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درس سيزدهم 

عزت نفس 
قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: درک بهتر عزت نفس و تالش برای تقويت آن در خود

٢ــ اهداف آموزشی: 
ــ تبيين رابطٔه عزت نفس با پايداری بر عزم و پيمان 

ــ شناخت راه های تقويت عزت نفس 
ــ گرايش به تقويت عزت نفس در خود  

ب) پيش دانسته ها 
۱ــ عزم؛ بناگذارى و تصميم بر انجام يک برنامه و قبول يک تعهد و پيمان.

۲ــ پيمان با خدا؛ با اين پيمان، انسان با خدا عهد مى کند که براى انجام دادن آن چه خداوند از 
وى خواسته است بکوشد و براى موفقّيت در اين پيمان، برنامه ريزى کند. 

همان طورکه در کتاب دين و زندگى (۱) آمده، محتواى اين پيمان، واجبات، محرمات، مستحبات 
و مکروهاتى است که خداوند معين کرده و سعادت ما را در گرو رعايت آن قرار داده است.

٣ــ برنامه ريزی در زندگی (در سال اّول توضيح داده شد) 
٤ــ هدف زندگی (در سال اّول توضيح داده شد) 

ج) اصطالحات علمی درس 
١ــ کرامت نفس 

٢ــ خودعالی و اصيل 
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٣ــ خود دانی و غيراصيل 
٤ــ عزت نفس 
٥ــ ذلت نفس 

٦ــ تمايالت عالی و تمايالت دانی 
اين اصطالحات در کتاب درسی توضيح داده شده است. 

د) ارتباط با درس قبل
همان طورکه در توضيحات مربوط به مرحلٔه دوم آمد، اين درس با مجموعٔه مرحلٔه اّول ارتباط 
دارد. اين ارتباط از نوع مفهومى و موضوعى نيست بلکه ارتباط برنامه اى، روشى و فرايندى است. ما 
در درس هاى قبل آموختيم که خداوند براى ما راهنمايانى فرستاده است که به نيازهاى اساسى زندگى 
پاسخ مى دهند و راه زندگى را که همان «دين» است، به ما نشان مى دهند. در مرحلٔه دوم، يعنى در مرحلٔه 
پايدارى در عزم، تصميم مى گيريم اين روش را قوى تر از گذشته در زندگى پياده کنيم. براى اين که اين 
تصميم قوى تر از گذشته به اجرا درآيد، از روش ديگرى براى تقويت عزم بهره مى بريم و آن، تکيه بر 

کرامت نفس است. 

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ براى وفادارى بر پيمان و تقويت عزم بايد عزت نفس خود را افزايش داد.

۲ــ خداوند، انسان را کريم و عزيز آفريده است.
۳ــ عزت نفس انسان را در مقابل گناه، که شکستن پيمان است، حفظ مى کند.

۴ــ انسان داراى دو مرتبٔه وجودى يا دو «خود» است: عالى و دانى.
۵  ــ توجه به خوِد عالى و خواسته هاى آن، عزت را در انسان تقويت مى کند.

۶  ــ غفلت از خداوند، موجب غفلت از خود، يعنى همان خوِد عالى مى شود.
۷ــ راه پرورش عزت نفس، توجه به خدا و اطاعت از اوست که سرچشمٔه عّزت می باشد.  
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قسمت دوم: سازماندهى فعاليت هاى ياد دهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل 
دبير، در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آورد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
در ابتداى اين درس، يادآورى راه هاى تقويت عزم که در سال اّول و دوم آمده، ضرورى است 
(البته در همان حد يادآورى). براى اين يادآورى مى توان ضمن ترسيم يک جدول يا نمودار، از حافظٔه 

دانش آموزان استفاده کرد. براى مثال مى توان از طرح زير استفاده کرد:

عهد کلى با خدا  
تکميل عهد تصميم گرفتن براى وفاى به عهد  ←     
تجديد عهد  

۱ــ تسريع در تحقق بخشيدن به تصميم  
۲ــ احساس حضور در پيشگاه خداوند   

و فرشتگان   
در سال اول ۳ــ عملى دانستن تصميم جديد  راه هاى تقويت عزم و تصميم 

۴ــ رعايت اصل اعتدال  
۵  ــ رعايت اصل تدريج و تداوم  

در سال دوم ۶  ــ توکّل بر خدا   

براى آماده سازى مى توان از روش هاى زير استفاده کرد:
۱ــ از دانش آموزان بخواهيم اگر دربارٔه آدم هاى ضعيف النفس يا قوى النفس خاطره اى دارند يا 

داستانى شنيده اند، آن ها را بيان کنند.
۲ــ خودمان داستان، خاطره، فيلم يا شعرى را بيان کنيم و با طرح سؤالى دربارٔه آن، وارد بحث 

شويم.
۳ــ از فيلم مناسبى با موضوع عزت نفس يا ذلت نفس بهره ببريم. قسمتی از فيلم يوسف پيامبر 
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که زليخا در را به روی يوسف می بندد و يوسف خود را از گناه حفظ می کند، برای آغاز تدريس مناسب 
است. 

ج) اجزای تدريس 
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
تبيين عزت نفس ٢
انجام فعاليت نمونه يابی ٣
تبيين رابطٔه عزت با بندگی خدا ٤
انجام فعاليت خودارزيابی ٥
نشان دادن اسوه های عزت نفس٦
توضيح خود عالی و خوددانی٧
انجام فعاليت نتيجه گيری ٨
توضيح قسمت های برای مطالعه٩
اجرای گام ششم ١٠

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات 
در ابتدای تدريس، دانش آموزان به تمرين قرائت می پردازند و ترجمٔه آيات را تکميل می کنند. 

٢ــ تبيين عزت نفس 
سپس  می دهد.  توضيح  «ذلّت»  يعنی  آن،  مقابل  کلمٔه  کمک  به  را  «عزت»  لغوی  معنای  دبير، 

يادآوری می کند که خداوند به انسان کرامت و بزرگی بخشيده و بر ساير مخلوقات برتری داده است. 
در واقع، کرامت انسان، يک اعطای الهی است. يعنی خداوند، انسان را به گونه ای آفريده که 
دارای اين کرامت است. وجودش از وجود ساير موجودات کامل تر است. ويژگی هايی دارد که ساير 

موجودات ندارند، هدفی دارد که برترين هدف خلقت، يعنی تقرب الی الله و ديدار خداوند است. 



٢٤٩

اّما عزت، کسب کردنی است. انسان بايد تالش کند تا به انسان عزيز و شکست ناپذير تبديل شود. 
صفاتی مانند عزيز، عالم، شجاع و سخی به صورت بالقوه در انسان ها وجود دارد و به همين سبب انسان 
اين صفات را دوست دارد و به آن ها گرايش دارد. البته برای اين که اين صفاِت بالقوه شکوفا شوند، 

انسان بايد کار و تالش کند و با برنامه ريزی صحيح، اين صفات را در خود متجلی سازد. 
برای اين که دانش آموزان به عزت نفس خود توجه کنند، خوب است آن ها را متوجه کرامت ها 
و منزلت های انسان در خلقت نماييم و ارزشمندی انسان را متذکر شويم. آئه ٧٠ سورٔه اسراء که در 

ابتدای درس آمده، برخی از اين ارزش های وجودی را به دانش آموزان نشان می دهد. 
٣ــ انجام فعاليت نمونه يابی 

اين فعاليت واگرا مى باشد و هر دانش آموزى، متناسب با اطالعاتى که از محيط کسب کرده، به 
آن پاسخ خواهد داد. انجام اين فعاليت، آگاهى دانش آموزان را نسبت به عوامل آسيب زاى پيرامون خود 

افزايش مى دهد و به موضع گيرى مناسب عالقه مند مى کند.
٤ــ تبيين رابطۀ عزت نفس و بندگی خداوند 

کرامت نفس با معرفت الهى ارتباط مستقيمى دارد. زيرا؛ خداوند سرچشمٔه عّزت و کرامت است 
و به هر ميزان که انسان به خداوند تقّرب يابد بهره مندى از کرامت و عزت نيز بيش تر مى شود. و هرقدر 

که انسان از خداوند دور شود، کرامت نفس او هم کاهش مى يابد.
توجه: يکى از تفاوت هاى بنيادين تربيت دينى با تربيت سکوالر در نمونه هايى از اين قبيل است. 
امروزه، در تعليم و تربيت جديد نيز بر کرامت نفس براى تربيت شهروند شايسته تأکيد مى کنند. اما در 
امورى  آنان  ندارند.  وى  از  تبعيت  و  خداوند  به  توجهى  کرامت،  اين  پرورش  براى  خود  توصيه هاى 
به  گفتن  نه  توانايى  ديگران،  با  ارتباط  توانايى  شايستگى ها،  سرکوب نکردن  اظهارنظر،  اجازٔه  مانند 

درخواست هاى منفى را نشانٔه کرامت نفس مى پندارند. 
اّما الزم است بدانيم که اين الئه سطحى و ظاهرى کرامت نفس است و در حّد زندگى جمعى فايده 
دارد. آن کرامتى که مورد نظر اسالم است ضمن اين که به اين کارکردها توجه دارد، مرتبه اى فراتر از آن 
را مى خواهد. همان طورکه در احاديث هم ديديم، انسان کريم به امور کوچک و حقير قانع نيست، خوِد 
اصيل و عالى را فراموش نکرده و براى برآوردن غايات و اهداف آن تالش مى کند. به همين جهت است که 

تقويت کرامت نفس تنها با معرفت بيش تر خداوند ممکن و ميّسر است.
به عبارت ديگر، ممکن است کسى در رفتار اجتماعى خود به سطحى از خودباورى، اعتماد و 
کرامت نفس رسيده باشد، اما در نگاه به خود فقط اعتقاد به يک خود و آن هم خوِد دنيايى داشته باشد 
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و تمام هستى خود را به بهاى همين تمايالت زمينى بفروشد.
در اين جا، دو نکته دربارٔه ترجمٔه دو آئه مربوط به اين قسمت ارائه مى شود:

مانند «کاَن يُريُد (فعل ماضى کان + فعل مضارع يُريد)»  ترکيب هايى  ۱ــ همان طورکه مى دانيد، 
اصطالحاً ماضى استمرارى هستند؛ بنابراين، معناى اين ترکيب مى شود: «مى خواست». از سوى ديگر 
«َمن» در آئه ۱۰ سورٔه فاطر اسم شرط است و در جمالت شرطى، معموالً فعل به صورت مضارع  معنا 
مى شود تا تداوم موضوع را برساند. درنتيجه، آيه به صورت «هرکس عّزت و سربلندى را بخواهد (يا 

بطلبد) پس براى خداست همٔه عّزت» ترجمه مى شود.
کلمٔه  و  مقدم  خبر  و  مجرور  و  جار  ترکيب «وَ ِللِّٰه»  ُة»  العزَّ ِللِّّٰه  عبارت «َو  در  که  داريد  توجه  ۲ــ 
ُة» مبتداى مؤخر است. تقدم خبر، حصر را مى رساند و درنتيجه در ترجمه مى توان گفت: «عّزت  «الِعزَّ

فقط براى خداست.»
دانستن اين نکته براى دبير محترم مناسب است و با توجه به شرايط کالس و به تشخيص دبير 
مى توان آن را براى دانش آموزان نيز بيان کرد. بديهى است حتى در صورت بيان چنين نکات ساده و 

زيبايى، نبايد در پرسش ها، آن ها را از دانش آموزان سؤال کرد.
٥ــ انجام فعاليت خودارزيابی

در اين فعاليت، دانش آموزان را به تفکر دربارٔه خود و ارزيابى خود دعوت مى کنيم. روشن است 
که اين گونه فعاليت ها، يعنى تفکر دانش آموزان دربارٔه خود، بايد فردى و شخصى باشد و هرکس صرفاً 
بايد دربارٔه خود بينديشد و از خود حسابرسى کند. اين فعاليت، نمونه اى از کار محاسبٔه نفس است که 

در کتاب دين و زندگى (۱) آمده است.
انجام دادن فعاليت هايى از اين قبيل، رابطٔه زيادى با شيؤه کار دبير در کالس دارد. وى بايد 
شرايطى را فراهم کند که دانش آموزان به تأّمل دربارٔه خود تشويق شوند. بنابراين، درصورتى که اين 
حالت در کالس ايجاد نشود، بهتر است که فقط فعاليت از طرف دبير طرح شود و تفکر دربارٔه آن به 

خوِد دانش آموزان واگذار گردد.
نباشد.  ديگران  ذکر براى  قابل  شايد  مربوط به خود اوست و  دانش آموزى  خاطرات هر  البته 
دبير  فعاليت،  پايان  در  جهت،  همين  به  کرد.  بازگو  ديگران  براى  مى توان  را  آن ها  از  بسيارى  اّما 
را  خود  خاطرٔه  که  بخواهد  دارند،  عبرت آموزى  و  ذکر  قابل  خاطراِت  که  دانش آموزانى  از  مى تواند 

توضيح دهد.
توجه: از اين فعاليت و فعاليت قبل در امتحانات پايانى نبايد سؤال طرح شود. 
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٦ــ نشان دادن اسوه های عزت نفس
توضيح داده شده، سيرٔه معصومين «صلوات الله عليهم» با موضوعات مطرح  همان طور که قبالً 
در کتاب تلفيق شده است. به طور مثال، در همين درس که بحث عزت نفس طرح شده، سخنان و سيرٔه 

معصومين نيز آمده است. اين تلفيق، حداقل سه فايده دارد: 
عمل  شيؤه  و  ديدگاه  می کند،  مطالعه  که  را  اجتماعی  يا  اخالقی  موضوع  هر  دانش آموز،  ١ــ 
بيشتری  تأثير  نيز  خود  پيشوايان  از  و  می کند  برقرار  بهتری  پيوند  درس  با  و  می يابد  را  خود  پيشوايان 

می پذيرد. 
٢ــ از تکرار مطالب خودداری می شود و ميان موضوع درسی و سيرٔه معصومين پيوند بهتری 

برقرار می گردد. 
٣ــ از حجم کتاب کاسته می گردد. زيرا ديگر نيازی نيست که يک بار سيرٔه معصومين بيايد و 

يک بار مسائل اخالقی و اجتماعی. 
بنابراين، دبير بايد تالش کند که برای تشويق دانش آموزان به داشتن عزت نفس، سخنان و رفتار 
پيشوايان دين را به صورتی جذاب برای دانش آموزان توضيح دهد. و اگر داستانی در اين زمينه به ياد 
دارد يا در کتاب درسی يا کتاب معلم آمده است، آن را به تعداد از دانش آموزان بگويد و آنان آن داستان 
را در قالب نمايش، در کالس اجرا کنند تا هم سبب نشاط دانش آموزان شود و هم تأثيرگذاری درس 

را افزايش دهد. 
مثالً داستان های مربوط به پيامبر اکرم و حضرت زينب و حضرت يوسف را می توان به صورت 

نمايشنامه در کالس اجرا کرد. 
٧ــ توضيح خود عالی و خود دانی 

در اين مرحله، دبير به وجود اين دو خود و ويژگى هاى هريک مى پردازد. تبيين مناسب و صحيح 
اين دو «خود» به تقويت خودآگاهى دانش آموز کمک مى کند و در مواقعى که انسان در مسير ارتکاب 

گناه قرار مى گيرد، به کمک او مى آيد و به عبور سالم وى از گناه مى انجامد.
در اين جا بهتر است که ميان اين بحث با آموخته هاى قبلى در درس هاى سوم و چهارم سال دوم 
رابطه برقرار کرد. در آن دو درس، از منزلت انسان و سرمايه هاى وجودى وى از يک طرف و ضعف هاى 
او از طرف ديگر و به خصوص، نفس لّوامه (وجدان اخالقى) و نفس اّماره سخن به ميان آمد. اين دو 

مفهوم در اين جا کاربرد دارند و در هنگام تدريس مى توان از آن ها استفاده کرد.
نفس لّوامه، انسان را به خوِد اصيل و عمل بر مبناى اين خود فرا مى خواند و نفس اّماره آدمى 
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را به تبعيت از خوِد غيراصيل دعوت مى کند. در وجود آدمى همواره ميان اين دو خود، جنگى برقرار  
است. انسان هاى صاحب کرامت تن به فرمان نفس اّماره نمى سپارند و خوِد غيراصيل را که در واقع، 

«غيرخود» است، مى رانند. مولوى بر همين مبنا داستانى دارد که در بخش دانستنى ها خواهد آمد.
٨ــ انجام فعاليت نتيجه گيری 

اين فعاليت، برای ارزيابی دانش آموزان از ميزان يادگيری است. سبک و سياق اين فعاليت با 
فعاليت های قبلی متفاوت است و لذا بايد به نحوی انجام شود که دانش آموزان را به سمت حفظ کلمات 

سوق ندهد. هدف اصلی درک محتوای کتاب است، نه کلمات خاص. 
عالمت (←) به معنی محصول و نتيجه و ثمره است. با توجه به محتوای درس می توان گفت: 

عزت نفس ثمرٔه تسليم و بندگی در مقابل خداست. 
احساس حضور در پيشگاه خداوند، عزت نفس، دوری از گناه، توجه به خود عالی و نفس اماره 

را در پی می آورد و دانش آموز هرکدام را بنويسد، درست نوشته است. 
غفلت از خداوند، ذلت نفس و افتادن در دام گناه و گرفتار شدن به خود دانی و نفس امارٔه به 

سوء را به دنبال دارد و دانش آموز هرکدام را بنويسد، درست نوشته است. 
عزت نفس، حفظ پيمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصميم را به دنبال دارد. 

