْهً َنّ الُسّ
رهبری در 18 مرداد سال 1374 نیز در مراسم 

قرائت خطبه عقد در توصیه به تازه عروس و دامادها 
فرمودند:» مهریه هر چه کمتر باشــد، به طبیعت 
ازدواج نزدیک تر است، چون طبیعت ازدواج معامله 
که نیســت، خرید و فروش که نیست، اجاره دادن 
که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به 
مسائل مالی ندارد. ولی شارع مقدس یک مهریه ای 
را معین کرده که باید یک چیزی باشــد. اما نباید 
سنگین باشد. بایستی عادی باشد جوری باشد که 

همه بتوانند انجام دهند.«
معظم له همچنین در تاریخ 4 آذرماه سال 137۵ 
در تقبیح تعیین مهریه سنگین فرمودند: »بعضی 
از خانواده های طرف عروس می گویند که ما مهریه  
آن قدر باال نمی خواهیم ولی خانواده  داماد برای پز 
دادن و تفاخر می گویند نه نمی شود! چند میلیون 
یا فالن قدر. خب اینها همه دوری از اســالم است. 
هیچ کس با مهریه  باال خوشبخت نشد. این هایی که 

خیال می کنند اگر مهریه نباشد ازدواج دخترشان 
متزلزل خواهد شد،   این ها اشتباه می کنند. ازدواج 
اگر چنان چه با محبت بود،   با وضعیت درست بود، 
بی مهریه هم متزلزل نمی شــود. ولی اگر چنان چه 
بر مبنای خباثت و زرنگی و کالهبرداری و فریب و 
این چیزها بود، مهریه هر چقدر هم که زیاد باشد، 
مرد بدجنس زورگو، کاری خواهد کرد که بتواند از 

زیر بار این مهریه هم فرار کند.«
ایشــان در دوم آذرماه سال 1373 نیز ضمن 
درخواست از مردم برای زیاد نکردن مهریه زوجین 
تاکید کردند:» من از مردم سراسر کشور خواهش 
می کنــم که آن قدر مهریه هــا را زیاد نکنند. این 
ســنت جاهلی است. این کاری اســت که خدا و 
رسول)صلی الل علیه وآله( در این زمان به خصوص، 
از آن راضــی نیســتند. نمی گوییم حرام اســت. 
نمی گوییم ازدواج باطل اســت. اما خالف ســنت 
پیامبر)صلی الل علیه وآلــه( و اوالد ایشــان و ائمه  
هدی)علیهم السالم( و بزرگان اسالم است. خالف 
روش این هاست و به خصوص در زمان ما که کشور 
احتیاج دارد به این که همه  کارهای صحیح، آسان 
شــود، هیچ مصلحت نیست که بعضی ازدواج ها را 

این طور مشکل کنند.«
2. جهیزیه سنگین

از دیگر مــواردی که رهبر انقالب از وجود آن 
در ازدواج انتقــاد کردند، فراهم کردن جهیزیه های 
سنگین برای زوجین است. ایشان در 18 تیرماه سال 
1377 در این رابطه فرمودند: » من گمان می کنم 

این که در جهیزیه  حضرت زهرا )علیهاالسالم( این 
قدر ســادگی رعایت شد... این حد را حفظ کردند. 
ایــن یک جنبه  نمادین داشــت. برای این که بین 
مردم مبنا و پایه ای باشــد برای عمــل به آن، تا 
دچار این مشــکالتی که بر اثر زیاده روی ها پیش 

می آید، نشوند.«
معظم له همچنین در تاریخ 28 اسفندماه سال 
1377 تاکید کردند: »بعضی از خانواده های عروس، 
خودشان را اذیت می کنند و به زحمت می اندازند و 
اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیه می کنند. اگر 
پول دارند خرج زیادی می کنند، برای این که یک 
جهیزیــه  مفصل پر زرق و برقی را مثاًل در  اختیار 

