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  جوانان و روابط

  

 ابوالقاسم مقیمى حاجى



  

  

  :شناسنامھ کتاب 

  

  جوانان و روابط: نام کتاب 

  ابوالقاسم مقیمى حاجى: نام نویسنده 

  مركز مطالعات و پژوھش ھاى فرھنگى حوزه ى علمیھ: ناشر 

  جواد شریفى، حمیده انصارى: ران ویراستا

  1380چاپ اول، 

  نسخھ 3000: تیراژ 
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  پیش گفتار

. در جامعھ ى كنونى با پیشرفت علم و صنعت وفن آورى، روش زندگى بھ گونھ اى دیگر تغییر یافتھ است

دھكده ى بزرگ در حركت  اجتماع كوچك روستا بھ شھر تبدیل شده، شھرھا وسیع تر و جھان بھ سوى

و انسان از زندگى فردى و وابستھ بھ افراد محدود خارج گردیده و در ارتباطى فراگیر با یك جامعھ . است

  .روبھ رو است

قلم سرنوشت در زندگى فردى و تحصیالت و شغل انسان امروزى، كھ جزئى كوچك در این خانواده ى 

  .ده استبزرگ مى باشد، ارتباط با صدھا نفر را رقم ز

ھر انسانى كھ در تكاپوى دست یابى بھ سعادت و خوش بختى است، باید ھزینھ ى بسیارى در چگونگى 

  .روابط خود در زندگى فردى و اجتماعى صرف نماید

امروزه ارتباط زن و شوھر، پدر و مادر با فرزندان و سایر اعضاى خانواده با یك دیگر و ارتباط آن ھا با 

دست خوش تغییرات زیادى شده و آنچھ بیش تر از ھمھ بھ خصوص در جامعھ ى افراد پیرامون خود، 

اسالمى، قابل توجھ است، ارتباط زن و مرد نامحرم و بھ ویژه دختر و پسر در زندگى روزمّره ى كنونى 

  .است

 در این وضعیت دختر و پسر، بى توجھ و غافل از یك دیگر رشد نمى كنند، بلكھ ھر یك از ابتداى زندگى و

تحصیالت از درون خانھ و روابط فامیلى گرفتھ تا دانشگاه و محل كار با این پدیده ى جدید و ارتباط 

و بدیھى است طبیعت جوانى و جاذبھ ھاى ظاھرى بر التھاب و حّساسیّت آن مى . ناخواستھ روبروست

  .افزاید

بھ سوى تكامل و بالندگى نكتھ ى اساسى در ارائھ ى راه كارھاى مناسب و عملى براى سوق دادن جامعھ 

  .است

    



بحث روابط دختر و پسر در مجالت و روزنامھ ھا بھ بھانھ ھاى مختلفى مطرح شده كھ در بیش تر موارد، 

  .تنھا بھ طرح این مسئلھ بھ عنوان یكى از دغدغھ ھاى ذھنى جوانان اكتفا شده است

دقیق و علمى را مى طلبد، زمانى مى از آن جا كھ این بحث از حّساسیّت ویژه اى برخوردار است و نگاھى 

توان بھ راه كارى صحیح و شیوه اى عقالنى دست یافت كھ بھ ھمھ ى یافتھ ھاى علمى از قبیل معارف دینى 

و نظرات كارشناسان علوم تربیتى و علوم اجتماعى توّجھ نمود و با منطقى درست و گویا با نسل جوان بھ 

  .گفتوگو نشست

و استعدادھایش نقش ارزنده اى در شكل گیرى جامعھ ى انسانى دارد و رشد و  این نسل با ھمھ ى ویژگى

  .بالندگى اجتماع در گرو چگونگى رشد و تعالى او است

آنان خواستار آشنایى بیش تر با فرھنگ اصیل اسالمى بوده، بھ دنبال شناسایى حدود و احكام روابط زن و 

بوط بھ ارتباط و دل بستگى ھا و مانند آن دارند كھ باید مردند و پرسش ھاى گوناگونى درباره ى مسائل مر

با بیانى روشن و شیوا و نگاھى جامع و مستند و با بھره گیرى از مدل ارتباطى مناسب، بھ آن ھا پاسخ 

  .گفت

در این مجموعھ سعى شده با استفاده از آیات و روایات و متون دینى و با استناد بھ نظرات كارشناسان علوم 

و علوم اجتماعى و با ارائھ ى آمار و ارقام، بھ مسئلھ ى رابطھ ى دختر و پسر پرداختھ، دالیل تربیتى 

رابطھ ى عاشقانھ، دوستى خیابانى، : ارتباط و اختالط، راه كارھاى پیشنھادى، انواع روابط، ھمچون 

رد ارزیابى قرار را بررسى كنیم و آن را از زوایاى مختلفى مو... رفاقت ھاى معمولى و ارتباط تلفنى و

  .دھیم

در پایان با سپاس از آن یگانھ محبوب كھ این توفیق را نصیبم نمود، از ھمھ ى عزیزانى كھ در تھیّھ و تنظیم 

  .این كتاب بنده را یارى نمودند، صمیمانھ تشكر و قدردانى مى نمایم

ین تعالیم تربیتى اسالم امیدوارم این مجموعھ گامى در جھت تحكیم ھم اندیشى و در راستاى ترویج و تبی

  .برداشتھ باشد و مورد قبول حضرت دوست و ھمھ ى صاحبان اندیشھ قرار گیرد

  ابوالقاسم مقیمى حاجى
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  پیش درآمد

ه و در حیات دنیوى، با برطرف كردن نیازھاى زن و مرد دو جنس متفاوتند كھ نوع آدمى را تحقّق بخشید

قرآن از این حقیقت بھ ; جسمى و روحى، مكّمل یك دیگر شده و آرامش و امنیت روحى را پدید آورده اند