ذلت نفس، انسان را به سمت شکستن پيمان با خدا و سستی در عزم و تصميم می کشاند. 
و  متواضع  مردم  برابر  در  و  است  شکست ناپذير  ستمگر  و  ظالم  برابر  در  است  عزيز  که  انسانی 

فروتن است. 
از دانش آموزان می خواهيم دربارٔه هريک از اين نتيجه گيری ها توضيح دهد و علت آن را هم ذکر 

کند تا با دقت کافی و تأمل پاسخ دهد و تأثير رفتاری و عاطفی هم بر خودش بگذارد. 
توجه: 

ــ وفادارى بر پيمان نيز به معناى انجام اين پيمان و تداوم آن است که نام ديگر آن «ديندارى» 
است. شايسته است که در تبيين اين رابطه به نکات زير توجه کنيم:

ــ حضور دائمى انسان در مقابل خداوند برجسته شود و همراه با آن، عزيز بودن انسان نزد خداوند 
يادآورى گردد، تا شرم از گناه در پيشگاه خداوند تقويت شود. 

ــ براى تقويت خويشتن دارى در دانش آموزان، نسبت ميان حقارت نفس و گناه توضيح داده 
شود  و با ذکر مثال هاى مختلف نمود عينى پيدا کند.

ــ انداختن بار گناه بر دوش عوامل بيرونى، به عنوان يکى از نمونه هاى حقارت نفس و ضعيف بودن 
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نفس تلقى گردد و توضيح داده شود که انسان صاحب کرامت عوامل بيرونى را مى شکند و زير بار آن ها 
نمى رود.

رابطٔه مثبتى ميان افزايش عزت نفس و شکستن عوامل بيرونى گناه است. 
ــ بر اين نکته تأکيد شود که خلوت و جلوت و پنهان و آشکار براى انسان کريم تفاوتى ندارد.  
اين گونه نيست که در تنهايى، گناهان و خطاهايش بيش تر شود؛ زيرا او در درون خود احساس بى نيازى 

و بزرگى مى کند که مانع رفتن او به سوى گناه است.
ــ نکتٔه ديگرى که جاى تأکيد فراوان دارد، اين است که انسان کريم، ديگران را هم کريم مى شمرد 
و از دعوت آنان به گناه خوددارى مى کند. انسان کريم به ديگران به عنوان ابزار مطامع و لذت هاى زودگذر 
خود نگاه نمى کند، در هم شکستن ديگرى را در هم شکستِن خود مى بيند و از سقوط ديگرى مانند سقوط 

خود متأثّر و ناراحت مى شود. 
و  افراطى  تأکيد  بدون  و  خود  خاّص  دقت  و  ظرافت  با  دبيران  که  است  خوب  جا  اين  در  ــ 

بزرگ نمايى، برخى ناهنجارى هاى موجود در ميان جوانان را نقادى کنند.
٩ــ توضيح قسمت برای مطالعه

در اين قسمت داستان کوتاهی درباره امام حسين (ع) آمده که مناسب است در قالب يک نمايش 
در کالس اجرا شود. 

١٠ــ اجرای گام ششم 
جايگاه  دينى  برنامه ريزى  در  و  مى شود  محسوب  زندگى  در  برنامه ها  مهم ترين  از  يکى  گام،  اين 
در  بودن  قدم  ثابت  و  دينى  برنامه هاى  در  پايدارى  و  گناهان  از  دورى  اصلى  کليد  زيرا  دارد؛  ويژه اى 

عهدها و پيمان هاست. 
در برنامه ريزى روزانٔه خود، به خصوص در هر روز صبح، يادآورى کرامت نفس سبب مى شود 
که اين خصلت در ما تقويت شود و به صورت يک صفت درآيد. هم چنين سبب مى شود که در آن روز 

عهدشکنى کم تر شود و انجام گناه کاهش يابد.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
پاسخ سؤال اول، در متن درس آمده است. ميان کرامت نفس و گناه رابطٔه معکوس برقرار است؛ 
يعنى، هرقدر کرامت نفس باالتر مى رود، گناه کمتر مى شود؛ زيرا تا انسان حقير نشود و خود را کوچک 
نکند، دست به گناه نمى زند، همان طور که هرقدرانسان خود را عزيز ببيند، تن به ذلّت به گناه نمى سپارد. 
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پاسخ سؤال دوم، منفى است؛ زيرا ممکن است شرايط بيرونى، زمينه ساز گناه باشند، اما عامل 
ديگرى  فرد  مى دهد،  گناه  به  تن  نفر  يک  که  شرايطى  همان  در  زيرا  است؛  انسان  خوِد  تصميم گيرنده  و 
خود را حفظ مى کند و پاکى و تقواپيشه مى کند؛ بنابراين، دورى از گناه پيش از آن که به شرايط بستگى 
داشته باشد، به مقدار عّزت نفس درونى ما و اراده و همت ما بستگى دارد.البته نبايد از اين گفته غافل 
بود که محيط هاى آلوده سبب گرايش به گناه هستند. لذا انسان با کرامت سعى مى کند خود را از چنين 

محيط هايى دور بدارد. 
پاسخ سؤال سوم، اطاعت از خداوند است. راه بهره مندى از عّزت الهى آن است که از فرمان هاى 

الهى پيروى کنيم و قدم در مسيرى بگذاريم که خداوند مى پسندد. 
پاسخ سؤال چهارم نيز منفى است. انسان صاحب کرامت پيمان شکنى نمى کند؛ زيرا کسى پيمان 
خود با ديگران و به خصوص پيمان با خدا را مى شکند که ابتدا در خود شکسته باشد؛ يعنى، خود عالى 
او تسليم خوِد دانى شده باشد. اّما کسى که صاحب کرامت است، خود عالِى خود را برتر مى شمارد و 

آن را عزيز مى دارد. 

هـ) انجام بخش پيشنهاد
پيشنهاد اّول، براى آن است که ببينيم کدام کالم معصوم توجه دانش آموزان رابه خود جلب کرده 
است. براى اين که اين فعاليت، بهتر انجام شود. خوب است از ميان دانش آموزان چند نفر انتخاب 

شوند که سليقٔه انجام دادن کارهاى هنرى را دارند. 

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
١ــ قرائت و ترجمٔه آيات 

٢ــ بيان معنای عزت نفس و ذلت نفس 
٣ــ بيان کرامت انسان در خلقت 

٤ــ تبيين موارد ضرورت عزت نفس 
٥ــ انجام فعاليت نمونه يابی 

٦ــ تبيين رابطٔه عزت و بندگی 
٧ــ انجام فعاليت ارزشيابی 

٨ ــ بيان نمونه های عزت در زندگی پيشوايان 
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٩ــ تبيين ريشه های عزت و ذلت در خود عالی و خود دانی
١٠ــ انجام فعاليت نتيجه گيری 

١١ــ پاسخ به سؤاالت انديشه و تحقيق
١٢ــ انجام بخش پيشنهاد 

١٣ــ مشارکت و همکاری در تدريس 
١٤ــ توضيح بخش برای مطالعه 

قسمت سوم: تمهيدات 
الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم 

۱ــ سخنانى از معصومين (ع) دربارۀ کرامت وعّزت نفس 
امام على (ع) به امام حسن (ع) فرمود: 

آزاد  را  تو  خداوند  نباش،  ديگران  بندٔه  هرگز  ــ  ا»؛  ُحـر اللُّٰه  َجَعلََک  َقْد  َو  َغْيِرک  َعبَْد  تَکُْن  «ال 
آفريده است.۱

امام على (ع) به امام حسن (ع) فرمود: 
جايگزين  نفس خود را از هر پستى بزرگ و برتر بدار که آن چه از نفس خود ببازى عوض و 

ندارد.۲
پيامبر اکرم (ص): 

ِة االَنُْفِس»؛ نيازهاى خود را با عّزت نفس طلب کنيد.۳ «ُاطلبُوا الَْحواِئـَج ِبِعزَّ
از امام سجاد (ع) سؤال کردند: از همٔه مردم ارزشمندتر کيست؟ 

امام فرمود: آن کس که تمام دنيا را با خود برابر نمى کند.۴

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱
٢ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱

٣ــ نهج الفصاحه، حديث ۳۲۵
٤ــ فى رحاب ائمة اهل البيت (ع)، ج ۴، ص ۷۶
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۲ــ تمثيلى از مولوى دربارۀ خوِد عالى و خوِد دانى 
مولوى در تمثيلى مى گويد: شخصى، قطعه زمينى براى ساختن خانه تهيه کرده بود. اما به جاى 
اين که روزها خانه سازى را انجام دهد، شب ها مشغول کار مى شد. پس از مدت ها که کار به پايان رسيد، 
در يک روز روشن، تصميم گرفت اثاثئه زندگى را به خانٔه جديد منتقل کند و زندگى راحتى را شروع 
نمايد. وقتى به کنار ساختمان رسيد، با تعجب ديد که خانه را در زمين ديگرى ساخته و زمين خودش 
خالى باقى مانده است. با هزار تأسف به گوشه اى نشست و به ساختمانى که مى دانست ديگر از آِن او 
نيست نگاه مى کرد و افسوس مى خورد. مولوى مى گويد: خوِد دانى، آن زمين بيگانه است و آن خوِد 
عالى، زميِن خود. انسانى که در پايان عمر، پس از يک عمر تالش مى بيند خود را باخته و چيزى به 

دست نياورده، براى آن است که در زمين ديگرى کار کرده است. 
مکن نه  خا مردمان  زمين  در 
تـو خاکى  تن  بـيگانه،  کيـسـت 
تا تو تن را چرب و شيرين مى دهى
شود جا  را  تن  ِمشک  ميان  گر 
بمال دل  بر  مزن  برتن  را  ِمشک 

مکن  بيگانه  کار  کن  خود  کار 
تو  غمناکى  اوست  براى  کز 
بهى  فر نبينى  ا  ر جان  جوهر 
شود  پيدا  او  َکند  مردن  روز 
ِمشک چه بَود نام پاک ذوالجالل١

۳ــ اشعارى در عزت نفس 
صائب: 

دارددست حاجت ز در ناکس و کس کوته کن هنرها  تو  بلند  دست  اين  آخر 
پروين اعتصامى: 

تا که در خانٔه خود، برگ و نوايى داردمـور، هـرگـز بـه سر خوان سليمان نرود
مولوى: 

خويشهـمـتى کن تـا َنـخـارى پـشـت خويش نگشت  ا مّنت  ز  ا وارهى 
اقبال الهورى: 

همچو آييـنه مـشـو مـحـو جمال دگران
در جهان بال و پر خويش گشودن آموز

دگران خيال  فروشوى  ديده  و  دل  از 
دگران  بال  پرو  با  نتوان  پريدن  که 

١ــ مثنوی، دفتر دوم
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سعدى: 
ميربــه دسـت آهـِن تـفـتـه کردن خـمــيـر ا پيش  سينه،  بر  دست  از  به 

مولوى: 
اى هـمـه دريـا، چــه خـواهـى کردنـم
اى مــه تــابــان چـه خـواهـى کرد َگرد
تـوخـوشـى و خـوب و کان هـر فوشى
تــاج کّرمــنـاســت بـــرفــرق ســرت
جـوهر است انسان و چرخ او را َعَرض
عـلـم جـويــى از کتـب هـاى فـسـوس
اى غـالمت عـقـل و تدبـيـرات و هوش
خـدمـتـت بـر جـمـلـه هـسـتـى مفترض
بـحـر عـلـمـى در غـمـى پـنـهـان شـده
مـى چـه بـاشـد يـا جـمـاع و يـا سـماع
آفــتــاب از ذره کى شــد وام خــواه

عدم  مى جويى  چه  هستى  همه  وى 
اى که خور درپيش رويت روى زرد
ِکشى باده  مّنت  د  خو ا  چر تو 
ت  بر يز  و آ ک  عطينا ا ق  طو
غرض تو  و  سايه اند  و  فرع  جمله 

سبوس  زحلواى  تو  جويى  ذوق  
چون چنينى خويش را ارزان فروش؟ 
جوهرى چون مزد خواهد از عرض؟ 
شده  پنهان  عالمى  تن  گز  سه  در 
انتفاع؟ و  نشاط  زان  جويى  تو  تا 
ُزهره اى ازخمره کى شد جام خواه؟۱

۴ــ سخنانى از بزرگان دربارۀ عّزت نفس 
گوته، شاعر شهير آلمانى: 

اگر ثروتمند نيستى، مهم نيست؛ بسيارى از مردم ثروتمند نيستند. 
اگر سالم نيستى، هستند افرادى که با معلوليت و بيمارى نيز خوب زندگى مى کنند. 

اگر زيبا نيستى، برخورد درست با زشتى نيز وجود دارد. 
اگر جوان نيستى، همه با پيرى مواجه خواهند شد. 

اگر تحصيالت عالى ندارى، با کمى سواد هم مى توان زندگى کرد. 
اگر قدرت و مقام ندارى، مشاغل متعلق به تعداد معدودى از آدم هاست. 

اما اگر عّزت نفس ندارى، متأسف باش چون هيچ ندارى! 

١ــ مثنوی، دفتر پنجم
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ب) منابع 
۱ــ پيل وينست؛ ترجمه: وجيهه آزرى؛ معجزٔه اراده (براى دانش آموز) 

۲ــ جوادى آملى، عبداللّه؛ کرامت در قرآن، رجاء (براى معلّم و دانش آموز) 
۳ــ حسينى تهرانى، على اصغر، در کوچه باغ آسمان، گنج معرفت (براى دانش آموز) 

۴ــ رودگر، محمدجواد، جوان؛ کانون انديشٔه جوان (براى دانش آموز) 
(براى  شاهد  نشر  معصومين،  ديدگاه  از  زندگى  قلٔه  يا  جوانى  احمد؛  همدانى،  حسينى  ۵  ــ 

دانش آموز) 
۶  ــ زاهدى، تورج، خانٔه پريان، نيستان (براى دانش آموز) 

۷  ــ سبحانى، جعفر؛ رمز پيروزى مردان بزرگ (براى معلم و دانش آموز) 
۸  ــ شجاعى، محمد؛ کماالت وجودى انسان، کانون انديشٔه جوان (براى معلم و دانش آموز) 

و  معلم  (براى  جوان  انديشٔه  کانون  انسان،  کرامت  سنجش  محمود؛  صانعى پور،  ۹ــ 
دانش آموز)

۱۰ــ ليندن فيلد، گيل؛ ترجمه: اصغرى پور؛ اعتماد به نفس برتر، انتشارات جوانه رشد (براى 
معلم) 

۱۱ــ ليندن فيلد، گيل؛ ترجمه: الله دهقانى؛ چگونه خود را باور کنيم، انتشارات جوانه رشد 
(براى معلّم) 

۱۲ــ مهريزى، مهدى؛ تقويم عبادى، سازمان تبليغات اسالمى (براى دانش آموز و معلم) 
۱۳ــ محدثى، جواد؛ چشم دل، سازمان تبليغات اسالمى (براى دانش آموز) 

۱۴ــ محدثى، جواد؛ روش ها (براى دانش آموز) 
۱۵  ــ مطهرى، مرتضى؛ هدف زندگى، انتشارات صدرا (براى معلم و دانش آموز) 

۱۶ــ مطهرى، مرتضى؛ تعليم و تربيت در اسالم، انتشارات صدرا (براى معلم) 
۱۷ــ مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، خودباختگى و خودباورى از ديدگاه امام خمينى 

(براى معلم و دانش آموز) 
۱۸ــ صد راه، داستان جوانى اميرالمؤمنين امام على (ع)، انتشارات سروش (براى دانش آموز) 
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مرحلٔه سوم، مرحلٔه برنامه ريزی است. در سال اّول دانش آموزان آموخته اند که برنامه ريزی بايد 
در پنج بخش صورت بگيرد. 

