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اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

فصل اول :تشكيل خانواده )پيش ا ز ازدواج(

نيازهاي اساسي جوان
نيازهاي جوان او را به حركت و تكاپو سـوق ميدهد .يكي از مهمترين نيازهايي كه جوان در خود احسـاس مي
كند ،احتياج به همراهي از جنس مخالف اســت نيازي كه بايد به درســتي مديريت شــود .١ .نياز عاطفي :هر
فردي ،هم به ارتباط و تعامل با ديگران نيازمند اســت و هم به محبت كردن و مورد محبت واقع شــدن .مزلو
روانشناس انسانگرا در بيان سلسله نيازهاي انسان ،سومين نياز اساسي وي را تعليقپذيري و محبت ميداند.
 .٢نياز جنسـي :يكي از مهمترين نيازهاي زيسـتي ،ارضـاي غريزه جنسـي اسـت .اگر اين نياز و نياز عاطفي به
طريقي جز ازدواج پاســخ داده شــود ،دختران و پســران با آســيبها و مشــكﻼت بســياري روبهرو ميشــوند
آسيبهايي كه جبران آن دشوار و در برخي موارد ناممكن خواهد شد.

آسيبهاي ارتباط با جنس مخالف
از آنجا كه غريزه جنسـي بسـيار قوي اسـت و بسـياري از امور ذهني ،عاطفي ،رواني و رفتاري انسـان را درگير
خود ميكند افراد براي ســامان دادن به آن به راهكارهايي دســت ميزنند كه آنها را به كژراهي ميكشــاند .از
جمله اين راهكارها »دوستي با جنس مخالف« و »روابط آزاد با جنس مخالف« است.

يك .دوستي با جنس مخالف
ارتباط با جنس مخالف با دوسـتي آغاز ميشـود .دوسـتي با جنس مخالف كه هوسآلود بوده و همراه با كشـش
جنسـي اسـت ،در قرآن نكوهش شـده اسـت .دوسـتگيرندگان از جنس مخالف هر چند اهل نماز و ذكر و دعا
باشــند از آن رو كه به لوازم ايمان خود پايبند نبودهاند ،اعمال نيكشــان تباه شــده اســت و در آخرت زيانكار
ميگردند.

علل دوستي با جنس مخالف
 .١مشـاركت اجتماعي يا علمي :در اين نوع روابط ارتباط دختر و پسـر در محدوده روابط انسـاني اسـت ،بيآنكه
تمايلهاي نفســـاني در آن وجود داشـــته باشـــد .اين روابط فراتر از محدوده درس يا كار مشـــخص شـــكل
نميگيرد .٢.همســـريابي :گاه افراد به منظور يافتن همســـري مناســـب به روابط دوســـتانه با جنس مخالف
ميپردازند .٣ .شـناخت جنس مخالف :برخي از جوانان با هدف آشـنايي و شـناخت خصـوصـيات ويژه جنس
مخالف با آنها دوســـت ميشـــوند تا روابط خود را با فردي كه در آينده با او ازدواج ميكنند ،بر اســـاس اين
شـــنـاخـت تنظيم نمـاينـد حـال آنكـه :از طريق دقـت در ويژگيهـاي پـدر و مـادر و خواهر و برادر نيز ميتوان بـا
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خصــوصــيات ويژه جنس مخالف آشــنا شــد .و همچنين دوســتاني كه از جنس مخالفاند هر يك ويژگيهاي
فردي دارند كه يقينا همسـر آينده خصـوصـياتي متفاوت با آن ويژگيها خواهد داشـت .٤ .خﻸ عاطفي :كمبود
محبت و عدم ارضـاي عاطفي از مسـير درسـت ،برخي دختران و پسـران را به سـوي دوسـتيهاي بيسـرانجام با
جنس مخالف سـوق ميدهد .٥ .احسـاس قدرت :برخي با برقراري ارتباط با جنس مخالف در بين دوسـتان هم
سنخ خويش جايگاه و اعتبار خاصي براي خود احساس كرده ،خود را قدرتمند ميپندارند .٦ .فرار از مشكﻼت:
عـدهاي بـه جـاي حـل منطقي مســـائـل زنـدگي براي فرار از مشـــكﻼت بـه خوشگـذراني بـا جنس مخـالف روي
ميآورند .٧ .سـردي و يكنواختي زندگي :از آنجا كه اين روابط همراه با شـور و هيجان خاصـي اسـت ،برخي با
اســـتقبـال از آن در صـــدد گريز از يكنواختي زنـدگي هســـتنـد .٨ .تـأثير مـاهواره و اينترنـت :برخي فيلمهـا يـا
ســـايتهاي غيراخﻼقي كه از طريق شـــبكههاي ماهوارهاي يا اينترنت مورد اســـتقاده قرار ميگيرند ،انگيزه
شـديدي براي ارتباط بيضـابطه با جنس مخالف ايجاد ميكند .٩ .لذت جنسـي :بسـياري از پسـران و برخي از
دختران براي دســـتيـابي بـه لـذتهـاي جنســـي ،بـه بهرهگيري از عواطف جنس مخـالف و ارتبـاط بـا او اقـدام
ميكنند .١٠ .فرهنگ خانوادگي :روابط بيضابطه با جنس مخالف در برخي خانوادهها امري عادي است كه در
نتيجه فرزندان بر پايه اين آداب رشد مييابند.