دخترشان بگذارند.«
ایشان در انتقاد از تعیین جهیزیه های سنگین 
در آغاز زندگی در 18 آذر 137۵ خاطرنشان کردند: 
» جهیزیه  زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی کند 
و هیچ خانواده ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد 
الزم نمی رساند. اینها زوایای زندگی است. فضوِل 
زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب 

مشکل فایده ای ندارد.«
 حضــرت آیــت الل خامنــه ای همچنین در
29 خرداد ســال 1381 خطــاب به تازه عروس و 
دامادها توصیه کردند: »مبادا بروید پول قرض کنید، 
جهیزیه درســت کنید. مبادا خودتان را به زحمت 
بیندازیــد. مبادا خانواده تان را به زحمت بیندازید. 
مبــادا خیال کنید که دخترتــان اگر جهیزیه اش 
کمتر از دختر همســایه و قوم و خویش بود، این 

سرشکستگی است.«
رهبری در مراسم خطبه عقد در تاریخ 3 آبان 
1379 فرمودند: »بعضی ها سعی می کنند که برای 
جهیزیــه بزنند روی دســت همه  قوم و خویش ها 
و همسایه ها و دوســت و آشناها که این هم غلط 
است... باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست 
است، چه چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه 
چیزی حق است؟ یک خانواده  دو نفره یک وسایلی 
الزم دارند که یک زندگی ساده ای داشته باشند.«

ایشان در 26 دی ماه سال 1372 در تقبیح تهیه 
 جهیزیه ســنگین برای زوجین خاطرنشان کردند: 
» انواع و اقســام ریخت و پاش هــا، زیاده روی ها، 
کارهای غلط، جهیزیه های سنگین. همه جور چیزی 
را حتماً باید بخرند، بیاورند توی جهیزیه بگذارند، 
کــه اقاّلً یــک چیز بیشــتر از آن دختر خاله اش، 
یــا نمی دانم خواهرش، یا آن همسایه شــان یا آن 
همکالسی شــان داشته باشد. اینها از آن غلط های 
بســیار موذی و آزاردهنده است، برای خود انسان 
و برای مردم. خیلی از دخترها نمی توانند به خانه  
بخت بروند، خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج کنند، 
به خاطر همین چیزها. به خاطر همین گرفتاری ها. 
اگر ازدواج آسان بود، اگر مردم آن قدر سخت گیری 
نکرده بودند، بعضی ها اگر مهریه شان سنگین نبود، 
اگر این جهیزیه های جاهالنه نبود و پدر و مادرها 
به خیال خودشان برای این که مبادا دل دخترشان 
بشــکند، خودشان را به آب و آتش نمی زدند، این 
گرفتاری ها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد.« 

رهبر انقالب در مراســم قرائت خطبه عقد در 
16 بهمن ماه سال 1379 خطاب به خانواده عروس 
فرمودند: » مادرهــای عروس ها در تهیه  جهیزیه 
دســت نگه دارند، خیلی افراط و اســراف نکنند. 
نگویند حاال مثاًل دخترمان است، دلش می شکند. 
نه. دخترها خوبند. دخترها نمی خواهند. ما بیخود 
نباید دل آنها را بکشانیم به این سمت که هر چیز 
قشنگ و لوکس و... حتماً باید برایش تهیه شود.«

3. تجمالت زیاد
سومین موردی که در توصیه های رهبری نسبت 
به حذف ســنت های غلط ازدواج طی ســال های 
گذشته دریافت شده است، تاکید معظم له بر پرهیز 
از تجمالت زیاد در آغاز زندگی مشترک است. ایشان 
در تاریخ 20 تیرماه سال 1370 فرمودند: » تجمالت 
برای یک جامعه، مضر و بد اســت. آن کسانی که 
با تجمالت مخالفت می کنند، معنایش این نیست 
که از لذت ها و خوشی هایش بی اطالعند، نه! آن را 
کاری مضر برای جامعــه می دانند. مثل یک دارو 
یا خوراکی مضــر. با تجمالت زیادی، جامعه زیان 
می کند. البته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. 
اما وقتی که همین طور مرتب پای رقابت و مسابقه 
بــه میان آمد، اصاًل از حد خودش تجاوز می کند و 

