فاطمه ناصری قائم

درس دوازدهم :پیوند مقدس
رسول خدا (ص)" :هیچ بنایی نزد خدا محبوب تراز ازدواج نیست"
خانواده مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست .
این نهاد با ازدواج زن ومرد به وجود می آید وبا آمدن فرزندان کامل می شود.

شخصیت انسانی زن و مرد (یکسانی منزلت ):
 کلمات "انس""،انسان""،بنی آدم"و "ناس" درقرآن اختصاص به جنس خاصی ندارد .
 این کلمات به هردو (زن ومرد) مربوط می شود .
 حقیقت انسان را روح او تشکیل میدهد و روح انسان نه مذکّراست ونه مؤنث.
 زن ومرد استعداد و ویژگی های فطری یکسان وهدف مشترک (قرب الهی و بهشت جاوید)
دارند.

نقش های مکمل (هدف از زوجیت زن و مرد):
 زن ومرد زوج یکدیگرند یعنی درکنارهم ،کامل کردن یکدیگر.
 زن ومرد درویژگی های انسانی با هم مشترکند وهدف واحد دارند اما ازجهت "زن" بودن و " مرد"
بودن یعنی ازنظر خصوصیات جسمی با هم متفاوتند.
 تفاوت ها هر دو را به هم نیازمند کرده است .
 برتری هرکس نزد خدا به تقواست وهرانسانی می تواند آن را در وجود خود پرورش دهد.
 تفاوت ها به جهت وظایف مختلف است تا نقش های خاصی را برعهده بگیرند و یک خانواده
متعادل را پدید آورند .
زن توانمندی عاطفی باال و محبت مادری
مرد قدرت جسمی بیشتر و با کارکردن نان آورخانواده

آمادگی برای ازدواج (ضرورت برنامه ریزی )
سن بلو غ و دوره جوانی مرحله مسئولیت پذیری و برنامه ریزی برای تشکیل خانواده:
 .1تقویت عفاف و پاکدامنی درخود ازآغاز بلوغ
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 .2مشخص کردن هدف های خود ازتشکیل خانواده
 .3شناخت معیارها وشاخص های همسرمناسب
 .4شناخت ویژگی های روحی زن و مرد
-1تقویت عفاف و پاکدامنی:
حساس ترین و ارزشمندترین دوره عمر انسان دوره بلوغ تا ازدواج
اگراین دوره را با پاکی وپاکدامنی بگذراند ←راه رسیدن به بهشت رابرای خودوفرزندان هموار
کرده
قبل از ازدواج حتماً عفاف پیشه کند ←خدا به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد
رابطه غیرشرعی چه پنهان وچه آشکارباجنس مخالف←زیان آن تا قیامت دامن گیر و تأثیر در
نسل ها
هر جوان به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی که قبل از ازدواج پاکدامن باشد،خودش
نیز باید این گونه باشد ----نظام هستی برعدالت است  -----عمل هرکس عکس العملی دارد
قسمتی این جهان ظاهر و تمام آن درآخرت
-2توجه به اهداف ازدواج:
اول) پاسخ به نیازجنسی :ابتدایی ترین زمینه ازدواج – آغازاز دوران بلو غ –اولین کشش وجاذبه –
پاسخ صحیح به این نیاز = آرامش روانی
دوم) انس با همسر :نیازمند به زندگی با دیگری –آشکارشدن پس ازبلو غ -برطرف کردن نیاز
جنسی از راه نامشروع و بدون همسر موجب بی قراری و ناآرامی
سوم) رشد وپرورش فرزندان :خانواده بستررشد وبالندگی فرزندان – فرزند ثمره پیوند زن ومرد –
تحکیم بخش وحدت روحی آن ها – تربیت وپرورش فرزند افتخار برای پدرومادر -احترام واطاعت
از والدین هم ردیف طاعت وعبودیت خدا
چهارم) رشد اخالقی ومعنوی :دورکردن زمینه فساد با تشکیل خانواده – تجربه مسئولیت
پذیری – پرورش مهرو عشق به همسروفرزندان – رسیدن به درجات معنوی باالتر با گذشت
ومدارا و تحمل سختی ها
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انتخاب همسر ومسئولیت آینده:
 انتخاب همسر مناسب پس از تعیین هدف ازدواج
 ضروری بودن رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج
 عقد به زور انجام بگیرد ،باطل و مشروعیت ندارد
 داشتن قدرت انتخاب ،ارزشمند و مسئولیت آور
 تسلط کامل و با چشم باز عمل کردن برای موفق شدن در ازدواج
 عالقه و محبت به یک شخص ،چشم وگوش را می بندد وعقل را به حاشیه می راند
امام علی (ع) :حُبُ الشَیء یُعمی وَیُصِمُ :عالقه شدید به چیزی ،آدم را کور و کر میکند.
 توصیه پیشوایان دین به مشورت با پدر و مادر برای انتخاب درست درمورد همسرآینده
 در نظرگرفتن مصلحت وخوشبختی فرزند به علت عالقه و محبت پدر و مادر به او
 پیش بینی کردن عاقبت ازدواج و دریافتن خصوصیات افراد به علت تجربه وپختگی پدر و مادر
 تحمیل نکردن نظرپدر و مادر بر فرزند و ازدواج ناخواسته
 محیط خانواده محیط همدلی ،اعتماد به بزرگترها ،شنیدن نظرات یکدیگر و محیط محبت وخیرخواهی
 -3معیارهای همسر شایسته:

