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 بسم هللا الرحمن الر حیم
 

 : نياز های اساسی انسان 

ا ثنساس مي كند نياز به همراهي از جنس مخالف استيش در خود احپهايي كه شخص بيش از ازشايد بتوان گفت مهمترين ني

عاطفي و روحي بخشيده و نياز هاي همه جانبه او حتي امنيت و پناهگاه بودن و حس محبت و ايثار او را بتواند به او آرامش 

 پاسخ دهد . از جمله مهمترين اين نياز ها عاطفي و جنسي است .

 نياز عاطفی : .1

 به تعامل با ديگران نيازمند است و هم به محبت كردن و مورد محبت واقع شدنهر فردي  هم به ارتباط و هم 

 نياز جنسی . .2

 نسان پاسخ گويد ازدواج است .ااين نكته قابل توجه است كه آنچه ميتواند به چنين نياز هاي اساسي و تكويني در  وجود 

 : آسيب های قبل از ازدواج 

 اي آن .روابط آزاد با جنس مخالف  و پيامد هالف ( 

افسار گسيختگي اميال جنسي : زياده روي در ارضاي غريزه جنسي نه تنها باعث ارضاي كامل نميشود ، آسيب زا هم  .1

 خواهد بود . به تعبير شهيد مطهري در اين مورد عرضه هر چه بيشتر گردد هوس و ميل به تنوع بيشتر ميشود .

 احساس گناه . .2

جرز و مزلو هدف واالي انساني را خود شكوفايي ميدانند و آلپورت تبديل وجودي : را يمحروميت از ارزش هاي واال .3

ويد : هر چه انسانها در  طول گرا غايت اصلي بر ميشمارد ، از همين رو فروم نيز مي شدن به انسان كامل و پخته 

 تاريخ ، آزادي بيشتري به دست آورد ، بيشتر احساس تنهايي و انزوا ميكنند .

 ي اجتماعي .بروز ناهنجاري ها .4

 آسيب رساندن به زنان :بيشتر آسيب هاي ارتباط هاي آزاد متوجه زنان است . .5

 بروز آسيب هاي عاطفي : ارضاي نياز هاي عاطفي بايد كنترل شده و قانون مدار باشد . .6

كه ظهور تنش هاي رواني : ارتباط با جنس مخالف گاه به وابستگي عاطفي دختر و پسر مي انجامد . پس از مدتي   .7

وابستگي ها شكل گرفت  ، امكان جدايي از  نظر رواني ، بسيار سخت  و مشكل آفرين ميشود و در چنين مواقعي ، 

 جوانان به افسردگي شديد دچار ميشوند .

بروز آسيب هاي معنوي : كسي كه عقل او بر شهوتش غلبه كند ، برتر از مالئكه ميگردد و كسي كه شهوت او بر  .8

 چهار پايان پست تر است . عقلش غلبه كند ، از

www.jozveban.ir

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 

3 
 

فراواني ازدواج هاي ناپايدار : روابط دختر و پسر اغلب بر اساس جاذبه هاي ظاهري شكل مي گيرد و شرط اساسي  .9

يك ازدواج موفق ، يعني رعايت كفويت بين  طرفين در آنها لحاظ نميشود ، در نتيجه ، ميزان موفقيت كاهش خواهد 

 يافت .

اهداف مورد نظر خويش  را به ه افراد به راحتي  و با صرف هزينه اندك ، امكان نيل به كاهش ازدواج : هنگامي ك .11

صورت پياپي  داشته باشند و بتوانند از اين طريق خود را ارضا كنند ، انگيزه زيادي  براي جايگزيني شيوه هاي همراه 

 با مسئوليت همچون ازدواج نخواهد داشت .

، استمرار اين وضعيت و تجربه مكرر  جنسي را افزون ميكند –اد عطش رواني كاهش لذت جنسي : گرچه ارتباط آز .11

 محرك هاي جنسي ، آستانه تحريك حسي  را باال برده و لذت جنسي واقعي را  به مرور كاهش ميدهد .

 :ب ( دوستي با جنس مخالف و پيامد هاي آن 

 ايدي را برشمرده اند ، بسياري از آنان نيز هر چند برخي از روان شناسان غربي براي دوستي با جنس مخالف  فو

خانواده ، رفتار جنسي  ، روان شناسي زن ، پر خاشگري و بروز حسادت نگاشته اند ، پيامد در مقاالتي كه در باره 

 هاي زير را ذكر كرده اند :

 . پنهان كردن و تحريف هويت 

 . بروز حسادت 

 خشونت در قرارهاي عاشقانه . شافزاي 

 ل .گرايش به الك 

 .  گرايش به سوء مصرف مواد مخدر 

 .  افزايش تصادفات رانندگي 

  . تشديدي درگيري هاي خانوادگي 

 . ) تجاوز هاي جنسي به افراد آشنا ) تجاوز در قرار هاي عاشقانه 

 . ارتكاب بزهكاري و خالف هاي رفتاري 

 . برقراري رابطه هاي جنسي پيشرفته 

 دز و سوزاك و ... .اري هاي مقاربتي مانند ايابتال به بيم 

 . بارداري هاي ناخواسته 

 . اجبار به ازدواج زود هنگام 

 . ابتال به اختالالت هيجاني و عاطفي 

 ناخواسته و اجباري  به برقراري رابطه جنسي  يكي ديگر از  مهمترين پيامد هاي دوستي با جنس مخالف ، وادار شدن

ه دوستي را به عرصه آسيب رسان وفشار اجتماعي تبديل است . اين پديده كه صحنه به ظاهر دلپذير و صميميان

 مدرن معاصر است . ميكند ، يكي از بارز ترين گونه هاي خشونت در جوامع

 : خویشتن داری و مدیریت آسيب های قبل از ازدواج 

يك از كارهاي ميفرمايند : اگر حيا نبود ... از هيچ  )ع(تاكيد بر رعايت حياء در روابط با جنس مخالف  ؛ امام صادق  .1

 زشت دور نميشد ... اگر مردم حيا نداشتند ، از فحشا پرهيز نميكردند .
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آخر آن  وابتداي شهوت ها طرب و شادي است  : ندفرمود )ع(ايجاد نگرش منفي به پيروي از غرائز حيواني ؛ امام علي  .2

 رنج و دشواري .

رستگي در صورت وجود به اين دلبستگي . ؛ امام به دل بستگي شديد به نا محرم و توصيه به واايجاد نگرش منفي  .3

 فرمودند : هر كه عاشق شود چشم بصيرت او كور ميشود و قلبش بيمار ميشود . )ع(علي 

سفارش به تقواي چشم و گوش و زبان و لمس ؛ چراكه بسياري از خطاهاي جنس ياز اين حواس شروع ميشود . امام  .4

يري از تير هاي شيطان و مسموم است و چه بسا با نگاهي كه حسرت طوالني  ميفرمايند : نگاه به نا محرم ت )ع(صادق 

ميفرمايند : غنا )موسيقي مناسب مجالس لهو لعب ( افسونِ رابطه جنسيِ حرام  )ص(به جاي ميگذارد .پيامبر اكرم 

 است ( .

  يد شده است برخي سوره نور بر لزوم رعايت حجاب از سوي زنان تاك 31و نيز آيه  احزاب  59و  53در آيات

روايات در تفسير اين آيات  دست ها تا مچ و صورت را از پوشش مستثنا كرده اند . البته از آرايش و زيت چهره و 

مراجع عظام تقليد نيز همگي  بر وجوب  رعايت اين حد از حجاب  دست ها در مقابل نامحرم بايد پرهيز شود .

 فتوا داده اند .

 ای آن :تشكيل خانواده و كاركرد ه 

اهميت و ضرورت ازدواج : و از نشانه هاي او اين است كه همسراني ) از جنس ( خودتان براي شما آفريد ، تا بدان  .1

آرامش يابيد ؛ ودر بين شما دوستي  و رحمت قرار داد ، قطعا در آنها نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر ها 

هَا ( ، هدف از ازدواج را آرامش و تسكين روان آدمي بيان ميكند ، نياز به نٌوا إِلَيميكنند . اين آيه با عبارت )لِتَسكٌ

 مهر و محبت و داشتن شريك و همراه در زندگي  از مهمترين انگيزه هاي ازدواج است .

در بين انسانها نزديك ترين رابطه عاطفي ميان زن و شوهر برقرار مي شود و اين رابطه در  كاركرد هاي ازدواج : .2

.شهيد مطهري ميفرمايد : ازدواج اولين مرحله خروج  ه و آشفتگي ها نقش موثر دارد راني ها ، اضطرابكاهش نگ

شخصيت انسان است  . بعد از ازدواج وقتي مي خواهيم كار كنيم ،  از خود طبيعي فردي  و توسعه پيدا كردن 

ان به سرنوشت خانواده عالقه مندتر براي من تنها نيست ، آن )من( تبديل به ) ما (  ميشود ؛ به طوري كه انس

 است تا به سرنوشت  شخص خودش و رنج ميبرد تا آنها  در آسايش باشند  . اين اين يك درجه از ) خود ( است .

