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قرائت

َسبيِل   يف  َوٰجـَهدوا  هاَجروا  نَي 
َّ

ال َو  آَمنوا  نَي 
َّ

ال  
َّ

ِان

      ٌ َرحمي َغفوٌر   ُ الّلٰ َو 
ج 

 ِ الّلٰ َرمحََت  يَر جو َن  َك 
َ
ئ ـٰ

ٓ
اُول  ِ الّلٰ

ِاثـٌم   فيـِهما  قُل   
ز

ال َميِسِ  َو  اخلَمِر  َعِن  يَسَئولنََك     218

َو   
ج

نَفِعِهما  ِمن   
ُ
َ    ک َب ا ِاث ُمُهما  َو  لِل نّاِس  َمناِفعُ  َو  كَ بريٌ 

ُ لَكُُم  ُ الّلٰ  َكٰذِلَ  يُبَ ّيِ
ج

 قُِل العَفَو 
ز

يَسَئولنََك ماذا يُنِفقوَن 

َو 
ج 

  ِ اآلِخَرة َو  ادلُّنيا  يِف       219 ر و َن   
َّ
َتَتَفك كُم 

َّ
لَعَل ِت  ـٰ اآلي

 َو ِان ُتالِطوُه 
ز

 قُل ِاصالٌح  لَُه َخريٌ 
ز

يَسَئولنََك َعِن ايلَٰتيٰم 
ج 

ال ُمصلِـِح  ِمَن  ال ُمفِسَد  يَعلَُم   ُ الّلٰ َو   
ج

نُكُم   فَِاخوا

َوال      220      ٌ َحكمي َعزيٌز   َ
الّلٰ  

َّ
ِان   

ج
اَلَعنَتَكُم    ُ الّلٰ شٓاءَ  َولَو 

 َخريٌ ِمن 
ٌ
 مُؤِمنَة

ٌ
 َو اَلََمة

ج
ُ ؤِمنَّ  تَنِكُحوا ال ُمرشِٰكِت َحّتٰ ي

 َو ال تُنِكُحوا ال ُمرشِكَي َحّتٰ 
ج

مرُشَِكٍة َو لَو  اَعَجَبتكُم 

 
ج

 َو لَعَبٌد مُؤِمٌن َخريٌ ِمن مرُشٍِك َو لَو اَعَجـبَكُم  
ج

ُ ؤِمنوا  ي

َو  اجلَنَِّة  ِاَل  يَدعوا   ُ الّلٰ َو   
ز

الـنّاِر  ِاَل  يَدعوَن  َك 
َ
ئ ـٰ

ٓ
اُول

     221 وَن   
َّ

ُه يََتَذ  ك
َّ
ِتٰه   لِل نّاِس َلعَل ـٰ ُ آ ي ـ ّيِ  َو يُبَ 

ج
ِ          بِـِاذِنٰه   ال َمغِفَرة

سور ه  بقره  2 جز ء  2 
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ترجمه

به  آنان  نموده اند،  و جهاد  کرده  راه خدا هجرت  در  و کسانى که  آورده  ايمان  که  کسانى 
218 از تو درباره شراب و قمار  رحمت خدا اميدوارند، و خدا آمرزنده و مهربان است.  
مى پرسند. بگو: در آن دو گناهى بزرگ و براى مردمان سودهايى است، و گناه آن دو از 
سودشان بزرگ تر است. و از تو مى پرسند که چه چيزى انفاق کنند؟ )اى پيغمبر( بگو: 
آنچه را که از هزينه زندگى زياد آيد ]يا آنچه را که از قوت و خوراک سال افزون گردد[. 
بدين سان خداوند آيات و نشانه ها را براى شما بيان مى کند، باشد که درباره سعادت دنيا و 

219 آخرت خود بينديشيد.   
يتيمان  درباره  تو  از  و  بينديشيد.  خود  آخرت  و  دنيا  سعادت  درباره  که  باشد  آرى   
نيکى است، و  باشد  برايشان سودمند  به گونه اى که  آنان  مى پرسند. بگو: اصالح امور 
با آنان رفتار  با آنان همزيستى کنيد، آنها برادران شمايند، پس مانند ديگر مسلمانان  اگر 
کنيد؛ نه حقشان را تباه سازيد و نه خود را سخت به زحمت بيفکنيد، که خداوند فسادگر 
و اصالحگر را مى شناسد و آن دو را از هم مشخص مى سازد. و اگر خدا مى خواست، 
شما را در مورد يتيمان به زحمت مى انداخت ]ولى چنين نکرد[ چراکه خداوند مقتدرى 

220 حکيم است.  
باايمان  کنيزى که  بياورند، و قطعاً  تا اين که ايمان  به همسرى نگيريد   و زنان مشرک را 
به شگفت  را  زيبايى اش شما  باشد، هرچند  که مشرک  آزادى است  از زن  بهتر  است، 
آورد. و زنان باايمان را به همسرى مشرکان درنياوريد تا اين که ايمان بياورند. بى ترديد، 
برده اى که مؤمن است، بهتر از مرد آزادى است که مشرک باشد، هرچند به مال و ثروتش 
شما را به شگفت آورد. آنان با گفتار و کردارشان به شرک فرامى خوانند که فرجام آن 
چيزى جز آتش نيست، و خداوند به اذن خود ــ بى آن که کسى يا چيزى او را ناچار کرده 
که  باشد  مى کند،  بيان  مردم  براى  را  آياتش  و  فرامى خواند  آمرزش  و  بهشت  به  ــ  باشد 