پيامدهاي دوستي با جنس مخالف
 .١ايجاد اختﻼل در تمركز فكري :روابط با جنس مخالف ميتواند تمركز فرد را به هنگام تحصـيل مختل كند.
 .٢ايجاد اضـطراب :اين نوع روابط معموﻻ پنهاني و همراه با اضـطراب در درازمدت انسـان را دچار ضـعف اراده و
برخي مشــكﻼت رواني ميكند .٣ .ايجاد ناراحتيهاي روحي :اين نوع روابط در ماههاي اول همراه با هيجان و
شـادي اسـت ولي پس از چند ماه نگراني نسـبت به آينده اين روابط و احسـاس حقارت از اينكه شـخص بازيچه
اميال ديگري شـده اسـت ،سـبب ناراحتيهاي روحي و رواني هر دو يا يكي از آنها ميشـود .٤ .ضـعف اعتماد:
معموﻻ اين روابط همراه با بياعتمادي نســبت به يكديگر اســت .٥ .تضــعيف حمايتها :اين روابط اگر آشــكار
بـاشـــد ،بـه دليـل تعـارض بـا هنجـارهـاي خـانوادگي و اجتمـاعي ،مورد حمـايـت قرار نميگيرد .٦ .كـاهش شـــانس
ازدواج :دختران و پسـراني كه سـابقه دوسـتي با جنس مخالف دارند ،معموﻻ شـانس كمتري براي ازدواج موفق
خواهند داشـت .اين ضـايعه براي دختران بيشـتر اسـت .٧ .افزايش ازدواجهاي ناپايدار :در اين دوسـتيها ،روابط
دختر و پســر بيشــتر بر اســاس جاذبههاي ظاهري شــكل ميگيرد ،نه بر پايه همتايي بين طرفين كه شــرط
اســاســي يك ازدواج موفق اســت .وقتي هيجانات فروكش كند ،نقصها نمايان شــده ،به كاهش رضــايتمندي
زناشـويي و اختﻼفات خانوادگي مي انجامد .٨ .آسـيب به دختران :در اين دوسـتي معموﻻ عشـق با هوس يكي
دانسـته ميشـود .در بسـياري از اين دوسـتيها هرچند انگيزه اوليه روابط دوسـتانه بوده اسـت بزرگترين گوهر
وجودي دختر بـه يغمـا ميرود و عفـت او لكـهدار ميگردد .٩ .ارتكـاب گنـاه :اين روابط حرام و گنـاه آلود اســـت.
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لذت گناه ميرود ،ولي عقاب و عذاب خداوند باقي ميماند .حضـرت علي )ع( فرمود :اي مردم تقوا پيشـه سـازيد
زيرا صبر بر تقوا آسانتر بر كيفر الهي است.