بھ ھمین دلیل، نوعى كشش و جاذبھ از ; لباس تعبیر كرده و زن و مرد را لباس یك دیگر معرفى نموده است

  .مى شود سوى ھر دو جنس، مشاھده و احساس

این نكتھ سبب شد تا روان شناسان و فیلسوفان و عالمان اخالق درباره مكانیزم جّذاب جنس ھاى مخالف، 

سخن بگویند و بھ این مباحث بپردازند كھ آیا جذب شدن دختر و پسر بھ یك دیگر برخالف سرشت و نھاد آن 

آیا كشش دوستانھ و تمایالت غریزى، ھاست و نوعى انحراف از طبیعت اّولیھ ى انسانى بھ شمار مى رود؟ 

تنھا زاییده ى شھوت حیوانى و سركش است، یا بھ بُعد انسانى نیز ارتباط دارد؟ اگر این جاذبھ ھا و كشش 

ھا، طبیعى و زاییده ى بُعد انسانى است، پس چرا در اسالم روابط دختر و پسر محدود شده است؟ و آیا این 

و دانشگاه، در آینده ى جوانان، خسارت ھاى جبران ناپذیرى را فراھم محدودیّت بھ ویژه در محیط جامعھ 

نمى آورد؟ آیا ھر نوع ارتباط دختر و پسر، ارتباط آلوده است و نمى توان از ارتباط معمولى و پاك و دور 

از مسائل جنسى سخن گفت؟ و اصوالً ارتباط چرا و چگونھ؟ آیا روابط دختر و پسر، ھمان احترام گذاشتن 

عشق و محبّت است؟ آیا ارتباط براى شناخت قبل از ازدواج یا براى جلوگیرى از فساد، مؤثر است؟ اگر بھ 

  عشق زمینى، پیش درآمد عشق الھى است، پس چرا با آن مخالفت مى شود؟

برخى بر این باورند كھ تفكیك دختر و پسر در مدارس، آمادگى زندگى را منتفى مى سازد و یك مشت دختر 

پسر عقده اى تحویل جامعھ مى دھد، آیا این خسارت ھا واقعى است؟ پس چرا بسیارى از روان  افسرده و

شناسان از خدشھ دار شدن بھداشت روانى جوانان بى بندوبار و افزایش مفاسد و جرم و جنایت خبر داده 

  ده اند؟اند؟ و یا سرانجام نگران كننده ى دوستى ھاى تلفنى و ازدواج ھاى خیابانى را گوشزد نمو

اینھا نمونھ اى از پرسش ھایى است كھ نسل معاصر را بھ خود مشغول ساختھ و عالمان را وادار بھ پاسخ 

اما اسالم عزیز، ھم در مورد مسائل جنسى و ھم در زمینھ ى ارتباط دختر و پسر، دیدگاه ; دادن كرده است

ط بى ضابطھ و نامشروع را تجویز مى نھ حبس زنان در خانھ را توصیھ مى كند و نھ رواب. و راه حل دارد

حریم ھا را با عشق و محبت سالم و شرعى، جمع نموده و بر آثار و فواید و اھداف ازدواج تأكید مى . نماید

  .ورزد

نوشتار حاضر كھ بھ ھمت محقق محترم جناب آقاى ابوالقاسم مقیمى حاجى نگاشتھ شده است بھ چالش ھا و 

امیدوارم این پژوھش، . رداختھ و پرسش ھاى فوق را پاسخ داده استچاره جویى ھاى روابط جوانان پ

تا بھ راحتى . راھنماى مفیدى براى نسل جوان و آگاه ما باشد و تا حدودى دغدغھ ھاى آنھا را كاھش دھد

  .بتوانند بھ زندگى سالم و معنوى دست یابند

مودند تشكر مى نمایم، بھ ویژه از جناب در پایان از تمام ھمكاران مركز كھ در سامان دادن این اثر تالش ن

آقاى طوسى، مدیر محترم گروه مشاوره و تربیت و نیز آقایان كریمى، آل غفور، صدرالسادات، داعى نژاد 

و مخصوصاً جناب آقاى حجت االسالم والمسلمین سید ھاشم حسینى بوشھرى، مدیر محترم مركز مطالعات 

    



  .و پژوھش ھاى فرھنگى حوزه علمیّھ

  حسین خسروپناهعبدال

  جانشین مركز مطالعات و پژوھش ھاى فرھنگى حوزه ى علمیھ
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  زیربناى روابط

  

» سراب«ھستى، گرفتار » آب«زندگى ارزش آن را دارد كھ با چشم باز و دلى آگاه بھ آن نگاه كنى و اگر در پى 

  .نشوى

  .دل بستن بھ اندیشھ ھاى رؤیایى و زیستن در عالم خیال، شایستھ ى عاقالن فرزانھ نیست

تو در پى خوش بختى ھستى، ھمھ ى آنان كھ در اطراف تو زندگى مى كنند، دنبال سعادتند و مى خواھند خوب 

  خوش بختى چیست؟ خوب زیستن كدام است و خوب كیست؟... زندگى كنند؛ ولى 

، زندگى را بھ جھنّمى سوزان تبدیل مى كنند كھ ھیزم آن خودشانند این دوزخ ھولناك گاھى از بعضى ھا ندانستھ

  .یك زاویھ ى كوچك انحراف یا اشتباه آغاز مى شود

زندگى ھاى آلوده بھ ھوس، خرمن خشكى است كھ جرقّھ ى بیگانگان در یك لحظھ آن را آتش مى زند و خاكستر 

  .و زاویھ ى دید صحیح، كارساز استمى كند؛ این جاست كھ نگاه روشن 

در ھمین یك نوبت باید چنان . ما دو بار عمر نمى كنیم كھ در یكى تجربھ بیندوزیم و در دیگرى بھ كار بریم

