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در سال اّول   ، در مرحلۀ عزم ، دانستيم كه محتوای هر عزمى عهد و پيمان با در سال اّول   ، در مرحلۀ عزم ، دانستيم كه محتوای هر عزمى عهد و پيمان با 
خداست و سه مرحله دارد : خداست و سه مرحله دارد : 

۱ ــ عهدی برای قدم در راه زندگى (عهد كلى با خداوند)  ــ عهدی برای قدم در راه زندگى (عهد كلى با خداوند) 
۲ ــ تجديد آن عهد ــ تجديد آن عهد
۳ ــ تكميل عهد ــ تكميل عهد

كسى كه خداوند را به عنوان محبوب زندگى برمى گزيند  ،   عهد مى كند در مسيری كسى كه خداوند را به عنوان محبوب زندگى برمى گزيند  ،   عهد مى كند در مسيری 
قدم بردارد كه به محبوب و مقصود خود نزديک شود و اين همان عهد كلى است. چنين قدم بردارد كه به محبوب و مقصود خود نزديک شود و اين همان عهد كلى است. چنين 

انسانى براساس اين عهد تصميم مى گيرد و برنامه های خود را عملى مى كند. انسانى براساس اين عهد تصميم مى گيرد و برنامه های خود را عملى مى كند. 
در اين سال  ، همچنين آشنا شديم كه چگونه تصميم خود را تقويت كنيم تا در در اين سال  ، همچنين آشنا شديم كه چگونه تصميم خود را تقويت كنيم تا در 

آن، پايدار و ثابت  قدم بمانيم.آن، پايدار و ثابت  قدم بمانيم.
در سال دوم   ، پس از يادآوری معاد و آيندۀ خطير انسان در سرای ديگر، آن در سال دوم   ، پس از يادآوری معاد و آيندۀ خطير انسان در سرای ديگر، آن 
عهد كلى را تجديد كرديم و بر تصميم خود پايداری ورزيديم. همچنين با توكل بر خدا عهد كلى را تجديد كرديم و بر تصميم خود پايداری ورزيديم. همچنين با توكل بر خدا 

به عنوان عاملى برای پايداری بر عزم آشنا شديم.به عنوان عاملى برای پايداری بر عزم آشنا شديم. 
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راهنمايی  و  پيامبران  فرستادن  با  خداوند  كه  اكنون 

پيشوايان، ما را به پيروی از دين خود دعوت كرده و رسيدن به 

سعادت را در گرو   پيمودن اين راه قرار داده است، بار ديگر عهد و 

پيمان خود با خدا را به خاطر می آوريم و با اعالم سپاس به پيشگاه 

او، پيمان گذشته را تجديد می كنيم و با تصميمی محكم تر به راه 

ادامه می دهيم.

اكنون جای طرح اين سؤال است: تأثير عزت نفس برعهد 

و عزم و تصميم چگونه است؟ آيا با تقويت عزت نفس می توانيم 

عزم خود را برای دوری از گناه محكم تر كنيم؟  

عّزت نفسعّزت نفس
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم ۡمـنـا بَـنـی ءاَدمَ  َو لَـَقـۡد کَـرَّ
و آنان را در خشکی و دريا برنشانديم وَ َحـَمـۡلـنـاهُـم ِفـی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر 
و از چيزهای پاکيزه روزيشان داديم ِيّـبـاِت  وَ  َرَزۡقـنـاهُـم ِمـَن الـطـَّ

و برتری کاملشان بخشيديم ـۡلـنـاهُـۡم    َو فَـضَّ
بر بسياری از آفريدگان خويش ـۡن َخـلَـۡقـنـا تَـۡفـضـيـًال  َعـلٰی کَـثـيـٍر ِمـمَّ

اسراء، ٧٠

برای آنان که نيکی کردند  ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنُـوا   
پاداشی نيکوتر و فزونتر است  الۡـُحـۡسـنـٰی َو ِزيـاَدةٌ   

و چهره شان را تيرگی و خواری نپوشاند ةٌ  وَ  ال يَـۡرَهـُق ُوجوَهـُهـۡم َقـَتـٌر َوالِذلـَّ
........................... ُاولٰـِئـَك َاۡصـحـاُب اۡلـَجـنَّـِة  
........................... هُـۡم فـيـهـا خـاِلـدوَن   

يونس، ٢٦

............................ ـِيـئـاِت   ذيـَن کَـَسـبُـوا الـسَّ وَ الـَّ

............................ َجـزاُء َسـِيّـئَـٍة ِبـِمـۡثـِلـهـا  

............................ ٌة …    ـَّ َوتَـۡرَهـُقـُهـۡم ِذل
يونس، ٢٧
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............................ ُة    ِه الۡـِعـزَّ َو ِلـلـّٰ

............................ وَ  ِلـَرسـوِلـه ی َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  

............................ وَ لٰـِکـنَّ الۡـُمـنـاِفـقـيـَن ال يَـۡعـلَـموَن  
منافقون، ٨

............................ َة   َمـۡن کـاَن يُـريـُد الۡـِعـزَّ

............................ ُة َجـمـيـًعـا   ِه الۡـِعـزَّ فَـِلـلـّٰ
فاطر ، ١٠

به کمک معنای اين کلمات ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 

           کَـَسـبـوا: مرتکب شدند       َسـِيّـئـات: بدی ها          تَـرَهـُقـُهـمۡ: می پوشاند آن ها را

                                                                            
عّزت نفس

عّزت به معنی شکست ناپذيری است. انسان عزيز کسی است که در مقابل ديگران تسليم نمی شود 
و شکست نمی خورد. بنابراين، وقتی می گوييم فالن شخص دارای عّزت نفس است، منظورمان اين است 

که او نفسی شکست ناپذير دارد و تسليم نمی شود. 
در مقابل عّزت، «ذلّت» قرار دارد که به معنی شکست پذيری و تسليم شدن است. شخص ذليل 

کسی است که خود را تسليم ديگری می کند. 
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در اينجا سؤال هايی مطرح است که بايد به آن ها پاسخ دهيم تا بهتر به حقيقت «عّزت نفس» پی ببريم 
و آن را با برخی خصلت ها که گاهی هم منفی هستند، اشتباه نگيريم. 

در مقابل چه چيزهايی بايد عزت نفس داشته باشيم؟ 
آيا جايی هست که ذلّت بهتر از عّزت باشد؟ 

به کمک آياتی که در ابتدای درس آمده و با مطالعٔه سخنان و سيرٔه پيشوايان دين به سؤال های 
فوق پاسخ می دهيم. 

خداوند به انسان کرامت و بزرگی بخشيده                                                     ..... / ..... 
و بر بسياری از مخلوقات برتری داده                                                            ..... / .....

 و خطاب به وی فرموده:                                                                            
«ای فرزند آدم، اين موجودات و مخلوقات را برای تو آفريدم و تو را برای خودم»۱

يعنی خداوند مخلوقات ديگر را آفريد تا بشر از آن ها بهره بگيرد و انسان را آفريد تا به جايگاه 
قرب   الهی نايل شود۲ و به ديدار او برسد و در بهشتی که خدا برايش آماده کرده، ميهمان ابدی او گردد۳و 
آنچه از زيبايی و خوبی و لّذت که می شناسد و تمّنا می کند يا نمی شناسد و خدا می داند، از دست با کرامت 

الهی بگيرد.۴
آيا می توان بهايی از اين باارزش تر و گرانقدرتر برای انسان يافت؟ 

راستی، چگونه می توان اين کرامت را حفظ کرد و به چنان جايگاهی رسيد؟ 
قرآن کريم، يکی از راه های اصلی رسيدن به چنين هدفی را کسب «عّزت نفس» می داند. 

اکنون اين سؤال مطرح است که انسان بايد در برابر چه چيزی و چه کسی عزيز و شکست ناپذير 
باشد؟ در پاسخ می گوييم که عّزت و شکست ناپذيری در دو مورد ضروری است: 

١ــ در برابر خواسته های نامشروع درونی که سبب روی آوردن ما به گناه می شوند. 
٢ــ در برابر دشمنان ظالم و ستمگر بيرونی که می خواهند درمقابل ظلم آنان تسليم باشيم و ذلت 

را بپذيريم.
 قرآن کريم به ما می آموزد که هرکس در برابر تمايالت نامشروع بايستد و به نيکی ها روی آورد و 

ْجلی (الجواهر اّلسنّية فی االحاديث القدسية، شيخ حر عاملی، ص۳۶۱)  ْجِلَک َو َخَلْقُتَک ِالَ ْشياَء ِالَ ۱ــ يابَْن آَدَم َخَلْقُت اْالَ
۲ــ فی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍک ُمْقَتِدر (قمر، ٥٥)

۳ــ يا ايتها النفس المطمئنة … (فجر، ٢٧ تا ٣٠)
۴ــ زخرف   ،٧١
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از گناه دوری کند، گَرد ذلت بر چهرٔه او نمی نشیند، یعنی عزیز می شود، عزیز در برابر گناه. و هرکس 
از این قبیل تمایالت دنباله روی کند به گناه و زشتی روی آورد، خواری و ذلّت چهرٔه او را می پوشاند، 

ذلّت در برابر گناه.
انسانی که نفس خود را عزیز و شکست ناپذیر کرده، توانایی کنترل هوس ها و تمایالت نابجای خود 

را دارد و در مقابل تحریک و تشویق دیگران به گناه، ایستادگی می کند و به آن  ها پاسخ »نه« می دهد. 
برخی از افراد در توجیه خطا و گناه خود عوامل تحریک کنندٔه بیرونی را مقصر جلوه می دهند و 
خطای خود را بر دوش آن عوامل می گذارند. اّما این گونه افراد باید توّجه کنند که عوامل بیرونی فقط 
زمینه ساز هستند، نه بیشتر. آن کس که تصمیم می گیرد و مرتکب گناه می شود و کرامت خدادادی خود 
را لّکه دار می کند، خوِد انسان است. چه بسیار انسان هایی که همان زمینه ها را می بینند اّما با قدرت 

روحی و ارادٔه قوی در مقابل گناه می ایستند و آن را شکست می دهند. 

برخی از عوامل بیرونی را که زمینه ساز گناه هستند، مثال بزنید و راه های 
حفظ خود در برابر آن ها را نشان دهید. 

..................................................................

