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ز ازدواج)   فصل اول: تشكيل خانواده ( پيش ا

  پرسش 

ــتان يا ١ ــق به جنس مخالف را در بين فردي از دوس ــت عاطفي در عش ــكس . پـيامدهاي منفي ش

  آشنايان خود ارزيابي كنيد. 

شــان به پايان رســيده و با توانند بپذيرند كه رابطهخورده در ابتدا نمي. انكار واقعيت: اغلب افراد شــكســت ١
ــاس ـناامـيدي و غم تنـهايي. ٢گيرـند. مـكانيزم ـهاي دـفاعي مختلف اين واقعـيت را ـنادـيده مي . ترس از ٣. احسـ

ــته نجات و تنها فردي كه مي ــت كه فرش ــتباه آن اس ــبختي: اين باور اش ــت دادن خوش توان در كنارش دس
. عصبانيت: خشم ٤تواند اين كار را انجام دهد. خوـشبختي را تجربه كرد آن فرد است و هيچ كس ديگري نمي

. ٥شـود.  زا و مجرمانه نسـبت به او ميسـاز رفتارهاي مخرب و آسـيبو عصـبانيت از فرد مقابل كه گاه زمينه
قان ئول اتمام رابطه عاـش اي وجودش ه بوده همچون موريانهاحسـاس گناه: اين فكر آزاردهنده كه فرد خود مـس

بت به افراد ديگري كه در رابطه٦خورد.  را مي ادت نـس ادت: حـس ت را تجربه نكرده. حـس كـس ان اين ـش اند و ـش
. ســـردرگمي و پريشـــاني: گاه فرد ٧همچنين حســـادت شـــديدتر نســـبت به همســـر آينده فرد محبوب.  

ت كـس تي ميخورده خود را در بنـش د.  رايش غيرممكن به نظر ميبيند كه خروج از آن ببـس اعتمادي: . بي٨رـس
  شوند. افرادي كه در عشق ضربه خورده باشند معموال شديدا شوكه و عصبي مي

. پيامدهاي مثبت و منفي دوستي با جنس مخالف چيست؟ آيا با احتساب هزينه و در نظر داشتن ٢

  ؟ ها استمرار آن در غير قالب ازدواج عاقالنه استفايده اين دوستي

يب هوت١هاي فردي عبارتند از: آـس دن در گرداب ـش اني و غرق ـش ان به . از بين رفتن كرامت انـس ها؛ اگر انـس
ــي ـبه عنوان ـيك ـهدف بنگرد و ـبه آن ـخارج از ـچارچوب مقررات اجتـماعي، فرهنگي و اعتـقادي  غريزه جنسـ

هوت تر به ـش مبپردازد، آن گاه هر عملي كه بهتر و بيـش خ دهد، جايزه ـش ود.  رده ميها پاـس . كاهش آرامش ٢ـش
ترش محرك طراب؛ گـس ترده با جنس مخالف رواني و افزايش التهاب و اـض ان را به رابطه گـس ي، انـس هاي جنـس

ها و شــود. اين نوع رابطه، هيجانكشــاند و هر گونه شــكســت در اين راه به آســيب بزرگتري ختم ميمي
ي  التهاب اي جنـس د و تقاـض ي را فزوني مي بخـش علههاي جنـس ي ـش ـش ت را به آتـش ي روحي و خواـس ور، عطـش

شـود اين گونه روابط و . نبود شـناخت درسـت و واقع بينانه؛ معموال ادعا مي٣كند.  اشـباع نشـدني تبديل مي
ــتي ــكل ميدوسـ ــخص ميها به انگيزه ازدواج شـ ــود، روح حاكم بر اين نوع گيرد، ولي با كمي دقت مشـ شـ

ها و روابط اگر به ازدواج بينجامد، . ايجاد جو بدبيني؛ دوستي٤رزي.  ها، عـشق ورزي كور است نه خردودوـستي
ت.  وءزن را به دنبال خواهد داـش يل دانش ٥پس از مدتي جو بدبيني و ـس يلي يا ركود علمي؛ تحـص . افت تحـص

آيد نيازمند تمركز نيروهاي فكري و روحي است. دل مشغولي و اضطرابي كه در اثر اين گونه پيوندها پديد مي
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ت. ب يلي اـس د راه تعالي علمي و تحـص كيل خانواده؛ اين روابط معموال به ٦زرگترين ـس تقبال نكردن از تـش . اـس
ـشود. گيرد و در خالل آن از خودباوري و زودباوري دختران ـسوء اـستفاده ميانگيزه تفنن و ـسرگرمي ـشكل مي

  ها و نجابت است.پاكي. محروميت از ازدواج پاك؛ هر انساني در سرشت و نهاد خويش به دنبال ٧

  كنيد؟. چه راهكارهايي براي تقويت عفاف و حيا در جامعه پيشنهاد مي٣

ترين عوامل پيشگيري . باال بردن درجه ايمان در فرد؛ ايمان به خدا و زندگي پس از مرگ از مهمترين و قوي١
هوات و هوس  ر مياز ـش خص با ايمان خدا را همه جا حاـض ت. ـش دارد كه همه كارهاي او ثبت بيند و باور هاـس