  ]1. [زندگى كنیم كھ بھ حسرت گذشتھ گرفتار نشویم

كمال حقیقى و سعادت  خداوند انسان را آمیزه اى از ظرفیّت ھا و استعداھاى مختلف آفرید و او براى رسیدن بھ

  .واقعى، باید در جھت شكوفایى ھمھ ى استعدادھا گام بر دارد و بھ تمام جھات ماّدى و معنوى زندگى بپردازد

  .نكتھ ى مھم، شناخت صحیح نیاز طبیعى انسان و درك درست آن است تا در ارائھ ى راه حل ھا بھ خطا نرویم

بر چھ اساس است؟ آیا جاذبھ ى دختر و پسر براى یك دیگر بر مكانیزم جذابیّت جنس ھاى مخالف نسبت بھ ھم 

  ]2[خالف سرشت و نھاد آن ھاست و نوعى انحراف از طبیعت اّولیھ ى انسان بھ حساب مى آید؟ 

در خلقت بشر، زن و مرد مكّمل نیازمندى ھاى روحى و روانى یك : نیاز طبیعى دختر و پسر بھ یك دیگر 

  .احساس فقر و نیاز نموده، بھ آرامش واقعى دست نمى یابددیگرند و ھر یك بدون دیگرى 

 



انسان بھ عنوان موجودى طبیعى و با داشتن بعد مادى و جسمانى، ناچار با جھان طبیعت در ارتباط حیاتى و 

  .وابستگى متقابل است؛ بھ صورتى كھ قطع این وابستگى ھا مساوى با نابودى او خواھد بود

ابستگى بھ طبیعت و عالیق مادى، بھ مقصود نھایى خویش در خلقت نایل شود، اگر انسان مى توانست بدون و

خصوصیّات جسمانى، عالیق روحى و . قطعاً پروردگار حكیم نیز او را بھ دامان طبیعت جسمانى نمى سپرد

ا بھ خصوص در سنین جوانى، از این قاعده ى كلّى مستثن) زن و مرد(روانى، جّذابیّت ھاى متقابل بین طرفین 

  .البتّھ ھر كدام از دو طرف داراى جّذابیّت ھا و ویژگى ھایى است كھ بھ طور اجمال بدان اشاره مى كنیم. نیست

دختر بنا بھ لطف الھى، بعد از بلوغ بھ آرامش و تعادل روحى عمیقى دست مى یابد و تجلّى گاه زیبایى ھاى الھى 

و از این مھم تر عفّت و حیا و افتادگى نگاھش، صورت معصوم و چشمان نكتھ سنج و اندام ظریفش . مى شود

خرامان راه رفتن و وقار زیباى او و ھر كالم و حركتش، سرشار از چنان جّذابیّت سحرآمیزى است كھ ھر مرد 

  ]3. [خشن و بى احساسى را تحت تأثیر قرار مى دھد

خود، متمایل بھ مرد آفریده زن شاه كار آفرینش و سرچشمھ ى جوشان مھر و محبّت است و در ساختار وجودى 

او طالب آن است كھ توّجھ . شده و بھ دنبال تكیھ گاه محكمى است كھ در فراز و نشیب زندگى یار و یاورش باشد

او در برخوردھا و معاشرت ھاى خویش . مرد را بھ شخصیّت و موقعیّت عاطفى و ابعاد وجودى خود جلب نماید

د اّولیھ ى او بى عفّتى و لّذت جویى شھوانى نیست؛ بلكھ خواستار كسى با مردان، انگیزه ى جنسى نداشتھ و قص

و موقعیّت عمیق عاطفى و روح فداكارى و صداقت او را ] 4[است كھ از وجود پر رمز و رازش باخبر باشد 

ھ پاس دارد و از روى صداقت و پاكى، نگاه و توجھ مردان را نشانھ ى احترام و ابراز محبّت خالصانھ و توجھ ب

بھ ھمین جھت مردانى را مى پسندد كھ ارج و منزلت او را درك كنند . ارزش ھاى غیر جنسى خویش مى پندارد

  .و با روح و روانش دمساز باشند

و بھ قول ] 5[زن بھ دنبال تقدیس از جانب مرد و در آرزوى آن است كھ تنھا ملكھ ى كاخ عشق و محبّتش باشد، 

  ]6[» .است كھ معشوق باشد و توّجھ كردن بھ او مایھ ى حیات اوست زن فقط وقتى زنده«: ویل دورانت 

پسر نیز پس از بلوغ، بھ طور طبیعى سرشار از تمایالت غریزى است و نیازمند روابطى دوستانھ و محبّت آمیز 

بوده، بدون جنس مخالف، نھ در مراقبت از تمایالت سركش و شھوانى خود تواناست و نھ در رشد استعدادھاى 

تماعى موفّق است و در تنھایى، دچار فشار ذھنى شدید و بى حوصلگى است و در انجام كارھا سریع خستھ و اج

او در پى كسى است كھ خالء و كمبود و نقصان خویش را با وجودش كامل نماید و تكیھ گاه .بى انگیزه مى گردد

و با نرمى . از درون برطرف سازد و مشّوقى را مى جوید كھ در درون او حضور یابد و احساس تنھایى اش را

  .و لطافت، خشكى و خشونت زندگى را ھنرمندانھ از یادش ببرد

مرد، نیازمند كسى است كھ قلبش براى او بتپد و با گرمى نگاه و كالم پرمھرش، او را در مواجھھ با نامالیمات 

ا پشت سر گذارده، ھم چون آینھ زندگى امید بخشد و با اتكا بھ عشق و محبّتش سردى ھا و سختى ھاى روزگار ر

  ]7. [اى شفاف، خود را در او بازبیند تا شخصیّت و اخالق خویش را بھ خوبى بنا نھد

مرد فطرتاً طالب دخترى است كھ مانند بنفشھ، محبوب و سلیم الطبع و ساده و عفیف و در عین حال داراى كمال 