به جاهای دیگر می رود.«
رهبر انقالب در مراســم قرائت خطبه عقد در 
23 آذر ســال 1373 در انتقاد از تجمالت زیاد در 
ازدواج ها خاطرنشــان کردند: » مگر کسانی که با 
تجمل عروس و داماد می شــوند خوشبخت ترند؟ 

چه کسی می تواند چنین چیزی را ادعا کند؟ این 
کارها جز این که یک عده جوان را، یک عده دختر را 
حسرت به دل کند و زندگی را بر این ها تلخ نماید، 
اگر نتوانستند آن جور آنها هم عروسی بگیرند تا ابد 
حسرت به دل بمانند یا اصالً نتوانند عروسی بگیرند. 
چیز دیگری نیست... تا آمدند دخترش را بگیرند، 
چون دستش خالی اســت، این دختر بماند توی 
خانه. این پسر دانشجو یا کارگر یا کاسب ضعیف، 

همین طور غیر متأهل بماند.«
4. اسراف

پرهیز از اسراف در آغاز تشکیل خانواده و زندگی 
مشــترک، توصیه دیگر رهبر انقــالب به زوجین 
است. ایشان در 11 شهریورماه سال 1372 در این 
رابطه فرمودند: »برخی، اسراف می کنند. می ریزند 
و می پاشــند. در این روزگار که فقرایی در جامعه 
هستند، کسانی هستند که اولیات زندگی هم درست 
در اختیارشان نیست، این کارها اسراف است، زیادی 

است، بیخود است. هر کس بکند خالف است.«
ایشان در تاریخ 9 بهمن ماه سال 1376 در انتقاد 
از اســراف کردن در مراســم ازدواج تاکید کردند: 
»بعضــی از مردم با این کاری که می شــود با آن 
ثواب برد، گناه می برند. با اسراف هایی که می کنند، 
بــا خالف هایی که انجام می دهند، با آمیختن این 
عمل َحســن و حسنه به کارهای حرامی که انجام 
می دهند. حرام همه اش هم این نیست که محرم و 
نامحرم و این چیزها باشد. آنها هم البته حرام است، 

اما ریخت و پاش زیادی هم حرام است. اسراف حرام 
است. ســوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی 
واقعاً حرام اســت. زیاده روی کردن،   حرام و حالل 
کردن برای این که بتواند جهیزیه  دخترش را فراهم 

کند، اینها حرام است.«
حضرت آیت الل خامنه ای در 24 مرداد ســال 
1374 صراحتــاً فرمودند: »بنده راضی نیســتم از 
کســانی که با خرج های سنگین و با اسراف در امر 
ازدواج، کار را بر دیگران مشــکل می کنند. البته با 
جشن و شــادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف 

مخالفیم.«
5. خرید از مکان هاى معروف به گرانى

 رهبــری در مراســم قرائــت خطبــه عقد در 
19 خرداد سال 1372 با انتقاد از خرید از مکان های 
معروف به گرانی بیان کردند: »این دختر خانم ها که 
می خواهند جهیزیه درست کنند، برای خرید اسباب 

سر عقد و جهیزیه، توی این دکان های گران قیمت 
بعضی از جاهای تهران، آن محالت گران قیمت که 
معروف است – نمی خواهم البته اسم بیاورم – من 
می شناسم کجاهاست که دکان هایش معروف است 
به جنس گــران، اصاًل طرف آنها پا نگذارند. بروند 
آنجاهایــی که معروف به گرانی نیســت. این طور 
نباشــد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند 
برای خرید عروس و خرید عقد. متأســفانه از این 

