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درس شانزدهم

کانون مهر
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: آشنايی با نقش اعضای يک خانوادٔه موفق و متعالی

٢ــ هدف های آموزشی:
ــ تبيين نقش مرد در موفقيت و تعالى خانواده 
ــ تبيين نقش زن در موفقيت و تعالى خانواده 

ــ تبيين نقش مشترک زن و مرد در رشد و تعالى فرزندان 
ــ بيان وظيفٔه فرزندان نسبت به پدر و مادر. 

ب) پيش دانسته ها  
پيش دانسته هاى اين درس، مطالبى است که در درس چهاردهم و پانزدهم آمده است.

 
ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ عقد: پيمان ازدواج 

۲ــ ِصداق يا مهريه: هديه اى است که مرد تعهد مى کند براى بيان صداقت و محبت به همسر 
بپردازد. 

۳ــ نفقه: هزينٔه زندگى اعضاى خانواده (زن و فرزندان) که بر عهدٔه مرد است. 

د) ارتباط با درس قبل 
در درس گذشته اقدامات مربوط به قبل از ازدواج که مقدمات ازدواج هستند، بيان گرديد و هدف 
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از ازدواج و ويژگى هاى همسر مناسب بررسى شد. در اين درس بر موضوعات مربوط به بعد از ازدواج 
و وظايف اعضاى خانواده براى رشد، تعالى و استحکام خانواده مى پردازيم. 

هـ) محور هاى اصلى درس
۱ ــ زندگى خانوادگى با پيمان ازدواج ميان زن و مرد آغاز مى شود. 

۲ ــ اين پيمان داراى شرايطى است که بايد از طرف زن و مرد مراعات شود. 
۳ ــ زن و مرد با ازدواج، نقش جديدى در خانواده پيدا مى کنند که بايد با آن آشنا باشند و بدان 

عمل کنند. 
۴ ــ وقتى که فرزند پا به خانواده مى گذارد، زن و مرد، به عنوان مادر و پدر وظايف جديدى برعهده 

مى گيرند که بايد بدان عمل کنند. 
۵ ــ فرزندان نسبت به پدر و مادر وظايفى دارند که رعايت آن ها نه تنها رضايت خداوند و پدر و 

مادر را به ارمغان مى آورد بلکه سبب رشد خودشان نيز مى شود. 

قسمت دوم: سازماندهى فعاليت هاى ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
دبير، در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده در درس قبل، از دانش آموزان ارزشيابی 

به عمل می آورد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
عالوه بر ابتکاراتى که هر يک از دبيران دارند، موارد زير پيشنهاد مى شود. 

۱ ــ نقل يک گزارش يا خبر از روزنامه يا مجله، دربارٔه موفقيت يک خانواده يا مشکالتى که براى 
يک خانواده پيش آمده و طرح اين سؤال که چرا اين موفقيت يا مشکل ايجاد شده است. 

۲ ــ نمايش بخشى از فيلم هاى خانوادگى که به طرح يک مسئلٔه مربوط به داخل خانواده مى پردازد و 
طرح سؤال هايى دربارٔه آن. البته در انتخاب فيلم بايد به جنبه  هاى مختلف اخالقى آن توجه داشت. 
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و  خانواده  درون  به  مربوط  اصلى  مسئله هاى  برشمردن  براى  دانش آموزان  از  درخواست  ۳ ــ 
يادداشت کردن آن ها. بهتر است پاسخ گويى به اين سؤال ها به پايان تدريس منتقل شود تا دانش آموزان با 

توجه به آموخته هاى خود، پاسخ هاى مناسب را ارائه دهند. 
۴ ــ گزارش دانش آموزان از پدران و مادران موفّقى که در ميان نزديکان خود مى شناسند يا در 

کتاب ها مطالعه کرده اند. 
خوب است دبير محترم توجه کند که دانش آموزان موفقيت را در چه مى دانند و چه پدر و مادرى 

را بيشتر موفق مى شمارند. آيا تفاوتى ميان ديدگاه هاى دانش آموزان وجود دارد؟ 
دبير محترم براساس اطالعاتى که از اين جا به دست مى آورد، بحث را به گونه اى هدايت مى کند 

که به اصالح ديدگاه هاى آن دسته از دانش آموزان که نظر درستى نداشته اند، منتهى شود. 

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

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
توضيح دربارٔه عقد و شرايط آن٢
تبيين نقش مرد و وظايف وی در خانواده٣
تبيين نقش زن و وظايف وی در خانواده٤
ايجاد فعاليت بررسی٥
تبيين نقش مشترک زن و مرد در خانواده٦
انجام فعاليت شناسايی عوامل٧
بيان وظيفه فرزندان در خانواده٨
انجام فعاليت تفکر در آيات٩
توضيح قسمت های برای مطالعه١٠
اجرای گام هفتم١١
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس اين درس، دانش آموزان قرائت آيات را تمرين می کنند و ترجمه ها را تکميل 

می نمايند و دبير نمرٔه آن ها را ثبت می کند.
٢ــ توضيح دربارۀ عقد و شرايط آن

در اين مرحله، دبير دربارهٔ آغاز زندگى خانوادگى توضيح مى دهد؛ آغازى که بايد با يک پيمان وتعهد 
شرعى به نام «عقد» همراه باشد. اين عقد نيز وقتى صحيح است که شرايط تعيين شده در کتاب هاى احکام 

مراعات شود. در توضيح عقد و پيمان ازدواج بايد نکته هاى زير را به دانش آموزان توضيح داد: 
۱ ــ از نظر اسالم، نمى توان دختر يا پسرى را به ازدواج با کسى مجبور کرد. ارزش اين حکم 
زمانى روشن مى شود که پيش از ظهور اسالم و تا قرن ها پس از آن، در بيشتر جوامع آسيايى و اروپايى 

اختيارى براى فرزندان، به خصوص دختر قائل نبودند و دختر تابع رأى پدر يا بزرگ قوم بود. 
۲ ــ اسالم برخالف مسيحيت، ازدواج را يک عمل مقّدس معرفى کرد و فرمود که راه حفظ دين 
و کمال معنوى فرد نه دورى از ازدواج بلکه در ازدواج کردن است. پيامبر اين دين فرمود: «… اِلّنٰکاُح 
ُسنَِّتي فََمۡن َرِغَب َعۡن ُسنَِّتي فَلَۡيَس ِمِنّي»؛ ازدواج و تشکيل خانواده روش و سنت من است و هرکس که 
از روش و سنت من رويگردان شود، از من نيست. در حالى که روحانيون مسيحيت، ازدواج را منافى 
ترقى معنوى مى شمرند و کسانى را که مى خواهند عضو کليسا شوند، به ازدواج نکردن تشويق مى کنند. 

همين امر، خود موجب رشد زمينه هاى فساد در بين بعضى از اعضاى کليسا شده است. 
۳ ــ هر يک از دختر و پسر بايد در هنگام ازدواج صداقت داشته باشند و عيب هايى را که مانع 
زندگى خانوادگى مى شود، آشکار کنند؛ عيب هايى چون ناتوانى جنسى و ناتوانى در توليد مثل و عيب هاى 

بدنى مهم مانند صرع از جملٔه آن هاست. 
۴ ــ دبير محترم بايد لزوم اذن پدر، به خصوص براى ازدواج دختر خانم ها را تبيين کنند. نکتٔه 
مهم در اين مورد، اين است که اذن پدر موجب اين نيست که کسى مجبور به ازدواج با کسى ديگر شود. 
بلکه صرفاً شرطى است براى ازدواج با پسرى که دختر او را پسنديده است. عالوه بر اين، پدر نمى تواند 
از اين حق، به ناحق استفاده کند و دختر را از ازدواج پسرى که شرايط الزم براى تشکيل خانواده را 

دارد، به داليل باطل، محروم کند.
البته بايد دانش آموزان دختر را به رابطٔه عاطفى ميان پدر و فرزند، به خصوص فرزند دختر و نقش 
حمايتى پدر از خانواده توجه داد و متذکر شد که رعايت اين حکم به معناى کوچک شمردن زن نيست 
بلکه يک فيلتر اطمينان است تا در اثر احساسات سرنوشت بدى براى دختر رقم نخورد. زيرا مى دانيم 
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که اگر زنى طالق بگيرد يا شوهرش از دنيا برود و بخواهد مجّددًا ازدواج کند، به اذن پدر نيازى ندارد 
(در صورتى که باکره نباشد).

پسران  با  حيا،  و  عفاف  اصل  ضرورت  بنابر  و  دارد  ازدواج  از  قبل  دختر  که  موقعيتى  علت  به 
و مردان معاشرت چندانى ندارد و از آن جا که احساسات و عواطف رقيقى دارد، اين احتمال مى رود 
که در تشخيص سره از ناسره و حقيقى از تقلّبى دچار اشتباه شود. اما پدر که سرد و گرم روزگار را 
چشيده است، مى تواند بهترين خيرخواه فرزند خود باشد. شايد به همين دليل است که براى ازدواج 

دوم شرط نيست. 
۵ ــ دبير محترم با استفاده از بخش براى مطالعه،  حقيقت مهريه را براى دانش آموزان توضيح 

دهد و جنبٔه هديه بودن آن را تبيين کند. 
از آن جا که مهرئه زياد رابطٔه ميان زن و مرد را به رابطه اى تجارى تبديل مى کند و استحکام خانواده 
را به جاى اين که بر پائه عواطف باشد، بر بنيانى سست و متزلزل بنا مى نهد، خود سبب گسست خانواده 
مى شود. به همين جهت، آمار طالق در خانواده هاى با مهرئه باال بيشتر از خانواده هاى با مهريه متعادل 

است. براين اساس است که پيشوايان ما زنان با مهرئه سنگين را شوم و بى برکت دانسته اند. 
٣ــ تبيين نقش و وظايف مرد در خانواده

در اين مرحله، دبير محترم وظايف مرد در خانواده را توضيح مى دهد و مى کوشد که در ضمن 
بحث، نظرات دانش آموزان را بشنود و مسئله هاى آنان را مورد بررسى قرار دهد و پاسخ گويد. 

دربارٔه نقش مرد خوب است که به موارد زير توجه شود: 
۱ ــ در اسالم، وظيفٔه تأمين معاش برعهدٔه مرد است. اين وظيفه تأثير بسيار مهمى در روابط ميان 
اعضاى خانواده دارد و برخى از قوانين حقوقى در نسبت با آن معنا پيدا مى کند و زِن خانواده را در 
موقعيت ممتازى قرار مى دهد. اگر موقعيت زِن مسلمان را از اين جهت با موقعيت زنان ديگر مقايسه 
کنيم، به روشنى مى بينيم که چه دغدغٔه بزرگى از وى دور شده و عامل بسيار مهمى براى آرامش روحى به 
او اعطا شده است. همين امر سبب شده است زن، فارغ از هر مشغوليت ديگر، توانايى ها و خّالقيت هاى 

خود را صرف بهورزى اعضاى خانواده، به خصوص فرزندان کوچک کند. 
را  زن  مشکل  امر  همين  و  است  دو  هر  برعهدٔه  معموالً  غير اسالمى،  کشورهاى  در  وظيفه  اين 
مضاعف ساخته و آنان را ناچار کرده است که اجبارًا به کار در خارج از منزل بپردازند و در عين حال، 
کارهاى داخل منزل را هم انجام دهند. نتايج تحقيقى که اخيرًا دربارٔه زنان انگلستان به عمل آمده است، 
نشان مى دهد که آنان آرزوى خود را براى بودن در خانه، پنهان نمى کنند. آنان گفته اند که ما از زندگى 
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خانوادگى لذت چندانى نبرده ايم و بودن با بچه ها و لذت همراهى با آن ها را کمتر تجربه کرده ايم. 
البته اين بحث، به معناى نفى کار زنان نيست بلکه نفى اجبارى شدِن کار آنان به خاطر مشارکت 

در هزينه هاى خانواده است. 
۲ ــ وقتى سخن از مديريت مرد در خانواده مطرح مى شود، به معناى قبول مسئوليت و ايفاى وظايف 
مديريت است. اين مديريت سبب مى شود که از جنبٔه شرعى و قانونى مرد مسئول تأمين مخارج خانواده، 
حفظ حريم خانواده، امنيت اعضاى آن، تأمين مسکن و امورى از اين قبيل باشد. به همين جهت، مرد 

نمى تواند به زن بگويد تو بايد مسکن، غذا و ساير نيازهاى مادى و معنوى خانواده را تأمين کنى. 
الزمٔه اين مديريت، وحدت روّيه و داشتن اختيارات قانونى است. به همين جهت، برخى اختيارات 

به مرد داده شده است تا وى بتواند مديريت خانواده را انجام دهد. 
۳ ــ با توجه به وظيفٔه مرد در تأمين معاش خانواده، به دختران توصيه کنيم که براى ادامٔه تحصيل و 
انتخاب شغل، به جاى توجه به جنبه هاى مادى، به عالقه و سليقٔه خود و به ارزش و اعتبار رشته هاى تحصيلى 

توجه کنند تا با روحيه  و نشاط بيشتر به ادامٔه تحصيل بپردازند و صرفاً به درآمد زايى آن  نگاه نکنند. 
۴ ــ يکى از نقش هايى که امروزه اندکى کم رنگ شده، نقش پدرى است. کم رنگ  شدن نقش پدر 
سبب شده که اقتدار وى در برخى خانواده ها کاهش يابد و به خوبى نتواند ِاعمال مديريت کند. برخى 
اقتدار  تهديد مى کند، ناشى از کاهش همين  پسران را  فرزندان ما، به خصوص  آسيب هايى که امروزه 
است. ما بايد به دانش آموزان پسر بياموزيم که آنان از پدران امروز درس بگيرند و براى تشکيل خانوادٔه 
متعادل تالش کنند. خانوادٔه متعادل آن خانواده اى است که پدرى، مادرى و فرزندى معنا و مفهوم خود 

را دارد و هيچ کدام جايگزين ديگرى نمى شود. 
پدر بايد امر و نهى کند اما اين امر و نهى بايد معقول و منطقى هم باشد. فرزند بايد بپذيرد و اطاعت 
کند و چنانچه پدر خواسته  اى خالف شرع و نامعقول داشته باشد، بايد به شيوه اى معقول و منطقى و به 
دور از بى ادبى او را قانع نمايد. براى اين که دانش آموزان پسر اين جايگاه پدر را درک کنند و آن را به 
رسميت بشناسند، بايد آن ها را در موقعيت پدران آينده قرار داد و از آنان به عنوان پدران آينده نام برد. در 
اين حالت، آنان به عنوان يک حق به موضوع نگاه خواهند کرد و زمينٔه پذيرش افزايش خواهد يافت. 
۵ ــ رابطٔه محبت آميز پدر و مادر يکى از مهم ترين عوامل شکل گيرى خانوادهٔ متعادل است بسيارى 
از پدرها توانايى ابراز محبت به همسر را ندارند و اين ناتوانى رابطٔه ميان اعضاى خانواده را سست 
و بى روح مى کند. توجه کنيم که اين مرد است که بايد در ابراز محبت پيش قدم شود، نه زن. عالوه بر 
اين، ابراز محبت بايد در حضور فرزندان هم انجام شود. در بخش دانستنى هاى درس قبل نمونه هايى 
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از ابراز محبت امام خمينى (رحمة الله عليه) نسبت به همسرشان آمده است که مى توان در کالس، آن ها 
را مطرح کرد. 

