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ز ازدواج)   فصل اول: تشكيل خانواده (پيش ا

  نيازهاي اساسي جوان

دهد. يكي از مهمترين نيازهايي كه جوان در خود احـساس مي نيازهاي جوان او را به حركت و تكاپو ـسوق مي
. نياز عاطفي: هر ١مخالف اســت نيازي كه بايد به درســتي مديريت شــود.  كند، احتياج به همراهي از جنس 

ــدن. مزلو  ــت و هم به محبت كردن و مورد محبت واقع ش فردي، هم به ارتباط و تعامل با ديگران نيازمند اس
 داند.پذيري و محبت ميگرا در بيان سلسله نيازهاي انسان، سومين نياز اساسي وي را تعليقشناس انسانروان

ت. اگر اين نياز و نياز عاطفي به ٢ ي اـس اي غريزه جنـس تي، ارـض . نياز جنسـي: يكي از مهمترين نيازهاي زيـس
شــوند رو ميبهها و مشــكالت بســياري روطريقي جز ازدواج پاســخ داده شــود، دختران و پســران با آســيب

  هايي كه جبران آن دشوار و در برخي موارد ناممكن خواهد شد.آسيب

  ارتباط با جنس مخالفهاي آسيب

ان را درگير  ت و بسـياري از امور ذهني، عاطفي، رواني و رفتاري انـس ي بسـيار قوي اـس از آنجا كه غريزه جنـس
كشــاند. از زنند كه آنها را به كژراهي ميكند افراد براي ســامان دادن به آن به راهكارهايي دســت ميخود مي

  «روابط آزاد با جنس مخالف» است.جمله اين راهكارها «دوستي با جنس مخالف» و 

  يك. دوستي با جنس مخالف

ود. دوـستي با جنس مخالف كه هوس ارتباط با جنس مخالف با دوـستي آغاز مي آلود بوده و همراه با كـشش ـش
ت ت. دوـس ده اـس ت، در قرآن نكوهش ـش ي اـس گيرندگان از جنس مخالف هر چند اهل نماز و ذكر و دعا جنـس

اند، اعمال نيكشــان تباه شــده اســت و در آخرت زيانكار لوازم ايمان خود پايبند نبودهباشــند از آن رو كه به  
  گردند. مي

  علل دوستي با جنس مخالف

آنكه . مـشاركت اجتماعي يا علمي: در اين نوع روابط ارتباط دختر و پـسر در محدوده روابط انـساني اـست، بي١
ابط فراتر از محدوده درس يا كار مشـــخص شـــكل هاي نفســـاني در آن وجود داشـــته باشـــد. اين روتمايل
. همســـريابي: گاه افراد به منظور يافتن همســـري مناســـب به روابط دوســـتانه با جنس مخالف ٢گيرد.نمي
. شـناخت جنس مخالف: برخي از جوانان با هدف آشـنايي و شـناخت خصـوصـيات ويژه جنس ٣پردازند.  مي

كنند، بر اســـاس اين ا با فردي كه در آينده با او ازدواج ميشـــوند تا روابط خود رمخالف با آنها دوســـت مي
ـــناـخت تنظيم نـمايـند ـحال آنـكه: از طريق دـقت در ويژگي توان ـبا ـهاي ـپدر و ـمادر و خواهر و برادر نيز ميشـ
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هاي اند هر يك ويژگيخصــوصــيات ويژه جنس مخالف آشــنا شــد. و همچنين دوســتاني كه از جنس مخالف
ياتي متفاوت با آن ويژگي  فردي دارند كه يقينا وـص ر آينده خـص ت. همـس . خأل عاطفي: كمبود ٤ها خواهد داـش

تي وي دوـس ران را به ـس ت، برخي دختران و پـس ير درـس اي عاطفي از مـس رانجام با هاي بيمحبت و عدم ارـض ـس
تان هم ٥دهد.  جنس مخالف ـسوق مي . احـساس قدرت: برخي با برقراري ارتباط با جنس مخالف در بين دوـس

. فرار از مشكالت: ٦پندارند.  سنخ خويش جايگاه و اعتبار خاصي براي خود احساس كرده، خود را قدرتمند مي
ــكالت ـبه خوش ـعده ــاـئل زـندگي براي فرار از مشـ ـگذراني ـبا جنس مـخالف روي اي ـبه ـجاي ـحل منطقي مسـ
ور و ه٧آورند.  مي ردي و يكنواختي زندگي: از آنجا كه اين روابط همراه با ـش ت، برخي با . ـس ي اـس يجان خاـص

