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از قبل از ازدواج قوانین اسالم 
هست که چه شخصی را زن 
قبول کند به ازدواج و چه زنی 
را مرد قبول کند برای ازدواج، 
اوصاف مرد، اوصاف زن، اينها 
در اسالم مطرح است. در هیچ 
حکومتی اين مطرح نیست که 
مرد اوصافش چه باشد، زن 
اوصافش چه باشد. در اسالم 
اين مطرح است: وقت ازدواج 
چه وقت باشد، بعد از ازدواج 
چه روابطی بین زن و مرد باشد، 
وضع زندگی زن و مرد باهم 

چه  جور باشد.

ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
صحیفۀ نور،  جلد 2، صفحۀ 220



کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه هاي  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجّوز از اين سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

محتوای اين کتاب تا پايان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد.
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پیشگفتار

سخنی با دبیران گرامی

این کتاب به روش خودخوان، نوشته شده است؛ بنابراین مهم ترین روش تدریس آن، تدریس براساس روش »کالس معکوس« 
است. به این معنا که دانش آموزان قبل از برگزاری کالس، کل درس را خوانده و دبیر سؤال ساده ای را تحت عنوان آزمون هفتگی 

برگزار می کند که نمرۀ آن به عنوان ارزیابی مستمر دانش آموزان قرار می گیرد.
همچنین در طول کالس، به جای تدریس، مطالب و فعالیت های هر نما به بحث گذاشته می شود.



سخنی با دانش آموز

ما در زندگی خود امکان انتخاب های مختلفی داریم؛ رفتارمان با پدر و مادر را انتخاب می کنیم؛ هر چند انتخاب پدر و مادر در اختیار 
ما نیست. همسر، تنها خویشاوند نزدیکی است که حق انتخابش را داریم. 

وقتی انتخابت را کردی و »بله« را گفتی، وارد زندگی جدیدی می شوی و با همسرت زیر یک سقف می روی. در آن وقت باید بلد 
باشی چگونه زندگی کنی. سؤاالتی برایت پیش خواهد آمد که هرچه کتاب های ریاضی، زیست شناسی، هنر یا جغرافیا را ورق بزنی، 
جواب آنها را پیدا نمی کنی. x و yهای عاشقی را نه راه حل های دستگاه معادالت چند مجهولی معلوم می کند و نه نقشه های کتاب 

جغرافیا، کوه ها و دره های زندگی را به تو نشان می دهد.
پس تا از پشت نیمکت های مدرسه بلند نشده ای، خوب است به فکر یافتن جواب سؤاالت اساسِی خویش، در ارتباط زندگی ات هم باشی.
در این کتاب، تالش بر این بوده است که صحنه هایی از زندگی برایت مرور شود تا در هر جای ایران و از هر فرهنگ و مذهب و 
قومی که هستی، بتوانی از نما های مختلف به زندگی ات نگاه کنی و دربارۀ آن بیندیشی، با دوستان و هم کالسی هایت، صحنه ها را 

دنبال کنی و درباره شان به گفت وگو بنشینی و لذت آموختن زندگی را بچشی. 
این کتاب همراه خوبی برای توست و تا سال ها با آن کار داری؛ چرا که از نماهای مختلف، زندگی ات را به تو نشان می دهد. این کتاب 

می  تواند تا سال ها در کتابخانۀ تو باشد و تو در لحظه های حّساس زندگی ات بارها و بارها به آن مراجعه کنی.
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