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ز ازدواج)   فصل اول: تشكيل خانواده (پيش ا

 نيازهاي اساسي جوان  -

 گيرند از جمله : اين نياز ها در طبقه بندي مختلفي قرار مي 

 نياز به محبت، سالمت، امنيت 

يكي از مهمترين نيازهايي كه جوان در خود احساس مي كند، احتياج به همراهي از جنس مخالف است نيازي  
 كه بايد به درستي مديريت شود: 

 . نياز عاطفي: ١

. مزلو  هر فردي، هم به ارتباط و تعامل با ديگران نيازمند است و هم به محبت كردن و مورد محبت واقع شدن
 روانشناس انسانگرا در بيان سلسله نيازهاي انسان، سومين نياز اساسي وي را تعلق پذيري و محبت ميداند.  

 رسد اين نياز به جنس مخالف در جواني به اوج خود مي 

 در آموزه هاي ديني برآورد شدن اين نياز را در چارچوب ازدواج توصيه كرده اند.  

 . نياز جنسي: ٢

 يكي از مهمترين نيازهاي زيستي، ارضاي غريزه جنسي است.

مي تواند اين نياز اساسي را پاسخ گويد، ازدواج است. اگر اين نياز و نياز عاطفي به طريقي جز ازدواج    هآنچه ك 
 د، دختران و پسران با آسيبها و مشكالت بسياري روبه رو ميشوند.  پاسخ داده شو 

 ارتباط با جنس مخالف -

 شوند:دسته تقسيم مي  ٤اين روابط به 

 .روابط آزاد  ٤جنسي -.روابط عاطفي٣.روابط عاطفي با رعايت مرز هاي اخالقي ٢.روابط اجتماعي ١

 ) روابط اجتماعي  ١

 شود از جمله : رعايت مي در اين رابطه مرزهاي مشخصي 

 گفتگو در مورد مطالب علمي و اجتماعي   -

 به محيط خلوت كه امكان ورود ديگران نباشد نمي روند   -

 رعايت حريم يكديگر   -

 در مورد يگديگر اطالعات چنداني ردوبدل نميكنند  -
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 موضوع صحبت هايشان درباره هدف رابطه است   -

 عدم استفاده از كلمات عاطفي   -

 گيرد تباطشان فراتر از محدوده درس يا كار مشخص شكل نميار-

 اگر احساس كند ديگري رابطه را به هوس آلوده ساخته، ارتباط را قطع مي كنند.   -

 

 ) روابط عاطفي با رعايت مرزهاي اخالقي ٢

ن براي يكديگر  بينند دلشااي كه وقتي يكديگر را نميدر اين نوع رابطه دختر و پسر به هم عالقه دارند به گونه 
 انديشند.به فكر هم هستند خواهان آن هستند كه همواره با هم باشند و حتي به ازدواج مي  .تنگ مي شود

 هايي دارد كه آن را از رابطه ناسالم متمايز مي سازد از جمله : به دليل داشتن مرزهاي اخالقي ويژگي 

 كند در طول رابطه فرد نسبت به طرف مقابل احساس مسئوليت مي  -

 در رابطه ناسالم فرد فقط به فكر خود و نيازهاي خويش است.  -

 دهد در طول ارتباط رفتارهاي دوطرف نمايشي نيست هر فرد شخصيت واقعي خود را بروز مي  -

 پذيرد. در رابطه ناسالم رفتارها نمايشي بوده و براي جلب طرف مقابل انجام مي  -

 سازد  انديشد و مقدمات آن را فراهم مي هر مقدار زمان بگذرد هر دو طرف براي ارتباط با يكديگر مي  -

 كند. جنسي سوق پيدا مي -در رابطه ناسالم با گذشت زمان به سمت رابطه عاطفي 

 :مهارت هاي رفتاري در روابط عاطفي با جنس مخالف 

 د عالقه مند شده ايد؛  اگر احساس كرديد نسبت به فردي از جنس مخالف خو 

) با وجود كشش شديد اميال نفساني، حريم الهي را در روابط با او پاس داريد و اين روايت را به خاطر داشته  ١
باشيد: خداوند به جواني كه بندگي ميكند، بر فرشتگان مباهات ميكند و ميفرمايد بنده مرا بنگريد كه به خاطر  