..................................................................

عزت نفس و بندگی خداوند 
چگونه می توانیم ایستادگی و عّزت  در برابر هوس و گناه را در خود تقویت کنیم؟ 

قرآن کریم راه آن را به ما نشان داده است؛ با روی آوردن به خدا.                  ..... / .....
خداوند که خالق تمام جهانیان است، حقیقت شکست ناپذیری است که همٔه مخلوقات تسلیم 
اویند.1 سرچشمٔه تمام عّزت ها خداست و هرکس که دنبال عّزت است، باید خود را به این سرچشمه 

پیوند دهد. 
به همین جهت است که قرآن کریم ابتدا عّزت را برای خدا دانسته، سپس برای رسول خدا   که 

1ــ در قرآن کریم بیش از ٩٥ بار صفت »عّزت« و اسم »عزیز« برای خداوند به کار رفته است. 
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، بندگی خدا را پذيرفته اند  بندٔه خالص اوست و پس از آن برای مؤمنين که با پيروی از رسول خدا  
و تسليم او شده اند.                                                                                              ..... / .....

اميرالمؤمنين علی  در وصف انسان هايی که عّزت خود را در بندگی خدا يافته و بر گناه و 
هوس پيروز شده اند، می فرمايد: 

خدا در نفس آنان بزرگ استخدا در نفس آنان بزرگ است َعـظُـَم الۡـخـاِلـُق فـی  اَ   نۡـُفـِسـِهـۡم  َعـظُـَم الۡـخـاِلـُق فـی  اَ   نۡـُفـِسـِهـۡم  
پس غير خدا در چشم آنان کوچک۱ پس غير خدا در چشم آنان کوچک  فَـَصـُغـَر مـا دونَـه فَـَصـُغـَر مـا دونَـه و فـی َاۡعـُيـِنـِهـۡم فـی َاۡعـُيـِنـِهـمۡ 

همچنين برای تسليم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان می فرمايد: همچنين برای تسليم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان می فرمايد: 
بندٔه ديگری (مثل خودت ) نباشبندٔه ديگری (مثل خودت ) نباش ال تَکُۡن َعـبۡـَد َغـۡيـِرَك  ال تَکُۡن َعـبۡـَد َغـۡيـِرَك  

چرا که خدا تو را آزاده آفريده است.۲ چرا که خدا تو را آزاده آفريده است.  ا   ُه ُحـر ا َو َقـۡد َجـَعـلَـَك الـلـّٰ ُه ُحـر َو َقـۡد َجـَعـلَـَك الـلـّٰ

۱ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٩٣
۲ــ همان، نامٔه ٣١ (وصيت نامٔه آن حضرت به فرزند گرامی اش امام حسن     )

۳ــ سيرٔه ابن هشام، ج١، ص ٢٦٥

به  که  را  تصميم هايى  يافته ايد؟  گناه  و  عّزت  راهى  دو  بر  را  خود  تاکنون  آيا 
يادتان مى آيد، مرور کنيد و از خود حساب بکشيد. با خود يکرنگ باشيد و از آسان گيری 

بپرهيزيد. 

پيشوايان ما چون بندٔه حقيقی خدا بودند، در سخت ترين شرايط زندگی، عّزت مندانه زيستند و 
هرگز تن به خواری ندادند. 

و ياران  پيامبر اکرم، هنگامی که در محاصرٔه طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز ابوطالب
اندک، پشتوانٔه ظاهری ديگری نداشت، به بزرگان مکه که وعدٔه ثروت و قدرت به او می دادند، فرمود: 

اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذاريد، از راه حق دست برنمی دارم.۳
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بماند،  محفوظ  جانش  تا  شود  تسليم  می خواستند  او  از  يزيديان  که  آن گاه  حسين   ،  امام 
می فرمود: «مرگ با عّزت از زندگی با ذلّت برتر است»۱

و می فرمود: «به خدا سوگند من دست ذلّت به شما نمی دهم و همچون بردگان فرار نمی کنم»٢
يک  روح  آن ها  از  هرکدام  که  سختی ها،  و  مصائب  انبوه  تحّمل  از  پس   ، زينت  حضرت 
انسان معمولی را می شکند، در پاسخ به جملٔه عبيدالله بن زياد، حاکم کوفه، که می خواست سيدالشهداء 

و ايشان را تحقير کند، فرمود: 
«در اين واقعه ای که برای ما پيش آمد، جز زيبايی از خدا نديدم»٣

کسی که بندٔه حقيقی خدا شد، عزيز می شود و تن به ذلّت و خواری در برابر گناه و گناهکاران 
نمی دهد و تسليم آنان نمی شود. او خود را همواره در پيشگاه خدا می بيند و می داند که اگرچه او خدا 

را نمی بيند اّما خدا او را می نگرد. 
حضرت يوسف    در خلوت ترين مکانی که زليخا ترتيب داده بود، در برابر هوس سرکش او 
ايستاد، در حالی که برده و غالم زليخا محسوب می شد و می توانست بگويد من بايد از او اطاعت کنم. 
اما هنگامی که زليخا خواسِت نامشروع خود را با اصرار و تهديد مطرح کرد، يوسف، با اين که در اوج 
جوانی و زيبايی بود، خدا را به ياد آورد و گفت: خدايا به تو پناه می برم! و از دست زليخا به سوی 

درهای بسته فرار کرد. 
آری، گرچه حضرت يوسف  به زندان افتاد، اّما عّزت حقيقی را به دست آورد و بعدها به 

عّزت ظاهری هم رسيد و عزيز سرزمين مصر شد. 

۱ــ لهوف سيدابن طاووس، ص ١٥٧           ٢ــ ارشاد شيخ مفيد، ص ٢٣٥                   ٣ــ لهوف، سيدابن طاووس، ص ٢٠٨

جوانی خدمت امام حسين  رسيد و گفت: من فردی گناهکارم و نمی توانم 
خود را از انجام گناهان بازدارم؛ مرا نصيحتی فرما. امام حسين  به او فرمود: پنج 

کار انجام بده آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
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١ــ روزی خدا را مخور و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
٢ــ از حکومت خدا بيرون رو و  آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 

٣ــ جايی را انتخاب کن تا خدا تو را نبيند و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
هرچه  آنگاه  و  بران  خود  از  را  او  آمد،  جانت  گرفتن  برای  عزرائيل  وقتی  ٤ــ 

می خواهی گناه کن! 
٥ــ زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد، در آتش وارد نشو و آنگاه 

هرچه می خواهی گناه کن!١

خوِد عالی و خوِد دانی٢
ممکن است بپرسيد ريشٔه عّزت و ذلّت در وجود انسان چيست؟ 

اين يک سؤال مناسب و راه گشاست. زيرا شناخت ريشه ها سبب می شود که انسان بهتر بتواند 
به سوی عّزت حرکت کند و از ذلّت دوری نمايد. لذا در ريشه يابی اين موضوع می گوييم: انسان دارای 

دو دسته از تمايالت است: 
احسان،  دانايی،  به  تمايل  مانند  اوست؛  معنوی  و  روحی  بُعد  به  مربوط  که  عالی  تمايالت  ١ــ 

شجاعت، ايثار، ُحسن خلق، عدالت، عفاف، حيا و گذشت. 
شهوت،  ثروت،  به  تمايل  مانند  اوست؛  دنيايی  و  حيوانی  بُعد  به  مربوط  که  دانی  تمايالت  ٢ــ 

غذاهای لذيذ و متنوع، زيور و زينت و رفاه. 
و  می باشد  اوست،  معنوی  و  روحی  بعد  همان  که  انسان  عالی  خوِد  به  مربوط  عالی  تمايالت 
تمايالت دانی مربوط است به خوِد دانی که همان بُعد حيوانی و دنيايی می باشد. انسان بايد به گونه ای زندگی 
نگردد. در حقيقت  تمايالت عالی  شکوفايی  رشد و  مانع  تمايالت دانی  کند که توجه به  تنظيم  خود را 
تمايالت دانی، تمايالت بدی نيستند، بلکه برای زندگی در دنيا الزم هستتند، اما نبايد از حّد تجاوز کنند 
و مانع رشد تمايالت عالی شوند. حّد و مرز اين نياز را خدا می داند و خداوند چگونگی بهره مندی از 
شهوت، ثروت و ساير امور دنيايی را مشخص کرده تا انسان بتواند تمايالت عالی را در خود رشد دهد 

و به کمال رساند. 

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦                                ٢ــ دانی: َپست، پايين
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هميشگی  خوشبختی  دنبال  به  چون  فرامی خواند،  عالی  تمايالت  به  را  انسان  وجدان،  و  عقل 
اوست. اّما هوی و هوس (نفس اّماره) از انسان می خواهد که فقط به غرايز و تمايالت دانی مشغول باشد 

و توجهی به تمايالت عالی نداشته باشد. 
انسان عزيز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس لّوامه گوش فرامی دهد و تسليم نفس اّماره 
انسان  بنابراين،  می شود.  اّماره  نفس  تسليم  و  می خورد  شکست  درون  در  ذليل،  انسان  اّما  نمی شود. 
گناهکار پيش از آن که در مقابل عوامل بيرونی تسليم شود، ابتدا در خود می شکند و حقارت را پذيرا 
می شود. کسی که در مقابل ديگران تن به ذلّت می دهد، ابتدا در مقابل تمايالِت پسِت درون خود شکست 

خورده و ذليل شده است. او عّزت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است. 
تحقيقات نيز نشان می دهد اکثر گناهکاران و مجرمان افرادی هستند که عّزت نفس خود را از 
دست داده و تحقير شده اند. بنابراين يکی از راه های مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه افزايش عّزت 

نفس انسان ها و حفظ کرامت آن هاست. 

شد،  مطرح  آن ها  پيرامون  در  که  نکاتی  و  درس  احاديث  و  آيات  به  توجه  با 
نمودار زير را تکميل کنيد. 