١ــ در ارتباط با خدا؛ مانند نماز، دعا و بسياری از عبادات ديگر. 
٢ــ در ارتباط با خود؛ مانند مطالعه، ورزش و بهداشت فردی. 

٣ــ در ارتباط با خانواده؛ مانند محبت به پدرو مادر و اطاعت از آن ها. 
٤ــ در ارتباط با جامعه؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با 

دشمنان خدا. 
٥ــ در ارتباط با ديگر مخلوقات، مانند حفظ محيط زيست. 

البته بيشتر برنامه ها با بيش از يک بخش ارتباط دارند که حجاب از اين قبيل است. و به رابطٔه 
با  انسان  رابطٔه  نيز به  عفاف او را حفظ مى کند. و  نفس و  عّزت  مربوط مى شود؛ چون  با خود  انسان 

ديگران مربوط است؛ چون سبب حفظ جامعه از فساد مى شود. 
هر چهار برنامه از جهت نّيت مى توانند در رابطه  با خدا باشد، اگر انجام دهنده، کارهاى خود را 
با نيت عبادت و اطاعت از خدا انجام دهد. اين مربوط به نيت است. اّما خود آن کار جزء يکى از آن 

پنج گروه به حساب آيد.
اين برنامه ريزى هم شامل اخالق مى شود و هم احکام؛ يعنى گام هاى به سوى کمال گاهى مربوط 
به اعمال جوانحى و درونى (اخالقى) است و گاهى مربوط به اعمال جوارحى و بيرونى (احکام) است. 
زندگى ما راهى براى رفتن و مسيرى براى پيمودن است. هر برنامه، گامى است که برداشته 

مرحلۀ سوم : در مسير 
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مى شود و آدمى را يک قدم به قلٔه کمال نزديک مى کند. پس از تصميم گيرى مجّدد براى برداشتن 
گام هاى محکم تر به سوى خدا و تجديد عهد با خدا، گام هاى ديگرى براى برداشتن پيشنهاد مى شود. 
برنامه هايى در سال اّول و برنامه هايى در سال دّوم پيشنهاد شد. اکنون که دانش آموزان به سال سوم 
زندگى  و  کار  وارد  و  مى شوند  فارغ التحصيل  ديپلم  گرفتن  با  آن ها  از  برخى  و  رسيده اند  متوسطه 

مى گردند، الزم است دربارٔه يک برنامه که جايگاه بسيار مهمى در زندگى دارد، آموزش ببينند. 
تشکيل  و  ازدواج  برنامٔه  با  سطحى  و  ناآگاهانه  برخورد  جوانان  از  زيادى  گروه  مشکالت  از   
خانواده است. براى کاستن از اين مشکل، بايد در برنامه هاى آموزشى فرصتى براى آموزش فراهم شود 
و دانش آموزان با ابعاد و جنبه هاى مختلف زندگى خانوادگى آشنا گردند و از هم اکنون براى ازدواج، 

برنامه ريزى کنند. 
برنامه ريزى از قبل و تالش براى رسيدن به کسب آمادگى، بسيارى از مشکالت فعلى خانواده ها را 
از بين مى برد يا به حداقل مى رساند؛ بنابراين آمادگى براى ازدواج فقط به چند ماه قبل از ازدواج محدود 

نمى شود، بلکه به سال هاى قبل به خصوص به سال هاى اخير تحصيل هم مربوط مى شود.
اين را هم توجه داريم که همان گونه که برنامه ريزى براى انجام دادن صحيح نماز مربوط به دين 
است، برنامه ريزى براى ازدواج صحيح نيز عملى کامالً دينى و از مراتب ديندارى است. اين است که 
مرحلٔه سوم کتاب به آمادگى براى تشکيل خانواده اختصاص يافته و برنامه هاى ديگرى در اين بخش 

نيامده است. 
اين  در  که  برنامه هايى  به  دينى  زندگى  برنامه هاى  که  داد  تذکر  دانش آموزان  به  بايد  همواره  البته 
سه سال عرضه شده اند، منحصر نمى شود؛ زيرا کتاب هاى درسى ظرفيت همٔه برنامه ها را ندارد و زمان 

آموزشى نيز امکان تشريح برنامه هاى ديگر را نمى دهد. 
تخته  روى  را  برنامه ريزى  به  مربوط  بخش  پنج  چهاردهم،  درس  به  ورود  از  قبل  است  خوب 
بنويسيم و از دانش آموزان بخواهيم که قدم ها و برنامه هاى مربوط به هر بخش را که در سال هاى قبل 

آموخته اند، نام ببرند. 
خانواده  زيرا  مى شود؛  ديگران  با  رابطه   بخش  به  مربوط  بيشتر  خانواده،  تشکيل  براى  آمادگى 
اولين کانون زندگى جمعى است. بخشى از اين آمادگى هم به رابطه  با خود و آثارى که بر فرد مى گذارد، 

مربوط مى شود.
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درس چهاردهم 

زمينه های پيوند مقدس 
قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: آشنايی با زمينه های تشکيل خانواده و آمادگی برای ازدواج

٢ــ اهداف آموزشی: 
ــ تبيين ديدگاه اسالم نسبت به زن و مرد

ــ توجه به ضرورت آماده شدن برای ازدواج
ــ شناخت اهداف ازدواج و تشکيل خانواده   

ب) پيش دانسته ها 
مباحث مربوط به انسان شناسى که در کتاب هاى دين و زندگى (۱) و (۲) آمد، از پيش دانسته هاى 
اين درس است. به همين جهت، درس های اول، دوم، سوم و چهارم کتاب اّول که مربوط به گرايش ها، 
هم چنين  و  است  انسانى  کمال  برترين  و  گرايش ها  و  درخواست ها  تنوع  بى نهايت طلبى،  دل بستگى ها، 
درس هاى سوم و چهارم کتاب دوم که دربارٔه ارزش هاى وجودى انسان و  عوامل سقوط او هستند، از 
پيش دانسته هاى اين درس محسوب مى شوند و به فهم اين درس کمک مى کنند. درس های ١٢ و ١٣ 
که درباره عفاف و آراستگی و حجاب است نيز از پيش دانسته های اين درس محسوب می شوند. درس 
اول کتاب دين و زندگى (۳) نيز که دربارٔه نيازهاى بنيادين، فطری و مشترک ميان انسان ها، اعم از زن و 
مرد، و نحؤه پاسخ گويى به آن هاست، به اين درس کمک مى کند؛ زيرا در همٔه اين درس ها، انسان ِبٰما هَُو 

انسان مورد نظر است و تفاوتى ميان زن و مرد نيست. 
دبيران محترم مى توانند با يادآورى آن مباحث، نشان دهند که اشتراک زن و مرد در انسانيت تا 

چه اندازه عميق و بنيادى و وسيع و گسترده است. 
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ج) اصطالحات علمی درس 
شکل  مرد  و  زن  پيوند  و  ازدواج  با  که  طبيعی  اجتماعی  نهاد  يک  به عنوان  خانواده؛  ١ــ 

می گيرد. 
٢ــ ويژگی های فطری؛ اين ويژگی ها در درس های اّول و دوم توضيح داده شده است. 

٣ــ زوجيت؛ دو شاخه از يک نوع که همديگر را تکميل می کنند. مانند زن و مرد که ازنوع 
انسان هستند و خداوند آنان را به گونه ای آفريده که در زندگی مشترک و باهم بودن، نيازهای مختلف 

آن ها برطرف می شود. 
٤ــ نياز جنسی؛ نيازی که پس از بلوغ، نسبت به جنس مخالف پيدا می شود. 

٥ــ نيازهای روحی؛ نيازهايی که با بلوغ عقلی در مرد و زن ظهور می کنند. 
٦ــ ازدواج؛ پيوندی شرعی که دارای مقررات خاص است و سبب تشکيل خانواده می شود. 

د) ارتباط با درس قبل 
اين درس با مرحلٔه دوم ارتباط دارد. در مرحلٔه دوم، دانش آموز ياد مى گيرد که در برنامه ريزى 
دينى، چگونه در عزم ها و تصميم هاى خود پايدارتر باشد تا دچار عهدشکنى و گسستن پيمان ها نشود. 
اين درس، آغاز آموزش يک برنامه ريزى مهم يعنى آمادگى براى تشکيل خانواده است. مقدمه اى 
است براى ورود به مباحث مربوط به خانواده تا دانش آموز در پايان درس شانزدهم تصميم بگيرد که از 

هم اکنون خود را براى تشکيل خانواده آماده کند.

هـ) محورهای اصلی درس 
١ــ زن و مرد در ويژگی های انسانی و کماالت انسانی مشترک اند و خداوند، هردو را آفريده تا 

به ايمان و عمل صالح به تقرب الهی نائل شوند. 
٢ــ زن و مرد، زوج يکديگرند. يعنی در زندگی مشترک و در خانواده همديگر را تکميل می کنند. 

٣ــ تشکيل خانواده و ازدواج نيازمند کسب آمادگی های قبلی است که هر دختر و پسری بايد با 
برنامه ريزی به اين آمادگی برسد. 

٤ــ چهار هدف مهم برای ازدواج و تشکيل خانواده هست که توجه و برنامه ريزی برای رسيدن 
به اين چهار هدف سبب دوام و استحکام خانواده می شود. 
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قسمت دوم: سازماندهی فعاليت های ياددهی ــ يادگيری 

الف) ارزشيابی از درس قبل 
دبير، در ابتدای تدريس، از درس گذشته می پرسد و از دانش آموزان ارزشيابی می کند. 

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه 
با توجه به اين که موضوع اين درس و دو درس بعد، از موضوع هايى است که به طور طبيعى براى 
دانش آموزان جاذبه دارد و انگيزٔه وارد شدن به آن را دارند؛ مهم اين است که بدانند دبير به مسائلى که 
آن ها در اين درس دارند، توجه مى کند. بنابراين ورود ما به اين بحث بايد به گونه اى باشد که به دانش آموزان 
اعتماد الزم را ببخشد. به همين جهت هر دبيرى مى تواند از زاويه اى خاص و باگشودن پنجره اى، از 

آن زاويه و از آن پنجره وارد شود و آن اعتماد را به جمع دانش آموزان بدهد. 

ج) اجزای تدريس 
در تدريس اين درس، اجزای زير بايد گنجانده شود:

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
بحث دربارٔه شخصيت انسانی زن و مرد٢
انجام فعاليت پيام آيات (١) ٣
تبيين مفهوم زوجيت و مکمل بودن زن و مرد٤
انجام فعاليت بررسی ٥
تبيين برنامه های آمادگی برای ازدواج٦
تبيين ضرورت عفاف در دورٔه تجرد٧
انجام فعاليت ارزيابی٨
تبيين اهداف ازدواج ٩
انجام فعاليت پيام آيات (٢)١٠
انجام فعاليت پيام آيات (٣) ١١
انجام فعاليت پيام آيات (٤)١٢
توضيح قسمت های برای مطالعه١٣
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات 
قرائت و ترجمٔه مجموعٔه آيات درس، در ابتدا انجام مى شود. ممکن است دانش آموزى سؤال کند 
که چرا در آئه ۳۵ سورٔه احزاب اسامى مذکر مقّدم بر مؤنث آمده است و چرا در پايان آيه که مى خواهد 

پاداش همه را بيان کند، ضمير «لَُهم» که مذکر است، انتخاب شده است. 
در پاسخ اين سؤال مى گوييم که آيات قرآن کريم چون به زبان عربى نازل شده، تابع زبان عربى 
است و اگر به زبان ديگرى نازل مى شد، تابع آن زبان بود. اين تابعيت هم بدان جهت است که مفاهمه 
درست انجام بگيرد. اگر کسى قواعدى را که مردم با آن آشنا هستند، ناديده بگيرد و قاعده اى خاص 
کريم  قرآن  جهت،  همين  به  مى شود.  بدفهمى  سبب  و  مى اندازد  اشتباه  به  را  ديگران  کند،  ايجاد  خود 
از همان قواعد زبان عربى استفاده کرده است. در زبان عربى، درجايى که اسامى مردان و زنان به کار 
مى رود و تأکيدى هم بر هيچ کدام نيست، معموالً اسامى مذکر مقدم بر اسامى مؤنث قرار مى گيرد. البته 
اگر تأکيد خاصى بر اسم مؤنث باشد، مى توان آن را مقدم قرار داد. همچنين، در جايى که جمع زنان و 
مردان موردنظر است، از ضمير مذکر استفاده مى شود. مثالً، ضمير «هم» در آئه ۳۵ سورٔه احزاب شامل 

مجموعٔه زنان و مردان مى شود. 
برخى نکات قابل ذکر در ترجمٔه عبارات به شرح زير است: 

۱ــ همان طور که مالحظه مى کنيد، در آئه ۳۵ سورٔه احزاب تعداد زيادى اسم فاعل به صورت 
جمع مذکر و مؤنث سالم آمده است. برخى از آن ها اسم فاعل ثالثى مجردند، مانند: صادق، خاشع، 

حافظ و ذاکر، و برخى نيز از باب هاى ثالثى مزيد، مانند ُمْسِلم، مؤمن، ُمِتَصدِّ   ق. 
در صورت نياز و با صالحديد، مى توان به اين موضوع به طور مختصر اشاره کرد. توجه به ساخِت 

«صيغه» کلمات، دانش آموزان را در معنا کردن آن ها کمک مى کند. 
۲ــ «َو» در عبارت «َو هَُو ُمؤِْمن ٌ » در آئه ۹۷ سورٔه نحل، واو حاليه است وعبارت چنين معنا 

مى شود: درحالى که او مؤمن است. 
۳ــ عبارت «ِلَقوٍم يََتَفکَّرون» در آئه ۲۱ سورٔه روم به صورت «براى قومى که انديشه مى کنند» معنا 

مى شود. به حرف «که» در ترجمٔه چنين ترکيب هايى توجه شود. 
٢ــ بحث دربارۀ شخصيت انسانی زن و مرد 

در اين بحث، دبير با استفاده از معلومات قبلی دانش آموزان به تبيين يکسانی شخصيت زن و 
مرد می پردازد. همان طور که گفته شد، آن چه به عنوان ويژگی انسان گفته می شود، هم برای زن است و 

هم برای مرد، مانند: 
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انسان،  هدف  باالترين  عنوان  به  الی الله  تقرب  طلبی،  بی نهايت  اختيار،  تعقل،  و  تفکر  قدرت 
زيبايی  به  گرايش  پرستش،  به  گرايش  حقيقت،  به  (گرايش  متعالی  گرايش های  متنوع،  خواست های 
مجازات  اّماره،  نفس  لوامه،  نفس  جسم،  و  روح  از  انسان  وجود  ترکيب  اخالقی)،  خير  به  گرايش  و 

اخروی، پاداش اخروی و …
٣ــ انجام فعاليت پيام آيات (١) 

يکسانی  تدبر در آيات می پردازند تا پيام هايی را که نشان دهندٔه  فعاليت، دانش آموزان به  در اين 
مقام و منزلت زن و مرد است را استخراج کنند. 

از آئه ٣٥ سورٔه احزاب درمی يابيم که زن و مرد از جهت عمل صالح و پاداش آن، در پيشگاه 
خداوند يکسان هستند. 

از آيات ٢١ سورٔه روم و ٧٢ سورٔه نحل به دست می آوريم که زن و مرد در خلقت يکسان هستند. 
زيرا در اين آيات آمده که زوج های شما از خود شما هستند نه موجودی بيگانه از شما.

٤ــ تبيين مفهوم زوجيت و مکمل بودن 
به  را  خانواده  در  مرد  و  زن  نقش  تفاوت  تا  می کند  کمک  دانش آموز  به  کلمه  دو  اين  توضيح 
درستی درک کند. زيرا اگر زن و مرد زوج و مکمل يکديگرند، يعنی هرکدام می تواند نقشی ايفا کند 
تکميل  را  همديگر  باشند،  يکديگر  کنار  در  وقتی  که  می شود  سبب  امر  همين  و  نمی تواند  ديگری  که 

کنند. 
موضوع تفاوت نقش هاى مرد و زن در خانواده و به تبع آن در اجتماع از مهم ترين موضوعاتى 
است که نيازمند توجه جّدى دبيران محترم و اطالع دقيق از ديدگاه اسالم مى باشد. نقش متفاوت زن و 
مرد به عنوان همسر يکديگر و انتظاراتى که مرد از زن دارد و زن از مرد دارد و نيز تفاوت نقش «مادرى» 
با «پدرى» سبب تکاليفى متفاوت براى زن و مرد مى شود. شايسته است همکاران گرامى کتاب «نظام 

حقوق زن» از استاد شهيد مطهرى را به خوبى مطالعه کنند.
يکى از مهم ترين بحران هاى عصر جديد، ناديده گرفتن تفاوت نقش هاى خانوادگى و اجتماعى زن 

و مرد تحت عنوان مساوات مى باشد که شهيد مطهرى از آن، به «مشابه سازى» ياد مى کند.
٥ــ انجام فعاليت بررسی 

اين فعاليت، به منظور توجه دادن بيشتر دانش آموزان به کسب آگاهی و شناخت و به دست آوردن 
آمادگی الزم برای ازدواج است. 