ــتـند.  ــدد گريز از يكنواختي زـندگي هسـ ــتقـبال از آن در صـ ـها ـيا . ـتأثير ـماهواره و اينترـنت: برخي فيلم٨اسـ
ــايت ــبكهسـ ــتقاده قرار ميهاي ماهوارههاي غيراخالقي كه از طريق شـ گيرند، انگيزه اي يا اينترنت مورد اسـ

ديدي براي ارتباط بي ابطه با جنس مخالف ايـش ران و برخي از ٩كند.  جاد ميـض ياري از پـس ي: بـس . لذت جنـس
ه ـلذت ابي ـب ــتـي ه بهرهدختران براي دسـ ــي، ـب دام ـهاي جنسـ ا او اـق گيري از عواطف جنس مـخالف و ارتـباط ـب

ها امري عادي است كه در ضابطه با جنس مخالف در برخي خانواده. فرهنگ خانوادگي: روابط بي١٠كنند.  مي
  يابند. يه اين آداب رشد مينتيجه فرزندان بر پا

  پيامدهاي دوستي با جنس مخالف

يل مختل كند. . ايجاد اختالل در تمركز فكري: روابط با جنس مخالف مي١ تواند تمركز فرد را به هنگام تحـص
. ايجاد اـضطراب: اين نوع روابط معموال پنهاني و همراه با اـضطراب در درازمدت انـسان را دچار ـضعف اراده و ٢

ــكالت رواني مي  برخي هاي اول همراه با هيجان و هاي روحي: اين نوع روابط در ماه. ايجاد ناراحتي٣كند.  مش
ـشادي اـست ولي پس از چند ماه نگراني نـسبت به آينده اين روابط و احـساس حقارت از اينكه ـشخص بازيچه 

ود.  ا ميهاي روحي و رواني هر دو يا يكي از آنهاميال ديگري شـده اسـت، سـبب ناراحتي . ضـعف اعتماد: ٤ـش
ها: اين روابط اگر آشــكار . تضــعيف حمايت٥اعتمادي نســبت به يكديگر اســت. معموال اين روابط همراه با بي

ــد، ـبه دلـيل تـعارض ـبا هنـجارـهاي ـخانوادگي و اجتـماعي، مورد حـماـيت قرار نمي ــانس ٦گيرد.  ـباشـ . ـكاهش شـ
تي با جن ابقه دوـس راني كه ـس انس كمتري براي ازدواج موفق ازدواج: دختران و پـس س مخالف دارند، معموال ـش

تر اـست.  ايعه براي دختران بيـش ها، روابط هاي ناپايدار: در اين دوـستي. افزايش ازدواج٧خواهند داـشت. اين ـض
گيرد، نه بر پايه همتايي بين طرفين كه شــرط هاي ظاهري شــكل ميدختر و پســر بيشــتر بر اســاس جاذبه

ها نمايان شــده، به كاهش رضــايتمندي وفق اســت. وقتي هيجانات فروكش كند، نقصاســاســي يك ازدواج م
ويي و اختالفات خانوادگي مي انجامد.   ق با هوس يكي ٨زناـش تي معموال عـش يب به دختران: در اين دوـس . آـس

ته مي تيدانـس ياري از اين دوـس ود. در بـس ت بزرگترين گـش تانه بوده اـس وهر ها هرچند انگيزه اوليه روابط دوـس
ــت. ٩گردد.  دار ميرود و عـفت او لـكهوجودي دختر ـبه يغـما مي . ارتـكاب گـناه: اين روابط حرام و گـناه آلود اسـ
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اي مردم تقوا پيـشه ـسازيد ماند. حـضرت علي (ع) فرمود: رود، ولي عقاب و عذاب خداوند باقي ميلذت گناه مي

  تر بر كيفر الهي است.زيرا صبر بر تقوا آسان

  فتاري در روابط با جنس مخالفمهارت هاي ر

  ايد؛ مند شدهاگر احساس كرديد نسبت به فردي از جنس مخالف خود عالقه

. با وجود كشش شديد اميال نفساني، حريم الهي را در روابط با او پاس داريد و اين روايت را به خاطر داشته ١

فرمايد بنده مرا بنگريد كه به خاطر  كند و ميكند، بر فرشـتگان مباهات ميخداوند به جواني كه بندگي ميباشـيد: 

