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  :ها  تقوائی ها و بی روانشناسی خودنمائی

  
 . نر، امري غریزي و مشترك انسان و حیوان است  جنستمایلخودنمائی جنس ماده و  .1

 .مقوله فوق در ساحت حیوانی امري طبیعی، عمومی و جبري است .2

 . بعد از خودآگاهی، تالش براي پوشش خود بودو حوا،) ع (العمل حضرت آدم اما در بعد انسانی، اولین عکس .3

 . در آقایان اولین و مهمترین نشانه بروز بعد انسانی در آنها استخودنگهداريبنابراین حیاء و عفت در بانوان و  .4

 .هاي مؤکد در کلیه ادیان الهی و مکاتب عرفانی است حیاء و عفت در بانوان و تقوي در آقایان از بارزترین توصیه .5

 .هاي مؤکد کلیه ادیان و مکاتب عرفانی است متین و پوشش موقر خانمها و آقایان و ارتباط شایسته اجتماعی آنها از توصیهظاهر  .6

 .دانند تقوائی آقایان را ضعف شخصیت انسانی و کمبود معنوي آنها می روانشناسان، مهمترین عامل خودنمائی خانمها و بی .7

 .پردازند تقوائی می  و بی جسمانیبعد علمی و هنري و معنوي بارز باشند به خودنمائیتوانند از  از نظر روانی، آنها که نمی .8

 .هاي خطرناك بعدي است تقوائی غریزي، آغاز فرو غلطیدن در دام شیطان و مهلکه ظهور خودنمائی جسمانی و بی .9

 .ها است ها و اصالت هاي اجتماعی و فروپاشی خانواده  و ناامنی صفات فوق از مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاري .10

 .ترین پیوندها و ناپایدارترین آنها است شود، سست ارتباطات و پیوندهائی که از طریق فوق ایجاد می .11

 .شود ریزي و تبلیغ می وسط استکبار جهانی برنامهایجاد فساد اخالقی از مصادیق بارز تهاجم و شبیخون فرهنگی است، که ت .12

 .تقوائی شود و فروپاشی آنها با بی خیزش و جوشش همه تمدنها با تقوي الهی مردان و زنان آن آغاز می .13

ما را به تقوي ظاهري و اخالص باطنی توصیه و ) ع(همه ادیان الهی و حکماي ربانی و بطور اخص کالم قرآنی و سنت معصومین  .14

 .نمایند میتأکید 

  
تقوائی معاصر، در فرهنگ غربی است، اسالم دین سالمت و اعتدال است،  بانیت قرون وسطائی در غرب باعث افراط در بیهر« کالم آخر 

  از خود بیگانگی فرهنگی و استحاله روحی و معنوي است، جوانان ما قطعاً اینهاي هاي غربی از مهمترین نشانه پیروي از مدها و ناهنجاري
بیافرینند، این آفرینش جز با همت واالي فردي و اجتماعی انسانی خود اسالمی و شایستگی را دارند که مدهاي جدید متناسب با ارزشهاي 

  ». شما شایستگان تحقق نخواهد یافت