221 حقايق را دريابند.  
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پیوند مقّدس

: هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.1 رسول خدا
خانواده مقدس ترين نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست. اين نهاد با ازدواج زن و مرد به وجود 
می آيد و با آمدن فرزندان کامل می شود. با تولد فرزندان، زن و مرد، مادر و پدر بودن را تجربه 
می کنند و فرزندان را در دامان خود می پرورانند. در اين درس می خواهيم درباره اين نهاد مقدس 

صحبت کنيم تا بدانيم:
1ــ زمينه های جذب زن و مرد به يکديگر برای تشکيل خانواده کدام اند؟

2ــ اهداف تشکيل خانواده چيست؟
3ــ همسر مناسب بايد چه ويژگی هايی داشته باشد؟

١ــ َما بُـِنَی ِبَناءٌ ِفی ااِلسالِم َاَحبُّ الی اللِّه ِمَن التَّزويج، من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ص 409.
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تفکر در آیات

ًة َوَرحَمًة ِانَّ فی  1. َوِمن آیاِتـه ی َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازَواًجا ِلَتسکُنوا ِالَیها َوَجَعَل بَیَنکُم َمَودَّ
ٰذِلَک َلیاٍت ِلَقوٍم یََتَفکَّروَن

و از نشانه هاى خدا آن است که همسرانی از ]نوع[ خودتان براى شما آفرید تا با آنها آرامش 
برای  است  نشانه  هایى  مورد،  این  در  که  همانا  قرارداد.  و »رحمت«  »دوستی«  میان شما  و  یابید 

کسانی که تفکر می کنند1.

ِمَن  َوَرَزَقکُم  َوَحَفَدًة  بَـِنیَن  َازواِجکُم  ِمن  لَکُم  َوَجَعَل  َازواًجا،  َانُفِسکُم  ِمن  لَکُم  َل  َجَع َواللُّٰه   .2
الطَِّیّباِت َافَِبالبَاِطِل ُیؤِمنوَن َوِبِنعَمِة اللِّٰه هُم یَکُفروَن

و خداوند براى شما همسرانی از ] نوع[ خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان 
و نوادگانی نهاد و از پاکیزه ها به شما رزق و روزى داد. حال، آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به 

نعمت الهی کفران مى ورزند2؟
در این آیات تفکر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

١ــ هدف از تشکیل خانواده چیست؟
٢ــ نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟

٣ــ خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

1ــ سورٔه روم، آیٔه 21.
2ــ سورٔه نحل، آیٔه 72.
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شخصیت انسانی زن و مرد
کلمات »إنس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس « در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر 
آيه ای که با اين کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط می شود؛ زيرا حقيقت انسان را روح او 
تشکيل می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث. زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها 
و ويژگی های فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره  گرفتن از آن، ويژگی های فطری می توانند 

به آن هدف مشترک، يعنی قرب الهی و بهشت جاويد برسند.
بیشتر بدانیم

جایگاه زن در قرآن و مقایسۀ آن با تورات و انجیل
برتر  را در خلقت  بيشتر مردم، مرد  نازل شد،  اکرم   پيامبر  بر  قرآن کريم  در دوره ای که 
و  اوليه  بهشت  در  آنها  زندگی  و  ّحوا  و  آدم  داستان خلقت  در  اين موضوع،  از زن می شمردند 

بيرون  شدنشان از آنجا نمود بيشتری داشت.
به طور مثال، در سفر پيدايش تورات آمده که حّوا از دندهٔ چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را 
اغوا و گمراه کرد و به خوردن ميوهٔ درخت ممنوعه تشويق نمود؛ به اين صورت که شيطان به سراغ 
حّوا رفت و به وسوسٔه او پرداخت. وقتی شيطان ّحوا را فريب داد، ّحوا به نزد آدم رفت و آن قدر 
اصرار کرد تا او را راضی نمود که با هم به درخت ممنوعه نزديک شوند و از ميوه آن بخورند.1 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.

بر اساس آموزه های کتاب مقّدس )تورات و اناجيل( مسيحيان معتقدند زن منبع هر شر و فساد 
در عالم است. زن ستيزی و شر انگاری وی، در تمام دورانی که کليسا بر غرب سيطره داشت از 
طرف کشيشان کليسا ترويج می شد. اما قرآن کريم، در همان عصری که غرب بدترين خشونت ها و 
تحقيرها را عليه زن روامی داشت، در جامعٔه جاهلی نازل شد. جامعه ای که برخی از آنان داشتن 
دختر را ننگ می دانستند و رفتاری خشن و قهرآميز با زنان و دختران داشتند.2 قرآن کريم، در 
براساس  نه  را  کرامت  معيار  و  بخشيد  انسانی  زن شخصيت  به  ن،  زما آن  رايج  فرهنگ  با  تقابل 
جنسيت بلکه براساس فضايل انسانی و ايمان و تقوا قرار داد. قرآن کريم، در بيان داستان خلقت، 
مرد را برتر از زن قرار نمی دهد. اوالً قرآن می فرمايد که زن از همان جنس مرد آفريده شده است.3 

١ــ تورات، سفر پيدايش، اصحاح ٢ ، ٢٣ ـ ٢٥ و اصحاح ٣ ، ١ـ٧.  
٢ــ سوره نحل، آئه 58.