اين فعاليت، واگراست و جواب يکسانی ندارد. 
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٦ــ تبيين برنامه های آمادگی برای ازدواج 
درست است که بيشتر دانش آموزان در شرايط ازدواج کردن نيستند، اّما همه وارد مرحلٔه بلوغ 
ازدواج  به  رسيدن  تا  که  بدانند  بايد  دانش آموزان  اين  لذا  دارد.  وجود  آن ها  در  جنسی  نياز  و  شده اند 

چگونه خود را کنترل کنند و هم بدانند که چه چيزهايی را برای ازدواج بياموزند. 
برنامه هايی که در کتاب ارائه شده، برای هر دو جهت است. و اگر دانش آموزی اين برنامه ها را 
را  خانوادگی  زندگی  برای  الزم  آمادگی  هم  و  می ماند  باقی  پاکدامن  و  عفيف  هم  کند،  پياده  زندگی  در 

به دست می آورد. 
٧ــ تبيين ضرورت عفاف در دورۀ تجرد 

با  بايد  جوانی  هر  زيرا  است.  ازدواج  برای  آمادگی  برنامه های  از  يکی  تجرد،  دورٔه  در  عفاف 
سالمت اخالقی و معنوی وارد زندگی مشترک شود و هرقدر اين سالمت اخالقی باالتر باشد، ثمرات 
آن در خانواده بيشترنمايان می شود و هرقدر به اين سالمت آسيب رسيده باشد، زيان های آن در خانواده 
و تربيت فرزندان آشکارتر می گردد. در کتاب درسی، برای حفظ عفاف در دورٔه تجرد، پانزده برنامه 
پيشنهاد شده است. ما می توانيم برنامه های ديگری را هم به اين موارد اضافه کنيم و دانش آموزان را 
تشويق کنيم که اين برنامه ها را در زندگی خود بيان کنند تا با موفقيت کامل از دورٔه تجرد گذر نمايند. 

٨ــ انجام فعاليت ارزيابی 
اين فعاليت برای آن است که دانش آموزان با دقت بيشتر پانزده برنامه را مرور کنند و آن برنامه هايی 

را که مهم تر تشخيص می دهند يا مناسبت بيشتری با زندگی آنان دارد، انتخاب نمايند. 
بسيار ضروری است که  ندارد. البته  پاسخ ها  يکسان سازی  نيازی به  واگراست و  فعاليت،  اين 
دبير از دليل انتخاب دانش آموزان سؤال کند و اين داليل را به بحث و گفت وگو بگذارد تا سبب درک 

عميق تر دانش آموزان گردد. 
٩ــ تبيين اهداف ازدواج 

چه  برای  را  خود  هم اکنون  از  که  می کند  دانش آموزان  به  زيادی  کمک  ازدواج  اهداف  تبيين 
چيزهايی آماده کنند. مثالً اگر يکی از اهداف ازدواج، تربيت فرزند است، آنان بايد از هم اکنون مطالعات 

خود را در اين باره شروع کنند تا وقتی بچه دار شدند بتوانند به درستی عمل نمايند. 
البته الزم است دبير توضيح دهد که اهداف ازدواج دارای زمينه های طبيعی در درون ماست 
يعنی خداوند ما را به گونه ای آفريده که بايد در ازدواج خود، چنين اهدافی داشته باشيم. در اين جا بايد 

به سه نکته توجه کرد: 
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الف) کلمٔه «طبيعى» که در عنوان آمده، به معنى مادى نيست. بلکه به معناى آن است که زمينٔه 
تشکيل خانواده در طبيعت و نهاد زن و مرد قرار داده شده و اين يک امر قراردادى نيست بلکه طبيعت 

زن و مرد و زندگى انسانى به گونه اى است که آن دو را به سمت تشکيل خانواده مى کشاند. 
ذکر اين زمينه هاى طبيعى و توجه دادن دانش آموزان به آن ها، اين تأثير را دارد که نگاه آنان به 
خانواده عميق تر مى شود و در هنگام تصميم گيرى براى ازدواج و تعيين هدف هاى ازدواج به اين زمينه ها 

توجه مى کنند. 
عالوه براين، کلمٔه «طبيعى» بيانگر آن است که اگر جامعه اى به اين زمينه ها توجه نکند و آن ها  را 
ناديده بگيرد، به تدريج درگير آسيب هاى آن خواهد شد. اگر در جامعه اى، خانواده کانون رفع نياز جنسى 
نباشد، آرامش از طريق زندگى زناشويى به دست نيايد، خانواده محيط آماده و شايسته اى براى رشد فرزندان 
نباشد، و پيوند خانوادگى، فرصت مناسبى را براى کسب فضايل اخالقى و دورى از گناهان در اختيار 
افراد قرارندهد و همٔه اين امور بيرون از خانواده تأمين شود، اوالً چنين جايگزينى در بيرون خانواده پيدا 

نخواهد شد و عالوه بر آن جامعه دچار بحران هاى جّدى اخالقى و روانى مى شود. 
ب) پاورقى صفحٔه ۱۸۵ که برگرفته از آثار استاد شهيد مطهرى است، حاوى يک نکتٔه هشداردهنده 
براى دختران است که الزم است دبيران مدارس دخترانه با دقت و ظرافت در کالس طرح کنند تا زمينٔه 
برخى انحراف هاى دختران  گرفته شود. پسران در سال هاى اولئه بلوغ به طور شديدى تحت تأثير غرايز 
غريزٔه  اين  به  ناخودآگاه  مى روند،  دختران  با  ارتباط  دنبال  به  که  آن ها  از  گروهى  هستند و  خود  جنسى 
خود پاسخ مى دهند. آنان معموالً انگيزٔه جّدى براى ازدواج ندارند، گرچه آن را بر زبان جارى مى کنند. 
به همين جهت هم تنوع طلب اند و از اين دختر به سراغ دختر ديگر مى روند و يا هم زمان با چند دختر 
ارتباط دارند. اّما بيشتر دخترهايى که دنبال اين گونه دوستى ها و روابط مى روند خواهان دوام دوستى و 
ارتباط حتى تا زمان ازدواج هستند و تصوير همسر آيندٔه خود را در دوست پسر مى بينند. در اين جاست 
تنوع طلبى پسر سبب بريدن از اين دختر و رفتن به سوى دختر ديگر مى شود و آن چه براى  که معموالً 
دختر مى ماند، شکست در برقرارى ارتباط و بدنامى در ميان همساالن و يا روى آوردن به يک رقابت 
بسيار خطرناک با اين گونه پسران است. اين است که برخى از اين گونه دخترها به دنبال چند دوست پسر 

يا جدايى از اين پسر و رفتن به سوى پسر ديگرند. 
هشدار ما به دختران بايد اين باشد که فريب دوستى هاى موقت پسران و وعده هاى شيرين آنان را 

نخورند. به خصوص که در اين گونه دوستى ها و جدايى ها کسى که بيشتر آسيب مى بيند، دختر است. 
ج) آرامش و سکونت يک امتياز مهم براى زن است. گرچه ايجاد آرامش مسئوليت مشترک 
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زن و مرد است، توانمندى زن در اين مورد بيش  از مرد است. 
گاهى برخى از دختران يا حتى خانم ها مى گويند مگر فقط مرد نيازمند آرامش است؟ مگر زن ها 

به آرامش نياز ندارند؟ مگر زن ها بايد ابزار آرامش مردها باشند؟ 
چنين نگاهى به مسئله ناشى از حاکميت ديدگاه رقابتى اين افراد است. اّما ديدگاهى که به رابطٔه 
تکميلى زن و مرد مى انجامد، اين ويژگى برتر زن را به عنوان يک امتياز مى بيند که مرد بدان نيازمند و 
محتاج است و زن در موقعيتى است که مى تواند اين نياز را برطرف کند و به استحکام و رشد خانواده 

کمک نمايد. 
روشن است که زن نيز نياز به آرامش دارد و بر مرد واجب است که آرامش او را تأمين کند و در 
صورِت کوتاهى، در پيشگاه خداوند گناهکار است. وقتى صحبت بر سر توانمندى هاى خلقتى است، 

توانايى زن در ايجاد محيط گرم و آرامش بخش در خانه بيش تر است. 
مقصود  است،  بيش تر  زن  آرامش بخشى  قدرت  مى گوييم  که  قبيل  اين  از  مواردى  در  توجه: 
اکثريت زنان نسبت به اکثريت مردان است. اين گونه خصلت ها، در افراد مختلف شدت و ضعف دارد. 
چه بسا زنى که در اين ويژگى به نسبت زن هاى ديگر ضعيف تر باشد و چه بسا مردى که در اين ويژگى 
نسبت به مردهاى ديگر قوى تر باشد و در نتيجه نسبت به برخى از زنان هم قوى تر باشد؛ به خصوص که 

اين خصلت ها، تحت تأثير عوامل تربيتى شديدتر يا ضعيف تر مى شوند. 
١٠ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

دانش آموزان در آيات ابتدای درس تدبر می کنند تا به دو سؤال طرح شده پاسخ دهند. 
پاسخ سؤال اّول از آيه ٢١ سورٔه روم به دست می آيد که می فرمايد: از نشانه های خداوند آن است 

که از خودتان همسرانی برای شما خلق کرد که مائه آرامش شماست. 
پاسخ سؤال دوم هم از آئه ٢١ سورٔه روم استخراج می شود که دو ويژگی «موّدت» و «رحمت» 

را نام می برد. 
١١ــ انجام فعاليت پيام آيات (٣)

تدبر در آيات، آئه مربوط به هدف سوم را مشخص می کنند. در آئه ٧٢ سورٔه  دانش آموزان با 
نحل می خوانيم: خداوند از خود شما برايتان همسرانی قرار داد و برای شما از اين همسران فرزندان 

و نواده ها قرار داد. 
١٢ــ انجام فعاليت پيام آيات (٤) 

در اين فعاليت، دانش آموزان آئه مربوط به هدف چهارم را مشخص می کنند. آئه ٢١ سورٔه روم 
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به دو ويژگی موّدت و رحمت اشاره می کند که مربوط به هدف چهارم است. 
١٣ــ توضيح قسمت های برای مطالعه 

در اين درس دو «برای مطالعه» آمده است. در «برای مطالعه» اّول ديدگاه تورات در عدم يکسانی 
زن و مرد در خلقت توضيح داده شده تا دانش آموزان دريابند که متن کتاب مقدس مسيحيان و يهوديان 

نظر غيرعاقالنه ای دربارٔه انسان دارد. 
«برای مطالعه» دوم، توجه دادن دانش آموزان به اهميت خانواده در اسالم و تربيت فرزندان در 
حاضر  عصر  در  خانواده  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت  به  آن ها  دادن  توجه  نيز  و  خانواده  گرم  کانون 
است. خوب است که نکات مهم اين قسمت های «برای مطالعه» توسط دبير يا يکی از دانش آموزان 

توضيح داده شود. 

د) انجام بخش تحقيق و انديشه
تشکيل  در  اگر  کنيم.  توجه  خانواده  تشکيل  طبيعى  زمينه هاى  به  بايد  اّول،  سؤال  به  پاسخ  در 
خانواده به اين زمينه ها توجه کنيم، خانواده عامل گسترش مهربانى و دوستى مى شود؛ يعنى اگر خانواده 
عامل آرامش باشد، فرزندان در کانون خانواده رشد کنند و تربيت شوند و خانواده محل رشد فضايل 
اخالقى باشد و نيز اگر نياز جنسى در رابطٔه زناشويى برآورده شود، خانواده کانون مهر و عامل گسترش 
مهربانى مى شود. عالوه بر اين، بايد به خانوادٔه گسترده هم توجه کرد. و ميان خويشان ارتباط برقرار 

ساخت تا مهربانى توسعه يابد. 
در پاسخ به سؤال دّوم، مى توان به نمونه هاى زير اشاره کرد. کسى که خانواده را محل رفع نياز 
جنسى مى بيند، با ديگران رابطٔه نامشروع برقرار نمى کند، در جلسات فساد شرکت نمى کند، تالش مى کند 

دخترانى را که به دام مى افتند هدايت کند و … .
بتواند  که  مى کند  انتخاب  به گونه اى  را  شغلش  مى داند،  فرزند  تربيت  محل  را  خانواده  که  کسى 
به تربيت فرزند رسيدگى کند. اگر مرد خانواده است، مى کوشد به موقع به منزل بيايد و رابطه اش را با 
فرزندان حفظ کند. اگر زن خانواده است، مى کوشد وظيفٔه شيردادن را خودش انجام دهد، در سنين 
کودکى، فرزند را از خود دور نمى کند تا از آغوش او در طول روز بهره مند شود و طعم محبت را بچشد 

و متعادل رشد کند و … .
در پاسخ به سؤال سوم مى گوييم بدان جهت خانواده يک نهاد طبيعى است که زمينه هاى تشکيل 
آن در طبيعت و نهاد آدمى قرار داده شده است. ساختمان روحى و جسمى زن و مرد و رشد و کمال 
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هريک و نيز فرزندان با تشکيل خانواده هماهنگى دارد. 

هـ) انجام بخش پيشنهاد
پيشنهادى که در اين جا مطرح شده، پيشنهاد دربارٔه موضوعى است که به دليل گسترش زندگى 
جديد در حال فراموشى است. امروزه خانوادٔه گسترده و ارتباط خويشاوندى در حال کم رنگ شدن 
است. بنابراين، خوب است که معلم، يک گروه را مأمور کند که در اين باره فکر کنند و پيشنهادهاى 

خود را عرضه کنند؛ پيشنهادهايى از اين قبيل: 
۱ــ تشکيل جلسات علمى مشترک 

۲ــ برگزارى مراسم جشن يا سوگوارى ائمه به صورت خانوادگى با حضور خويشان 
۳ــ رسيدگى به امور خويشاوندان فقير و نيازمند 

۴ــ سفرهاى زيارتى و گردش هاى دسته جمعى و … 

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
در اين درس، موارد زير بايد در ارزشيابی موردنظر باشد: 

١ــ قرائت و ترجمٔه آيات 
٢ــ تبيين اشتراک زن و مرد در ويژگی های انسانی 

٣ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)
٤ــ تبيين نقش مکمل زن و مرد و مفهوم زوجيت 

٥ــ انجام فعاليت بررسی 
٦ــ ذکر مهم ترين برنامه ها برای آمادگی ازدواج 

٧ــ تبيين ضرورت تقويت عفاف و پاکدامنی در دورٔه تجرد 
٨ــ ذکر راه ها و اقدامات حفظ پاکدامنی در دورٔه تجرد

٩ــ انجام فعاليت ارزيابی 
١٠ــ تبيين ضرورت تعيين اهداف ازدواج برای کسب آمادگی 

١١ــ توضيح اهداف ازدواج و تشکيل خانواده 
١٢ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)
١٣ــ انجام فعاليت پيام آيات (٣)
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١٤ــ انجام فعاليت پيام آيات (٤)
١٥ــ توضيح قسمت های برای مطالعه 

١٦ــ پاسخ به سؤال های بخش تحقيق و انديشه 
١٧ــ انجام بخش پيشنهاد 

١٨ــ همکاری و مشارکت در انجام فعاليت ها 
١٩ــ نظم و زيبايی دفتر کار 

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى مورد    نياز دبير
۱ــ زمينه هاى طبيعى ازدواج (زوجيت زن و مرد)

ــ قرآن کريم مى فرمايد:َو ِمنْ کُلِّ َشىٍْء َخلَْقٰنا َزوَْجْيِن لََعلَّکُمْ تََذکَُّروَن (ذاريات، ۴۹)
و نيز مى فرمايد:

ُسبْحاَن الَّذى َخلََق اْالَزواَج کُلَّها ِمّما تُنِْبُت اْالَْرَض َو ِمنْ َانُْفِسِهم َو ِمّما ال يَْعلَموَن (يس،۳۶)

ــ مولوى:
قدر  در  و  قضا  در  حق  حکمت 
پيش حکم  زان  جهان  اجزاء  جمله 

گر  يکد ن  شقا عا ا  ر ما  ه  د کر
ُجفت، ُجفت و عاشقان جفت خويش

آفريد زوجين  چو  جنسی  هر  ز  يدحق  پد جمعيت  ز  شد  يج  نتا پس 
حق عدل  کرده  جفت  را  کسی  بق١هر  جنس  را  َبق  و  پيل  با  را  پيل 