 . 168) مطهري ، تعليم و تربيت در اسالم ، ص 

 : پيامد هاي مثبت ازدواج 

هن و روان آدمي  غريزه جنسي است و ازدواج سبب كامل شدن ايمان ؛ چرا كه يكي از دروازه هاي ورود شيطان به ذ .1

ميفرمايند : هر جواني كه در آغاز جواني خود ازدواج كند ، شيطان فرياد  )ص(تسكين نياز جنسي ميشود .  پيامبر اكرم 

من در امان داشت . سپس اين بنده بايد در يك سوم  بر مي آورد : اي واي ، اي واي دو سوم دين خود را از دستبرد 

 باقي مانده تقواي الهي پيشه كند .

از جمله مهمترين تحوالت دوران جواني  نياز به استقالل از خانواده و تجربه زندگي جديدي است كه جوان آنرا بنا  .2

 نهد  و رشد و توسعه مي دهد . مي

جموعه جديدي را به با گذر از دوران  كودكي و نوجواني ، افراد تمايل دارند عالوه بر مستقل شدن ، تجربه مديريت م .3

 دست آورند .
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ل از ازدواج  به تناسب نياز خويش از حمايت هاي مادي و غير مادي خانواده و بستگان خويش بهره مند بانسان تا ق .4

 است .

 ازدواج اعتبار اجتماعي  خاصي به فرد مي بخشد . .5

ان خود را رو به افول نبيند ؛ بلكه با گذر زم ازدواج و سپس تجربه شيرين پدر يا مادر شدن  سبب مي شود تا انسان  .6

 وي اوست .عنتداوم حيات خويش را در فرزندان خود ببيند  كه حاصل دسترنج مادي يا م

ميفرمايند : ثمره خلقت جنس مخالف انس گرفتن  )ع(در روايات به آثار ازدواج اشاراتي شده است ؛از جمله امام صادق  .7

ده شدن نياز هاي جنسي و كسب جايگاه ارزشمند پدر يا مادر شدن ذكر با وي ، آرامش يافتن به واسطه او ، برآور

 (  351، ص  21كرده اند . ) حر عاملي ، ج 

 : انتخاب همسر شایسته 

 الف (  معيار هاي همسر گزيني :

 همتايي و مانندي . .1

 خوش اخالقي . .2

 تقوا . .3

 سالمت . .4

 مهارت هاي انخاب همسر شايسته : ب (

 يني .اسي مقدمه همسر گزنخود ش .1

 راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج : .2

 * گفتگو با طرح سواالت دقيق .

 * دقت در گفتار و رفتار .

 * تحقيق از دوستان صميمي ، بستگان ، همكاران و معرفان .

 * مشورت با افراد آگاه ، دلسوز و مطمئن .

 * توكل به خداوند .

 سواالتي براي شناخت بيشتر : .3

 ارز شما چيست ؟ويژگي هاي اخالقي ب 

 دوستان شما را به كدام خصوصيت اخالقي  و رفتاري مي شناسند ؟ 

 از معاشرت با چه كسي آزرده مي شويد ؟ 

 عكس العمل  شما در مقابل فردي كه از وي رنجيده ميشويد ، چيست ؟ 

 ؟ناراحتي خود را چگونه نشان ميدهيد 
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  خاطر ميكند ؟در چه مسائلي سخت گير هستيد ؟ چه مسائلي شما را آزرده 

 آيا تعصب خاصي داريد ؟ 

 مهمترين خصوصيتي  كه داريد همسر شما داشته باشيد چيست ؟ 

  ؟مهمترين خصوصيتي كه مي خواهيد همسر شما نداشته باشد چيست 

  بهتر است عالوه بر  توجه به خصوصيات فردي يا خانوادگي ، از عاليق و حساسيت هاي خاص فرد نيز شناخت حاصل

 شود .

 ازدواج در رویارویی با موانع مختلف : يلهتس 

 اشتغال به تحصيل(  يك

مقاطع حساس تكميلي ) كنكور  ، امتحانات  فاصله ميان عقد تا عروسي كمي بيشتر باشد : بهتر است شروع ازدواج با .1

 و ...  ( همزمان نباشد .

تر شده باشد  و امكان ترك  مراسم عروسي پس از گذشتن يك يا دو ترم برگزار شود تا پايه هاي تحصيلي محكم .2

 تحصيل كمتر شود .

داماد با دلگرمي و اميد ، يكديگر را در مسير تحصيل علم ياري دهند تا به موفقيت هاي بيشتري دست  عروس  و .3

 يابند .

 .با قناعت مي توان آرامش فكري و روحي بيشتري به دست آورد و در مسائل آموزشي و پژوهشي پيشرفت كرد  .4

 امور خانه به يك ديگر كمك كنند .همسران در گگ .5

 والدين و خانواده ها از آنها حمايت كنند . .6

د  و ديدن برنامه هاي تلويزيوني متنوع از برنامه روزانه حذف اكار هاي اضافي و غير ضروري ، مانند مهماني هاي زي .7

 شود تا زامان براي كارهاي مهم فراهم گردد .

مسر در منزل نيست ، درس خواند ؛ زيرا برخي اوقات ، درس خواندن هنگام مي توان هم زمان با هم يا زماني كه ه .8

 حضور همسر ، نوعي بي توجهي به او تلقي مي شود .

 ( سطح تحصيالت : دو 

 اگر سطح تحصيالت پسر پايين تر از دختر باشد  ، او مي تواند همسر شايسته اي باشد به شرط آنكه :

 مسئوليت مديريت خانواده را داشته باشد .فهميدگي و پختگي  الزم براي پذيرش  .1

 دوستدار دانش باشد و مانع تحصيل همسرش نشود . .2

 داراي ويژگي هاي برتري از حيث شغل يا اطالعات عمومي يا سطح خانوادگي  يا ... باشد . .3

 پذيرش  مديريت شوهري با تحصيالت كمتر را داشته باشد .زن توان  .4

 ( مسائل اقتصادي : سه 

 اوند متعال توكل كرد .بايد به خد .1
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پسران ضمن پايين آوردن سطح توقات شغلي خود بكوشند تا شغل مناسبي  بيابند و در اين راه از اشتغال به مشاغل  .2

قت نيز امتناع نكنند . با تالش  و توكل  به خدا مي توان در آينده صاحب موقعيت هاي شغلي پاره وقت  و نيمه و

 مناسب تري شد .

 م انتخاب همسر توجه كنند كه پسر ، جوهره كار  قابليت تامين امكانات مورد نياز را داشته باشد .دختران نيز هنگا .3

 در تعيين مهريه افراط و تفريط نشود . .4

 ون ، تهيه جهيزيه به عهده دختر و خانواده وي نيست .ناز نظر اسالم و قا .5

 جهيزيه و مسكن ، شرايطي براي آغاز زندگي مشترك است . .6

 محسوب نمي شود . ازدواجمانعي براي  ت سربازي :( خدم چهار

 ( طالق پدر و مادر : اگر طالق پدر و مادر مانع ازدواج است ، بايد توجه داشت كه : پنج  

 چه بسا كه دعوا ها و اختالفات دور از چشم فرزندان و پنهاني بوده است  . .1

ممكن است اين خالء ، بوسيله پدربزرگ و مادر عده اي نگران خالء هاي عاطفي فرزندان طالق هستند ؛ حال آنكه  .2

 بزرگ جبران شده باشد .

برخي نيز نگران تربيت ناصحيح فرزندان طالق هستند  ؛ حال آنكه چه بسا فردي كه نگهداري او را بر عهده گرفته ،  .3

 به خوبي وي را تربيت كرده باشد .

 انجام گيرد . فرآيند تحقيق در برخورد با فرزندان طالق همچون ديگران بايد .4

 داليل طالق والدين براي خانواده طرف مقابل توضيح داده شود . .5

 از پدر و مادر او درخواست شود تا در جلسه خواستگاري حضور داشته باشند . .6

 از مشورت و كمك نامادري يا ناپدري استفاده شود . .7

 ( اعتياد والدين يا سوء سابقه آنها : شش 

 ندان نيست ؛ اما در اين زمينه تحقيق و بررسي الزم است .زدواج فرزااين مورد نيز مانع 

 ( سن ازدواج : هفت  

نبايد ازدواج آنان به تاخير بيافتد . ازدواج در اوايل جواني  سبب  اگر دختر و پسر رشد مناسبي  براي زنگي مشترك دارند

خصيت آنها قالب حكمي د شوند و پيش از آنكه شميشود  تا افراد  از تمام نعمت ها و بركاتي كه ازدواج دارد زودتر بهره من

 پيدا كند ، در كنار يكديگر رشد كنند .