 يده است.  من از تمايالت نفساني خود چشم پوش 

 ) براي پرهيز از وابستگي:٢

 يك. احساس خود را بروز ندهيد؛

 دو. با يكديگر تعامل كاري نداشته باشيد؛

 سه. نگاه و رفتار خود را كنترل كنيد زيرا احساسات بدون كالم نيز انتقال مي يابد؛  
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چهار. براي حفظ شخصيت و احترام خود به گونهاي رفتار نكنيد كه او احساس كند شما اهل روابط ناسالم 
 هستيد؛ 

ا با واسطه و اگر دختر  پنج. اگر فكر ميكنيد او فردي مناسب براي ازدواج شماست، اگر پسر هستيد مستقيما ي
 هستيد، با كمك فردي امين و با تجربه نظر او را در مورد ازدواج جويا شويد. 

ايد خويشتن داري و رعايت مرزهاي اخالقي را فراموش نكنيد،  )اگه درگير رابطه عاطفي با جنس مخالف شده ٣
 ضاي آن به تعويق افتد.  خويشتن داري به معناي سركوب نيست به معناي مديريت زمان نياز است تا ار

اي روشن  اساساً يكي از عوامل موفقيت افراد به تاخير انداختن لذت آني براي دستيابي به لذت پايدار و آينده 
 است. 

 ) در صورتي كه جنس مخالف از شما تقاضاي غير اخالقي داشت: ٤

 با جرات و قاطعيت مودبانه مرزهاي اخالقي در روابط را متذكر شويد  -

 ش قاطع خود را فورا ابراز كنيد تا طرف مقابل قطع اميد كند.  واكن -

 بر اين واكنش مداومت داشته باشيد  -

 آورد، ترك كنيد. موقعيتي را كه او در آن به شما فشار مي    -

 ) چنانچه از طريق گفتگوي اينترنتي با كسي آشنا شده و قصد ازدواج با او را داريد؛٥

 بسياري از اطالعات داده شده ممكن است واقعيت نداشته باشد؛يك. مراقب باشيد كه 

 دو. بكوشيد گفتگوي شما از حوزه ادب و عقل خارج نگردد و احساسات شما نيز كنترل شده باشد؛  

سه. ارتباط خود را در قالب خواستگاري رسمي شكل دهيد و با ديدار حضوري او و خانواده اش اطالعات خود  
 را واضح سازيد.

گر همزمان فرد ديگري نيز به محبوب شما دلبسته است توجه داشته باشيد كه شما مالك محبوبتان  ) ا ٦
نيستيد و حق دارد كه خودش همسرش را انتخاب كند و اگر با ديگري ازدواج كرد شما حق نداريد وارد حريم  

 خصوصي و همسرش شويد.  

كرد و از ازدواج با شما سر باز زد، شكست  ) در صورتي كه فردي با وجود وعده هايش به شما بي وفايي ٧
عاطفي خويش را مديريت كنيد و نگذاريد عواطف و احساسات اميد به زندگي و رشد و كمال را در شما ضعيف  

 سازد

هر ميزان تغذيه عاطفي شما از طرف مقابل شديد تر و طوالني تر باشد قطع رابطه براي شما سخت تر خواهد  
 ان بيشتري براي تسلط و اوضاع رواني خود نياز داريد.  بود از اين رو شما به زم
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)  اگر به اين نتيجه رسيديد كه فردي كه به او دل بسته ايد صالحيت همسري شما را ندارد هر چه زودتر  ٨
 رابطه خود را قطع كنيد و بدانيد؛  

ادآوري كنيد كه چه بسا  هميشه به خودتان ي  - فراموشي فردي كه به او دل بسته بوديد نياز به زمان دارد.    -*
 در ازدواج با او خوشبخت نميشديد و...

از نگاه كردن، از حرف زدن، رد و بدل كردن پيامك و... به او و هر آنچه احساسات شما را شعله ور ميسازد    -*
 بپرهيزيد.  