٣ــ سورٔه نساء، آئه ١.     
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و در داستان بيرون رفتن آنها از بهشت هم می فرمايد که شيطان هر دو را با هم فريب داد.1 همچنين 
می فرمايد خداوند انسان ها را از يک مرد و يک زن آفريده و هيچ کدام در پيشگاه خدا بر ديگری 

برتری ندارند، مگر به تقوا.2

١ــ سورٔه اعراف، آئه٢٠.
٢  ــ سورٔه حجرات، آئه ١٣.

٣ــ سورٔه نبأ، آئه ٨.
4ــ سورٔه بقره، آئه ١٨٧.

5 ــ نظام حقوق زن در اسالم، استاد شهيد مطهری، ص ١١٩.

نقش های مکمل
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفريده که زوج يکديگر باشند،3 يعنی در کنارهم قرار گيرند و يکديگر 
را کامل کنند. زن و مرد اگرچه در ويژگی های انسانی باهم مشترک هستند و خداوند برای هردو هدف 
واحدی معين کرده است، اما از جهت »زن بودن« و »مرد بودن«، يعنی از نظر خصوصيات جسمی باهم 
متفاوتند. اين تفاوت ها به گونه ای است که هردو را به هم نيازمند کرده است؛ بدون اينکه يکی بر ديگری 
برتری داشته باشد. زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست و هر انسانی می تواند آن را در وجود 

خود پرورش دهد. 4 و 5
تفاوت های ميان زن و مرد به جهت وظايف مختلفی است که خالق حکيم برعهدٔه هريک از زن و 
شوهر نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده 
بگيرند و يک خانواده متعادل را پديد آورند. به طور مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی  

بيشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن نان آور 
خانواده باشد.
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بیشتر بدانیم

امروزه، جامعه ما از سه دسته خانواده تشکيل شده است:
آداب و  از  برخی  با  اعتقادات دينی خود را  باورها و  اين خانواده ها که  1ــ خانواده های سنتی: 
سنت های محلی ترکيب کرده اند، از قديم االيام وجود داشته اند. اين خانواده ها  امتيازات و معايبی دارند.
يکی از امتيازات آنها اين است که با استفاده از تجربه های فراوان، به سنت هايی رسيده اند که 
می دانند چگونه باهم زندگی کنند و روزگار را بگذرانند. به همين جهت نوعی آرامش روانی بر اين 

خانواده ها حاکم است.
يکی از معايب آنها اين است که گاه ميان آموزه های اسالم و سنت های خود فرق نمی گذارند و آن 
سنت ها را آموزه های دين تلقی می کنند و اگر کسی با آن آموزه ها مخالفت کند، به حساب مخالفت 
با دين می گذارند. مثالً برخی خانواده ها فکر می کنند که ابتدا پدر و مادر بايد همسر آينده فرزند را 
شناسايی کنند و اگر فرزندی قبل از آنها از راهی کامالً درست، به کسی عالقه مند شده باشد و به 

پدر و مادر اطالع دهد، کار ناشايسته ای کرده است.
2ــ خانواده های مخالف سنت: اين قبيل خانواده ها که بيشتر تحت تأثير فرهنگ غرب، با هر 
سنتی مخالف هستند، می کوشند با الگو گرفتن از آن فرهنگ، از سنت ها فاصله بگيرند و زندگی 

مدرن و جديدی بسازند. اين گروه از خانواده ها با دو مشکل اساسی روبه رو هستند: 
اول: نمی توانند ميان سنت های غلط جامعه خود با آموزه های اسالم تفکيک قائل شوند و به 
همين جهت، هر سنت قديمی را فقط به اين دليل که قديمی  است، رد می کنند و انکار می نمايند. در 

نتيجه اندک اندک از اسالم فاصله می گيرند و به گناه آلوده می شوند.
دوم: فقط از سطح ظاهری زندگی خانوادگی در غرب که از طريق رسانه ها يا مسافرت ها بيان 
مانند متالشی شدن خانواده،فردگرايی و  آن  بنيانی  و  از اليه های عميق  و  دارند  می شود، اطالع 
نهادهای عمومی،  به  اطفال  به طالق، سپردن  عادت  يکديگر،  با  اعضای خانواده  روابط  سردی 
گسترش روابط نامشروع، افزايش خانواده تک سرپرست، کمتر مطلع می شوند و اگر به برخی از 
اين افراد، عواقب  زندگی خانوادگی در غرب گفته شود، در پاسخ می گويند که در برخی از اين 
امور، مانند طالق، جامعٔه ما هم دارد به همان سمت کشيده می شود و به اين موضوع توجه نمی کنند 
که افزايش طالق بيشتر در همان گروه هايی است که با زندگی سنتی مخالف اند و زندگی شبه غربی 
دارند و اين افزايش طالق محصول پيروی از زندگی غربی است. البته عواملی مانند فقر يا بيکاری 
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هم از عوامل طالق هستند که به اين بحث مربوط نمی شود.
3ــ خانواده  متعادل و نمونه اسالمی: که می کوشند راهنمايی های اسالم را از سنت های 
غلط جامعه جدا کنند و با کنار گذاشتن سنت های غلط، زندگی خانوادگی را با معيارهای اسالمی 

بنا کنند و در انتخاب همسر يا تربيت فرزند از آن معيارها کمک بگيرند و تا آنجا از سنت های جامعه 
استفاده کنند که مخالف اسالم نباشد. اين قشر از جامعه، به دليل يک حرکت عالمانه که همراه با 
مطالعه و فکر و انديشه است، معموالً خانواده های موفق تری دارند و آرامش خانوادگی آنان خيلی 

بيشتر از خانواده های دسته دوم است و جدايی و طالق، کمتر در اين خانواده ها اتفاق می افتد.