(مثنوى، دفتر ششم)
۲ــ تشويق پيشوايان به ازدواج

پيامبر اکرم (ص): «آن کس که آيين و مذهِب همگام با فطرت مرا دوست دارد، بايد نسبت به سنت 
١ــ بَق: پشه، ساس
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من پاى بند باشد؛ يکى از سنت هاى من ازدواج است.»۱
در  بترسد  خدا  از  کرده،  حفظ  را  خود  دين  نصف  کند،  ازدواج  مى فرمايد: «هرکس  هم چنين 

[مورد حفظ] نصف ديگرش.»۲
۳ــ تشويق به تحکيم خانوادۀ گسترده (صلۀ رحم)

خانوادٔه گسترده، خويشان و بستگان را دربر مى گيرد. تحکيم خانوادٔه گسترده در روايات با تعبير 
صلهٔ رحم ياد شده است. مفسرين در تفسير آئه ۷۲ سورٔه نحل، ذيل کلمٔه «َحَفَدة» گفته اند که اين تعبير 
داللت بر توجه به خانواده گسترده دارد؛ زيرا حفده وقتى معنا دارد که عروس و داماد وارد خانواده 
شوند و به تبع آن عمه، عمو، خاله و دايى پيدا شود و به تبع اين خويشى، پسرعمو، پسرعمه، دخترعمو، 
دخترعمه، پسرخاله، دخترخاله، پسردايى و دختردايى مطرح گردد. اگر خانواده ها مودت و دوستى به همٔه 
خويشان را به فرزندان آموزش دهند، خصلت هاى انسانى در يک رابطٔه خويشاوندى و خانوادهٔ گسترده، 
و  خوش رويى  يک ديگر،  دادن  يارى  هم دردى،  مى گردد.  فرزندان  اخالق  جزء  و  مى شود  تمرين  عمالً 
خوش خلقى، احترام به بزرگ ترها، قدرت مشورت، توانايى معاشرت سالم، توانايى همکارى، احسان و 

بخشش، گذشت و فداکارى و بسيارى از فضايل ديگر از اين طريق، قابل تمرين و آموزش است.
البته اين يک القاى نادرست است که برخى مى خواهند به فرزندان، القا کنند که سست شدن 
رابطٔه خويشاوند يک امر طبيعى و ناشى از گسترش شهرهاست. خير، چنين نيست. اين مسئله ناشى از 
نوع نگاه انسان امروز به زندگى، خانواده و شکل گيرى رابطٔه منفعت طلبانه و سودجويانه، به جاى رابطٔه 

مبتنى برگذشت، فداکارى و ديگر خواهى است.
پدران و مادران ما که بيش از ما حضور در خانوادٔه گسترده را تجربه کرده اند و خاطرات شيرين 
آن را با خود دارند، بهتر مى توانند از خوبى هاى آن به ما بگويند. البته هنوز هم در جامعٔه ما آثارى از 

خانوادٔه گسترده هست که مى توانيم آن را هدايت کنيم.
تعبير «َحَفَدة» در آئه ۷۲، سورهٔ نحل که هم به معناى نوادگان و هم دامادهاست، ما را به سمت همين 
موضوع راهنمايى مى کند که خانواده را گسترده تر ببينيم و رابطٔه موّدت آميز را به ديگر خويشان نيز گسترش 

دهيم تا با تمرين گستردٔه آن فرزندانى تربيت کنيم که از فضائل اخالقى باالترى بهره مند باشند.
واقعيت  ناچاريم  آيا  کرد؟  زنده  ديگر  بار  مى توان  را  گسترده  موّدت آميز  رابطٔه  اين  آيا  راستى  به 
موجود را بپذيريم و فقط به خانوادٔه هسته اى بسنده کنيم؟ خير، ارادٔه انسان برتر از پذيرش واقعيت هاست 

١ــ ميزان الحکمه، ج٥، واژٔه ازدواج
٢ــ همان
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و مى توانيم دوباره به سوى خويشان رو آوريم، پيوندها را محکم کنيم؛ گرچه سخت است و با مشکالتى 
روبه روست.

٤ــ ضرورت ازدواج
ــ سوزان خالدوی: مطالعات روانشناسی گوناگون نشان داده که دختران مجرد و بانوان شاغل 
ج٤،  زنان،  آزادی  افسانه  شکست  رنج می برند. (فمنيسم،  مفرط،  خستگی  با  همراه  شديد  افسردگی  از 

ص٧٥)
ــ دکتر هنری کلد: اگر زنی بهار زندگی خود را به «مستقل» بودن اختصاص دهد، نمی تواند 
همسر دائمی برای خود بيابد. او درصورتی به رضايتمندی و شادی درونی و بلندمدت دست می يابد که 
ازدواج و خانواده را نخستين اولويت خويش قرار دهد (فمنيسم، شکست افسانه آزادی زنان، ج ۱، 

ص ــ ص ٢١٦ــ ٢١٥)
ــ هلن گورنی بروان: بايد در مورد اين حقيقت تجديدنظر کنيم که رابطٔه جنسی بدون ازدواج، 
نوظهورشان (بدون ازدواج)  کردند که اين شخصيت  بسياری از زنان احساس  زشت و کثيف است. 

آن ها را آزاد نکرده بلکه قربانی نموده است. (عريان کردن فمينسيم، آلن. آر. کالين، ص ٨٦)
ــ جيمز کيدويلسون: ازدواج پاسخی فرهنگی به يک ميل ريشه دار برای مصاحبت، محبت و 
نيز پرورش فرزند است. (مشکل ازدواج، جيمز کيدويلسون: ر.ک فمنيسم در آمريکا تا سال ٢٠٠٣، 

ج١، ص ٣١٥)
٥ــ تفاوت هاى تکميلى زن و مرد از نظر روانشناسى

يکى از روان شناسان در تحقيقات خود نتايج زير را به دست آورده است، که گرچه نمى تواند قطعى 
باشد اما قابل توجه است:

زنان به گفت    و گو عالقه مندند. مردان سکوت را دوست دارند 
به طور متوسط مردان در هر روز ۱۴۰۰۰ کلمه صحبت مى کنند

زنان به طور متوسط در هر روز۲۶۰۰۰ کلمه گفت   وگو دارند.
آقايان در سکوت و تنهايى به حل مشکالت اقدام مى کنند.

خانم ها با گفت وگو مشکالت خود را حل مى کنند.
مردان شنوندٔه خوبى نيستند.                      زنان شنوندٔه خوبى هستند.

آقايان کم تر تشريفاتى هستند.                     خانم ها تشريفات را دوست دارند.
مردان کلى نگر هستند.                               زنان جزئى نگر هستند.



٢٧٤

آقايان هدف گرا مى باشند.                           خانم ها رابطه گرا هستند.
مردان از راه چشم عاشق مى شوند.            زنان از راه گوش عشق خود را انتخاب مى کنند.

مردان به روابط جنسى توجه دارند.           زنان به احساس عشق عنايت بيش ترى دارند.
آقايان بيش تر به آينده عنايت دارند.             زنان بيش تر در گذشته زندگى مى کنند.

آقايان در جوانى خودخواه و در پيرى مهربان مى شوند.
خانم ها در جوانى مهربان و در پيرى خودخواه مى شوند.

مردان به مسائل مالى به صورت جارى و ديناميک نگاه مى کنند.
زنان ثروت را به صورت ايستا در  نظر مى آورند.

مردان کودکانشان را براى استقالل، مقابله با خطر و سختى ها آماده مى سازند.
زنان سعى دارند که کودکشان، همواره راضى و راحت باشند۱.

ب)  منابع
۱ــ امينى، ابراهيم؛ آيين همسردارى، سازمان تبليغات اسالمى(معلم و دانش آموز)

۲ــ پاک نژاد، رضا؛ ازدواج مکتب انسان سازى، نشر ياسر (معلم و دانش آموز)
۳ــ تشکرى، زهرا؛ زن از ديدگاه روشنفکران، مرکز مطالعات زنان (معلم و دانش آموز)

۴ ــ تبريزى، ايرج؛ تجارت شيطانى؛ انتشارات کيهان (معلم و دانش آموز)
۵   ــ جوادى آملى، عبدالله؛ زن در آيينٔه جمال و جالل، مرکز نشر اسراء (معلم)

۶ــ خامنه اى، على؛ مطلع عشق (رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به زوج هاى جوان)، دفتر نشر 
فرهنگ اسالمى (معلم و دانش آموز)

ـ سادات، محمدعلى؛ راهنماى همسران جوان، دفتر نشر فرهنگ اسالمى (معلم و دانش آموز) ۷ـ 
۸ ــ شرفى، محمدرضا؛ خانوادٔه متعادل (معلم و دانش آموز)

۹ــ صفايى حائرى، على؛ روابط متکامل مرد و زن، انتشارات ليلة القدر(معلم و دانش آموز)
۱۰ــ کاوى، استفان، ترجمه: سوسن ملکى؛ هفت عادت خوب خانواده، نشر مادر (معلم)

۱۱ــ گرى، جان؛ مردان مريخى، زنان ونوسى، نشر پيک فرهنگ (معلم و دانش آموز)
۱۲ــ لومبرزا، روان شناسى روح زن،(معلم و دانش آموز)

۱۳ــ محدثى، جواد؛ همدلى تا همراهى (۴ جلد) کيهان (دانش آموز)
١ــ مردان مريخی، زنان ونوسی؛ جان گری ــ ترجمه مهدی قراچه داغی، پيکان .
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۱۴ــ محدثى، جواد؛ اين گونه باشيم، بوستان کتاب قم (دانش آموز)
۱۵ــ مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوق زن در اسالم، انتشارات صدرا (معلم و دانش آموز)
۱۶ــ مؤسسٔه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، کتاب نقد (شماره ۱۷: فمينيسم) (معلم)

۱۷ــ شوراى اجتماعى زنان، کتاب زنان (تمام شماره ها) (معلم)
۱۸ــ پژوهشکدٔه فرهنگ و معارف، اسالم و فمينيسم (مجموعٔه مقاالت) (معلم)

و  (معلم  جامعة الزهرا  انتشارات  جلد)،   ٣) آرامش  ساحل  تا  حسن،  ولدی،  عباسی  ۱۹ــ 
دانش آموز) 

٢۰ــ اسالملو، نعيمه؛ خانه ای پيش خدا، مؤسسه فرهنگی خيبر (دانش آموز) 
و  (معلم  خمينی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  انتشارات  جلد)،   ٦) پويا  خانوادٔه  ٢۱ــ 

دانش آموز) 
٢۲ــ زن ريحانٔه آفرينش، دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری (معلم و دانش آموز) 

٢۳ــ کالين، آلن آر، عريان کردن فمينيسم، نشر معارف (معلم) 
٢۴ــ کيهان نيا، اصغر؛ خانوادٔه خوشبخت، نشر مادر (معلم و دانش آموز) 

٢۵ــ اسالملو، نعيمه؛ تالوت آرامش (٣ جلد)، مؤسسه فرهنگی خيبر (معلم و دانش آموز) 
٢۶ــ رحيمی، عباس؛ ازدواج موفق، نشر جمال (دانش آموز) 
٢۷ــ رحيمی، عباس؛ خانواده موفق، نشر جمال (دانش آموز) 

٢۸ــ گرنت، تونی؛ زن بودن، نشر ورجاوند (معلم) 
۲۹ــ شلسينگر، الرا؛ قدرت زن، نشر ثالث

٣۰ــ کاردنر، ويليام؛ جنگ عليه خانواده، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (معلم) 
٣۱ــ اسالملو، نعيمه؛ زن، ستم تاريخی، مؤسسه فرهنگی خيبر 
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درس پانزدهم 

پيوند مقدس 
قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: آشنايی با مسير صحيح تشکيل خانواده و انتخاب همسر

٢ــ اهداف آموزشی: 
ــ شناخت معيارهای همسر شايسته و مناسب 

ــ شناخت راه هايی که بتوان به همسر شايسته رسيد
ــ شناخت مقدمات تشکيل خانواده و مشکالت پيش رو 

ب) پيش دانسته ها 
پيش دانسته های اين درس با درس قبل يکسان است. 

ج) اصطالحات علمی درس 
۱ــ کُفْو: به معناى همتا، مثل و هم شأن. کفو در همسرى بدين معناست که زن و شوهر از جهات 
مختلف با يک ديگر تناسب داشته باشند و نزديک به هم باشند. تناسب و نزديکى در امورى مانند ايمان، 
اصالت خانوادگى و فضايل اخالقى در ازدواج ضرورى است ولى در امورى مانند وضعيت اقتصادى 

دو خانواده، گرچه خوب است، همواره ضرورى نيست.
٢ــ بلوغ جنسی: زمانی که فرد از کودکی خارج می شود و برخی خصوصيات ظاهری در بدن او پيدا 

می شود که مهم ترين آن «احتالم» است. در اين مورد، می توان به بحث بلوغ در کتب فقهی مراجعه کرد. 
٣ــ بلوغ عقلی: وقتی است که جوان احساس استقالل می کند و درمی يابد که بايد روی پای 
برنامه ريزی برای  بايستد، نقش مشاور و همکار پدر و مادر را در خانواده پيدا می کند و به فکر  خود 



٢٧٧

زندگی مستقل می افتد. 
٤ــ خواستگاری: مراسمی که يک پسر جوان معموالً همراه با خانوادٔه خود، به سراغ دختری 

از خانواده ای ديگر می رود و از آن دختر دعوت می کند که زندگی مشترک تشکيل دهند. 

د) ارتباط با درس پيش
در درس گذشته، بحث در مقدمات تشکيل خانواده بود، ابتدا دربارٔه جايگاه زن و مرد در ديدگاه 

اسالم سخن رفت و سپس زمينه هاى نزديک شدِن زن و مرد و تشکيل خانواده مشخص شد.
در اين درس به چگونگى ازدواج و تشکيل خانواده و مباحث مربوط به آن مى پردازيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ انتخاب همسر يکى از انتخاب هاى بسيار مهم زندگى است؛ زيرا مسير آيندٔه زندگى بستگى 

زيادى با اين انتخاب دارد.
۲ــ پيشوايان دين معيارهاى انتخاب همسر را بيان فرموده اند و ما مى توانيم با توجه به آن معيارها، 

دست به انتخاب صحيح بزنيم.
۳ــ براى آگاهى از اين که فرد موردعالقٔه ما معيارهاى همسرى را دارد يا نه، راه هايى براى آن  

پيش بينى شده است. 
۴ ــ اگر ازدواج در زمان مناسب خود انجام بگيرد، از بسيارى از آسيب ها جلوگيرى مى شود.

ـ بسيارى از مشکالت پيش روى ازدواج، ساختٔه خود ما هستند اما، بايد براى آن ها راه حل هاى  ۵ـ 
معقول پيدا کرد.

قسمت دوم: سازماندهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، دربارٔه درس قبل از دانش آموزان ارزشيابی به عمل 

می آيد. 
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ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
از  ابتدا  کتاب،  مطالب  توضيح  از  قبل  مى توان  درس،  اين  موضوع هاى  تدريس  براى  ۱ــ 
از  مثال،  براى  پرداخت؛  کتاب  مباحث  از  هريک  تبيين  به  سپس،  و  کرد  نظرخواهى  دانش آموزان 
دانش آموزان مى خواهيم که ابتدا نظر خود را دربارٔه «هدف ازدواج» بنويسند و يک هدف را که ازنظر 

آن ها مهم ترين هدف است، مشخص کنند. 
۲ــ مى توان برخى ازدواج هاى موفق و ناموفق را مطرح کرد و آن ها را زمينه اى براى ورود به 

بحث قرار داد.

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
انجام فعاليت پيام آيات ٢
تبيين اهميت انتخاب همسر٣
بيان معيارهای همسر شايسته٤
انجام فعاليت طبقه بندی٥
تبيين راه های شناخت همسر٦
انجام فعاليت بررسی٧
توضيح دربارٔه زمان ازدواج٨
ذکر مشکالت پيش رو٩
انجام فعاليت راه حل ١٠
توضيح قسمت برای مطالعه١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
ابتدا، دانش آموزان قرائت آيات را تمرين می کنند و به تکميل ترجمه ها بپردازند. 
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٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
پس از قرائت و ترجمه، دانش آموزان در آيات درس تدبر می کنند و پيام ها را تکميل می نمايند و 

آئه هر پيام را نيز مشخص می سازد. اين فعاليت بهتر است به صورت گروهی انجام شود. 
بنابر آئه ٢٢١ سورٔه بقره، شرط اصلی و اّولی انتخاب همسر، مؤمن بودن اوست. 

بنابر آئه ٢٢١ سورٔه بقره، همسری که مشرک باشد، اعضای خانواده را به نافرمانی از خداوند 
سوق می دهد. 

