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1. 
 

 خانواده چیست؟ اجتماعي بنای و نهاد ترین . مقدس2

 فرزندان آمدن اب و مرد و زن ازدواج با شود؟آید و کامل ميخانواده چگونه بوجود مي نهاد .3

 .پرورانندمی خود دامان در را فرزندان و تجربه را بودن پدر و مادر ،مرد و زن افتد؟چه اتفاقي مي فرزندان تولدبا . 4

 سوال مهم در این درس:. سه 5

 اند؟کدام خانواده تشکیل برای یکدیگر به مرد و زن جذب هایهزمینالف( 

 چیست؟ خانواده تشکیل اهدافب( 

 باشد؟ داشته هاییویژگی چه باید مناسب همسرج( 
 

 م لقَوْ یاتٍذلِکَ لَا فى اِنَّ رَحْمَةً وَ ةًمَوَدَّ نَكُمْبَیْ جَعَلَ وَ هاالَیْ اتَسْكُنولِ اَزْواجًا اَنْفُسِكُمْنْ مِلَكُمْ  خَلَقَ نْاَی ءایاتِه نْمِ وَ.6

   (21)روم،نَیَتَفَكَّرو

یابید، قرارداد بین شما  آرامش ایشان با تا خودتان جنس از همسرانىهای خدا آن است که خلق کرد برای شما و از نشانه 

 است.   متفکرانای برای گروه درستی که در آن نشانه، بهدوستی و رحمت

   کند.هم اشاره می موّدت و رحمت، به رابطة همراه با آرامش( خداوند در این آیه، در کنار 1پيام: 
 است،  سرشار از مهربانیآمیز که  موّدتای تدریج به رابطهکنند، به درونیهم احساس آرامش  کنار( اگر زن و مرد در 2        

 رسند.می           

 «   آید.وجود میها بهمیان آن مستحکمشود و پیوندی تر مییکدیگر بیشخیر و برکتشان به»         

  ( به سومین هدف ازدواج و چهارمین معیار تمدن اسالمی احیای منزلت زن اشاره دارد.3       

  تناسب مفهومی دارد.  «نور السّموات و الْارْض اهلل»شود با آیهشروع می«یءایاتِه نْمِ وَ»تمام آیاتی که با (4       

 باطِلِلْابِاَفَ باتِیِّالطَّ مِنَ مْرَزَقَكُ وَ حَفَدَةً وَ نینَواجِكُمْ بَاَزْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَ واجًازْاَ مْسِكُاَنْفُ نْمِ لَكُمْ جَعَلَ اهللُ وَ.7

 (72)نحل،اهللِ هُمْ یَكْفُرونَة بِنعْمَ وَ مِنونَیُؤْ

پاکیزه از چیزهای  فرزندان و نوادگانو خداوند قرار داد برای شما از جنس خودتان همسرانی و قرار داد برای شما از همسرانتان 

 ورزند.  کفر میخدا آورند و به نعمت بخشید، آیا بازهم به باطل ایمان می روزیبه شما 

 ( خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است. 1پيام: 
 هاست. ( فرزند ثمرة پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آن2        

 :(21)روم،...یءاياتِه  مِنْ وَ» توجه »  لَکُمْ جَعَلَ»آرامش  و آيه » رشد و پرورش فرزندان 

 ها پاسخ دهید. تفكر کنید و به سوالها . در این آیه8

و هدف ازدواج رشد و  هدف رسیدن به آرامش در سایة دوستی و رحمت )آیه اول( چیست؟ خانواده تشکیل از هدف (1

  پرورش فرزندان )آیه دوم(

  زن و مرد خلقتی یکسان و برابر دارند.  است؟ چگونه مرد و زن به اسالم نگاه نوع (2

  نيست ازدواج از ترمحبوب خدا نزد بنايي هيچ:  (ص)خدا رسول
 

 پیوند مقدس – دوازدهم درس
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 و آفرینش همسرانی یکسان آیه اول:در كند؟ مي معرفي خود هاینشانه و آیات عنوان به را چیزهایي چه خداوند(3

 ازدواج هستند که تحکیم بخش روحی زن و مرد هستند.   فرزندان هدفآیه دوم:و در  برابر برای رسیدن به آرامش

 شخصیت انساني زن و مرد چگونه است؟  .9

 
    همراه کلمات این قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر پیامی که با در«آدم بنى»،«انسان»،«اِنس»کلمة                

 شود. مى مربوط دو، هر مرد، و زن به شده،              

 