آمادگی برای ازدواج
انسان، با رسيدن به سّن بلوغ و دورٔه جوانی وارد مرحله مسئوليت پذيری می شود و اين شايستگی 
را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گيرد و از هم اکنون برای سعادت خود و خانواده ای که 
در آيندٔه نزديک تشکيل خواهد داد، برنامه ريزی نمايد. مهم ترين اين برنامه ها در مورد تشکيل خانواده 

عبارت اند از:
1ــ تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

2ــ مشخص کردن هدف های خود از تشکيل خانواده
3ــ شناخت معيارها و شاخص های همسر مناسب

4ــ شناخت ويژگی های روحی زن و مرد
از ميان اين چهار برنامه، به تبيين دو مورد آنها در اين درس می پردازيم:

1ــ تقویت عفاف و پاکدامنی: دورهٔ بلوغ تا ازدواج يکی از حساس ترين و ارزشمندترين دوره های 
عمر انسان است و دورهٔ گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذيرش مسئوليت های زندگی است. اگر 
نوجوان و جوان، اين دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد 
شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد، راه رسيدن به بهشت را برای خود و فرزندان خود بسيار هموار 

کرده است.
قرآن کريم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پيشه کنند تا خداوند به 
بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد١. همچنين می خواهد که به هيچ وجه درپی رابطٔه غيرشرعی، 

١ــ سورٔه نور، آئه ٣٣.



174

بیشتر بدانیم

اقدامات زیر برای حفظ عفاف و پاکدامنی بسیار مؤثر است:
١ــ رعايت جنبه های حالل و حرام در ارتباط با جنس مخالف؛

، حضرت فاطمه  و امامان  ٢ــ خواندن داستان هايی درباره سيره و رفتار پيامبر اکرم
بزرگوار  و کسانی که پيرو آنان بوده اند، همچون شهدای دفاع مقدس؛

٣ــ انجام درست و به موقع نماز، به خصوص به صورت جماعت و با حضور در مسجد  و شرکت 
در جلسات مذهبی، مانند مجالس دعای کميل و دعای ندبه، اعياد و عزاداری ها و سخنرانی های 

پر محتوا؛
4ــ مشغول بودن به کارهای ضروری، مانند درس خواندن، انجام کارهای منزل، پرداختن به 

کارهای فنی و هنری، همکاری در بسيج، کانون های فرهنگی و بنيادهای خيريه؛
٥ــ کنترل نگاه و  استقامت در برابر تحريک ديگران برای ديدن يک فيلم يا يک پيام نامناسب  

و يا حضور در مجالس گناه آلود و توانايی »نه« گفتن به آنها؛
٦ــ انتخاب دوست ديندار و نمازخوان و معاشرت نکردن با افراد بی بندوبار؛

٧ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان؛
٨  ــ توجه به نصيحت ها و خيرخواهی های پدر و مادر.

چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند١، که زيان آن تا قيامت دامن گير آنان خواهد شد و در 
نسل های آنان تأثير بدی خواهد گذاشت.

هر جوانی به طور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود 
دارد،  چنين خواسته ای  که  کسی  است.  نداشته  مخالف  با جنس  غيرشرعی  رابطٔه  و  کرده  را حفظ 
بايد خودش نيز اين گونه باشد. همچنين هرکس که خواستار آن است تا  ديگران به اعضای خانواده 
بايد چنين باشد. نظام هستی بر عدالت است٢. عمل هرکس،  او نظر سوء نداشته باشند، خودش هم 

عکس العملی دارد که قسمتی از آن در اين جهان ظاهر می شود و تمام آن در آخرت.

١ــ سورٔه مائده، آئه ٥ و سورٔه نساء، آئه ٢٥.
٢ــ ِبالَعدِل َقاَمِت الّسماوات َو االَرض، عوالی الئالی شيخ محمدبن علی بن ابراهيم أحسائی، ج4، ص ١٠٣.
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2ــ توجه به اهداف ازدواج: شايسته است که به تدريج دربارٔه هدف خود از ازدواج فکر کنيم 
و هوشمندانه وارد اين مرحله از زندگی شويم. البته برای تشکيل خانواده در متون دينی اهدافی ذکر 
نيز در بحث ازدواج همين  شده است که بعضی از آنها را در اينجا ذکر می کنيم.  خوب است که ما 

هدف ها  را در نظر بگيريم.
اول. پاسخ به نیاز جنسی: ابتدايی ترين زمينٔه ازدواج، نياز جنسی مرد و زن به يکديگر است. اين 
نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اولين کشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد می کند 
و آنان را به سوی تشکيل خانواده می کشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين نياز، هرکدام از مرد 

و زن به يک آرامش روانی می رسند.
دوم. انس با همسر: هريک از زن و مرد، عالوه بر نياز جنسی، نيازمند به زندگی با ديگری هستند 
و اين نياز نيز پس از بلوغ آشکار می شود. اين نياز به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع 
نياز جنسی خود را برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم يک بی قراری و ناآرامی او را آزار 

می دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می شود.
نهادی  هيچ  و  است  فرزندان  بالندگی  و  رشد  بستر  خانواده  فرزندان:  پرورش  و  رشد  سوم. 
نمی تواند جايگزين آن شود. فرزند، ثمرٔه پيوند زن و مرد و تحکيم بخش وحدت روحی آنها است. آنان 
دوام وجود خود را در فرزند می بينند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.کدام افتخار باالتر از آنکه 
خداوند تربيت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از 

والدين را هم رديف طاعت و عبوديت خود قرار داده است.
چهارم. رشد اخالقی و معنوی: پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده، از همان ابتدا زمينه های 
فساد را از خود دور می کنند، پس مسئوليت پذيری را تجربه می نمايند، مهر و عشق به همسر و فرزندان 
را در خود پرورش می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات 

معنوی باالتری نايل می شوند.

انتخاب همسر و مسئولیت آینده
پس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب همسر مناسب مطرح می شود. طبق مقررات اسالمی، رضايت 
کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام بگيرد، باطل است و مشروعيت 

ندارد. 
داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و درعين حال، مسئوليت آور است. برای موفق شدن در اين مسئوليت، 



176

بايد بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد. همواره ديده ايم که عالقه و 
محبت به يک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشيه می راند. اين سخن زيبای امام علی  

مربوط به مواردی از همين قبيل است:
عالقٔه شديد به چيزی، آدم را کور و کر می کند.1 یِء يُعمی َو يُِصمُّ    ُحبُّ الشَّ

از اين رو، پيشوايان دين از ما خواسته اند که در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود مشورت کنيم تا 
به انتخابی درست برسيم. پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموالً مصلحت و خوشبختی او 
را درنظر می گيرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصيات افراد را دريابند و عاقبت 

ازدواج را پيش بينی کنند.
البته پدران و مادران نبايد نظر خود را بر فرزندانشان تحميل کنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته 
به بزرگ ترها، شنيدن نظرات يکديگر  بکشانند. شايسته است محيط خانواده، محيط هم دلی، اعتماد 
و محيط محبت و خيرخواهی باشد تا بهترين تصميم ها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشيمانی منجر 

شود.

معیارهای همسر شایسته
از نظر قرآن کريم، مهم ترين معيار همسر شايسته، باايمان بودن اوست2. هر قدر ايمان يک فرد قوی تر  
باشد، شايستگی او برای همسری بيشتر است. البته معيارهای ديگری نيز که بايد مورد توجه قرار گيرند، 

عبارت اند از:3

١ــ خاتمة المستدرک، ميرزای نوری، ج١، ص ٢٠١.
٢ــ سوره بقره، آئه ٢٢١.

٣ــ برای کسب اطالع بيشتر، به کتاب »خانواده در قرآن« دکتر احمد بهشتی و »همسرداری« آيت اللّه ابراهيم امينی، مراجعه کنيد.

دانش تکمیلی
اگر می خواهيد بدانيد چرا در دين اسالم اجازه پدر در ازدواج دختر ضروری  است، به سايت 

گروه قرآن و معارف، بخش » دانش تکميلی« مراجعه کنيد.
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بیشتر بدانیم

معیارهارتبهمعیارهارتبه

اصالت خانوادگی
اخالق خوب و خوش رويی 

پوشش مناسب اسالمی
عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف

صداقت با همسر
انجام عبادات، به خصوص نماز

عاقل و فهيم بودن 
کسب و کار حالل

سالمت جسمی و روانی
قناعت در زندگی

زيبايی و مورد پسند بودن
داشتن دوستان درستکار و سالم

راه های شناخت همسر
تحقيق دربارٔه همسر آينده را نبايد با معاشرت هايی که منشأ آن تنها هوس های زودگذر است، اشتباه 
کرد.تجربه نشان داده است که اين گونه معاشرت ها، هرچند با عنوان هايی مانند شناخت روحئه همسر و 
يا پی بردن به نقاط تفاهم يکديگر باشد، نتيجه بخش نيست و آثار زيان بار ديگری دارد که به خاطر همان 
آثار، خداوند اجازٔه اين گونه معاشرت ها را به ما نداده است. در اين معاشرت ها، معموالً احساسات بر هر 
دو نفر حاکم می شود و دختر و پسر شخصيت واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد خود 
را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب ديگری واقع شود. معموالً ، بيشتر اين معاشرت ها به سستی 

رابطه و جدايی می انجامند. 

 فعالیت کالسی
بيان  در جدول باال، معيارها را براساس نظر خودتان رتبه بندی کنيد و علت را در هر مورد 

کنيد.

متناسب با فرهنگ اسالمی، راه های زير برای شناخت کسی که تمايل به ازدواج با او را داريم، 
پيشنهاد می شود:

1ــ تحقيق دربارٔه خانوادهٔ همسر و موقعيت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار. 
2ــ شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معاشرت بيشتری دارد.

3ــ تحقيق دربارٔه روحيات و ُخلقيات همسر در محيط کار يا محل تحصيل.
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زمان ازدواج
آمادگی برای ازدواج، نيازمند دو بلوغ است: يکی بلوغ جنسی و ديگری بلوغ عقلی و فکری که مدتی 
پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. با رسيدن بلوغ عقلی، جوان درمی يابد که بايد زندگی را بسيار جدی 
بگيرد و برای آينده اش برنامه ريزی کند. توجه به داشتن شغل و پيداکردن کار، فکرکردن دربارٔه ويژگی های 
همسر، تنظيم خرج و هزينٔه خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است. نبايد فاصلٔه ميان 
بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت، پيشوايان 
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 را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم شدن 

همٔه امکانات زندگی فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسيب نسازند. 