 *  نكاتي در باره ازدواج با تفاوت سني معكوس  :

 : اگر در شرايطي سن دختر باالتر بود ، در اين زمينه دختران الزم است به نكات زير توجه كنند 
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د و از عواملي كه شما را فرسوده ميكند  ) همچون حساسيت زياد مراقب آثار گذشت زمان بر روان و جسم خود باشي .1

نسبت به مشكالت زندگي كه نشاط رواني را از بين ميبرد (يا آنچه سبب به هم خوردن تناسب اندام يا از بين رفتن 

 طراوت پوست صورت مي شودبپرهيزيد و بكوشيد با ورزش و مراقبت هاي  الزم ، خود را جوان تر نگه داريد .

 و رفتار هاي خود را با آنها تنظيم كنيد . به عالقه ها و سليقه هاي همسر جوانترتان توجه كنيد .2

 در سنين باال تر ميل جنسي شما كاهش ميابد ، پس به نياز هاي غريزي همسرتان نوجه داشته باشيد . .3

ها مجبور به نگهداري از آنها باشد ،نبايد هشت ( بيماري والدين :در صورتي كه كسي به دليل بيماري  پدر يا مادر يا هردو آن 

، پدر و مادر  نيز از تاخير ازدواج آزرده خاطر  ازدواج را به تاخير بياندازد ، چه بسا فرصت ازدواج هاي مناسب را از دست بدهد

 ستار گرفت .و يا در صورت امكان براي آنها پرميشوند ، پس ميتوان اين مسئوليت را بين خواهران و برادران تقسيم كرد 

 نه  ( سخت گيري در معيار هاي ظاهري : 

 نبايد انتظار باال از زيبايي همسر را مانعي براي ازدواج خود قرار داد چون :

 . زيبايي كامل نيست ، پس بايد سطح توقع خود را نسبت به زيبايي همسر تعديل كرد 

 شف كرد  و عقل را بر هوس حاكم ساخت  خداوند ) جلوه هاي زيبايي فراواني در همسر وجود دارد كه بايد آنها را ك

و اگر زنانتان دلپسند شما نباشد ؛ چه بسا چيزي ناپسند شما باشد  ، در حالي . ( ميفرمايد :  19( :  4در سوره نساء ) 

 كه خداوند خير فراواني را در آن براي شما قرار داده است .

 ميكند رفتار همسر است . زيبايي پس از مدتي عادي مي شود و آنچه مهم جلوه 

  زيبايي امري شدني است و فردي كه براي ازدواج انتخاب ميشود ، با آرايش ، لباس و . . . زيبا خواهد شد . همانگونه

 كه برخي زيبا رويان ، زيبايي واقعي ندارند و در صورت محو پيرايه ها و آرايش ها هرگز مورد پسند نخواهند بود .

 ست . چه سيار دختران خوش سخن و خوش اخالق و پسران مهربان و فهميده كه با اندكي زيبايي امري تركيبي ا

 زندگي مشترك ، در چشم هسر خود زيبا جلوه خواهند كرد .

 . زيبايي نسبي است ، چه بسا دختري در چشم پسري زيبا جلوه كند ، حال آنكه مادر آن پسر او را نميپسندد 

 سراني كه غيرت و حساسيت زيادي نسبت به برخورد جنس مخلف با همسرانشان د دختر  يا پسربراي همازيبايي زي

دارند ، گرفتاري ايجاد خواهد كرد . هم همسر دائما نگران است و هم زن و مرد با محدوديت هاي رنج آفرين همسر 

 مواجه است .

 تلخ مي كند. گاهي زيبايي همسر سبب غرور ، تكبر و  فخر فروشي او ميشود كه اين زندگي مشترك را 

 ده ( باور هاي اشتباه :

 : ترس از ازدواج 

از دست دادن برخي از آزادي هاي دوران مجردي ، بهاي رشد و آرامش گرانبهايي است كه در دوران تاهل به  -

 دست مي آيد .

 ود ؛ عدم آزادي بوجود نياييد ، بهتر است طرح تازه اي براي روابط با دوستان  در نظر گرفته شبراي اينكه حس  -

 : ترس از مشكالت زندگي 

 يادآوري سابقه پيروزي بر مشكالت . -
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 مشورت با افراد موفق در زندگي . -

 در انتخاب شريك زندگي بايد به توانايي وي در حل مشكالت و تالش براي مبارزه با آنها دقت شود. -

 مشكالت و سختي ها با نام و ياد خدا  تمام خواهد شد . -

 : مقايسه با ديگران 

 ك انتخاب صحيح ، تناسب زن و مرد با يكديگر است ، نه تناسب  با دوستان و آشنايان .راز ي -

 : تاكيد بر ازدواج خواهر بزرگتر 

ازدواج خواهر كوچكتر قبل از خواهر بزرگتر بايد به نحوي صورت بگيرد كه موجب سرشكستگي و افسردگي وي  -

 نشود .

 يند .موافقت او را براي ازدواج خواهر كوچكتر جلب نما -

 بيان كنند .والدين علت اين امر را واضح و مستدل براي بستگان و دوستان  -

 عزت و احترام دختر بزرگتر حفظ شود. -

 با خواهر بزرگتر در مورد ازدواج خواهر كوچكتر مشورت شود . -

 يازده ( اختالف نظر هاي سياسي :

 اخالف در ايده هاي سياسي مانع ازدواج نيست ، اگر : 

  در كليات اعتقادات سياسي با هم مخالف و در تضاد باشند .دختر و پسر 

 . هر دو يا يكي از آنها تعصب سياسي نداشته باشند 

 . ديدگاه سياسي خود را با مسائل زندگي خانواده در نياميزد 

 دوازده ( تفاوت فرهنگي : 

  ازدواج را بپذيرد .فرد در صورتي كه قدرت انطباق با شرايط جديد و متفاوت را دارد ، مي تواند اين 

 طرف مقابل به خوبي آشنا باشد .رسوم  فرد بايد قبل از ازدواج با فرهنگ و آداب و 

 . اگر سطح فرهنگي بسيار باال بود ، اين ازدواج چندان مناسب نيست 

 سيزده ( ازدواج با فرزند تك سرپرست :  

 در اين مورد بايد به موارد زير توجه داشت :

 عاطفي دارد . همسر وي بايد اهل مهر و محبت و مدارا باشد . تري به توجهشنياز بي 

 فقدان الگوي مادرانه يا پدرانه ، همسر نياز به زمان داشته باشد تا نقش مردانه يا زنانه را به خوبي  ممكن است به دليل

 ايفا نمايد ، پس با او مدارا شود .

 چهارده ( مخالفت والدين : 

  رين رخداد زندگي او بدون همراهي و تائيد بزرگترين حاميانش خواهد بود و آغاز ، مهمتدرصورت مخالفت والدين

 زندگي مشترك همراه با تنش و اظطراب ، پس بايد موافقت آنها را جلب كرد .
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  بهتر است فرد علت مخالفت را جويا شود و به داليل آنها بيانديشد ، شايد دليل موجه و منطقي اي دارند ، كه در اين

 در تصميم خود بازنگري كند . صورت او

  در ابتدا سخنان آنها را بپذيرد و به تدريج فرد نبايد با عقيده هاي غير منطقي آنها  صريحا مخالفت كند ؛ بلكه

 خواسته هاي خود را مطرح كند .

 نجيگري كند .را درك ميكنند و ميپذيرند و بر پدر و مادر او نفوذ دارند استفاده كند تا ميا از افرادي كه داليل او 

 . بر محبت و احترام خود بر آنان بيافزايد تا محبت و رضايت آنها را بيشتر جلب كند 

 پانزده ( سراغ نداشتن فرد مناسب : 

  تضرع به اگر فرد مناسبي براي ازدواج پيدا نشد ، از فرد امين عاقل توانمند و به خصوص دوستان كمك گرفته شود .

تن فبيت )ع( ، نيز كليد حل اين مشكل است . توصيه شده براي تسهيل ازدواج و يادرگاه خداوند و توسل به اهل 

 74(:25(( }فرقان ، ) همسر مناسب ، آيه )) ربنا هب لنا من ازواجنا و رياتنا قرۀ اعين و اجعلنا  للمتقين اماما ...

(} خدايا همسر شايسته اي نسيب {خوانده شود يا پسران در قنوت نماز هايشان دعاي )) اللهم ارزقني زوجۀ صالحۀ (

 من بفرما { و دختران دعاي )) اللهم ارزقني زوجا صالحا (( را بخوانند .