تسليم و بندگی خداوند ←  ………… 
احساس حضور در پيشگاه خداوند  ←  ………… و ………

غفلت از خداوند  ←  ………… و ………
عّزت نفس  ←  حفظ پيمان با خدا و ………

ذّلت نفس  ←  ………… و سستی در عزم و تصميم
فقيری که دارای عّزت نفس باشد …………… نمی کند. گدا، ابتدا ……… و 
سپس گدايی می کند. جوانی که عزت نفس دارد، در برابر …………… نمی شکند. 
انسان عزيز در برابر …………… شکست ناپذير و در برابر مردم ………… 

است. 
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۱ ــ ميان عّزت نفس و گناه چه رابطه اى وجود دارد؟ چرا؟ 
۲ ــ آيا مى توان مسئوليت انجام گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بيرونى 

منتقل کرد؟ 
۳ ــ با توجه به اين که آئه ۱۰ سورٔه فاطر خداوند را صاحب عّزت معرفى مى کند، 

راه بهره مندى از عّزت الهى چيست؟ 
۴ ــ آيا انسانی که دارای عّزت نفس است به پيمان شکنى دست مى زند؟ 

يکى از سخنان معصومين  را که در اين درس آمده و تأثير بيش ترى بر شما 
داشته است، انتخاب کنيد و با خط زيبا بنويسيد. آن گاه پس از تزيين، آن را در يک قاب 

جاى دهيد. 
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در سال های اّول و دوم، در مرحلۀ «قدم در راه» و «در مسير»، دانستيم که انسان براساس در سال های اّول و دوم، در مرحلۀ «قدم در راه» و «در مسير»، دانستيم که انسان براساس 
تصميم خود ، برنامه ريزی می کند و آن را به اجرا درمی آورد تا به هدف برسد. برنامه های پيشنهادی تصميم خود ، برنامه ريزی می کند و آن را به اجرا درمی آورد تا به هدف برسد. برنامه های پيشنهادی 

دو سال گذشته عبارت بودند از :دو سال گذشته عبارت بودند از :
 
بخش ها برنامه ها رديف سال

ّول 
ل ا

سا
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

قرائت قرآن و تفکر در آن 
انتخاب مقصد و هدف زندگی 

تالش برای معرفت بيش تر به خداوند 
تقويت ايمان به کمک راه های پيشنهاد شده
عهدبستن با خدا برای قدم گذاشتن درراه 
تصميم گيری و عزم برای اجرا کردن برنامه
مراقبت و محاسبه از تصميم ها و پيمان ها

داشتن دفتر برنامه ريزی 
انجام صحيح و به موقع نماز و حفظ کردن احکام آن 

برنامه ريزی برای ورزش و مطالعه 
انتخاب دوست شايسته 

پرداختن به کار و تالش برای رساندن سود به خود و جامعه 

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود

ارتباط با خدا
ارتباط با خدا

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خود

ارتباط با جامعه 
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه
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دوم
ال 
س

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

تقويت دوستی و محبت به خداوند 
تقويت دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا

توکل و اعتماد بر خداوند در تصميم گيری ها 
تقويت پيمان با خداوند و مراقبت و محاسبه از تصميم ها 
داشتن ظاهر و لباس آراسته، همراه با حجاب و عفاف

هماهنگ کردن ظاهر خود با باطن نيکو و خوب
رعايت احکام محرميت و نامحرمی 

دعوت ديگران به رعايت احکام الهی 
انجام وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر در موارد ضروری

مشارکت و همکاری دررفع نيازهای جامعه 
تمرين انفاق و پرداخت خمس در صورت ضرورت

آشنايی با احکام مالی اسالم 
تقويت تقوا به کمک انجام درست نماز و روزه 

حفظ کردن برخی احکام نماز و روزه 

ارتباط با خدا 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه

ارتباط با خدا 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود

ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه
 ارتباط با خود
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه

ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه
ارتباط با خود ــ ارتباط با خدا

ارتباط با خدا
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پيوند  با  كه  خداست  نزد  بنيان  و  بناء  ارزشمندترين  خانواده 

فرزندان، كامل می شود. با تولد  زن و مرد به وجود می آيد و با آمدن 

فرزندان، زن و مرد، مادر و پدر بودن را می پذيرند و فرزندان خود را 

در دامان مهربان خود تربيت می كنند.

در اين درس به بررسی اين مسئله می پردازيم كه

1ــ نگاه دين به زن و مرد به عنوان انسان چيست؟

2ــ عوامل و زمينه های جذب زن و مرد به يك ديگر برای تشكيل 

خانواده كدام اند؟

3 ــ چه اهدافی برای تشكيل خانواده مناسب اند؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِانَّ الۡـُمـۡسـِلـمـيـَن َو الۡـُمـۡسـِلـمـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ    الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن َو   الۡـُمـۡؤِمـنـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ   الۡـقاِنـتـيـَن وَ   الۡـقـاِنـتـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِدقـيـَن وَ   الـّصـاِدقـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِبـريـَن  َو   الـّصـاِبـراِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الۡـخـاِشـعـيـَن َو   الۡـخـاِشـعـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . قـاِت  قـيـَن وَ   الۡـُمـَتـَصـِدّ َو   الۡـُمـَتـَصـِدّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِئـمـيـَن وَ   الـّصـاِئـمـاِت 

وَ   الۡـحـاِفـظيَن فُـروَجـُهـۡم وَ   الۡـحـاِفـظـاِت  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه کَـثـيـًرا َو   الـّذاِکـراِت  َو   الـّذاِکـريـَن الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه لَـُهـۡم   َاَعـدَّ الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َمـۡغـِفـَرًة َو َاۡجـًرا َعـظـيـًمـا 

احزاب ٣٥ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .          َو ِمـۡن ٰءايـاِتـه ی َاۡن َخـلَـَق لَـکُـمۡ 
همسرانى از جنس خودتان ِمـۡن اَ  نۡـُفـِسـکُـۡم َاۡزواًجـا 

تا با ايشان آرامش يابيد ِلـَتـۡسـکُـنـوا ِالَـۡيـهـا  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ًة َو َرۡحـَمـةً  َو َجـَعـَل بَـۡيـَنـکُـۡم َمـَودَّ
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. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِانَّ فـى ٰذِلـَك َالٔيـاٍت ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـرونَ 
 روم ٢١

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه َجـَعـَل لَـکُـۡم   وَ  الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِمـۡن َانۡـُفـِسـکُـۡم َاۡزواًجا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َجـَعـَل لَـکُـۡم ِمـۡن َاۡزواِجـکُـمۡ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بَـنـيـَن َو َحـَفـَدًة  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِيّـبـاِت  َو َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطـَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َافَـِبـالۡـبـاِطـِل يُـۡؤِمـنـونَ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه هُۡم يَـۡکـُفـرونَ  َو ِبـِنـۡعـَمـِة الـلـّٰ
                                          نحل ٧٢

به کمک عبارت های زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 
خاِشعات: زنان فروتن  قانِتيَن: مردان فرمانبردار  

صائِمات: زنان روزه دار  قيَن: مردان صدقه دهنده   ُمتََصِدّ
: آماده کرده است  َاَعـدَّ اۡلـحاِفظيَن ُفروَجُهۡم: مردان پاکدامن 

َحـَفـَدة: نوادگان  بَـنـيـَن: فرزندان 
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شخصيت انسانی زن و مرد 
کلمٔه «ِانس»، «انسان» و «بنى آدم» در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصى ندارد و هر پيامى که 
با  اين کلمات همراه شده، به زن و مرد، هر  دو، مربوط مى شود. زيرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع 
انسان، ويژگى هاى فطرى يکسان و هدف مشترکى دارند که با استفاده از سرمايه هاى ذاتى خود مى توانند 

به آن هدف برسند و در بهشت جاويد خداوند منزل گزينند.
بنابراين: 

ــ کرامتی که خداوند به انسان بخشيده و بر ساير مخلوقات برتری داده، اختصاص به زن يا مرد، 
به تنهايی، ندارد.١

ــ هرکدام از زن و مرد به ميزان تقوا، عفاف و دوری از گناه، نزد خداوند گرامی تر است.٢
ــ پاداش اخروی و قرب به پروردگار، به جنسيت انسان مربوط نيست.٣

ــ گرفتار شدن به عذاب اخروی و دوری از خداوند نيز ارتباطی با زن يا مرد بودن ندارد.٤

١ــ اسراء، ٧٠                                ٢ــ نحل، ٩٧
٣ــ احزاب، ٣٥                              ٤ــ يونس، ٢٧

ـ در آيه های ابتدای درس بينديشيد و پيام هايی را که نشان دهندۀ يکسانی مقام و منزلت 
انسانی زن و مرد است، استخراج کنيد. 

سوره/آيه
١ـ ..................................................................
٢ـ ..................................................................
٣ـ ..................................................................

………
………
………
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در دوره ای که قرآن کريم بر پيامبر اکرم  نازل شد، بيشتر مردم مرد را در خلقت برتر از زن 
می شمردند اين موضوع، به خصوص در داستان خلقت آدم و حّوا و زندگی آن ها در بهشت اّوليه و بيرون 

شدنشان از آنجا نمود بيشتری داشت. 
به  و  کرد  اغوا  را  آدم  که  بود  او  و  شده  خلق  آدم  دندٔه  از  حّوا  که  آمده  تورات  در  مثال،  به طور 
خوردن ميؤه ممنوع تشويق نمود؛ به اين صورت که شيطان به شکل مار درآمد و به سراغ حّوا رفت و 
به تحريک او پرداخت. وقتی شيطان حّوا را فريب داد، حّوا به نزد آدم رفت و آن قدر اصرارکرد تا او 
را راضی نمود که با هم به درخت ممنوع نزديک شوند و از ميؤه آن بخورند.١ اين کتاب که هم اکنون نيز 
کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان است، چنين نگاهی به زن را به پيروان خود منتقل می کند و در مورد 

خروج از بهشت، زن را مقصر نشان می دهد و او را به گناه نزديک تر می داند. 
اّما قرآن کريم، با اين که در ميان عرب های بدون فرهنگی نازل شد که بدترين نظرها را نسبت به 
زن داشتند و برخی از آن ها دختران خود را زنده به گور می کردند، اّما در بيان داستان خلقت، مرد را 
برتر از زن قرار نمی دهد. اّوالً قرآن می فرمايد که زن از همان جنس مرد آفريده شده است.٢ و در داستان 
بيرون رفتن آن ها از بهشت هم بدون اينکه نامی از مار بياورد، می فرمايد که شيطان هر دو را با هم فريب 
داد.٣ همچنين می فرمايد خداوند انسان ها را از يک مرد و يک زن آفريده و هيچ کدام در پيشگاه خدا 

