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 زمینه های پیوند -درس هفدهم

 به مرد و زن پیوند با بنا این. خداست نزد اجتماعی بنای ترین مقدس خانواده

  .شود می کامل فرزندان آمدن و با آید می وجود

 تدبر

مَوَدَّةً  بَینَکُم وَجَعَلَ اِلَیها، لِتَسکُنوا اَزواجًا اَنفُسِکُم مِن لَکُم خَلَقَ اَن آیاتِه ی مِن وَ»

 که است آن خدا هاى نشانه از و« )یَتَفَکَّرونَ لِقَومٍ لَیاتٍ ذلِکَ فی اِنَّ رَحمَةً وَ

شما  میان و یابید آرامش آنها با تا آفرید شما براى خودتان ]نوع[ از همسرانی

 که کسانی برای است هایى نشانه مورد، این در همانا. قرارداددوستی و رحمت 

 (.کنند می تفکر

باید بر اساس مودت  رابطه -منزلت انسانی زن و مرد یکسان است مقام و مفاهیم:

ج نشانه خدا در ازدوا -میسر شودآرامش  به رسیدن ازدواج هدفو رحمت باشد تا 

 انتخاب همسر از نوع انسان است.

 رَزَقَکُمحَفَدَةً وَ وَ بَنینَ اَزواجِکُم مِن لکُم جَعَلَ وَ اَزواجًا اَنفُسِکُم مِن لکُم جَعَلَ اللّهُ وَ»

 شما براى خداوند و« )یَکفُرونَ هُم اللّهِ بِنِعمَةِ وَ یُؤمِنونَ اَفَبِالباطِلِ الطَّیِّباتِ، مِنَ

 نوادگانی و فرزندان شما براى همسرانتان از و داد قرار خودتان ]نوع[ از همسرانی

 می ایمان باطل به آنان آیا حال، .داد روزى و رزق شما به ها پاکیزه از و نهاد

 (ورزند؟ مى کفران الهی نعمت به و آورند

اشاره به نعمتهای  -فرزند نتیجه ازدواج زن و مرد و تحکیم بخش زندگی مفاهیم:

.)ارتباط معنایی : همسرانی از نوع انسان، وجود فرزند و رزق پاکیزهدر ازدواج الهی

 ، دوری از نعمتهای الهی بیانگر کفر است.با آیه اول(

 مرد و زن انسانی شخصیت

 خاصی جنس به اختصاص کریم قرآن در دم و ناسإنس، انسان، بنی آکلمات 

 می مربوط دو هر ،مرد و زن به باشد، همراه کلمات این با که ای آیه هر و ندارد

 است مذکر نه انسان روح و دهد می تشکیل وی روح را انسان حقیقت زیرا شود؛

 و یکسان فطری های ویژگی بشر، نوع افراد عنوان به مردان و زنان .مؤنث نه و

 آن به توانند می فطری های ویژگی آن از گرفتن بهره با که دارند مشترکی هدف

  .برسند جاوید بهشت و الهی قرب یعنی مشترک، هدف

 مکمّل شهاینق

 هم کنار در یعنی ؛باشند یکدیگر زوج که آفریده ای گونه به را مرد و زن خداوند،

 انسانی های ویژگی نظر از اگرچه مرد و زن کنند؛ کامل را یکدیگر و گیرند قرار

 اما است، کرده معیّن واحدی هدف دو هر برای خداوند و هستند مشترک هم با

 این. اند متفاوت هم با جسمی خصوصیات نظر از ،زن بودن و مرد بودن جهت از

 اینکه بدون است، کرده نیازمند هم به را دو هر که است ای گونه به ها تفاوت

 که تقواست به خداوند نزد هرکس برتری زیرا باشد؛ داشته برتری دیگری بر یکی

 . دهد پرورش خود وجود در را آن باید

 بر حکیم خالق که است مختلفی وظایف جهت به مرد و زن میان های تفاوت

 مشترک زندگی در بتوانند آنها از هرکدام تا است نهاده شوهر و زن از هریک عهده

 پدید را متعادل خانواده یک و بگیرند عهده بر را خاصی های نقش خانوادگی و

 .آورند

 و زن بودن هم مکمل و زوجیت از درست درک ،خانواده پایداری عامل مترینمه

 سرعت به باشند، غافل موضوع این از همسران اگر. است درک این به عمل و مرد

 هم از تنش ترین کوچک آمدن پیش با و شوند می بیگانه هم از خانه محیط در

 با باشند، داشته یکدیگر متفاوت نیازهای از متقابل درک اگر اما. شوند می جدا

 یکدیگر لباس کریم، قرآن تعبیر به و کنند یم زندگی یکدیگر کنار در آرامش

 . دپوشانن می را یکدیگر صهاینق و ها کاستی و شوند می

 زندگی و ازدواج از درستی درک به آموزش با ،ازدواج از قبل باید جوانی هر

 . دهد تشکیل را موفق خانواده یک بتواند تا برسد، خانوادگی

 ازدواج برای آمادگی

 :از ندت اعبار خانواده تشکیل مورد در ی انسانها هبرنام مترینمه

 

