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 دهندهارائهسخنی با 

ها ادهسازی والدین و خانودر راستای توانمند و آگاه دهندگانارائهتربیت  منظوربهمرتبط با حوزه خانواده  متونمجموعه 

 یسازوکارها، فراهم نمودن متوننسبت به مسائل و موضوعات حوزه خانواده تدوین شده است. هدف از تألیف این 

های توحیدی و تربیت فرزندان موحد و امکان آموزش همگانی برای اصالح سبک زندگی در راستای تحقق خانواده

و ابراز اجتماعی آنها را از یاد خدا  دادوستدهایی که مزین به نور الهی بوده و هیچ خانه ؛هاستدل این خانهتوانمند از 

 کند.و حرکت در مسیر رضایت الهی غافل نمی

 زا و با استفاده مبنای اهداف و مقاصد ارتباط مؤثر، ، طرحی است که بر«رحمت خدا در خانه ما» متن حاضر با عنوان

 ، همفکری و همدلی قصد دارد این اهداف را متناسب با مقاصد رابطه زوجیت محقق نماید.یکالمهمهای مهارت

 افرادی توسط ،موضوعهای مرتبط با این کارگاه شودمی پیشنهاد 1 خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام بهباتوجه

 .باشند داشته مسائل و موضوعات نظام به احاطه تا دارند قرار یمکّ هایدر سوره تدبر دوره پایان در که شود ارائه

دهنده هحاضر منوط به تسلط علمی ارائ متونارائه این مباحث الزم است به این نکته توجه داشته باشند که  دهندگانارائه

ها . همچنین شناخت مخاطب و توان تفصیل مطالب متناسب با مخاطب، در ارائهاست مدنظربر نظام موضوعات حوزه 

 . استهای مکی پس از گذراندن دوره تدبر در سوره پژوهانقرآنهای که از توانمندی دارداهمیت زیادی 

ر این تسلط به مفاهیم برآمده از قرآن د که انددر حوزه خانواده موضوعات از ایمجموعه حاضر، متون همچنین

رو، از بیان مثال و مصداق و ارائه تمرین پرهیز شده است. چرا که قصد های پیشِموضوعات ضروری است. در متن

 شدنفعالها به قدرت ذکر است. توان ذکر و اتصال به حق، بدون از طراحی و تدوین این سیر، مجهز شدن خانواده

 . باشدینمپذیر توان تفکر امکان

 دهندهارائه. این دندهقرار می دهندگانارائه، اصول و چهارچوب مرتبط با موضوعات را در اختیار این مجموعه متون

 دهد و برای مخاطبموضوعات را تفصیل می ،با تسلطی که بر نظام موضوعات دارد و متناسب با مخاطب است که

در مخاطب شده، و غرض سیر آموزشی تفکر  شدنفعالنماید. بیان مثال و مصداق در روند تدریس مانع از واضح می

 نماید.را مختل می

ه خداوند قدرت تفکر ک کردنفعالقاعدتاً، با شناخت صحیح و تفصیلی نسبت به موضوعات و مسائل در خانواده و با 

 تواند:ها به ودیعه نهاده است، مخاطب میمتعال در همه انسان

  بشناسد، یخوببهوضعیت مطلوب را 

                                           
 .کنید اقدام http://quranetratschool.ir/?p=20975 آدرس طریق از خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام مطالعه برای0 

http://quranetratschool.ir/?p=20975
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  مشاهده، تجزیه و تحلیل کند،  یدرستبهشرایط و وضعیت موجود خود را 

 ریزی و عمل نماید.برای دستیابی به نقطه مطلوب برنامه 

شرایط افراد، روحیات، تعامالت و بستر عمل آنها یکسان  عنوانچیهبهالزم است توجه داشته باشند  دهندگانارائه

، باعث اختالل در این مجموعهتواند برخالف هدف صداقی و جزئی میم یدهایدونبایبانیست و نسخه پیچیدن و 

 سبک زندگی و تفکر مخاطبین شود.

تربیت نیرو در حوزه خانواده، افراد در دوره تدبر در دعا،  نامهنظام اساس برتوجه به این نکته نیز ضروری است که 

اید ب مطالباین  دهندگانارائه نیبنابرا ؛کنندمیشان پیدا ی فردی و اجتماعی را در حوزه تخصصیهامشاورهتوان 

  مصداقی پرهیز نمایند. سؤاالتجدی از ارائه مشاوره و پاسخ به  صورتبه

آن و ر است که خدا تعیین کرده و توسط قری میسّینبایدها و باید بهباتوجهتنها  ،زوجینروابط  یارتقاامکان بهبود و 

 برای انسان آورده شده است. السالمهمیعل بیتاهل

همچنین برای آنکه خیرات و برکات الهی بر افراد نازل شود، باید مقاصد روابط و ارتباطات بر مدار حق باشد و برای 

 ریزی درستی صورت بگیرد.آن برنامه

 ود.مقاصد بدنبال تحقق این ه ب -د ر هر سطحی از زوجیت که قرار دارند -بنابراین باید در ارتباط بین زوجین 

 :1از اندعبارتتوان از روابط و ارتباطات انتظار داشت مقاصدی که می نیترمهم

 2حسن و احسان  

  3تکریم و اکرام 

 4قیام و قوامیت 

 5اصالح و صالح 

                                           
 برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب بلوغ عاطفی مراجعه نمایید.0 

ه لحسن مفهومی است تنیده با خوبی و شایستگی، زیبایی و نیكویی و احسان به معنای عرضه همه اینها به دیگران است.این بدان معناست که بوسی1 

 توان زیباترین ابرازات را بر مبنای حق داشت و آنها را به دیگران نیز منتقل کرد. تنظیم درست ارتباطات، می

فرد هم خودش را ارتباط بر مبنای کرامت و اکرام یعنی . و اکرام یعنی فهماندن ارزش درونی دیگران به آنها ،ی خودکرامت یعنی فهم ارزش درون3 

هایی که ها و جایگاهتوجه دقیق به نقشو با  به وسیله تنظیم درست ارتباطاتارزشمند بداند، هم دیگری )همسرش( را. این بدان معناست که 

 .به شكوفایی برسد آنهااستعدادهای هردوی  شان دارند،رابطه همسرانهزوجین/افراد در رابطه شان/

سازی مبنای فعال ارتباط بر .تواند در دیگران قیام ایجاد کندو قوام کسی است که میهی قیام یعنی اهتمام به امور خیر و سعی در تحقق مقاصد ال1 

ا رو توانمندی این انگیزه داشته باشد و هم بتواند در دیگری/همسرش  کارهای خوب به انجام فرد اهتمام هم خود یعنی ،قیام و دستیابی به قوامیت

 نماید.فعال 

 شكل بنام این بر که ایرابطه مقصد. این به رسیدن جهت در تالشی یعنی اصالح و او نزد در یافتن اجر و خداوند قرب برای شایستگی یعنی صالح2 

 کند. اقدام الهی مسیر در آنها دادن قرار و زندگی امور اصالح به روابط درست تنظیم وسیله به است که برآن گیردمی
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تواند در این راستا می 3همدلی و 2همفکری ،1های هم کالمیهایی است. مهارتتحقق این مقاصد نیازمند مهارت

  4. باشد کنندهکمک

راستا با تحقق اهداف احسان، اکرام، قیام و اصالح که از جمله تحقق مقاصد رابطه بین زن و شوهر، هم بیترتنیابه

میسر  یهمدلو  یهمفکر، یکالمهمهای ، از طریق مهارتاستاهداف اصلی در مؤثر شدن هر ارتباطی بر مبنای حق 

 شود.می

و عطایی از جنس خیر  هامقصد زوجیت، جاری شدن مودت و رحمت، یعنی پیوندی از جنس گرایش قلب نیترمهم

 شود.میو رشد و رضایت و وجود است که از جانب خدا به زوجین عطا 

 :شودمیخواهیم پرداخت شامل این موارد  هامراتب دیگر مقاصد زوجیت که در این طرح به آن

 زوجیت غریزی 

 سکونتزوجیت برای  

 زوجیت برای تولد فرزند 

 زوجیت سکینه 

و  آیات قرآن بر اساسموضوعات زیر آگاهی الزم را از  دهندهارائهالزم است  برای پرداختن به این موضوع،بنابراین 

 روایات داشته باشد:

 چیستی و چرایی رابطه زوجیت 

 انواع زوجیت 

 مقاصد و اهداف زوجیت  

 نقش زن و مرد 

  .شودمیی آن بنا هاکه با ازدواج زن و مرد پایهای ی خانههاویژگی 

                                           
کالمی فقط هر سخن یا کاری از سوی زوجین که بخواهد مطلبی را به طرف مقابل انتقال دهد و مقصد و هدفی را محقق نماید، کالم است. پس هم0 

 شود. محقق می و...افراد است که از طریق گفت و شنود، رفتار و حاالت، القائات  به سخن گفتن با یكدیگر محدود نیست؛ بلكه شامل تمام ابرازات

 ی که در این رابطه باید محققبه مقصد دنیرس یگرفتن و کمک کردن براکمک یدر راستا یو عمل یفكر یهابهبود و اصالح مهارت یعنی یفكرهم1 

به صورت فكری و عملی به یكدیگر یاری  _یعنی جاری ساختن رحمت و مودت -توانند برای هدف اصلی رابطه زوجیتمثل زمانی که زوجین می .شود

 برسانند.
ها شبیه به یک پیكر واحد با قلبی واحد خواهند شد. بنابراین با شود. در این صورت انسانگرایی قلبها تنها با داشتن امام واحد امكان پذیر میهم 3

ر نقش و دلی محقق خواهد شد و هر کس دها و توجهات برمبنای والیت ولی حق، همهای همگرایی در قلبتالش در راستای بهبود و ارتقای مهارت

  جایگاه خود به بهترین صورت به مؤثر شدن ارتباط زوجیت کمک خواهد کرد.

 مراجعه نمایید. «بلوغ با هم بودنهای اصول و مهارت»برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب 1 
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 و راهبردهای زندگی در خانه هامهارت 

 ی ارتباط و انواع رابطه هامهارت 

 اشند:تسلط داشته بنسبت به موارد مطرح شده  زیر با مطالعه منابع ،مبحثاین  دهندگانارائهبه این منظور الزم است 

 کتاب تدبر در ساحت بیت 

  ساحت جامعهکتاب تدبر در 

 بلوغ عاطفی : 4های رشد تفکر اجتماعی دوره کتاب 

  کتاب ساختار وجودی جامعه 

 ای متصل به خانه رسول، دفتر اول و دومکتاب خانه 

 بلوغ با هم بودن هایاصول و مهارت کتاب     
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 مقدمه

 .داردمقاصدی  و مثل هر ارتباط دیگری گیری ارتباطی است که آغاز تشکیل یک خانواده استازدواج، شکل

اهداف این روابط در  که یاگونهبه، است، زوجین و جامعه های خانوادههاحفظ و ارتقای این ارتباط از جمله دغدغه

  زیر محقق شود:

 مبنایی درست  خوبی کردن و برقراری رابطه بر 

 خود و دیگران هاتوان ی خود و دیگران و شکوفایی استعدادها وهاو توان هااحساس ارزشمند بودن و دیدن ارزش  

 مبناهایی که درست است  بر اساسبودن و استوار ماندن در مسیر و  مؤثر 

 رو و اصالح روابط های پیشآسیب، هارفع موانع، نقص 

 وردنظرمبه مقصد  ،دادهازدستو تأثیر خود را  دنخارج شو مسیر درستاز روابط شود سبب می درستنداشتن مبنای 

ود و خ یماست تا بتوان و الهی عقلی یارزش و اهمیت دارد داشتن مبنای مسیرچیزی که در این  نی؛ بنابرانرسند

 یم.الهی تنظیم کن یدهایدونبایبا بر اساسرا  روابطمان

 :پاسخ دهیم که سؤالتوانیم به این میبا داشتن چنین مبنایی و شفاف شدن این مسیر 

 :میان زن و شوهرارتباطی مؤثر  روابط زوجین چگونه رقم بخورد تا 

 شود؟ بهتر روزروزبهشکل بگیرد، حفظ شود و 

 برای پاسخ به این پرسش الزم است بدانیم:

 ازدواج و زوجیت چیست؟ -

 هدف از ازدواج و برقراری ارتباط زوجیت چیست؟  -

 توان ماهیت و اهداف این ارتباط را محقق کرد، حفظ کرد و ارتقا داد؟میچگونه  -

 یک از زن و مرد چه نقش و مسئولیتی به عهده دارد؟ زوجیت، هردر راستای تحقق اهداف  -

چگونه باید بیندیشد، ارتباط برقرار کند، سخن بگوید، رفتار کند و در این ارتباط با همسر خود همراهی و  -

 همدلی نماید و عواطف و احساسات خود را بروز دهد یا کنترل نماید؟

 و...   -
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، توقعات موهوم و ها، تعاریفباورها و افکار، ذهنیت حذفو  ،خود و همسر اطالع نسبت به چیستی و چرایی رابطه

 یهاالعملعکس صورتبههای غلط یا های از روی عادت، عرف و فرهنگساختگی و رفتارها و روابط و واکنش

 شود حال زوجین از بودن با هم خوب باشد.میکنترل نشده و بدون معیار عقلی و شرعی، باعث 

بدون مبنا، رفتارها و  یهاقولنقل ،ورسومآداببرآمده از فرهنگ و  های غلطِدر غیر این صورت تعاریف و ذهنیت 

از همان ابتدا روابط زوجین  و... زدهشتاببدون فکر و  یهاالعملعکسهای نادرست، یا تربیت هاروابط حاصل از آن

  کند.را با اختالالت جدی مواجه می

 

شناخت و بیان چیستی و چرایی این  واسطهبهدنبال خواهیم کرد، حفظ و ارتقای رابطه زوجین  طرح آنچه در این

 :که یاگونهبهرابطه است تا راهکارهایی برای چگونگی حفظ و ارتقای روابط پیدا کنیم 

  ؛مند شونداین رابطه قرار داده است بهره واسطهبهزوجین از مودت و رحمتی که خدا 

 ؛از این مودت و رحمت ارتقا یابد شانیمندبهره 

 ؛به بهترین شکل محقق شود هامقاصد زوجیت برای آن 

  منافع آن به سایر اعضای خانواده و به جامعه نیز برسد.و  

 

 و افكار اشتباه باورها

های بی اساسذهنیت  

 تعاریف از پیش تعیین شده

 توقعات موهوم و ساختگی

های از روی عادترفتارها، روابط و واکنش  

 عرف و فرهنگ غلط

 عكس العمل های کنترل نشده

 بدون معیار عقلی و شرعی

حال 
خوب  
 زوجین

اصالح
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 ؟رابطه زوجیت چیست

شود. در واقع این رابطه بین یک زن و یک مرد برقرار می 1رابطه زوجیت با ازدواج و جاری شدن خطبه شرعی عقد

شود رابطه زن و مردی که تا میمنجر  ،جاری شدن این خطبه لهیوسبه ای از جانب خدا است وحاصل اذن و اجازه

 یند، به نحوکنیی را رعایت هاها و چهارچوبالزم بوده در روابطشان حرمت واند با یکدیگر محرم نبوده نیازاشیپ

 شود،پس از جاری شدن خطبه عقد برداشته می تنهانههای روابط نامحرم و محدودیت هادیگر رقم بخورد. چارچوب

 .و حرام است شود که در روابط با سایر محارم هم وجود نداردمیبلکه روابطی بر زن و مرد حالل 

         

 
صرفاً با جاری شدن و قرائت خطبه عقد، جالب و باشکوه چنین تغییری در روابط، دقت شود،  رابطهنیدرا یخوببهاگر 

  است.

                                           
 د:تواند راهگشا باشنكات زیر در این زمینه میبرای آگاهی بیشتر از چگونگی جاری شدن خطبه عقد به رساله مرجع تقلید خود مراجعه فرمایید.  0

 صیغه به عربی باشد. 

 یعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى ) زَوَّجْتُکَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم :براى خواندن صیغه عقد دائم کافى است که زن بگوید

  (یعنى قبول کردم این ازدواج را) یجَقَبِلْتُ التَّزْو :که معین شده( و مرد هم بعد از آن بگوید

 ا به موکله خودم ر، )زَوَّجْتُ مُوَکلَتى مُوَکلَکَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ: اگر دیگرى را براى این کار وکیل کنند کافى است که وکیل زن بگوید

 .دمکر قبول خودم موکل طرف از گونه من نیز همین« كذاقَبِلْتُ لِمُوَکلى هَ» :وکیل مرد نیز بگوید (.همسرى موّکل تو با مهر معلوم درآوردم

 اگر خانم رشیده است یا قبال ازدواج کرده است نیازی به اذن نداردد. دختر اگر باکره است، اذن پدر را داشته باش. 