مهارت هاي رفتاري در روابط با جنس مخالف
اگر احساس كرديد نسبت به فردي از جنس مخالف خود عﻼقهمند شدهايد؛
 .١با وجود كشش شديد اميال نفساني ،حريم الهي را در روابط با او پاس داريد و اين روايت را به خاطر داشته
باشـيد :خداوند به جواني كه بندگي ميكند ،بر فرشـتگان مباهات ميكند و ميفرمايد بنده مرا بنگريد كه به خاطر

من از تمايﻼت نفسـاني خود چشـم پوشـيده اسـت .٢ .براي پرهيز از وابسـتگي :يك .احسـاس خود را بروز ندهيد؛
دو .با يكديگر تعامل كاري نداشـته باشـيد؛ سـه .نگاه و رفتار خود را كنترل كنيد زيرا احسـاسـات بدون كﻼم نيز
انتقال مي يابد؛ چهار .براي حفظ شـخصـيت و احترام خود به گونهاي رفتار نكنيد كه او احسـاس كند شـما اهل
روابط ناسـالم هسـتيد؛ پنج .اگر فكر ميكنيد او فردي مناسـب براي ازدواج شـماسـت ،اگر پسـر هسـتيد مسـتقيما
يا با واســـطه و اگر دختر هســـتيد ،با كمك فردي امين و با تجربه نظر او را در مورد ازدواج جويا شـــويد.٣ .
چنانچه از طريق گفتگوي اينترنتي با كســي آشــنا شــده و قصــد ازدواج با او را داريد؛ يك .مراقب باشــيد كه
بسـياري از اطﻼعات داده شـده ممكن اسـت واقعيت نداشـته باشـد؛ دو .بكوشـيد گفتگوي شـما از حوزه ادب و
عقل خارج نگردد و احسـاسـات شـما نيز كنترل شـده باشـد؛ سـه .ارتباط خود را در قالب خواسـتگاري رسـمي
شكل دهيد و با ديدار حضوري او و خانواده اش اطﻼعات خود را واضح سازيد .٤ .در صورتي كه فردي با وجود
وعدههايش به شـما بيوفايي كرد و از ازدواج با شـما سـر باز زد ،شـكسـت عاطفي خويش را مديريت كنيد و
نگذاريد عواطف و احسـاسـات اميد به زندگي و رشـد و كمال را در شـما ضـعيف سـازد .٥ .اگر به اين نتيجه
رسيديد كه فردي كه به او دل بستهايد صﻼحيت همسري شما را ندارد هر چه زودتر رابطه خود را قطع كنيد
و بدانيد؛ فراموشـي فردي كه به او دل بسـته بوديد نياز به زمان دارد .هميشـه به خودتان يادآوري كنيد كه چه
بسـا در ازدواج با او خوشـبخت نميشـديد و . ...از حرف زدن ،رد و بدل كردن پيامك و ...و هر آنچه احسـاسـات
شـما را شـعلهور ميسـازد بپرهيزيد .رابطه را به صـورت ناگهاني قطع كنيد قطع تدريجي رابطه احتمال برقراري
مجـدد آن را بـاﻻ ميبرد .قبـل از بيـان تصـــميم بـه قطع رابطـه ،همـه واكنشهـا و پـاســـخهـاي طرف مقـابـل را
پيشبيني و براي آن جوابي آماده كنيد .از هر چه ممكن اســت شــما را به ياد او بيندازد پرهيز كنيد .هرگاه
ذهن شــما ناخودآگاه به او مشــغول شــد »أعوذ باﷲ من الشــيطان الرجيم« بگوييد .روابط دوســتانه خود را با
بسـتگان و دوسـتان خوب خود بيشـتر كنيد .با افراد با ايمان فعال و با نشـاط دوسـت شـويد .از تنهايي بپرهيزيد
زيرا وسـوسـه و فكر او بيشـتر سـراغ شـما خواهد آمد و .٦ . ...اگر متوجه شـديد كه بايد ارتباط با جنس مخالف
خود را قطع كنيد و او شـما را به آبروريزي تهديد كرد نگران نباشـيد .زماني كه قطع رابطه از طرف شـما باشـد
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اين نشـانه پاكي شـماسـت و ديگران نيز نظر مثبتي درباره شـما مييابند اعتماد بنفس داشـته باشـيد اگر به هر
دليل در مقابل تهديدهاي او سـسـتي نشـان دهيد او با مشـاهده تأثير رفتارش بر دامنه تهديدات خود خواهد
افزود .٧ .از دوسـتي و رفتوآمد با جنس مخالف به اميد ازدواج در آينده بپرهيزيد زيرا :اين روابط مورد رضـاي
خدا نيســت و گناه شــمرده ميشــود .اگر او با شــما ازدواج كند ممكن اســت پس از ازدواج اعتماد ﻻزم را به
يكديگر نداشـته باشـيد .اگر با شـما ازدواج نكند ،سـبب سـرخوردگي شـما خواهد شـد و شـما احسـاس ميكنيد
تحقير شده ايد .اگر پس از مدتها دوستي و ارتباط با فردي به اين نتيجه رسيديد كه ازدواج با او به مصلحت
شــما نيســت و اين رابطه را قطع كرديد دچار عذاب وجدان خواهيد شــد .اگر در آينده با فرد ديگري ازدواج
كنيد؛ گاهي اوقات در زندگي شـما مشـكﻼتي ايجاد خواهد شـد ،معموﻻ احسـاس ميكنيد به همسـرتان خيانت
كردهايد زيرا در گذشـــته قلب و ذهن خود را در اختيار ديگري قرار داده بوديد و همســـر آينده براي شـــما
جذابيت ﻻزم را نخواهد داشــت؛ قلب لطيفتر از آن اســت كه هر چندوقت يك بار شــيفته يكي گردد عشــق
اولين تكرار نخواهد شــد .در صــورتي كه او نيز ازدواج كند احســاس ميكنيد به همســر آينده او نيز خيانت
كردهايد .در تمـامي آن ايامي كه به اميـد ازدواج با فردي خواســـتگـارهاي متعـدد خود را رد ميكنيـد فرصـــت
ازدواجي پاك را از خود ســلب ميكنيد .اگر فردي به شــما وعده ازدواج داد از او بخواهيد تا به طور رســمي
خواسـتگاري كند زيرا چه بسـا امكان ازدواج با او به دﻻيلي همچون مخالفت خانواده او و يا خانواده شـما وجود
نداشــته باشــد .اگر قصــد ازدواج با كســي را داريد هر چه زودتر اقدام به خواســتگاري نماييد و پس از توافق
طرفين ازدواج كنيد و بدانيد تا زماني كه عقد ازدواج خوانده نشود امكان دارد او با ديگري ازدواج كند.