بر ديگری برتری نداريد، مگر به تقوا.٤

نقش های مکمل
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفريده که زوج يکديگر باشند.٥ زوجيت ميان زن و مرد آن گاه 
با  انسانی  ويژگی های  در  گرچه  مرد  و  زن  بنابراين،  باشند.  يکديگر  تکميل کنندٔه  دو  هر  که  دارد  معنی 

١ــ تورات، سفر پيدايش، اصحاح ٢، ٢٣ــ٢٥ و اصحاح ٣، ١ــ٧
٢ــ نساء، ١                          ۳ــ اعراف، ٢٠     

۴ــ حجرات، ١٣                                              ۵ــ نبأ، ۸
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هم مشترک هستند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معين کرده است، اّما از جهت «زن بودن» و 
«مردبودن» تفاوت هايی دارند. اين تفاوت ها نيز به گونه ای است که هر دو را به هم نيازمند کرده، بدون 
اين که يکی بر ديگری برتری ذاتی پيدا کند.زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست که بايد آن را در 

وجود خود پرورش دهد. پس هم مرد برای زن است و هم زن برای مرد.١ و٢ 
برخی تفاوت های زيستی و روان شناختی سبب شده که هر کدام از مرد و زن بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های متفاوتی را برعهده بگيرند و يک خانوادٔه متعادل را پديدآورند، مقصود 
قدرت  زنان و  باالى  عاطفى  توانمندى  مثال  همين است. به طور  زوج،  انسان ها به صورت  آفرينش  از 
جسمى بيش تر مردان براى آن است که زن و مرد دو نقش تکميلى در کنار هم ايفا نمايند. زن، با محبت 

مادرى، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن خود نان آور خانواده باشد. 
به  نسبت  نامناسبى  رفتارهاى  اجتماعى،  و  فرهنگى  غلط  باورهاى  علت  به  گاهى  متأسفانه 
زنان روا داشته مى شود که به هيچ   وجه مورد تأييد دين اسالم نيست. اگر امروزه برخى افراد ارج 
تأکيد  مادرى  نقش  از  بيش  اقتصادى  کار  بر  و  نيستند  قائل  مادرى  نقش  براى  را  الزم  منزلت  و 
قدرت  به  آدم ها  منزلت  و  قدر  و  فضيلت  مى پندارند  که  است  بنيادى  اشتباه  اين  از  ناشى  مى کنند، 

آن هاست. اقتصادى 
مهم ترين عامل پايداری خانواده، پس از ازدواج، درک درست زوجيت و مکمل هم بودن زن و 
مرد و عمل به اين درک می باشد. اگر همسران از اين موضوع غافل باشند. به سرعت در محيط خانه 
از هم بيگانه می شوند و با پيش آمدن کوچک ترين تنش از هم جدا می شوند. اّما اگر درک متقابل از 
نيازها وجود داشته باشد، به تعبير قرآن کريم، لباس  يکديگر می شوند و کاستی ها و نقص های يکديگر 

را می پوشانند.٣
از اين رو، هر جوانی بايد قبل از ازدواج، برای خود برنامه ای تنظيم کند و با آموزش نزد معلمان 
تا  برسد،  خانوادگی  زندگی  و  ازدواج  از  درستی  درک  به  مناسب،  های  کتاب  مطالعٔه  و  تربيت  و  تعليم 

بتواند يک خانوادٔه موفق را تشکيل دهد.

١ــ بقره، ۱۸۷
۲ــ نظام حقوق زن در اسالم، استاد شهيد مطهری، ص ۱۱۹

۳ــ بقره، ۱۸۷
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آيا  که  دهيد  نظر  افتاده،  اتفاق  شما  پيرامون  که  ازدواج هايی  به  نگاهی  با 
اين  به  که  پاسخی  هر  می شوند؟  مشترک  زندگی  وارد  آگاهی  با  پسران  و  دختران 

سؤال داديد ، عوامل آن را هم ذکر کنيد. 
 ..................................................... پاسخ :
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

آماده شدن برای ازدواج
انسان، با رسيدن به بلوغ و دورٔه جوانی وارد مرحلٔه مسئوليت پذيری می شود و شايستگی آن را 
به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گيرد و برای سعادت خود و خانواده ای که در آيندٔه نزديک 

تشکيل خواهد داد، برنامه ريزی نمايد. مهم ترين اين برنامه ها عبارتند از:
١ــ تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

٢ــ مشخص کردن هدف های خود از تشکيل خانواده
٣ــ شناخت معيارها و شاخص های همسر مناسب

٤ــ شناخت ويژگی های روحی زن و مرد
٥  ــ آشنايی با نقش خود در خانواده به عنوان زن يا شوهر، مادر يا پدر

٦  ــ کسب آمادگی پذيرش مسئوليت در خانواده
از ميان اين شش برنامه، به تبيين دو مورد آن ها در اين درس می پردازيم:

دورٔه  و   ارزشمندترين  حساس ترين  ازدواج  تا  بلوغ  دورٔه  پاکدامنی:  و  عفاف  تقويت  ١ــ 
عمر انسان است. دورٔه گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذيرش مسئوليت های زندگی است. اگر 
جوان، اين دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شودکه 
آلودٔه به گناه و فحشاء نشده باشد، راه رسيدن به بهشت را برای خود و فرزندان خود بسيار هموار کرده 

است.
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۱ــ نور، ۳۳
۲ــ مائده، ۵ و نساء، ۲۵

۳ــ بالعدل قامت السماوات واالرض، عوالی اللئالی، ج۴، ص ۱۰۳

قرآن کريم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج نيز، حتماً عفاف پيشه کنند تا خداوند 
به بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد.١ همچنين می خواهد که به هيچ وجه در پی رابطٔه پنهان و 
آشکار با جنس مخالف برنيايند٢ که زيان آن تا قيامت دامنگير آنان خواهد شد و در نسل های آنان تأثير 

بد خواهد گذاشت.
هر جوانی به طور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی 
خود را حفظ کرده و به گناه آلوده نشده است. کسی که چنين خواستی دارد، بايد خودش نيز اينگونه 
باشند،  نداشته  سوء  نظر  او  خانوادٔه  اعضای  به  ديگران  که  است  آن  خواستار  هرکس  همچنين  باشد. 
خودش هم بايد چنين باشد. نظام هستی بر عدالت است.٣ عمل هر کس، عکس العملی دارد که قسمتی 

از آن در اين جهان ظاهر می شود و قسمتی ديگر در آخرت.
در اين مسير، پيشگيری بهتر از درمان است. برای پيشگيری از گرفتاری به بيماری فساد و گناه 
بايد کاری کنيم که در آستانٔه انجام گناه قرار نگيريم. در عصری که گسترش دهندگان فساد و فحشاء 
از آخرين دستاوردهای علمی برای رسيدن به مقاصد شوم خود بهره می برند، بايد با زيرکی، شجاعت 
روحی و توکّل بر خداوند، راه های نزديکی به گناه را ببنديم و بينی شيطان را بر خاک بماليم. با توجه به 

اين شرايط پيچيده، اقدامات زير برای حفظ پاکدامنی مؤثر است:
١ــ شناخت سيره و روش زندگی پيامبر اکرم، فاطمٔه زهرا و امامان بزرگوار 

٢ــ انجام درست و به موقع نماز، به خصوص به صورت جماعت و با حضور در مسجد
٣ــ مشغول بودن به کارهای ضروری مانند درس خواندن، انجام کارهای منزل، يا اشتغاالت 

مثبت، مثل کارهای فنی، هنری، همکاری در بسيج، کانون های فرهنگی و بنيادهای خيريه 
٤ــ نگاه نکردن به فيلم ها، سايت ها و تصويرهای شهوت انگيز

٥  ــ استقامت در برابر تحريک ديگران برای ديدن يک فيلم يا يک پيام نامناسب و توانايی «نه» 
گفتن به آن ها

٦  ــ انتخاب دوست ديندار و نماز خوان و معاشرت نکردن با افراد بی بند و بار
٧ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان

و  اعياد  ندبه،   دعای  و  کميل  دعای  مجالس  مانند  مذهبی،  مراسم  و  جلسات  در  شرکت  ٨   ــ 
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عزاداری ها و سخنرانی های پر محتوا
٩ــ دوری از مجالس تشويق کننده و تحريک کننده به گناه

١٠ــ انجام ورزش، به صورت مرتب، با دوستان همفکر و مناسب
١١ــ توجه به نصيحت ها و خيرخواهی های پدر و مادر

١٢ــ کنترل نگاه به نامحرم
١٣ــ برنامه ريزی برای افزايش معرفت دينی و مطالعٔه کتاب های علمی، تاريخی، ادبيات و شعر

١٤ــ معاشرت بيشتر با خويشان و نزديکانی که معنويت را در انسان تقويت می کنند.
١٥ــ عاقبت انديشی در کارها و تصميم گيری براساس فکر و انديشه

در ميان پيشنهادهای باال   ، پنج پيشنهاد را که از نظر شما مؤّثرتر است  ، انتخاب کنيد.
١ـ........................................................... ...
 ............................................................. ٢ـ 
 ............................................................. ٣ـ 
٤ـ.............................................................. 
٥ـ.............................................................. 

٢ــ اهداف ازدواج: يکی از مهم ترين تصميم گيری های زندگی هر انسانی، تصميم گيری برای 
ازدواج است. اين تصميم گيری نبايد بدون فکر و برنامه ريزی قبلی باشد. پس شايسته است که به تدريج 
دربارٔه هدف خود از ازدواج فکر کنيم و هوشمندانه وارد اين مرحلٔه زندگی شويم. خداوند چهار هدف 

برای تشکيل خانواده قرار داده است.
اّول: پاسخ به نياز جنسی: ابتدايى ترين زمينٔه شکل گيرى نهاد خانواده، نياز جنسى مرد و زن 
به يکديگر است. اين نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز مى شود، اّولين کشش و جاذبه را ميان 
زن و مرد ايجاد مى کند و آنان را به سوی تشکيل خانواده می کشاند. براثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين 

نياز، هر کدام از مرد و زن به يک آرامش روانی می رسند.
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دوم: انس با همسر: هر يک از زن و مرد، نيازمند به زندگی با ديگری هستند و اين نياز پس 
از بلوغ آشکار می شود. اين نياز به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع نياز جنسی خود 
يک  هم  کند، باز  زندگی  همسر  بدون  و  مجرد  اّما  باشد،  جنسی  آلودگی های  در  وغرق  کند  برطرف  را 

بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با ازدواج و بودن در کنار همسر برطرف می شود.
برخى از ازدواج هاى ناموفق هم ريشه در همين موضوع دارند که زن يا مرد به اين نياز همسر 
خود توجهى ندارد و رفتارى آرامش بخش از خود نشان نمى دهد. تجربه هاى روان شناختى گوياى 
در  آرامش  مبدأ  و  است  بيش تر  آرامش  و  سکونت  ايجاد  در  مرد  به  نسبت  زن  توانايى  که  است  آن 

خانواده، اوست.

