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قرائت
سور ه  بقره  2 جز ء  2 
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ترجمه

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

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

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

221 حقايق را دريابند.  
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ّدس د م�ق و�ن �ی �پ

: رسول خدا 
»در اسالم، هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.1«

انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک  از ماندگارترين و حساس ترين تصميم های زندگی، 
با اوست. معموالً برای همٔه جوانان در زمينٔه ازدواج و انتخاب همسر، سؤاالتی پيش می آيد، از 

جمله:
به راستی، همسر مناسب و دلخواه، چه ويژگی هايی دارد؟

زمان مناسب ازدواج چه هنگامی است؟
چه موانعی در مسير ازدواج وجود دارد و چگونه می توان از آنها عبور کرد؟

در اين درس، به اين سؤاالت پاسخ خواهيم داد.

ِه ِمَن التَّزِويِج؛ من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، ص 409. 1ــ ما ُبِنَی ِبناٌء ِفی االساَلِم َاَحبُّ ِاَلی اللّٰ
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انتخاب همسر و مسئولیت آینده
پس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب همسر مناسب مطرح می شود. طبق مقّررات اسالمی، رضايت کامل 

دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام بگيرد، باطل است و مشروعيت ندارد. 
داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عين حال، مسئوليت آور است. برای موفق شدن در اين 
مسئوليت، بايد بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز، عمل کرد. همواره ديده ايم 
که عالقه و محبت به يک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشيه می راند. اين سخن 

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

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

دريابند و عاقبت ازدواج را پيش بينی کنند.
البته پدران و مادران نبايد نظر خود را بر فرزندانشان تحميل کنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته 
بکشانند. شايسته است محيط خانواده، محيط هم دلی، اعتماد به بزرگ ترها، شنيدن نظرات يکديگر و 

محيط محبت و خيرخواهی باشد تا بهترين تصميم ها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشيمانی منجر شود.
از همين منظر است که ضرورت اجازهٔ پدر برای ازدواج دختران معلوم می شود.

جنس  عالقٔه  و  محبت  فضای  در  که  آن گاه  دختر،  عاطفی  ظرافت های  و  روحی  لطافت های 
مخالف قرار می گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخی واقعيت ها و کاستی ها را به دنبال دارد، عالوه بر اين، 
چون دختران به خاطر حيا و عّزت نفس قوی خود، در ازدواج پيش قدم نمی شوند و طلب و درخواست 
از طرف پسر صورت می گيرد، ممکن است حيا مانع از آن بشود که دختر همٔه ويژگی های پسر و سابقٔه 
او را بشناسد و با آگاهی کامل تصميم گيری کند. در چنين مواقعی، پدر که بر احساسات خود غلبه دارد 
و نيز تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد دارد، می تواند همانند باغبانی دلسوز و کاردان از گل 

لطيف و ظريف خويش مراقبت کند و به راهنمايی او بپردازد.2
1ــ  خاتمة المستدرک، ميرزای نوری، ج 1، ص 201.

2ــ  طبعًا تأکيد بر اجازٔه پدر برای آن است که گاه ممکن است دختری علی رغم توصيه های پدر، علت خيرخواهی و راهنمايی او 
را درک نکند. دراين صورت، التزام به اجازٔه پدر، او را از افتادن در دام زندگی ناپايدار و نامطلوب باز خواهد داشت. بنابراين، اجازٔه پدر، 
نه تنها محدوديتی برای دختران نيست؛ بلکه لطفی از جانب خداوند برای آنان است؛ زيرا در بيشتر موارد نظر پدر و دختر يکی می شود. 
تنها در صورت عدم توافق است که ازدواج منتفی می شود. البته در اين صورت هم، يا به صالح دختر و يا خالف مصلحت اوست. اگر 
تصميم پدر خالف مصلحت باشد، دختر می تواند با کمک بستگان، پدر را قانع کند و اگر پدر استبداد ورزد و به مصلحت فرزند توجه نکند 

)که البته بسيار استثنايی و نادر است(، مراجع قانونی حق دختر را به وی باز خواهند گرداند.
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فعالیت کالسی