يکى از ثمرات مهم اين ابراز محبت (زبانى و عملى) افزايش ارج و منزلت ما در نزد فرزندان است. 
٤ــ تبيين نقش و وظايف زن در خانواده

در تبيين اين نقش بايد به موارد زير توجه کرد: 
۱ ــ از مشکالت بزرگ پيش روى ما براى تبيين نقش زن، نگاه تحقير آميز برخى جوامع به اين 
نقش هاست. اين امر که ريشه در نگاه به خانواده و جايگاه و شأن آن در جامعه و مقدم بر آن ريشه در نگاه 
به زن و مرد دارد، نمى گذارد که دختران ما به تقّدس و منزلت نقش زن در خانواده پى ببرند و از آن جا 
که انسان امروز، به طور غالب، جنبه هاى ماّدى و اقتصادى زندگى را ارزشمند تلقى مى کند و نقش هاى 
معنوى و عاطفى را طفيلى و در خدمت جنبه هاى ماّدى مى انگارد، نمى تواند عظمت کارى چون مادرى 
و همسر دارى را حس کند. به همين جهت است که انسان امروزه به راحتى تصميم مى گيرد فرزند را به 
مراکز عمومى بسپارد؛ در رابطٔه خود با همسر بيشتر به نياز جنسى توجه کند و به همين خاطر جدايى را 

به راحتى بپذيرد (به نمونه هاى اين مورد در بخش دانستنى ها مراجعه شود). 
به همين جهت، وقتى از نقش زن در خانواده سخن مى رود، برخى از دانش آموزان دختر، تحت 

تأثير فضاى ماّدى گرايانٔه حاکم، اين نقش ها را کوچک و حقير مى يابند. 
اين جاست که دبيران خانم بايد بتوانند به خوبى از عهدٔه طرح و تبيين موضوع برآيند. ما بايد اصل 
و مبنا بودن خانواده را آن چنان جا بيندازيم که هر اقدامى براى تحکيم و تقويت آن، ارزشمند و مقدس 
تلقى شود. در واقع، اشکال اساسى در جابه جايى ارزش هاست. ارزش هايى که در حقيقت ارزش نيستند، 

جايگزين ارزش ها شده اند و همين امر سبب شده است که نقش ها نيز عوض شود. 
۲ ــ گرچه نقش مادرى و همسر دارى يک نقش طبيعى است اما تبليغات و تلقين هاى غلط مى تواند 
دختران ما را به برخورد انفعالى با موضوع بکشاند و به سوى تشابه سازى نقش زن و مرد سوق دهد. ما 
بايد به طور غير مستقيم به وى بياموزيم که اين متشابه سازى، نه تنها به ضرر خانواده تمام مى شود بلکه 

آرامش و خوشبختى حقيقى را از وى سلب مى کند و لذت واقعى را از او مى گيرد. 
به همين جهت، الزم است ابتدا زندگى خانوادگى و هدف هاى مربوط به خانواده را چنان درصدر قرار 
دهيم که دانش آموز بداند هر تصميم و موضع گيرى او بايد تابع خانواده باشد و در نظر او خانواده چنان مقدس 

تلقى  گردد که بفهمد هر اقدامى وقتى ارزش مى يابد که با ارزش هاى حاکم بر خانواده همسو باشد. 
۳ ــ امروزه فرزندان ما جذب زيبايى هاى خيره کنندهٔ ظاهرى زندگى غرب شده اند. اين جذابيت هاى 
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ظاهرى، مانع عبور از اليه هاى سطحى به اليه هاى عمقى تمدن غرب است. به همين جهت، حتى برخى از 
تحصيل  کرده هاى مذهبى ما نيز تحت تأثير اين عظمت ظاهرى، نقد زندگى غربى را نمى پسندند و نقادان 

را آدم هايى مى دانند که از روى خامى و تعّصب سخن مى گويند. 
آرى، درست است که بايد از نگاه ظاهرى و سطحى به تمدن غرب خوددارى کرد و صرفاً ضعف ها 
را نديد. هم چنين، درست است که انتقاد نابجا از غرب سبب گرايش دانش آموزان به غرب مى شود اما به 
اين موضوع هم بايد توجه کنيم که شکوه و جالل تمدن غرب، يک بُعدى و يک سويه است اعماق وجود 
امروز به خواست هاى  انسان  تمدن براى دست يابى  تمدن، ماّدى است و اين  تک تک سلول هاى اين 
ماّدى اش بنا شده است. حتى توجه به معنا، روحانيت و امور قدسى و ماورايى در تمدن غرب بدان جهت 

مشروعيت يافته اند که مشکالت و چالش هاى اين تمدن مادى را حل کنند. 
اين گونه است که بسيارى از امور که براى يک مؤمن مسلمان گناه شمرده مى شود و زشت تلقى 

مى گردد، در تمّدن غرب نه تنها قباحت خود را از دست مى دهد بلکه ُحسن نيز محسوب مى شود. 
اگر تعالى معنوى در زندگى اصل باشد، نه موفقيت هاى مادى، الزمه اش آن است که لذت هاى 
جنسى به روابط زناشويى درون خانواده محدود شود، خودنمايى زن فقط براى شوهر باشد، مرد از 
نگاه لذت آميز به زنان ديگر خوددارى کند و زن محيط اجتماعى را قلمرو برهنگى خود نداند اما آيا اين 

محدوديت ها در غرب معنا دارد؟ آيا در غرب محدود کردن اين امور، جرم تلقى نمى شود؟ 
در معمولى ترين فيلم هاى سينمايى غرب، حتى در فيلم هاى به ظاهر اخالقى، مردان و زنانى که در 
نقش زن و شوهر ظاهر مى شوند، هم ديگر را مى بوسند و در کنار هم در رخت خواب مى خوابند. آيا اين 
بدان معنا نيست که هيچ مانع و رادعى جز خواست و ارادٔه شخصى براى محدود کردن روابط جنسى 

نيست و اين امرى پذيرفته شده براى عموم جامعه است؟ 
مشکلى که با تمدن جديد پيش آمده، يک مشکل بنيادين است و آن، توجه به هدف ها و نيازهاى 
ماّدى و اولويت دادن به آن ها و غفلت از هدف ها و نيازهاى معنوى و تابع کردن آن هاست. خانواده به 
گونه اى که در اسالم براى آن برنامه ريزى شده، جايگاه پرورش بُعد معنوى و ارضاء سالم غرايز جنسى  

وحافظ جامعه در مقابل تمّنيات جنسى و مادى است. 
٥ ــ انجام فعاليت بررسى 

به  مربوط  مسائل  از  يکى  بررسى  به  دانش آموزان  مادرى،  نقش  دربارٔه  دبير  توضيحات  از  پس 
وظيفٔه مادرى مى پردازند. 

صحيحى  بينش  کودک  مهد  دربارٔه  دانش آموزان  که  است  آن  براى  فعاليت،  اين  انجام دادن 
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کسب کنند و بدانند که موارد استفادٔه واقعى آن  کجاست. در اين فعاليت، دو سؤال مورد بررسى قرار 
مى گيرد: سؤال اّول براى تعيين موارد صحيح استفاده از مهد کودک است. در اين مورد بايد به چند 

نکته توجه کرد: 
۱ ــ تا ضرورت جّدى پيدا نشده است، مادر نبايد فرزند خود را به مهد کودک بسپارد و وظيفٔه 

نگهدارى از او را از دوش خود برداشته و بردوش يک مرکز عمومى قرار دهد. 
۲ ــ انتخاب شغل بايد به گونه اى باشد که کودک فداى شغل مادر نشود. مادر نمى تواند به صرف 
داشتن شغل، فرزندش را ــ به خصوص در سه چهار سال اّول زندگى ــ به مراکز عمومى بسپارد. اگر 
ضرورت جّدى مطرح نيست، مادر بايد شغل خود را ترک کند يا مرخصى ساالنه بگيرد يا زمان نگهدارى 
در مهد را به حداقل (از نظر ساعت و از نظر روز) برساند. به ياد داشته باشيم که امورى چون شغل، 

تابع خانواده اند نه خانواده، تابع آن ها. 
۳ ــ نظام اجتماعى بايد با وضع قوانين جّدى فرصت ايفاى نقش مادرى را از کارمندان زن نگيرد 
و نه تنها امکان حضور بيشتر در خانه را به آن ها بدهد بلکه حّق فرزندان را ببيند و مادران را مکلّف به 

حضور کمتر در محيط کار کند. 
۴ ــ در امر تربيت، هيچ نهادى نمى تواند جاى مادر را بگيرد. اگر پدر و مادرى به داليل بى پايه 
خداوند  مقابل  در  بايد  بسپارند،  مهد  به  بعد    ازظهر  تا  صبح  از  را  خود  فرزند  زنند و  سرباز  کار  اين  از 

پاسخ گو باشند. 
۵   ــ برخى از خانواده ها با هدف «اجتماعى شدن»، فرزند خود را به مهد کودک مى سپارند. اين 
تفکر ناشى از فرهنگ شهرنشينى جديد و از بين رفتن خانوادٔه گسترده وصلٔه رحم است. در محيط هايى 
که هنوز هم روابط خانوادگى قوى است و خويشان و نزديکان در يک کوچه يا محلّه زندگى مى کنند 
و بچه ها با هم ساالن خويشاوند خود ارتباط دارند، طبيعى ترين شکل اجتماعى شدن اتفاق مى افتد اما 
اکنون که اين امر براى بسيارى از خانواده ها مقدور نيست، جا دارد که در دو، سه و چهارسالگى، بچه ها 
بتوانند چند ساعت محدود را در يک محيط اجتماعى با بچه هاى هم سال خود سپرى کنند اما اين به 

معناى سپردن آن ها به مهد از اّول صبح تا بعد ازظهر نيست. 
البته تصور نکنيم که از بين رفتن خانوادٔه گسترده، امرى طبيعى و الزمٔه پيشرفت و تمدن است. 
خير؛ مى توان زندگى جمعى را به گونه اى سامان داد که روابط خويشاوندى حفظ شود و بسيارى از 
منتقل  جامعه  به  و  شکل  گيرد  خانواده  اعضاى  در  خويشاوندان  ميان  مراودٔه  در  متعالى  خصلت هاى 
شود. اين از ضعف هاى نظام اجتماعى جديد است که نتوانسته است محاسن جوامع قبلى را حفظ و 
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عيب هاى آن را برطرف کند. 
توجه: اين فعاليت، ستاره دار است و در امتحانات پايانى مورد سؤال قرار نمى گيرد. 

٦ ــ توضيح دربارۀ نقش مشترک زن و مرد در خانواده 
در اين مرحله، دبير محترم مهم ترين وظايف پدر و مادر را براى رشد و تعالى اعضاى خانواده 

تبيين مى کند. در اين جا الزم است نکات زير مورد توجه قرار گيرد. 
۱ ــ مهم ترين کارکرد خانواده ايجاد زمينٔه رشد و تعالى اعضاى آن است؛ يعنى کانون خانواده بايد 
هم براى زن و شوهر و هم براى فرزندان چنين نقشى را ايفا کند. اگر زن و شوهر در ابتداى ازدواج به 
اين کارکرد خانواده توجه داشته باشند، براى رسيدن به اين کارکرد برنامه ريزى خاصى خواهند کرد و 

بنيان خانواده را بر شالوده اى استوار قرار خواهند داد. 
۲ــ مرد و زن توجه خود را معطوف به خانه مى کنند، نيازهاى جنسى خود را در محدودهٔ خانواده 
پاسخ مى دهند، خصائل اخالقى را در مراوده با يک ديگر تمرين مى کنند، براى يک ديگر فرصت و فراغت 
پرداختن به امور معنوى و فرهنگى را فراهم مى کنند، هم ديگر را در مقابله با گناهان يارى مى نمايند، محبت 
و مهرورزى را در ارتباط با يک   ديگر تقويت مى کنند و همٔه اين امور سبب کمال معنوى آن دو مى شود.

البته الزمٔه اين کارکرد آن است که هم  زن و هم مرد ساير فعاليت ها و تصميم هاى خود را تابع 
اين کارکرد کنند؛ يعنى در رابطه با يک ديگر به گونه اى عمل کنند که اين کارکردها تحقق يابند؛ مثالً،  
براى اين که محبت و مهرورزى ميان زن و مرد تقويت شود، مرد بايد تفريحات و شادى هاى خود را در 
همراهى با زن و اعضاى خانواده فراهم کند. هم چنين براى اين که مرد پاسخ به نياز جنسى را فقط در 

رابطه با همسر خود جست   و   جو کند، زن بايد شيوه هاى عاطفى مناسب را دنبال نمايد.
۳ــ رشد اخالقى و معنوى فرزندان مهم ترين وظيفٔه پدر و مادر است. فرزند، نتيجٔه ازدواج و 
ثمرٔه وجود پدر و مادر محسوب مى شود و هرگونه کوتاهى در اين مورد بخشودنى نيست. پدر و مادر 
نمى توانند مسئوليت خود را بر دوش ديگرى قرار دهند و با کوتاهى هاى خود، ديگران را مقصر بشمارند. 
به ميزانى که شرايط اجتماعى پيچيده تر مى شود، وظيفٔه پدر و مادر سنگين تر مى گردد؛ آنان هستند که 

فرزندى را به دنيا مى آورند و تحويل جامعه مى دهند. 
در اين مورد نيز پدر و مادر بايد برنامه هاى زندگى را به گونه اى سامان دهند که توانايى تربيت 
فرزندان را به دست آورند. البته اين توانايى به معناى تعليم و آموزش مستقيم نيست بلکه تربيت وقتى 
ميسر مى شود که ابعاد مختلف زندگى خانوادگى به درستى شکل گيرد. پدر بايد در خانواده حضورى 
مؤثر و مقتدرانه با مديريت عقلى داشته باشد؛ مادر بايد در دورٔه کودکى فرزند را سرشار از محبت کند، 



٣٠٦

هر دو بايد با يک ديگر رابطٔه صميمى داشته باشند و … .
اگر مرد به بهانٔه کسب درآمد بيشتر يا مهم بودن کارش کمتر با فرزندان خود ارتباط برقرار کند و 
در خانه حضور مؤثر نداشته باشد يا زن به بهانٔه کار در خارج از منزل نتواند فضاى درونى خانواده را 

با نشاط کند، تربيت فرزند آسيب مى بيند.
٧ــ انجام فعاليت شناسايى عوامل

دراين مرحله، دانش آموزان به بررسى وضع فعلى خانواده ها مى پردازند تا ببينند خانواده ها به هدف هاى 
حقيقى تشکيل خانواده نزديک مى شوند يا نه و چه عواملى سبب اين نزديکى يا دورى است.