 مهریه معلوم باشد. 

 مرد مدت را به همسرش ببخشد ،ئمدا عقد صیغه اجرای از قبل است، شده خوانده محرمیت برای موقت صیغه( نامزدی دوران اگر )مثال در. 

 نیازی به حضور شاهد نیست. 



10 
 

رابطه زوجیت و جاری شدن خطبه عقد، خداوند مودت و رحمت  یریگشکل محضبهعالوه بر تغییر در وضع روابط، 

یعنی عطاهایی که از جنس پیوند و پیوستن، دوست داشتن و دوست داشته شدن و هرچه  1. دهدمیقرار  هارا برای آن

  دهد.میقرار  هاوجود و وجود بخشی، رفع نیاز و احساس رضایت و رشد است را برای آن از جنس رحم، رحمت،

 

 گیرد.چنین این رابطه برای تحقق سکونت و آرامش شکل میهم

 چرا ازدواج؟  

ایم شمرده یکییکیو امکانات خود را  هاایم، زندگی و مسیر و اهداف و توانمندییی که با خود خلوت کردههازمان

پیش آمده است که چرا باید ازدواج کنم یا چرا ازدواج کردم؟ ممکن است در بررسی خود  سؤالبرای خیلی از ما این 

شد. میقق مح ترراحتتر بود و حتی به این نتیجه رسیده باشیم که اهدافی که داشتم، شاید بدون ازدواج در دسترس

ن تعهد و را بدو امیزندگتم مسیر توانسمیبود که  یاگونهبهممکن است با خود گفته باشیم من که خودم و شرایطم 

 .دستنیازامسئولیت حاصل از این رابطه جدید طی کنم و مواردی 

 را ممکن است هم قبل از ازدواج و هم پس از آن با خود داشته باشیم.  هاو واگویه سؤاالتاین 

                                           
و باز  (10ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ) ةً إِنَّ فیوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ روم: سوره مبارکه0 

ه در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و یكى از آیات )لطف( او آن است که براى شما از جنس خودتان جفتى بیافرید ک

 اى )از علم و حكمت حق( آشكار است. مهربانى برقرار فرمود. در این امر نیز براى مردم با فكرت ادله

جاري شدن 
خطبه عقد

مودت

رحمت

 مودت و رحمت، نتیجه جاری شدن خطبه عقد1تصویر 
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ی آن رابطه برای فرد معلوم و حت یریگشکلبرای حفظ و ارتقای یک رابطه ابتدا باید چیستی، ضرورت و چرایی 

به ای تعاریف و توقعات نادرست از یک رابطه، حس ضرر و شکست و ناکامی در رابطه واسطهبهملموس باشد. اگر 

 به آن رابطه برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. بیاید، طبیعی است که اولین فکر و اقدام قطع و پایان دادن وجود

 در حفظ و ارتقای رابطه زوجین بسیار حائز اهمیت است. سؤاالتبنابراین پاسخ به این 

 الزم است ابتدا ماهیت و چیستی زوجیت را بدانیم. سؤاالتبرای پاسخ به این 

 2. همتاست، خداستیگانه و بی تنها وجودی که 1. خداوند احد و واحد همه موجودات را زوج آفریده است

زوجیت یعنی دو موجود در عین اینکه در خلقت خود تمامیت الزم برای ادامه حیات را دارند اما برای رسیدن به 

دیگری هم نقصی دارد که  حالنیدرعمقصد واحدی هرکدام از جهتی نقص دارند که دیگری آن نقص را ندارد؛ اما 

 را محقق کنند. مدنظرتواند نقص را برطرف کرده و مقصد ابل میوجود و همراهی طرف مق واسطهبه

شان را بدون کمک یا وجود کس توانند زندگیمیی الزم را دارند و هاپس این که زن یا مرد فکر کنند تمام توان

در خلقت خود تمامیت الزم برای ادامه زندگی را دارند، فکر غلطی نیست.  هرکدامدیگری ادامه دهند، از این لحاظ که 

اما مهم است بدانیم در ازدواج مقاصدی وجود دارد که هر یک از زن و مرد برای دستیابی به آن مقاصد کامل نیست 

شود. میراهم شود و امکان دستیابی به آن مقاصد برایش فو با وجود دیگری و همراهی او در این مسیر کامل می

                                           
 19سوره مبارکه ذاریات، آیه 0 

 سوره مبارکه توحید1 

 چرا ازدواج كردم؟؟

 !!شايد بدون ازدواج، راحت تر به اهدافم مريسيدم



12 
 

تواند نمی ییتنهابهنمونه در این مقاصد، تولد فرزند است. کسی که قصد داشته باشد دارای فرزندی شود،  نیترواضح

 این مقصد را محقق نماید و حتماً به همراهی جنس مخالف خود نیاز دارد.

مراهی گردد که حضور و ههایی برمیپیوند و رابطه زوجین، به مقاصد و نیاز یو برقرار ضرورت زوجیت بیترتنیابه

 دو سوی رابطه در آن ضروری است. عنوانبهزوجین 

 چگونه اهداف زوجیت را محقق کنیم؟

مندی از لطف و مهربانی خدا است که موجب ادامه زندگی و به رحمت و بهره دستیابیمقاصد انسان،  نیترمهمیكی از 

  1 خوشحالی و رضایت او است.نتیجه حیات بشر و در 

 .از رحمت الهی قرار داده شده است یمندبهرهکه برای  خانواده است یریگشکلازدواج نقطه آغاز 
 (12)سوره روم،  يَتََفكَُّرونَ ذلَِك ََلياٍت لَِقْوٍم  ًة إِنَّ يفَو ِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَزْواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَيْها َو َجَعَل بَيْنَُكْم َمَودًَّة َو رَْحمَ  

]قدرت و ربوبیت[ او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی  یهانشانهو از 

آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در 

  1. اندیشنداست برای مردمی که می ییهانشانه[ زیانگشگفتاین ]کار 

؛ و ارتقای روابط نیز به دست خداست هالذا قلب ؛دهدها قرار میخداوند با ازدواج، مودت و رحمت را برای انسان

شدن ارتباط بین زوجین منوط به تحقق مقاصد تعیین شده از سوی خدا و اطاعت از اوامر و نواهی  مؤثر نیبنابرا

را باید از خداوند  و...را از طریق رسولش ابالغ کرده است. حال خوب، احساس رضایتمندی، نشاط  هااوست که آن

  نه از همسر. ؛ست، خواستهامتعال که صاحب قلب

 :جاری است در آن که مودت و رحمت الهی یارابطه

 است مالئکه آمدوشد محل. 

 است یجار آن در آرامشو  سکونت و بوده امن یارابطه. 

 شودیم مانیا صفت تیتثب و خاص رحمت افتیدر سبباست و  رحمت نزول بستر. 

 تیباهل و خدا به عشق از برخاسته یمحبت بلکه ،محبتی هر نه اما. دارد محبت و ورزی انس بوی و عطر 

 .است السالمعلیهم

                                           
ای متصل به خانه رسول بخش فاتحه مراجعه ر در ساحت بیت فصل اول و کتاب خانهبرای مطالعه بیشتر در زمینه مودت و رحمت به کتاب تدب0 

 نمایید.

 .توانید مطالب بیشتری در این زمینه مطالعه نماییدروم و تفاسیر موجود می 10ذیل آیه 1 
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 اهآن اگر یحت ؛کند حفظ یاجتماع و یفرد یهابیآس از را مرد و زن که دارد را ییتوانا این یارابطه نیچن 

 کمک گریکدی بهاست که  یاگونهبه شانروابط شدندهم  بیآس دچارمشکالت موجود در جامعه  واسطهبه

 . کنند رفع را هابیآس و نواقص کنندیم

 ردبمی کار به آن جبران یبرا را خود توان تمام یدیگر شد، آسیب دچاراز زن و مرد  کیهر اگر رابطه این در. 