 دارند. مشترکى هدف و یکسان فطرى هاىویژگى نوع انسان، افراد عنوان به مردان و زنان              

 

 ترند. هر یك از زن و مرد به میزان تقوا، عفاف و دوری از گناه نزد خدا گرامی              

 

  خداوند جاوید بهشت در و برسند هدف مشترك آن توانند بهمى خود ذاتى هاىسرمایه از استفاده مردان با و زنان              

 .گزینند منزل              
  
 های زن و مرد به چیست و چه فوایدی دارد؟ تفاوت .11

 .کنند کامل را یکدیگر و رفتهگ قرار کنارهم در و باشند، یکدیگر زوج که آفریده ایگونه به را مرد و زن خداوند،الف( 

  معین کرده. واحدی هدف خداوند و دارند مشترك انسانی هایویژگی مرد و زن ب(

  نیازمندند. هر دو به همای که و به گونه متفاوتند جسمی خصوصیات ج( از لحاظ

 .دهد پرورش خوددر  تواندمی انسانی هر و تقواست خداوند نزد هرکس برتری زیرا ، ندارد برتری دیگری بر یکی د(

 در هرکدام تا است نهاده هر کدام بر عهدة حكیم داوندخ که است مختلفی وظایف جهت به مرد و زن میان هایتفاوته( 

 .آورند پدید  متعادل خانواده و بگیرند. عهده بر را خاصی های نقش خانوادگی و مشترك زندگی

 رشد را فرزندان ،مادری محبت با زن که است آن برای مردان بیشترقدرت جسمی باالیی دارند و  عاطفی توانمندی و( زنان 

 .باشد خانواده آور نان کردن کار با مرد و دهد
 

 چگونه است؟آمادگي برای ازدواج .11
 مخاطب که آوردمی دست به را آن شایستگی و شودمی پذیریسئولیتم ةمرحل وارد جوانی دورة و بلوغ به رسیدن با انسان، 

 :از عبارتند خانواده و خود مند شدنسعادت برای ریزیبرنامه .گیرد قرار خداوند

 بلوغ آغاز از خود در پاکدامنی و عفاف تقویت الف(

 خانواده تشکیل از خود هایهدف کردن مشخص ب(

 مناسب همسر هایشاخص و معیارها شناخت ج(

 مرد  و زن روحی هایویژگی شناخت د(

 هموار کرد؟ بسیار خود  خود و فرزندانرا برای  راه بهشتتوان چگونه مي. 12

 

 
 است. انسان عمرة دور ارزشمندترین و ترینحساس ازدواج تا بلوغ ةدورالف(

 . است زندگی هایمسئولیت پذیرش و بزرگسالی به ورود و کودکی از گذر ةورد ب(

 زندگی صورت بهترین به خداوند تا کنند پیشه عفاف حتماً نیز، ازدواج از قبل که خواهدمی پسران و دختران از کریم قرآنج( 

 تا آن زیان که .برنیایند مخالف جنس با آشکار و پنهان ةرابط پی در وجههیچ به خواهدمی چنینهم و دهد سامان را آنان

 تقویت عفاف و پاکدامنی است.  مؤکد.که این مطلب شد خواهد آنان گیردامن قیامت 

 الف 

 ب 

 ج 

 د 

 پاکدامني و عفاف تقویت
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 است آن خواستار هرکسباشد و  پاکدامن ازدواج از قبل که است کسی با ازدواج خواستار طبیعی و فطری طور به جوانی هرد( 

 .است عدالت بر هستی نظام ،باشد چنین باید هم خودش باشند، نداشته سوء نظر او ةخانواد اعضای به دیگران که

 اهداف ازدواج را نام ببرید. . 13
 

 انس با همسر                                   جنسی نیاز به پاسخ                

 رشد و پرورش فرزندان                                 رشد اخالقی و معنوی                 
  

 در مورد اهداف ازدواج، چگونه باید تصمیم گرفت؟ .14
 ب( با توجه به اهداف تشکیل خانواده در متون دینی     هوشمندانه  الف(

 این مورد را شرح دهید. زمینة اول نیاز جنسي است، .15
 

 گیری نهاد خانواده است. زمینة شکل ترینابتدایی( 1                                

شود. آغاز می بلوغاین نیاز که احساس آن از دوران  (2                                 

  کند. را میان زن و مرد ایجاد می جاذبهکشش و ولَّین ا (3                                   

 رسند. می آرامش روانی( بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یك 4                                  

 این مورد را شرح دهید. است، انس روحی با همسرزمینة دوم، نیاز به  .16
 

  شود.این نیاز پس از بلوغ آشکار می( الف                                

  نیست.یابی به آن شود و راه دیگری برای دستهمسر حاصل میکنار آرامش، تنها با بودن در  ب(                                 