مهم ترین معیار با ایمان بودن ←

هر قدر ایمان قوی تر شایستگی برای همسری بیشتر (رابطه

مستقیم)
◄معیارهای دیگر:
 اصالت خانوادگی
 عاقل وفهیم بودن
 اخالق خوب وخوش رویی
 کسب وکارحالل
 پوشش مناسب اسالمی
 سالمت جسمی وروانی
 عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف
 قناعت درزندگی
 صداقت با همسر
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 زیبایی ومورد پسند بودن
 انجام عبادات بخصوص نماز
 داشتن دوستان درستکار وسالم
 -4راه های شناخت همسر:
#تحقیق معاشرت هایی که منشأ آن هوس زودگذر ← نتیجه بخش نیست
حاکم شدن احساسات و پنهان کردن شخصیت واقعی و بهترنشان دادن خود برای محبوب قرار
گرفتن

زمان ازدواج:
آمادگی برای ازدواج ،نیازمند  2بلو غ -1 :بلو غ جنسی  -2بلو غ عقلی وفکری
 نشانه های بلو غ عقلی :برنامه ریزی جدی – توجه به داشتن شغل – فکرکردن درباره ویژگی
های همسر – تنظیم خرج – دوری از بی برنامه بودن
 نباید فاصله میان بلو غ جنسی وعقلی با زمان ازدواج زیاد شود.


تشویق وترغیب دختران وپسران به ازدواج

 کنارگذاشتن رسوم غلط وفراهم کردن شرایط الزم
پیامبر (ص) :کسی که ازدواج کند ،نصف دین خودراحفظ کرده است ،پس باید برای نصف دیگر،
ازخداپروا داشته باشد.
پیامبر (ص) :برای دختران وپسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تاخدا:
 -1اخالقشان رانیکو کند.
 -2دررزق وروزی آن ها توسعه دهد
 -3عفاف وغیرت آن ها را زیاد گرداند.
امام صادق (ع) :دو رکعت نماز شخص متأهل ،برترازهفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد
میخواند


ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون خلقت ←
ودرزمان مناسب.

از فواید ازدواج در زمان مناسب:
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 شادابی
 سالمت جسمی وروحی
 رشد طبیعی
 احساس رضایت درونی
 کاهش فشارجنسی
 سالمت اخالقی جامعه
تأخیر درازدواج:


افزایش فشارهای روحی وروانی



روابط نامشروع وآسیب های اجتماعی

پاسخ به نیاز جنسی به شیوه ناصحیح (نامشروع):
 لذت آنی برخاسته از گناه ،روح و روان فرد را پژمرده میکند وشخصیت او را می
شکند
 روح مانند تشنه ای که هرچه بیشتراز آب شورمی نوشد برتشنگی افزوده و بی قراری
اش شدت می یابد.
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