موقعيت  به  نسبت  را  آن ها  نگاه  مى دهد،  افزايش  را  دانش آموزان  ارزيابى  توانايى  فعاليت،  اين 
خانواده تعميق مى بخشد و به صورت غيرمستقيم در تصميم گيرى هاى آيندٔه آنان تأثير مى گذارد. براى 

انجام دادن اين فعاليت مى توان از طرح زير استفاده کرد:
۱ــ اطالعات کافى پدر و مادر دربارۀ تربيت فرزندان   

۲ــ  عوامل درونى   
۳ــ   

… عوامل نزديکى   
۱ــ معاشرت با دوستان خانوادگى سالم و بافضيلت به هدف ها  

۲ــ عوامل بيرونى   
۳ــ   

…    
۱ــ کسب درآمد از راه هاى نامشروع   

۲ــ  عوامل درونى   
۳ــ   

… عوامل دورى   
۱ــ دسترسى آسان به کتاب ها، مجالت و فيلم هاى ناسالم از هدف ها  

۲ــ عوامل بيرونى   
۳ــ   

…    

که  نيست  نيازى  بنابراين،  نمى شود؛  طرح  سؤال  پايانى  کتبى  امتحان  در  فعاليت  اين  از  توجه: 
دبيران در هنگام تدريس جواب معينى براى اين فعاليت دراختيار دانش آموزان قرار دهند.
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٨ ــ توضيح دربارۀ وظيفۀ فرزندان در خانواده
در اين مرحله، دبير به ذکر اهميت وظيفٔه فرزندان مى پردازد و بر اين نکته تأکيد مى کند که هرکس 
در آينده آن چيزى را مى درود که اکنون مى کارد. هر رفتارى که امروز فرزندان با پدر و مادر خود داشته 
باشند، در آينده نيز فرزندانشان با آنان خواهند داشت. به همين جهت خوب است اين سؤال از طرف 

دبير مطرح شود: دوست داريد رفتار فرزندتان با شما چگونه باشد؟
پس از اين که آنان چند مورد را بيان کردند، آن گاه دبير سؤال کند: آيا اين موارد را خودتان در 

رابطه با پدر و مادر رعايت مى کنيد؟
٩ــ انجام فعاليت تفکر در آيات

را  فرزندان  وظايف  و  مى پردازند  درس  ابتداى  آيات  در  تفکر  به  دانش آموزان  قسمت،  اين  در 
استخراج مى کنند. 

از آيات ۲۳ و ۲۴ سورٔه اسراء، اين پيام ها را مى توان به دست آورد:
۱ــ احسان به پدر و مادر

۲ــ انجام دادن اين کارها در هنگام پيرى آن ها:
ــ نگفتن کوچک ترين سخن ناخوشايند به آن ها  

ــ دور نکردن آن ها از خود  
ــ کريمانه با آنان سخن گفتن  

ــ گستراندن بال مهربانى و محبت براى آن ها  
ــ طلب بخشش از خداوند براى آن ها.   
١٠ــ توضيح قسمت های برای مطالعه

در اين درس، دو «برای مطالعه» وجود دارد.
«برای مطالعٔه» اّول دربارٔه يکی از احکام ارزشمند اسالم است. بنابر حکم اسالم تأمين هزينٔه 
زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهدٔه مرد است اين حکم دارای آثار مثبت فراوان است؛ از جملٔه اين 
آثار، ايجاد فراغت خاطر برای زن است که بتواند کانون خانواده قرار گيرد و نقش مادری را به خوبی 
ايفا نمايد. از لوازم و نتايج اين حکم، احکام ديگری است که گاهی به آن ها اعتراض می شود، مانند 
نصف بودن ارث دختر نسبت به پسر. به دانش آموزان بايد اين نکته را ياد بدهيم که احکام اسالم دربارٔه 
خانواده، يک مجموعٔه مرتبط با هم هستند و هريک، در اين مجموعه، دارای جايگاه معّينی می باشند که 

وقتی به تنهايی و مستقل از آن جايگاه ارزيابی می شوند، ناقص و مبهم جلوه می کنند.
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برای تبيين درست احکام اسالمی دربارٔه خانواده، الزم است که ابتدا اهداف و اصول محوری 
خانواده را بشناسيم و همٔه احکام را در نسبت با آن محورها تبيين کنيم.

«برای مطالعٔه» دوم، داستان ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است. اين داستان 
از کتاب «خورشيد اسالم» تأليف استاد سيدعلی اکبر حسينی گرفته شده است. بسيار شايسته است که 
اين متن به عنوان پاياِن زيبای تدريس سال تحصيلی در کالس خوانده شود. نحؤه خواندن می تواند به 
اين صورت باشد که سه يا چهار نفر از دانش آموزان، قبالً متن را تمرين کنند و يک نفر خواندن اصل 
يکی به جای  متن را برعهده بگيرد و دانش آموزان ديگر، هرکدام، يکی از نقل قول ها را بخواند. مثالً 

پيامبر، سخن ايشان را بخواند، يکی به جای حضرت علی و يکی هم به جای حضرت فاطمه.
١١ــ اجرای گام هفتم

همان طور که قبالً  نيز يادآورى شد، گام ها همان قدم هايى است که بايد در زندگى برداريم و براى 
آن ها برنامه ريزى کنيم.

دانش آموزان از هم اکنون بايد براى آينده برنامه داشته باشند و خود را براى تشکيل خانواده آماده 
کنند. به همين منظور، چند برنامه به آنان پيشنهاد شده است که آنان را براى ازدواج آماده مى کند.

شايسته است اين گام ها در شرايط مناسبى در کالس اجرا شود. 

د) ارزش يابى از ميزان يادگيرى
۱ــ قرائت و ترجمٔه آيات

۲ــ بيان شرايط صحت عقد ازدواج
۳ــ تبيين نقش هاى خاص مرد در خانواده و علت واگذارى آن ها بر دوش مرد
۴ــ تبيين نقش هاى خاص زن در خانواده و علت واگذارى آن ها بر دوش زن

۵ ــ انجام دادن فعاليت بررسى
۶ ــ تبيين نقش هاى مشترک زن و مرد براى هدف پنجم (رشد و تعالى)

۷ــ انجام دادن فعاليت شناسايى عوامل
۸ ــ توضيح دادن دربارٔه وظيفٔه فرزندان در خانواده

۹ــ انجام دادن فعاليت پيام آيات
۱۰ــ مشارکت و همکارى در حين تدريس

۱۱ــ انجام دادن فعاليت هايى براى يادگيرى بيشتر و کسب نمرٔه تشويقى.
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى براى دبير
۱ــ تشريح وظيفۀ زنان مسلمان در خانواده از نظر پيامبر اسالم در جريان مالقات با 

اسماء دختر يزيد انصارى
رسول خدا ــ صلى الله عليه و آله ــ ترجيح داده بود زنان در تشييع جنازه شرکت نکنند، اسماء 
دختر يزيد انصارى، از طرف زنان مسلمان مدينه مأمور شد به نمايندگى آنان نزد رسول خدا برود و پيام 
گاليه آميز زنان مدينه را به رسول خدا (ص) ابالغ کند و جواب بگيرد. اسماء وقتى وارد شد که رسول 

خدا(ص) در ميان جمع اصحاب بود. عرض کرد:
«پدر و مادرم قربانت. من نمايندٔه زنانم به سوى تو. ما زنان مى گوييم خداوند عز و جل تو را هم 
بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان، تو تنها پيامبر مردان نيستى. ما زنان نيز به تو و خداى تو ايمان 
آورديم. ما زنان در خانه هاى خويش نشسته ايم، حاجت جنسى شما مردان را برمى آوريم، فرزندان شما 
ارجمند و  را در رحم خويش مى پرورانيم اما از آن طرف مى بينيم وظايف مقّدس و کارهاى بزرگ و 

پر   اجر و با     ارزش به مردان اختصاص يافته و ما محروميم.
شرکت  جنازه  تشييع  در  مى روند،  بيماران  عيادت  به  دارند،  جماعات  و  جمعه  توفيق  مردان 
صورتى که  در  دارند.  خدا  در راه  جهاد  توفيق  باالتر،  انجام مى دهند و از همه  مکّرر  مى کنند، حج 
براى  مى کنيم،  نگهدارى  را  شما  اموال  که  هستيم  زنان  ما  مى رود،  جهاد  يا  حج  به  مرد  يک  وقتى 
جامه هاى شما نخ مى ريسيم و فرزندان شما را تربيت مى کنيم. چگونه است که ما در زحمت ها شريک 
شما مردان هستيم اما در وظايف بزرگ و مقدس و کارهاى پراجر و پاداش شرکت نداريم و از همٔه 
آن ها محروميم»؟ رسول اکرم(ص) نگاهى به اصحاب کرد و فرمود: «آيا تاکنون از زنى سخنى تا اين 
حد خوب و منطقى و رسا در امور دين شنيده ايد؟» يکى از اصحاب گفت: «خيال نمى کنم اين سخن 

از خود اين زن باشد.»
رسول خدا به جواب اين مرد اعتنا نکرد. رو کرد به اسماء و فرمود: «اى زن، آن چه مى گويم 
درست فهم کن و به زنانى که تو را فرستاده اند نيز بگو. پنداشتى که هر که مرد شد، به واسطٔه اين 
کارها که برشمردى توفيق اجر و پاداش و فعاليت را مى يابد و زنان محروم اند؟ خير چنين نيست. زن 
اگر خوب خانه دارى و شوهردارى کند و نگذارد محيط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود، اجر 
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و پاداش و فضيلت و توفيقش معادل است با همٔه آن  کارها که مردان انجام مى دهند.۱»
حسين بن جهم مى گويد: «بر حضرت موسى بن جعفر(ع) وارد شدم؛ ديدم خضاب فرموده است. 
گفتم: رنگ مشکى به کار برده ايد؟ فرمود: بلى، خضاب وآرايش در مرد موجب افزايش پاک دامنى 
دست  از  را  عفاف  نمى آرايند،  را  خود  شوهرانشان  که  جهت  اين  به  زنان  از  برخى  اوست.  همسر  در 

مى دهند.۲»
۲ــ نقش مرد

از  قبل  و  بنشيند  غذا  سر  بر  خود  خانواده  اعضاء  با  که  نيست  مردی  هيچ  (ص):  اکرم  پيامبر 
شروع به خوردن بسم اللّه بگويند و در پايان غذا الحمداللّه گويند مگر آنکه خداوند ايشان را بيامرزد. 

(وسائل الشيعه، ج ٧، ص ١٦٢)
پيامبر اکرم (ص): مؤمن مطابق ميل خانواده اش غذا می خورد. (کافی، ج ٤، ص ١٢)

پيامبر (ص): تعجب می کنم از مردی که همسرش را کتک می زند درصورتی که خودش در کتک 
خوردن سزاوارتر از همسرش می باشد. (بحاراالنوار، ج ١٠٣، ص ٢٤٩)

پيامبر (ص): در مورد جزای شوهری که زن خود را آزار دهد و به او ظلم نمايد فرموده اند: نماز 
و اعمال نيک چنين شوهری قبول نمی شود، هر چند روزها روزه گيرد و عبادت به جا آورد و در راه 
خدا بنده آزاد کند و انفاق نمايد. عالوه بر آن اولين فردی است که وارد جهنم می شود. (بحاراالنوار، 

ج ٧٩، ص ٣٦٣)
امام باقر (ع): همان طور که شوهران دوست دارند زن خود را زينت شده ببينند، زن ها نيز دوست 

دارند شوهر خود را آراسته ببينند. (بحاراالنوار، ج ٧٦، ص ١٠١)
گروهی نزد امام باقر (ع) آمدند و مشاهده کردند که ايشان خضاب کرده اند. (موی سر خود را 
رنگ کرده است) از امام در اين مورد سؤال کردند. امام باقر (ع) فرمود: من مردی هستم که همسرم 

را دوست دارم و برای همسرم، خود را آراسته می کنم. (بحاراالنوار، ج ٤٦، ص ٢٩٨)
مالک بن اعين گويد: روزی نزد امام باقر (ع) [به خانٔه ايشان] رفتم و ايشان را مالقات نمودم 
درحالی که پوششی به رنگ قرمز تند داشت. هنگام ورود خنده ام گرفت. آن حضرت فرمود: گمان 
می کنی نمی دانم چرا می خندی؟ تو از آن لباسی که بر تن دارم خنده ات گرفته است همانا همسرم از من 
تقاضا کرده آن را بپوشم و من به دليل آن که همسرم را دوست دارم علی رغم تمايل خود آن را پوشيدم. 

۱ــ مسئلٔه حجاب، ص ۲۲۵
۲ــ کافى، ج ۵، ص ۵۶۷
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(کافی، ج ٦، ص ٤٤٧)
ابی الحسن (ع): آراستگی شوهر برای زن، عفت زن را زياد می کند. (بحاراالنوار، ج ٧٦، ص 

(٣٠٧
پيامبر (ص): هر کس از دوستان ما باشد، به همسرش بيشتر اظهار محبت می کند. (همسرداری، 

ابراهيم امينی، ص ٢٢٣)
امام صادق (ع): من گمان ندارم که بر ايمان مردی، خيری اضافه شود مگر آن که محبت و عالقه 

او به همسرش زيادتر شود. (وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٢)
پيامبر (ص): وقتی مرد به زن خود بامحبت می نگرد و زنش به او با مهر می نگرد خداوند به ديده 

رحمت بر آن ها می نگرد. (نهج الفصاحه، ص ١٢٤، ح ٦٢١)
حضرت علی (ع): زيبا خطاب کنيد تا زيبا جواب بشنويد. (غررالحکم، ص ١٣٩)

امام صادق (ع): وقتی کسی را دوست داری به او خبر بده. (بحاراالنوار، ج ٧١، ص ١٨١)
نمی رود.  بيرون  زن  قلب  از  هرگز  دارم»  «دوستت  که  همسرش  به  مرد  سخن  (ص):  پيامبر 

(وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٣)
مگر  را  آن ها  نمی نمايند  تحقير  و  بزرگوار  افراد  مگر  را  زنان  نمی نمايند  تکريم  (ص):  پيامبر 

فرومايگان. (نهج الفصاحه، ص ٣١٨)
پيامبر (ص): جبرئيل به من خبر داد و دربارهٔ زنان مرتب به من سفارش می کرد، به گونه ای که گمان 
کردم مرد حق ندارد به همسرش «اف» بگويد. جبرئيل اين گونه توصيه می کند: ای محمد تقوا را در 
مورد زنان رعايت کنيد، به درستی که آنان مانند نيمی از شما هستند. سپس نسبت به آنان دلسوز باشيد و 
قلبشان را نسبت به خود پاکيزه گردانيد تا در کنارتان بمانند؛ آنان را ناخوش نداريد و بر آنان غضب نکنيد 
و چيزی را که به ايشان داده ايد، جز با رضايت و اجازه آن ها، از ايشان نگيريد. (مستدرک الوسائل، 