 او  درونیقراری مجرَّد زندگی کند، باز هم نوعی بیامّا باشد  جنسی هایاگر فردی غرق در لذَّت ج(                                   

 کند. دهد. و جای خالی همسر را در کنار خود حس میرا آزار می                                     
    

 ریشه در همین موضوع دارند که زن یا مرد به این نیاز همسر  هم های ناموفقبرخی از ازدواجد(                                   

 دهد. بخش از خود نشان نمیخود توجهی ندارد و رفتاری آرامش                                      
 

 گویای آن است که توانایی زن نسبت به مرد در ایجاد سکون و  شناختیروان هایتجربهه(                                    

 آرامش در خانواده، اوست.  مبدأاست و تر بیشآرامش                                        

 

  زمینة سوّم، رشد و تربیت فرزندان، را شرح دهید.  .17
  شود.جایگزین آن نمی هیچ نهادیان است و فرزند رشد و بالندگی بستر خانواده(الف                                 

  باشد. می فرزند، پیوند زن و مردو ثمرة  وحدت روحیبخش تحکیم (ب                                  

 .بینندیم فرزند در را خود وجود دوام پدر و مادرج(                                    

 .برندمی لذت او بالندگی و رشد از د(                                   

  از اطاعت و احترام و ،سپرده مادر و پدر به را شبندگان از تن چند پرورش و تربیت خداوندو(                                   

 خود قرار داده است.  اطاعترا همراه  والدین                                      

 

 دوم اول

 چهارم سوم

 نیاز جنسي   

نیاز به 

آرامش و 

 انس روحي   

رشد و 

پرورش 

 فرزندان
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  را شرح دهید.  رشد اخالقي و معنویزمینة چهارم، .18

 را پذيریمسئوليت پس کنند،می دور خود از را های فسادزمینه ابتدا همان از خانواده، تشکیل با جوان دختر و پسرالف( 

 .نمایندیم تجربه

  دهند.پرورش میخود  را در فرزندان و همسر به عشق و مهر ب(

 .شوندمی نایل باالتری معنوی درجات به زندگی، هایناگواری و هاسختی تحمل و مدارا و گذشت باج( 

  همسر مناسبشود؟ ای مطرح مي. پس از تعیین هدف ازدواج، چه مسئله19

طبق مقررات اسالمي، رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج چگونه امری است و اگر عقدی به زور انجام بگیرد  .21

مشروعیت  است و باطل است و اگر عقدی به زور انجام گیرد، ضروریرضایت کامل زن و مرد برای ازدواج  حكمش چیست؟

 ندارد. 
 

 چگونه باشدباید  انتخاب همسردر امر  قدرت انتخاب . داشتن21
 

 . زاست مسئولیت حال، عین در و ارزشمند انتخاب، قدرت داشتن( 1                                

 

 .زد دست شایسته انتخابى به و کرد عمل باز چشم با باید مسئولیت، این در شدن موفق براى (2                                  
 

 .است جوانى احساس و شور بر کامل تسلَّط ،ة انتخاب شایستهالزم (3                                    
    

  که اىگونه به راند،مى حاشیه به را عقل و بنددمى را گوش و چشم ،اولیه محبّت و عالقه( 4                                  

 .شنوندنمى را او نةخیرخواها فریادهاى                                       
 

 حدیث: روایتي از حضرت علي)ع( در رابطه با عالقه و محبت اوّلیه

 کند. کور و کر میعالقة شدید به چیزی آدمی را                  يءِ یُعْمي وَ یُصِمُّشَّالحُبُّ 
 

 درست انتخابى به تا کنیم مشورت خود مادر و پدر با آینده همسر مورد در که اندخواسته ما از دین .پیشوایان22

 . دلیل را ذکر کنید.برسیم
                   

 .گیرندمى نظر در را او بختىخوش و مصالح معموالً فرزند، به محبت و عالقه علتبه مادر و پدر                 

 

 

 .کنند بینىپیش را ازدواج عاقبت و دریابند را افراد خصوصیات توانندمى بهتر ،شانپختگى و تجربه علت به               

              

 

  . بکشانند ناخواسته ازدواجى به را هاآن و کنند تحمیل فرزندانشان بر را خود نظر نباید مادران و پدران البته                

 