 برد.  رابطه را به صورت ناگهاني قطع كنيد قطع تدريجي رابطه احتمال برقراري مجدد آن را باال مي -*

قبل از بيان تصميم به قطع رابطه، همه واكنشها و پاسخهاي طرف مقابل را پيشبيني و براي آن جوابي   -*
 آماده كنيد. 

از هر چه ممكن است شما را به ياد او بيندازد پرهيز كنيد. هرگاه ذهن شما ناخودآگاه به او مشغول شد    -*
 يد اون شايسته من نبود.  به آن ويژگي هاي منفي بينديشيد و به خويشتن بگوي

 پس از شكست عشق تحريك مي شويد، بي قراري ميكنيد  -*

 شود و احساس نااميدي ميكنيد اما اين مرحله خاتمه مي يابد.  خاطرات گذشته دائما در ذهن شما مرور مي 

 براي گذر از اين مرحله اقدامات زير را انجام دهيد: 

 خداوند راز و نياز كنيد خشم خود را عاقالنه تخليه كنيد با  -١

احساسات خود و آنچه را براي شما اتفاق افتاده بر روي كاغذ بنويسيد پس از خواندن آن آرامش يافته و   - ٢ 
 هاي خود را محو كنيد.  تر خواهد شد و بعد نوشته قدرت تحليل شما به آنچه پيش آمده قوي 

كند تا خالء  دلسوز تان باشيد كه شما را درك مي براي بيرون آمدن از تنهايي در جمع خانواده و دوستان  -٣
 هاي صميمي آنها جبران شود.  عاطفي شما با حمايت

كنند توانايي محبوب شدن را ندارند، ويژگي هاي مثبت خود را در  پس از شكست عشقي افراد احساس مي  -٤
 افي براي بازسازي خود پيدا كنيد.  برگه اي  بنويسيد و آنها را مرور كنيد تا از عظمت خود را دريابيد و انرژي ك

از آنچه پيش آمده براي شناخت خود استفاده كنيد نقاط ضعف  خود را بررسي و براي اصالح آن تالش   -٥
 كنيد.  

بخش  در دفترچه يادداشت خود فهرستي از موضوعاتي را كه انديشيدن به آن ها براي شما الزم يا مسرت -*
 است بنويسيد. 

ناخودآگاه به او مشغول شد بگوييد «اعوذو باهللا من الشيطان رجيم» و به كار مثبتي   هرگاه ذهن شما -*
 مشغول شويد.  
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روابط دوستانه خود را با بستگان و دوستان خوب خود را بيشتر كنيد با افراد با ايمان، فعال و بانشاط   -*
 دوست شويد و دوستي خود را تقويت كنيد 

 سه و فكر او به سراغ شما خواهد آمد  از تنهايي بپرهيزيد زيرا وسو  -*

 از خداوند بخواهيد آنچه موجب خوشبختي شماست نصيب شما سازد.   -*

 سعي كنيد براي ازدواج با فردي كه مطلوب خود مي دانيد اقدامات مطلوب را انجام دهيد.   -*

آبروريزي تهديد كرد   ) اگر متوجه شديد كه بايد ارتباط با جنس مخالف خود را قطع كنيد و او شما را به ٩
نگران نباشيد. زماني كه قطع رابطه از طرف شما باشد اين نشانه پاكي شماست و ديگران نيز نظر مثبتي درباره  

 شما مييابند. 

اعتماد بنفس داشته باشيد اگر به هر دليل در مقابل تهديدهاي او سستي نشان دهيد او با مشاهده تأثير  
 خواهد افزود.  رفتارش بر دامنه تهديدات خود 

 )از ارتباط مداوم با جنس مخالف به اميد ازدواج در آينده بپرهيزيد زيرا:  ١٠

يك. كشش هاي غريزي پسران و وابستگي عاطفي دختران در دوستي با جنس مخالف گاهي سبب مي شود  
 اين روابط به روابط جسمي و نهايتا جنسي منجر شود.  