معیارهای همسر شایسته
از نظر قرآن کريم، مهم ترين معيار همسر شايسته، باايمان بودن اوست.1 هر قدر ايمان يک فرد 
قوی تر  باشد، شايستگی او برای همسری بيشتر است. البته معيارهای ديگری نيز که بايد مورد توجه 

قرار گيرند، عبارت اند از:2

معیارهاردیفمعیارهاردیف

عاقل و فهيم بودن اصالت خانوادگی

سالمت جسمی و روانیپوشش مناسب اسالمی

قناعت در زندگیعدم ارتباط غير شرعی با جنس مخالف

کسب و کار حاللصداقت با همسر

زيبايی و مورد پسند بودناخالق خوب و خوش رويی

داشتن دوستان درستکار و سالمانجام عبادات، به خصوص نماز

در جدول باال معيارها را بر اساس نظر خودتان رتبه بندی کنيد و علت را در هر مورد بيان کنيد.

راه های شناخت همسر
تحقيق دربارٔه همسر آينده را نبايد با معاشرت هايی که منشأ آن تنها هوس های زودگذر است، 
اشتباه کرد. تجربه نشان داده است که اين گونه معاشرت ها، هرچند با عنوان هايی مانند شناخت روحئه 
همسر و امتحان او باشد، نتيجه بخش نيست و آثار زيانبار ديگری دارد که به خاطر همان آثار، خداوند 
اجازٔه اين گونه معاشرت ها را به ما نداده است. در اين معاشرت ها، معموالً احساسات بر هر دو نفر حاکم 
می شود و دختر و پسر شخصيت واقعی خود را پنهان می کنند. هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از 
آنچه هست، نشان دهد تا محبوب ديگری واقع شود. معموالً هم بيشتر اين معاشرت ها به سستی رابطه 
و جدايی می انجامند. متناسب با فرهنگ اسالمی، راه های زير برای شناخت کسی که تصميم به ازدواج 

با او را داريم، پيشنهاد می شود:
1ــ تحقيق دربارٔه خانوادهٔ همسر و موقعيت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار. 

1ــ  سورٔه بقره، آئه 221. 
2ــ  برای كسب اطالع بيشتر، به كتاب »خانواده در قرآن« دكتر احمد بهشتی و »همسرداری« آيت اللّٰه ابراهيم امينی، مراجعه كنيد.
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بررسی کنید

1ــ  کافی، کلينی، ج 5، ص 329 ــ من اليحضره الفقيه، صدوق، ج 3، ص 383.

2ــ شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معاشرت بيشتری دارد.
3ــ تحقيق دربارٔه روحيات و ُخلقيات همسر در محيط کار يا محل تحصيل.

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

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

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

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

زمان ازدواج
آمادگی برای ازدواج، نيازمند دو بلوغ است: يکی بلوغ جنسی و ديگری بلوغ عقلی و فکری 
که مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. با رسيدن بلوغ عقلی، جوان درمی يابد که بايد زندگی را بسيار 
جّدی بگيرد و برای آينده اش برنامه ريزی کند. توجه به داشتن شغل و پيداکردن کار، فکرکردن دربارٔه 
ويژگی های همسر، تنظيم خرج و هزينٔه خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است. نبايد 
فاصلٔه ميان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت، 
پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب کرده و از پدران و مادران خواسته اند 
که با کنار گذاشتن رسوم غلط شرايط الزم را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون 

فراهم شدن همٔه امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسيب نسازند. 
پيامبر اکرم  می فرمايد:

»کسی که ازدواج کند، نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس بايد برای نصف ديگر، از خدا 
پروا داشته باشد«.1

اين جملٔه کوتاه، اهميت ازدواج را به خوبی می رساند و نشان می دهد که چگونه نيمی از دينداری 
انسان با ازدواج، حفظ و نگه داری می شود. 
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ايشان همچنين می فرمايد: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تا خداوند 
اخالقشان را نيکو کند و در رزق و روزی آنها توسعه دهد و عفاف و غيرت آنها را زياد گرداند«.1

امام صادق  نيز می فرمايد: 
»دو رکعت نماز شخص متأهل، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند«.2
نبايد از ياد ببريم که ازدواج برای رفع نيازهای طبيعی و پاسخگويی به قانون خلقت انجام می شود 

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

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

شّدت می يابد.
و چه  معنوی  و  نيازهای فطری، اخالقی  انسان، چه  نيازها و خواسته های  همٔه  به  دين اسالم 
گوناگون،  شرايط  برای  کامل،  واقع بينی  با  و  است  کرده  توجه  جسمی،  و  غريزی  مختلف  نيازهای 
نه  و  غير اخالقی شود  طغيان های  و  هيجانات  گرفتار  فرد  نه  تا  است  داده  ارائه  راه حل های حکيمانه 

جامعه دچار بحران های اجتماعی3.