دو .روابط آزاد با جنس مخالف و پيامدهاي آن
اين روابط به معناي روابط جنسـي بر اسـاس ميل و اراده خود فرد و رضـايت طرف مقابل اسـت و به جز رضـايت
دختر و پسـر محدوديت ديگري نميپذيرد؛  .١آسـيبهاي رواني :زيادهروي در ارضـاي غريزه جنسـي نه تنها
باعث ارضـاي كامل نميشـود بلكه آسـيبزا نيز خواهد بود .به تعبير شـهيد مطهري »در اين مورد هر چه عرضـه
بيشـتر گردد هوس و ميل به تنوع افزايش مييابد« .٢ .آسـيب رسـيدن به زنان عفيف :بيشـترين آسـيبهاي
ارتباط آزاد متوجه زنان اسـت .٣ .بروز آسـيبهاي عاطفي :ارضـاي نيازهاي عاطفي بايد كنترل شـده و قانون
مدار باشــد .تعامﻼت عاطفي زن و مرد آســيبهاي فردي و اجتماعي فراواني در پي دارد .٤ .بروز آســيبهاي
معنوي :روابط آزاد زن و مرد از مصـاديق شـهوتراني شـمرده ميشـود .بر اسـاس روايات اهل بيت )س( شـهوت
گذرگاه شـيطان ،سـرسـختترين دشـمنان ،فاسـدكننده دين و بيماركننده عقل اسـت و افسـوس در قيامت را به
دنبال دارد .كســي كه عقل او بر شــهوتش غلبه كند برتر از مﻼئكه ميگردد و كســي كه شــهوت او بر عقلش
غلبه كند از چهارپايان پســت تر خواهد شــد .٥ .كاهش ازدواج و محروميت از منافع آن :هنگامي كه افراد به
راحتي و با صـرف هزينه كم امكان رسـيدن به اهداف خود را داشـته باشـند و بتوانند از اين طريق خود را ارضـا
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اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