 اساس بر نیزوج روابط که مادامی گویا. شودنمی دارخدشه منطقی و عقلی ،فطری دلیل بدون رابطه، نیا 

 .داردن وجود هاآن میان محبت پر از پیوندهای و روابط گسستن برای دلیلی است، شرع و عقل و فطرت حکم

 در مواجهه با مشکالت  آنها ایمان بلکه ،رساندمین یآسیب محکم پیوند این به و مرد زن خطاهای تنهانه

 .شودمی افزون روزروزبه

 د.زنمیرابطه حرف اول را  نیدر ا یریپذتیمسئولو  هستند پایبندی خود عهدها بر رابطه نیا در مرد و زن 

 و گیرندمی قرار باشند باید که جایی در هریک و شناسندمی را خود نقش رابطه نیا در مرد و زن از کیهر 

 .پردازندمی فهیوظانجام به

 دورازبه اجتماعی یهایریپذنقش مادگیآ و کرده پیدا بروز استعدادها ،قرار گرفت خود جای در هرکس وقتی 

نمی استعدادها رشد بر را راه تراشیعیب و ییجوبیع با نی؛ بنابراشودمی ممکن هازدگی جو و هاآسیب

 .بندد

 یهامسئولیت و وظایف روی تمرکزشان و شدهدور  مقایسه و توقع فرهنگ از مرد و زن رابطه نیا در 

 .بود خواهدخودشان 

 یبرا نیزوجاست و  برخوردار یادیز تیاهم ازدرست  رشد و صحیح تیو ترب فرزندآوری رابطه، این در 

  .کنندمی یزیرآن برنامه

 اساس بر نیسایر با درست یریگارتباط قدرتو مرد  زن صحیح، رشد و امنیت حس خاطربه رابطه این در 

 .دهند گسترش را برادری ایمانی سطح در روابط توانندمی و داشته را حق احکام

 سوءظن نآ به نسبت و اندخوب حس از سرشار دارد، خدا از ییبو و رنگ که یزیچ و هرکس و خدا به هاآن 

 .ندارند

 بهتر هرچه و داده ارتقا را خود همسرانة ارتباطی یهامهارت که اندتالش در روز هرارتباط خود  در زوجین 

 .باشند خود جایگاه و نقش در

 ایشان درونی یهاارزش و شده رفع افراد نیاز ،...و جایگاه ،سن ،جنسیت تناسببه آن در که ییهامهارت 

 . یابد پرورش استعدادهایشان و شود دیده



14 
 

 عمل عرصه به داده، بروز نحو بهترین به را یشهاتوانمندی ،برخاسته که بیابد را توان این او کهینحوبه 

 .بماند نیکو مسیر این در و برساند

 دانست یاوصاف چنین به مزین شودینم را یارابطه چرا که ست،ینروابط دیگر  مانند رابطه، این . 

 دارد قرار روابط تمامی در صدر و اولویت در او به عشق و خدا والیت رابطه این در. 

 آموخت را ییهامهارت شودمی نی؛ بنابرادارد جریان رسولش و خدا والیت ذیل روابط قواعدرابطه  این در 

 .شود الهی رحمت نزول استمرار سبب که

 یا روابط امنیت بخواهد چیزی یا کاری اگر پس ،است مهم خیلیاحکام خدا  و هاحرمت ،حدود تیرعا 

 یهافرهنگاز  یخبر در این رابطه بنابراین. شودمی زیپره آن از بیندازد خطر به را بر آن حاکم الهی حدود

 .ستین ...وو رفتار و صفات زشت  نادرست

 این از... و کینه ،حسد مثل ناشایست صفات بروز یا و ناامیدی و یاس ،رسول و خدا والیت رشیپذ سبب به 

 . است دوربه رابطه

  بازوهای  نیروها و عنوانبهفرزندانی تواند بستری امن و مطمئن برای تربیت می دارد که حریمیای رابطهچنین

فرزندانی که با هرچه بیشتر شبیه شدن به پدر حقیقی خود  .ایجاد کندی بعد هامحکم یاری دین خدا در نسل

 در زمره یاران امام زمان )عج( قرار خواهند گرفت. هایعنی رسول مهربانی

 

 مقاصدی دیگر در ازدواج

تری را نیز در نظر گرفت. این مقاصد توان مقاصد جزئیمی، در ازدواج جاری شدن مودت و رحمتعالوه بر مقصد 

 بستگی به این دارد که زوجین آن را در رابطه خود در نظر گرفته باشند یا نه.

 زوجیت غریزی

 زوجین در هر ؛ لذاشود، تحقق زوجیت غریزی استطبیعی با هر ازدواجی محقق می صورتبهیکی از مقاصدی که 

 زوجیت غریزی را دارند. یامرتبه

خداوند متعال برای بقای نسل انسان و حفظ مجتمع و جامعه انسانی، در طبیعت انسان غریزه و میل جنسی  ازآنجاکه

لذا این سطح از روابط زوجین در  ،برای تمایل و کشش به برقراری پیوند با جنس مخالف خود را قرار داده است

مجاز نیستند غیر از  وجهچیهبهشود. در این صورت مرد و زن مکلف، میی وهله اول منجر به اطفای غریزه جنس

 آن احکام متعددی وجود دارد. تبعبهزمینه روایات و  نیدر ازوجیت شرعی، شهوت خود را ابراز کنند. 
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توانند میزوجین  مقصد، بهباتوجه، و انواع زوجیت 1در سطوح مختلف و ارتقای آن حفظ ارتباط میان زوجین برای

 حفظ شرایط زوجیت مقصد اصلی گفته شد، ترشیپکه  طورهمان. مند شوند، همفکری و همدلی بهرهیکالمهماز 

 .زوجیت قرار داده است واسطهبهبرای دریافت مودت و رحمتی است که خداوند متعال 

و مهارت و تدبیر الزم را در سطح زوجیت غریزی الزم است هریک از طرفین رفع نیاز طرف مقابل را در نظر بگیرد 

 در تعامالت خود لحاظ نماید.

حالل برای انسان مقرر نموده است، زوجین باید مراقب  صورتبهرا نیاز غریزی و رفع آن  متعال خداونداز آنجا که 

حتی القائات درونی باید در  و ، رفتار، حاالتگفتنسخن، هرگونه ارتباط از طریق زوجیت باشند در این سطح از

 راستای حفظ کرامت انسانی طرف مقابل و رفع نیاز او به بهترین و نیکوترین صورت باشد. 

 :از اهمیت زیادی برخوردار است موارد زیردر این زمینه همچنین 

 ؛رفع این نیاز و تحقق این سطح از زوجیت در راستای جلب هرچه بیشتر مودت و رحمت 

  از منافع حاصل از این مودت و رحمت در راستای یمندبهره: 

o  دوری از گناه، 

o علم و ایمان افزایی. 

   و... السالمعلیهم رسول بیتاهلایجاد پیوند و مودت با 

 لذا ؛این سطح از زوجیت و برقراری ارتباط درست در آن مستلزم داشتن فکر درست استتوجه درست به بنابراین 

 :در این سطح از زوجیت و نحوه روابط زوجین در آن، نکات زیر حائز اهمیت است

  این سطح از زوجیت نباید اختاللی در پاکی، ایمان و اطاعت از رسول برای زوجین ایجاد کند.  

 هنباید به بهانه این رابط کامل تبیین شده است صورتبهنقش زن و مرد در جامعه توحیدی و اسالمی  ازآنجاکه ،

 .اجتماعی خود غفلت کنند ی خانوادگی وهاقشزن و مرد از ن

 دیگر یکروحیات و خلقیات قرار داده است و با شناختی که از  هاهریک از زوجین با انس و الفتی که خدا بین آن

 در این سطح از زوجیت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. توانندمیدر حیطه موازین شرعی اند، پیدا کرده

 ی زن و مرد در این زمینه برای هریک از طرفین موجب رضایت و بهینه شدن هاهمچنین در نظر داشتن تفاوت

 2. شودمیروابط در این حوزه 

                                           
 ( مراجعه شود. 1برای آشنایی بیشتر با سطوح مختلف روابط، به کتاب بلوغ عاطفی )رشد  0
 های زن و مرد، به کتاب تدبر در ساحت بیت مراجعه شود. ت بیشتر در زمینه تفاوتاطالعابرای  1
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  ،انوادگی های خمسئولیتهریک از زوجین متناسب با شاکله، تربیت، روحیات، مزاج و حتی شرایط متغیر زندگی

مین به ه. هستندتی را در این سطح از روابط برای رفع نیاز دارا اقتضائاو اجتماعی، وضعیت روحی و جسمی، 

تواند موجب اختالل در روابط میکاری اشتباه است و  و...رفتار  ،نسخه واحد در جزئیات سخن پیشنهاد دلیل

 زوجین بشود. 