 ردگي شما خواهد شد و احساس تحقير شدن ميكنيد. دو. اگر با شما ازدواج نكند، سبب سرخو

سه. اگر پس از مدتها به اين نتيجه رسيديد كه ازدواج با او به مصلحت شما نيست دچار عذاب وجدان خواهيد  
 شد بسا قطع اين دلبستگي او را دچار آسيب شديدي خواهد كرد. 

 چهار. اگر در آينده با فرد ديگري ازدواج كنيد :  

وقات در زندگي شما مشكالتي ايجاد خواهد شد چه بسا او با ارائه مداركي از روابط شما، همسر  الف) گاهي ا
 شما را نسبت به شما بدبين كند.

ب) احساس مي كنيد به همسرتان خيانت كرديد چون در گذشته ذهن خود را در اختيار فرد ديگري قرار داده  
 بوديد.  

 م نخواهد داشت زيرا آن دو را با هم مقايسه مي كنيد.  ج)  همسر آينده شما براي شما جذابيت الز

 

 كنيد به همسر آينده او خيانت كرده ايد. پنج. در صورتي كه او نيز ازدواج كند احساس مي 

شش. دختراني كه به اميد ازدواج با فردي خواستگار هاي متعدد خود را رد كرده اند فرصت هاي طاليي را از  
 خود سلب  كرده اند.
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اگر فردي به شما وعده ازدواج داد، از او بخواهيد رسمي مقدمات ازدواج را فراهم آورد و به خواستگاري  ) ١١ 
بيايد. حال اگر فردي واقعا خواهان ازدواج با شما باشد فرصت را از دست نخواهد داد به خصوص اگر دريابد او  

 را در رفع مشكالت ازدواج همراهي خواهيد كرد.  

ج با فردي را داريد زودتر اقدام كنيد به ازدواج، بدانيد تا زماني كه عقد ازدواج خوانده نشود  ) اگر قصد ازدوا١٢
 امكان دارد او با ديگري ازدواج كند.

  

 جنسي  -) روابط عاطفي ٣

رابطه عاطفي دختر و پسر در دو خط موازي پيش نخواهد رفت و كشش شديد آنها نسبت به هم گرايش به  
 سمت رابطه جنسي را ايجاد خواهد كرد كه در شديدترين حالت به رابطه جنسي منجر خواهد شد.  

ازدواج كند به    گاهي نيز فرد به خصوص دختر با تصور اينكه مي توان با رابطه جنسي طرف مقابل را متعهد به
 دهد.  اين رابطه تن مي 

اين رابطه سبب افزايش وابستگي عاطفي آن دو نسبت به هم خواهد شد اما تعهد آور نيست و معموالً به ازدواج  
 منجر نمي شود.  

ولي با رها رابطه، اين امر به خاطر رابطه جنسي و نيز قطع رابطه عاطفي آسيب هاي فراواني را به هردو به ويژه  
 تر وارد مي سازد.  دخ

 دهد.  رابطه جنسي انگيزه مرد را براي ازدواج و پذيرفتن مسئوليت آن شديداً كاهش مي 

 

 پيامد هاي دوستي و ارتباط با جنس مخالف 

كند به دليل  هرچند دوستي با جنس مخالف هيجان و لذت كوتاه مدت به دنبال دارد اما عقل سليم حكم مي 
 ابل فايده اندك آن، اين دوستي ايجاد نشود.  هزينه زياد ابن روابط در مق

 ازجمله زيان ها:

 . ايجاد اختالل در تمركز فكري:  ١

 روابط با جنس مخالف ميتواند تمركز فرد را به هنگام تحصيل مختل كند.

 . ايجاد ناراحتي هاي روحي : ٢

نسبت به آينده، احساس حقارت    اين نوع روابط در ماه هاي اوليه همراه با هيجان است اما بعد چند ماه نگراني 
 از اينكه شخص بازيچه اميال ديگري شده است سبب ناراحتي هاي روحي هر دو يا يكي از آنها مي شود.  