١ـ با تدبر در آيات درس مشخص کنيد که کدام آيه آرامشی را که ناشی از 
اين دو نياز است، بيان می کند؟ عبارت مربوط به اين آرامش را بنويسيد.

آيۀ………: ................................................
٢ـ برای اين که آرامش ناشی از انس و هم صحبتی ميان همسران پديد آيد ، 
قرآن کريم به دو ويژگی که بايد ميان زن و مرد باشد، اشاره می کند ، آن دو ويژگی 

کدامند؟
……………............………… و  ………...........………….…

نهاد  هيچ  و  است  فرزندان  بالندگى  و  رشد  بستر  خانواده  فرزندان:  پرورش  و  رشد  سوم: 
ديگرى نمى تواند جايگزين آن شود. فرزند، ثمرٔه پيوند زن و مرد و تحکيم بخش وحدت روحى آن هاست. 

آنان دوام وجود خود را در فرزند مى بينند و رشد و بالندگى او را پايدارى وجود خود مى يابند.
مسئوليتى که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار مى گيرد، بسيار سنگين و غيرقابل چشم پوشى 
است. زن و مردى که ازدواج مى کنند و خداوند به آن ها فرزندانى مى بخشد، درحقيقت با خداوند پيمان 

بسته اند که اين هديه  هاى الهى را شکوفا کنند و به ثمر رسانند.
نهال ها  اين  رشد  به  که  شود  تنظيم  به گونه اى  بايد  مادر  و  پدر  بعدى  فعاليت هاى  تمام  بنابراين، 
مادر،  و  پدر  بى تدبيرى  به خاطر  که  فرزندان  استعدادهاى  از  هريک  کند.  کمک  آ ن ها  بالندگى  و 
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خودخواهى ها، چشم و هم چشمى ها و تسليم در برابر آداب و رسوم ساختگى، سرکوب شود، در پيشگاه 
خداوند مجازاتى به همراه دارد. بهداشت روانى و جسمى کودک و تعادل رفتارى و تعالى اخالقى وى 

يک خواست الهى است که از همان ابتداى ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد.

با تدبر در آيات درس   ، مشخص کنيد که کدام آيه   ، به اين هدف اشاره دارد؟ 
عبارت مربوط به آن را بنويسيد.

آيۀ ……………: .......................................... 

چهارم: رشد اخالقی و معنوی: عالی ترين هدف تشکيل خانواده، رشد اخالقی و معنوی هر 
يک از اعضای خانواده است.

پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده زمينه هاى فساد را از خود دور مى کنند، مسئوليت پذيرى 
را تجربه مى نمايند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند، ايثار و از خود گذشتگى 
براى ديگرى را تمرين مى کنند، وفاداری، ُحسن خلق، مدارا، تحّمل رنج ها و سختی ها و بسياری از 

صفات اخالقی ديگر را در خود پديد می آورند.
فضائل  همين  رشد  و  کودکان  صحيح  تربيت  برای  مناسب  محيط  تنها  خانواده  براين،  عالوه 
اخالقی در آن هاست. البته، اين در صورتی است که پدر و مادر با مسئوليت خود آشنا باشند و آن را 

انجام دهند.

با تدبر در آيات درس، مشخص کنيد که کدام آيه، به اين هدف اشاره دارد؟ 
عبارت مربوط به آن را بنويسيد.

آيۀ ……………: .......................................... 

((33))

((44))
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نکتۀ مهم
برای اينکه يک ازدواج موفق داشته باشيم که هم به جدايی منجر نشود و هم سبب خوشبختی 
ابدی ما گردد، الزم است که هر چهار هدف را در تشکيل خانواده درنظر بگيريم و هدف چهارم را در 
اولويت قرار دهيم. اگر پس از تشکيل خانواده، به طور مثال،  فقط هدف اّول را دنبال کنيم و برای سه هدف 
ديگر تالش نکنيم، پس از مدتی، اختالفات ظاهر می شوند و دوری روحی و روانی از يکديگر زندگی را 
خسته کننده می کند. اّما اگر پس از تشکيل خانواده هر يک از زن و شوهر تالش کنند که در کنار ديگری 
اخالق حسنه را تمرين نمايند، به زودی محيطی آرامش بخش و سرشار از نشاط و لّذت شکل خواهد گرفت 

و اعضای خانواده تا آخر عمر با احساس رضايت و موفقيت در کنار هم زندگی خواهند کرد.۱

۱ــ دختران زودتر از پسران از سطح نياز اول مى گذرند و به هدف های باالتر توجه دارند. يعنی معموًال نيازهايى بيش از نياز جنسى 
آن ها را به سوى پسران مى کشاند.برخى از پسران که معموًال براى نياز سطح اول به سوى دختران مى روند، به ارتباطى موقت بسنده مى کنند و 
پس از مدت کوتاهى ارتباط خود را قطع مى کنند و کمتر به ارتباطى پايدار براى تشکيل خانواده مى انديشند. به همين جهت، گفته اند که براى 
تشکيل خانواده، عالوه بر نياز اول، آگاهى از نياز هاى ديگر که مدتى پس از بلوغ جنسى براى پسران حاصل مى شود، ضرورت دارد. از فوايد 

مهم مشورت دختران با پدران و مادران تشخيص موضوعاتى از اين قبيل است (رجوع کنيد به يادداشت هاى استاد مطهرى، ج ۵، ص ۳۰).

١ــ پس از تشکيل خانواده، تصميم هاى پدر و مادر تابعى از توجه به خانواده و اصل قرار دادن 
آن است. پدرى که درآمد مناسبى دارد و مى تواند وقت بيش ترى را با خانواده و فرزندان بگذراند اما 
چنان به شغل خود وابسته است که بودن با خانواده را فراموش مى کند، نمى تواند بگويد شغلم ايجاب 
مى کند که دير وقت به خانه بيايم. مادرى که شوهرش از درآمد کافى برخوردار است، نمى تواند بگويد 
و  مهر  از  را  کودکش  اين ترتيب،  به  و  بسپارم  مهدکودک  به  روز  هر  را  کودکم  که  مى کند  ايجاب  شغلم 

محبّت مداوم خود محروم کند. به همين جهت، رهبر معظم انقالب اسالمى مى گويند:
«بهترين روش تربيت فرزند، اين است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبّت او پرورش 
پيدا کند. يکى از وظايف مهم زن عبارت از اين است که فرزند را با عواطف، با تربيت صحيح، با دل دادن 
و رعايت دقت، آن چنان بار بياورد که اين موجود انسانى، چه دختر چه پسر، وقتى که بزرگ شد، از لحاظ 
روحى، يک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختى ها و فالکت ها و 
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باليايى که امروز نسل هاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و آمريکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد. زنانى که 
فرزند خود را از چنين موهبت الهى محروم مى کنند، اشتباه مى کنند؛ هم به  ضرر فرزندشان، هم به ضرر 

خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده اند. اسالم، اين را اجازه نمى دهد.»
نيز  فساد  ازدياد  می شود،  جامعه  در  فساد  شدن  کم  سبب  خانواده  بنياد  پايداری  که  همان طور  ٢ــ 
سبب سست شدن اين بنيان می گردد. از اين رو، هر يک از ما که آرزومند داشتن خانوادٔه سالم و فرزندان 
سالم است، بايد در کاهش فساد اجتماعی مشارکت کند. کسی که در سنين جوانی، مرتکب برخی فسادها 
شده، نبايد انتظار داشته باشد که پس از تشکيل خانواده، محيط سالمی داشته باشد. البته در هر زمانی امکان 
توبٔه حقيقی هست، اّما بحث ما مربوط به شرايط عادی است. شيطان، با فريبکاری تمام به برخی جوانان 
چنين القاء می کند که بی بند و باری دورٔه جوانی امری عادی است و پس از ازدواج می توانی از اين بی بند   و 

باری دور شوی.
و  می داند  انسان  سقوط  پرتگاه  بدترين  و  شيطان  توطئه  خطرناک ترين  را  فساد  مسألٔه  کريم  قرآن 
فرزندان آدم را به شدت از آن بيم می دهد. قرآن کريم به ما اعالم می کند که شيطان و پيروان او،انسان ها را 
به پوشش های نامناسب و برهنگی وسوسه می کنند و از راه های مختلفی وارد می شوند تا ما را فريب دهند 
و به گناه بکشانند و پس از آلوده شدن به گناه نااميدی از بخشش خداوند و بازگشت و توبه را به ما تلقين 
اندام های  هم  تا  داده  قرار  جهت  بدان  را  پوشش  و  لباس  خداوند  که  می آموزد  ما  به  کريم  قرآن  می کنند. 
تحريک کننده را بپوشاند و در برابر نگاه های شهوت رانان حفظ کند و هم سبب آراستگی و زيبايی و وقار 
لباس  به  و  می خورند  را  شيطان  فريب  وقتی  که  می دهد  خبر  کسانی  تأسف بار  روش  از  کريم  قرآن  گردد. 
بدن نما و فساد روی می آورند، به توجيه کار خود برمی خيزند و می گويند ديگران هم چنين می کنند و خدا 
هم با اين کارها مخالف نيست. قرآن کريم با تعجب می پرسد: «آيا چيزی به خدا می بنديد که اصالً بدان علم 
نداريد!؟» سپس با تأکيد کامل می فرمايد: ای پيامبر به مردم بگو خداوند هر فساد و فحشايی را، چه پنهان و 

چه آشکار، حرام کرده و گناه شمرده است.١
بی حجابی، پوشش نامناسب و روابط نامشروع و خارج از محيط خانواده که در همين دهه های 
و  خانواده  بنيان  به  بزرگی  ضربٔه  چنان  شده،  پديدار  غربی  کشورهای  ميان  در  بار  اولين  برای  و  جديد 

فضائل اخالقی و کرامت انسانی وارد کرده که مانند آن در تاريخ بشر مشاهده نشده است.