 فاده کرده است و است یک از زوجین با امکان مودت و پیوند و انسی که خدا بین آنها برقرار بنابراین الزم است هر

متناسب با شرایط زندگی  1ی عقلی و شرعی در روابطهاو اطالع از معیارها و میزان درنظرداشتن ،از قدرت تفکر

 را به کار گیرد. هااستفاده نموده و آن یشهاخود، فرهنگ و آداب و انتظارات طرف مقابل از مهارت

حتی مقاصدی در سطوح باالتر، همانند اطاعت و عمل به  ،با مدیریت و تدبیر درست این سطح از رابطه زوجیت

 در ابرازات اجتماعی یریپذتیوالدستورات خدا و رسول و ولی الهی در سطوح دیگر اجتماع و رشد و تحقق روحیه 

  2. توان محقق کردمیرا 

 

 زوجیت سكونت 

 .است سکونت مقصد دهند، ارتقا و کنند حفظ را خود نیب رابطه آن تحقق یبرا توانندمی نیزوج که یگرید مقصد

 محصول پیوند بنابراین ؛شودمیهر یک از مرد و زن  و آرامش این نوع از زوجیت، زوجیتی است که موجب سکونت

این آرامش در پناه مودت و رحمت  .شودمیزن و مرد همین آرامش است و بدون ازدواج نیز چنین آرامشی برقرار ن

 تواند به چنین زوجیتی دست یابد.میفرد خود را در معرض مودت و رحمت نگذارد، ن کهدرصورتیتثبیت شده و 

                                           
توانند به روایات و احكام در زمینه مباشرت، احكام حالل و حرام مراجعه نموده و مخاطبین را به رساله مرجع تقلید در این زمینه می ارائه دهندگان0 

 خود ارجاع دهند.

 توان به کتاب خانه متصل به خانه رسول دفتر اول، خانه دوم، حجره سوم و مباحث فصل همدلی مراجعه نمایید.ر این زمینه میبرای مطالعه بیشتر د1 



17 
 

فات رحمت الهی زمینه شکوفایی ص ،با چنین زوجیتی بنابراین ؛این زوجیت است کنندهبیانسوره مبارکه روم  21آیه  

شود. به برکت این زوجیت است می میان زوجین و خانهآورد و موجب افاضه فیض در مینیک و شایسته را به وجود 

که سایر انواع زوجیت نیز به شایستگی قابل تحقق است. بدین ترتیب رحمت و مودت عامل اصلی در سکونت فرد 

تواند زمینه را برای سایر خیرات و منافع در زندگی انسان از نظر جسمی، ظاهری، معنوی و روحی فراهم میاست و 

 سازد. 

 

 رفتنیذالفت گرفتن و الفت پ ت،یزوج نیا هیپا رایالزم است، ز ینزوج عاطفی بلوغ ت،یوجنوع ز نیبه ا دنیرسبرای 

 نوع الفت گرفتن به بالغ شدن فرد وابسته است.  نیا اتیزن و مرد با هم است. بر اساس روا

ه ک یعواملترین . از مهمهستندزوجیت عواملی که موجب هماهنگی و الفت گیری است، بسیار مهم سطح از در این 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می ،دهد ارتقا را نیزوج انیم روابط از سطح نیا تواندمی

 داریاخالق و دین  

  ،غیبت و تهمت، نام زشت بر یکدیگر گذاشتن مانند پرهیز ازمقید بودن به اخالق اجتماعی 

  رعایت حقوق دیگران 

ازدواج سكونت

سكونت وآرامش

 رحمت الهي

ت،
ود
و م
ت 
حم
ر

 
ت
كون
 س
لي
اص
ل 
عام

 

 زوجیت سكونت2تصویر 

سایر انواع  سكونت، به برکت زوجیت

 زوجیت نیز به شایستگی قابل تحقق است.
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  ،جویی، طعنه زدن، تمسخر اخالق رذیله اجتماعی همانند عیب ویژهبهدوری از گناهان و اخالق رذیله

 زا و هدف بدون ،یشوخ به ولو بیط ریغ و ثیخب جمالت و کلمات جا، نا به سخنان از مراقبت ،کردن

 فرد خوشایند ای عادت یرو

  و یزدگشتاب ار،یمع بدون رسوم و هافرهنگ ،یشرع و یعقل اریمع بدون دهینسنج یرفتارهادوری از ...

  .ستین خدا تیرضا مورد که یالقائات و حاالت ای

 نغز تجمال و کلمات از استفاده تأمل، و تفکر با مواجهات کردن میتنظ و روابط یبرقرار و گفتنسخن 

 روابط در نیریش و

  بایدونبایدها و یاله احکام اساس بر القائات و حاالت و رفتارها میتنظ 

  گرفتن حقوق دیگران ننادیده 

  ،و اظهار نارضایتی و قدرناشناسی  غرزدندوری از توقع 

  ها با مهارت کارگرفتنبهی دو طرف و هایناتوان و هاتوان درنظرگرفتن گر،یکدی از متقابل درک داشتن

  امکانات تدبیر و محاسبه شرایط و

  ترک محرمات  ارتقای تقید به احکام و دستورات الهی و رعایت حالل و حرام، عمل به واجبات و 

  1انس و تدبر در قرآن و مطالعه روایات و ادعیه  

 ...و  

 مثالعنوانبه. شودمیدر خانواده و جامعه  گریتحقق سکونت و آرامش در روابط موجب تحقق اهداف د

آرامش و  یرشد درست فرزندان، القا ،ییافزا مانیمنجر به ا نیبرکات حاصل از سکونت در روابط زوج

 .شودیم و... یاجتماع یهاتیسکونت در فعال

                                           
 تواند راهگشا باشد.می و...برای مهارت افزایی در این زمینه قرائت و انس و تدبر در سور مبارکه حجرات، همزه، مطففین، ماعون 0 
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زو  ت سكونت

م     ود     ا    
رعا ت ح و  د   ا ا  ماعي

دور  از   ا ا  و 
ا    ر  ل 

ع    و ي

     زد 

 م   

 و   از د   ا 

   ت و همت
نا  ز ت    
         ا   

   زد 

ا هار نار ا  ي

  رنا  اسي

        احكا  و 
دس ورات الهي

رعا ت ح   و ح ا  

عمل    وا  ات

    م  مات

ان  و      در   آ 

م ال   روا ات

 وان   ادع  

 
 بر زوجیت سكونت مؤثرعوامل  3تصویر 

 یفرزندآورزوجیت برای 

 توانند برای تحقق آن ارتباط برقرار کنند، زوجیت برای فرزند است.مقصد دیگری که زوجین در روابط خود می

ا این که ب تواند باشددعا و نیت و طلب فرزند صالح برای بقا و صالح جامعه از مقاصد اصلی در روابط زوجین می

  گیرد.میمقصد و تحقق آن یک خانه شکل و رنگ و بوی خانواده را بیشتر به خود 

شود. از طرفی مسلم میفرزند ختم ن تولد ازدواجی در انسان بهدهد هر مینشان  ،0سوره مبارکه شوری 5۵و  4۴ آیات

تواند به دالیل مختلفی میاین موضوع که بر اساس  شود.بر اساس فرزندآوری بنا می هااست که برخی از ازدواج

 . دیابمیترین غایت به این موضوع اختصاص و یا الاقل مهم گرفتهصورت پذیرد، غایت زوجیت در فرزند قرار 

 : مشاهده نمود السالمعلیهاز قول حضرت زکریا  در سوره مبارکه مریمتوان میاهمیت این سطح از زوجیت را 

                                           
 تواند مؤثر باشد.ر در این زمینه میانس و تدبر در آیات زی0 

(أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ 19لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ )مبارکه شوری:  سوره 

آفریند، به هر که خواهد فرزندان اناث )دختر( و به هر که تنها خدا راست ملک آسمانها و زمین، هر چه بخواهد مى (21هُ عَلیمٌ قَدیرٌ )یَشاءُ عَقیماً إِنَّ

 (19کند. )خواهد فرزندان ذکور )پسر( عطا مى

که او )به صالح خلق( دانا و )به هر چه خواهد( تواناست. گرداند، دهد، و هر که را خواهد عقیم )نازا( مىیا در یک رحم فرزندان پسر و دختر قرار مى

(21) 

زو  ت 
ف زن آور 

 ل  ف زن  صالح

  ا و ص ح  ام  

 زوجیت فرزندآوری4تصویر 
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 (۶-۵)سوره مريم،  بي رَِضيًّاِمْن آِل يَْعُقوَب َواْجَعلُْه َر  َوإِِّني ِخْفُت الَْمَواِِلَ ِمْن َورَاِِئ َوكَانَِت اْمَرأَِِت َعاِقرًا فََهْب ِِل ِمْن لَُدنَْك َولِيًّا يَرِثُِني َويَرِثُ 

و من پس از خود، از بستگانم نسبت به حفظ آیین تو بیمناکم، و زنم نازاست، پس مرا از جانب خود فرزندی عطا »

 «هم وارث من باشد و هم وارث خاندان یعقوب، و ای پروردگار من! او را پسندیده گردان.که  کن

از روایات نسبت به ازدواج با کسی که فرزندآور نیست، نهی  اهمیت این موضوع تا حدی است که در برخی 

که  یفرزندآور میل بهشده تا  یسازفرهنگدر این زمینه  یاژهیوهم به شکل  بیتاهلدر روایات  است. گرفتهصورت

 حسی غریزی است، به سمت عواطف معنوی و مقاصد الهی سوق داده شود.