کارها می کنند.«
6. هتل ها و سالن هاى پُرخرج

یکــی از مواردی که رهبر انقالب در مراســم 
ازدواج نســبت به آن انتقاد دارند و خانواده ها را به 
دوری از آن تشویق کردند، پرهیز از برگزاری مراسم 
ازدواج در هتل ها و سالن های پُرخرج است. ایشان 
در 27 دی ماه ســال 1373 فرمودند: »این هتل ها 
و سالن ها و جشن های پُرخرج را رها کنید. ممکن 
اســت توی یک سالنی هم کسی جشن بگذارد اما 
ســاده، مانعی ندارد. من نمی خواهم بگویم حتماً، 
چون بعضی خانه هایشــان جا ندارد یا امکاناتش را 

ندارند ولی اسراف نکنید.«
ایشــان در ۵ فروردین مــاه ســال 1372 نیز 
گفتند: »عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. 
حتی پیامبــر اکــرم )صلی الل علیه وآله( هم برای 
دختر مکرمه   خودشــان مجلس عروسی گرفتند، 
شــادی کردند و مردم شعر خواندند. زن ها دست 
زدند و خوشــی کردند. اما نبایــد در این مجلِس 
عقد و عروســی و اینها اسراف انجام بگیرد. یکی از 

اسراف ها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت 
اســت. در هتل ها، در این ســالن های گران قیمت 
مجالس درست می کنند. مبالغ زیادی شیرینی و 
میوه و خوراکی حرام می شود، از بین می رود، روی 
زمین ریخته می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ 
برای چشــم و هم چشمی!؟ برای عقب نماندن از 

قافله  اسراف!؟«
معظم لــه در یکی دیگر از مراســمات قرائت 
خطبه عقد در 12 آذرماه سال 1379 در انتقاد از 
اسراف کاری در برخی مراسم عروسی خاطرنشان 
کردند: » عروسی شیرین، آن عروسی ای نیست که 
توی آن خیلی خرج می شــود و اسراف زیاد در آن 
می شود. عروسی شیرین، عروسی صمیمانه است. 
صمیمانه که بود، عروســی شــیرین می شود. ولو 
مختصر باشــد. یک اتاق دو اتاق توی خانه، قوم و 
خویش، دوســت و آشنا و رفیق دور هم بنشینند، 
این می شــود عروسی. این میهمانی های مفصل و 
سالن های آن چنانی یا توی هتل ها، خرج های زیاد، 
جنس های گران برای مهمانی، اینها هیچ مناسب 
نیست. نمی گویم ازدواج را باطل می کند، نه! ازدواج 
درست است. اما اینها محیط جامعه و محیط زندگی 

را تلخ می کند.«
رهبری در 30 مهرماه ســال 1376 با اشاره به 
ســنت های با برکت در مراسم ازدواج در سال های 
گذشته فرمودند: »مگر سابق که این سالن ها نبود، 
ایــن چیزها نبود، توی دو تا اتاق کوچک جشــن 

می گرفتند، مهمان ها می آمدند شیرینی می خوردند، 
ازدواج ها بی برکت تر از امروز بود؟ عزت دخترها مگر 
کمتــر از امروز بود، حاال باید حتماً بروند توی این 
سالن های بزرگ. عیبی ندارد، من مخالفتی نمی کنم 
با این ســالن ها. من با »تشریفات« مخالفم. حاال 
بعضی می روند توی هتل، از آن کارهای غلط است 

که لزومی ندارد.«
ایشان همچنین در 11 تیرماه سال 137۵ بیان 
کردند: »بعضی خیال می کنند که تشریفات و توِی 
هتِل چنین و چنان رفتن، سالن های گران گرفتن، 
خرج های زیادی کردن، عزت و شرف و سربلندِی 
دختر و پســر را زیاد می کند. نخیر عزت و شرف 
و ســربلندی دختر و پسر به انســانیت و تقوی و 
پاکدامنی و بلندنظری آن هاست، نه به این چیزها...«