    ه: نتیج 

 ایثار و محبّت محیط خصوص، به و یگریکد نظریات شنیدن ترها،بزرگ به اعتماد دلى،هم محیط خانواده، محیط است شایسته

  پیش نیاید. پشیمانی و حسرت و شود گرفته هاتصمیم بهترین تا باشد
 

 همسر شايسته چيست؟ . معيارهای 03

شایستگی او تر باشد،یك فرد قوی ایمان قدرهر ،اوست ایمان بودنبا ترین معیار همسر شایسته، نظر قرآن کریم، مهم از

 تر است. بیش برای همسری

داشتن قدرت 

انتخاب در امر 

 انتخاب همسر 

 اول

 دوم

 سوم
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 ، انجام عبادات به خصوص نماز و ...خانوادگی اصالت خوب، اخالق باشد. مثل:هم مطرح می دیگری معیارهای البته

 های شناخت همسر چگونه است؟ راه. 04
 است.  ضرورىکرد، امری  گیریتصمیم شکلی مطمئن به بتوان آن کمك به که اىاندازه به آینده، دربارة همسر ( تحقیق1

 باشد. بخش نتیجه باید ( تحقیق2

 گیرد. صورت الهى معیارهاى و ضوابط چهارچوب تحقیق باید در (3

 کرد.  است، اشتباه زودگذر هاىهوس تنها آن منشأ که هایىمعاشرت با نباید را آینده دربارة همسر تحقیق (4

های زودگذر گیرد ولی منشأ آن هوسانجام می او امتحان و روحیة همسر شناخت مانند هایىعنوان با هایی کهمعاشرت (5

  :را دارد ، این نتایجاست
 

 نیست. بخش نتیجه               

               
 

 انجامند.مى جدایى و رابطه سستى به هاتر این معاشرتبیش              

         

  چهآن از بهتر را خود اصرار دارد هر طرف شود،مى حاکم نفر دو هر بر احساسات معموالً که هادر این معاشرت               

 شود. واقع دیگرى محبوب تا دهد هست نشان              

 

 است. نداده ها را گونه معاشرتخداوند اجازة این               
 

شود: مى پیشنهاد همسر آیندهشناخت  هایي براىراه ،اسالمى فرهنگ با متناسب 

 کار.   محل و زندگى محل در خانواده اعضاى موقعیت و همسر خانوادة دربارة تحقیق (1

 دارد.  ترىبیش معاشرت هاآن با او که کسانى و همسر دوستان شناخت (2

 .تحصیل محلَّ یا کار محیط در همسر خُلقیات و روحیات دربارة تحقیق (3

 ها. معاشرت این در مادر و پدر تجارب از بردن بهره و دیگریك با دوطرف هاىخانواده معاشرت (4

 .کاردان و اعتماد قابل افراد با مشورت (5

 .مختلف موضوعات دربارة هادیدگاه و نظریات طرح و حضورى جلسات در دیگریك با گو و گفت (6

 

 
  

 ازدواج نيازمند چند بلوغ است؟ آمادگى زيستي و روحي. 05

  بلوغ دو نیازمند

 جنسى بلوغ( 1

ازدواج زیاد  زمانبا  عقلی و جنسی نباید فاصلة میان بلوغشودو ایجاد می جنسى بلوغ از پس مدتى که فکرى و عقلى بلوغ (2 

 شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد. 
 

    ه: نتیج 
 با که اندخواسته مادران و پدران از و کرده ترغیب و تشویق ازدواج به را پسران و دختران همواره ما پیشوایان علت همین به

 گناه به را خود رزندانف باطل پندارهاى برخى خاطر به و کنند فراهم را آنان ازدواج براى الزم شرایط غلط رسوم گذاشتن کنار

 . نسازند ها آسیب گرفتار را جامعه و نکشانند
 

 الف

 ب

 ج

 د

 زمان ازدواج
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 بنویسید.  اهمیت ازدواجهایي را در رابطه با روایت.26

  :فرمایدمى )ص(اکرم پیامبر

 .باشد داشتهپروا  خدا از دیگر نصف براى باید پس، است؛ کرده حفظ را خود دین نصف کند، ازدواج که کسى»

  :فرمایدمى )ص(اکرم پیامبر

 خداوند تا کنید فراهم ازدواج امکان خود پسران و دختران راىب»

 .کند نیکو را اخالقشان( 1

 .دهد توسعه هاآن روزى و رزق در (2 

 . گرداند زیاد را هاآن غیرت و عفاف (3 

   :دنفرمای مى نیز )ع(صادق امام

 « خواند.مى مجرد شخص که است نمازى رکعت هفتاد از برتر متأهل، شخص نماز رکعت دو»
 

 

 
 

 .آینده است مسئولیت( مربوط به انتخاب همسر و 1پيام حديث:

 مسئولیت( برای موفق شدن در 2                

 انتخاب همسر، باید با چشم باز عمل کرد و به انتخابی شایسته دست زد.  