که  ودهبنسل مسلمین از این نوع ازدواج در ازدیاد و تکثیر  یمندبهرهمختلف،  یهادورههمچنین یکی از توفیقات در 

 سادات و محبین آلمسلمین، تعدد اوالد  شیافزاتدبیر مناسب و خردمندانه و از روی هوشیاری بوده است.  عنوانبه

ی هاحرکت نیترمهمآنان، اهلل، موجب نزول برکت بر همه هستی و مردم جهان بوده و از بارزترین باقیات الصالحات 

 سیاسی در طول تاریخ است.

ن با زوجی ترین مسائل تدبر در ساحت جامعه و تاریخ است.پیچیده حالنیدرعترین و درک این موضوع یکی از مهم

 در عالَم شوند. بیتاهلتوانند موجب افزایش محبین میمندی از این نوع ازدواج بهره

یر کالم و تأث درنظرگرفتنباقیات صالحات الزم است با  عنوانبهو تولد فرزندان صالح  فرزندآوریزوجین با قصد 

تارها و حاالت خود نسبت به یکدیگر حتی طرز فکر و القائات به هنگام رابطه با همدیگر، روابط خود فمواجهات، ر

ه هنگام مباشرت و انعقاد نطفه، والدین ب گفتنسخنرا اصالح کرده و ارتقا دهند. در این زمینه حتی نوع و میزان 

 ...وبرند، حتی تخیالت و تفکراتی که نسبت به یکدیگر دارند، میزان محبت و عالقه کلمات و جمالتی که به کار می

بر تولد کودکی سالم یا ایجاد اختالل در تولد کودک نقش دارد. همچنین اصالح روابط از طریق سخن و رفتار و 

 1 بعد از تولد کودک بر تربیت، میزان هوش و رشد کودک اثر بسزایی دارد. حاالت و ارتقای آن قبل و

ی خود روابط خود را برای تولد فرزندی صالح و سالم هاتوانند با ارتقای آگاهی و علم و مهارتمیهمچنین زوجین 

لد تأثیری که در تو، ایفای نقش درست توسط زن و مرد متناسب با فرزندآوریارتقا دهند. همسویی و مشارکت در 

در راستای تحقق  فرزندآوریمقصد  قراردادنو ارتقای نقش زن و مرد در جای خود،  هاکودک دارند، ایفای نقش

  را محقق نمایند. هاتوانند با همدلی آنمیمقاصد الهی و معنوی از جمله مواردی است که زوجین 

 

 

                                           
روایات مرتبط با انعقاد نطفه در زمینه سخن گفتن موقع انعقاد نطفه یا تخیالت و افكار مربوط به فرد دیگر در تواند به در این زمینه می ارائه دهنده0 

 این زمان مراجعه نمایند. 
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 زوجیت سكینه، یا زوجیت دینی

 ینهکنند، زوجیت دینی یا زوجیت سکتوانند برای تحقق آن ارتباط برقرار مقصد دیگری که زوجین در روابط خود می

 است.

 یجزئمحصول این زوجیت، سکینه و آرامشی از نوع ایمان است و در قواعد کلی با دو مورد فوق یکسان و در قواعد 

اً با کند. صرفیکی از انواع زوجیت حساب نمی عنوانبهعرفاً کسی آن را  کهقدریبه، داردبا آن تفاوت  و احکام کامالً

رسند. زوجیت مثبت با محوریت ولیّ این نوع زوجیت است که افراد به صالح و فالح ابدی و یا خسران دائمی می

 افتد.اتفاق می 2اولیای طاغوت محوریتو زوجیت منفی با  1الهی

 
 زوجیت سكینه 5تصویر 

                                           
 العَظیمُ * وَ الفَوزُ ذلِکَ وَ فیها خالِدینَ األَنهارُ تَحتِهَا مِن تَجری جَنَّاتٍ یُدخِلهُ رَسُولَهُ وَ اهلل یُطِعِ مَن وَ اهلل حُدُودُ تِلکَ :01و  03سوره مبارکه نسا، آیات  0

 داخل را او کند، اطاعت رسولش و خدا از که هر و است، الهى مقررات اینهامُهینٌ؛  عَذابٌ لَهُ وَ فیها خالِداً ناراً یُدخِلهُ حُدُودَهُ یَتَعَدَّ وَ رَسُولَهُ وَ اهلل یَعصِ مَن

 نافرمانى را او رسول و خدا که هر و .است بزرگ کامیابى همان این و اندجاودانه آن در که است جارى نهرها درختانش پاى از که کندمى هایىبهشت

 .بود خواهد بارى خفت عذاب او براى و بماند آن در همواره که آورد در آتشى به را وى نماید، تجاوز او حدود از و کند

 لَكانَ هِبِ یُوعَظُونَ ما فَعَلُوا أَنَّهُم لَو وَ مِنهُم قَلیلٌ إاِلَّ فَعَلُوهُ ما دِیارِکُم مِن اخرُجُوا أَوِ أَنفُسَكُم اقتُلُوا أَنِ عَلَیهِم کَتَبنا أَنَّا لَو : و71َتا 11سوره مبارکه نساء آیات

 عَلَیهِم هللا أَنعَمَ الَّذینَ مَعَ فَأُولئِکَ الرَّسُولَ وَ اهلل یُطِعِ مَن مُستَقیماً * وَ صِراطاً لَهَدَیناهُم * وَ عَظیماً أَجراً لَدُنَّا مِن لَآتَیناهُم إِذاً * وَ تَثبیتاً أَشَدَّ وَ لَهُم خَیراً

 به تن که ردیمکمى مقرر آنان بر اگر عَلیماً؛ و بِاهلل کَفى وَ اهلل مِنَ الفَضلُ * ذلِکَ رَفیقاً أُولئِکَ حَسُنَ وَ الصَّالِحینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ

 رایشانب قطعاً بستند،مى کار به شودمى داده آنان به که را پندى اگر و کردندنمى عمل آنان از اندکى جز شوید، بیرون خود هاىخانه از یا دهید کشتن

 هر و. کردیممى هدایتشان راست راهى به حتما و .دادیممى آنها به بزرگى اجر خود پیش از[ هم ما] صورت آن در و .بود مؤثرتر قدم ثبات در و بهتر

 و صالحان، و شاهدان و پیشگان راستى و پیامبران: از[ عبارتند که] داده موهبتشان خدا که بود خواهند کسانى با آنها کند، رسول و خدا اطاعت که

 .کندمى کفایت خدا آگاهى و خداست جانب از تفضّل این .هستند همدمانى نیكو آنان
 ینَالَّذ مِنَ أَهدى هؤاُلءِ کَفَرُوا لِلَّذینَ یَقُولُونَ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِالجِبتِ یُؤمِنُونَ الكِتابِ مِنَ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ لَم : أ21َو 20سوره مبارکه نساء آیات 1

 طغیانگرى و تىب هر به که ندیدى اندیافته اىبهره کتاب از که را کسانى نَصیراً؛ آیا لَهُ تَجِدَ فَلَن اهلل یَلعَنِ مَن وَ اهلل لَعَنَهُمُ الَّذینَ * أُولئِکَ سَبیالً آمَنُوا

 اورىی او براى هرگز کند لعنت خدا را که هر و کرده لعنتشان خدا که هستند آنها !ترندرهیافته مؤمنان از اینان: گویندمى کافران درباره و گروندمى