 شانزده ( ازدواج فاميلي : 

 . نبايد از اين مورد هراسي داشت ؛ چه بسا در اين نوع ازدواج ها ، تناسب بيشتري وجود داشته باشد 

 . از مشاور ژنتيك غفلت نشود 

  عاقالنه انجام شود ، نه پيروي از آداب و رسوم . براساس انتخاب 

 هفده ( ازدواج با سرپرست خانواده : 

 ر صورتي كه قدرت تحمل بااليي داد ، پيشنهاد ازدوج را بپذيرد و پس از ازدواج بر صبر و مداراي خود بيافزايد .د 

 ده را به خوبي مديريت كنند .بكوشند تا از بركات ارتباط نزديك با همسر بهره مند شوند و مشكالت پيش آم 

 هجده ( معلوليت :

 اين مورد مانع ازدواج نيست ، اگر :

 . كسي كه با معلول ازدواج ميكند داراي سعه صدر و صبور باشد 

  معموال افرادي كه معلوليت آنها به صورتي است كه  نقص جسماني هر يك از سوي ديگري جبران ميشود ، براي

 د . زيرا يكديگر را بهتر درك مي كنند و در آينده منتي بر يكديگر نخواهند داشت .ازدواج مناسب همديگر هستن

 . البته خانواده هاي آنه بايد هنگام بارداري ، زايمان و خرد سالي فرزند آنها به ايشان كمك كنند 

 نوزده ( تعداد جمعيت خانواده : 

 در خانواده هاي پر جمعيت :

  بيشتري برخوردارند ، زيرا عالوه بر محبت پدر و مادر ، طعم مهر خواهران و برادران  فرزندان معموال از روابط عاطفي

 را نيز ميچشند .
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 . افراد قانع و سازگارتر هستند 

  فرزندان بهتر است .تعامل اجتماعي اين گونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * اصول و مباني الگوي اسالمي :

 خانواده : يك ( اصل ناظر بر روابط

در تعبيري زيبا فرموده است  داصل مكمل بودن : بنابر آموزه هاي قرآني زن و مرد كامل كننده يكديگر هستند ،خداون .1

 { زنان لباس شما و شما لباس آنها هستيد . 187(:2: )) هن لباس لكم و انتم لباس لهن ((}بقره )

ميفرمايند :در نيكو كاري و  دم بر خانواده است .خداوناصل تعاون :تعاون و همكاري در خوبي ها از اصل مهم حاك .2

 پرهيزگاري همكاري كنيد ، نه در گناه و تجاوز .

دست تواناي آفرينش با ايجاد مودت و رحمت بين زوجين و تحكيم و تقويت رابطه عاطفي بين آن دو ،، اصل مودت : .3

انه هاي او اينكه از       } نوع { خودتان همسراني آنان را وسيله آسايش و آرامش يكديگر قرار داده است: )) و از نش

ري در اين } نعمت { براي مردمي كه مي آبراي شما آفريد تا به آنها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد .

 انديشند ،قطعا نشانه هايي است .

 اصل معاشرت  .4

ست و در چنين نظامي تناسب ميان حق و اصل تناسب حق و مسئوليت :نظام حقوق خانواده حكيمانه و عادالنه ا .5

مسئوليت  برقرار است . براي زنان حقوقي شايسته است ؛ همانند وظيفه اي كه برعهده زنان است ولي مردان را بر 

 زنان مرتبتي است .

 نياز به جنس مخالف

 نياز عاطفي.1

 .نياز جنسي2

 نياز به جنس مخالف

.روابط آزاد با جنس 1

 مخلف و پيامد هاي آن 

 .دوستي با جنس مخالف 2

 .افسار گسيختگي اميال جنسي1

 .احساس گناه 2

 . محروميت از ارزش هاي واالي وجودي3

 .بروز نا هنجاري هاي اجتماعي4

 دن به زنانآسيب رسان5

 .بروز آسيب هاي عاطفي6

 .ظهور تنش هاي رواني7

 .بروز آسيب هاي رواني 8

 .فراواني هاي ازدواج ناپايدار 9

 .كاهش ازدواج 11

 .كاهش لذت جنسي 11

 

 ل از ازدواجخويشتن داري قب

 .تاكيد بر رعايت حيا در روابط با جنس مخالف1
 .ايجاد نگرش منفي به پروي از غرائز حيواني 2

 .ايجاد نگرش منفي به دل بستگي شديد به نا محرم3

 .سفارش به تقوي چشم  ، گوش ، زبا و لمس 4

 * معيار هاي همسر گزيني

 .همتايي و  همانندي1
 .خوش اخالقي 2

 .تقوا3
 سالمت روان و عدم ابتال به بيماري هاي جسمس بيماري هاي ج.4

 سمي شديد يا غير قابل عالج 
 .گرايش عاطفي در آستانه5

 ازدواج

 * تسهيل ازدواج در

 ويي با موانع مختلفرويار

 

 .سطح تحصيالت 2اشتغال به تحصيل.1

 .خدمت سربازي 4اقتصادي  .مسائل3

 .سن 6.طالق پدر و مادر   5

 .اعتياد والدين يا سوء سابقه آنان7

 .بيماري هاي والدين 8

 .سخت گيري در معيار هاي ظاهري 9

 .اختالف نظر هاي سياسي11.باور هاي اشتباه 11

 .تفاوت هاي فرهنگي 12

 .ازدواج با فرزند تك سرپرست13 

 غ نداشتن فرد مناسب.سرا15. مخالفت والدين  14 

 .ازدواج با سرپرست خانواده17.ازدواج فاميلي 16

 .معلوليت18

 تعداد جمعيت اعضاي خانواده 19

 

www.jozveban.ir

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 

12 
 

 دو ( اصول نظارت بر ماهيت جمعي خانواده : 

 كمال انسان است .اصل قداست :يعني خانواده در اسال داراي يك ارزش بنيادين و جهت  .1

 .اصل استحكام : روح حاكم بر خانواده كمك و همياري و اصل در آن بقا و دوام است .2 .2

و ادامه آن مي داند در نتيجه زن مسلمان نمي تواند با اصل وحدت : اسالم ، وحدت در دين را شرط شروع زندگي  .3

هر دين خود را به اسالم يا غير اسال تغيير مرد غير مسلمان ازدواج كند ؛ همچنين در صورتي كه يكي از زن و شو

 دهند ، ازدواج آنها فسخ و خانواده منحل ميشود .

 كهاصل مراعات حريم خصوصي : قرآن كريم در ستور العملي مي فرمايد : اي كساني كه ايمان آورديد ، به خانه هايي  .4

 ييد . اين براي شما بهتر باشد تا پند گيريد .خانه شما نيست  ، داخل نشويد  تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سالم بگو

و تربيت سالم او از جمله مسئوليت هايي است كه بنا اصل رعايت مصالح كودك : به دنيا آوردن كودك سالم و مشروع  .5

بر اين اصل بر والدين تحميل مي شود ، عالوه بر اين ممنوعيت سقط جنين ، وجوب شير دادن براي نجات و ادامه 

 ، حضانت و همياري در تربيت كودك از جمله مسئوليت هاي مادر است . حيات كودك

 اصل حمايت  .6

 

 : حقوق و تكاليف اعضاي خانواده 

يك ( حقوق و مسئوليت هاي مالي زوجين : حقوق مالي زوجين و به دنبال آن  ، وظايف آنها در اين خصوص ، به محض  

 جاري شدن صيغه عقد ازدواج آغاز مي شود .

 صادي و مالي در خانوادهآزادي اقت .1

است و مخالف اسالم و مصالح آزادي  اقتصادي و مالي در بيرون خانواده :هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل  .2

قانون اساسي ( ، يكي از محدوديت هاي شغلي زنان در بيرون از  28عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . )اصل 

مصالح خانوادگي ، حيثيت شوهر يا با حيثيت خود زن منافات داشته باشد . در منزل ، حرفه يا صنعتي است كه با 

صورت وجود هر يك از اين موارد سه گانه شوهر مي تواند همسر خود را از آن منع كند . ) شوهر مي تواند همسر 

قانون  1117ماده خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند ، 

مدني ، و همچنين همين مفهوم در يكي از شرايط ضمن عقد براي حق طالق زن پيش بيني شده است كه در اين 

و دادگاه اورامنع كند و لي او صورت اگر مردي شغلي را انتخاب كند كه مخالف حيثيت زن يا مصلحت خانواده باشد 

 اطاعت نكند ، براي زن حق طالق ايجاد مي شود .

 دو ( حقوق ومسئوليت هاي مالي مردان در خانواده : 

 : نفقه 

ر برتري داده گنفقه زوجه : مردان عهده دار امور زنان هستند از اين روست كه خداوند برخي از مردم را بر بعضر دي .1

ع از اداي اگر زن بدون مانع مشرواست و نيز از اين روست كه مردان از اموال خود هزينه زندگي زنان را ميپردازند .

ورده نسازد مستحق طالق نخواهد بود و نفقه آوظايف زوجيت امتناع كند و نياز هاي مشروع جنسي همسرش را بر
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ساقط ميشود .هرجند در مواردي موجب سقوط نفقه نيست .، از جمله : اگر بودن زن با شوهر در يك منزل ، موجب 

ن مي تواند مسكن جداگانه از شوهر داشته باشد  و اگر اين از ضرر مالي و يا بدني يا شرافتي براي زن باشد زترس 

ر عهده شوهر باقيست . موضوع در دادگاه ثابت شود  مادام كه زن در بازگشت ن به منزل مزبور معذور باشد نفقه ب

از همه نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ، از قبيل مسكن ، پوشاك ، غذا ، اثاث منزل و  تنفقه عبارتس

هزينه هاي درماني و بهداشتي و خدمتكار ) در صورت عادت ، نقصان يا مريضي ( . منظور از نفقه متناسب با وضعيت 

 همانند او در همان شهر است . نزن ، تعيين آن با توجه به شرايط زندگي خانوادگي ، بستگان و زنا

دي والدين و فرزندان بپردازد تا صرف فرزندان نفقه اقارب : نفقه نزديكان  اتفاقي است كه شخص بايد در حال نيازمن .2

 صغير يا فقير يا پدر و مادر نيازمند او شود .