ود.   رات نبود آن؛  ٢مي ـش الم؛ در ٣. آگاهي از فوايد حجاب و مـض . تربيت فرزند در دامن پاك مادر و خانوده ـس
ي فرزـند هم ـكه ـمدت كوـتاهي مواظـبت از او ـخانواده عـفت و ـبا حـجابي ـمادر آن ـقدر اهمـيت دارد ـكه حتي داـيه

. امر به معروف و نهي از منكر؛ ٤د بايد فردي صــالح و عفيف باشــد. دهگيرد و او را شــير ميرا به عهده مي
هنگامي كه فردي دچار بيماري روحي، رواني و اخالقي ـشود بر عموم مردم الزم اـست كه در جهت نجات وي 

رايت تالش كنند تا رنج و عذاب اين بيماري، گريبان ود و عامل بيماري به آنها ـس اي جامعه نـش گير ديگر اعـض
ـشود و خداوند رحمت را . حجاب حق خداوند اـست؛ از آنجا كه حكم الهي براي ـسعادت بـشر وـضع مي٥نكند. 

هاي خداوندي بر بندگان هســـتند، پس حجاب حق خدا داند و احكام الهي همان رحمتبر خويش واجب مي
. كـسي كه . غيرت و حجاب؛ غيرت و تعـصب ناموـسي يكي از عوامل اـساـسي عفت اـست٦باـشد.بر بندگان او مي

دهد كه به ناموس ديگران براي ناموس خود حرمت قايل اـست و نـسبت به آن تعـصب دارد، به خود اجازه نمي
  خيانت كند. 

يه . براي آنكه عقل و خرد يك جوان بر هوس٤ د چه راهكارهايي را توـص اني او حاكم باـش هاي نفـس

  كنيد؟مي

ــرط:  تفكر. ١ ــوي  به  حركت  و  نفس با  مجاهده  اول ش ــت.   تفكر خداوند   س ــميم  يعني: . عزم٢اس  ترك  بر  تص
ميم  گرفتن،  واجبات انجام  و  گناهان ارطه،٣ـسخت.    و  قاطع  اياراده  و  تـص به  مراقبه،  . مـش  اين:  مواخذه  و  محاـس

ارطه باـشند.برخوردار مي حياتي اهميت  از عمل چهار  گناهي  امروز  كه  كند   ـشرط  روز  اول  در  كه اـست  آن  مـش
ــميم را  مطلب  اين  و  داد نخواهد   انجام ــارطه  از بگيرد پس  تص ــود  مراقبه  وارد بايد   مش  مدت تمام  در  يعني  ش

 به  نشــود. و  گناهي  مرتكب تا باشــد   خود احوال  و اعمال  مراقب  پيوســته  و باشــد   خود شــرط  به عمل  متوجه
 كارهاي  تمام  به  كه  وقت  آن  در  و دهد   اختـصاص  وقتي ـشب آخر  كه  محاـسبه  موقع تا باـشد   مراقب  حال همين

ــبانه ــاب  و نمايد   رســيدگي  خود  روز  ش ــده  گناه  مرتكب  روز اين  در  كه  بكند  را  نفس حس  گناهي  اگر.  نه  يا ش
ده  مرتكب د  نـش كر باـش ده  گناه  مرتكب  اگر  و  كند  خدا ـش د  ـش د ٤كند.   مواخذه  را  خود بايد  باـش . معالجه مفاـس

ــت  ها ايناخالقي: بهترين عالج ــتي  هاياخالق  از  يك هر  كه اس  بر  و  بگيرد  نظر  در  بيند مي  خود  در  كه را زش
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 تنظيم  برنامه  اخالق  اصــالح  و  نفس  تزكيه  و تهذيب  زمينه  در: . اســتاد٥كند.   اقدام  مردانه  مدتي  تا  آن  خالف
تاد  كند. ته اـس تفاده٦ .نمايد   معين  خود  براي اخالق  زمينه  در  برجـس ازي  براي:  اهللا ايام  از  . اـس  تهذيب  و خودـس
 صحبت  . همنشيني با خوبان:٧است.    خوبي  بسيار  فرصت  رمضان  مبارك  ماه  و  شعبان  رجب،  همچون  هاييماه
 اعمال تحميل  اثر  . رفق و مدارا: در٨  .دارد  او اخالق  به  تخلق  و او  اوصــاف  به  اتصــاف  در عظيم  اثري  هركس با

ــان العملعكس  نفس  نفس،  بر  زياد  خود  در عبادت  براي  ميلي  ديگر  و  زند مي پس  را  عبادي اعمال  و  داده  نشـ
 آن  بدون  كســي  گفت  توانمي جرات  به  و آنهاســت  گذارترينتاثير  و  امور  اهم اين  و:  توســل  و . دعا٩يابد. نمي
  برسد. مقصد  به تواند نمي

   


