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 تداوم حیات انسانی در کره خاکی است؟عامل انگیزترین   دو جنس مخالف، شگفتگرایش طبیعی .1
 این گرایش، مهمترین عامل تشکیل خانواده، این هسته بنیادین حیات طیبه اجتماعی است؟ .2
 واده، مهمترین عامل تکامل انسانی از دختر و پسر بودن به مادر و پدر شدن است؟تشکیل خان .3
 ؟توانند دریابند می یعنی شباهت به صفات الهی را ، اوج کمال انسانیترین مادران و پدران شایسته .4
 است؟آن روابط آزاد پسران و دختران، مهمترن عامل عدم تشکیل خانواده به شکل صحیح و پایدار  .5
 ها است؟ هاي اجتماعی و فروپاشی خانواده آزاد مردان و زنان، بزرگترین عامل ناهنجاريروابط  .6
یکـی از    قبـل از ازدواج ، کنتـرل روابـط  )شود، حریص است  به آنچه منع می  انسان  ( براساس حدیث    . 7

 ؟باشد می ازدواج  و تسریع تسهیلمهمترین عوامل
 در تشکیل یک خانواده موفق دارند؟ري کمت توفیق ،توجه به تقوي ظاهري دختران و پسران بی .8
 شناسد؟  مرز و حدي نمی، تقوي و مبتنی بر، فرهنگی  فکري،از بعد علمیتعامل اجتماعی دو جنس  . 9

 حیثیت جسمانی و غریزي انسان محدود است و فقط در حوزه همسر و خانواده قابل تعریف است؟ . 10
 آن در فضاي اجتماعی است؟تعریف شده آزادي فردي و خانوادگی در پوشش، غیر از رعایت حدود  .11
  از امنیت اجتماعی برخوردار نخواهد شد؟، انسانی بدون داشتن قوانین اجتماعی شایسته هیچ جامعه . 12
 ؟و شأن انسانی اوستتقوي ظاهري، نشان تقوي باطنی و ظاهر فرد نشان شخصیت  .13
 اطنی است؟تقوي ظاهري، بارها در قرآن مورد توصیه و تاکید بوده و مقدمه تقوي ب .14
بند و باري و فساد اخالقـی را از مهمتـرین عوامـل عـذاب الهـی و فروپاشـی تمـدنها         قرآن مجید، بی  . 15

 برشمرده است؟
مـا را ملـزم بـه    همگـی  آداب و سنن و فرهنگ و تمدن غنی ما و قوانین اجتماعی و شرعی،              مجموع   . 16

 نماید؟ تقوي ظاهري می
...  فرزنـدان خیابـانی و    رین عامل فروپاشی خـانواده،    بند و باري در فرهنگ غربی، مهمت        تجربه تلخ بی   . 17

 است؟
هاي آن  ستیزي و ارزشبند و باریهاي اخالقی  آیا آهنگ فروپاشی تمدن غربی را بدلیل بی .18

 شنویم؟ نمی
  
  



اگر پاسخ سواالت فوق مثبت است، آیا نباید از خود و دوستان خود بخواهیم حرمت و امنیت فضاي اجتماعی 
 ، و فضا را براي تعامل کمال بخش و مثبت فرهنگینمایندي ظاهري و باطنی حفظ و تقویت را با رعایت تقو

   دهند؟ افزایشپژوهشی و ایجاد یک دانشگاه پیشاهنگعلمی و 
  