4ــ معاشرت خانواده های دوطرف با يکديگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرت ها.
5ــ مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.

دربارٔه موضوعات  ديدگاه ها  و  نظرات  و طرح  در جلسات حضوری  يکديگر  با  6ــ گفت وگو 
مختلف.

بهتر است مسير شناخت همسر با مشارکت پدر و مادر طی شود که سرشار از تجربه اند و معموالً 
به مصلحت آيندٔه فرزند خود عالقه مند هستند.

پيامبر اکرم  می فرمايد:
»کسی که ازدواج کند، نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس بايد برای نصف ديگر، از خدا پروا 

داشته باشد«.1

١ــ کافی، کلينی؛ )ط اإلسالميه( ج٥، ص ٣٢٩ ـ من ال يحضره الفقيه، ابن بابويه؛ ج ٣، ص ٣٨٣.
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اين جملٔه کوتاه، اهميت ازدواج را به خوبی می رساند و نشان می دهد که چگونه نيمی از دينداری انسان 
با ازدواج، حفظ و نگه داری می شود. 

ايشان همچنين می فرمايد: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تا خداوند اخالقشان 
را نيکو کند و در رزق و روزی آنها توسعه دهد و عفاف و غيرت آنها را زياد گرداند1«.

امام صادق  نيز می فرمايد:  
می خواند2«. مجرد  شخص  که  است  نمازی  رکعت  هفتاد  از  برتر  متأهل،  شخص  نماز  رکعت   »دو 
نبايد از ياد ببريم که ازدواج برای رفع نيازهای طبيعی و پاسخ گويی به قانون خلقت انجام می شود و شايسته 

است که به اين نيازهای طبيعی در »زمان مناسب« و به »شيوه صحيح« پاسخ دهيم.
شادابی، سالمت جسمی و روحی، رشد طبيعی، احساس رضايت درونی، کاهش فشار جنسی و سالمت 
اخالقی جامعه از فوايد ازدواج در »زمان مناسب« است. تأخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی 

و روانی، روابط نامشروع و آسيب های اجتماعی می شود.
همچنين، اگر فردی بخواهد به شيوه ای غيراز شيوه های مطرح شده از سوی دين٣ يعنی به »شيوهٔ ناصحيح« 
به نياز جنسی خود پاسخ دهد، درآن صورت، لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را 
پژمرده می کند و شخصيت او را می شکند. اين گونه اشخاص، به جای بازگشت به مسير درست، برای فرار از 
اين پژمردگی به افراط در گناه کشيده می شوند؛ اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه ای است که هرچه بيشتر 

از آب  شور دريا می نوشد، بر تشنگی اش افزوده می شود و بی قراری اش شدت می يابد.

١ــ نوادر، راوندی، ص ٣٦.
٢ــ کافی، کلينی؛ ج٥، ص ٣٢8 ـ من ال يحضره الفقيه، صدوق؛ ج ٣، ص ٣٨4.

٣ــ در اسالم، عالوه بر ازدواج دائم، ازدواج موقت نيز برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند، پيشنهاد شده است که احکام آن در رسالٔه 
علمئه مراجع تقليد و نيز در پايگاه گروه قرآن و معارف، بخش »دانش تکميلی« ذکر شده است.

بیشتر بدانیم

دختر  یا  دختر  از  پسر  خواستگاری 
از پسر؟!

معموالً خواستگاری از طرف پسر اعالم 
دختر  طرف  از  رضايت  و  قبول  و  می شود 
است  آن  نشانٔه  سّنت  اين  می گيرد.  صورت 
که پسر بايد سؤال و درخواست کند و دختر 
ديگر،  تعبير  به  کند.  رد  يا  بپذيرد،  می تواند 
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اين پسر است که ابتدا محبت خود را اعالم می کند و به دنبال دختر می آيد تا دختر اين اعالم محبت 
را بررسی کند و پاسخ دهد. اين سنت، برای احترام شخصيت دختر است. 

البته، طرح خواستگاری از سوی مرد، به اين معنا نيست که دختران همسر مناسب خود را 
نمی توانند انتخاب کنند و خود را به وی معرفی ننمايند. اين کار بهتر است به صورت غيرمستقيم 
صورت بگيرد، مثالً دختر به يکی از افراد نزديک و مورد اعتماد خود بگويد که وی را به عنوان 
در  نبايد  واسطه  فرد  اين  البته  کند.)  پيشنهاد  خود  مورد نظر  پسر  به  ازدواج،  برای  مورد  يک 
صحبت های خود با پسر يا خانواده او حرفی از عالقه دختر به پسر مورد نظر به ميان آورد(.خوبی 
اين روش اين است که اگر پسر تمايلی به ازدواج با اين دختر را نداشت، کرامت و عزت نفس 