ج ١٤، ص ٢٥٢)
ابن ابی يعفور گويد به امام صادق (ع) گفتم: ما دنيا را دوست داريم. امام (ع) فرمودند: در آن 
چه می کنيد؟ گفتم: ازدواج می کنيم، حج می رويم، مخارج خانواده را تأمين می کنيم، با برادرانمان ديدار 
می کنيم و به آن ها کمک می کنيم. امام به من فرمودند: اين ها دنيا نيست، آخرت است. (بحاراالنوار، 

ج ٧٣، ص ٦٢)
حضرت محمد (ص): خداوند نشستن مرد را در کنار همسرش از اعتکاف در مسجدالنبی بيشتر 

دوست دارد. (تنبيه الخواطر، ص ٣٦٢)
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پيامبر (ص): به زن خود خدمت نکند مگر صديق يا شهيد يا مردی که خداوند خير دنيا و آخرت 
او را بخواهد. (بحاراالنوار، ج ١٠٤، ص ١٣٢)

شد  وارد  ما  بر  پيامبر (ص)  روزی  فاطمه،  و  من  ازدواج  ابتدای  در  فرمود:  علی (ع)  حضرت 
درحالی که فاطمه بر سر ديگ غذا نشسته بود. حضرت خطاب به من فرمود: ای ابوالحسن: آن چه را 
می گويم از من بشنو!… ای علی! هر کس به خانواده اش خدمت کند، کفارٔه گناهان کبيره را پرداخت 
خواهد کرد. آتش خشم الهی را خاموش خواهد نمود و به پاداش کارش، همسر بهشتی و درجات عاليه 

نصيبش خواهد شد. (بحاراالنوار، ج ١٠٤، ص ١٣٢)
٣ــ نقش زن

امام باقر (ع): زن الزم است خودش را خوش بو کند. بهترين لباس هايش را بپوشد، به بهترين وجه 
زينت کند و با چنين وضعی صبح و شب با شوهرش مالقات کند. (بحاراالنوار، ج ١٠٣، ص ٢٢٨)

امام صادق (ع): …ام سلمه گويد: از حضرت زهرا (س) پرسيدم: آيا عطر و بوی خوش ذخيره 
کرده ای؟ فرمود: آری؛ رفت و شيشه عطری آورد و مقداری در کف دست من ريخت. بوی خوشی 

داشت که هرگز نبوييده بودم. (بحاراالنوار، ج ٤٣، ص ٩٥)
از امام باقر (ع) در مورد طال برای زنان سؤال شد. ايشان فرمودند: استفاده از آن هيچ اشکال 
ندارد. سزاوار نيست که زن خودش را معطل کند (يعنی از زيورآالت استفاده نکند) ولو آويختن گردنبندی 

به گردش باشد. (مکارم االخالق، ص ٩٤)
پيامبر (ص) به مردان خود: ناخن هايتان را کوتاه کنيد و به زن ها فرمود: ناخن خود را کوتاه 
نکنيد، چون کوتاه نکردن ناخن برای شما، سبب زينت بيشتر می شود (وسائل الشيعه، ج ٢. ص ١٣٤)

امام صادق (ع): زنی که ظرف آبی برای شوهرش بياورد، بهتر از عبادت يک سال نماز درشب ها 
و روزه در روزهاست و خدا در برابر هر ظرف آب، شهری در بهشت برای او بنا می کند و شصت گناه 

او را می بخشد. (وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ١٧٢)
امام صادق (ع): هر زنی که به منظور اصالح امور خانه، چيزی را از يک جای منزل به جای 
ديگر آن بگذارد، خداوند به او نظر رحمت می کند و کسی که خدا به او نظر رحمت کند، عذابش نخواهد 

کرد. (بحاراالنوار، ج ١٠٠، ص ٢٥١)
پيامبر (ص): هر زنی غذای گوارا برای شوهرش تهيه کند، خدا در بهشت خوراکی های گوناگون 
برای او خلق کند و به او بگويد بخور و بنوش در قبال آن زحمت هايی که در دوران گذشته کشيدی. 

(مستدرک الوسائل، باب ٦٠)
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از  فرزندان،  به  مهربانی  و  دادن  شير  و  حمل  وضع  و  بارداری  که  زن هايی  (ص):  اکرم  پيامبر 
ويژگی های آن هاست! اگر نسبت به شوهران رفتار ناروا نمی کردند، نمازگزار آن ها به دوزخ نمی رفت. 

(روضه المتقين، ج ٨، ص ٣٦٦)
امام باقر (ع): زن در حريم حضرت حق، شفيعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضايت شوهر 

ندارد. (نظام خانواده در اسالم، حجه االسالم حسين انصاريان، ص ٣٨٣)
پيامبر (ص): هيچ زنی نيست که شوهرش را يک بار آب دهد مگر اين که برای او از يک سال 
که روزهايش روزه باشد و شب هايش به عبادت مشغول باشد، بهتر است؛ و خداوند در برابر هر بار کار 
او شهری در بهشت برای او بنا می کند و شصت گناه او را می بخشد. (ارشاد القلوب، حسن ديلمی، 

ص ١٧٥)
٤ــ نقش زن از نگاه نقادان فرهنگ غرب

پائه  بر  زنانگی  روانشناسی  می شود،  تعريف  محبت آميز  ارتباطات  با  زنانگی  مکد:  هنری  دکتر 
رسيدگی و عالقه به همسر و فرزندان و در مقابل مشاهدٔه اين که آنان به شما نياز و دوستتان دارند. زنان، 
مولد عشقند؛ مولدی که بسيار شبيه قلب کار می کند. زنان، خالق خانواده اند؛ خانواده ای که بنيان جامعه 

و بنيانگذار آينده است. (فمينيسم، شکست افسانه آزادی زنان، ج ١، ص ــ ص ٢٢١ــ٢٢٠)
به  آن  در  فرزندانش  که  آشيانه ای  اوست،  خانوادٔه  مسلمان،  زن  تمرکز  نقطٔه  مکد:  هنری  دکتر 
دنيا می آيند و بالنده می شوند، او سازندٔه اين آشيانه و ستونی است که نگهدارندٔه زندگی معنوی خانواده 
است؛ فرزندان را پرستاری کرده و آن ها را تربيت می کند و برای همسر خود حامی و پناهگاه است. در 
مقابل، ملکٔه زيبايی آمريکايی جلوی چشم ميليون ها بينندٔه تلويزيونی عريان می خرامد. او يک فمينيست 
است و به خود تعلّق دارد اما در عمل به شکل متناقضی، جزو دارايی های عمومی است. او به هيچ کس 
حراج  به  را  خود  هميشه  می فروشد، او  خريدار  باالترين  به  را  خود  بدن  دارد. او  تعلّق  کس  همه  به  و 
می گذارد. (فاسد شدن زنانگی آمريکايی، دکتر هنری مکد. ر.ک فمينيسم شکست افسانه آزادی زنان، 

ج ١، ص ٢١٤)
جسيکا اندرسن: فرهنگ مصرفی غرب، اصل را بر اشتغال زن در بيرون از خانه گذاشته است 
و اين باعث فشار روزافزون روحی و روانی بر زنان و مادران جوامع غربی شده است. لذا در دهٔه اخير، 
شاهد بازگشت داوطلبانٔه زنان شاغل به عرصٔه خانواده و احيای وظايف مادرانه بوده ايم. (افتخار مادر 

بودن، جسيکا اندرسون، ص ــ ص ١٣٧ــ١٣٦)
نانسی لی دموس: يکی از تحفه های نامبارک انقالب فمينيستی برای اقتصاد ما، اين تصور است 
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که زندگی با درآمد تک نفره اداره نمی شود درحالی که لزوماً اين گونه نيست و خداوند وظيفٔه نان آوری 
را به عهدٔه مرد گذاشته است. (دروغ هايی که زنان باور می کنند و حقايقی که آن ها را آزاد می سازد، 

نانسی لی دموس، ص ٧٥)
نظرسنجی، لوس آنجلس تايمز نشان داد که ٧٩ درصد زنان  ويليام کاردنر: در آمريکا در يک 
آمريکايِی شاغِل دارای فرزند، اگر بتوانند در خانه با کودکان خود بمانند، از شغل خود دست خواهند 

کشيد. (جنگ عليه خانواده، ويليام گاردنر، ص ٢٢٠)
ماکتيا گارت: زنان فرصت می يابند کارهای زيادی انجام دهند اما در بسياری از موارد ديگر ما 
(زنان) بازنده هستيم، چرا که عشِق آزاد به معنای عشِق عادی از هرگونه تعّهد، مسئوليت و صميميت، 
در واقع آزادی برای مردان است نه زنان، چون در اين صورت مردان راحت می شوند. (دختران به 

عفاف روی می آورند، وندی شليت و نانسی لی دموس، ص ٧٩)
بچه ها  بازنده ها  اصلی ترين  خانوادگی،  وظايف  و  شغل  بين  منازعه  در  گنوز:  فاکس  اليزابت 
لی دموس،  نانسی  می سازد،  آزاد  را  آن ها  که  حقايقی  و  می کنند  باور  زنان  که  (دروغ هايی  هستند. 

ص ٧٦)
نانسی لی دموس: بگذاريم فرزندانمان از فرصت بی نظير بزرگ شدن در خانه برخوردار شوند. 
(فمينيسم داستان زندگی من نيست، اليزابت فاکس گنوز، ر.ک فمينيسم شکست افسانه آزادی زنان، 

ج ٤، ص ــ ص ٦١ ــ٦٠)
نانسی لی دموس: تحريک زنان برای احساس نارضايتی از خانه داری و از خانه بيرون کشيدن 
آن ها، نتيجه ای جز استرس بيش از اندازه برای آنان نداشته است و بسياری از زنان ديگر نمی توانند 
بدون کمک متخصصان و داروها زندگی کنند. (دختران به عفاف روی می آورند، وندی شليت و نانسی 

لی دموس، ص ــ ص ٢٦١ــ٢٦٠)
دکتر الرا شلسينگر: بسيار مسرورم که در سن سی و پنج سالگی به اين واقعيت دست يافتم که 

پيشرفت زن از درون کانون خانواده صورت می گيرد. (قدرت زن، دکتر الرا شلسينگر، ص ١٢٩)
تونی گرفت: من از لحاظ بيولوژيکی، مادری را شخصاً امری مسلّم می دانم؛ مادری جزء الينفک 

زن بودن است. (زن بودن، دکتر تونی گرفت، ص ٨٥)
ويليام گاردنر: زنان در جامعه نقشه ويژه ای دارند که هيچ مردی دارای آن نيست. آن ها می توانند 
يک موجود انسانی ديگر را در بطن خود بپرورند و به جامعٔه بشری ارائه دهند… همٔه مردان نسبت به 
گاردنر،  ويليام  کانادا،  تأسف آور  دارند. (وضعيت  فطری  احترام  احساس  حيات،  طبيعی  واقعيت  اين 
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ر.ک وای وای اروپا، ج ١، ص ٩٧)
تونی گرفت: زن امروزی هر چند مايل است بر ويژگی های مردانه اش تکيه بزند و به جای عشق 
در تعقيب قدرت باشد، اما هم چنان اشتياق مادری را حفظ کرده است و فعال تر از هميشه در جستجوی 

ابراز آن است. (زن بودن، دکتر تونی گرفت، ص ٧٤)
ويليام گاردنر: برای يک زن، هيچ چيز شکوهمندتر و با اهميت تر از به وجود آوردن يک انسان 
و پرورش آن نيست. (وضعيت تأسف آور کانادا، ويليام گاردنر، ر.ک وای وای اروپا، آمريکا، ج ١، 

ص ٩٨)
کارولين گراگليا: بيشتر مادران کششی شديد برای نزديک بودن به کودکان خردسال خود دارند. 

(فمينيسم در آمريکا تا سال ٢٠٠٣، کارولين گراگليا، ج ٢، ص ١٠٤)
بالبی: کودک همان قدر که به غذا نياز دارد، به حضور مادر نيز نيازمند است. و غيبت مادر، 
ناگزير، حس نيرومندی از ُخسران و خشم ايجاد می کند. (به نقل از بالبی در کتاب دلبستگی، فقدان و 

نيز کتاب پايگاهی مطمئن، ر.ک جنگ عليه خانواده، ويليام گاردنر، ص ٢٢٢)
نيازهای  به دليل  که  مادرانی  از  زيادی  تعداد  که  می شود  مشاهده  خوشبختانه  بی رنيزل:  دونالد 
مالی مجبورند وارد بازار کار شوند، ترجيح می دهند به صورت تمام وقت در کنار بچه های کوچک خود 
باشند. اين اولويت بندی، منعکس کنندٔه نياز بيولوژيکی و فطری آنان به انجام وظيفٔه تربيتی است. آن ها 
می دانند که ايفای نقش مادری مهم ترين کار و مشغوليت است. (نظريه های روانشناسی و مهد کودک، 

دونالد بی رينزلی، چه کسی گهواره را تکان خواهد داد؟ فمينيسم در ترازوی نقد، ج ٩)
اجازه  آن ها  به  چون  دارند  اهميت  خيلی  فمينيست ها  برای  مهدکودک ها  ميستر:  زنيس  کارل 
می دهند به زنان بگويند می توانند از زير بار تصميم گيری سرنوشت ساز و ترسناک (در زمينٔه بزرگ کردن 
فرزند خود) فرار کنند. (مقالٔه بزرگ کردن کودکان در اين دنيای پر دردسر، کارل زنيس ميستر، ر.ک 

چه کسی گهواره را تکان خواهد داد؟ جمعی از نويسندگان، ص ٢٨)
وندی ِدرسکين: استرسی که بچه های مهدکودکی احساس می کنند،… به دليل جدايی طوالنی مدت 
از والدين خود است. (مقاله مهد کودک از ديدگاه بچه ها، وندی درسکين، ر.ک چه کسی گهواره را 

تکان خواهد داد؟ جمعی از نويسندگان، ص ٤٣)
ــ آخرين پژوهش (دربارٔه مشکالت رفتاری کودکان مهدکودک) مشخص می کند که ١٤ درصد 
از کودکان تمام وقت مهدکودک پرخاشگر هستند، درحالی که اين رقم در مورد کودکانی که در خانه 

نزد مادر هستند، ٩ درصد است. (فمينيسم در آمريکا تا سال ٢٠٠٣، ج ١، ص ٣٠١)
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٥ ــ رابطۀ زن و شوهر
ــ واژٔه «معروف»، ٣٨ بار در قرآن ذکر شده که ١٩ مورد آن، توصيه به مردان در باب معاشرت 

و رفتار خوب با زنان است.
پيامبر (ص): هنگامی که شوهر، دست همسرش را می گيرد، گناهان هر دو از ميان انگشت های 

آنان فرو می ريزد. (کنزالعمال، ج ١٥، ص ٢٧٦)
می کند.  محبّت  اظهار  بيشتر  همسرش  به  باشد،  کامل تر  انسان  ايمان  چه  هر  (ص):  پيامبر 

(مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٧)
پيامبر (ص): وقتی مرد به زن خود با محبّت می نگرد و زنش به او با مهر می نگرد، خداوند به ديدٔه 

رحمت بر آن ها می نگرد. (نهج الفصاحه، ص ١٢٤، ج ٦٢١)
پيامبر (ص): لبخندهای زن و شوهر به روی هم، به هنگام برخورد با يکديگر و يا هنگام خداحافظی 

صدقه است و به اندازٔه انفاق فی سبيل اللّه ارزش دارد. (کافی، ج ٥، ص ٥٦٩)
حضرت علی (ع): زمانی که به همسرم فاطمه (س) نگاه می کردم، با نظر به او اندوه و حزن از من 

رخت برمی بست. (مناقب خوارزمی، ص ٢٥٦)
علی (ع) وقتی فاطمه (س) را صدا می کرد به او می گفت: بَنۡفسی َانِۡت (جانم فدايت). و فاطمه(س) 
که علی (ع) را صدا می زد، می گفت: روحِی لروِحَک الِفداء (زندگی من قربان تو، هستی من فدای تو). 