1ــ نوادر، راوندی، ص 36.
2ــ  کافی، کلينی، ج 5، ص 328 ــ من اليحضره الفقيه، صدوق، ج 3، ص 384.

3ــ  در اسالم، عالوه بر ازدواج دائم، ازدواج موقت نيز برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند، پيشنهاد شده است، که احکام 
آن در رسالٔه علمئه مراجع تقليد و در سايت »گروه قرآن و معارف«، بخش »دانش تکميلی« ذکر شده است.

دانش تکمیلی
»دانش  بخش  معارف«  و  قرآن  »گروه  سايت  به  موقت  ازدواج  احکام  برخی  با  آشنايی  برای 

تکميلی« مراجعه کنيد.
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مشکالت پیش رو
اّولين سؤالی که در زمينه ازدواج به ذهن جوان خطور می کند اين است که با وجود مشکالت 
اقتصادی فراوان، چگونه می تواند ازدواج کند؟! چاره انديشی در اين مورد به بخش های مختلفی از 
امکان  و  بکاهند  از شمار مشکالت  به تدريج  برنامه ريزی صحيح،  با  بايد  آنها  می شود.  مربوط  جامعه 

ازدواج به موقع جوانان را فراهم آورند. برخی از اين مشکالت عبارت اند از:
1ــ هزينٔه باالی مسکن؛

2ــ هزينه های ازدواج و تأمين خانواده؛
3ــ طوالنی شدن زمان تحصيالت دانشگاهی و مدت خدمت سربازی برای پسران؛

4ــ توّقعات غيرضروری ناشی از برخی آداب و رسوم غلط؛
5  ــ رقابت های نابجای خانوادگی؛

6  ــ الگو قرار ندادن روش پيشوايان دين و بی توجهی به راهنمايی های آنان.
با وجود همٔه اين مشکالت، تدبير پدران و مادران می تواند بسياری از مشکالت را از ميان 
بردارد و شرايط ازدواج آسان را فراهم کند. دختران و پسران جوانی که حفظ عفاف و پاکدامنی 
را اصل قرار داده اند، می توانند با کاستن از توّقعات خود و با ناديده گرفتن برخی موانع خودساخته 
با  را  و صميمی  ساده  مشترک  زندگی  يک  زائد،  تجّمالت  و  تشريفات  و  غلط  رسوم  و  آداب  مانند 
همکاری ساير اعضای خانواده آغاز کنند و از فايده ها و شيرينی ازدواج که بسيار ارزشمند است، 

بهره مند شوند.

   راه حل
با توجه به مشکالت ياد شده، برای اينکه ازدواج در زمان مناسب خود انجام شود و تأخير 

آن به حداقل برسد، راه حل های پيشنهادی شما برای گروه های زير چيست؟

3ــ دختران و پسران2ــ پدر و مادرها1ــ مسئوالن جامعه

.......................
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بیشتر بدانیم

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

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

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

خواستگاری اين بانوی بزرگوار را پذيرفت و ازدواج اين زوج خوشبخت، صورت گرفت.1

زندگی  بعد؛  به   11 ص   ،1 ج  حسينی،  سيدعلی اكبر  خورشيد،  بر  سالم  110؛  ص   ،5 ج  مطهری،  استاد  يادداشت های  1ــ 
، سيدهاشم رسولی محالتی، ص 91. حضرت محمد 
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آیا دختران و پسران می توانند قبل از ازدواج دوستی خارج از چارچوب شرع داشته 
باشند؟

قرآن کريم، به صورت قاطع مردان و زنان را از ارتباط های غير شرعی که باقيماندٔه سنت های 
غلط دوران جاهليت بود، منع می کند و از مرد و زن می خواهد که فقط بر اساس قوانين دين با 
يکديگر ارتباط داشته باشند؛ زيرا عاقبت روابط غيرشرعی، زيان روحی و عاطفی برای هرکدام از 