هيز از وابـستگي: يك. احـساس خود را بروز ندهيد؛ . براي پر٢. من از تمايالت نفـساني خود چـشم پوـشيده اـست
دو. با يكديگر تعامل كاري نداـشته باـشيد؛ ـسه. نگاه و رفتار خود را كنترل كنيد زيرا احـساـسات بدون كالم نيز 

اي رفتار نكنيد كه او احـساس كند ـشما اهل انتقال مي يابد؛ چهار. براي حفظ ـشخـصيت و احترام خود به گونه
كنيد او فردي مناـسب براي ازدواج ـشماـست، اگر پـسر هـستيد مـستقيما هـستيد؛ پنج. اگر فكر ميروابط ناـسالم 

. ٣يا با واســـطه و اگر دختر هســـتيد، با كمك فردي امين و با تجربه نظر او را در مورد ازدواج جويا شـــويد. 
يك. مراقب باشــيد كه چنانچه از طريق گفتگوي اينترنتي با كســي آشــنا شــده و قصــد ازدواج با او را داريد؛  

ما از حوزه ادب و  يد گفتگوي ـش د؛ دو. بكوـش ته باـش ت واقعيت نداـش ده ممكن اـس ياري از اطالعات داده ـش بـس
مي  تگاري رـس ه. ارتباط خود را در قالب خواـس د؛ ـس ده باـش ما نيز كنترل ـش ات ـش اـس عقل خارج نگردد و احـس

. در صورتي كه فردي با وجود ٤ا واضح سازيد. شكل دهيد و با ديدار حضوري او و خانواده اش اطالعات خود ر
وفايي كرد و از ازدواج با شـما سـر باز زد، شـكسـت عاطفي خويش را مديريت كنيد و هايش به شـما بيوعده

. اگر به اين نتيجه ٥نگذاريد عواطف و احسـاسـات اميد به زندگي و رشـد و كمال را در شـما ضـعيف سـازد.  
ايد صالحيت همسري شما را ندارد هر چه زودتر رابطه خود را قطع كنيد تهرسيديد كه فردي كه به او دل بس

و بدانيد؛ فراموـشي فردي كه به او دل بـسته بوديد نياز به زمان دارد. هميـشه به خودتان يادآوري كنيد كه چه 
اـسات  ـشديد و... . از حرف زدن، رد و بدل كردن پيامك و... و هر آنچهبـسا در ازدواج با او خوـشبخت نمي احـس

ـسازد بپرهيزيد. رابطه را به ـصورت ناگهاني قطع كنيد قطع تدريجي رابطه احتمال برقراري ور ميـشما را ـشعله
ه قطع رابـطه، هـمه واكنشمـجدد آن را ـباال مي ــميم ـب ــخبرد. قـبل از بـيان تصـ اـبل را ـها و ـپاسـ ـهاي طرف مـق

ــت پيش ــما را به ياد او بيندازد پرهيز كنيد. هرگاه بيني و براي آن جوابي آماده كنيد. از هر چه ممكن اس ش
ذهن شــما ناخودآگاه به او مشــغول شــد «أعوذ باهللا من الشــيطان الرجيم» بگوييد. روابط دوســتانه خود را با 
بـستگان و دوـستان خوب خود بيـشتر كنيد. با افراد با ايمان فعال و با نـشاط دوـست ـشويد. از تنهايي بپرهيزيد 

ه و فكر ا وـس ما خواهد آمد و... . زيرا وـس راغ ـش تر ـس ديد كه بايد ارتباط با جنس مخالف ٦و بيـش . اگر متوجه ـش
خود را قطع كنيد و او ـشما را به آبروريزي تهديد كرد نگران نباـشيد. زماني كه قطع رابطه از طرف ـشما باـشد 
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ما مي ماـست و ديگران نيز نظر مثبتي درباره ـش انه پاكي ـش يد اگر به هر يابند اعتماد بنفس داين نـش ته باـش اـش
دليل در مقابل تهديدهاي او سـسـتي نشـان دهيد او با مشـاهده تأثير رفتارش بر دامنه تهديدات خود خواهد 

آمد با جنس مخالف به اميد ازدواج در آينده بپرهيزيد زيرا: اين روابط مورد رـضاي و. از دوـستي و رفت٧افزود.  
ا شــما ازدواج كند ممكن اســت پس از ازدواج اعتماد الزم را به شــود. اگر او بخدا نيســت و گناه شــمرده مي

