
 

 

 درس دوازدهم

 پیوند مقدس
 .رسول خدا فرمودند که هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست 

دس ترين  نهاد اجتماعی نزد خدا است. اين نهاد با ازدواج زند و مرد به وجود می ايد نواده مقخا

 و با امدن فرزند کامل ميشود.

 شخصيت انسانی زن ومرد

(( در قران کريم به جنس خاصی ندارد و هر ايه ای ناس(( ))بنی ادم(( ))انسان(( ))انسکلمات ))

زيرا حقيقت انسان را روح تشکيل ميدهد و روح  ط ميشود .که اين کحلمات امده به هر دو مربو

 انسان نه مذکر است نه مونث.

 نقش های مکمل

خداوند زن و مرد را به گونه ای افريده که زورج يکديگر باشند.زن و مرد اگرچه ويژگی های 

((يعنی از خصوصيات جسمی با هم متفاوت مرد بودن((و))زن بودنمشترکی دارند اما از جهت))

ين تفاوت به گونه ای است که هردوی ان را به هم نيازمند کرده بدون اين که نسبت به هستند و ا

هم برتری داشته باشند زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست که هر انسانی می تواند ان را 

 درون وجود خود پرورش دهد.

برای مثال  خداوند برای تشکيل يک خانواده ی متعادل نقش های خاصی رت به هر يک داده

توانمندی عاطفی باال زنان وقدرت جسمی  بيشتر مردان برای ان است که زن با محبت مادری 

 فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن نان اور خانواده باشد.

 مهم ترين برنامه ها برای تشکيل خانواده:

رزشمند ترين دوره :دوره ی بلوغ تا ازدواج يکی از حساس ترين و اتقويت عفاف و پاکدامنی-1

های عمر انسان است که نوجوانان و جوانان بايد اين دوره را با پاکدامنی و پاکی بگذراند تا وقتی 

 که وارد زندگی ميشود الوده به گناه نباشد و  راه بهشت را برای خود و فرزندانش هموار کند.

از ازدواج پاکدامنی  هر نوجوانی به طور فطری و ذاتی خواستار ازدواج با کسی است که قبل

خود را حفظ کرده خود نيز بايد اينگونه باشد وهمچنين هر کس که خواستار ان است تا ديگران به 

اعضای خانواده او نظر سود نداشته باشد خودش هم بايد چنين باشد نظام هستس بر عدالت است 

 در اخرتعمل هرکس عکس العملی دارد که قسمتی از ان در اين دنيا ظاهر وتمام ان 



 توجه به اهداف ازدواج-2

 رشد اخالقی و معنوی-4رشد و پرورش فرزندان -3انس با همسر -2پاسخ به نياز جنسی -1

شايسته است که به تدريج درباره هدف خود از ازدواج فکر کنيم و هوشمندانه وارد اين مرحله 

 زندگی شويم.

نتخاب همسر مناسب مطرح ميشود :پس از تعيين هدف ازدواج اانتخاب همسر و مسؤليت پذيری 

که رضايت کامل دختذ و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام گيرد باطل 

است ومشروعيت ندارد همچنين شخص بايد شور و احساس جوانی تسلط کامل داشته باشد و 

 باچشم باز عمل کند.

 مانند سخن زيبای حضرت علی )ع(:

 <عالقه شديد به چيزی ادم را کر و کور ميکند-----حب الشیء يعصی و يصم

همچنين پيشوايان دين از ما خواسته اند که در انتخاب همسر با پدر و مادر خود مشورت کنيم و 

به انتخابب درستی برسيم زيرا به علت تجربه و پختگی شان بهتر ميتوانند خصوصيات افراد را 

 دريابند وعاقبت ازدواج را پيش بينی کنند.

 :خی از معيارهای ازدواجبر

 صداقت با همسر-4پوشش مناسب اسالمی -3 اخالق خوب و خوش رويی-2 اصالت خانوادگی-1

 عاقل و فهيم بودن-6عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف -5

 راه های شناخت همسر

تحقيق درباره همير اينده را نبايد با معاشرت هايی که منبع ان هوس های زود گذراست اشتباه 

ت تجربه نشان داده است که اينگونه معاشرت ها هرچند با عنوان شناخت روحيه همسر و پی گرف

بردن به نقاط تفاهم يکديگر باشد نتيجه ای ندارد به همين خاطر خداوند اجازه اينگونه معاشرت 

هارا به ما نداده است در اين نوع روابط  معموال احساسات دو طرف بر هم حاکم ميشود و هردو 

 دارند تا نزد يکديگر محبوب شوند که معمووال به جدايی منجر ميشود.سعی 

 

 ((زمان ازدواج))

امادگی برای ازدواج نيازمند دو بلوغ است يک بلوغ جنسی و ديگری بلوغ فکری و عقلی است 

که پس از بلوغ جنسی اتفاق می افتد بلوغ عقلی باعث ميشود که جوان زندگی را جدی بگيرد و 

 همسرش برنامه ريزی کند که نشانه های ان از جمله: برای اينده ی

داشتن شغل وپيدا کردن کار فکر کردن درباره ويژگی های همسر تنظيم خرج و هزينه خود و 

دوری از نشانه های بلوغ عقلی است.همچنين نبايد فاصلع ميان بلوغ جنسی و فکری بازمان 

 ازدواج زياد شود.



ه خوبی ميرساند که نشان ميدهد چگونه نيمی از دينداری انسان اين جمله کوتاه اهميت ازدوا را ب

 با ازدواج حفظ ميشود

))برای دختران و پسران خود امکان ازدواج را فراهم کنيد تا خداوند اخالقشان را نيکو کند ودر 

 رزق و روزی ان ها توسعه دهد و عفاف و غيرت ان ها را زياد گرداند((.

ت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص امام صادق ميفرمايند:دو رکع

 .مجرد می خواند

نبايد از ياد ببريم که ازدواج برای رفع نيازهای طبيعی وپاسخگويی به قانون خلقت انجام ميشود و 

 شايسته است که با اين نيازهای طبيعی در زمان مناسب و به شيوه صحيح پاسخ دهيم.

 دير ازدواج کردن(( ))فوايد ازدواج و ضررهای

شادابی سالمت جسمی و روحی رشد طبيعی احساس رضايت درونی کاهش فشار جسمی و 

 سالمت اخالقی جامعه از فوايد ازدواج در زمان مناسب است

تاخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی وروانی روابط نامشروع واسيبهای اجتماعی 

 ميشود.

ی ناصحيح به نيازهای جنسی خود پاسخ بدهد در ان  همچنين اگر کسی بخواهد به شيوه

صورت لذت انها برخاسته از گناه است پس از چندی روح و روان فرد را نابود ميکند وشخصيت 

اورا ميشکند اينگونه افراد روحشان مانند تشنه ای است که هرچه بيشتر از اب شور دريا مينوشند 

شدت می يابد.بر تشنگی اشان افزوده ميشود وبی قراری او   
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