بنابر آئه ٤٠ سورٔه ابراهيم، پدر و مادر با ايمان تالش می کنند فرزندانشان مؤمن باشند و نماز را 
بپادارند. 

بنابر آئه ٤١ سورٔه ابراهيم، فرزند با ايمان، همواره به پدر و مادر خود محبت می ورزد و برای او 
دعا می کند. 

٣ــ تبيين اهميت انتخاب همسر 
در تبيين اين اهميت، دبير بايد اهداف مهم ازدواج و فراز و نشيب های زندگی مشترک و سعادت 
و  صحيح  انتخاب های  از  نمونه هايی  و  کند  يادآوری  را  خانواده  اعضای  از  هريک  ابدی  شقاوت  يا 

انتخاب های غلط را به دانش آموزان نشان دهد. 
البته در اينجا نبايد انتخاب همسر مناسب را آنقدر سخت کنيم که دانش آموزان دچار ترس و 

وسواس شوند. 
٤ــ بيان معيارهای همسر شايسته

يکى از وظايف ما دبيران اين است که تالش کنيم ديدگاه دانش آموزان را دربارٔه ازدواج و انتخاب 
همسر ارتقا دهيم و از سطحى نگرى هايى که گاه در خانواده ها مشاهده مى شود، جلوگيرى کنيم. به همين 
جهت بايد بگذاريم دانش آموزان حرف خود را بزنند و ديدگاه هاى متفاوت آنان در صحنٔه کالس طرح 
شود تا فرصت شنيدن ديدگاه هاى برتر براى همه فراهم آيد و داورى و قضاوت دبير به انتخاب درست 

آنان کمک کند.
در مورد همسر شايسته، بهتر است برخى از ويژگى ها به طور اختصاصى در کالس دانش آموزان 
دختر و دانش آموزان پسر مطرح شوند تا آنان با هشيارى بيش ترى همسر مناسب خود را انتخاب کنند. 

برخى از اين ويژگى ها در قسمت دانستنى هاى ضرورى در ضمن احاديث آمده است. 
٥ــ انجام فعاليت طبقه بندى

با انجام دادن اين فعاليت، ديدگاه هاى متفاوت دانش آموزان ظاهر مى شود و فرصتى براى داورى 
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معلم و تصحيح ديدگاه ها فراهم مى آيد. انجام دادن اين فعاليت بدين معنا نيست که دانش آموزان معيارها 
آن چه  ندارد.  هم  ضرورتى  و  است  غيرممکن  تقريباً  رده بندى ها  اين گونه  زيرا  کنند؛  رده بندى  دقيقاً  را 
اهميت دارد  دو تا سه معيارى است که آنان را در ابتداى رده بندى قرار مى دهند و دو سه موردى است 

که در آخر رده بندى جا مى گيرند.
هرکس  که  اين  براى  گروهى.  نه  گيرد،  انجام  فردى  صورت  به  فعاليت  اين  است  بهتر  توجه: 
ديدگاه خود را ظاهر کند و بداند که ديدگاهش با ديگران چه تفاوتى دارد. فردى بودن اين فعاليت اين 
امتياز را دارد که وقتى معلم به داورى و تعيين برترين معيارها مى پردازد، هرکس بداند ديدگاهش تا چه 

اندازه صحيح بوده است.
همٔه معيارهايى که در اين فعاليت آمده اند، خوب اند. اما گاهى برخى از معيارها چنان اولويت پيدا 
مى کنند که مى توان از برخى معيارهاى ديگر تا مقدار زيادى چشم پوشى کرد؛ مثالً، با اين که ثروت و دارايى 
براى کسى که به درستى از آن استفاده کند خوب است، اّما اگر همسرى اصالت خانوادگى، ديندارى و 

اخالق خوب داشته باشد و ثروت او اندک باشد، همسرى مناسب و شايسته براى ازدواج است.
توجه: از اولويت بندى معيارها، به علت نداشتن جواب يکسان، در امتحان کتبى سؤال نمى شود. 

اّما از معيارها سؤال مى شود. 
٦ــ بيان راه هاى شناخت همسر

يکى از موضوعات مهم، به خصوص براى دختران، راه هاى مناسب با معيارهاى اسالمى براى 
شناخت همسر است. 

در مقابل راه هايى که در کتاب آمده است، برخى نيز روابط خصوصى دختر و پسر را طرح مى کنند 
و مى گويند که اين رابطه سبب شناخت دختر و پسر از يک ديگر مى شود.

در اين مورد، بايد به نکات زير توجه کرد:
اّول، در دوره اى که هنوز ازدواج صورت نگرفته، دختر و پسر بيش تر در رؤياى ازدواج اند و  
براى اين که بتوانند توجه ديگرى را جلب کنند، رفتار طبيعى خود را کم تر نشان مى دهند به خصوص که 

اين کار از طرف پسر بيش تر انجام مى شود.
دوم اين که اين رابطٔه خصوصى قابل کنترل نيست و احتمال زياد دارد که به روابط فسادانگيز 

غيرقابل پيش بينى منجر شود. با توجه به اين احتمال بايد از اين رابطه دورى کرد.
سوم اين که، اطرافيان و دوستان و آشنايان معموالً از اين رابطه مطلع مى شوند و اگر اين رابطٔه 
خصوصى به ازدواج نپيوندد، براى دختر ضربٔه روحى سنگينى خواهد بود و آثار منفى بر شخصيت وى 
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خواهد گذاشت. عالوه بر اين، خواستگاران او را پراکنده مى کند و کاهش مى دهد.
چهارم اين که، به خاطر همين عواقب و عواقب ديگرى که مشخص شد، يا هنوز مشخص نشده اند 
دين اسالم، چنين رابطه اى را حرام کرده است و کسانى که با اين امر خداوند مخالفت مى کنند، گرفتار 

عواقب آن در دنيا و مجازات در آخرت خواهند شد.
٧ــ انجام فعاليت بررسى

دربارٔه چگونگى هريک از راه ها و نقش آن ها را در شناخت  در اين مرحله، دانش آموزان 
همسر مناسب توضيح مى دهند. براى مثال، تحقيق دربارٔه خانوادٔه همسر براى اين است که برخى از 
ويژگى هاى خانوادگى به دست آيد؛ زيرا در بسيارى از موارد اين ويژگى هاى خانوادگى به افراد خانواده 
سرايت مى کند؛ مثالً، پدرى که در محل زندگى به خوش اخالقى مشهور است و نماز را در مسجد 

به جا مى آورد، اين احتمال را تقويت مى کند که فرزندش هم اين خصوصيات را داشته باشد.
در مورد زنان يا مردانى که در محيط کار به درست کارى، امانت دارى، عفاف و حيا شهرت دارند، 
مى توان گفت که اين خصوصيات در آن ها موجود است. زيرا در محيط کار که افراد و کارکنان حضور 

مستمر دارند، باالخره ويژگى خود را بروز خواهند داد.
٨ــ توضيح دربارۀ زمان ازدواج

در    مورد زمان ازدواج، برخى ديدگاه هاى نامناسب و زيان آور وجود دارد که بايد براى دانش آموزان 
شکافته شود. زمان ازدواج از دو جهت قابل بررسى است. يکى از جهت وضع زيستى و روحى دختر 
و پسر و ديگرى ازنظر عوامل خارجى. اگر دختر و پسر از لحاظ زيستى و روحى، به بلوغ جنسى و 
بلوغ عقلى رسيده باشند، مى توانند ازدواج کنند. اين زمان، از لحاظ علمى نيز بهترين زمان براى ازدواج 
است؛ زيرا به يک نياز طبيعى پاسخ داده مى شود، فشار جنسى و روحى دختر و پسر از بين مى رود و 

شادابى و نشاط آنان تأمين مى شود.
البته گاهى عوامل خارجى مانع ازدواج به موقع مى شوند. برخى از اين عوامل، مربوط به آداب و 
رسوم غلط اند که بايد با آگاهى بخشى با آن ها مبارزه شود و برخى نيز مربوط به عوامل اقتصادى است 

که هم بايد از انتظارات بزرگ دورى کرد و هم نهادهاى اجتماعى بايد تسهيالت الزم را فراهم کنند.
٩ــ طرح مشکالت پيش رو از طرف معلم

طرح اين مشکالت از طرف معلم از لحاظ روش تعليمى و تربيتى بهتر از آن است که  دانش آموزان، 
خود به بيان آن ها بپردازند. زيرا دانش آموزان متوجه مى شوند که معلم، خود با اين مشکالت آشناست. 
عالوه بر اين، دانش آموزان در موقعيتى قرار مى گيرند که براى اين مشکالت راه حل پيدا کنند و نسبت 
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با راه حل هاى خود برخورد سازنده داشته باشند.
١٠ــ انجام گرفتن فعاليت راه حل توسط دانش آموزان

پس از طرح مشکالت، دانش آموزان براى پيدا کردن راه حل هم انديشى مى کنند. اين فعاليت بهتر 
است گروهى انجام شود؛ زيرا در گروه راه حل هاى مؤثرتر و بيش ترى به دست خواهد آمد و همٔه اعضاى 

گروه نيز راه حل ها را از آِن خود تلقى مى کنند.
توجه: از اين فعاليت در امتحان کتبى پايانى سؤالى طرح نمى شود.

١١ــ توضيح قسمت برای مطالعه
خوب است که دبير، از دانش آموزی بخواهد که يک بار اين قسمت برای مطالعه را بخواند تا 

دانش آموزان به نکات آن توجه کنند. 

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
سؤال اّول، دربارٔه ويژگى هاى همسر مناسب است. در کتاب، بيش تر از ويژگى هايى ياد شده که 
مشترک ميان زن و مرد است. اما برخى از آن ها براى مرد ضرورت بيش ترى دارد، مانند امکانات مالى، 
غيوربودن، اهل کار بودن. برخى از آن ها نيز ضرورت بيش ترى براى زن دارد، مانند زيبايى و روحئه 
قناعت و خانه دارى. البته همان طور که تذکر داده شد، اين ويژگى ها براى هر دو ضرورى است، اما 
براى يکى از آن دو ضرورت بيش ترى دارد. به جز آن چه در کتاب آمده، ويژگى هاى ديگرى که براى 
زن مى توان نام برد، عبارت اند از: توجه به نياز جنسى همسر، ايجاد فضاى آرامش و سکون براى مرد 
در خانه، قبول مديريت هاى او تا آن جا که در محدودٔه عقل و شرع است، انجام دادن وظايف مادرى 
به شکل صحيح. ديگر ويژگى هاى مرد عبارت اند از: داشتن کار و شغل، توجه به نيازهاى جنسى و 
عاطفى همسر، حمايت کامل از خانوادٔه خود در مقابل مشکالت و تهديدات، انجام دادن وظايف پدرى 

نسبت به فرزندان.
ديگر ويژگى هاى زن و مرد ايده آل در بخش اطالعات موردنياز خواهد آمد.

سؤال دوم، از سؤال هايى است که مربوط به يکى از مسائل امروز جامعٔه ماست. از جملٔه اين 
مشکالت، عبارت اند از:

۱ــ عدم پاسخ گويى به نياز جنسى در دوره اى که اين نياز حضور جّدى و مؤثر دارد؛
۲ــ امکان انحراف جنسى و کشيده شدن به گناه و ناتوانى در حفظ دين؛

۳ــ لذت کافى نبردن از نشاط دورٔه جوانى از راه مشروع؛
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۴ــ کم شدن شادابى و نشاط روحى، روانى و جسمى؛
۵ ــ تهديد جّدى سالمت جسمى و روحى و کاهش رشد طبيعى؛

۶ ــ افزايش روابط نامشروع ميان دختران و پسران؛
۷ــ افزايش ميزان جرم و تجاوز به عنف و فساد؛  

هـ) انجام بخش پيشنهاد
در قسمت پيشنهاد به يکى از مشکالت امروز جامعٔه ما توجه شده است تا در کالس مورد بررسى 

قرار گيرد.
مى دانيم که در برخى از مراسم عروسى برنامه هايى اجرا مى شود که با موازين شرعى ناسازگار و 
مخالف دستورات الهى است و متأسفانه برخى از نوجوانان و جوانان و شايد برخى از خانواده ها هم از 
تعارض آن برنامه با دين بى اطالع باشند. اين برنامه ها در شهرها و مناطق مختلف هم متفاوت است. به 
همين جهت، خوب است که ما بتوانيم اين پيشنهاد را در کالس به بحث بگذاريم و دانش آموزان را در 
اين باره آگاه سازيم. هنگام بحث دربارٔه اين موضوع، خوب است به گونه اى عمل کنيم که برخى آداب، 
مراسم و برنامه هاى سازندٔه خانواده هاى متعّهد و متديّن به اطالع همٔه دانش آموزان برسد و دانش آموزان 

تشويق شوند که اين گونه برنامه ها را در خانواده و بستگان مطرح کنند.

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى موردنياز معلم
۱ــ نامه اى از امام خمينى(ره) به همسرشان و جلوۀ محّبت

اين نامه در فروردين ۱۳۱۲ از بيروت به همسرشان، خانم خديجه ثقفى نوشته شده است. متن 
نامه چنين است:

«تصّدقت شوم؛ الهى قربانت بروم، در اين مدت که مبتالى به جدايى از آن نورچشم عزيز و قّوت قلبم 
گرديدم، متذکر شما هستم و صورت زيبايت در آئينٔه قلبم منقوش است. عزيزم، اميدوارم خداوند شما را 
به سالمت و خوش در پناه خودش حفظ کند. [حاِل] من با هر شدتى باشد، مى گذرد ولى بحمدالله تا کنون 
هرچه پيش آمد خوش بوده و االن در شهر زيباى بيروت هستم؛ حقيقتاً جاى شما خالى است فقط براى 
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تماشاى شهر، و دريا خيلى منظرهٔ خوش دارد. صد حيف که محبوب عزيزم همراه نيست که اين منظرٔه 
عالى به دل بچسبد … خيلى سفر خوبى است، جاى شما خيلى خيلى خالى است. دلم براى پسرت۱ قدرى 
تنگ شده است. اميد است هر دو۲ به سالمت و سعادت در تحت مراقبت آن عزيز و محافظت خداى متعال 

باشند. اگر به آقا و خانم ها کاغذى نوشتيد سالم مرا برسانيد من از ِقبَل همه نايب الزيارة هستم …
ايام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت روح الّله»۳
همسر امام دربارٔه رابطٔه امام با ايشان مى گويد: «حضرت امام به من خيلى احترام مى گذاشتند 
و خيلى اهميت مى دادند. هيچ حرف بد يا زشتى به من نمى زدند … امام حتى در اوج عصبانيت هرگز 

بى احترامى و اسائٔه ادب نمى کردند. هميشه در اتاق جاى بهتر را به من تعارف مى کردند.»۴
هم  بچه ها  به  نمى کردند.  شروع  را  غذا  خوردن  سفره،  سر  نمى آمدم  من  مى گويد: «تا  همچنين 

مى گفتند؛ صبر کنيد تا خانم بيايد.»۵
دختر بزرگشان در اين باره مى گويد: «اگر بگويم که در طول شصت سال زندگى، زودتر از خانم 
دستشان توى سفره نرفت، دروغ نگفته ام. اگر بگويم کوچک ترين توقعى از ايشان نداشتند، دروغ نگفته ام. 

حتى مى توانم بگويم در طول شصت سال زندگى هيچ وقت يک ليوان آب هم از خانم نخواستند.»۶
يکى از فرزندان امام مى گويد: «اگر روزى خانم غذا را تهيه مى کردند، هر چقدر هم که بد مى شد، 
کسى حق اعتراض نداشت و امام از آن غذا تعريف مى کردند. خانم اگر کارى در خانه انجام مى دادند، 
حتى اگر استکانى را جابه جا مى کردند و ما نشسته بوديم، امام با ناراحتى به ما مى گفتند شما نشسته ايد 

و خانم کار مى کنند.»۷
۲ــ معيارهاى زن شايسته

عالوه بر معيارهايى که در کتاب آمده، برخى معيارهايى را که قابل طرح در کالس است، در اين جا 
مى آوريم: رسول خدا(ص) مى فرمايد: «با زنان به خاطر زيبايى شان ازدواج نکنيد. زيرا اى بسا که زيبايى 
آن ها موجب تباهى و هالکتشان شود. براى مال و ثروت نيز با آن ها ازدواج نکنيد. زيرا چه بسا که مال و 

١ــ اين پسر، آقا سيدمصطفی است که در آن زمان سه ساله بوده است.
٢ــ اشاره به آقا مصطفی و فرزند ديگرشان که در رحم مادر بوده و هنوز به دنيا نيامده بود.