7.لباس عروس گران قیمت
 رهبر انقالب در مراســم قرائــت خطبه عقد 
4 دی ماه ســال 1374 فرمودند: »بعضی ها لباس 
عــروس گران قیمت می خرند. نه! چه لزومی دارد. 
حاال لبــاس عروس می خواهنــد، بعضی ها لباس 
عروس را می روند کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ 
ننگ دارد؟ نه! چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها 
این را ننگ می دانند. ننگ این است که انسان یک 
پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک بار آن 
را مصرف کند، بعد بیندازد دور. یک بار مصرف! آن 

هم با این وضعی که بعضی مردم دارند.«
8.به رخ کشیدن ثروت ها

ایشــان در تاریخ 13 اسفندماه 1377 خطاب 
بــه زوجینی که به تازگی زندگی مشــترک خود 
را مایل انــد آغاز کنند، خاطرنشــان کردند: »اگر 
چنان چه در ازدواج بحث مادیات عمده شــد، این 
معامله  عاطفی و روحی و انســانی تبدیل خواهد 
شــد به معامله  مادی. این معامله های گران، این 
جهیزیه های سنگین، این چشم و هم چشمی ها و 
این به رخ کشیدن ثروت ها و پول ها – که برخی از 
افــراد غافل و بی خبر می کنند – ازدواج را در واقع 
خراب می کنند. لذاست که در شرع مقدس مستحب 
است مهریه کم گرفته شود که »َمهُر الّسّنة« مورد 

نظر است.«
 امید به تشکیل زندگی 

با توکل و تالش دولتمردان و جوانان
تغییر هرگونه فرهنگ و آداب و رسوم غلط در 
جامعه از جمله فاصله گرفتن از اسراف و تجمالت 
در ازدواج، زمان بر اســت و ممکن اســت در ابتدا 
برای برخی خانواده ها دشوار جلوه کند، اما انتظار 
و صبوری دختران و پســرانی که منتظر تشکیل 
زندگی مشــترک هستند، ممکن است سخت تر و 
تلخ تر از این تغییر عادات و به طور عامیانه چشم و 

هم چشمی ها باشد.
اکنون با همت دولت و مجلس شورای اسالمی 
میزان مبلغ وام ازدواج برای پسران زیر 2۵ سال و 
دختران زیر 23 ســال 1۵0 میلیون تومان و برای 
باالی این ســنین هرکــدام 120 میلیون تومان 
تعیین شــده اســت. اگرچه دولت برای شرایط و 
تسهیل دریافت این مبالغ از بانک ها قول های خوبی 
داده است و می بایست در این راستا اقدامات الزم 
لحاظ شود. حتی می توان از امکانات و سالن های 
دولتی به نفع کاهــش هزینه های ازدواج جوانان 
اســتفاده کرد. قطعاً با کمی تالش، توکل به خدا، 
چشم پوشی از اسراف و مدیریت هزینه های سنگین 
در ازدواج، می توان به تشــکیل زندگی مشترک و 
جوانه زدن امید به زندگی بانشــاط و پویا در دل 
دختران و پســران امیدوار بود. دولت و مجلس و 
مســئوالن حتماً و قطعاً در زمینه تسهیل شرایط 
ازدواج جوانــان وظیفه دارند اما تا زمانی که خود 
خانواده هــا و جوانان از برخی فرهنگ ها و آداب و 
رسوم غلط و مزاحم فاصله نگیرند و سطح توقعات 
را پاییــن نیاورند هر روز در مســئله ازدواج یک 
خرج تراشــی و رسم جدید اضافه شود چند برابر 
شــدن وام ازدواج و فالن تسهیالت خیلی کمکی 
نمی کنــد. این تغییر مهم باید از طرف خود مردم 
آغاز و به یک فرهنگ مفید تبدیل شــود. جوانان 
موانعی چون مشکالت اقتصادی، کرایه خانه و ... 
را در مسیر ازدواج خود می بینند، به  جای کمک و 
همراهی برای رفع آنها با تجمالت و فرهنگ غلط 

برای آنها مانع تراشی نکنیم.
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