 .یافت نخواهى

زوجیت دینی 
یا زوجیت  

سكینه

سكینه و 
آرامش، از 
جنس ایمان
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دو تحت والیت ولی الهی قصد تحقق و استقرار کلمه  شود که هرمیاین سطح از زوجیت بین زوجین زمانی محقق  

توحید را در جامعه داشته باشند و در این مسیر زن و مرد از امکانات زوجیت خود تحت لوای رسول و ولی الهی 

 را محقق کنند.  مدنظرتوانند مقاصد خود می د اتمّو با ایفای نقش زنانه و مردانه در ح بهره برده

، علیهااهللسالم و حضرت خدیجه علیه و آله اهللیصل هایی همانند زوجیت حضرت رسولاین سطح از زوجیت نمونه

ت. اس ذکرقابل و... هماالسالمیعل، حضرت ساره و حضرت ابراهیم علیهااهللسالمو حضرت زهرا  السالمعلیه امیرالمؤمنین

 شود. ی زوجیت سکینه در تاریخ همراه با پیوند ازدواج بوده و باالترین سطح زوجیت محسوب میهااین نمونه

 دهد.میبرقراری رابطه ازدواج خداوند مودت و رحمت را قرار  محضبهالبته توجه به این نکته ضروری است که 

راد شود افمیهای زوجیت سکینه که مطرح شد، باعث نهبه نمو السالمعلیهم بیتاهلگاهی ارادت شیعیان و محبین 

بدون تحقق بلوغ و شرایط الزم برای این نوع از زوجیت، انتظار تحقق چنین زوجیتی را در روابط خود و همسرشان 

رابطه  گیرند و به کل ایناین سطح محقق نشود، سطوح دیگر زوجیت را نیز در نظر نمی کهیو درصورت داشته باشند

 شود.کنند. همین تصور غلط باعث اختالل در روابط زوجین میمیتلقی  و...فایده را منفی، مضر، بی

 ؛ لذاگیردولی الهی سرچشمه می و زن و مرد از رسول کامل یریپذتیوالحاکم بر این نوع از زوجیت از  فضای

زن و مرد در راستای  نقشادبیات، رفتارها، حاالت و القائات روابط میان زن و مرد در این سطح در راستای ابراز تام 

های . هرچه شبیه بودن به رسول در وجه زنانه و مردانه از اهداف و ویژگیاستتحقق اهداف الهی رسول در جامعه 

 1است. حاکم بر روابط زوجین در این سطح 

ی یکدیگر برای هامندی زوجین از توانهای نو، داشتن ابتکار عمل در رابطه زوجیت، بهرهخالقیت و دادن ایده

ی همفکری زوجین در این سطح از هاو تحقق اهداف رسول در جامعه و برقراری کلمه توحید از ویژگی ییافزاهم

 . استرابطه 

 

                                           
بن انین علی علیه السالم و حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در کتاب الفضائل )متوانید به گفتگویی از امیرالموبرای مطالعه بیشتر در این زمینه می0 

 آمده است مراجعه نمایید.نیز که در کتاب تدبر در ساحت بیت  ،21 فحهالقمی( صشاذان 



23 
 

 

متناسب با شرایط و مقاصد الهی تعریف شده توسط  ،هریک از زن و مرد در روابط زوجیت در نقش خود قرارگرفتن

با همدلی مؤمنانه و شناخت جامع و کامل زن و مرد از نقش خود و شرایط و اقتضائات برای ابراز درست  ،رسول

  1. گیردسرچشمه می

  شدن ارتباط زوجین مؤثرنكردن، راهی برای مقایسه 

 یهازن و مرد و داشتن نقش نیب زیزن و مرد شرط الزم است، وجود تما تیتقارن و کفو ت،یدر زوج نکهیا بهباتوجه

لکه مانع از ارتقای رابطه زوجین نیستند ب تنهانه هااین تفاوتاست.  یامر الزم زین تیزوج نیا یفایا یبرا یاختصاص

 تیوجز تیفیک باالبردنتواند در می زهایتما نیاست توجه به ا یعیطب شود.میباعث رشد و تحقق اهداف زوجین 

 کند.  فایا ینقش مؤثر

 زهایماغفلت نسبت به ت اما ،روابط زوجین را به بهترین شکل سامان دهیم میشود تا بتوانمیموجب  زهایشناخت تما

سوره مبارکه  32در این راستا آیه  .روابط زوجین خواهد شددر  یو عدم بلوغ و کارآمد یموجب اختالف و ناهنجار

نساء نیز به تمنا نکردن فضل و توانی که خدا برای هریک از زن و مرد به دلیل تحقق اهداف زوجیت قرار داده است 

  2. کنداشاره می

                                           
برای اطالعات تفصیلی در این زمینه به صوتهای سلسله جلسات تصویرسازی از رخدادهای صدر اسالم فصل اول و دوم حیات شریفه حضرت خدیجه 0 

311htو صدیقه طاهره سالم اهلل علیهما و جایگاه زن در امت به آدرس  t p://ol ol el m.i r /?cat  مراجعه شود.  =

ءٍ  کانَ بِكُلِّ شَیْفَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَبَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ  وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى1 

آرزو )و توقّع بیجا( در فضیلت و مزیّتى که خدا به آن بعضى را بر بعضى برترى داده مكنید که هر یک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند  (31عَلیماً )

 (31ا به همه چیز داناست. )خواهید از فضل خدا درخواست کنید )نه از خلق( که خدمند شوند. و هر چه مىبهره

مودت و رحمت

زوجیت سكونت زوجیت غریزی
زوجیت برای 
فرزند آوری

زوجیت سكینه 
یا دینی

 انواع زوجیت6تصویر 

http://ololelm.ir/?cat=311
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تمایزها

شناخت 
تمایزها

ساماندهی روابط 
زوجین به بهترین شکل

غفلت از  
تمایزها

 اختالف
 ناهنجاری
 عدم بلوغ
  عدم کارآمدی 

 تاثیر شناخت و غفلت از تمایزها 7تصویر 

 یاست که برا ییتقوامیزان به  کیهر  شکوفایی استعدادها و رشد، 1است یکی «یانث»و « ذکر» تیغا نکهیا بهباتوجه

یعنی هریک از زن و مرد در این رابطه به میزان شناخت و پروایی که از  .کنندمیاهداف این رابطه رعایت به  دنیرس

مقدر نموده است را شناخته و منطبق بر آن عمل کنند تا به رشد و  هاو نبایدهایی که خدا برای آن هاباید ،خدا دارند

 شکوفایی برسند.

مقایسه و تمنا در زوجین شکل نگرفته و شود می، عالوه بر شناخت نقش هرکدام باعث مرد و زن یزهایبه تما توجه

 آسیب و خللی وارد نشود. هابه روابط آن

                                           
بستر  زنان براساس آیات قرآن و روایات نقش زن که از او با عنوان انثی و نساء یاد شده است با لینت، نرمی، انعطاف و مهربانی تناسب دارد. همچنین0 

 انه با اوست. هایی که دارد مدیریت درون خنزول رحمت و مهربانی و لطف خداوند برای خانه و جامعه است و با ویژگی

ش ت و نقاز سوی دیگر مرد که با عنوان ذکر و رجل در آیات از او یاد شده است، با ویژگی سعی و حرکت، مدیریت بیرون از خانه به او سپرده شده اس

 بودن قوام با تناسب در مرد توالی نأگیرد. شمی بر بلكه رزق معنوی را نیز در ،شوداین وظیفه تنها در تأمین رزق مادی خالصه نمی .قوامیت را دارد

 .است سرپرستی نیز والیت لوازم اوست و از

راجعه م های ساختار وجودی جامعه، تدبر در ساحت بیت، تدبر در ساحت جامعهکتاب توان بهمطالعه بیشتر در زمینه تعریف و نقش زن و مرد میبرای 

 113 سوره مبارکه نساء، 31 -31المیزان ذیل آیات مربوط به بحث زن و مرد مثل آیه نمود. همچنین مطالعه تفاسیر موجود همانند مطالب تفسیر 

 باشد. در این زمینه راهگشا می و...سوره مبارکه بقره 
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  خاتمه

 ی انسانی تا باالترین روابط ایمانی و والییهاروابط زوجین از سطوح نیاز

ودن را رابطه بر اساس انسان ب سطح روابطترین هستند. شاید بشود بدیهی روابطسطوح متفاوتی از دارای  هاانسان

مطرح نیست، بلکه تنها وجه انسان بودن است که  ها.. آدم.شهر، نیاز و ،دین ،سطح از رابطه فرهنگ نیدر است. دان