علی (ع) به فاطمه (س) می گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. (بحاراالنوار، ج ٩٣، ص ٢٧٢)
رسول خدا (ص): جبرئيل آن قدر دربارٔه زنان سفارش کرد که من گمان کردم که جايز نيست 
برای مرد که به همسرش حتی ُاف و سختی لطيف تر از گل بگويد. بهترين شما آن است که با زنان بهترين 

باشد. (سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٣٦)
پيامبر (ص): به ما اهل بيت هفت چيز داده شده که به احدی قبل و بعد از ما چنين عطا نشده و 

آن ها عبارتند از: … و محبّت به همسر. (کافی، ج ٥، ص ٣٢٠)
پيامبر (ص): هرچه ايمان انسان کامل تر باشد، به همسرش بيشتر اظهار محبّت می کند. (مستدرک، 

ج ١٤، ص ١٥٧)
 ،٥ ج  (کافی،  است.  پيامبران  خوی  و  خلق  از  (زن)،  همسر  داشتن  دوست  (ع):  صادق  امام 

ص٣٢٠)
امام صادق (ع): هر کس محبتش نسبت به ما اهل بيت زياد شود، محبتش نسبت به زنش زياد 

می شود. (بحار، ج ٦٦، ص ٢٨٧)
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امام صادق (ع): من گمان ندارم که بر ايمان مردی، خيری اضافه شود مگر آن که محبت و عالقه 
او به همسرش زيادتر شود. (من ال يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٤)

امام رضا (ع): خداوند تبارک و تعالی بر افراد مؤنث رئوف تر است تا مذکر و هيچ مردی، همسر 
خود را خشنود نکند، مگر اين که خداوند او را در قيامت خشنود کند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی، 

حديث ٢٧٣١٩)
حضرت علی (ع): شما مردان را به خوش رفتاری با همسرانتان سفارش می کنم. (بحاراالنوار، 

ج ٧٧، ص ٤٠٧)
امام صادق (ع): هرچه محبت زن (همسر) در قلب مرد، زيادتر شود فضيلت ايمانش زيادتر گردد. 

(وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ١١)
امام صادق (ع): هر کس محبتش نسبت به ما اهل بيت زياد شود، محبتش نسبت به زنش زياد 

می شود. (بحار، ج ٦٦، ص ٢٨٧)
پيامبر اکرم (ص): انسان های بزرگوار، زنان را گرامی می دارند و افراد پست به آن ها اهانت روا 

می دارند. (نهج الفصاحه، ص ٣١٨)
پيامبر اکرم (ص): هر مردی که به صورت همسرش سيلی بزند، خدا به فرشتٔه مأمور دوزخ دستور 
مسلمانی  زن  موهای  بر  را  دستش  که  مردی  هر  و  بزنند  صورتش  بر  سيلی  هفتاد  دوزخ  در  که  می دهد 
بگذارد (يعنی برای اذيت، موی سرش را بگيرد)، در دوزخ دستش با سيخ های آتشين کوبيده می شود. 

(مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ٥٥٠)
پيامبر (ص): چگونه مردی از شما مردان، همسر خود را می زند، آنگاه با او هم آغوش می گردد؟! 

(وسائل، ج ٢٠، ص ١٦٧)
پيامبر (ص): من در شگفتم از کسی که زنش را می زند، حال آن که او به زدن سزاوارتر است. 

(بحار، ج ١٠٣، ص ٢٤٩)
با  حال  همه  در  دليل  همين  به  قهرمان،  يک  نه  است،  خوش بو  گلی  زن،  همانا  علی (ع):  امام 
او مدارا نما و با او نيکو مصاحبت کن تا زندگی ات با خوشی باشد. (من ال يحضره الفقيه، ج ٣، ص 

(٥٥٦
امام علی (ع): در هر حال با زن ها مدارا کنيد و با زبان خوش با آن ها سخن بگوييد (بحاراالنوار، 

ج ١٠٣، ص ٢٢٣)
پيامبر اکرم (ص): مردی که بر بداخالقی زنش (به خاطر خدا) صبر کند، خداوند به ازای هر صبری 
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ثوابی مانند اجر صبر ايوب بر باليی که به او رسيد عطا می کند. (بحاراالنوار، ج ٧، ص ٢١٦)
پيامبر اکرم (ص): لبخندهای زن و شوهر به روی هم، به هنگام برخورد با يکديگر و يا هنگام 

خداحافظی صدقه است و به اندازه انفاق فی سبيل اللّه ارزش دارد. (کافی، ج ٥، ص ٥٦٩)
پيامبر (ص): خوب ترين شما آن کسی است که با همسر خود نيکو رفتار کند. (مستدرک الوسائل، 

ج ١٤، ص ٢٥٥)
تا  مدارا،  ١ــ  می باشد:  چيز  سه  نيازمند  شوهر  شوهر،  و  زن  بين  ارتباط  در  صادق (ع):  امام 
محبت و عالقٔه زن را جلب نمايد. ٢ــ خوش رفتاری با او ٣ــ پيراستن ظاهرش در مقابل ديدگان او 
و گشاده دستی با وی. زن نيز در روابط خود با همسرش بی نياز از سه ويژگی نيست: ١ــ يکرنگی تا 
آن جايی که شوهرش در هر حالتی خوش يا ناخوش، به وی اطمينان کند. ٢ــ تعهد به او تا به هنگام 
خطا شوهر به او توجه نمايد. ٣ــ اظهار عشق و عالقه به همسر، ظاهری جذاب در برابر ديدگان او. 

(تحف العقول، ص ٣٢٣)
٦ ــ رابطۀ زن و شوهر از ديدگاه برخی نقادان فرهنگ غرب

دکتر هنری مکد: کشمکش بر سر قدرت، رابطٔه زن و مرد را تيره می کند. اين، يعنی مرگ عشق. 
و  انتقاد  با  نمی تواند  زن  بدانند.  مرد  را  خود  مردانه شان  شخصيت  دادن  دست  از  با  نمی توانند  مردها 
        ،١ ج  زنان،  آزادی  افسانه  شکست  باشد. (فمينيسم،  داشته  رضايتمندی  رابطٔه  مرد  کشيدن  چالش  به 

ص ــ ص ٢٢٣ــ ٢٢٢)
دوستان،  مادر،  رسانه ها،  جامعه،  مرد  ضد  تعليمات  تحت تأثير  مدام  زن  شلسينگر:  الرا  دکتر 
مجالت و مدرسه بوده است. اين ديدگاه منفی، آنان را نسبت به مردان بدبين کرده است. چگونه زنی 
می تواند با همسر خود همدل و همراه باشد درحالی که مدام به او مظنون است و در مقابل او حالت 
دفاعی به خود می گيرد؟ در حالی که آموخته است محبّت کردن و عشق ورزيدن به همسر موجب از 
خود بيگانگی او خواهد شد؟ چگونه می تواند ازدواج موفقی داشته باشد زمانی که تنها و تنها به خود 
الرا  دکتر  زن،  (قدرت  نمی گذارد؟  ارج  را  همسر  به  عشق  و  خانه داری  مادری،  وظيفٔه  و  می انديشد 

شلسينگر، ص ١٣٧)
دکتر تونی گرفت: تسليم شدن در جنگ به معنای شکست است. ولی تسليم شدن در عشق برای 

يک زن به معنای پيروزی است. (زن بودن، دکتر تونی گرفت، ص ٣٢)
همين  کند. به  برای خود حفظ  نمی تواند او را  نپذيرد،  همان گونه که هست  مرد را  ــ اگر زنی 
دليل است که بسياری از زنان، مردان مورد عالقه شان را ــ همان مردانی که صادقانه و خالصانه عشق 
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زنانشان هستند ــ از دست می دهند. (زن بودن، ص ١٥٣)
ــ هر ابلهی می تواند روز و شب با مردش دعوا کند. به زنی باهوش و قوی نياز است تا مردش 

را خلع سالح کند، نه با خشم بلکه با عشق. (زن بودن، ص ٢١٤)
ــ معموالً زن است که با سمِت عاطفی رابطه، بيشتر در تماس است، اکثر اوقات او است که بايد 

اسلحه اش را به نام عشق بر زمين بگذارد و اعالم آتش بس کند. (زن بودن، ص ١٨٠)
ــ دکتر الرا شلسينگر: هميشه سعی کنيد برای همسرتان يک معشوق واقعی باشيد. و مطمئن 
باشيد که در ازای آن، او هم برای شما يک مرد تمام عيار خواهد بود. (قدرت زن، دکتر الرا شلسينگر، 

ص ٢٨٠)
ــ باز هم می گويم، اگر ما به شادابی روحی شوهرمان اهميت بدهيم، درخواهيم يافت که احتياجات 

ـ ٦٥) آنان بسيار ساده و قابل اجراست. (قدرت زن، دکتر الرا شلسينگر، ص ــ ص ٦٦ ـ
بس  آسايشی  و  آرامش  به  همسرتان  جنسی  نيازهای  به  گفتن  پاسخ  با  شلسينگر:  الرا  دکتر  ــ 
لذت بخش خواهيد رسيد، بيش از گذشته احساس زن بودن و خوشی خواهيد نمود، خود را به همسر 
خود نزديک تر خواهد يافت، مسائل و مشکالتی که با همسرتان داشتيد به نظرتان بی اهميت جلوه خواهند 
کرد و همسرتان خود را کامالً متعلّق به شما خواهد دانست. اين ها تنها چند نمونٔه کوچک است. (قدرت 

زن، دکتر الرا شلسينگر، ص ٥٥)
ــ دکتر الرا شلسينگر: هيچ گاه به خاطر داليل بيهوده ای مثل بی حوصلگی و خستگی، خود را 

از لذت داشتن رابطٔه جنسی با همسرتان محروم نکنيد. (قدرت زن، ص ٢٦٩)
ــ دکتر تونی گرفت: زن امروزی به راستی آموخته است تا در داد و ستد، زبانش را گاز بگيرد. 
او نمی خواهد دستی را که به وی غذا می دهد قطع کند؛ دستی که سابقاً متعلّق به مردش بوده است ولی 
اکنون به رئيسش… مرد يا زن… تعلّق دارد. درواقع احترامی را که زنان در گذشته برای همسران و 
دلدادگانشان قائل بودند اکنون به افراد متعددی در بازار کار انتقال داده اند. در حوزٔه کاری، زنان به 
اين نتيجه رسيده اند که با احترام گذاشتن به ديگران، خود آن ها نيز متقابالً پاداش می گيرند. اين موضوع 
در زمينٔه عشق نيز صادق است، ولی متأسفانه امروزه آن را تحت عناوين تمکين کردن از مرد، گناهی 
درنهايت، منتهای بی احترامی به زن تلّقی می کنند. (زن بودن، دکتر  مرگبار، خيانت به جنبش زنان و 

تونی گرفت، ص ٩٥)
ــ دکتر تونی گرفت: گوش سپردن، حاضر بودن و با قلب و ذهنی باز، ديگری را پذيرا بودن، 
همواره از مهم ترين نقش های زن بوده است. اکثر زنان اين کارها را به طور طبيعی انجام می دهند ولی بر 
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اثر آموزه های فمينيستی، عده ای از زنان به ابراز وجود، پرخاشگری و نمايش قدرت مبادرت می ورزند 
که به گونه ای ديوانه وار، غرايز زنانه شان را در ارتباط با عشق و پيوستگی خدشه دار می کند. (زن بودن، 

دکتر تونی گرفت، ص ٢٣)
ــ دکتر تونی گرفت، بسياری از زنان امروزی پی برده اند که می توان از سلطه طلبی مردان به گونه ای 
پنهان لذت برد، زيرا آنان آموخته اند که… سر فرود آوردن می تواند متضّمن آسايشی تمام معنا باشد. (زن 

بودن، دکتر تونی گرفت، ص ــ ص ١٣٣ــ١٣٢)
ــ دکتر هنری مکر: زن ها خواستار قدرت مردانه هستند اما اين قدرت بايد در يک مرد باشد. 
زن بدون همسرش احساس می کند که مانند کشتی بدون سّکان است. هم چنين مرد بدون زن، سّکان 
بدون کشتی است. مرد نمی تواند زنی را دوست داشته باشد که بر سر قدرت با او رقابت می کند… زن ها 
نمی توانند مردانی را که با آن ها رقابت می کنند دوست داشته باشند. زن ها به دنبال مردانی باالتر از خود 

هستند. (فمينيسم، شکست افسانه آزادی زنان، ج ١، ص ــ ص ٢٢٣ــ٢٢٢)
مرد،  به  رهبری  اختيار  اعطای  با  که  است  رسيده  فرا  آن  زمان  ديگر  بار  گرفت:  تونی  دکتر  ــ 

امتيازات و قدرت را برباييد و به او تعلق پيدا کنيد. (زن بودن، ص ٢١٣)
٧ــ اخالق جنسى در غرب

ــ سکس، تجارت جديد:
مؤسسٔه تحقيقاتى ريپ ايز مى گويد: تجارت سکس در حال حاضر جايگزين قاچاق مواد مخدر 
ميليارد دالر سود دارد. فقط  و اسلحه است. مخاطرات اين تجارت بسيار کمتر است و ساالنه ۵۲ 
هر سال ۵۰۰ هزار زن به اروپاى غربى قاچاق مى شوند که ۶۰ درصد اين کار توسط باندهاى روسى و 
اوکراينى انجام مى گيرد. ۳۰ هزار دختر و زن تايلندى در ژاپن روسپى گرى مى کنند که فقط ۸ هزار نفر 

آنان اجازٔه قانونى دارند.
ميزان تجاوز به عنف در مناطقى از امريکا که روسپى گرى آزاد است (مثل نوادا)، چهار برابر 

بيشتر از مناطقى است که روسپى گرى ممنوع است.
۸۶ درصد روسپيان امريکايى و ۵۳ درصد روسپيان سراسر جهان مورد خشونت فيزيکى قرار مى گيرند 