  ]8. [لطف و دلبرى باشد



ود عزیز پدر و مادر بسیار ارزشمند است و مصاحبت با آنان و یا خواھر و در منظر پسر و دختر، ھر چند وج

. برادرى مھربان، تسكین دھنده ى لحظات تنھایى است، اما نیاز پسر و دختر َمحرمیّتى باالتر از این ھا مى طلبد

خویش را بر طبیعت زندگى شان اقتضا دارد كھ آن دو مافوق نیازھاى جسمى و ماّدى بھ ھم بنگرند و رابطھ ى 

  .مبناى عشق و محبّت راستین و جوشیده از نھاد و درون استوار سازند

  :آورده است » آریستوفان«، بھ نقل از كتاب مھمانى افالطون از قول »ویل دورانت«

  ].9[ھر یك از ما، در جدایى فقط نیمھ اى از انسان است و ھمیشھ نگران آن نیم دیگر است 

نكتھ ى اساسى، بسترسازى مناسب . ت بشر نھاده شده، از اسرار حكمت الھى استاین نیازمندى ھا كھ در سرش

براى پاسخ گویى بھ آن بوده تا دختر و پسر در مسیر زندگى تكاملى خویش، شادمانھ و سرافراز از این میدان، 

  .گذشتھ و در فردایى روشن، خود را در كانونى گرم و سرشار از عشق و صفا ببینند

ر را از سّن كودكى جدا نمودند تا در سن جوانى در محیط جامعھ و دانشگاه با حّساسیتى دو چرا دختر و پس

  ]10[چندان، بھ دنبال شناخت دنیاى جنس مخالف و جبران كمبودھاى گذشتھ باشند؟ 

  :در پاسخ بھ این پرسش توّجھ بھ چند نكتھ ضرورى است 

ید بر اساس نظر روان شناسان و كارشناسان علوم براى روشن شدن درستى یا نادرستِى جداسازى، باید د. 1

دختر و پسر پس از دوران . تربیتى، نیاز روحى ـ روانى كودك و نوجوان نسبت بھ جنس مخالف چگونھ است

در این دوران، . كودكى از ھم جدا شده، ھركدام در دنیاى متفاوت از دیگرى پاى بھ دوران نوجوانى مى نھد

خالف ھیچ گونھ احساسى نداشتھ، یا داراى حّساسیِت منفى اند؛ بنابراین خواه باھم دختر و پسر نسبت بھ جنس م

باشند یا بدون ھم، در واقع جداى از یك دیگر رشد نموده و بعد از این مرحلھ با بیدارى غرایز، بھ یك دیگر روى 

تى آن ھا مى شود و با این دنیاى ناشناختھ، سبب ناراح. مى آورندو با دنیاى ناشناختھ اى روبھ رو مى شوند

  .بیدارى بیش تر غرایز جنسى، حّساسیّت و توّجھ آن ھا بھ یك دیگر بیش تر مى شود

رفتار كودك در دوران پیش از دبستان، در برخورد با جنس مخالف و موافق، چندان متفاوت نیست؛ بھ عبارت 

در حقیقت . ریباً یكسان رفتار مى كنددیگر، در این دوره، كودك در برخورد با دختران و پسران ھم سن خود، تق

این گونھ برخورد، پس از . دوران پیش از دبستان را مى توان دوره ى یك رنگى و یگانگى دو جنس دانست

  .پایان این دوره دیگر تكرار نخواھد شد

از یك در این دوره پسران و دختران . در دوره ى دبستان بھ تدریج رفتار دوگانھ و مخالف خود نمایى مى كند

دختران معموال با دختران بھ بازى و گفت و گو مشغول مى . دیگر فاصلھ گرفتھ، نسبت بھ ھم موضع مى گیرند

این فاصلھ گرفتن، گاه با پرخاش نسبت بھ ھم و بدگویى و شكایت از یك دیگر، . شوند و پسران نیز با پسران

نند، این تعارض را بھ صورت جدال و قیل و خواھران و برادرانى كھ در یك خانھ زندگى مى ك. ھمراه مى شود

دختران را موش مى نامند كھ مثل خرگوش ) در آن سن(پسران . از خود بروز مى دھند... قال و قھر و شكایت و

بھ این ترتیب، . ھستند ولى خود را مثل شیر و شمشیر مى دانند؛ گاه دختران نیز ھمین كار را با پسران مى كنند

  .وره ى تعارض در رفتار اجتماعى دو جنس، بدانیماین دوره را باید د



دختران و پسران در این دوره بھ . در دوران پس از دبستان، بھ تدریج فاصلھ گرفتن دو جنس، آغاز مى شود

  .آن تعارض دوران دبستان نیز بھ تدریج از بین مى رود. تدریج از ھم دور مى شوند و گویى با یك دیگر قھرند

ر دوازده ـ سیزده سالگى، این دورى و فاصلھ را نسبت بھ جنس مخالف، در درون خود بیش تر نوجوانان د

  ]11. [احساس مى كنند

غرایز جنسى بین شش تا دوازده سالگى متوقف مى ماند و پسران و دختران از این لحاظ تفاوت چشم گیرى با ھم 

و این تمایل براى ھر دو جنس، ناراحت  سپس در دوران نوجوانى بھ یك دیگر تمایل پیدا مى كنند] 12. [ندارند

  ]13. [كننده است؛ زیرا تحّولى است كھ با خواستھ ى قبلى ھركدام مخالف است

. این غریزه، انسان را بھ سوى جنس مخالف سوق مى ھد. اّما سال ھاى نوجوانى، سال ھاى بیدارى غریزه است

جنس مخالف، شّدت بگیرد، نوجوان دچار در چنین اوضاعى اگر تعارض بین گرایش و عدم گرایش بھ طرف 