دختر حفظ می شود.
، پيش از نبوت بود.  نمونٔه زيبای چنين موردی، ازدواج پيامبر اکرم  با بانو خديجه 
را  اين  خديجه  حضرت  و  بود  مشهور  امانت داری  و  درستکاری  به  مکه  در  اکرم   پيامبر 
می دانست؛ اما پس از اينکه مال التجارهٔ زيادی در اختيار پيامبر  گذاشت و ايشان را برای 
يک سفر تجاری به شام فرستاد و امانت داری و درستکاری ايشان را در عمل ديد و اخالق کريمانٔه 
پيامبر را مشاهده کرد، شيفتٔه رفتار و اخالق پيامبر شد. اما پيامبر  به اين موضوع توجهی 
نداشت تا اينکه حضرت خديجه  عالقه و محبت خود را به پيامبر، با افرادی از خويشان خود 
که با ايشان نيز دوستی داشتند، در ميان نهاد و آنان پيامبر را مطلع کردند و دربارٔه شخصيت ممتاز 
بانو خديجه  برای پيامبر سخنانی گفتند. پيامبر که حضرت خديجه  را برای همسری خود 
مناسب ديد، خواستگاری اين بانوی بزرگوار را پذيرفت و ازدواج اين زوج خوشبخت، صورت 

گرفت.1

 ، ١ــ يادداشت های استاد مطهری، ج٥، ص ١١٠؛ سالم بر خورشيد، سيدعلی اکبر حسينی، ج١، ص ١١به بعد؛ زندگی حضرت محمد
سيدهاشم رسولی محالتی، ص ٩١.
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آیا دختران و پسران می توانند قبل از ازدواج دوستی خارج از چارچوب شرع داشته باشند؟
قرآن کریم، به صورت قاطع، مردان و زنان را از ارتباط های غیرشرعی که باقی ماندٔه سنت های 
با  غلط دوران جاهلیت بود، منع می کند و از مرد و زن می خواهد که فقط براساس قوانین دین 
یکدیگر ارتباط داشته باشند. زیرا عاقبت روابط غیرشرعی، زیان روحی و عاطفی برای هر کدام از 

زن و مرد است و به گسترش بی بندوباری در جامعه منجر می شود.١
کریم،  قرآن  تعبیر  به  هستند،  دوستی ها  گونه  این  دنبال  به  که  افرادی  موارد،  از  بسیاری  در 
به  می باشند؛  مقابل  طرف  از  سوءاستفاده  و  خود  هوسرانی  دنبال  به  فقط  و  دارند2  مریض  قلبی 
بهانٔه  ازدواج در آینده، از در دوستی وارد می شوند و پس از مدتی، بدون دلیل قانع کننده ای جدا 
می گردند و دوستی با دیگری را آغاز می کنند. شور و احساسات جوانی، گاهی آن قدر قوی است 
که فرصت رفتار عاقالنه را از انسان می گیرد و او وقتی متوجه می شود که زمان را از دست داده و 
از تصمیم عجوالنه خود زیان جبران ناپذیری دیده است. بهترین راه عبور سالم و بی خطر از دورٔه 
تجّرد و ورود به زندگی خانوادگی، اعتماد به راهنمایی خداوند و رعایت دستوراتی است که خدا 

به ما داده است. بنابراین، شایسته است به نکات زیر توجه کنیم:  
1ــ هر انسانی، چه زن و چه مرد، کسی را برای همسری می پسندد که قبل از ازدواج، عفیفانه 
زندگی کرده و با جنس مخالف رابطٔه غیرشرعی نداشته باشد؛ زیرا می داند چنین کسی در طول 

زندگی مشترک هم، به او خیانت نخواهد کرد.
عامل  و  کند  پیشه  هوسرانی  و  نکند  رعایت  را  ازدواج  از  قبل  پاکدامنی  و  عفاف  هرکس  2ــ 
انحراف دیگری شود، کار او در جهان بی پاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همین دنیا به صورتی 
به خودش باز خواهد گشت. این مکافات، عالوه بر مجازات سنگین  اخروی است. چوب خداوند 
صدا ندارد، اما ضربٔه آن قاطع و محکم و در زمانی که گناهکار فکرش را هم نمی کند، وارد می شود.
اگر  که  همان طور  و  می دهند  قرار  خود  خواهر  درجای  را  دیگر  دختران  غیور،  پسران  3ــ 
نامحرمی از روی هوس قصد تعرض به خواهرشان را داشته باشد، غیرتشان به جوش می آید، همین 
حالت را نسبت به دختران دیگر دارند و به خودشان اجازٔه بی حرمتی به او را نمی دهند؛ زیرا در 

همان لحظه، خانوادٔه خود را در جلوی چشم خود مشاهده می کنند.

١ــ سورٔه مائده، آیٔه ٥؛ سورٔه نساء، آیٔه ٢٥.
 ٢ــ سورٔه احزاب، آیٔه ٣٢.

پاسخ سؤاالت شما
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4ــ دختران باحيا و عفيف، همواره به اين فکر هستند که با همين حالت عفاف با همسر آيندٔه 
خود روبه رو شوند و پاک وارد خانٔه همسر گردند. از اين رو، نمی گذارند هوس رانان متوجه آنها 
شوند. اين دختران به گونه ای در خيابان، مدرسه، دانشگاه و ساير مراکز عمومی، رفت وآمد می کنند 

که کمتر کسی به خود اجازه  دهد به آنان بی حرمتی کند. 
5 ــ لذت واقعی زندگی را کسی می چشد که مطابق دستور خداوند، با عفت و حيا و با غيرت 
وارد زندگی مشترک شود. همٔه آنان که با فريب فريب کاران وارد فضای هوس آلود می شوند، پس 
از مدت کوتاهی دچار يک زندگی تلخ می گردند که تا پايان عمر گريبانشان را رها نمی کند. زندگی 
اين افراد پر از شک  و بددلی به همسرشان است. آنان دائم با خود می گويند آيا همسرم قبل از 