و ۸۸ درصد روسپيان امريکايى و ۴۷ درصد روسپيان جهان، دچار آسيب هاى روحى و روانى اند.۱
ــ موقعيت خانواده در غرب

نوئل هورنور در مقاله اى تحت عنوان «غرب و گرداب فساد جنسى» مى نويسد:

١ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۶
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دهٔه۱۹۶۰دهٔه انقالب جنسى غرب بود و اکنون همه چيز به شهوت و فساد آلوده شده است …
از هر پنج نفر کودک امريکايى که در سال ۱۹۸۶ به دنيا آمده اند، سه نفر تا قبل از ۱۸ سالگى 
شاهد طالق والدين خود بوده اند. بيش از ۶۰ درصد جوانان زير ۲۰ سال و بيش از ۲۰ درصد جوانان 
زير ۱۶ سال روابط نا مشروع جنسى دارند. ۴۱ درصد دختران پيش از بلوغ و قبل از آن که از لحاظ 

جنسى آماده باشند، براى روابط جنسى تحت فشار قرار گرفته اند.
از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تولدهاى نامشروع در آمريکا ۴۰۰ درصد افزايش يافته است. در ابتداى دهٔه 
قرن ۲۱ (هم اکنون) از هر دو کودک امريکايى، يکى نامشروع به دنيا مى آيد. ۷۵ درصد حاملگى هاى فعلى 
خارج از ازدواج صورت مى گيرد. ۸۰ درصد اين مادران گرفتار فقر و وابسته به دولت مى شوند. روزانه 
۱۳۰۰ کودک نامشروع به دنيا مى آيد و ۱۱۰۰ کودک نامشروع سقط مى شود. در سوئد بيش از نيمى 

__ ١ است.۱
ازکودکان به پدر و مادران ازدواج نکرده تعلق دارند. آمار فرانسه و انگليس در حد   ٣

پل ويتز در مقالٔه «پاسخ دين و دولت در قبال بحران خانواده» مى گويد:
هزينه هاى اجتماعى و اقتصادى فروپاشى خانواده عبارت اند از:

۱ــ افزايش غيرقابل تصور فرزندان نامشروع که با مادران خود تحت پوشش کمک هاى دولت 
قرار دارند؛ 

۲ــ افزايش مشکالت روانى و روحى؛
۳ــ فقدان سالمتى؛

۴ــ خطرات جدى تر تجاوز به کودکان؛
۵ ــ ازدياد ناهنجارى هاى آموزشى؛

۶   ــ روى آوردن به استفادٔه افراطى از داروها؛
۷ــ نسبت باالى ارتکاب جرم و جنايت و … .

احتمال طالق زوج هايى که هفته اى  برقرار است.  فرزند دار شدن رابطه  ميان تقيدات مذهبى و 
يک بار به کليسا مى روند، ۱۸ درصد است؛ حال آن که اين احتمال در کسانى که تقّيد کمترى دارند، 
بدون  داشته اند،  مذهبى  والدين  جوانانى که  نشان مى دهد که  هلند  در  تحقيقى  نتايج  درصد است.   ۴۷
هم خانگى يا با هم خانگى کوتاه مدت ازدواج مى کنند (هم خانگى به معناى داشتن دوست دختر يا پسر 
در خانه است). در کنفرانس «خانواده هاى پايا و استوار» همٔه محققان اذعان کردند که «خوى معنوى 
و دينى» مهم ترين ويژگى خانواده هاى استوار است. من به جرئت مى گويم که دولت سکوالر نمى تواند 

۱ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۷
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وضعيت خانواده را سامان دهد.۱
پل ويتز در مقالٔه «زوال خانواده» دربارٔه وضعيت خانواده در امريکا مى گويد:

آمار زايمان زنان ازدواج نکرده از ۱۴/۱ در هر هزارنفر در سال ۱۹۵۰ به ۴۳/۸ در سال ۱۹۹۰ 
(۳۱۰ درصد افزايش) رسيده است. تعداد زايمان ها از ۱۵۰ هزار کودک نامشروع در سال ۱۹۵۰ به 
يک ميليون و ۱۵۰ هزارکودک در سال ۱۹۹۰ رسيده است. رقم زايمان دختران زير ۲۰ سال از طريق 
نامشروع در طول اين دوره ۳۳۷ درصد افزايش داشته است. در همين دوره رقم خودکشى ۳۰۰ درصد 

افزايش داشته است …
احتمال طالق زوج هايى که پيش از ازدواج مدتى با هم زندگى (هم خانگى) داشته اند، بيشتر از 
آن ها  پذيرش  و  کمتر  هم خانه  زوج هاى  ازدواج  احتمال  نداشته اند.  زندگى اى  چنين  که  است  آن هايى 
نسبت به طالق بيشتراست. معموالً فرزندان طالق دست به زندگى هم خانگى مى زنند. زنانى که زندگى 
محققان،  خيانت مى زنند. به نظر  بيشتر دست به  ازدواج با هم خانٔه خود،  داشته اند، پس از  هم خانگى 
مستقيم  رابطٔه  ازدواج،  از  پس  خانوادگى  بى کيفيت  روابط  و  ازدواج  از  پيش  هم خانگى  زندگى  ميان 
وجود دارد. زنانى که رابطٔه هم خانگى دارند، ۵ برابر بيش از زنانى که بدون هم خانگى ازدواج کرده اند، 
مورد خشونت شديد شريک جنسى خود قرار مى گيرند. هم اکنون ۳/۳ ميليون زوج هم خانه۲ در امريکا 

وجود دارد۳.
٨ ــ تفاوت ديدگاه ها

رونالد اينگلدمارت در مقالٔه «برخورد حقيقى تمدن ها» مى گويد: مهم ترين تفاوت تمدن غرب با 
اسالم در نگاه اين دو تمدن به امور اخالقى و جنسيتى مانند طالق، سقط جنين، هم جنس بازى است. 
او مى گويد: ۹۹ درصد مردم مصر و بنگالدش، ۹۴ درصد مردم ايران و ۹۲درصد مردم هند، هم جنس 
بازى را نفى مى کنند. اما فقط ۳۲درصد مردم امريکا، ۲۶ درصد مردم کانادا، ۲۵ درصد مردم انگليس 

و ۱۹ درصد مردم آلمان هم جنس بازى را نفى مى کنند.۴
نشرئه اشپيگل دربارٔه برده دارى عصر جديد مى گويد:

فروش کودکان و دختران نابالغ در منطقه اى در جمهورى چک، به عنوان کااليى جنسى به مردان 
۱ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۹

۲ــ زوج هم خانه، دختر و پسرى هستند که بدون ازدواج و صرفاً براساس رابطٔه دوستى با هم زندگى مى کنند. اين تحقيق نشان مى دهد 
که روابط دختر و پسر، قبل از ازدواج چه آسيب هايى را درپى دارد.

۳ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۱۰
۴ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۱
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ـ چهار ساله تا نوجوانان ۱۳ــ۱۴ ساله به فروش مى روند. پارلمان  آلمانى انجام مى گيرد. حّتى  کودکان سهـ 
آلمان نسبت به اين موضوع اظهار نگرانى کرده است.۱

«بيل مک کيبن» در مقالٔه «تأملى در مورد خانواده هاى تک فرزندى» مى گويد:
زنان امريکايى به عللى از اين قبيل از مادر شدن گريزان اند: 

۱ــ از دست دادن اوقات فراغت؛
۲ــ برهم خوردن برنامه هاى آتى؛

۳ــ از دست دادن زيبايى و جذابيت؛
۴ــ ازدست دادن آزادى 

۵ ــ کاهش توانايى و جذابيت جنسى
همان طور که مى بينيد، همٔه اين عوامل ناشى از ديدگاه سطحى به زندگى و غفلت از ارزش هاى 

متعالى و هدف هاى معنوى است.

۱ــ نشرئه سياحت، شمارٔه ۶
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ب) منابع
عالوه بر منابع ذکر شده در دو درس قبل

۱ــ آيت الهى، زهرا؛ زن و خانواده (براى معلم)
۲ــ بافکار، حسين؛ کانون مهر، مرکز پژوهش هاى اسالمى صدا و سيما (براى معلم)

۳ــ شرفى، محمدرضا؛ خانوادٔه متعادل (براى معلم و دانش آموز)
۴ــ عدالتيان، هدى؛ نامه اى به خواهرم، نشر شاملو (براى دانش آموز)

۵ ــ کريمى، حميد؛ حقوق زن، کانون انديشٔه جوان (براى معلم و دانش آموز)
۶  ــ کاوى، استفان، ترجمه سوسن ملکى؛ هفت عادت خانواده، نشر مادر (براى معلم)

۷ــ مينوس، اندرو، ترجمه وحيد افضلى راد؛ آخرين راز شاد زيستن (براى معلم)
(براى  اسالمى  فرهنگ  نشر  دفتر  خانواده)،  سعادت  (الفباى  زندگى  راه  جواد؛  محدثى،  ــ   ۸

دانش آموز)
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نمونه سؤاالت کتاب دين و زندگى (۳) 

درس اّول: هدايت الهی 
١ــ آيا به حکم عقل در موارد زير مى توان اعتماد کرد؟ چرا؟ 

ــ سعادت انسان در دنيا و آخرت 
ــ تدوين يک برنامه جامع براى زندگى 

٢ــ اگر کسى در پاسخ به سؤال «چگونه بايد زيست؟» بگويد «تنها بايد از لذت هاى مادى بهره مند 
شد»، به پاسخ او چه اشکاالتى وارد است؟ 

٣ــ براى اين که پاسخ به نيازهاى بنيادى صحيح باشد، بايد چه ويژگى هايى داشته باشد؟ 
٤ــ آيا عقل مى تواند پاسخ مناسبى به نيازهاى بنيادى انسان دهد؟ چرا؟ 

٥ ــ چه راهى براى پاسخ گويى به نيازهاى بنيادى انسان وجود دارد؟ چرا؟ 
٦ ــ اين شعر يادآور کدام خصوصيت انسانى است: 

هرکه او بيدارتر پردردتر هرکه او هشيارتر رخ زردتر 
٧ــ چرا دستاوردهاى علمى انسان نمى توانند پاسخ گوى نيازهاى بنيادين او باشند؟ 

٨  ــ چه موقع زندگى آدمى معناى انسانى خود را پيدا مى کند؟ (اين مسأله را با توجه به نيازها 
پاسخ دهيد) 

٩ــ چرا نمى توان پاسخ به نيازهاى بنيادين را به سليقٔه فردى واگذار کرد؟ 
۱٠ــ چرا انسان نمى تواند از پاسخ گويى به نيازهاى بنيادين فرار کند و از آن غافل بماند؟ 

۱١ــ آيا هر انسانى همواره به نيازهاى اساسى خود، آگاهى دارد؟ چه موقع اين نيازها به دغدغٔه 
جدى و سؤال هاى اصلى او تبديل مى شوند؟  
۱٢ــ منظور از «درد متعالى» چيست؟ 

۱٣ــ چرا انسان در پاسخ گويى به نيازهاى بنيادين، ناتوان است؟ 
۱٤ــ پاسخ گويى به کدام نياز اساسى، پاسخگويى به ساير نيازها نيز هست؟ توضيح دهيد.  

١٥ــ بر مبناى اين که هدايت هر موجودى با خلقت خاص او ارتباط دارد، تناسب ميان خلقت 
و هدايت زنبور عسل با انسان را مقايسه کنيد. 

١٦ــ کدام ويژگى در انسان زمينه ساز نوع هدايت اوست؟ اين زمينه سازى را توضيح دهيد. 
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١٧ــ دربارٔه نمودار زير توضيح دهيد و مثال مناسبى براى آن ذکر کنيد. 
هدايت خاص

مخلوق خاص                     هدف خاص
نيازها  با  ارتباط  در  را  نتايج  اين  چيست؟  دين  معارف  در  تعقل  ارزشمند  نتايج  از  برخى  ١٨ــ 

توضيح دهيد. 
١٩  ــ چرامى گوييم هدايت يک اصل عام و همگانى است؟ 

٢٠ــ خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهايى انسان اعالم کرده است؟ 
٢١ ــ چه تناسبى ميان خلقت،  هدف و هدايت موجودات وجود دارد؟ 

٢٢ــ بنابر سخن امام  کاظم (ع)، دو حجتى که خدا بر مردم دارد چيست؟ (نمونٔه طرح سؤال از 
حديث) 

آخرت  و  دنيا  در  کسانى  چه  رتبٔه  باطن،  و  ظاهر  حجت هاى  دربارٔه  کاظم  امام  بنابرسخن  ٢٣ــ 
باالتر است؟ 

٢٤ــ بنابر سخن امام کاظم (ع) دربارٔه دو حجت ظاهر و باطن؛ کدام يک از گزينه هاى زير درست 
نيست: 

الف ــ کسى که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنيا و آخرت باالتر است. 
ب ــ رسوالن، انبياء و ائمه حجت  هاى ظاهر هستند. 

ج ــ اگر انسان به يکى از حجت ها توجه کند، به رستگارى مى رسد. 
٢٥ــ کدام يک از ويژگى هاى انسان سبب شده که هدايت او در قالب ارسال پيامبران انجام پذيرد؟ 

٢٦ــ وسيلٔه فهم و معرفت به پيام الهى …… است. 
٢٧ــ ……… تنها پاسخ صحيح و مطمئن به نياز انسان است. 

انسان  ويژٔه  هدايت  بيانگر  آيه  اين  چگونه  که  دهيد  توضيح  و  کنيد  توجه  زير  آئه  معناى  به  ٢٨ــ 
است؟ 

همانا ما اين کتاب را بر تو نازل کرديم انا انزلنا عليك الکتاب  
براى مردم، به حق  للناس بالحق  

پس هر که هدايت يافت فمن اهتدىٰ 
به سود خود اوست فلنفسه  
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و هرکس گمراه شد  و من ضلَّ  
تنها به زيان خود گمراه مى شود فانما يضّل عليها  
و تو وکيل و مدافع آن ها نيستى  و  ما انت عليهم بوکيل  

٢٩ــ چگونگى رابطٔه «عقل و اختيار» و با «نوع هدايت انسان» را تبيين کنيد. 
٣٠ــ حجت هاى ظاهر و حجت باطن کدام اند و چه رابطه اى باهم دارند؟ 

٣١ــ در ترجمٔه دو آئه ۴۲ و ۴۳ سورٔه يونس دقت کنيد: 
«و کسانى از آنان فقط سخنان تو را مى شنوند (ولى گوش دل نمى سپارند). آيا تو مى توانى کران 
را به شنيدن وادار کنى گرچه عقل را به کار نبندند؟ و از آنان کسانى هست که فقط به تو مى نگرد (ولى نه 

با چشم دل)، آيا تو مى توانى به کوران راه نشان دهى؟»
اکنون توضيح دهيد که اين دو آيه دربارٔه حجت هاى ظاهر و باطن چه مى فرمايد.
٣٢ــ چرا پاسخ به نيازهاى اساسى انسان تنها با بهره گيرى از عقل ميسر نيست؟ 

٣٣ــ منظور از «هدايت يک اصل عام است» چيست؟ 

درس دوم: هدايت مستمر 
۱ــ الف ــ داليل آمدن پيامبران متعدد را نام  ببريد. 