اگر عوامل محّرك غریزه ى جنسِى نوجوان را تا . آشفتگى مى شود و دست بھ رفتارھاى متعارض مى زند

حدامكان كنترل كنیم، بھ گونھ اى كھ این غریزه بیدارى خود را بھ تدریج و بسیار آرام آغاز كند، مى توانیم 

ان از جنس مخالف، فرصتى خواھد بود براى پختگى بیش تر و شناخت امیدوار باشیم كھ دورى روحى نوجو

بھ این لحاظ است كھ كنترل و كاستن عوامل تحریك كننده ى جنسى، از ضروریات . دقیق تر از جنس مخالف

و با بیدارى تدریجى، نوجوان فرصتى مى یابد تا آشفتگى ھاى خود را در این . تربیتى در دوره ى نوجوانى است

در ابعاد مختلف با آن روبھ روست، تا حّدى تعادل بخشد و در اواخر نوجوانى گرایشى انسانى بھ طرف  مدت كھ

. این احساس، مقّدمھ ى خوبى براى ازدواج و تشكیل خانواده است. جنس مخالف در خود احساس خواھد كرد

]14[  

روانى با جنس موافق رشد  - ى در نتیجھ، طبق نظر كارشناسان، دختر و پسر از كودكى، براساس ساختار روح

. نموده، احساس نیاز بھ جنس مخالف ندارند و این دورى مى تواند زمینھ اى مناسب براى شناخت صحیح شود

و اختالط بى حّد و مرز و تعجیل در روابط و تحریك زودرس، نوجوان را كھ باید با آرامش و فراغت بھ ] 15[

خود باشد، دچار آشفتگى ھاى روحى و ذھنى نموده، غرق در اضطراب  دنبال پایھ ریزى اندیشھ و آینده و ھّویت

  .و التھاب مى نماید و از دست یابى بھ اھداف بلند باز مى دارد

البتّھ الزم است، جوانان و نوجوانان شناخت درستى نسبت بھ جنس مخالف داشتھ، از تصّورات تخیّلى اجتناب 

  .نسازند... شتھ اى آسمانى و كنند و از جنس مخالف، موجودى ماورایى و فر

ھر یك از دختران و پسران باید بدانند كھ جنس مخالف، ھم چون خود آنان، داراى ویژگى ھاى مثبت و منفى 

گوناگونى است، و در عین برخوردارى از توانمندى ھا، داراى ضعف ھا و ناتوانى ھایى نیز مى باشد و براى 

و ھمانند خواھران و برادرانشان، انسانى معمولى . ا بدى داردخود سلیقھ ھا و خصوصیات اخالقى خوب و ی

  .است و بھ اندازه ى كافى وقت دارند تا یك دیگر را بشناسند

این نوع شناخت، بھ ھمراه كنترل عوامل محّرِك جنسى، التھاب و ھیجان را در سن جوانى بھ حّد متعادل رسانده، 

درست و فرد مناسب براى عشق و زندگى رھنمون مى  جوان را بھ سوى پاسخ گویى صحیح و انتخاب راه

  .سازد



جدا سازى دختر و پسر در مدارس و مراكز علمى، تنھا در ایران مرسوم نیست، بلكھ از دیرباز تا كنون در . 2

بسیارى از كشورھاى شرق و غرب متداول بوده است و امروزه در میان اندیشمندان علوم تربیتى داراى موافقان 

  .ن بسیارى است كھ در مباحث بعدى بدان خواھیم پرداختو طرفدارا

نكتھ ى دیگر آن كھ اگر اختالط از سنین كودكى و نوجوانى، سبب كاھش التھاب و حّساسیّت در جوانى مى . 3

شود و شناخت معقولى را ایجاد مى كند، چرا در جوامع غربى كھ آزادى مطلق دارند، باز دختر و پسر با دو 

ھیجان جنسى، غرق در شھواتند و على رغم معاشرت ھاى آزاد و دیدن انواع فیلم ھا و مجالّت صد حّساسیّت و 

  این عطش ھولناك سیراب نشده است؟... و 

در ارتباط دختر و پسر، قائل بھ ارتباطى آلوده نیستیم، بلكھ مقصود ما ارتباط و رفاقت معمولى و پاك و بھ دور 

  ]16[ھ روابط جلوگیرى مى شود؟ چرا از این گون. از مسائل جنسى است

در اسالم صحبت كردن و برخورد عادى زن و مرد، جایز است و آنان مى توانند فارغ از دغدغھ ھاى شھوانى، 

بھ كار و فّعالیت و تحصیل بپردازند؛ اما فّعالیِت مختلط در ھمھ ى مراكز و مجامع امِر پسندیده اى نیست؛ بھ 

زیرا قدرت كشش و نیروھاى تحریكى تمایالت انسان، یكسان . ز غرایز مختلفندویژه براى جوانان كھ آمیزه اى ا

انگیزه ى بعضى از تمایالت، بسیار قوى و نیرومند است و قدرت كشش پاره اى از خواھش ھا . و مساوى نیستند

  .متوسط و یا ضعیف است

زیادى خودنمایى كرده، حاكم  در جوانى، غرایز جنسى و احساسات و شیفتگى بھ جّذابیّت ھاى ظاھرى، در حدّ 

  :گوید » موریس دبس«. بر دوستى ھا و تصمیم گیرى ھاى جوانان است

دیر یا زود غریزه ى جنسى، مخصوصاً در نزد پسران، تا سر حّد وجدان نفوذ كرده و تحریكات شھوانى ھم 

ست كھ در واقع، مركز عمل این غریزه آن قدر قوى ا. چون تصادم امواج بھ ساحل، شروع بھ مبارزه مى نماید

تأثیر غیرمستقیم آن خیلى بیش از این ھا . تحریكاِت مستقیم براى تماِم آرزوھاى اعضاى مختلف بدن مى گردد