ازدواج با من با کس ديگری نبوده است؟ آيا اکنون با کسی رابطه ای ندارد؟ آيا...
6ــ توبه، بهترين راه رهايی از دام فريب کاران است. اگر گاهی احساس بر عقل غلبه کرد و 
گناهی از ما سر زد، نبايد از رحمت خدا مأيوس شد و برای دومين بار فريب خورد و گفت: »آب 
که از سر گذشت، چه يک وجب، چه ده وجب«. نه، توبٔه واقعی کاری می کند که انسان دوباره به 

پاکی اولئه خود برسد؛ زيرا »نيکی ها از بين برندٔه بدی ها هستند« 1.
طبق آيات قرآن،وظيفٔه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسيده، اما هنوز امکان ازدواج پيدا 

نکرده است، اين است که :

َو لَيسَتعِفِف الَّذيَن                                 راه عفاف را پيش گيرند کسانی که
ال يَِجدوَن ِنکاًحا                                   امکان ازدواج برايشان نيست

َحتّٰی يُـغِنَيُهُم اللُّٰه ِمن فَضِله ی                   تا خداوند از فضل خود نياز آنان را برطرف سازد2.

قرآن کريم، در مواردی که دختر يا پسر نمی توانند از طريق چارچوب های قرار داده شده در 
شرع، ارتباط برقرار کنند، هيچ راهی جز عفاف و پاکدامنی و مهار نفس را نمی پذيرد؛ زيرا خدايی 
که غريزٔه جنسی را به انسان داده، هم  او به انسان نيروی ايمان و اراده ای بخشيده است که بتواند 
خويشتن داری کند و مانع گناه شود. برای اينکه حفظ عفاف و مهار نفس آسان تر شود، می توان از 

اقدامات ده گانه ای که در درس قبل پيشنهاد شد، استفاده کرد.

١ــ سورٔه هود، آئه 114.
2ــ سورٔه نور، آئه 33.
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  پیشنهاد
مراسم عروسی، آغاز زندگی زن و مرد است. امروزه این مراسم با برنامه های مثبت و منفی 

و صرف هزینه های گوناگون برگزار می شود.
از آنجا که احتماالً تاکنون در چند مراسم عروسی شرکت کرده اید، این موضوع را بررسی 

کنید.
1ــ کدام یک از برنامه های این مراسم با احکام و دستورات الهی هماهنگ بوده است؟

2ــ کدام یک از برنامه های آن با احکام و دستورات الهی هماهنگ نبوده است؟
3ــ به نظر شما کدام یک از هزینه های مراسم، قابل چشم پوشی و صرفه جویی می باشد؟ 

معرفی کتاب

منابع برای مطالعه بیشتر

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

دانش آموز علی اکبر مظاهری جوانان و انتخاب همسر

معلم/ دانش آموز صدرا شهید مطهری  نظام حقوق زن در اسالم

دانش آموز حدیث راه عشق امیرحسین بانکی پور مطلع مهر

معلم/ دانش آموز منیر راضیه محمدزاده همسر اگر این گونه می بود
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان 
دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های 
آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن 
ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ 

نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب  دین و زندگی )2( ـ کد 111204 

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
تهرانزهرا اسماعیلی٢٥لرستانبهمن دیناروند١
تهرانفریبا صمدی٢6تهرانصدیقه اله وردیان آرانی٢
تهرانسلیم جوانمردی٢7تهرانمحمدرضا عباسی٣
تهرانزهرا کاظم پور٢8مازندرانعباس احمدی4
تهرانفاطمه جوادزاده٢9تهرانسیده محبوبه حاجی سید جوادی٥
تهرانآفاق گنجی مراد٣0خراسان رضویسکینه کافی6
تهرانابوالفضل باشتنی٣١خراسان رضویعبدالرضا دریانورد7
تهرانفاطمه زاده مهریزی٣٢آذربایجان شرقیسیده سهیال عظیمی8
تهرانبدری نصیری٣٣تهرانزهرا شرفی9

تهرانرضوان عطایی کچویی٣4تهرانسید احسان هندی١0
تهرانشهین داورپناه٣٥زنجانعلی مسلمی١١
تهراننسرین اشتیاقی راد٣6گیالنمژگان عاشوری١٢
تهراناعظم عزتی وظیفه خواه٣7تهرانرضوان عطایی١٣
تهرانزهره جاللیان دره٣8آذربایجان شرقیفیروز نژاد نجف١4
تهرانمحبوبه کوزه گرها٣9اصفهاناعظم خانی١٥
تهرانزینب سلیمان پری40همدانرویا ربانی١6
تهرانمنصوره حقی ودیق4١بوشهرفاطمه نجفی١7
تهراننازیال آذری4٢هرمزگانطاهره سروری١8
تهرانزینب فرهمند4٣مرکزیزهرا شرفی١9
تهرانملیحه هامون پور44تهرانکلثوم نصیری٢0
تهرانفاطمه یاری بیگی4٥آذربایجان شرقیام لیال شهری پور٢١
تهرانمریم فرجی46یزدمحمدحسین افخمی٢٢
قممحمدعلی ابراهیمی47اصفهانهاجر ذبیحی٢٣
تهرانراحله آقا محمدی٢4