ب ــ داليل ختم نبوت را ذکر کنيد. 
ج ــ اين داليل را باهم مقايسه کنيد و ارتباط ميان آن ها را توضيح دهيد. 

د ــ ويژگى هاى فطرى يعنى چه؟ 
هـ ــ کدام يک از ويژگى هاى زير فطرى هستند؟ 

۱ــ شعر دوستى 
۲ــ عدالت طلبى 

۳ــ بى نهايت طلبى در زيبايى ها 
۴ــ عالقٔه به نويسندگى 

۵ ــ گرايش به علم و آگاهى 
۶  ــ ذوق مديريت 

۲ــ وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم (ص) کدام يک از عوامل آمدن پيامبران جديد را از 
بين مى برد؟ 
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۳ــ با وجود اين که خداوند يک دين براى هدايت انسان ها فرستاده است، چرا اکنون اديان الهى 
مختلفى در جهان وجود دارد؟ 

۴ــ دو مورد از ويژگى هاى اسالم را که سبب شده است پاسخگوى نيازهاى زمان باشد، توضيح 
دهيد و براى هرکدام يک نمونه ذکر کنيد. 

۵ ــ اگر پيامبران، معصوم نمى بودند، چه مشکالتى براى مردم پيش مى آمد؟ 
۶ ــ يکى از ويژگى هايى که سبب شده اسالم پاسخ گوى نيازهاى متغير زمان باشد، «تقدم روح و 

حقيقت تعاليم دينى بر شکل و ظاهر آن» است. اين ويژگى را با ذکر نمونه توضيح دهيد. 
۷ ــ آيا «مسيحيت» و «يهوديت» نام دو دين جداگانه است که خود حضرت موسى (ع) و حضرت 

عيسى (ع) بر دين خود گذاشته اند؟ داليل خود را بيان کنيد. 
۸  ــ چرا خداوند فقط در دوران هاى گذشته پيامبران خود را فرستاده است؟ 

۹ــ اسالم چه ويژگى هايى دارد که مانع از محدود شدن آن به زمان خاص مى گردد؟ 
۱۰ــ از بين رفتن تعليمات پيامبران پيشين يکى از داليل آمدن پيامبر بعدى است. اين داليل را 

بررسى کنيد و توضيح دهيد که کدام ويژگى اسالم در مقابل اين دليل قرار دارد؟ 
۱۱ــ نمونه هايى از پاسخ گويى اسالم به نيازهاى زمانه را ذکر نماييد (چند نمونه؟) 

۱۲ــ الف ــ معناى آئه شريفٔه زير را تکميل کنيد: 
………………………… ان الدين عندالله االسالم  

و آنان که کتاب به آن داده شد اختالف نکردند.  و مااختلف الذين اوتوالکتاب  
مگر بعد از آن که به حقيقت آگاه شدند  االّ من بعد ما جاء هم العلم  

(اختالفى) از روى ستم و تجاوز  بغًيا بينهم  
………………………… و من يکفر بايات الله  

……………………… فان الله سريع الحساب (آل عمران، ۱۹)  
ب ــ اين آيه، زمينٔه پيدايش تعدد و اختالف در اديان را چه مى داند؟ 

۱۳ــ عوامل وجود اديان مختلف در جهان چيست؟ 

درس سوم: معجزه اى از نوع کتاب 
۱ــ يکى از نشانه هاى محتوايى معجزه بودن قرآن کريم «انسجام و وحدت درونى، در عين نزول 
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تدريجى» است. توضيح دهيد که اين امر چگونه بر معجزه بودن قرآن کريم اشاره دارد؟ 
۲ــ قرآن کريم را با ديگر کتاب هاى آسمانى مقايسه کنيد: 

الف ــ شباهت ها 
ب ــ تفاوت ها 

۳ــ قرآن کريم را با آثار دانشمندان مقايسه کنيد:
الف ــ از لحاظ لفظى و ظاهرى (سه مورد) 

ب ــ ازنظر معنوى و محتوايى (سه مورد) 
۴ــ آيا ميان ختم نبوت و نوع معجزٔه پيامبر اکرم رابطه اى وجود دارد؟ توضيح دهيد. 

۵   ــ چرا پيامبران به داشتن معجزه نيازمندند؟ 
۶  ــ تحّدى قرآن کريم را توضيح دهيد. 

از  يک  کدام  بيانگر  آيه  اين  که  دهيد  توضيح  سپس  کنيد  تکميل  را  زير  شريفٔه  آئه  معناى  ۷ ــ 
ويژگى هاى قرآن کريم است. 

…………………… افال يتدبرون القرءان  
اگر از نزد غير خدا مى بود  ولوکان من عند غيرالله  

در آن ناسازگارى بسيار مى يافتند  لوجدوا فيه اختالفا کثيرا (نساء، ۸۲)  
۸  ــ اگر معجزٔه پيامبر اکرم (ص) به گونه اى بود که فقط به زمان خودش اختصاص داشت، چه 

مشکلى پيش مى آمد؟ 
۹ــ رابطه  اّمى بودن پيامبر اکرم (ص) را با اعجاز قرآن کريم توضيح دهيد. 

تأثيرپذيرى از آن هاست؟ توضيح  ۱۰ــ آيا استفادٔه قرآن کريم ازعناصر فرهنگ زمانه به معناى 
دهيد. 

درس چهارم: گسترۀ رسالت پيامبر (ص) 
۱ــ با يک استدالل ثابت کنيد که چرا واليت و رهبرى جامعه (واليت ظاهرى) از پايه هاى دين 

اسالم است. 
۲ــ اين سخن امام على (ع) که فرمودند: «رسول خدا بابى از علم برروى من گشود که از آن 

هزار باب ديگر گشوده مى شد»، بيانگر کدام قلمرو رسالت پيامبر اکرم است؟ چگونه؟ 
مهم ترين  را  پايه  کدام  برشمرده،  پايه  پنج  اسالم  براى  که  (ع)  باقر  امام  بنابرسخن  ۳ــ 
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برشمرده اند؟ 
۴ــ اين جملٔه امام خمينى (ره) که مى فرمايد «مجموعٔه قانون براى اصالح جامعه کافى نيست. 
براى اين که قانون مائه اصالح بشر شود، به قوهٔ اجرائيه و مجرى احتياج دارد» چگونه ضرورت حکومت 

اسالمى را ثابت مى کند؟ 
۵ ــ مطابق با کدام واليت وجود پيامبر اکرم (ص) واسطٔه همٔه خيرات و برکات مادى و معنوى 

انسان هاست؟ 
۶ ــ به ترجمٔه آيات زير نگاه کنيد و توضيح دهيد که اين آيات برکدام يک از قلمروهاى رسالت 

پيامبر اکرم (ص) داللت دارد؟ 
قلمرو رسالتترجمۀ آيات

۱ــ بدين گونه تو را در ميان امتى که پيش از ايشان مردمان ديگرى بودند، فرستاديم 
تا آنچه را به تو وحى مى کرديم بر آنان بخوانى … (رعد، ۱۳) 

۲ــ بگو از خدا و رسول اطاعت کنيد، پس اگر روى بگردانيد، همانا که خداوند 
کافران را دوست ندارد. (آل عمران، ۳۲) 

۳ــ به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد که رسولى از خودشان در ميانشان برانگيخت 
تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بياموزد، 

قطعًا پيش از آن در گمراهى آشکارى بودند. (آل عمران، ۱۶۴) 

۷  ــ چگونه مى توان از «ضرورت پذيرش واليت الهى و دورى از حکومت طاغوت» براى اثبات 
واليت و سرپرستى پيامبر اکرم (ص) بر جامعه استفاده کرد؟ 

۸   ــ «طاغوت» چه کسى است؟ چرا پذيرش واليت طاغوت در اسالم منع شده است؟ 
۹ــ داليل ضرورت تشکيل حکومت اسالمى را بنويسيد. 

درس پنجم: تداوم رسالت 
۱ــ کدام يک قلمروهاى رسالت پيامبر اکرم (ص) پس از ايشان ادامه نمى يابد؟ چرا؟ 

۲ــ نکات مهمى را که از آئه تطهير به دست مى آيد، بنويسيد. (سه مورد) 
۳ــ با استناد به حديث غدير واليت و جانشينى حضرت على (ع) را ثابت کنيد. 

۴ــ چرا انتخاب پيامبر بر عهدٔه مردم نيست و از جانب  خدا انجام مى شود؟ 
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۵ ــ تداوم کدام يک از قلمروهاى مربوط به رسالت پيامبر اکرم (ص) ضرورى است؟ اين تداوم 
در چه شکلى انجام مى گيرد؟ 

۶  ــ چرا تعيين امام بايد از جانب خداوند و با اعالم پيامبر صورت گيرد و مردم نمى توانند امام 
را تعيين کنند؟ 

۷  ــ چگونه از آئه واليت براى تعيين امامت حضرت على (ع) استفاده مى شود؟ 
۸  ــ پيامبر اکرم (ص) در اولين دعوت خويشان به اسالم جانشين خود را معين فرمود. انجام اين 

کار در ابتداى دعوت دربردارندٔه چه پيامى است؟ 
۹ــ ترجمٔه حديث ثقلين را بنويسيد و سه پيام دربارٔه قرآن و عترت از آن استخراج کنيد. 

۱۰ــ الف ــ اين سخن پيامبر را تکميل کنيد و ترجمٔه آن را در مقابل آن بنويسيد. 
……………………… من کنت مواله  

…………………………  ……………………
ب ــ پيامبر اکرم (ص) اين عبارت را در چه واقعه اى بيان کرد؟ 

ج ــ آيا مى توان گفت کلمٔه «موال» در اين عبارت به معنى دوست است؟ چرا؟ 

درس ششم: جايگاه تشيع
۱ــ توضيح دهيد که اولين بار چه کسی و چگونه لفظ«شيعه» را برای پيروان حضرت علی(ع) 

به کار برد؟
علی(ع)،  حضرت  جانشينی  منظور  به  شرايط  کردن  مهيا  برای  چگونه  (ص)  اکرم  پيامبر  ۲ــ 

فرهنگ سازی می کردند؟
و  توصيه  پذيرش  مانع  که  داشت  رواج  پيامبر  زمان  مسلمانان  ميان  غلطی  فرهنگ های  چه  ۳ــ 

سفارش پيامبر در مورد واليت و رهبری حضرت علی(ع) در ميان آنان شد؟
۴ــ حديث« أنا مدينة العلم و علٌی بابها... » (من شهر علم هستم و علی در آن است)، چه نکاتی 

دربارٔه شخصيت حضرت علی(ع) بيان می کند؟
۵ــ چرا حضرت علی(ع) از چنين جايگاه رفيعی در نزد خدا و رسولش برخوردار بود؟

۶ــ چه راهکارهايی برای حفظ وحدت و همبستگی ميان مسلمانان وجود دارد؟
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درس هفتم: وضع فرهنگى و سياسى عصر ائمه (عليهم السالم)
۱ــ چه عاملى باعث شد که احاديث پيامبر اکرم (ص) پس از رحلت ايشان به درستى حفظ و 

نگهدارى نشود؟ آيا اين مشکل براى پيروان ائمه (ع) نيز پيش آمد؟ 
۲ــ چگونه حکومت عدل نبوى به سلطنت کسرايى تبديل شد؟ 

۳ــ ترجمٔه آئه ۱۴۴ سورٔه آل عمران چنين است: «و محمد (ص) نيست مگر رسولى که پيش از 
او رسوالن ديگرى بودند. پس اگر او بميرد يا کشته شود، آيا شما به عقب برخواهيد گشت؟ هرکس به 

عقب بازگردد به خدا هيچ گزندى نرساند و خداوند به زودى پاداش سپاسگزاران را مى دهد.» 
با توجه به اين آيه توضيح دهيد که: 

الف ــ مهم ترين خطرى که پس از رحلت رسول خدا (ص) مسلمانان را تهديد مى کرد، چه بود؟
ب ــ سپاسگزاران واقعى نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ايشان چه کسانى هستند؟ 

۴ــ مهم ترين مسائل و مشکالت اجتماعى و فرهنگى عصر پس از پيامبر چه چيزهايى بود؟ 
۵ ــ چرا قرآن کريم مردم را به مطالعٔه سرگذشت ملت ها دعوت کرده است؟ 

۶ ــ تفاوت اساسى حکومت بنى اميه و بنى عباس با رهبرى رسول خدا (ص) در چه چيزهايى بود؟ 

درس هشتم: احياى ارزش هاى راستين
۱ــ الف ــ ترجمٔه آيات را تکميل کنيد 

اين است آن چه خداوند مژده مى دهد  ذلک الذى يبّشرالله  
بندگان خود را که ايمان آوردند  عباده الذين أمنوا  

……………………… و عملواالصالحات  
بگو براى اين از شما مزدى نمى خواهم  قل ال اساَلکم عليه اجرا  

………………………… اال الموّدة فى القربى …  
                              (شورى، ۲۳) 

بگو هر مزدى که از شما خواستم  قل ما سالتکم من اجر  
براى خود شماست  فهولکم  

مزد من نيست، مگر بر خدا  ان اجرى اال على الله  
و او بر هر چيزى گواه است  و هو على کل شىء شهيد  

                                    (سباء، ۴۷) 
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ب ــ سه پيام در ارتباط با مزد رسالت رسول خدا (ص) که از اين آيات به دست مى آيد، بنويسيد. 
۲ــ ائمه اطهار (ع) در حوزٔه مرجعيت علمى خود چه اقداماتى را انجام دادند؟ 

۳ــ چرا ائمٔه اطهار در حوزٔه زندگى سياسى و اجتماعى خود از برخى روش هاى متفاوت بهره 
مى بردند؟ 

۴ــ ائمه اطهار در مبارزه عليه حاکمان جور چه اصولى را مراعات مى کردند؟ 
۵  ــ ائمه اطهار از دو جهت مبارزٔه با حاکمان جور را برخود الزم مى دانستند. آن دو جهت را 

توضيح دهيد. 
۶  ــ اصل تقّيه چيست و چرا ائمه اطهار (ع) از اين اصل بهره مى بردند؟ 

۷ ــ يکى از درس هاى مهمى که مى توان از روش هاى متفاوت ائمه اطهار (ع) در مواجهٔه با مسائل 
گرفت، چيست؟ آن را توضيح دهيد. 