وجود آن بھ كلّى زندگى قلبى و تظاھرات محبّت آمیز انسان را تحت تأثیر خود قرار مى دھد تا جاییكھ در . است

مى شود و آن گاه تمام تظاھرات محبّت آمیز انسان از [اسیّت انسان حسّ ]سن ھفده ـ ھجده سالگى، مالِك اصلى 

  ]17. [غریزه ى جنسى سرچشمھ مى گیرد

بدیھى است در ایّام جوانى، شوق جنسى و احساسات بر روان آدمى سایھ انداختھ، ناخودآگاه بھ رفتار و سخن و 

و ھیجان بھ اوج مى رسد كھ آھنگ صدا و در این میان، چنان التھاب . نگاه جوان رنگ و لعابى دیگر مى بخشد

رفتار و حركات را تحت تأثیر قرار داده و حتى تصّور رفاقت و ھم سخن شدن و حسِّ گرماى وجود دیگرى، 

پس از بیان » ویل دورانت«. قلب را بھ تپش مضاعف وا مى دارد و تأثیر پذیرى و تحریك را دو چندان مى نماید

  :با جنس مخالف مى گوید  تحریك پذیرى جوانان در برخورد

بعضى از صداھا . در این سن، جوان در برابر ھزارھا مّحرك كھ قبال آن ھا را حس نمى كرد، حّساس مى گردد

  ]18. [تحریك مى كند[ آن را ]بعضى از عطرھا ... این حّساسیّت جوانى را بر مى انگیزد 

  :، مى نویسد و در جاى دیگِر كتاب خود، درباره ى حكومت شھوت در طول عمر



رسم بر این است كھ طغیان شھوت را بھ دوره ى جوانى منتسب سازند؛ ولى در حقیقت تا نیرویى در بدن ھست، 

  ]19. [شھوت نیز پاى بر جاى است

، على رغم رّد صریح این نظریھ ى فروید كھ پشت سر ھر گونھ محبّتى یك انگیزه ى شھوى و »كاِرن ھورناى«

  :مى نویسد  عقده ى جنسى وجود دارد،

ارتباط زیادى بین محبّت و تمایالِت جنسى مالحظھ مى كنیم؛ مثال بسیارى از تمایالت و كشش ھاى جنسى، 

اّولش با مھربانى و دوستى صاف و ساده شروع مى شود؛ گاھى ھم شخص ممكن است داراى تمایالت جنسى 

كشش ھاى جنسى ھم ممكن است انگیزه ى چنان كھ . باشد، ولى خودش آن را با تمایل بھ مھرورزى اشتباه كند

احساسات محبّت آمیز باشد یا كم كم مبّدل بھ احساسات محبّت آمیز گردد؛ با وجودى كھ این تغییر و تبدیالت 

ھر چند این ھا دو (حاكى از آن است كھ ارتباط نزدیكى بین تمایالت جنسى و احساسات محبّت آمیز وجود دارد 

  ]20.) [نوع احساس متفاوت مى باشند

باتوّجھ بھ نیاز و كشِش درونى دختر و پسر، بھ ضمیمھ ى شرایط ویژه ى بلوغ و بیدارى غرایز جنسى و تحریك 

پذیرى جوانان، باید اعتراف نمود گسترش و عادى سازى روابط، بسترى مناسب براى كشیده شدن جوانان بھ 

  .ینده با آثار و تبعات آن آشنا مى شویمسوى لذایذ شھوانى و زمینھ ساز روابط جنسى است كھ در صفحات آ

، روزنامھ نگار انگلیسى، بھ دنبال تحقیقاتى روان شناسانھ منتشر كرده، نگرانى »جاناتان راس«در گزارشى كھ 

وى با ارائھ ى آمار، اظھار مى كند كھ بیش تر مردان غربى، . خویش را از خشونِت جنسى ابراز داشتھ است

در آرزوِى ...) ھم كار و ھم كالس و: از قبیل (ن از صبح تا شام در ارتباط ھستند، نسبت بھ زنانى كھ با آنا

  ]21. [آمیزِش ھمراه با خشونت شدید، تا حّد قتل، مى باشند

حال با كمى تأّمل و واقع بینى در خود و محیط اطراف، بھ خوبى در مى یابیم كھ بسیارى از دالیل و بھانھ ھاى 

ط ذكر مى شود، برخاستھ از ھمین نیاز درونى است و از آن جا كھ شرایط مناسبى مختلفى كھ در توجیھ رواب

براى پاسخ گویى صحیح و طبیعى وجود ندارد، سبب بھ وجود آمدن روابط خیابانى و آشنایى ھاى تلفنى مى 

  .شود

ر اوج شور و جوان در سّن جوانى و د. در این جا مسئولیّت سنگینى بر دوش خانواده ھا و مسئولین جامعھ است

احساسات خود نیازمند روابطى محبّت آمیز و سرشار از عشق و صفاست و از عمِق جان خویش این نیاز را 

و اگر راھى . احساس كرده، با تمام وجود نداى طلب آن را مى شنود و در پى راھى براى پاسخ بھ آن است

  .مى شود صحیح و ساده نیابد، خواستھ یا ناخواستھ بھ راه ھاى دیگر كشیده

اگر خانواده ھا با راھنمایى و فراھم نمودن شرایط مقّدماتى بھ كمك آن ھا نشتابند و مسئولین اقتصادى و فرھنگى 

جامعھ، بھ دنبال چاره جویى و بر طرف نمودن موانِع موجود برنخیزند، دیگر نمى توان انتظار زیادى از 

  .ر دادجوانان داشت و تنھا آنان را مورد مالمت و سرزنش قرا

  :در نتیجھ، براى آرامش و كنترل غرایز در افراد، رعایت نكات ذیل الزم است 

  ]22[ارضاِى تمام غرایز موجود در انسان در حّد حاجِت طبیعى بھ طور معقول و مطلوب؛ . الف