 پاکدامنی و عفاف تقویت 

 زندگی به حالی در و بگذراند پاکدامنی و پاکی با را دوره این جوان، و نوجوان اگر

 رسیدن راه باشد، نشده فحشا و گناه به آلوده که شود وارد همسرش با مشترک

 .است کرده هموار بسیار فرزندانش و خود برای را بهشت به

 پیشه عفاف حتماً ازدواج از قبل که خواهد می پسران و دختران از کریم قرآن

 خواهد می همچنین. دهد سامان را آنان زندگی صورت، بهترین به خداوند تا کنند

 مخالف جنس با آشکار، چه و پنهان چه شرعی، غیر رابطه پی در وجه هیچ به که

 تأثیر آنان لهاینس در و شد خواهد آنان دامنگیر قیامت تا آن زیان که ،نباشند

 .گذاشت خواهد بدی

 ازدواج از قبل که است کسی با ازدواج خواستار طبیعی و فطری طور به جوانی هر

. است نداشته مخالف جنس با غیرشرعی رابطه و کرده حفظ را خود پاکدامنی

 بر هستی نظام .باشد نگونهای نیز خودش باید دارد، ای خواسته چنین که کسی

 این در آن از قسمتی که دارد العملی سعک ،هرکس عمل ،است استوار عدالت

 درمان از بهتر پیشگیری، مسیر، این در .آخرت در آن تمام و شود یم ظاهر جهان

 در که کنیم کاری باید گناه و فساد بیماری به گرفتاری از پیشگیری برای .است

 .نگیریم قرار گناه انجام آستانه

 بر اساس متون دینی ازدواج اهداف به توجه

 به زن و مرد جنسی نیاز ازدواج، زمینه ترین یابتدای :جنسی نیاز به پاسخ. اوّل

 به زن و مرد از هرکدام نیاز، این به صحیح پاسخ و ازدواج اثر بر .است یکدیگر

 .رسند می روانی آرامش یک

تقویت عفاف و
پاکدامنی در خود

از آغاز بلوغ

ای شناخت ویژگیه
روحی زن و مرد

مشخص کردن 
هدفهای خود از 

هتشکیل خانواد

شناخت معیارها و
شاخصهای همسر

مناسب
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 زندگی به نیازمند جنسی، نیاز بر عالوه مرد، و زن از یک هر: همسر با انس. دوم

 های ازدواج از برخی .شود می آشکار بلوغ از پس نیز نیاز این و هستند دیگری با

 خود همسر نیاز این به مرد یا زن که دارند موضوع همین در ریشه هم، ناموفق

 های تجربه. دهد نمی نشان خود از بخش آرامش رفتاری و ندارد توجهی

 بیشتر آرامش ایجاد در مرد به نسبت زن توانایی که است آن گویای نشناختیروا

 .اوست خانواده، در آرامش مبدأ و است

 هیچ و است فرزندان بالندگی و رشد بستر خانواده: فرزندان پرورش و رشد. سوم

 بخش متحکی و مرد و زن پیوند ثمره فرزند،. شود آن جایگزین تواند نمی نهادی

 .آنهاست روحی وحدت

 خانواده، و دارد نیاز اخالقی تکامل و رشد به انسان: معنوی و اخالقی رشد. چهارم

 هزمین ابتدا همان از خانواده، تشکیل با جوان دختر و پسر. است آن مناسب بستر

 به و.... نمایند، یم تجربه را پذیری تمسئولی کنند، یم دور خود از را فساد های

 .شوند می نائل باالتری معنوی درجات

 هم و نشود منجر جدایی به هم که باشیم داشته موفق ازدواج یک اینکه برای

 به خانواده تشکیل در که است الزم باشد، داشته دنبال به را خوشبختی و آرامش

 .دهیم قرار برتر مرتبه در را چهارم هدف و کنیم توجه هدف چهار هر