۸   ــ کدام يک از قلمروهاى مربوط به رسالت پيامبر اکرم (ص) نيازمند به پيگيرى پس از ايشان 
است؟ چرا؟ 

درس نهم: خورشيد پنهان
۱ــ آيا تحقق انتظار در جامعه، بدون حضور انسان هاى منتظر امکان پذير است؟ چرا؟

۲ــ چه کسانى مى توانند در هنگام ظهور امام عصر (عج) ويژگى هاى الزم براى يارى و همراهى 
آن حضرت را داشته باشند؟

۳ــ بنابر سخن امام صادق (ع) يکى از ويژگى هاى ياران حضرت مهدى (عج) محکم تر از صخره ها 
بودن است. چه کسى مى تواند اين خصوصيت را در هنگام ظهور داشته باشد؟

۴ــ آيا کسى که در نبرد حق و باطل زمان خود در عرصٔه حق عليه باطل حضور فعال نداشته 
باشد، مى تواند در رکاب امام عصر (عج) باشد و او را يارى کند؟ چرا؟

۵  ــ علت غيبت امام عصر (عج) چيست؟
۶  ــ چرا امام عصر (عج) بهره مندى مردم از ايشان در عصر غيبت را به بهره مندى از خورشيد 

پشت ابر تشبيه کرده اند؟ سه مورد از اين شباهت ها را ذکر کنيد.
۷ــ دوران غيبت در چه زمانى پايان مى يابد؟

۸   ــ غيبت در مقابل ظهور است يا حضور؟ تفاوت اين دو در چيست؟
۹ــ چه تفاوتى ميان انتظار مثبت و سازنده با انتظار منفى و مخرب وجود دارد؟
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۱۰ــ بنابر آئه ۱۱ سورٔه رعد که مى فرمايد «خداوند وضع هيچ گروهى را تغيير نمى دهد مگر اين 
که آن ها خود وضع خويش را دگرگون سازند» علت اصلى غيبت امام زمان (عج) چيست؟

۱۱ــ چگونگى رهبرى و امامت حضرت ولى عصر (عج) در قلمرو واليت معنوى را توضيح 
دهيد.

درس دهم: در انتظار طلوع
۱ــ آيا مى توان گفت که آيندٔه تاريخ انسان به چه سرنوشتى خواهد انجاميد؟ چگونه؟

۲ــ خداوند در آئه ۱۷ سورٔه رعد مى فرمايد «از آسمان آبى فرو فرستاد. پس رودخانه هايى به 
اندازٔه گنجايش خودشان روان شدند، و سيل، کفى بلند روى خود برداشت، و از آن چه براى به دست 
آوردن زينتى يا کااليى، در آتش گدازند هم نظير آن کفى برمى آيد. خداوند حق و باطل را چنين مثل 
مى زند. اما کف، بيرون افتاده از ميان مى رود. ولى آن چه به مردم سود مى رساند در زمين باقى مى ماند. 

خداوند مثل ها را چنين مى زند.»
الف ــ چه شباهت هايى ميان آب رودخانه و کف با حق و باطل وجود دارد؟

ب ــ آيا مى توان از اين مثال، آيندٔه تاريخ انسان ها را مشخص کرد؟
۳ــ آيا موضوع موعود و منجى، خاص دين اسالم است؟ توضح دهيد.

۴ــ امتياز ديدگاه شيعه دربارٔه موعود با ديگران در چيست؟ (ذکر دو مورد)
۵  ــ جواب مبنايى دربارٔه مسألٔه طول عمر امام زمان چيست؟

۶  ــ انتظار ظهور امام زمان (عج) چه تأثيرى در شخص منتظر مى گذارد؟
۷ــ پويايى جامعٔه شيعه ناشى از چه عامل هايى است؟

۸  ــ معناى آئه زير را تکميل کنيد و پيام آن دربارٔه آيندٔه تاريخ را بنويسيد.
همانا نوشتيم در زبور و لقد کتبنا فى الزبور 
پس از ذکر (تورات) من بعد الذکر 

................ ان االرض يرثها 

................ عبادى الصالحون 
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درس يازدهم: مرجعيت و واليت فقيه
۱ــ فقيه چه کسى است؟

۲ــ نقش فقها را در عصر غيبت و در زمان حضور ائمه اطهار (ع) با يکديگر مقايسه کنيد.
۳ــ چرا مرجع تقليد بايد «عادل» و «زمان شناس» باشد؟

۴ــ جمالت زير را تکميل کنيد:
الف ــ در عصر غيبت، مقام مرجعيت دينی در شکل ........ ادامه مى يابد.

ب ــ يکى از راه هاى آسان به دست آوردن حکم مرجع تقليد مراجعه به ........ است.
ج ــ يکى از راه هاى شناخت مرجع تقليد پرسش از ........ است.

د ــ تقليد در احکام دين به معناى .................... است.
۵  ــ بنابر پاسخ امام عصر (عج) به اسحاق بن يعقوب، وظيفٔه شيعه در هنگامى که به امام معصوم 

دسترسى ندارند، چيست؟
مسلمانان  ظاهرى  واليت  و  دينى  مرجعيت  (عج)،  عصر  امام  فرمان  بنابه  غيبت،  عصر  در  ۶  ــ 

چگونه انجام مى گيرد؟
۷ــ آيا در عصر غيبت، واليت معنوى امام عصر(عج) بر عهدهٔ شخص ديگرى قرار مى گيرد؟ چرا؟

۸   ــ راه بهره مندى از نور واليت الهى و خروج از ظلمت ها به نور در زمان غيبت امام عصر (عج) 
چيست؟

۹ــ اصطالحات زير را توضيح دهيد:
۴ــ ولى فقيه ۳ــ مرجع تقليد  ۲ــ فقيه  ۱ــ تفقه 

۱۰ــ الف ــ معناى آئه زير را تکميل کنيد:
خداوند سرپرست مؤمنان است الله ولى الذين ءامنوا 

................ يخرجهم من الظلمات الى النور 
و کافران، اوليائشان طاغوت هايند والذين کفروا اولياؤهم الطاغوت 

................ يخرجونهم من النور الى الظلمات 

................ اولئك اصحاب النار 

................ هم فيها خالدون 
                                 (بقره، ۲۵۷)
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ب ــ براساس اين آيه، پيام هاى زير را تکميل کنيد:
کسى مى تواند از تاريکى به نور درآيد که …………

کسانى که فرمان الهى را نپذيرند ……………
۱۱ــ چه عاملى سبب شده که رابطٔه عميقى ميان مراجع و مردم پديد آيد؟

درس دوازدهم: ويژگی های حکومت اسالمی
۱ــ جدول زير را تکميل کنيد:

ولی فقيهمرجع تقليد
عمومیشخصینوع انتخاب
تعداد اشخاص

شرايط 
عمومی

۲ــ تفاوت اساسى نظام اسالمى با ساير حکومت هاى دمکراتيک چيست؟
۳ــ برخی از وظايف مهمی که مردم نسبت به رهبر و حکومت اسالمی دارند بيان کنيد.

۴  ــ نقش زمينه سازى حکومت اسالمى براى حکومت جهانى حضرت مهدى (عج) را توضيح 
دهيد.

۵ــ با توجه به نامٔه حضرت على (ع) به مالک اشتر، توضيح دهيد که:
الف ــ چرا نبايد سخن افراد سخن چين را با شتاب پذيرفت؟

ب ــ چرا نبايد با افراد ترسو مشورت کرد؟
ج ــ چرا نبايد افراد نيکوکار و بدکار در نظر رهبر يکسان باشد؟

د ــ چه کسانى در حکومت اسالمى بيش از ديگران به عدالت نيازمندند؟
هـ ــ چرا مهربانى و محبت رهبر بايد شامل حال همٔه افراد جامعه باشد؟

و ــ چرا رهبر بايد عيب جويان را از خود دور کند؟
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درس سيزدهم: عزت نفس
۱ــ برخى شرايط اجتماعى يا اقتصادى را عامل گناه و خطاى خود معرفى مى کنند. چنين نظرى 

تا چه اندازه مى تواند درست باشد؟
۲ــ چرا انسان کريم از انجام گناه پروا دارد؟

۳ــ عامل اصلى ناتوانى برخى انسان ها در کنترل شهوت و تحريکات بيرونى چيست؟
۴ــ برخى از آثار کرامت نفس را توضيح دهيد. (سه مورد)

۵   ــ جمالت زير را تکميل کنيد:
کسى که در بيرون تن به ذلت مى دهد، ابتدا ………

قدر و منزلت هر کس به ميزان …………
۶   ــ چگونه مى توان کرامت و عزت نفس را پرورش داد و تقويت کرد؟

۷ــ الف ــ ترجمه آئه شريفٔه زير را تکميل کنيد:
................ ولله العزة جميعاً 
................ و لرسوله 
................ و للمؤمنين 
................ ولکن المنافقين اليعلمون 

ب ــ از اين که عزت را ابتدا براى خدا و سپس براى رسول و بعد از آن براى مؤمنين اعالم 
مى کند، چه نتيجه اى مى توان گرفت؟

ج ــ آيا منافقين مى توانند به ميزانى هر چند اندک، بهره مند از عزت باشند؟
۸    ــ بنابر سخن حضرت على ( ع) اگر خداوند در نظر کسى بزرگ شد، ثمره و نتيجٔه آن چيست؟

۹ــ بنابر سخن امام سجاد (ع)، از همٔه مردم گرامى تر چه کسى است؟
۱۰ــ بنابر سخن امام على (ع) در چه صورتى شهوت ها نزد انسان پست و حقير مى شود؟

۱۱ــ امام صادق (ع) قيمت و بهاى نفس خود را چه چيزى مى دانند؟
۱۲ــ خود عالى و اصيل با خوِد دانى و غيراصيل چه تفاوتى دارد؟

۱۳ــ سه مثال از تقابل و رويارويى ميان خود عالى و خوِد دانى ذکر کنيد.
۱۴ــ چرا انسان صاحب کرامت اهل پيمان شکنى نيست؟
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درس چهاردهم: زمينه هاى پيوند
۱ــ نگاه ويژٔه دين به زن و مرد چگونه است؟

شباهت ها:
تفاوت ها:

۲ــ ترجمٔه آئه شريفٔه زير را تکميل کنيد، آن گاه براساس اين آيه، ديدگاه اسالم دربارٔه زن و مرد 
را توضيح دهيد.

................ من عمل صالحا 

................ من ذکر أو انثى 

................ وهو مؤمن 
او را با يک زندگى پاک حيات بخشيم فلنحييّنه حياة طيبة 

و مسلماً به آنان پاداش مى دهيم ولنجزينهم اجرهم 
مطابق با بهترين اعمالشان باَحسن ما کانوا يعملون 

۳ــ جوانانى که تشکيل خانواده مى دهند، در مقايسه با جوانان مجرد، به کدام فضيلت هاى اخالقى 
دست مى يابند؟ (۴ مورد)

۴ــ چه زمينه هايى سبب تشکيل خانواده مى گردد؟
۵  ــ کدام يک از زمينه هاى تشکيل خانواده ارزشمندتر و برتر است؟ چرا؟

۶  ــ چرا مى گوييم خانواده يک نهاد طبيعى و متفاوت با ساير نهادهاى اجتماعى است؟
۷ــ چگونه مى توان خانواده را به عامل گسترش مهربانى و دوستى در جامعه تبديل کرد؟

۸    ــ به ترجمٔه آئه ۲۱ سورٔه روم توجه کنيد:
«از نشانه هاى او اين که از (نوع) خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان ها آرامش يابيد و ميانشان 

دوستى و رحمت نهاد. آرى، در اين (نعمت) براى مردمى که مى انديشند، قطعاً نشانه هايى است.»
اين آيه بيانگر کدام يک از زمينه هاى تشکيل خانواده است؟

۹ــ از ديدگاه قرآن کريم، ارج و منزلت زن و مرد به چه امورى بستگى دارد؟



٣٣٩

درس پانزدهم: پيوند مقدس
۱ــ چرا پيشوايان ما توصيه کرده اند که در انتخاب همسر با پدر و مادر خود مشورت کنيم و به 

نظرات آنان توجه نماييم؟
۲ــ با توجه به آموزه هاى پيشوايان دين، دربارٔه هر يک از موارد زير توضيح دهيد:

الف ــ زمان مناسب براى ازدواج
ب ــ دو راه مناسب براى شناخت همسر
ج ــ سه معيار مناسب براى انتخاب همسر

۳ــ تأخير در زمان ازدواج، چه مشکالتى در پى دارد؟
۴ــ جمالت زير را تکميل کنيد: پيشوايان ما فرموده اند:

الف ــ …………… نصف دين خود را حفظ کرده است.
ب ــ دو رکعت نماز شخص متأهل برابر با ………… است.

۵  ــ با توجه به زمينه هاى طبيعى تشکيل خانواده، اهداف اصلى از ازدواج را ذکر کنيد.

درس شانزدهم: کانون مهر
۱ــ شرايط صحيح بودن پيمان ازدواج را ذکر کنيد.

۲ــ نََفقه چيست و بر عهدٔه کيست؟
۳ــ آيا نقش هايى را که اسالم بر عهدٔه اعضاى خانواده قرار داده مى توان جابه جا کرد؟ چرا؟

۴ــ نقش هايى که اسالم بر عهدٔه هر يک از اعضا قرار داده، چه تفاوتى با نقش هاى افراد در 
مؤسسات و سازمان هاى ادارى دارد؟

۵  ــ از نظر اسالم، کدام يک از وظايف مربوط به خانواده برعهدٔه مرد است؟
۶   ــ از نظر اسالم، کدام يک از وظايف مربوط به خانواده بر عهدٔه زن است؟

۷ــ مهم ترين وظيفٔه مشترک زن و مرد در خانواده چيست؟
۸    ــ چرا خداوند وظيفٔه تأمين معاش را از دوش مادران برداشته است؟

۹ــ مقدس ترين نقش زن در خانواده چيست؟ چرا؟
۱۰ــ بنا بر آموزه هاى پيشوايان دين،

جهاد زن …………… براى شوهر است.
مرد مديريت عمومى خانواده را بر عهده دارد و زن ………… را. 



٣٤٠

نشستن در کنار همسر و هم صحبتى با او از …………… پيش خداوند بهتر است.
۱۱ــ الف ــ معناى آئه شريفٔه زير را تکميل کنيد:

................ و قضى ربك 

................ ان التعبدوا االّ اياه 

................ وبالوالدين احسانا 
اگر آن ها نزد تو به پيرى رسيدند اما يبلغن عندك الکبر 

................ احدهما او کالهما 

................ فال تقل لهما اف 
و ايشان را از خود مران و ال تنهر هما 

و با آن دو کريمانه سخن بگو و قل لهما قوالً کريًما 

و براى آن دو بگستران و اخفض لهما 
پروبال مهربانى را از در رحمت جناح الذل من الرحمة 

و بگو: پروردگارا آن دو را ببخش و قل رب ارحمهما 
همان طور که مرا در کودکى تربيت کردند. کما ربّيانى صغيًرا 

                                (اسراء، ۲۳ و ۲۴)
ب ــ وظيفٔه اصلى ما نسبت به پدر و مادر چيست؟

ج ــ پنج وظيفه اى که در هنگام پيرى پدر و مادر بر عهدٔه فرزندان است کدام است؟