كنند انگيزه زيادي براي جايگزيني شــيوههايي همراه با مســئوليت نخواهند داشــت .٦ .كاهش لذت جنســي:
گرچه ارتباط آزاد نياز جنســي را برآورده ميكند ،اســتمرار اين وضــعيت و تجربه مكرر محركهاي جنســي،
آستانه تحريك جنسي را باﻻ برده ،لذت جنسي واقعي را به مرور كاهش ميدهد .٧ .تنزل جايگاه زنان :در اين
جوامع جايگاه بسياري از زنان از انساني محترم به كاﻻي جنسي عمومي تنزل مييابد به گونهاي كه مردان به
بســياري از زنان به چشــم يك كاﻻ مينگرند تا از آن بهره برند و ســپس رها كنند .٨ .آســيبهاي مربوط به
سـﻼمت :در جوامعي كه اخﻼق مدرن جنسـي گسـترش يافته معيار اصـلي در برقراري ارتباط با جنس مخالف،
جاذبههاي جسـماني زنان اسـت .از اين رو آنان با تمركز بر جسـم خود براي جذب جنس مخالف ،دچار آسـيب-
هاي مربوط به سـﻼمت ،از جمله رژيم غذايي افراطي براي داشـتن اندامي جذاب ،شـدهاند .آزادي در رفتارهاي
جنســي موجب گســترش بيماريهاي جنســي به خصــوص بيماري مهلك ايدز شــده اســت .٩ .گســترش
سـوءاسـتفاده جنسـي :آشـكار سـاختن جاذبههاي جنسـي از سـوي زنان منجر به تحريك جنسـي مردان ميشـود و
چون قدرت جسـماني آنان بيشـتر اسـت خشـونتهاي جنسـي نسـبت به زنان در محيط تحصـيل و كار و جامعه
گســـترش مييابد .١٠ .دغدغه دائمي براي برآوردن نيـاز جنســـي :روابط جنســـي خارج از محـدوده خانواده
زودگذر و موقت اسـت و فرد نسـبت به اسـتمرار رابطه متعهد نميگردد .١١ .بلوغ زودرس و گسـترش رفتارهاي
جنسـي بدون مسـئوليت :حيازدايي از رفتارهاي آشـكار جنسـي و دسـترسـي آزادانه به اطﻼعات جنسـي ،سـبب
كاهش سـن بلوغ و بيداري زودرس غريزه حنسـي ميشـود .در نتيجه دختران و پسـران چندين سـال قبل از
ازدواج به روابط جنسـي روي ميآورند .١٢ .پرشـمار شـدن زنان سـرپرسـت خانوار :با تولد كودك انتسـاب او به
مادر روشـن اسـت ولي اثبات پدري مرد قطعي نيسـت .حال اگر مادر سـرپرسـتي كودك را بپذيرد ،محكوم به
پذيرش سـرپرسـتي فرزندي بدون حمايت پدر خواهد بود و اين امروزه يكي از معضـﻼت جهان غرب اسـت.١٣ .
رواج انحرافات جنسـي :آزادي زن و مرد توأم با پوشـشهاي هوسانگيز زنان ميل شـهواني را در مردان چنان
برانگيخته اسـت كه بسـياري از آنان بر اثر فزوني هيجانهاي غريزه جنسـي به جنون جنسـي مبتﻼ شـدهاند .به
همين دليل تجاوزهاي جنسـي به كودكان ،همجنس بازي و ارتباط جنسـي با انواع حيوانات در اروپا و آمريكا
رواج يافته اسـت .١٤ .سـردي روابط همسـران :به دليل عرضـه گسترده جاذبههاي جنسي زنان و سهولت ارضاي
جنسـي مردان با هر زني روابط عاطفي بسـياري از زن و شـوهرها سـرد و كم رنگ شـده اسـت .هر چه روابط
جنسـي قبل از ازدواج كمتر باشـد زندگي مشـترك پايدارتر اسـت و فرد نيز خوشـبختتر ،سـالمتر و موفقتر
اسـت .رابطه جنسـي در چارچوب زندگي مشـترك از لحاظ فيزيكي و عاطفي رضـايتبخشتر از رابطه جنسـي
آزاد اسـت .١٥ .توجه افراطي به مسـائل جنسـي :در جامعهاي كه تحريك جنسـي فراوان باشـد بسـياري از افراد
در مدتي طوﻻني متوجه مســائل جنســياند بيآنكه به مســائل عميق و ســازنده بينديشــند .در اين محيطها
فعاليتهاي علمي و حسـاسـيتهاي اجتماعي و سـياسـي كاهش مييابد .كشـور سـوئد به كميته رفع تبعيض
عليه زنان ســازمان ملل گزارش داد :دولت ســوئد معتقد اســت كه در صــورت جداســازي دختران و پســران،
www.ostadaneh.com
info@ostadaneh.com
كرمان – ايران
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