۱ــ مجموعه مطالب ذکر شده از قرآن از آيات ۲۶ تا ۳۳ سورٔه اعراف، استخراج شده است.
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در جامعه  و دوستى  مهربانى  عامل گسترش  به  را  مى توان خانواده  1ــ چگونه 
تبدىل کرد؟

2ــ وقتى مى گوىىم باىد خانواده را اصل قرار داد و ساىر تصمىم ها را با آن تنظىم 
کرد، منظور چىست؟ چند نمونه ذکر کنىد.

چه  مقدس  نهاد  اىن  تقوىت  و  خانواده  اعـضای  سالمت  و  پاکـی  حفظ  برای 
راه هاىی پىشنهاد می کنىد؟ هر کدام از پدر، مادر، دختر و پسر چه کارهاىی را باىد برعهده 

بگىرند.
 با تعدادى از دوستان خود ىک گروه مشورتى تشکىل دهىد و نتىجٔه هم فکرى 

خود را در اىن زمىنه، به کالس گزارش کنىد.
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رسول خدا رسول خدا 
در اسالم، هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.در اسالم، هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.1

زندگی  آغاز  و  همسر  انتخاب  زندگی،  تصميم های  حساس ترين  و  زيباترين  از 
مطالعه  به  است  شايسته  تصميم،  اين  حساسيت  و  اهميت  به خاطر  است.  مشترك 
آمادگی  با  آينده  در  تا  دهيم  افزايش  زمينه  اين  در  را  خود  آگاهی  و  بپردازمي  در   اين باره 
همسر  انتخاب  زمينۀ  در  جوانان  همۀ  برای  معموالً  بگيرمي.  تصميم   به درستی  و  الزم 

سؤال هايی پيش می آيد كه در اين جا بعضی از آن ها را مطرح می كنيم.
همسر مناسب و دل خواه، چه كسی است؟

همسر شايسته چه مسئوليت هايی را بر دوش می گيرد؟
چه موانعی در مسير ازدواج وجود دارد و چگونه می توان از آن ها عبور كرد؟

ِه ِمـَن الـتَّـۡزويـِج ــ من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ص ۴۰۹. ١ــ مـا بُـِنـَى ِبـنـاءٌ ِفـى اِۡالۡسـالِم َاَحـبُّ ِالَـى الـلّـّٰ

15
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 ........................ َو ال تَـۡنـِکـُحـوا اۡلـُمـۡشـِرکـاِت 
 ........................ َحـّتـٰی يُـۡؤِمـنَّ …   
 ........................ َو ال تُـۡنـِکـُحـوا اۡلـُمـۡشـِرکـيـنَ 
 ........................ َحـّتـٰی يُـۡؤِمـنـوا ....  
 ........................ ِئـَك يَـۡدعـوَن ِالَـی الـّنـاِر  ـٰ ُاول
 ........................ ُه يَـۡدعـو ِالَـی اۡلـَجـنَّـِة  َو الـلـّٰ
 ........................ ۡذِنـه ی   َو اۡلـَمـۡغـِفـَرِة ِبـاِ
 ........................ َو يُـبَـِيّـُن ءايـاِتـه ی ِلـلـّنـاِس 
 ........................ روَن   لَـَعـلَّـُهـۡم يَـَتـَذکـَّ

بقره، ۲۲۱

پروردگارا مرا بر پادارندٔه نماز قرار ده ـالِة  َرِبّ اۡجـَعـۡلـنی ُمـقيـَم الـصَّ
و از فرزندانم نيز تـی    يـَّ َو ِمـۡن ُذِرّ

پروردگارا دعای مرا بپذير  ۡل ُدعـاِء   نـا َو تَـَقـبـَّ ـَّ َرب

 ........................ َنـا اۡغـِفـۡر   لـی   ـَّ َرب
 ........................ َو   ِلـواِلـَدیَّ َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـنَ 
 ........................ يَـۡوَم يَـقـوُم الۡـِحـسـاُب 

ابراهيم، ۴۱
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به کمک توضيحات زير، ترجمه ها را تکميل کنيد.
: ايمان آورند           َيـۡدعـون: دعوت می کنند ال َتـۡنـکِـحـوا: ازدواج نکنيد           ُيـۡؤِمـنَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات درس، پيام های زير را تکميل کنيد.

۱ـ شرط اصلی و اّولی در انتخاب همسر ، ………………بودِن اوست.
۲ـ همسری که …………، اعضای خانواده را به نافرمانی از خدا و بدبختی ابدی سوق 

می دهد.
۳ـ پدر و مادر با ايمان تالش می کنند فرزندانشان مؤمن باشند و …………… .

۴ـ فرزند با ايمان  ، همواره به پدر و مادر خود محبت می ورزد و ……………… .

………
………

………
………

پيامی که از آيات شريفٔه درس به دست می آيد، نشان دهندٔه مسئوليت زن و مرد در انتخاب همسر 
خداوند،  قبول  مورد  خانوادٔه  است.  شايسته  و  صالح  فرزندان  تربيت  و  رشد  گرفتن  دوش  به  و  آينده 
خانواده ای است که بر محور ايمان پايه گذاری شده و اعضای خانواده، در سائه اين کانون می توانند 
مسير رشد و تعالی را بپيمايند و به سعادت برسند. از اين رو، پيشوايان بزرگ ما، هر يک از دختر و 
پسر را راهنمايی کرده اند که چگونه قدم در امر ازدواج گذارند و چگونه برای زندگی مشترک آينده 
زندگی  آينده  در  بتوانيم  تا  می کنيم  توجه  بزرگواران  آن  راهنمايی  به  درس،  اين  در  کنند.  برنامه ريزی 

مشترک سالم و تعالی بخش تشکيل دهيم.
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انتخاب همسر و مسئوليت آينده
پس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب زوج مناسب مطرح مى شود. طبق مقررات اسالمى، رضايت 
کامل زن و مرد براى ازدواج ضرورى است و اگر عقدى به زور انجام گيرد، باطل است و مشروعيت 

ندارد. 
اين  در  شدن  موفق  براى  مسئوليت زاست.  حال،  عين  در  و  ارزشمند  انتخاب،  قدرت  داشتن 
مسئوليت، بايد با چشم باز عمل کرد و به انتخابى شايسته دست زد. الزمٔه چنين انتخابى، تسلّط کامل 
بر شور و احساس جوانى است. همواره ديده ايم که عالقه و محبّت اوليه، چشم و گوش را مى بندد و 
عقل را به  حاشيه مى راند، به گونه اى که فريادهاى خيرخواهانٔه او را نمى شنوند. اين سخن زيباى امام 

على  مربوط به مواردى از همين قبيل است:
ـۡىِء ُيـۡعـمى َو ُيـِصـمُّ          عالقٔه شديد به چيزى آدمى را  کور و  کر مى کند.١ ُحـبُّ الـشَّ

از اين رو، پيشوايان دين از ما خواسته اند که در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود مشورت 
و  مصلحت  معموالً  فرزند،  به  محبت  و  عالقه  علت  به  مادر  و  پدر  برسيم.  درست  انتخابى  به  تا  کنيم 
خوش بختى او را درنظر مى گيرند و به علت تجربه و پختگى شان، بهتر مى توانند خصوصيات افراد را 

دريابند و عاقبت ازدواج را پيش بينى کنند.
ازدواجى  به  را  آن ها  و  کنند  تحميل  فرزندانشان  بر  را  خود  نظر  نبايد  مادران  و  پدران  البته 
ناخواسته بکشانند. شايسته است محيط خانواده، محيط هم دلى، اعتماد به بزرگ ترها، شنيدن نظريات 
يکديگر و به خصوص، محيط محبّت و ايثار باشد تا بهترين تصميم ها گرفته شود و حسرت و پشيمانی 

کمتر پيش بيايد.
از همين منظر است که ضرورى بودن اجازه پدر براى دختران روشن مى شود.

جنس  عالقٔه  و  محبت  فضاى  در  که  آن گاه  دختر،  عاطفى  ظرافت هاى  و  روحى  لطافت هاى 
مخالف قرار مى گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخى واقعيت ها و کاستى ها را به دنبال دارد؛ عالوه بر اين، 
چون دختران به خاطر حيا و عزت نفس قوى خود، در ازدواج پيش قدم نمى شوند و طلب و درخواست 
از طرف پسر  صورت می گيرد، ممکن است حيا مانع از آن بشود که دختر همٔه ويژگی های پسر و سابقٔه 
احساسات خود غلبه  پدر که بر  مواقعى،  چنين  کند. در  تصميم گيری  کامل  بشناسد و با آگاهی  او را 

١ــ خاتمة المستدرک، ميرزاى نورى، ج ۱، ص ۲۰۱.
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دارد و نيز داراى تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد است، مى تواند به سان باغبانى دلسوز و 
کاردان از گل لطيف و ظريف خويش مراقبت کند و به راهنمايى او بپردازد.١

معيارهاى همسر شايسته
اولين قدم برای تشکيل خانواده، انتخاب همسر خوب است. هرگونه سهل انگارى و تصميم گيرى 
عجوالنه که بيش تر تحت تأثير احساسات يا اجبار و تحميل بستگان و دوستان صورت مى گيرد، پشيمانى 

بعدى را به دنبال دارد.
از نظر قرآن کريم، مهم ترين معيار همسر شايسته، با ايمان بودِن  اوست. اگر اين معيار در فردی 
وجود نداشته باشد، ازدواج با او حرام می شود. هر قدر ايمان يک فرد قوی تر باشد، شايستگی او برای 

همسری بيش تر است. معيارهای ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارت اند٢:

معيارهارديفمعيارهارديف
١
٢
٣
٤
٥
٦

اصالت خانوادگی
پوشش مناسب اسالمی

عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف
صداقت با همسر
سالمت جسمی

انجام عبادات، به خصوص نماز

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

عاقل و فهيم بودن
اخالق خوب و خوش رويی

قناعت در زندگی
کسب و کار حالل

زيبايی و مورد پسند بودن
داشتن دوستان درستکار و سالم

١ــ طبعًا تأکيد بر اجازه پدر براى آن است که گاه، ممکن است دخترى على رغم توصيه هاى پدر، علت خيرخواهى و راهنمايى او را 
درک نکند. در اين صورت، التزام به اجازه پدر او را از افتادن در دام زندگى ناپايدار و نامطلوب بازخواهد داشت؛ بنابراين، اجازه پدر نه تنها 
محدوديتى براى دختران نيست بلکه لطفى از جانب خداوند براى آنان است؛ زيرا در بيش تر موارد نظر پدر و دختر يکى مى شود. تنها در صورت 
خالف  پدر  تصميم  اگر  اوست.  مصلحت  خالف  يا  و  دختر  صالح  به  يا  هم  صورت  اين  در  البته  مى شود.  منتفى  ازدواج  که  است  توافق  عدم 
مصلحت باشد، دختر مى تواند با کمک بستگان پدر را قانع کند و اگر پدر استبداد ورزد و به مصلحت فرزند توجه نکند (که البته بسيار استثنايى 

و نادر است)، مراجع قانونى حق دختر را به وى بازخواهند گرداند.
٢ــ برای کسب اطالع بيشتر، به کتاب «خانواده در قرآن» از دکتر احمد بهشتی و «همسرداری» از آيت الله ابراهيم امينی مراجعه 

کنيد.
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دهيم،  قرار  طبقه  سه  در  اهميت،  نظر  از  را  مورد  دوازده  اين  بخواهيم  اگر 
چه  و  می گيرند  قرار  است  مهم ترين  که  اّول  طبقۀ  در  شماره هايی  چه  شما  نظر  به 

شماره هايی در طبقۀ دوم و سوم؟

طبقۀ سومطبقۀ دومطبقۀ اّول

راه هاى شناخت همسر
تحقيق دربارٔه همسر آينده، به اندازه اى که به کمک آن بتوان به اطمينان در تصميم گيری رسيد، 
ضرورى است. تحقيق بايد نتيجه بخش باشد و در چهارچوب ضوابط و معيارهاى الهى صورت گيرد؛ 
بنابراين، تحقيق دربارٔه همسر آينده را نبايد با معاشرت هايى که منشأ آن تنها هوس هاى زودگذر است، 
اشتباه کرد. اين گونه معاشرت ها، هر چند با عنوان هايى مانند شناخت روحئه همسر و امتحان او باشد، 
نتيجه بخش نيست و آثار زيان بار ديگرى دارد که به خاطر همان آثار، خداوند اجازٔه اين گونه معاشرت ها 
احساسات بر هر دو نفر حاکم مى شود و هرطرف اصرار  را نداده است. در اين معاشرت ها که معموالً 
اين  بيش تر  هم  معموالً  شود.  واقع  ديگرى  محبوب  تا  دهد  نشان  هست  آن چه  از  بهتر  را  خود  دارد 
معاشرت ها به سستى رابطه و جدايى مى انجامند. متناسب با فرهنگ اسالمى، راه هاى زير براى شناخت 

کسی که تصميم به ازدواج با او را داريم، پيشنهاد مى شود:
١ــ تحقيق دربارٔه خانوادٔه همسر و موقعيت اعضاى خانواده در محل زندگى و محل کار.

٢ــ شناخت دوستان همسر و کسانى که او با آن ها معاشرت بيش ترى دارد.
٣ــ تحقيق دربارٔه روحيات و ُخلقيات همسر در محيط کار يا محّل تحصيل.

٤ــ معاشرت خانواده هاى دوطرف با يک ديگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرت ها.
٥  ــ مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.

٦  ــ گفت و گو با يکديگر در جلسات حضورى و طرح نظريات و ديدگاه ها دربارٔه موضوعات مختلف.

١٨٩



هريک از اين راه ها را بررسى کنيد و بگوييد که هرکدام از اين راه ها چگونه در تشخيص 
همسر آينده به ما کمک مى کند.

زمان ازدواج
اکنون جا دارد اين سؤال را بررسى کنيم که سن مناسب ازدواج کدام است. در اين ميان، دختران 

و پسران با پيشنهادهاى گوناگونى روبه رو هستند که هريک از آن ها بر محورى خاص، تأکيد مى کند.
نبايد از ياد ببريم که ازدواج، براى رفع نيازهاى طبيعى و پاسخ گويى به قانون خلقت انجام مى شود. 
اگر به اين نيازهاى طبيعى در زمان و موقعيت مناسب پاسخ داده نشود، مانند ساير نيازها، اختالالت و 
مشکالت خاص خود را به دنبال دارد و آسيب هاى جبران ناپذير روانى، اخالقى و اجتماعى وارد مى کند. 
و  حاالت  در  تعادل  درونى،  رضايت  احساس  طبيعى،  رشد  روحى،  و  جسمى  سالمت  نشاط،  شادابى، 
رفتار، خوش رويى و خوش خلقى، کاهش فشار جنسى، و سالمت اخالقی جامعه از فوايد ازدواج به موقع 
است. تأخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی و روانی، روابط نامشروع و آسيب های اجتماعی 
می گردد. کاهش روابط نامشروع و آسيب هاى اجتماعى و روانى از فوايد ازدواج به موقع است. زندگى 
يک جوان در کنار کسى که همسر او محسوب مى شود، چنان برکتى براى جسم و روح او دارد و چنان 

لذتى را به ارمغان مى آورد که هيچ چيز ديگرى جاى آن را نمى گيرد.
اّما اگر فردى بخواهد در قالبى غير از ازدواج به نياز جنسى خود پاسخ دهد، در آن صورت، لذت 
آنى برخاسته از گناه، پس از چندى روح و روان فرد را پژمرده مى کند و شخصيت او را مى شکند. اين گونه 
اشخاص، به جاى بازگشت به مسير درست، براى فرار از اين پژمردگى به افراط در گناه کشيده مى شوند 
اّما نمى دانند که روحشان مانند تشنه اى است که هرچه بيش تر از آب دريا مى نوشد، بر تشنگى اش افزوده 

مى شود و بى قرارى اش شدت مى يابد.
آمادگى برای ازدواج نيازمند دو بلوغ است: يکى بلوغ جنسى و ديگرى بلوغ عقلى و فکرى که 
مدتى پس از بلوغ جنسى فرا می رسد. با رسيدن بلوغ عقلی، جوان در می يابد که بايد زندگی را بسيار جّدی 
گرفت و برای آينده برنامه ريزی کرد. توجه به داشتن شغل و پيدا کردن کار، فکر کردن دربارهٔ ويژگی های 
همسر، تنظيم خرج و هزينٔه خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است. نبايد فاصلٔه ميان 
بلوغ جنسى و عقلى با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت پيشوايان 
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ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با 
کنار گذاشتن رسوم غلط شرايط الزم براى ازدواج آنان را فراهم کنند و به خاطر برخى پندارهاى باطل 

فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسيب ها نسازند.
پيامبر اکرم  مى فرمايد:

کسى که ازدواج کند، نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس، بايد براى نصف ديگر از خدا پروا 
داشته باشد.١

اين جملٔه کوتاه اهميت ازدواج را به خوبى مى رساند و نشان مى دهد که چگونه نيمى از ديندارى 
انسان با ازدواج حفظ و نگه دارى مى شود.

ايشان هم چنين مى فرمايد: براى دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تا خداوند 
اخالقشان را نيکو کند و در رزق و روزى آن ها توسعه دهد و عفاف و غيرت آن ها را زياد گرداند.٢

امام صادق  نيز مى فرمايد:
دو رکعت نماز شخص متأهل، برتر از هفتاد رکعت نمازى است که شخص مجرد مى خواند.٣

مشکالت پيش رو
وقتى به واقعيت ها نگاه مى کنيم و شرايط جامعه و خانواده ها را از نظر مى گذرانيم، مى بينيم که 
ازدواج به موقع با مشکالتى روبه روست و اّولين سؤالى که به ذهن جوان خطور مى کند اين است که با 
وجود مشکالت اقتصادى فراوان، چگونه مى تواند ازدواج کند. چاره انديشى در اين مورد به  بخش هاى 
مختلفى از جامعه مربوط مى شود. آن ها بايد با برنامه ريزى صحيح، به تدريج از شمار مشکالت بکاهند و 

امکان ازدواج به موقع را فراهم آورند. برخى از اين مشکالت عبارت اند از:
١ــ نياز به مسکن

٢ــ هزينه هاى ازدواج و تأمين خانواده
٣ــ طوالنى شدن زمان تحصيالت دانشگاهى

٤ــ توقعات غيرضرورى که بر اثر برخى آداب و رسوم غلط بر خانواده تحميل مى شود.
٥ ــ رقابت هاى نابجاى خانوادگى

١ــ بحاراالنوار، عالمٔه مجلسى، ج ۱۰۰، ص ۲۱۹.
۲ــ نوادر راوندى، ص ۳۶.

۳ــ رسالٔه نوين، امام خمينى (ره)، با توضيحات عبدالکريم بى آزار شيرازى، ص ۶۶.
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۶    ــ الگو قرار ندادن روش پيشوايان دين و بى توجهى به راهنمايى هاى آنان.
البته مديريت و تدبير پدران و مادران می تواند بسياری از مشکالت را از ميان بردارد و شرايط 
ازدواج آسان را فراهم کند. دختران و پسران جوانی که حفظ عفاف و پاکدامنی را اصل قرار داده اند، 
می توانند با کاستن از توقعات خود، يک زندگی مشترک ساده و صميمی را با همکاری ساير اعضای 

خانواده آغاز کنند.