اس مي ما احـس د و ـش ما خواهد ـش رخوردگي ـش بب ـس ما ازدواج نكند، ـس يد. اگر با ـش ته باـش كنيد يكديگر نداـش
ها دوستي و ارتباط با فردي به اين نتيجه رسيديد كه ازدواج با او به مصلحت تحقير شده ايد. اگر پس از مدت

ــت ــما نيس ــد. اگر در آينده با فرد ديگري ازدواج   ش و اين رابطه را قطع كرديد دچار عذاب وجدان خواهيد ش
رتان خيانت كنيد؛ گاهي اوقات در زندگي ـشما مـشكالتي ايجاد خواهد ـشد، معموال احـساس مي كنيد به همـس

ــركرده ــته قلب و ذهن خود را در اختيار ديگري قرار داده بوديد و همسـ ــما   ايد زيرا در گذشـ آينده براي شـ
تر از آن اســت كه هر چندوقت يك بار شــيفته يكي گردد عشــق جذابيت الزم را نخواهد داشــت؛ قلب لطيف

ــاس مي ــورتي كه او نيز ازدواج كند احس ــد. در ص ــر آينده او نيز خيانت اولين تكرار نخواهد ش كنيد به همس
ــتـگارهاي متـعدد خود را رد ميايد. در تـمامي آن ايامي كه به امـيد ازدواج با فردي خواكرده ــت سـ كنـيد فرصـ

ــلب مي ــمي ازدواجي پاك را از خود س ــما وعده ازدواج داد از او بخواهيد تا به طور رس كنيد. اگر فردي به ش
خواـستگاري كند زيرا چه بـسا امكان ازدواج با او به داليلي همچون مخالفت خانواده او و يا خانواده ـشما وجود 

ازدواج با كســي را داريد هر چه زودتر اقدام به خواســتگاري نماييد و پس از توافق نداشــته باشــد. اگر قصــد  
  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

و اراده خود فرد و رـضايت طرف مقابل اـست و به جز رـضايت اين روابط به معناي روابط جنـسي بر اـساس ميل  
روي در ارضـاي غريزه جنسـي نه تنها هاي رواني: زياده. آسـيب١پذيرد؛  دختر و پسـر محدوديت ديگري نمي

زا نيز خواهد بود. به تعبير ـشهيد مطهري «در اين مورد هر چه عرـضه ـشود بلكه آـسيبباعث ارـضاي كامل نمي
هاي . آسـيب رسـيدن به زنان عفيف: بيشـترين آسـيب٢يابد».  و ميل به تنوع افزايش ميبيشـتر گردد هوس 

ت.  يب٣ارتباط آزاد متوجه زنان اـس ده و قانون.  بروز آـس  هاي عاطفي: ارضـاي نيازهاي عاطفي بايد كنترل ـش
هاي وز آســيب. بر٤هاي فردي و اجتماعي فراواني در پي دارد.  مدار باشــد. تعامالت عاطفي زن و مرد آســيب

اديق ـشهوت ـشود. بر اـساس روايات اهل بيت (س) ـشهوت راني ـشمرده ميمعنوي: روابط آزاد زن و مرد از مـص
كننده دين و بيماركننده عقل اـست و افـسوس در قيامت را به ترين دـشمنان، فاـسد گذرگاه ـشيطان، ـسرـسخت

گردد و كســي كه شــهوت او بر عقلش ميدنبال دارد. كســي كه عقل او بر شــهوتش غلبه كند برتر از مالئكه  
ــد.  ــت تر خواهد ش . كاهش ازدواج و محروميت از منافع آن: هنگامي كه افراد به ٥غلبه كند از چهارپايان پس

ا  ته باـشند و بتوانند از اين طريق خود را ارـض راحتي و با ـصرف هزينه كم امكان رـسيدن به اهداف خود را داـش
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. كاهش لذت جنســي: ٦هايي همراه با مســئوليت نخواهند داشــت.  ني شــيوهكنند انگيزه زيادي براي جايگزي
هاي جنســي، كند، اســتمرار اين وضــعيت و تجربه مكرر محركگرچه ارتباط آزاد نياز جنســي را برآورده مي

. تنزل جايگاه زنان: در اين ٧دهد.  آستانه تحريك جنسي را باال برده، لذت جنسي واقعي را به مرور كاهش مي
اي كه مردان به يابد به گونهمع جايگاه بسياري از زنان از انساني محترم به كاالي جنسي عمومي تنزل ميجوا