مهريه عطيه و بخششي است كه مرد هنگام ازدواج به همسرش مي پردازد و قرآن از آن به صداق تعبير نموده : دو ( مهريه :  

 {4(:4)) و آتوا النساء صدقاتهن نحله (( } نساء)

فرمود : مهريه را زياد قرار ندهيد ، زيرا سبب دشمني مي شود .همچنين در روايات آمده است كه از ويژگي  حضرت علي )ع(

هاي يك همسر مطلوب سبك بودن مهريه است ، چنان كه در مورد سيره معصومين از جكله حضرت زهرا )س( نيز اين امر 

 رعايت گرديده است .

ق ارث دارد و در اصل توارث بين مرد و زن هيچ فرقي نيست . البته در ميزان ارث :  زن همانند مرد حسه ( ارث زن و شوهر  

 بين آنها تفاوت وجود دارد ، سهم ارث زن ، نصف ارثي است كه مرد مي برد .

 حقوق ومسئوليت هاي غير مالي زوجين در خانواده : -

 مسئوليت هاي مشترك : يك ( حقوق و 

 : با همسرانتان با اخالق نيكو معاشرت نماييد . )) عاشوهن بالمعروف (( حسن معاشرت : .1

.خوش رفتاري براي محكم كردن بنيان خانواده و تداوم آن زن و شوهر بايد با خوش رفتاري ، مسالمت و مهرباني 1-1

با يكديگر برخورد كنند و از اعمالي كه سبب ايجاد نفرت و كينه و غم و اندوه ميشود بپرهيزند . زن نيز موظف به 

 كه باعث آزار و اذيت وي مي شود بپرهيزد . و با يد از گفتار و رفتاريرفتاري با شوهرش است  خوش

 .برآوردن نياز جنسي همسر 1-2

مي فرمايد :خداوند بر زني كه بر بد خلقي شوهرش صبر كند ، ثواب .گذشت از خطاي همسر : پيامبر اكرم )ص( 1-3

 را ميدهد . (آسيه ، همير فرعون ) يكي از چهار زن بهشتي 

 ، خداوند پاداشي كه به حضرت داوود )ع( دادبه او هم ميدهد.اگر مردي بر بد خلق همسرش صبر كند 

 اسكان مشترك : .2

ترك نمايد  )) ناشزه ((   -مانند ضرر جسمي ، مالي يا حيثيتي   –در صورتي كه زن اسكان مشترك را بدون دليل موجه  

گر مرد زندگي را ترك كند دادگاه اورا ملزم به بازگشت به خانه ميكند واگر اين امر و امحسوب ميشود و مستحق نفقه نيست 

سال رسيد ، زوجه مي تواند در خواست  1ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت  6ميسر نشد و اين مدت بدون عذر موجه به 

 طالق دهد ودادگاه اين درخواست را خواهد پذيرفت .
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 وفاداري : .3

اين معناست كه زن و مرد رابطه نامشروع با كسي نداشته باشند . همچنين غيرت مردان در حفظ عفاف خانواده  در زندگي به 

محدوده رعايت حدود الهي را دوست دارد . البته غيرت در  دموثر است ، رسول خدا )ص( فرمود : خداوند بندگان با غيرت خو

دهد تا حجاب خود را حفظ نمايد يا در معاشرت با همكاران مرد خود امري مطلوب است . مانند اينكه مرد به زن خود تذكر 

رفتاري متين و باوقار داشته باشد . غيرت در امور حرام مطلوب و پسنديده است و در امور حالل زشت و ناپند . حضرت علي 

بيجا زنان را به بيماري سوق ، زيرا غيرت  مي دارم ر)ع( در نامه اي به امام حسن )ع( نوشتند: تو را از غيرت بيجا بر حذ

 ميدهد.

 مشاركت و همكاري در امور خانواده  .4

حضانت و تربيت فرزندان : پدر ومادر مكلف هستند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خود اقدام كنند .هيچ يك  .5

را به آنان تعلق دارد و از والدين حق ندارند از نگهداري اطفال امتناع كنند . اين از تكاليف پدر و مادر است و منحص

نمي توان طفل را از ابوين گرفت ، مگر به حكم قانون و نبايد در صورت جدايي والدين حق ديدار از هيچ كدام سلب 

 و روحي والدين هر دو نعمتي غير قابل جبران هستند .شود ، زيرا بهره مندي عاطفي 

 دو ( حقوق و مسوليت هاي اختصاصي مردان : 

: در آئين اسالم از آنجا كه تحصيل مال و اداره زندگي بر عهده مردان گذاشته شده و مرد مسئول  مديريت خانواده .1

تامين مخارج زندگي است ، مديريت وسرپرستي خانواده نيزبر عهده ايشن است )) الرجال قوامون علي النساء (( : 

 مردان سرپرست زنانند ، بر اين امذر داللت مي كند .

 تمكين زوجه .2

 بر فرزندان : فرزندان تا رسيدن زمان بلوغ و رشد فكري الزم ، تحت سرپرستي پدر خود قرار دارند .واليت  .3

 رشد فضايل اخالقي و معنوي در خانواده  

نهاده شدن سرشت انسان با نفخه اي الهي ، سرآغاز كشش و جذبه الهي انسان به سوي آفريدگار يكتا بوده است . از آنجا كه  

فضايل اخالقي است ، اين كانون گرم ميتواند محلي براي ر رشد و تعالي يسبي براي حركت انسان در مسخانواده محل منا

 4عروج وسلوك اهل خانه باشد و نقش موثري در فرايند خودسازي ، دگر سازي و نذهيب نفس ايفا كند .ضمن بر شمردن 

ازدواج او امور ايماني ، حفظ پاكيزگي ، طهارت چشم و  انگيزه معمول مردان  از ازدواج با تاكيد بر دين داري ،كسي كه هدف

عفت جنسي باشد و براي صله رحم ازدواج كند  ، خداوند وجود آن زن را براي آن مرد و وجود آن مرد را براي آن زن مبارك 

 مي سازد .

 يك ( توجه به حضور خداوند در زندگي  

يرمونان علي )ع( در بيان سيره پيامبر اكرم )ص( از توكل ايشان به خدا ام اخت معصومين )ع( و عمل  به سيره آنان  :ندو ( ش 

رسول گرامي )ص( چنان بود كه هر گاه كسي به ايشان خبر خوش تولد دختر را ميداد در رزق و روزي ياد كرده و ميفرمايند : 

 ، ميفرمود : او گلي است كه رزق و روزيش با خداوند است .
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اخالقي :اساسي ترين اقدام براي حركت به سوي كمال ، آشنايي با معيار هاي حق و باطل ،  خت رذايل و فضايل اسه (شن 

بدي و خوبي است تا با آگاهي از آنها بتوان خود را به خوبي ها آراست و از پليدي ها بياراست . صبر و راستگويي ، احترام 

نواده ميشود . عالوه بر آن اعضاي خانواده ميتوانند با يك متقابل  مدارا با يكديگر از صفاتي هستند كه باعث رشد و تعالي خا

برنامه دسته جمعي زمينه رشد و تعالي خود را فرهم كنند ، از جمله : مطالعه دسته جمعي ، شركت در مراسمات مذهبي و . . 

 .   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عوامل استحكام خانواده :

 : يك ( دين داري 

 ي و و كاستن از رنج هاي آن نقش دارد .گدايمان مذهبي در معنا كردن زن .1

 يكي ديگر از بارزترين آثار فردي دين داري ، تقويت بردباري است  . .2

 وقتي اعضاي خانواده متدين باشند ، همگي در بايد و نبايد هاي زندگي خانوادگي سر سپرده دستورات الهي هستند . .3

 يش مي دانند و از آنچه او را ناخشنود مي سازد ، مي پرهيزند .افراد متدين در خلوت و آشكار خدا را ناظر بر رفتار خو .4
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در مورد فراواني ، پرهيز از محرمات الهي به استحكام خانواده مي انجامد . در اسالم غيبت حرام است ، لذا اعضاي  .5

 خانواده حرمت همديگر را در غياب هم پاس ميدارند .

 ، احترام ، محبت ، تواضع ، صبر و گذشت تاكيد كرده است .ي دين بر رعايت فضايل اخالقي مانند صداقت وفادار .6

از ميان ديگر آثار دين داري بر استحكام خانواده مي توان به تاثير دين بر خالقيت فرد در مواجهه با مسائل زندگي  .7

 خانواده اشاره كرد .

انس يا ديگران نياز دارد . در روايات بر لزوم دو ( همدلي : واژه انسان از انس گرفته شده است ؛ چرا كه او از آغاز حيات به  

همدلي همسران تاكيد شده . پيامبر اكرم )ص( :شفقت زن نسبت به شوهر و لطف به او را از ارزش اخالقي براي زنان برشمرد 

 و بهترين مردان كسيست كه پناه همسرش باشد تا همسرش به ديگري پناه نبرد  .