  ]23[جلوگیرى از تحریِك غرایز؛ بھ خصوص غریزه ى جنسى؛ . ب



  .و فرھنگى و ورزشىگسترش میدان فّعالیت اجتماعى و سیاسى . ج

از آن جا كھ با اعتراف بھ حّساسیت و تمایالت غریزى، توجیھى براى عادى سازِى روابط و تطھیر آن باقى نمى 

ماند، دیده مى شود در برخى مطبوعات بدون ارائھ ى مستنِد علمى، این اصل و نقش آن را انكار كرده و روابِط 

  !، آن را بدون تبعات منفى معرفى مى كنندموجود را عارى از دغدغھ ھاى جوانى دانستھ

در شرایط فعلى جامعھ چھ باید بكنیم و چھ راھى را باید انتخاب : اما روى سخن ما با جوانان فھیم ایرانى است 

نماییم تا بھ سعادت و خوش بختى واقعى دست یابیم؟ در بخش ھاى آینده دالیل روابط و پیامدھاى آن را بررسى 

  .مى كنیم
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 ارتباط، چرا و چگونھ؟

 

وضوع روابط دختر و پسر پرداختھ شده است و بھ بھانھ ھاى در چند سال اخیر، در مجلّھ ھا و مقاالت بسیارى بھ م

و یا براى ] 3[یا پیشرفت فرد و جامعھ ] 2[، شناخت قبل از ازدواج ]1[كاھش حّساسیت ھا : مختلفى چون 

 .موضوع روابط آزاد، مطرح مى شود[4] !جلوگیرى از فساد

و برخى، جلوگیرى از آن را موجب ] 5[مى دانند عّده اى این گونھ روابط را از زاویھ ى عشق و عاشقى، پسندیده 

 .عقده اى شدن جوانان و یا بھ وجود آمدن اثرھاى نامطلوب بر فرد و جامعھ مى پندارند

اما ھمان طور كھ در صفحات پیشین ذكر شد، جاذبھ ى جوانان بھ جنس مخالف، امرى طبیعى و فطرى است و 

نكتھ ى مھم، شناخت راه كارى درست براى پاسخ . دیگر مى یابند دختر و پسر بعد از بلوغ عالقھ ى وافرى بھ یك

در این بخش دالیلى را كھ براى توجیھ روابط آزاد و یا بھ عنوان عامل محدود كننده ذكر  .گویى بھ این نیاز است

 .مى شود، مطرح نموده، با كمك خرد و وجدان بھ قضاوت مى نشینیم

 دالیل توجیھ كنندگان روابط آزاد

 

 حترام بھ عشقا .1

 [6[آیا عشق، این گوھر گران بھاى زندگى، ناپسند و مذموم است؟ 

بگذارید دختران در مدارس آماده ى زندگى، عشق . اگر عشق نباشد، ھیچ چیز زیبا نیست. عاشق شدن گناھى ندارد

در ایران، بھ زیباترین و تعالى بخش ترین جنبھ ى ھستى انسان، عشق است؛ ولى حاكمیّت ] 7. [و ازدواج شوند

 [8. [تصویر كشیدن رابطھ ى عاشقانھ بین دو انسان، ولو زن و شوھر باشند، را گناه آلود مى داند

عشِق اصیل و حقیقى، واالترین تجربھ اى است كھ یك انسان مى تواند بھ آن برسد و تنھا چنین عشقى است كھ 

ور آن ھا در اعماق ضمیر خود و یا ھستى را شكوفایى نھایى استعدادھاى جسمى و روحى و عاطفى زن و مرد و غ

عشق، الزمھ ى استمرار زندگى و مایھ ى نشاط روحى و عمیق ترین ارتباط قلبى و محكم ترین  .ممكن مى سازد



عشق . اگر زن و مرد، پروانھ ھاى شمع عشق باشند، زیباترین زندگى را بھ تصویر مى كشند. تعھّد انسانى است

اّدى است؛ زیرا نیاز ماّدى و شھوانى، چیزى جز یك نیاز موقِّت بدنى نیست كھ بھ مجّرد مافوق نیازھاى جسمى و م

میان عشق و ھوس و شھوت  .تخلیھ ى انرژِى فشرده ى جنسى بھ پایان مى رسد؛ اما شور عشق ھمیشھ باقى است

ھى، ترویج روابط آزاد بنابراین بھ پاس احترام عشق و عاشقى و براى پاسدارى از این موھبت ال. فرق بسیار است

 .پسندیده نیست

بھ اعتراف دانشمندان اروپایى، در جوامع آزاد كھ جاذبھ ھاى ظاھرى و شوق جنسى حاكم است، عشق، اّولین 

در این صورت، عشق ھاى برخاستھ از نھاد و درون، بھ افسانھ تبدیل شده، جز مّدعیان دروغین، ] 9. [قربانى است

رى كھ ھر روز با دخترى مى گردد و ھر دم كھ نگاه مى كند، عده اى را در حال كسى یافت نمى شود؛ زیرا پس

 .جلوه گرى مى بیند، دیگر تنّوع طلبى در او حاكم شده و از عشق و انتظار بھ دور است

 !بھ راستى آیا جوانى كھ ھمیشھ بھ دنبال چشم چرانى است، مى تواند مّدعِى عاشقى باشد؟

عاشق . اى معشوق، از ھر چھ دارد بگذرد و چشم از ھمھ، جز جمال محبوب ببنددعاشق كسى است كھ در راه رض

نھ تنھا از خواب و خوراك، بلكھ از غریزه ى جنسى و خواستھ ھاى قلبى خویش نیز غافل مى شود و جز یاد 

... ابان ومعشوق بھ كسى نمى اندیشد؛ اما جوانى كھ در پارتى ھاى شبانھ با دختران و پسران است و در كوى و خی