 . دارای ارزش است

ای هرابط ،میتعامل و پیوند برقرار کن اشیدارنیدکه هم دین من است، به حیثیت  جهتازآنحال اگر با این انسان 

 .استیک رابطه دینی برادری  ،م. این رابطهیارا تشکیل دادهتر و متکی بر احکام خداوند متعالی

 همان نکات سطح رابطه ،نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که شاید بسیاری نکات این سطح از رابطه در نگاه اول

 .گرددتری مستحکم میبه شکل مقدس ،ایمان و احکام خداوند است ،دین پیوند مبنای این ازآنجاکهاما  انسانی باشد

 رحمت و خیرات فراوانی در منشأ تواندهم است که می ارتباطات دینی و باوری افراد با أطور خالصه برادری منشه ب

  .زندگی فرد گردد

ن پیوند مجدد به ای ینیزبیرعطف با خویشان و نزدیکان یکی دیگر از پیوندهای بدیهی برای انسان است. اگر با عینک 

از جهت انسان بودن یکی از شعب پیوندهای انسانی و از جهت هم دین بودن یکی از شعب  توان آن رامی ،نگاه کنیم

ط . با همین نگاه مشخص است رواباست که اکنون به پیوند ارحامی نیز آراسته شده پیوندهای ایمانی برادری دانست،

 .دارای ارزشی چندگانه است خویشاوندی

روابط حاکم بر آن پیوندهاست و آن موهبتی است که جاری شده و  ورای ایرابطه ،روح کلی تمام پیوندهای فوق

 . شودنامیده میرحمت خاص والیت  ،این روح پیوند. گرددروح کلی آن می

ه کند یا از ناحیهر انسانی در امورات زندگی خود تابع باید و نبایدی است. حال یا آن را از ناحیه خداوند دریافت می

 رسد امکان ترسیم مسیر سومی وجود ندارد. غیر خدا. بنابراین هر کس یا تابع والیت خداست، یا غیر از آن. به نظر می

 

واقف شده و بتواند ظرفیت خود  و...الهی  یدهاینباو  هاباید ،حکام خودشود انسان بر اعطف با ولی الهی باعث می

شاید با این دیدگاه بشود رشد هر انسانی را متناظر و متناسب با روابط  .را برای رشد در پیوندهای متفاوت ارتقا دهد

  .والیی او دانست

ولی الهی ناتوان باشند قدرت اتصال به هم را با هم است، لذا اگر افراد در تشخیص  نیپیوند با ولی وجه اتصال مؤمن

 نیز نخواهند داشت. 



26 
 

ز اگر بر مدار حق باشد بستر سایر پیوندها نی ،پیوندی در زندگی انسان پذیرش والیت است به این اعتبار مبنای هر

  1.الهی خواهد بود

مطالب مطرح شده درباره رابطه زوجیت و چرایی آن، سطوح روابط میان زوجین متناسب با مقصد و نقش  بهباتوجه 

 شود.را شامل می و...والیی  ،از روابط انسانی، برادری و ایمانی سطوحی ،زن و مرد

 از خطرات ارتقا یافته و روزروزبهشود روابط بین زوجین میتوجه و رعایت حقوق در هریک از این سطوح موجب 

 ها مصون بماند.و آسیب

 روغ نگفتند ،طعنه نزدن، تحقیر نکردن، حفظ احترام ،نکردنیبداخالق ،مثل امین بودن ،بنابراین رعایت حقوق انسانی

  در این رابطه از اهمیت برخوردار است. و...

د، وابط و نیازهای غریزی خوترین سطح آن یعنی رترین و طبیعیرفع حوائج انسانی در ارتباط با همسر از بدیهی 

علم افزایی،  ،همین امر باعث ایمان افزایی .شودمیبرای جریان مودت و رحمت  شیازپشیب یسازنهیزممنجر به 

شده و زوجین را برای رعایت حقوق  و...باالرفتن میزان رضایت و حال خوب در روابط، حس اعتماد و اتکا به خدا 

 کند.میدر سطوح دیگر آماده 

  .شاداب و سالمتی داشت ،انتظار روابط و ارتباطات پویا تواننمیطرف مقابل حقوق  درنظرداشتنبدون 

رعایت حقوق والیی همسر و انجام مسئولیت و  و نیز برادر و خواهر دینی عنوانبهرعایت حقوق مسلمان  طورهمین

ن جریاموجب و را در بر دارد  مطلوب همان نتایج ،استقوام و ولی در این رابطه  عنوانبهتکالیفی که برعهده مرد 

  2. شودمی و تحقق هرچه بهتر مقاصد در انواع زوجیت ،هرچه بیشتر مودت و رحمت

بنابراین اصالح و ارتقای روابط زوجین، منجر به یادگیری و تمرین برای اصالح و ارتقا در سایر سطوح روابط در 

، همفکری و همدلی، اصالح کالمیهمها و اصالح روابط از طریق قششود. همچنین با ایفای درست نمیجامعه 

 ها در جامعه را نیز به همراه دارد.نقش

ای برخوردار است و برکات بسیاری را برای فرد و جامعه است که زوجیت و اصالح این رابطه از اهمیت ویژه روازاین

  آورد.به ارمغان می

 ،1443شعبان  21در شب جمعه  نوشتاراین 

  .به پایان رسید السالمعلیه امیرالمؤمنینبا امداد از  

                                           
 بلوغ عاطفی مراجعه نمایید.: 1های رشد تفكر اجتماعی دورهبرای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتب تدبر در ساحت بیت و  0

 مراجعه شود. «بلوغ عاطفی: 1های رشد تفكر اجتماعی دوره» بیشتر در این زمینه به کتاببرای مطالعه 1 
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 سخن آخر

 

 با عنایت امیرالمؤمنین ،گذشت آنچه

 توسط 

 زاده مریم کوچک و سمیه افشار

 آماده شده است. مرتبط در این حوزه برگرفته از کتب 

 )فهرست کتب در بخش منابع ذکر شده است.( 

  

  محترم و سهولت در انتقال مطالب،دهندگان برای کمک به ارائه

 ها مرضیه وحدانی و یاسمن آصفیبا تالش خانم

 نمودارهایی در متن آورده شده 

 1تولید شده است. و محصوالتی متناسب با فضای مجازی،

 
                                           

 های زیر مراجعه شود:برای دسترسی به متن و محصوالت، به آدرس 0

  ی، در پیام رسان بلهدیتوح جامعه و ادهوخان یتخصص آموزشکانال: 
 ht t ps ://bl e.i r /khanevade_ j amei _ t ohi di  

   :سایت مدرسه خانواده 
 http://quranetratschool.ir/?p=24111  

 

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
http://quranetratschool.ir/?p=24111
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 فهرست منابع و مآخذ

 اتیاو رو اتیآ نیهمچن .است مطالعه شده زوجین یهانقشو  مؤثرارتباط درباره  یکتب مختلفحاضر،  متن هیته یبرا

  است. قرار گرفته یمورد بررس یمختلف

 قرآن کریم 

 یهاسورهمطالعه 

o نساء 

o نور 

o شوری 

o روم 

o ذاریات 

o توحید 

o حجرات 

o همزه 

o مطففین 

o ماعون 

 ترجمه تفسیر المیزان 

  كریمالقرآن الالتحقیق فی کلمات 

 

  تیبمربوط به انتشارات قرآن و اهل ،و خانواده مؤثر ارتباطکتب مرتبط با حوزه  

 نیع در برخی موارد، ممكن است .اندقرار گرفته یکامل مورد مطالعه و بررس به طور یکتب توسط گروه پژوهش نیا

 .شده است استفاده تبک نیکتب ذکر نشده باشد اما از مطالب ا نیمطالب ا

o  تدبر در ساحت بیت 

o تدبر در ساحت جامعه 

o بلوغ عاطفی: 4های رشد تفکر اجتماعی دوره 

o ساختار وجودی جامعه 

o ای متصل به خانه رسول، دفتر اول و دومخانه 

o بلوغ با هم بودنهای اصول و مهارت 

 

 سایر منابع 

o خانواده حوزه در نیرو تتربی نامهنظام 

o حیات شریفه  ،فصل اول و دوم ،جلسات تصویرسازی از رخدادهای صدر اسالمهای سلسله صوت

 زن در امت علیهما و جایگاه اهللسالمحضرت خدیجه و صدیقه طاهره 