 .كاهش شانس ازدواج:  ٣
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دختران و پسراني كه سابقه دوستي با جنس مخالف دارند، معموال شانس كمتري براي ازدواج موفق خواهند  
 تران بيشتر است. داشت. اين ضايعه براي دخ

 .افزايش ازدواجهاي ناپايدار:٤

در اين دوستيها، روابط دختر و پسر بيشتر بر اساس جاذبه هاي ظاهري شكل ميگيرد، نه بر پايه همتايي بين  
طرفين كه شرط اساسي يك ازدواج موفق است. وقتي هيجانات فروكش كند، نقصها نمايان شده، به كاهش  

 رضايتمندي زناشويي و اختالفات خانوادگي مي انجامد.  

 . آسيب به دختران:  ٥

در اين دوستي معموال عشق با هوس يكي دانسته ميشود. در بسياري از اين دوستيها هرچند انگيزه اوليه روابط  
 دوستانه بوده است بزرگترين گوهر وجودي دختر به يغما ميرود و عفت او لكه دار ميگردد.  

 . ارتكاب گناه: ٦

عذاب خداوند باقي ميماند. حضرت علي (ع)  اين روابط حرام و گناه آلود است. لذت گناه ميرود، ولي عقاب و 
 فرمود: اي مردم تقوا پيشه سازيد زيرا صبر بر تقوا آسانتر بر كيفر الهي است.

  

 ) هم خانگي يا زندگي مشترك بدون ازدواج ٤

امروزه در جوامع غربي نوعي از روابط كم و بيش پايدار بين زن و مرد رواج يافته كه عبارت است از همخانگي  
 يا زندگي مشترك يك زن با يك مرد بدون ازدواج.  

 عواملي چند سبب رواج اين سبك از زندگي است؛ 

 آزادي روابط جنسي، 

 كاهش نظارت والدين بر رفتار جنسي فرزندان،  

 استقالل و عدم تعهد،ايدئولوژي 

نداشتن جنبه رسمي و قانوني اين نوع زندگي كه امكان ارضاي جنسي غير متعهدانه را فراهم مي آورد و نيز  
مداراي بيشتر مالكان خانه هاي استيجاري در مورد اسكان زوجهاي هم خانه. اين شيوه زندگي به هيچ روي  

رش صحيح فرزندان (به عنوان اهداف ازدواج) زمينه  براي بروز عواطف اصيل و عميق بين زن و مرد و پرو
 مناسبي فراهم نمي آورد چرا كه بي ثباتي و ناپايداري از ويژگيهاي اصلي آن است. 

ميان زن و مرد الفتي از نوع الفت در ازدواج به وجود ميآيد اما چون در اين نوع رابطه شريك جنسي ميتواند  
تمه دهد، هر دو طرف همواره در حالت اضطراب و نگراني و احتماال  هر زمان كه بخواهد به زندگي مشترك خا
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بدبيني نسبت به يكديگر به سر ميبرند و از اين رو احساس رضايت عاطفي در ميان آنها بسيار كمتر از احساس  
 رضايت در ميان زن و شوهرهاست.

  

 ) روابط آزاد  ٥

فرد و رضايت طرف مقابل است و به جز رضايت   اين روابط به معناي روابط جنسي بر اساس ميل و اراده خود
 دختر و پسر محدوديت ديگري نميپذيرد.  

 پيامد هاي آسيب زاي اين نوع روابط:

 . آسيبهاي رواني: ١

 زياده روي در ارضاي غريزه جنسي نه تنها باعث ارضاي كامل نميشود بلكه آسيب زا نيز خواهد بود.   

 چه عرضه بيشتر گردد، هوس و ميل به تنوع افزايش مييابد». به تعبير شهيد مطهري «در اين مورد هر 

 . آسيب رسيدن به زنان عفيف:٢ 

 بيشترين آسيبهاي ارتباط آزاد متوجه زنان است.   

 .كاهش ازدواج و محروميت از منافع آن: ٣

 شود.  ارتباط آزاد با جنس مخالف سبب كاهش ازدواج مي 

اندك امكان رسيدن به اهداف مورد نظر خويش را داشته باشند  براساس منطق هنگامي ك افراد با صرف هزينه  
 و خود را ارضا كنند انگيزه زيادي براي جايگزيني شيوه هاي همراه با مسئوليت نخواهند داشت.  