زن و مرد است و به گسترش بی بندوباری در جامعه منجر می شود.1
در بسياری از موارد، افرادی که به دنبال اين گونه دوستی ها هستند، به تعبير قرآن کريم، قلبی 
مريض دارند2 و فقط به دنبال هوسرانی خود و سوءاستفاده از طرف مقابل می باشند؛ به بهانٔه ازدواج 
در آينده، از دِر دوستی وارد می شوند و پس از مدتی، بدون دليل قانع کننده ای جدا می گردند و 
دوستی با ديگری را آغاز می کنند. شور و احساسات جوانی، گاهی آن قدر قوی است که فرصت 
رفتار عاقالنه را از انسان می گيرد و او وقتی متوجه می شود که زمان را از دست داده و از تصميم 
عجوالنه خود زيان جبران ناپذيری ديده است. بهترين راه عبور سالم و بی خطر از دورٔه تجّرد و 
ورود به زندگی خانوادگی، اعتماد به راهنمايی خداوند و رعايت دستوراتی است که خدا به ما داده 

است. بنابراين، شايسته است به نکات زير توجه کنيم: 
1ــ هر انسانی، چه زن و چه مرد، کسی را برای همسری می پسندد که قبل از ازدواج، عفيفانه 
زندگی کرده و با جنس مخالف رابطٔه غيرشرعی نداشته باشد؛ زيرا می داند چنين کسی در طول 

زندگی مشترک هم، به او خيانت نخواهد کرد.
عامل  و  کند  پيشه  هوسرانی  و  نکند  رعايت  را  ازدواج  از  قبل  پاکدامنی  و  عفاف  هرکس  2ــ 
انحراف ديگری شود، کار او در جهان بی پاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همين دنيا به صورتی 
به خودش باز خواهد گشت. اين مکافات، عالوه بر مجازات سنگين اخروی است. چوب خداوند 
وارد  نمی کند،  هم  را  فکرش  گناهکار  که  زمانی  در  و  محکم  و  قاطع  آن  ضربٔه  اما  ندارد،  صدا 

می شود.
اگر  که  همان طور  و  می دهند  قرار  خود  خواهر  جای  در  را  ديگر  دختران  غيور،  پسران  3ــ 
نامحرمی از روی هوس قصد تعرض به خواهرشان را داشته باشد، غيرتشان به جوش می آيد، همين 

1ــ  سورٔه مائده، آئه 5؛ سورٔه نساء، آئه 25.
2ــ   سورٔه احزاب، آئه 32.

پاسخ سؤاالت شما
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حالت را نسبت به دختران دیگر دارند و به خودشان اجازٔه بی حرمتی به او را نمی دهند؛ زیرا در 
همان لحظه، خانوادٔه خود را در جلوی چشم خود مشاهده می کنند.

4ــ دختران باحیا و عفیف، همواره به این فکر هستند که با همین حالت عفاف با همسر آیندٔه خود 
روبه رو شوند و پاک وارد خانٔه همسر گردند. از این رو، نمی گذارند هوسرانان متوجه آنها شوند. 
این دختران به گونه ای در خیابان، مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز عمومی، رفت وآمد می کنند که 

کمتر کسی به خود اجازه  دهد به آنان بی حرمتی کند. 
5 ــ لذت واقعی زندگی را کسی می چشد که مطابق دستور خداوند، با عّفت و حیا و با غیرت 
وارد زندگی مشترک شود. همٔه آنان که با فریب فریبکاران وارد فضای هوس آلود می شوند، پس از 
مدت کوتاهی دچار یک زندگی تلخ می گردند که تا پایان عمر گریبانشان را رها نمی کند. زندگی این 
افراد، پر از شک و بددلی به همسرشان است. آنان دائم با خود می گویند آیا همسرم قبل از ازدواج 

با من، با کس دیگری نبوده است؟ آیا اکنون با کسی رابطه ای ندارد؟ آیا...
6 ــ توبه، بهترین راه رهایی از دام فریبکاران است. اگر گاهی احساس بر عقل غلبه کرد و گناهی 
از ما سر زد، نباید از رحمت خدا مأیوس شد گفت »آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه ده 
وجب«. نه، توبٔه واقعی کاری می کند که انسان دوباره به پاکی اّولیٔه خود برسد؛ زیرا »نیکی ها از 

بین برندٔه بدی ها هستند«. 1
طبق آیات قرآن، وظیفٔه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسیده، اما هنوز امکان ازدواج پیدا 

نکرده است، این است که :
راه عفاف را پیش گیرند، کسانی که َو لَیسَتعِفِف الَّذیَن  

امکان ازدواج برایشان نیست، ال یَِجدوَن ِنکاًحا  
تا خداوند از فضل خود نیاز آنان را برطرف سازد 2.   