٣ــ صحيفٔه امام، جلد اول
٤و٣ــ ويژه نامٔه پيام زن، شماره ٩١
٤و٥ــ ويژه نامٔه پيام زن، شماره ٩١

٦ــ ميزان الحکمه، ج۵، واژه ازدواج
٧ــ همان
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ثروتشان آن ها را به طغيان و سرکشى وادارد بلکه براساس ديندارى با آن ها ازدواج کنيد.»۱
جابر بن عبدالله انصارى مى گويد: در محضر رسول خدا(ص) بودم. آن حضرت دربارهٔ زن شايسته 

براى همسرى چنين فرمود: «بهترين همسران شما کسانى هستند که داراى ده خصلت باشند: 
۱ــ براى آمدن فرزندان متعدد آمادگى داشته باشند؛

۲ــ مهربان باشند؛
۳ــ عفت و پاکدامنى خود رارعايت کنند؛

۴ــ در ميان بستگان خود عزيز و سربلند باشند؛
۵ ــ نزد شوهر فروتن باشند؛

۶ ــ خود را براى شوهر بيارايند و خود را به او بنمايانند؛
۷ــ نسبت به نامحرمان، خود نگه دار باشند و پوشش خود را حفظ کنند؛

۸ ــ از شوهر حرف شنوى و اطاعت داشته باشند؛
۹ــ در مسائل جنسى، ميل شوهر را جلب کنند؛

۱۰ــ در عشق و عالقه به شوهر افراط نکنند و حّد اعتدال را حفظ نمايند.»۲
در کتاب «انتخاب همسر» تأليف آيت الله امينى دربارٔه زن شايسته اين موارد آمده است:

۱ــ  با ادب، خوش زبان، امانت دار، رازنگه دار و راست گوست؛
۲ــ مهربان، خوش نفس و خوش اخالق است؛

۳ــ شوهرش را گرامى و محترم مى دارد؛
۴ــ وقتى شوهرش ازمحل کار برمى گردد، به استقبال او مى رود و سالم و احوال پرسى مى کند.

۵ ــ هنگام خروج او را بدرقه مى نمايد؛
۶ ــ هنگام مشکالت او را دلدارى مى دهد؛

۷ــ از زحمات و چيزهايى که به خانه مى آورد، قدردانى مى کند؛ 
۸ ــ چيزى را از شوهر که قدرت تهئه آن را ندارد مطالبه نمى کند؛

۹ــ در منزل و براى شوهر آرايش مى کند؛
۱۰ــ بهترين لباس ها را مى پوشد و براى شوهرش دلبرى مى کند؛

۱۱ــ در حضور شوهر از مردهاى ديگر تعريف نمى کند؛

١ــ همان
٢ــ فروع کافی، ج٥، ص ٣٢٤ و وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ١٤
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۱۲ــ در برابر خواسته هاى مشروع همسر لج بازى و ستيزه گرى نمى کند؛
۱۳ــ اگر مرتکب اشتباهى شد، فورًا از شوهرش عذرخواهى مى کند؛

۱۴ــ اگر شوهر از او عذرخواهى کرد، عذرش را مى پذيرد؛
۱۵ــ وقتى از منزل بيرون مى رود، سنگين و باوقار و بدون آرايش خارج مى شود؛

۱۶ــ با عقل و تدبير و حسن سليقه خانه را به بهترين وجه اداره مى کند؛
۱۷ــ خانه را تميز و لطيف و پاکيزه و زيبا نگه مى دارد؛
۱۸ــ از اسراف و تبذير و ولخرجى اجتناب مى کند؛

۱۹ــ مهمان نواز و آبرودار است؛
۲۰ــ زرنگ و پرکار و هنرمند است؛

۲۱ــ با روش هاى تربيت کودک آشناست و در تربيت فرزندان از آن ها استفاده مى کند.
۳ــ معيارهاى شوهر شايسته

آيت الله امينى در کتاب «انتخاب همسر» ويژگى هاى زير را براى شوهر شايسته ذکر مى کند:
۱ــ خوش اخالق، خوش زبان، مؤدب و مهربان است؛

۲ــ عاقل، با تدبير، زرنگ و فعال است؛
۳ــ دين دار و شريف است؛ 

۴  ــ مهمان نواز و سازگار است؛
۵   ــ براى تأمين رفاه و آسايش خانواده کوشش و تالش مى کند؛

۶   ــ  لطيف و پاکيزه و خوش لباس است؛
۷ــ در زندگى مقتصد است و ثروتش را بيهوده هزينه نمى کند؛

۸ ــ به همسرش احترام مى گذارد؛
۹ــ از زحمات او قدردانى مى کند؛

۱۰ــ همسرش را واقعاً دوست مى دارد و به او اظهار محبت و عشق مى کند؛
۱۱ــ لغزش هاى همسرش را مى بخشد و عذرش را مى پذيرد؛

۱۲ــ به زنان نامحرم نگاه نمى کند و از آن ها تعريف و تمجيد نمى کند؛
۱۳ــ در کارهاى منزل به همسرش کمک مى کند؛

۱۴ــ عصبانى نمى شود و اگر خشمگين شد، خشم خود را فرو مى برد و فرياد نمى زند؛
۱۵ــ به وظايف دينى خود عمل مى کند و زن و فرزندانش را نيز به طريق ديندارى ارشاد مى نمايد؛
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۱۶ــ به تعليم و تربيت فرزندان رسيدگى مى کند؛
۱۷ــ لج بازى و ستيزه  گرى نمى کند؛

۱۸ــ اهل اذيت و آزار رساندن نيست؛
رسول اکرم (ص) مى فرمايد: «بهترين مردان شما کسانى هستند که براى زنان خود بهترين شوهر 

باشند.»۱
چند سؤال ديل کارنگى، نويسندۀ کتاب آيين دوست يابى از مردان

۱ــ آيا هنوز هم با دادن دسته گلى گه گاه زن خود را مورد لطف قرار مى دهيد؟
۲ــ آيا به خاطر روز تولدش و روز ازدواجتان و يا توجه خارج از انتظار وى، او را مورد لطف 

قرار مى دهيد؟ آيا دوستى خود را ابراز مى کنيد؟
۳ــ آيا مواظب هستيد که در حضور ديگران او را سرزنش نکنيد؟

۴ــ  آيا پولى در اختيارش مى گذاريد تا به مصرف امور شخصى برساند؟
۵ ــ آيا هنگامى که خسته و دچار ضعف و دل تنگى و عصبانيت است، با وى هم دردى مى کنيد؟

۶ ــ  آيا از مقايسٔه آشپزى و خانه دارى همسر خود با مادرتان و يا خانم دوستتان احتراز مى کنيد؟ 
(به جز هنگامى که اين مقايسه در جهت پيشرفت او باشد)

۷ــ آيا نسبت به زندگى عقالنى و تفريحات مجاز او مانند مطالعٔه کتب، رفتن به مجامع عمومى و 
ابراز عقايد سياسى و اجتماعى اظهار تمايل مى کنيد؟

۸ ــ آيا در اين فکر هستيد که او را مورد ستايش قرار دهيد و ترغيب و تشويق کنيد؟
۹ــ آيا از وى به خاطر کوچک ترين کارى که برايتان مى کند، تشکر مى کنيد؟

چند سؤال ديل کارنگى از خانم ها
۱ــ آيا به شوهرتان آزادى کامل براى رسيدگى به امور شغلى و ادارى او مى دهيد؟

۲ــ آيا بهترين کوشش خود را براى جذاب ساختن و زيبا کردن خانه به کار مى بنديد؟
۳ــ آيا سعى مى کنيد تا از کار شوهرتان اطالعاتى به دست آوريد تا در هنگام ضرورت با بينشى 

قوى با او به گفت  وگو مشغول شويد و با اظهار عقيده، او را کمک نماييد؟
۴ــ آيا توانايى داريد براى آن که شجاعانه با تنگ  دستى و مشکالت مبارزه نماييد و شوهر خود را از 
شکست هايى که دچارش شده است، سرزنش نکنيد و هرگز او را با مردان موفق و کامياب مقايسه نکنيد؟

۵ ــ آيا در انتخاب لباس و رنگ آن سليقٔه شوهر خود را درنظر مى گيريد؟

١ــ َمن اليحضره الفقيه، ص ٤٢٥
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ـ آيا سعى کرده ايد تا بازى هايى را که شوهرتان دوست دارد بياموزيد و بدين ترتيب در تفريحاتش  ۶ـ 
سهيم باشيد؟

۷ــ آيا از اخبار روز و کتاب هاى جديد و عقايد و افکار علمى جديد آگاهى مى يابيد تا بدين وسيله 
مصاحبت و مجالست با شما سودمند و جالب توجه باشد؟

۴ــ فوايد و آثار تسريع در ازدواج
محصول و ره آورد طبيعى ازدواج که اولين فايدٔه آن به شمار مى آيد، دفع شهوت جنسى و ارضاى 
اين غريزه است. البته اين يکى از فايده هاى ازدواج است؛  هدف از ازدواج در اسالم به مراتب، باالتر و 
مقدس تر از آن است که تنها در حّد کام جويى جنسى باشد. پيمان ازدواج پيمانى مقّدس و الهى است؛ 
پس بايد در آن هدف هاى مهم ديگرى نيز وجود داشته باشد؛ ازجمله:  ايجاد بقا و طهارت نسل، تکميل 

و تکامل، موّدت و صفا و از همه باالتر، انجام وظيفٔه الهى.
فضيلت و ارزش و اهميت ازدواج و تشکيل خانواده ــ  عالوه بر ارضاى غريزه جنسى ــ تعهد 
و تکامل و رشد و شخصيت و آرامش و فوايد ارزندٔه ديگرى است که براى انسان به ارمغان مى آورد. 
متعهد شدن در برابر همسر و خانواده، براى انسان بزرگوارى و احساس مسئوليت اجتماعى به وجود 

مى آورد و بسيارى از قابليت ها و استعدادهاى نهفتٔه درونى را بارور و بالنده مى کند. 
نکتٔه مهم ترى که اسالم از ازدواج و تشکيل خانواده دنبال مى کند، عبارت است از «تهذيب نفس»؛ 

زيرا محيط خانه و کانون گرم خانواده را بهترين مکتب براى خودسازى و کسب کماالت مى داند. 
امام صادق ــ  عليه السالم ــ مى فرمايد: «دو رکعت نماز انسان متأهل برتر از هفتاد رکعت نماز 

شخص مجرد است.»۱
پيامبر اکرم ــ صلى اللّه عليه و آله و سلم ــ فرمودند: 

«هيچ جوانى در ايام جوانى تزويج نمى کند مگر اين که شيطان فريادش بلند مى شود که واى بر او دو 
سوم دينش را از من حفظ کرد، پس بايد بنده از نافرمانى خدا دربارهٔ يک سوم باقى مانده دينش بترسد». ۲
ازدواج، همچنين سبب نزول برکات الهى و وسعت رزق مى گردد. خداوند در قرآن مى فرمايد:

اِلحيَن ِمنْ ِعٰباِدکُمْ َو إٰماِئکُمْ إنْ يَکُونُوا فَُقراَء يُْغنِهُم اللُّه ِمنْ فَْضِلِه  «َو انِکُحوا االٔيٰمى' ِمنْکُمْ َوالصّٰ
وَ اللُّٰه واِسٌع َعليُم»۳

١ــ ميزان الحکمه، ج۵، واژه ازدواج
٢ــ ميزان الحکمه، ج۵، واژه ازدواج

٣ــ نور / ٣٢



٢٨٩

يعنى، عزب هاى خود و غالمان و کنيزان شايسته تان را (يعنى آن ها را که به سّن ازدواج رسيده ا ند) همسر 
دهيد، اگر تنگ دست باشند، خدا از فضل و کرم خود توانگرشان کند که خدا وسعت بخش و داناست.

پيامبر اکرم ــ صلى اللّه عليه و آله و سلم ــ فرمودند:
«مردان َعزِب خود را زن دهيد که با اين کار، خداوند اخالق ايشان را نيکو و روزى آن ها را 

فراوان و بر جوان مردى آنان مى افزايد».۱
در کافى با اسناد خود از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: 

«مردى خدمت پيامبر ــ صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ــ رسيد و از نيازى که داشت به حضور آن 
بزرگوار ِشکوه کرد، پيامبر فرمود: ازدواج کن. آن مرد، ازدواج کرد و روزى اش فراوان شد.»۲

بنابراين، ازدواج داراى آثار و نتايج بسيارى است که تسريع در اين امر، فوايد آن را بيش تر و 
بهتر مى کند؛ از جمله اين آثار:

۱ــ ارضاى غريزٔه جنسى و بهره مندى از دوران شيرين و با نشاط نوجوانى؛
۲ــ توليد و بقاى نسل، تکميل و تکامل انسان؛

۳ــ آرامش و سکون و محفوظ ماندن از بيمارى هاى عصبى و روانى؛
۴ــ پاکدامنى و عفاف و پاک ماندن از فسادها و انحرافات جنسى؛

۵ ــ حفظ و تقويت ايمان و معنويات که در جوانى از ارزش بسيار بااليى برخوردار است؛
۶ ــ وسعت رزق در زندگانى و گشودن درهاى رحمت و بخشش الهى.

ـ  پيامدهاى تأخير در ازدواج ۵ ـ
با پيدايش بلوغ، ميل جنسى نيز پديد مى آيد و شدت مى يابد؛ عدم ارضاى صحيح غريزهٔ  جنسى، 
آرامش و سکون را از جوان سلب مى کند و سبب برخى مشکالت و بيمارى هاى عصبى و روانى مى شود 

و وى از دوران شيرين و بانشاط نوجوانى بى بهره مى ماند.
از آن جا که همٔه افراد ايمان و تقواى بااليى ندارند و پاکدامنى و عفاف براى آن ها مشکل است، 

در نتيجه مبتال شدن به فسادها و انحرافات جنسى از پيامدهاى تأخير در ازدواج جوانان است.
اکنون مشکل جامعه ما، باال رفتن سّن ازدواج دختران و پسران است. طرح باال بردن سّن ازدواج 

در قانون، درواقع راه حل نهايى براى از ميان برداشتن مشکالت جامعه نيست. 
کشورهايى که سّن ازدواج را از نظر قانونى باال برده اند، به مشکالت ديگرى برخورد کرده اند؛ در 

١ــ ميزان الحکمه، ج۵، واژه ازدواج
٢ــ کافى، ج ۶، ص ۳۳۰
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يک پژوهش دربارٔه «سّن ازدواج دختران» آمده است:
«در اين شرايط، قانون هاى اجتماعى، کارايى خود را ازدست مى دهند و دختران بر خالف قانون 
موجود در کشور خويش (محدود بودن سّن ازدواج) تن به پيوندهاى خارج از حريم قانون مى دهند. 
آمار موجود در کشورهاى اروپايى و امريکايى که نشان دهندٔه پيوند جنسى دختران و پسران در زير سّن 

ازدواج است، اين مطلب را تأييد مى کنند.»۱
پژوهشگر فوق در ادامه به نمونه هايى از اين آمار که محققان امريکايى ارائه کرده اند، اشاره مى کند 

و مى نويسد:
«در امريکا در سال ۱۹۸۴ ، ۱۹۶۵ زايمان مربوط به دختران زير ۱۵ سال بود (پايين تر از سّن 
قانونى ازدواج) و اين غير از سقط جنين هايى است که توسط دختران زير ۱۵ سال واقع مى شود. هر 
ساله در امريکا حدود ۴۰۰۰۰۰ سقط جنين در زنان کم تر از ۲۰ سال صورت مى گيرد که بيش تر در 

نوجوانان مجرد است».۲
وى اضافه مى کند: «ممنوع بودن ازدواج در بخشى از سال هاى پرهيجان جنسى در امريکا سبب 

عادى شدن پيوندهاى جنسى خارج از کانون خانواده در سال هاى ديگر نيز شده است».
اکنون داستان يک زوج جوان را نقل مى کنيم؛

آن ها مى گويند: «ما به تجربه آموختيم که زندگى مشترک چقدر سريع مى تواند تلخ و ناگوار شود. 
درست سه ماه بعد از ازدواجمان وارد مدرسٔه پزشکى شدم. زمان هايى که مى توانستيم با هم سپرى کنيم 
به خاطر برنامٔه درسى من، مطالعٔه مستمر و فشرده و شيفت هاى کارى ام در بيمارستان محدود شده بود. 
زندگى مشترک ما که هنوز عمرى از آن نگذشته بود، دچار سختى و ناهنجارى فراوان شد. فشارهاى 

کارى من با آمدن فرزندمان دوچندان شده بود …
وقتى به نزد پزشک خانواده رفتيم، توانستيم راه حلى براى مشکلمان پيدا کنيم. اين پزشک توضيح 
زندگى،  شريک  احساس عاطفى و جنسى است و  نيازمند هر دو  زناشويى،  مشترک و  زندگى  داد که 
نمى تواند اهمال و غفلت را در هيچ کدام از اين موارد، بپذيرد و نفاق و جدايى از آن جايى به وجود مى آيد 
که هرکدام از زوجين براى جبران اين کمبود به سويى ديگر کشيده مى شوند و حفظ و سالمتى اين زندگى 

که به اين دو احساس وابسته است. تنها با برنامه ريزى امکان پذير است.
پزشک تأکيد کرد: اگر بنا به داليلى کارى و گرفتارى برايتان پيش آمد براى جبرانش دنبال فرصتى 

باشيد تا زمانى را با همسرتان سپرى کنيد و شانس با هم بودن را از دست ندهيد.

