ـﮏ
ـﺎن و ازدواج در ﯾـ
ـﺖ اﻧﺴـ
ﺧﻠﻘـ
ﻣﺴـﯿﺮ ﻗـﺮار دارد/ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﻃﻼق
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رودان ﻧﯿﻮز؛ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ذاﻟﺤﺠﻪ و ﻓﺮار رﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﺮوز ازدواج آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(
و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺸﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ
ﺳﺎﻟﺮوز ازدواج ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( رودان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ازدواج از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ،و ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺧﺪاﺷﺪن ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ازدواج در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار دارد اﻓﺰود:
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ازدواج ﺳﮑﻨﺎ و آراﻣﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ازدواج ﻃﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺿﻞ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎ آﯾﻪ “و ﻣِﻦ آﯾﺎﺗﻪ أنْ ﺧﻠﻖ ﻟﮑﻢ ﻣِﻦ أﻧﻔﺴﮑﻢ
أزواﺟﺎً ﻟﺘﺴﮑﻨﻮا إﻟﯿﻬﺎ ،اداﻣﻪ داد :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ و ﮐﺸﺶ ﻗﻠﺒﯽ دارد،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﯾﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ”:ودر
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪ)و ﺟﻌﻞ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﻣﻮده ًْْ و رﺣﻤﻪًْْ(،
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻼﻗﻪ دورﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮددت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮددت ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻫﺒﯽ رودان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ازدواج ﺟﻮان ﻫﺎ
وﻓﻖ دﻫﯿﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮان ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﺠﺪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ،
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮان ﻫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ
ﺟﻮان ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎر ﻧﯿﺎوردﯾﻢ.
در اﯾﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻼوت ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاح اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ
زاده در ﻣﺪح و ﺛﻨﺎی ﺑﺎﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻣﺪاﺣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺪاﯾﺎی از ﻃﺮف
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد اﻫﺪا ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