هاي مربوط به . آســيب٨نگرند تا از آن بهره برند و ســپس رها كنند.  بســياري از زنان به چشــم يك كاال مي
لي در بر ترش يافته معيار اـص ي گـس المت: در جوامعي كه اخالق مدرن جنـس قراري ارتباط با جنس مخالف، ـس

-هاي جـسماني زنان اـست. از اين رو آنان با تمركز بر جـسم خود براي جذب جنس مخالف، دچار آـسيبجاذبه
ده تن اندامي جذاب، ـش المت، از جمله رژيم غذايي افراطي براي داـش اند. آزادي در رفتارهاي هاي مربوط به ـس

ــترش بيماري ــي موجب گس ــوص  جنس ــي به خص ــت. هاي جنس ــده اس ــترش ٩بيماري مهلك ايدز ش . گس
ـشود و هاي جنـسي از ـسوي زنان منجر به تحريك جنـسي مردان ميـسوءاـستفاده جنـسي: آـشكار ـساختن جاذبه

هاي جنـسي نـسبت به زنان در محيط تحـصيل و كار و جامعه چون قدرت جـسماني آنان بيـشتر اـست خـشونت
ــترش مي ــي خارج از مـحدوده خانواده . دغدغه دائمي براي برآوردن  ١٠يابد. گسـ ــي: روابط جنسـ نـياز جنسـ

. بلوغ زودرس و گـسترش رفتارهاي ١١گردد.  زودگذر و موقت اـست و فرد نـسبت به اـستمرار رابطه متعهد نمي
بب  ي، ـس ي آزادانه به اطالعات جنـس ترـس ي و دـس كار جنـس ئوليت: حيازدايي از رفتارهاي آـش ي بدون مـس جنـس

شـود. در نتيجه دختران و پسـران چندين سـال قبل از غريزه حنسـي ميكاهش سـن بلوغ و بيداري زودرس  
ي روي مي اب او به ١٢آورند.  ازدواج به روابط جنـس ت خانوار: با تولد كودك انتـس رپرـس دن زنان ـس مار ـش . پرـش

تي كودك را بپذيرد، محكوم به  رپرـس ت. حال اگر مادر ـس ت ولي اثبات پدري مرد قطعي نيـس ن اـس مادر روـش
. ١٣ـستي فرزندي بدون حمايت پدر خواهد بود و اين امروزه يكي از معـضالت جهان غرب اـست. پذيرش ـسرپر

انگيز زنان ميل شـهواني را در مردان چنان هاي هوس رواج انحرافات جنسـي: آزادي زن و مرد توأم با پوشـش
ياري از آنان بر اثر فزوني هيجان ي مبرانگيخته اـست كه بـس ي به جنون جنـس دههاي غريزه جنـس اند. به بتال ـش

همين دليل تجاوزهاي جنسـي به كودكان، همجنس بازي و ارتباط جنسـي با انواع حيوانات در اروپا و آمريكا 
هاي جنسي زنان و سهولت ارضاي . ـسردي روابط همـسران: به دليل عرـضه گسترده جاذبه١٤رواج يافته اـست. 

رها سـرد و كم رنگ شـده اسـت. هر چه روابط جنسـي مردان با هر زني روابط عاطفي بسـياري از زن و شـوه
تر تر و موفقتر، سـالمجنسـي قبل از ازدواج كمتر باشـد زندگي مشـترك پايدارتر اسـت و فرد نيز خوشـبخت

ايت ترك از لحاظ فيزيكي و عاطفي رـض ي در چارچوب زندگي مـش ت. رابطه جنـس ي بخشاـس تر از رابطه جنـس
ائل جن١٥آزاد اـست.  ياري از افراد ـسي: در جامعه. توجه افراطي به مـس د بـس اي كه تحريك جنـسي فراوان باـش

ها آنكه به مســائل عميق و ســازنده بينديشــند. در اين محيط اند بيدر مدتي طوالني متوجه مســائل جنســي
يتفعاليت اـس ي كاهش ميهاي علمي و حـس ياـس وئد به كميته رفع تبعيض هاي اجتماعي و ـس يابد. كشـور ـس

لل گزارش داد: دولت ســوئد معتقد اســت كه در صــورت جداســازي دختران و پســران، عليه زنان ســازمان م