 سه ( ارضاي نياز هاي جنسي : 

ي و همانطور كه وقتي حرامامبر )ص( : فردي كه با زنش ارتباط زناشويي برقرار ميكند خداوند به او اجر وثواب ميدهد پي 

مرتكب شوي ، مجازات مي شوي ، وقتي حاللي را نيز بجا آوري ، اجر خواهي برد ؛ چراكه بواسطه انجام اين حالل از حرام در 

 امان خواهي ماند .

 ان منحصرا در رابطه زناشويي نيست و شامل همه بهره هاي ديداري شنيداري و رفتاري مي گردد .نياز هاي جنسي همسر 

براي  ،راستگي در مقابل ديدگان زن آامام صادق )ع( فرمود : در روابط ميان زن و شوهر ، مرد به سه چيز نياز دارد : . . . 

 . . . ظاهر آراسته در برابر ديگان شوهر .بدست آوردن قلب او . . . و زن نيز به سه چيز نياز دارد  : 

 : * نكاتي درباره روابط جنسي زن و شوهر 

 پس از هر رابطه جنسي غسل نماييد . .1

 رابطه زناشويي در دران خونريزي ماهيانه زنان ، در حال روزه و احرام سفر حج حرام است . .2

تاهي اثر مثبت دارد  و در دراز مدت پيامد مصرف دارو هاي  محرك جنسي بدون مشورت با پزشك معموال تا زمان كو .3

 هاي منفي و ناتواني جنسي را به همراه دارد .

برخي از افراد به داليل مختلف داراي مشكالت جنسي و سرد مزاجي  هستند  كه در دراز مدت آسيب زاست و با يد  .4

 روانپزشك و . . . به حل و فصل آن پرداخت . ،با مشورت متخصص اورولوژي 

( مديريت اقتصادي خانواده :قوانين اسالمي و ملي مسئوليت تامين مخارج زندگي را بر دوش شوهر نهاده . زنان با چهار  

رامش و آسايش خانواده دارند آصحيح به فرزندان  سهم مهمي در ايجاد  مديريت مصرف در خانواده و نيز آموزش شيوه مصرف

. 

 محبت به اعضاي خانواده :  پنج ( 

خصلت بي نياز نيست : . . . اظهار عشق به شوهر  3)ع( مي فرمايد : زن در روابط ميان خود و شوهر همدلش ، از امام صادق  

با دلربايي و پيامبر )ص( به مردان تذكر ميدهد : اينكه مرد به همسرش بگويد دوستت دارم هرگز از قلب زن بيرون نميرود 
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هر كس فرزندش  :بت زياد بنده به فرزندش به اورحم ميكند . پيامبر )ص( .امام صادق )ع( : بدون ترديد خداوند به دليل مح

 خداوند براي او حسنه مي نويسد و كسي كه اورا شادكند ، خداوند او را در روز قيامت شاد مي كند . ،را ببوسد 

 ابراز محبت اعضاي خانواده آثار فراواني دارد :

 دلگرمي همه اعضا به خانه . .1

 از چتر حمايتي خانواده . بهره مندي فرزندان .2

 دلگرمي به كسب و كار و معاش . .3

 شكوفايي و توانمدي هاي خدادادي اعضاي خانواده . .4

شش ( مشخص و متعادل نمودن انتظارات : ابهام ، افراط و تعارض در انتظارات موجب ميشود فضايي نامساعد و كينه جويانه  

 بوجود آيد .

: جمع آوري ديد گاه هاي گوناگون و گزينش بهترين راي معموال به تصميم مناسب  هفت ( مشورت و كسب توافق در خانواده

 تري مي انجامد كه مورد تائيد و حمايت ديگران است .

هشت ( راز داري همسران بايد حافظ اسرار همديگر در كليه مسائل از جمله مسائل خانوادگي باشند ، همانطور كه خداوند زن 

 يداند .و شوهر را لباس همديگر م

 نه ( عفو وگذشت 

 مهارت هاي تحكيم خانواده  

اظهار كن تا ) اين دوست ( استوار باشد . يك ( اظهار محبت : پيامبر )ص( : دوستي خود را نسبت به آن كه تو را دوست دارد  

 رتان است .پس از تولد تولد فرزندتان  بهترين هديه شما به او عشق و عالقه شما به مادر يا پدر او ، يعني همس

م صحبت كردنش به ادو ( ارتباط كالمي مناسب (در كالم مهربان خود از همسرتان تمجيد كنيد و به او احترام بگذاريد و هنگ 

او توجه كنيد .با حركات بدن ) تكان دادن سر و . . . ( به او نشان دهيد كه متوجه او هستيد  . از ابراز خستگي و بي حوصلگي  

بپرهيزيد . از  عبارات زيبا و جذاب استفاده كنيد .از به كار بردن كلمات كليشه اي )) صد بار كه گفتم (( و  هنگام صحبت با او

 . . .  اجتنب كنيد . در سخن از توهين و تحقير بپرهيزيد .

 سه ( روابط زناشويي مطلوب :  

هر كس تخلف كرد جريمه اي سنگين بپردازد پيمان ببنديد كه هرگز بسترتان از هم جدا نشود و هنگام شادي با همسر خود  

. 

 از ديدن فيلم هاي و خواندن كتاب هاي محرك بپرهيزيد و فرصت كشف همديگر را به خود بدهيد . 

 رت كسب درآمد و مديريت مصرف اچهار ( مه 

 كسب در آمد  .1
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ايد شغل شما شرافتمندانه و مسائل مربوط به اشتغال مردان : از ابتدي زندگي به دنبال مشاغل سطح باال نباشيد . ب .1-1

: ارزش كار به  (مال حاصل از آن حالل باشد . محدوده فعاليت هاي اقتصادي خود را مشخص كنيد  . پيامبر )ص

 اشتغال شما نبايد به روابط زناشوييتان آسيب برساند . اين است كه  به پايان برسد و نيمه كاره رها نشود .

بايد از  دان نبايد زنان خود را مجبور به كار كنند ، ولي اگر همسرشان كار ميكنمسائل مربوط به اشتغال زنان : مرد .1-2

او تشكر كنند ، به او كمك نمايند تا در محيطي مناسب مشغول به كار شوند . در امور منزل به او كمك نماييد . 

 بخش از دارايي خود را براي قدر داني از وي به نام او كنيد .

 مديريت مصرف  .2

 رد مصرف خانواده را مشخص كنيد .. موا2-1

 . پس انداز داشته باشيد .2-2

 . براي بيمه اعضاي خانواده و خود اقدام كنيد .2-3

 . ميزان در آمد خود را به همسرتان بگوييد .2-4

ا بر . تهيه مسكن مناسب را در اولويت قرار دهيد ، سكونت در منزل والدين در ابتداي زندگي باري را از روي دوش شم2-5

 ميدارد .

 . در مصرف زياده روي نكنيد .2-6

 .به فرزندان خود با تناسب رشد آنها مسائل اقتصادي را آموزش دهيد .2-7

 * تقويت كاركرد هاي خانواده :

رعايت حدود مرزها در خانواده : مرداني كه به عكسزنان زيبا نگاه ميكنند همسران مورد عالقه خود را با جذابيت  يك ( 

 ارزيابي ميكنند و زمينه ضعف روابط عاطفي و ارضاي آنها در بيرون از محدوده خانواده را فراهم ميكند .كمتري 

 از حدود ديگري كه به زنان مربوط ميشود ، رعايت پوشش شرعي است  . 

خانواده است و  دو ( تامين نياز هاي عاطفي همسران ، فرزندان و والدين : رضايت بخش ترين روابط عاطفي از جانب  همسر و 

 ده را به دنبال دارد .ااحساس امنيت اجتماعي و روحي فرد و پناه بودن خانه و خانو

سه ( فرزند آوري : آثار مثبتي دارد :مستحكم تر شدن روابط ايجاد نشاط در محيط خانواده ، ايجاد تكامل شخصيتي پدر  و  

 مادر بهره مندي از ياوري صميمي در ايام پيري .

 تقويت نقش تربيتي خانواده : چهار (  

ر خانواده دوست داشته شدن و دوست داشتن را مي آموزد ، با چگونگي رفع نياز هاي خود توسط دبه گقته پارسونز : كودك   

ديگران آشنا مي شود و شيوه مطلوب تعامالت اجتماعي را فرا مي گيرد .از ديگر كاركرد ها مي توان به تاثير آن در شكل 

 ادات و رفتار هاي اخالقي اشاره كرد .گيري اعتق
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 * نقش اعضاي خانواده :  

يك ( زن و شوهر  : پيامبر )ص( : ميفرمايد : هر يك از فرزندان آدم يك فرمانرواست ، مرد فرمانرواي  خانواده خويش است و 

 زن فرمانرواي خانه خويش  .