 ( الزمة انتخاب شایسته، تسلط کامل بر شور و احساس جوانی است.3                

 ای که فریادهای خیرخواهانة گونهراند، بهبندد و عقل را به حاشیه می( عالقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می4                

 شنوند. را نمی او                    

مناسب پاسخ داده نشود چه موقعیت و  زمانگیرد و اگر به این نیاز طبیعي در دلیلي انجام ميازدواج به چه .27

 آید؟ وجود ميمشكالتي به
 موقعیت وزمان شود. اگر به این نیازهای طبیعی در انجام می قانون خلقتگویی به و پاسخ نیازهای طبیعیازدواج، برای رفع 

   های جبران ناپذیرآسیبپاسخ داده نشود، مانند سایر نیازها، اختالالت و مشکالت خاص خود را به دنبال دارد و  مناسب

 (روانی 1

 (اخالقی          2

        کند.وارد می (اجتماعی3

 بنویسید.موقع را  . فواید ازدواج به28

 نشاط شادابى،( 1

 روحى و جسمى سالمت (2

 طبیعى رشد (3

 درونى رضایت احساس (4

 رفتار و حاالت در تعادل (5

 خلقى خوش و رویى خوش (6

 جنسى فشار کاهش (7

 . روانى و اجتماعی های آسیب و نامشروع روابط (کاهش8
 

 چه فوایدی برای او دارد؟ شودمى محسوب او همسر که کسى کنار در جوان . زندگي یک29

 به را لذتى چنان و دارد او روح و جسم براى برکتى چنان شود،مى محسوب او همسر که کسى کنار در جوان یكزندگی 

 .گیردنمى را آن جاى دیگرى چیز هیچ که آوردمى ارمغان

  فرمايد:مي )ع(علي حضرت

 .کندمى کر و کور را آدمى چيزى به شديد عالقة                          «يُصِمُّ الشَّيْ ءِ يُعمي وَ حُبُّ»                 
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 رسد؟به چه نتایج منفي مي دهد، پاسخ خود جنسى نیاز به ازدواج از غیر قالبى در بخواهد که فردى .31

 . شکندمى را او شخصیت و کندمى پژمرده را فرد روان و روح چندى از پس گناه، از استهوبرخ آنىدر آن صورت، لذت  

 امّا، شوندمى کشیده گناه در افراط به پژمردگى این از فرار براى درست، مسیر به بازگشت جاى به اشخاص، گونهینا 

  که دانندنمى 

 

 

 

 

 

 

31  .  :فرمايد مي)ع(صادق امام   توجه: 

 الف(  

 

 

  ب(  

 

 

 جنسي  -                     

                  عقلي -                       

 

 

    

 

 

خاطر بسپاریم:ها را بیشتر بهاین واژه 

  مين نيازدوّ = شودپس از بلوغ آغاز می -بودن در کنار همسر -زندگی با دیگری

 لين نياز اوّ= شودبا بلوغ آغاز می -ترین زمینة ازدواجابتدایی

  مين نيازسوّردیف اطاعت خدا= احترام به والدین هم-باالترین افتخار–دوام وجود خود –تحکیم بخش وحدت روحی 

 مين نيازچهار درجات معنوی باالتر =-پرورش مهر و عشق -فسادهای دور شدن زمینه

 دهند،مى دريا آب از تربيش هرچه که است اىتشنه مانند روحشان

 گيرد.مى شدت اشقرارىبى و شودمى افزوده اشتشنگى بر

 

 بدون بوی خوش است.با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز  نماز ركعت دو

 

  خواند.مي مجرد شخص كه است نمازی ركعت هفتاد از برتر متأهل، شخص نماز ركعت دو

 

 دهدبعد از بلوغ جنسي رخ مي

 .كند ريزیبرنامه اشآينده برای و جدی بگیرد بسیار را زندگي بايد

  بودن برنامه بي از دوری و مانند: پیدا كردن شغل 

 نبايد باشد. عقلي و جنسي بلوغبین   هفاصل

 اند.كرده ترغیب ازدواج به را پسران و دختران ما پیشوايان خاطر همینبه
 

 انواع بلوغ
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