 . سردي روابط همسران:  ٤

بسياري  به دليل عرضه گسترده جاذبههاي جنسي زنان و سهولت ارضاي جنسي مردان با هر زني روابط عاطفي  
 از زن و شوهرها سرد و كم رنگ شده است.

 قوي ترين عامل در استحكام روابط همسران، اعتماد به همسر در وفاداري جنسي است.  

هر چه روابط جنسي قبل از ازدواج كمتر باشد زندگي مشترك پايدارتر است و فرد نيز خوشبختتر، سالمتر و  
ترك از لحاظ فيزيكي و عاطفي رضايت بخش تر از رابطه  موفقتر است. رابطه جنسي در چارچوب زندگي مش

 جنسي آزاد است.  

. كاهش لذت جنسي: گرچه ارتباط آزاد نياز جنسي را برآورده ميكند، استمرار اين وضعيت و تجربه مكرر  ٥
 محركهاي جنسي، آستانه تحريك جنسي را باال برده، لذت جنسي واقعي را به مرور كاهش ميدهد.
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ه زنان: در اين جوامع جايگاه بسياري از زنان از انساني محترم به كاالي جنسي عمومي تنزل مي  . تنزل جايگا٦
 يابد به گونه اي كه مردان به بسياري از زنان به چشم يك كاال مي نگرند تا از آن بهره برند و سپس رها كنند.  

 . آسيبهاي مربوط به سالمت:٧

در جوامعي كه اخالق مدرن جنسي گسترش يافته معيار اصلي در برقراري ارتباط با جنس مخالف، جاذبههاي   
جسماني زنان است. از اين رو آنان با تمركز بر جسم خود براي جذب جنس مخالف، دچار آسيب هاي مربوط  

 ن آسيب هاست. به سالمت، از جمله رژيم غذايي افراطي براي داشتن اندامي جذاب، از جمله اي

 آزادي در رفتارهاي جنسي موجب گسترش بيماريهاي جنسي به خصوص بيماري مهلك ايدز شده است. 

 . گسترش سوءاستفاده جنسي:  ٨

آشكار ساختن جاذبه هاي جنسي از سوي زنان منجر به تحريك جنسي مردان ميشود و چون قدرت جسماني  
 محيط تحصيل و كار و جامعه گسترش مييابد.   آنان بيشتر است خشونتهاي جنسي نسبت به زنان در 

 . دغدغه دائمي براي برآوردن نياز جنسي:  ٩

 روابط جنسي خارج از محدوده خانواده زودگذر و موقت است و فرد نسبت به استمرار رابطه متعهد نميگردد. 

سي و دسترسي  . بلوغ زودرس و گسترش رفتارهاي جنسي بدون مسئوليت: حيازدايي از رفتارهاي آشكار جن١٠
 آزادانه به اطالعات جنسي، سبب كاهش سن بلوغ و بيداري زودرس غريزه جنسي مي شود.  

 در نتيجه دختران و پسران چندين سال قبل از ازدواج به روابط جنسي روي مي آورند.

 . محروميت كودكان از حمايت پدر:١١

او مرتكب جنايت بر عليه انسان كوچك   ارتباط جنسي مي تواند منجر به بارداري دختر شود با سقط جنين  
 بي پناهي شده است، اما در صورت ا تداوم بارداري انتساب او به مادر روشن است.  

 اما اثبات پدري مرد قطعي نيست 

اگر مادر سرپرستي كودك را بپذيرد محكوم به پذيرش سرپرستي فرزندي بدون حمايت پدر خواهد بود كه از  
 معضالت اجتماعي غرب است.

 .رواج انحرافات جنسي:  ١٢

آزادي زن و مرد توأم با پوششهاي هوسانگيز زنان ميل شهواني را در مردان چنان برانگيخته است كه بسياري   
 از آنان بر اثر فزوني هيجانهاي غريزه جنسي به جنون جنسي مبتال شده اند.  

با انواع حيوانات در اروپا و آمريكا    به همين دليل تجاوزهاي جنسي به كودكان، همجنس بازي و ارتباط جنسي 
 رواج يافته است.  

 .توجه افراطي به مسائل جنسي:١٣