رايش و عمل با طبيعت و فطرت ، به نشاط و رضايت سازگاري نقش ها با طبيعت زنانه و مردانه و همنوايي اعتقاد گ .1

 مندي مي انجامد  .

 نقش هاي متفاوت و مكمل زن و مرد در حيات خانواده به به تعادل كارآمدي خانواده مي انجامد . .2

حساس دو ( والدين و فرزندان : هر چند تربيت اعتقادي ، اجتماعي  و و و  وظيفه مشترك پدر و مادر است ، ولي نقش مادر  

تر و مهم تر است .و در روايات در باره نقش پدر آمده : كسي كه از طريق كسب روزي  حالل براي تامين معاش خانواده خود 

 تالش ميكند خداوند را در روز قيامت با چهره اي كه چون شب ماه چهارده  مي درخشد مالقات ميكند .

متعددي دارد : سبب نزديكي فرد به خداوند مي شود پاداش آن  سه ( بستگان : از نظر اسالم صله رحم وجب است و آثار 

و مرگ ناخوشايند جلو گيري ميكند اخالق را نيكو و ه آن آرامش سريع تر از پاداش هر عمل خير ديگري است ، از بروز بال ها 

 و نشاط مي دهد .
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 * نگاهي اجمالي به مسائل و مشكالت خانواده معاصر : 

 جاي روابط اخالق گرا يا خانواده گرا ( هذت گرا )بگسترش روابط جنسي ل 

 . افزايش آمار والدين مجرد 

 . كاهش تعداد افراد خانواده ، خصوصي و هسته اي شدن آن 

  افزايش قابل مالحضه طالق و آسيب هاي آن 

 . كاهش اقتدار ديني در شكل گيري خانواده و روابط اعضاي آن 

 . فرزند ساالري 

شيوه زندگي مدرن جرد زيستي : عوامل پر شماري موجب اين امر ميشود ، كه مهمترين آن ها افزايش سن ازدواج و م .1

 و سيطره تفكر مادي گرايي در جهان كنونيست .

افزايش اختالفات خانوادگي : رشد آمار طالق و نزاع خانوادگي نشان دهنده گسترش اختالفات در خانواده هاست .  .2

 زندان تاثير گذار است و كج روي فرزندان با نابساماني هاي خانواده مرتبط است .روابط زن وشوهر بر سالمت عاطفي فر

 ضعف در كارآمدي خانواده ها :  .3

 * عوامل تضعيف خانواده :

 يك ( عوامل شناختي :  

 فقدان اطالعات مورد نياز . .1

 انحرافات شناختي . .2

گويي به فد ، خانواده و جامعه ارائه داد ، نسبي گرايي در ارزش هاي اخالقي خانوادگي : نمي توان هيچ ال . 2-1

 همبستگي گروهي زماني مشخص محقق مي شود كه ارزش ها و اهداف مشترك افراد آن گروه را به هم پيوند دهد .

دو ( اولويت حقوق نسبت به تكاليف : افراد و گروه ها نياز هاي خود را از ديگران مطالبه ميكنند . خانواده نيز در چنين  

مشاجره و و رفع نياز مندي ها ناديده ميگيرد .مطالبه حقوق از همسر باعث  تاستعداد شگرف خود را در حل مشكالي شرايط

 خدشه دار شدن رابطه آنها مي شود .

خداون در قران كريم استفتده از سحر و جادو را كه بين زن و شوهر اختالفو جدايي مي افكند  :. اعتقاد به خرافات  2-3 

اي جلب محبت شوهرش بود را سرزنش جه است ، پيامبر )ص( نيز زني را كه در  صدد استفاده از سحر و جادو بنكوهش نمود

 نمود . 

 ضعف سواد رسانه اي : .3

 . كمرنگ شدن نقش مرجعيت خانواده در انتقال ارزش ها به فرزندان 

 . نهادينه شدن ارزش هاي جهان مدرن 

  . ايجاد چند دستگي اعتقادي و هويتي 

 رشد طبيعي فرزندان . كاهش 

 ل تنوع گرايي .تاثير منفي بر اقتصاد خانواده به دلي 
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 . تاثير نامطلوب اينترنت در ايجاد دوستي هاي اينترنتي 

 . عقالني جلوه دادن خيانت در روابط زناشويي 

 رچوب خانواده . احيا زدايي وعادي سازي روابط جنسي خارج از چه 

گفتار و كردار همسر ميباشد . كه سبب ايجاد نفرت بي پيشينه  ،منفي به پندار  زن به همسر : نگرش ءبد گماني و سو .4

هش احترام و روابط عاطفي ميشود . خداوند ميفرمايد : اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از گمان ها ا، ك

 بپرهيزيد كه برخي از گمان ها گناه است و تجسس نكنيد .

  :ر پي دارد حتي براي خود فرد عوارضي راد 

 . اراده وي را براي بهبود روابط خانوادگي سست مي سازد 

 . احساس ترس و اظطراب 

 . ايجاد شكاف عاطفي بين او و همسرش 

 ان نباشد ، از همه كس وحشت خواهد داشت .محضرت علي )ع( : هر كه نيك گ

 دو ( عوامل رفتاري : 

 خود برتر بيني . .1

 ارتباط كالمي نامناسب . .2

 جنسي .عدم ارضاي  .3

 برنامه اقتصادي نا مناسب . .4

 عتياد . .5

 * راه هاي ايمن سازي خانواده از آسيب ها : 

 يك ( آموزش همسران . 

 بي مستمر روابط خانوادگي .ادو ( ارزي 

 سه ( پرهيز از بدگماني و سوء ظن . 

 چهار ( مواجه صحيح با عيوب همسر . 

كشف كند .گاه مشكالت جسمي مانند بيماري ها . گاه خشم برآمده  پنج ( مديريت خشم و غضب : در آغاز خشم خويشتن را 

از عاملي رواني . گاهي رفتار نا مناسب همسر باعث خشم مي شود . همسران بايد مانع خشم همديگر شوند .  عفو و گذشت و 

 قناعت داشته باشند .

 شش ( كسب مهارت حل مسئله . 

 : * فرو پاشي خانواده 
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 : يك ( فسخ نكاح  

 ه دليل عيب .ب .1

 به دليل تخلف از وصف مقصود . .2

دو ( طالق : امام صادق )ع( : ازدواج كنيد ولي طالق ندهيد ، زيرا عرش خدا از وقوع طالق مي لرزد . پيامبر )ص( : همانا خدا  

به زن خود آسيب و رسول خا از زناني كه به نا حق از شوهر خود طالق ميگيرند ، بيزار است . خدا و رسول خدا از مرداني كه 

 مي رساند تا مهريه خود را ببخشند و طالق گيرد بيزار است .

 سه ( عوامل طالق : 

 عوامل جهاني طالق : .1

 تغيير ارزش ها . .1-1

 تغيير نگرش نسبت به ازدواج . .1-2

 تغيير ساختار خانواده . .1-3

 علل طالق در ايران : .2

 . عوامل فرهنگي اجتماعي .2-1

 . عوامل اقتصادي .2-2

 اخالقي .. عوامل 2-3

 . عوامل روانشناختي .2-4

 . عوامل جنسي .2-5

 چهار ( پيامد هاي طالق : 

 پيامد هاي فردي . .1

 پيامد هاي خانوادگي . .2

 پيامد هاي اجتماعي . .3

 پنج ( راهكار هاي كاهش طالق : 

و لعنت كسي كه ميان زن و شوهري جدايي اندازد ، غضب  پيشگيري از ايجاد اخلف بين زن وشوهر ، پيامبر )ص( : .1

خداوند دردنيا و آخرت شامل حال او مي شود و سزاوار است خداوند او را در آتش بزرگ ) جهنم ( اندازد و هر كه 

قدمي در ايجاد اختالف ميان زن و شوهر بر دارد ، هر چند موجب جدايي آنان نشود ، خشم خدا و لعنت او در دنيا و 

او نمينگرد . . . و هر كه قدمي در جهت اصالح رابطه ميان زن و آخرت نصيب او ميشود و خداوند با نظر رحمت به 

شوهر بردارد . . . براي هر قدمي كه بر ميدارد يا سخني مي گويد ، ثواب يك سال عبادت كه شب ها به نماز و روزها 

 به روزه بگذرد به او عطا ميكند.

 گذشت خردمندانه براي جلوگيري از فرو پاشي خانواده . .2
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 ني خاص براي طالق .محدوديت زما .3

 .لزوم حضور دو شاهد عادل  .4

 لزوم حضور در مراكز مشاوره . .5

 وساطت داوران . .6

 توجه به مشكالت فرزندان . .7

 توجه به پيامد هاي اقتصادي طالق . .8

 يجاد زمينه آشتي مجدد . .9

 شش ( ترميم خانواده هاي آسيب ديده از طالق : 

 تقويت فضايل اخالقي . .1

 پذيرش موقعيت جديد . .2

 يت پيوند هاي اجتماعي .تقو .3

 توجه به نياز هاي فرزندان پس از طالق . .4

 تقويت نقش پدر پس از طالق . .5

 ازدواج مجدد .6
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 * اهميت و جايگاه فرزند آوري در اسالم : 

 مالكيت و فرمانروايي آسمانها و زمين ، فقط در سيطره خداست ، هر چه را كه بخواهد مي آفريند ، به هركس 

 بخواهد دختر عطا ميكند و به هر كس بخواهد پسر ميبخشد .