١و٢ــ سن ازدواج دختران، زهرا آيت اللهى
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مسافرت و خلوت دونفره به ما فرصتى داد تا بدون هيچ مزاحمتى با هم باشيم. در اتاق ما حتى 
يک تلويزيون هم نبود. حاال بدون هيچ مزاحمت يا نگرانى و دل واپسى از زندگى روزمره فرصت بسيار 
زيادى داشتيم تا با هم صحبت کنيم و خوش باشيم و آن چه را در اين مدت آموخته بوديم عملى کنيم. 
مانند يک ماه عسل  خيلى راحت و ساده از اين که با هم بوديم لذت مى برديم و مى توان گفت که تقريباً 
بود. من و همسرم بعد از بازگشت به خانه تصميم گرفتيم در اخالق و رفتار خود تغييراتى بدهيم و به 
اين منظور، حّق و حقوقى را که هرکدام از ما بر ديگرى داشت، روى کاغذى يادداشت کرديم تا هرچند 
وقت يکبار با مرورشان از فراموش شدن آن ها جلوگيرى کنيم و هم چنين براى دست  يابى به اهدافمان 
که نيازمند شان بوديم سعى کرديم برنامه و روش مشخصى را پياده کنيم و مطمئناً براى اين کار به زمان 
بيش ترى احتياج داشتيم؛ به طور مثال فهرستى از اوقات يک هفته را تهيه کرديم؛ مانند: ظهر سه شنبه 

يا عصر پنج شنبه تا بتوانيم به طور مرتب فرصتى براى با هم بودن را داشته باشيم.
اصول و قوانينى که ما در خلوتمان رعايت کرديم، عبارت بود از:

مراودٔه دوستانه، متعهد بودن نسبت به هم و از پيش پا برداشتن مشکالت. اين پزشک مشاور، ما 
را تشويق کرد که زندگى مشترک و خانوادٔه خود را بر هر چيز ديگر، مقدم بدانيم و اجازه ندهيم که کار 

و گرفتارى ها جانشين هدف هاى ما بشوند».۱
ـ آثار منفى ارتباط جنسى قبل از ازدواج ۶ ـ

استاد شهيد مطهرى مى گويند: 
«وقتى که جامعٔه ما به دستور اسالم واقعاً عمل مى کرد؛ يعنى پسرها واقعاً قبل از ازدواج، با زنى 
و دخترى درتماس نبودند و به اصطالح فرنگى هاى امروز يکِ گرلِ فرند (girl friend) نداشتند؛ (رفيق 
دختر نداشتند) و دخترها هم همين طور، ازدواج براى يک پسر يا دختر يک آرزو بود. يک پسر به سن 
پانزده سالگى که مى رسيد، احساس طبيعى نياز به همسر در او پيدا مى شد. يک دختر هم همين طور، و اين 
طبيعى است که آرزوى يک پسر اين بود که زن بگيرد چون به وسيلٔه ازدواج از محدوديت و ممنوعّيِت 
استفاده از زن خارج مى شد و به مرز آزادى استفاده از زن مى رسيد، آن وقت «شب زفاف کم از صبح 
پادشاهى نبود» چون روى خاصيت روانى، اولين موجودى که اين پسر را به اين حظ و بهره رسانده، 
يعنى از محدوديت به آزادى رسانده همسرش بود. و براى دختر هم اين پسر اولين کسى بود که او را از 
محدوديت به آزادى رسانده است. اين بود که پسر و دخترهايى که اصالً هم ديگر را نديده بودند و ازدواج 
کرده بودند، آن چنان با يک ديگر الفت مى گرفتند که وضع عجيبى بود (نمى خواهم بگويم که نديدن کار 

١ــ ازدواج شما مى تواند بهترين باشد، دکتر آلتا اوگ لزبى، ترجمٔه افضل دخت افضل پور
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درستى است، نه، اسالم اجازه داده است که ببينند ولى اگر هم نديده بودند، وقتى به يک ديگر مى رسيدند 
تا لب گور به يک ديگر عشق مى ورزيدند.)

اما سيستم فرنگى، به پسر اجازه مى دهد که تا زمانى که زن نگرفته روابط جنسى اش آزاد باشد و 
به دختر هم اجازه مى دهد تا شوهر نکرده، روابط جنسى اش آزاد باشد. نتيجه اين است که براى يک پسر 
ازدواج محدوديّت است و براى يک دختر هم ازدواج، محدوديت است. قبل از ازدواج، آزادى داشته 
با هر کسى [رابطه داشته باشد] حال که مى خواهد ازدواج کند به يک نفر محدود مى شود. اين است که 
يک پسر وقتى زنى را مى خواهد بگيرد، مى گويد: «من از امروز يک زندان بان براى خودم درست کردم». 

يک دختر هم شوهرش برايش زندان بان مى شود، يعنى، از آزادى به محدوديت مى آيند.
ازدواج در سيستم فرنگى، يعنى آزادى را محدود کردن، از آزادى به محدوديت آمدن؛ و ازدواج 
در سيستم اسالمى يعنى از محدوديّت به آزادى آمدن. ازدواجى که پايه و خاصيت روانى اش از محدوديت 
به آزادى آمدن است به دنبال خود استحکام مى آورد و آن که پايه اش از آزادى به محدوديت آمدن است 
اوالً، خودش استحکام ندارد؛ يعنى، زود منجر به طالق مى شود؛ ثانياً آن پسرى که به تعبير خود فرنگى ها 
ده ها و گاهى صد ها دختر را «تجربه» کرده و آن دخترى که ده ها و صد ها پسر را تجربه کرده است؛ مگر 

حاال با يکى پايبند مى شود؟ مگر مى شود پايبندش کرد؟»۱
۷ــ ويژگى هاى روان شناختى زن و مرد

ويژگى هاى روان شناختى زن و مرد به گونه اى است که مکّمل هم ديگر مى شوند.
استاد شهيد مطهرى مى گويد: «مرد مانند کوهسار است و زن به منزلٔه چشمه و فرزندان به منزلٔه 
گل ها و گياهان. چشمه بايد باران کوهساران را دريافت کند و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب 
صاف و زالل بيرون دهد و گل ها و گياه ها و سبزه ها را شاداب و خّرم نمايد. اگر باران به کوهساران نبارد 

يا وضع کوهسار طورى باشد که چيزى جذب زمين نشود، چشمه خشک و گل ها و گياهان مى ميرند.
رکن  است،  کوهستانى  باران  باالخص  و  باران  صحرا،  و  دشت  حيات  رکن  که  همان طور  پس 
حيات خانوادگى، احساسات و عواطف مرد به زن است. از اين عواطف است که هم زندگى زن و هم 

زندگى فرزندان صفا و جال و خرمى مى گيرد.»۲
ايشان هم چنين مى گويند: «نظر به اين که در طبيعت، مرد طالب و زن مطلوب، مرد خواهنده و 
زن خواسته شده، مرد عاشق و متغّزل و زن معشوق آفريده شده، طبيعت مرد بر نياز و اظهار احتياج 

١ــ آشنايی با قرآن، ج٤، ص ١٥
٢ــ نظام حقوق زن در اسالم، ص ٣٢٦
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است و طبيعت زن بر ناز و استغنا. اين دو به يک نسبت همديگر را نمى خواهند. زن مى خواهد اما در 
لباس حيا و امتناع. بر مرد است که از زن خطبه و خواستگارى کند، نه بر زن. حتى وقتى که طلب از 
زن شروع مى شود، محرمانه پيش مرد مى فرستد که از من خواستگارى کن و براى من مهر قرار بده، 

اما من مهر را از مال خودم مى دهم؛ همان طور که خديجه دربارٔه حضرت رسول(ص) کرد.»۱
«سّر اين که مرد، طالب است و زن مطلوب، مرد بلبل است و زن گل، اين است که زن مظهر لطف 
و جمال و زيبايى است و مرد مظهر عشق و خواستن. طبيعت، يکى را به منزلٔه گل و ديگرى را به منزلٔه 

بلبل آفريده است، نه اين که هر دو را بلبل يا هر دو را گل آفريده باشد.»۲
٨ ــ مهريه 

ــ قرآن کريم: … و مهر زنان را به عنوان هديه ای از روی طيب خاطر به ايشان بدهيد … (سورٔه 
نساء، آئه ٤) 

ــ قرآن کريم: زنان را تحت فشار قرار ندهيد تا قسمتی از آن چه شما به عنوان مهريه به آن ها 
داده ايد بگيريد و ملک خود کنيد … و با آنان به طور شايسته رفتار کنيد … (سورٔه نساء، آيه ١٩)

ــ قرآن کريم: اگر مال بسيار زيادی به عنوان مهريه به زن داديد، هيچ چيزی از آن را نگيريد. 
(سورٔه نساء آيه ٢٠)

ـ نزد خداوند زناکار محسوب  ـ به او مهريه ندهدـ  ــ پيامبر (ص): کسی که در مهرئه زنش ظلم کندـ 
می شود. (عقاب االعمال، ص ٦٤٩) 

ــ امام صادق (ع): سرقت سه نوع است. يک نوع آن، اين است که مردی مهرئه زنش را بر خود 
حالل بداند … (وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٦٨) 

ــ پيامبر اکرم (ص): آگاه باشيد که خدا و رسول خدا از شوهری که به زنش ضرری رساند تا 
زن، مهرئه خود را حالل نمايد و طالق گيرد، بيزار می باشد و خداوند شوهری را که زن خود را مورد 
آزار قرار می دهد تا او حقوق خود را ببخشد، به عذابی کمتر از آتش رضايت نمی دهد زيرا خداوند در 

مورد آزار رساندن به زن غضب می کند (بحاراالنوار، ج ١٠٤، ص ١٢٠)
٩ــ معيارهای انتخاب همسر 

پيامبر (ص): با خانواده شايسته، ازدواج کنيد، زيرا نطفه و[ ژن ها] تأثير می گذارند. 
(بحاراالنوار ــ ج ٤٣ ــ ص ١١٧)

١ــ يادداشت ها، ج ٥، ص ١١٠
٢ــ همان، ص ١١١
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پيامبر (ص): زيدبن حادثه (که موقعيت اجتماعی پايينی داشت) را با زينب بنت جهش (که موقعيت 
اجتماعی بااليی داشت) تزويج نمودم و مقداد (که موقعيت اجتماعی و اقتصادی پايينی داشت) را به عقد 
ازدواج ضباعه دختر زبير (که از خانواده متشخص و ثروتمندی بود) درآوردم. تا بدانيد که گرامی ترين 

شما نزد خداوند آن کسی است که از حيث اسالم نيکوتر باشد (کنزالعمال … ج ٣١٣) 
امام صادق (ع): هرگاه مردی، زنی را به خاطر زيبايی و ثروتش به همسری بگيرد، به همان واگذار 
می شود (و معلوم نيست که به آن ها برسد) و هرگاه او را به خاطر دينش به همسری بگيرد، خداوند زيبايی 
باد  خداوند  نيازمند  دست هايت  کنی،  اختيار  دين دار  همسری  که  باد  برتو  می سازد.  او  روزی  مال،  و 

(روضه المتقين ــ ج ٨ ــ ص ١١٤) 
پيامبر (ص): از گياه سبزی که بر زباله ها روييده است، بپرهيزيد. سؤال شد: ای رسول خدا، 
مقصود از گياه سبزی که بر زباله روييده است، چيست؟ حضرت فرمودند: زن زيبايی که در خانواده ای 

ناشايست رشد کرده باشد (مقنعه ــ شيخ مفيد ــ ص ٥١٢)
فردی نزد امام حسن (ع) آمده و با آن حضرت در مورد ازدواج دخترش مشورت کرد. آن حضرت 
فرمود: او را به پسر باتقوا شوهر بده؛ زيرا مرد باتقوا اگر زن خود را دوست داشته باشد، او را تکريم و 

احترام می نمايد و اگر زنش را دوست نداشته باشد، به او ظلم نمی کند (مکارم االخالق ــ ص ٢٠٤)
و  همتا  کامالً  که  افرادی  به  را  خود  خانواده  اعضاء  می خواستيم  ما  اگر  فرمود:  ابالحسن (ع) 

هم شأن ما باشند، همسر دهيم، بدون همسر می ماندند … (بحاراالنوار ــ ج ٧٨ ــ ص ٣٦٦)
امام جواد (ع) در پاسخ به نامه فردی می فرمايند: در مورد نيافتن مثل و مانند خودت، زياد فکر 
و توجه نکن، بلکه اگر از اخالق و دين داری خواستگاری رضايت داشتی، دخترانت را به همسری او 

درآور وگرنه فتنه و فسادی بزرگ در زمين ايجاد می شود. (بحاراالنوار ــ ج ١٠٠ ــ ص ٢٧٣)
۱۰ــ زمان ازدواج 

دختر وقتی هم شأنی  دادن  شوهر  انداخت: … و  تأخير  نبايد به  چيز را  اکرم (ص): سه  پيامبر 
يافت. (نهج الفصاحه، حديث ١٢٦١)

پيامبر اکرم (ص): از جمله حقوق فرزند بر مادر و پدر آن است که پس از بلوغ او را همسر دهند. 
(بحاراالنوار ــ ج ٧٤ ــ ص ٨٠)

پيامبر اکرم (ص): هرکه فرزندش به سن ازدواج رسد و دارای امکانات برای ازدواج فرزندش 
بود  خواهد  گناهکار  شود،  حرام  دچار  فرزندش  سپس  نسازد،  فراهم  اورا  ازدواج  امکان  ولی  باشد 

(کنزالعمال ــ ح ٤٥٣٣٧)



٢٩٥

ب) منابع 
عالوه بر منابع درس قبل، 

۱ ــ آيت  اللهى، زهرا، سن ازدواج دختران، (براى معلم و دانش آموز) 
۲ ــ اوگ لزمى، آلتا، ترجمه: افضل دخت افضل پور، ازدواج شما مى تواند بهترين باشد (براى 

معلم و دانش آموز) 
(براى  سروش  آفتاب،  دختران  رضايتمند؛  محمد رضا  دانشگر،  بهزاد  امير حسين؛  بانکى،  ۳ ــ 

دانش آموز) 
۴ ــ سبحانى، محمد تقى؛ الگوى جامع شخصيت زن مسلمان (براى معلم) 

۵ ــ شجاعى، مهدى؛ امروز، بشريت، کتاب نيستان (براى دانش آموز) 
۶ ــ کاشفى، محمد رضا؛ آيين مهرورزى، بوستان کتاب قم (براى معلم و دانش آموز) 

۷ ــ کارنگى، ديل؛ آيين دوست يابى (براى معلم و دانش آموز) 
۸  ــ مردانى نوکنده؛ محمد حسين؛ جايگاه و منزلت ازدواج در اسالم (براى معلم) 

۹  ــ مطهرى، مرتضى؛ يادداشت ها، ج ۵، انتشارات صدرا (براى معلم) 
۱۰ ــ محمد زاده، راضيه؛ همسر اگر اين گونه مى بود، مرکز فرهنگى انتشاراتى منير (براى معلم 

و دانش آموز) 
۱۱ ــ مهريزى، مهدى؛ شخصيت و حقوق زن در اسالم (براى معلم) 

۱۲ ــ محدثى، جواد؛ الفباى زندگى، بوستان کتاب قم (براى دانش آموز) 
١٣ــ شليت، وندی؛ دختران به عفاف روی می آورند، دفتر نشر معارف 

١٤ــ ماری کاسيان، ترجمه بابک تيموريان؛ فمينيسم شکست آزادی زنان، معاونت فرهنگی نهاد 
نمايندگی رهبری در دانشگاه ها 

١٥ــ چراغ کوتيانی، اسماعيل؛ خانواده، اسالم و فمينيسم، مؤسسه آموزشی امام خمينی 
١٦ــ جسيکااندرسون؛ «افتخار مادر بودن»، سياحت غرب، مرکز پژوهش های صدا و سيما، قم 

ش۳۳،فروردين ۱۳۵۸
١٧ــ اکبری، محمود، دختران و مزاحمت ها، نشر فتيان 