با توجه به مشکالت ياد شده، برای اين که ازدواج در زمان مناسب خود انجام شود 
و تأخير آن به حداقل برسد  ، راه حل های پيشنهادی شما برای گروه های زير چيست؟
۱ـ مسئوالن جامعه          ۲ـ پدرها و مادرها           ۳ـ دختران و پسران

خواستگارى
معموالً خواستگارى از طرف پسر اعالم و قبول و رضايت از طرف دختر صورت مى گيرد. اين 
سنت پسنديده بيانگر کرامت، عزت نفس و حياى دختر و نيز نشانٔه آن است که پسر است که بايد سؤال 
و درخواست کند و دختر است که مى تواند بپذيرد يا رد کند. به تعبير ديگر، اين پسر است که بايد ابتدا 
محبّت خود را اعالم کند و به دنبال دختر بيايد تا دختر اين اعالم محبّت را بررسى کند و پاسخ دهد. اين 
به اقتضاى احترام و براى حفظ عظمت و شخصيت دختر است. دختر به طور طبيعى و فطرى، مردى 

را براى همسرى مى پسندد که به دنبال او بيايد و اعالم محبّت و وفادارى کند.
البته، طرح خواستگارى از سوى مرد بدين معنا نيست که دختران همسر مناسب خود را انتخاب 
بايد  اّما  گيرد  صورت  مى تواند  کار  اين  ننمايند.  معرفى  وى  به  را  خود  غيرمستقيم  يا  مستقيم  و  نکنند 
شرايطى فراهم کرد که مرد درخواست ازدواج را به  خانوادٔه دختر بدهد تا درصورتى که امکان ازدواج 

فراهم نشد، کرامت و عزت نفس دختر حفظ شود.
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نمونٔه زيباى چنين موردى، ازدواج پيامبر اکرم   با حضرت خديجه پيش از نبوت است. 
پيامبر اکرم   در مکه به درست کارى و امانت دارى مشهور بود و حضرت خديجه اين را مى دانست 
اّما پس از اين که مال التجارٔه زيادى در اختيار پيامبر  قرار داد و ايشان را براى يک سفر تجارى 
به شام فرستاد و امانت دارى و درست کارى ايشان را در عمل ديد و اخالق کريمانٔه ايشان را مشاهده 
حضرت  اين که  تا  نداشت  توجهى  موضوع  اين  به  پيامبر  اّما  شد.  پيامبر  اخالق  و  رفتار  شيفتٔه  کرد، 
خديجه عالقه و محبّت خود را به پيامبر   با کسانى از خويشان خود که با پيامبر  نيز دوستى 
داشتند، در ميان نهاد و آنان پيامبر   را مطلع کردند و دربارٔه شخصيت ممتاز حضرت خديجه با 
ايشان سخن گفتند. پيامبر   که حضرت خديجه را همسرى مناسب براى خود ديد، به خواستگارى 

ايشان رفت و ازدواج اين دو بزرگوار صورت گرفت.١
آيا دختران و پسران می توانند قبل از ازدواج دوستی خصوصی داشته باشند؟ 

در بسياری از موارد ديده شده آنان که به تعبير قرآن کريم، دارای قلبی مريض هستند۲ و فقط به 
دنبال هوسرانی خود و سوء استفاده از طرف مقابل می باشند، به بهانٔه ازدواج در آينده، از در دوستی 
وارد می شوند و پس از مدتی، بدون دليل قانع کننده جدا می گردند و دوستی با ديگری را آغاز می کنند. 
شور و احساسات جوانی، گاهی آنقدر قوی است که فرصت رفتار عاقالنه را از انسان می گيرد و وقتی 
متوجه می شود که زمان را از دست داده و زيان تصميم عجوالنٔه خود را ديده است. بهترين راه عبور 
سالم و بی خطر از دورهٔ تجّرد و ورود به زندگی خانوادگی، اعتماد به راهنمايی خداوند و رعايت دستوراتی 

است که او به ما داده است. بنابراين شايسته است به نکات زير توجه کنيم: 
١ــ هر انسانی، چه زن و چه مرد، کسی را برای همسری می پسندد که قبل از ازدواج عفيفانه 
زندگی کرده و با جنس مخالف رابطه نداشته باشد. زيرا می داند چنين کسی در طول زندگی مشترک هم 

به او خيانت نخواهد کرد. 
عامل  و  کند  پيشه  هوسرانی  و  نکند  رعايت  را  ازدواج  از  قبل  پاکدامنی  و  عفاف  هرکس  ٢ــ 
انحراف ديگری شود، کار او در جهان بی پاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همين دنيا به صورتی به 
خودش بازخواهد گشت و از جايی ضربه خواهد خورد که پيش بينی آن را نمی کند. اين مکافات، عالوه 

بر مجازات سنگين اخروی است. 
۱ــ يادداشت هاى استاد مطهرى، ج ۵، ص ۱۱۰؛ سالم بـر خورشيد، سيد على اکبر حسينى، ج ۱، ص ۱۱ به بعد؛ زندگى حضرت 

محمد  ، سيدهاشم رسولى محّالتى، ص ۹۱.
۲ــ احزاب، ٣٢.

١٩٣



٣ــ پسران غيور، دختران ديگر را در جای خواهر خود قرار می دهند و همان طور که اگر  نامحرمی 
از روی هوس قصد تعّرض به خواهرشان را داشته باشد، غيرتشان به جوش می آيد، همين حالت را نسبت 
به دختران ديگر دارند و به خودشان اجازٔه بی حرمتی به او را نمی دهند. زيرا در همان لحظه، خانوادٔه 

خود را جلو چشم خود مشاهده می کنند. 
٤ــ دختران باحيا و عفيف، همواره به فکر آنند که با همين حالت عفاف با همسر آيندهٔ خود روبه رو 
شوند و پاک وارد خانٔه همسر گردند. از اين رو نمی گذارند هوسرانان متوجه آن ها شوند. اين دختران 
به گونه ای در خيابان، مدرسه، دانشگاه و ساير مراکز عمومی رفت و آمد می کنند که کمترکسی به خود 

اجازه می دهد به آنان بی حرمتی کند. 
آنان که اين اصل را رعايت نمی کنند، خودشان سبب تحريک حس شهوت ديگران می شوند و 
زمينٔه بی حرمتی به شخصيت خودرا برای مردان هوسران فراهم می کنند. آيا شخصيت باکرامت و عفاف 

ما آن قدر ارزش ندارد که مقداری سختی را تحمل کنيم اّما مانع بی حرمتی به خود شويم؟ 
فرزندانش در  ٥ ــ هر دختر و پسری در دوران تجّرد بايد همان گونه زندگی کند که آرزو دارد 
آينده همان طور باشند و نيز انتظار دارد خواهر و برادرش همان گونه باشند. همان طور که گفته شد، نظام 
حاکم بر جهان خلقت، عکس العمل ضروری را در لحظٔه مناسب نسبت به کسی که خيانت می ورزد، 
نشان خواهد داد و اين سّنت خداست. اين جمله که «خيلی ها هوسرانی کردند و ضربه ای نديدند» برای 
فريب دادن افراد ديگر و پهن کردن دام های بعدی است. چوب خداوند صدا ندارد، اّما ضربٔه آن قاطع 

و محکم در زمانی که گناهکار فکرش را هم نمی کند، وارد می شود. 
٦ــ لذت واقعی زندگی را کسی می چشد که مطابق دستور خداوند، با عفت و حيا و با غيرت وارد 
فريبکاران وارد فضای هوس آلود می شوند، پس از مدت  آنان که با فريب  مشترک شود. همٔه  زندگی 

کوتاهی دچار يک زندگی تلخ می گردند که تا پايان عمر گريبانشان را رها نمی کند. 
٧ــ قرآن کريم به صورت قاطع مردان و زنان را از دوستی پنهانی با يکديگر که باقی ماندهٔ دوران جاهليت 
بود، منع می کند۱ و از مرد و زن می خواهد که فقط طريق ازدواج را پيش بگيرند. زيرا عاقبت اين گونه روابط 

زيان روحی و عاطفی برای هرکدام از زن و مرد و گسترش بی بند وباری در جامعه می شود. 
و  کرد  غلبه  عقل  بر  احساس  بار  يک  اگر  است.  فريبکاران  دام  از  رهايی  راه   بهترين  توبه  ٨  ــ 
گناهی از ما سر زد، نبايد فريب دوم را هم خورد و نبايد گفت «آب که ازسرگذشت، چه يک وجب و چه 
ده وجب» نه، توبٔه واقعی کاری می کند که انسان دوباره به پاکی اّولی برسد. زيرا «نيکی ها از بين برندٔه 

بدی ها هستند.» (هود، ١١٤) 
۱ــ مائده، ٥ و نساء، ٢٥.

١٩٤



٩ــ پس وظيفٔه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسيده، اّما هنوز امکان ازدواج پيدا نکرده چيست؟ 
قرآن کريم دربارٔه چنين جوانی می فرمايد: 

راه عفاف را پيش گيرند کسانی که ذيـنَ  وَ    ۡلـَيـۡسـَتـۡعـِفـِف الـَّ
امکان ازدواج برايشان نيست  ال يَـِجـدوَن ِنـکـاًحـا   

ُه ِمـۡن فَـۡضـِلـه ی        تا خداوند نياز آنان را برطرف سازد، از فضل خود.          َحـّتـٰی يُـۡغـِنـَيـُهـُم الـلـّٰ
نور، ۳۳

غريزٔه  که  خدايی  زيرا  نمی پذيرد.  را  نفس  مهار  و  پاکدامنی  و  عفاف  جز  راهی  هيچ  کريم  قرآن 
جنسی را به انسان داده، هم او به انسان نيروی ايمان و اراده ای بخشيده که بتواند خويشتن داری کند 
و مانع گناه شود. برای اين که عفاف و مهار نفس آسان تر شود، می توان از اقدامات ١٥ گانه ای که در 

درس قبل پيشنهاد شد، استفاده کرد. 

١ــ چهار مورد از مهم ترين معيارهای همسر شايسته را مشخص کنيد. 
٢ــ اگر فاصله ی بين بلوغ و ازدواج طوالنی شود، چه مشکالتی پيش می آيد؟ 

مراسم عروسی، آغاز زندگی زن و مرد است. امروزه اين مراسم با برنامه های مثبت 
و منفی و صرف هزينه های گوناگون برگزار می شود. 

از آن جا که احتماالً تاکنون در چند مراسم عروسی شرکت کرده ايد، اين موضوع 
را بررسی کنيد. 

بوده  هماهنگ  الهی  دستورات  و  احکام  با  مراسم  اين  برنامه های  از  يک  کدام  ١ــ 
است؟ 

٢ــ کدام يک از برنامه های آن با احکام و دستورات الهی هماهنگ نبوده است؟ 
١٩٥