 .پروردگارا ! ا همسران و فرزندانمان مايه روشني چشم ما قرار ده و ما را براي پرهيزگاران پيشوا گردان 

 ثاني . . . وزكريا را ياد كن ، هنگامي كه پروردگار خود را خواند : پروردگا را مرا تنها و بي فرزند مگذار و تو بهترين وار

 پس دعاي او را اجابت نموديم و يحيي را بدو بخشيديم .

  مگر از سه چيز :صدقه جاريه هرگاه شخصي از دنيا برود عملش قطع ميشود و ديگر حسناتي براي او ثبت نمي شود ،

 ) كار خير ماندگار ( ، اثر علمي كه از آن استفاده شود و فرزند صالحي كه براي او دعا كند .

  فرزند زينت زندگي دنيا هستند و نيكي هاي ماندگار ثوابش نزد پروردگار تو بهتر و اميد بخش تر است .مال و 

  پيامبر )ص( : ازدواج كنيد كه عده شما بسيار شود ؛ زيرا من در روز رستاخيز به فزوني شما بر امن هاي ديگر افتخار

 مي كنم .

 يار كند به اميد آنكه خداوند فرزندي را نصيب او كند تا زمين را را از اينكه اهلي اخت پيامبر )ص( : چه چيزي مومن

 با نام ال اله اال اهلل سنگين سازد باز ميدارد .

  كسي كه ازدواج را از ترس فقر و مخارج عائله مندي ترك كند ، به خدا گمان بد برده است ؛ چرا كه خداوند متعال

 فضل خود بينياز مي سازد . ميفرمايد : اگر فقير باشند ، خداوند آنها را از

 . پيامبر )ص( : مردي كه براي خانواده اش به دنبال مال حالل است ، مانند رزمنده در جبهه است 

 * آثار و فوايد فرزند آوري : 

 يك ( آثار و فوايد جسماني .

 روان شناختي : –دو ( آثارو فوايد روحي  

 احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن . .1

 سالمتي والدين . عامل نشاط و .2

 اميد به آينده . .3

 رشد شخصيت . .4

 حس مفيد بودن و ارزشمندي .  .5

 سه ( آثار و فوايد خانوادگي : 

 استحكام خانواده . .1

 پويايي خانواده . .2

 گسترش تعامالت و ارتباطات . .3

 * آسيب هاي تك فرزندي : 
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 يك ( آسيب والدين . 

 دو ( آسيب فرزند . 

 يت فرزند : * اخالق و آداب بارداري و ترب 

 يك ( آداب دوران بارداري ، زايمان و نوزادي : 

 قبل از بارداري . .1

 حين انعقاد نطفه . .2

 دوران بارداري : .3

  عوامل مادي و طبيعي : تغذيه مادر ، دارو ها ف اعتياد ، تشعشعات و عواملRH  . 

 .  عوامل رواني : غم ها ، شادي ها ، ترس ها ، اظطراب ها ، انديشه هاي مادر و .   . . 

 رش ، ارتباطات تجتماعي و . . .  .سن با مادر ، به ويژه هماعوامل اجتماعي : رفتار هاي ديگر 

  حالل ، نيت خالص ، خصوصيات اخالقي و . . .   .عوامل معنوي : ارتباط با خدا ، غذاي 

 مرحله زايمان . .4

 دوران نوزادي : .5

 . گفتن اذان و اقامه در گوش فرزند 

 : امير المومنين علي )ع( : حق فرزند بر والدينش آن است كه نام نيكو بر او بگذارند ، او را  انتخاب نام نيكو

 نيكو تربيت كنند و قرآن به او تعليم دهند .

 . وليمه و عقيقه : سفارش شده پس از تولد فرزند ، پدر و مادر وليمه بدهند و اطعام كنند 

 . ختنه 

 . تغذيه با شير مادر 

 زند :صول تربيت فرادو (  

 اصل تدريج و و توجه به مراحل تربيت فرزند . .1

 هماهنگي والدين در تربيت فرزند . .2

 اصل محبت . .3

 اصل احترام و تكريم . .4

 توجه به تفاوت هاي فردي : .5

o . تفاوت هاي جسماني 

o . تفاوت هاي شناختي 

o . تفاوت هاي عاطفي و اخالقي 

o . اصل توجه به تفاوت هاي فردي 

 اصل اعتدال . .6
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 اصل مدارا . .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل جمعيت در جهان :ااحل انتق* مر 

در اين بازه زماني جمعيت زياد به عنوان منشاء و عامل تعيين كننده اقتدار ملي و توان نظامي و اقتصادي براي دولت ها  

اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم  زياد بر كم ترجيح داده مي شود .اين برداشت از جمعيت تامطرح بود .غالبا جمعيت 

 .توليد كاال و خدمات ايفا مي كرد رايج بود .، در آن روزها كه سرمايه و منابع طبيعي نقش اصلي را در

 * سياست هاي جمعيتي با رويكرد ارتقاي نرخ باروري :  
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مان ، هر چه قدر جمعيت كشور ها بررسي سرانه توليد ناخالص ملي در كشور هاي مختلف نيز نشان ميدهد كه با گذشت ز

افزايش يافته است ، ثروت بيشتري به ازاي هر نفر توليد شده است و همچنين ضريب هم بستگي ميان جمعيت و سرانه توليد 

ناخالص ملي ، جمعيت و ضريب جيني ) به نوان شاخص نابرابري در توزيع ثروت (و جمعيت و بيكاري بسيار ناچيز و رابطه 

يان آن ها وجود ندارد و مشكل عمده كشور هاي در حال توسعه را بايد ميان سياست گذاري و توزيع نامتوازن معنا داري م

افزايش جمعيت در صورتي كه با سياست ها مناسب در حوزه آموزشو  جمعيت آنها جستجو كرد نه در ميزان جمعيت .

گردد ، مي تواند رشد و توسعه اقتصادي را شتاب بخشد . در و سرمايه انساني متناسب با بازار كار فراهم تحصيالت همراه شود 

نتيجه توجه به جمعيت به عنوان يك مولفه قدرت در جوامع حتي احساس تهديد از طريق آن از سوي رقبا توجيه پذير به نظر 

 مي رسد .

 * جمعيت ايران :

سال قبل از  511برخي مورخان ، در حدود ايران در گذشته كشور پرر جمعيتي بوده است ، به روايت يك ( سير تحوالت  

شمسي سرشماري در ايران  13مليون نفر بوده است . تا نيمه قرن  51الي  41مسيح ، جمعيت ايران باستان در حدود  دميال

 مليون نفر اعالم گرديد . 11تا  8جمعيت ايران بين  1268متداول نبود ، در زمان ميرزا تقي خان امير كبير در سال 

 6كه از اين تعداد  مليون نفر اعالم كرد 9/18انجام شد و جمعيت ايران را بالغ بر  1335ري عمومي كشور در سال سرشما

 مليون نفر در نقاط روستايي سكونت داشتند . 9/12مليون در مناطق شهري و 

متوسط رشد ساالنه  رخ، جمعيت كشور با ن 1335ساله از سال  11با بهتر شدن اوضاع بهداشت و درمان در طول يك دوره 

 رسيد . 1345مليون نفر در سال  7/25درصد به  2/3

 براي نخستين بار در برنامه سوم عمراني كشور موضع جمعيت مورد توجه قرار گرفت . 1341در سال 

 1372/  2/  26اليحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس گرديد و در تاريخ  1371در سال 

 شد . 75تا  65تصويب شد و باعث تقليل جمعيت در سال هاي 

 درصد سقوط كرد . 6/1همه اين عوامل موجب كاهش رشد جمعيت در دهه بعد نيز شد و به ميزان متوسط 

 براي هر مادر رسيد . 1385در سال  8/1به  1345در سال  7/7ميزان باروري كل از 

 دو ( عوارض تحوالت جمعيت در ايران : 

بدس مي آيدكه تعداد  111سال ، ضرب در  15ساله و باالتر بهجمعيت زير  65شاخص سالخوردگي از تقسيم ميزان جمعيت  

 سال را نشان ميدهد . 15افراد سالمند به ازاي هر صد نفر جمعيت كمتر از 

 15توليد كننده بين سنين  در علم جمعيت شناسي به شرايطي كه در آن تعداد جوانان و افراد فعال در سنين كار ) جمعيت

پنجره » ) جمعيت مصرف كننده ( باشند ، در اصطالح    سال ( به طور قابل توجهي از سالمندان ، كودكان ، نوجوانان  65تا 

 گفته مي شود .« جمعيتي 

 دهه به طول مي انجامد  3كه حد اكثر وارد پنجره جمعيتي شد  84ايران با تغيير ساختار سني از سال 
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