ٰ
َحّتٰی یُغِنَیُهُم اللُّٰه ِمن فَضِله

قرآن کریم، در مواردی که دختر یا پسر نمی توانند از طریق چارچوب های قرار داده شده در 
شرع، ارتباط برقرار کنند، هیچ راهی جز عفاف و پاکدامنی و مهار نفس را نمی پذیرد؛ زیرا خدایی 
که غریزٔه جنسی را به انسان داده، هم او به انسان نیروی ایمان و اراده ای بخشیده است که بتواند 
خویشتن داری کند و مانع گناه شود. برای اینکه حفظ عفاف و مهار نفس آسان تر شود، می توان 

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

1ــ  سورٔه هود، آیٔه 114.
2ــ   سورٔه نور، آیٔه 33.
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  پیشنهاد
مراسم عروسی، آغاز زندگی زن و مرد است. امروزه این مراسم با برنامه های مثبت و 

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

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

است؟
2ــ کدام یک از برنامه های آن، با احکام و دستورات الهی هماهنگ نبوده است؟

3ــ به نظر شما کدام یک از هزینه های مراسم، قابل چشم پوشی و صرفه جویی می باشد؟

معرفی کتاب

منابع برای مطالعه بیشتر

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

معلم/ دانش آموز منیر راضیه محمدزاده زن اگر این گونه می بود

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

دانش آموز حدیث راه عشق امیرحسین بانکی پور مطلع مهر

معلم/ دانش آموز منیر راضیه محمدزاده همسر اگر این گونه می بود
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
مرکزی  حسین بابایی نیا25البرزحسن فیروزنیا1
اردبیل  حجت یزدانی سوال26آذربایجان غربی خدیجه الگزتین2
همدان  ابراهیم وکیل27سمنان  مرضیه سیستانی3
آذربایجان شرقی  ام لیال شهری پور28کرمان  فرشته خوشدست4
زنجان  علی مسلمی29بوشهر  فاطمه نجفی5
قزوین  سعیده سادات قریشی30مرکزی  زهرا شرفی6
یزد  زمزم باقری بنستانی31ایالم  روح اللّٰه شكریان7
مازندران  ایرج علی محمدی32سمنان  میترا رشیدی8
فارس  علی اصغر جواز33اصفهان  علیرضا دوست محمدی9

قزوین  حمیده قدس34کرمان  رضا سعیدی10
گلستان  حامد واحدی35آذربایجان غربی  آیت اللّٰه بیرامی11
بوشهر  ناهید کیانی36البرز  زهرا اسالمی نیا12
آذربایجان شرقی  سیده سهیال عظیمی37کردستان  بهیه محمدی13
اصفهان  لیال ابراهیمی38شهرستان های تهران  کلثوم نصیری14
سیستان و بلوچستان  ناصر برزگر39زنجان  محمدنقی اقامیری15
خراسان شمالی  حسین مهرافزون40اردبیل  ربعلی شیران خانقاه16
هرمزگان  گیتی پیرزاده41چهارمحال و بختیاری  فروغ جزایری17
کرمانشاه  شمسی خرمی42شهر تهران  سیف اله اسفندیار18
ایالم  ماشااللّٰه سلیمانی43شهر تهران  رویا خلجی پیربلوطی19
تهرانمحبوبه موسوی44قم  زهرا رنجبرتیلكی20
خراسان رضویسکینٔه کافی45فارس  نرگس خاتون جمال خواه21
لرستانبهمن دیناروند46خراسان شمالی صادق ملکشی22
تهرانژاله جعفری پاسکیابی47همدان  طاهره مرادی23
کردستان  معصومه سبزی24

کتاب دین و زندگی2 ـ کد 111205 

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

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