 !دل بھ عشق بازِى این و آن سپرده است، آیا چیزى جز شھوت و ھوس مى داند؟

 : مى گوید» موریس مترلینگ»

عشق در تمامى موجودات وجود دارد، ولى درك آن تابع شرایطى است كھ تا آن شرایط جور نشود امكان آن وجود 

متّع از لّذات، مصرف مى نمایند و ھیچ از حقیقت آن بعضى آن را منحرف مى كنند و ندانستھ بھ صورت ت... ندارد 

 [10. [برخوردار نمى شوند

بدون تردید گسترش و عادى سازى روابط دختر و پسر، ھیجان ھا و التھاب ھاى جنسى را فزونى خواھد بخشید و 

ھا ھوس جانشین با تكرار این صحنھ . تجربھ ھایى را برایشان میّسر ساختھ، لذت ھاى زودگذرى را فراھم مى آورد

 .عشق، تنّوع طلبى بھ جاى وفادارى، و دِل ھر جایى و سیرى ناپذیر جایگزین دلدادگى و تعھّد مى شود

ھر كسى . ھر كھ خود را رایگان و ارزان بھ این و آن بفروشد، معلوم مى شود از بازار قیمت انسان بى خبر است

ت كھ عشق را بھ بازى گرفتھ یا خودش بازیچھ ى ھم كھ زود عاشق شود و مرتّب معشوق عوض كند، معلوم اس

باید درباره ى مرز میان عشق و ھوس . بازى گر و بازیچھ بودن، ھر دو، مایھ ى شرمندگى است. ھوس شده است

 [11. [بیش تر اندیشید

 بازیچھ ى شھوت جوانى است***عشقى كھ نھ عشق جاودانى است

 [12. [دور استشھوت ز حساب عشق ***عشق آیینھ ى بلند نور است

 

در بیان فرق میان محبّت واقعى و ابراز عالقھ اى كھ ناشى از احتیاج بھ جلب محبّت و براى » كارون ھورناى»

 : كمبودھاى روحى است مى گوید

فرق بین عشق، و نیاز بھ جلب محبّت، آن است كھ در عشق، احساس دوستى و محبّت بر ھمھ چیز مقدم است؛ در 



بسیارى از این نوع روابط . بى بھ جلب محبّت، ھمواره نیاز بھ رفع تشویش درونى مقدم استحالى كھ در نیاز عص

بھ ھمین ... بین انسان ھا گر چھ اساسش سود جویانھ است، مع ذالك ماسك عشق و دل بستگى بھ چھره مى زنند 

 [13] .جھت یكى از مشّخصات عشِق حقیقى، پایدار بودن احساس محبّت مى باشد

آغاز آن با ترّشِح غدِد جنسى و پایان آن ] 14[» ویل دورانت«عشِق جنسى و ھوس پرستى كھ بھ قول  بنابراین

ارضاى شھوِت زودگذر جسمانى است، ھرگز نمى تواند تعھّدآور بوده و مایھ ى پایدارى روابط انسانى؛ بھ ویژه 

 .زندگى زناشویى باشد

. ، خود را نمى بازند»اگر تو نباشى من ھیچم«و » مى میرم برایت«و » فدایت شوم«جوانان پرظرفیّت، با نامھ ى 

فقط . پشت این نگاه ھاى مسموم و محبّت ھاى فریبا، دّره ھاى ھولناك و شب تیره و بدبختى ھول انگیزى نھفتھ است

 .یمكافى است نورافكنى بیندازیم و عمق این تیرگى ھاى وحشتناك اما بھ ظاھر زیبا و پر جلوه و رنگارنگ را بنگر

 

براى دوام و پایدارى عشق باید قبل از ازدواج آن را تمرین نمود و آموزش دید و : آیا این سخن درست است كھ 

 تنھا راه آن، گسترش روابط دختر و پسر است؟

 : در ھمین زمینھ یكى از روان شناسان مى گوید

اّولش شاید بھ تمام نكتھ ھاى مثبت وقتى راجع بھ آموزش صحبت مى كنیم، باید بگوییم كھ ھر آدمى در تجربھ ى 

افراد ممكن است تجربھ ھاى عشقى داشتھ باشند و اشتباه كنند؛ زیرا  .نرسد؛ زیرا از پختگى الزم برخوردار نیست

اگر عشق اول بچھ گانھ یا اشتباه ... شاید اشتباه از خودشان باشد . شاید سوژه ى عشقشان را اشتباه انتخاب كرده اند

خیلى از عشق ھا تمرین . باید باعث شادى و رضایت شود، نھ این كھ از دفعھ ى قبل بدتر باشد بود، عشق بعدى

 [15. [عشق است؛ بنابراین ھر عشقى الزاماً نباید بھ ازدواج منتھى شود

با توجھ بھ مطالب پیش گفتھ بسى روشن است كھ ترویج روابط دختر و پسر، عشق و محبّت راستین و شادى بخش 

 .د نمى آوردرا بھ وجو

عشقى را مى توان خود شكوفایى، تبلور اراده، ابراز ھویّت و حالتى از تكامل نامید كھ برخاستھ از عالقھ و تعھِّد 

این روان شناس در ادامھ . عمیق باشد؛ نھ این كھ در پس جّذابیت ھاى ظاھرى و زیبایى ھاى جسمانى بھ وجود آید

 : ى اظھار نظرھایش اذعان مى دارد

نھا یك شور جنسى باشد و اراده و تعھّد در آن نقش نداشتھ باشد، تبدیل بھ دوست داشتن ھاى متعّدد و بدون اگر ت

 [16. [فایده مى شود

چگونھ از تجربھ ھاى عشقِى متعّدد و ناكام كھ بھ سبب بى تعھّدى و یا كم رنگ شدن جّذابیت ھاى ظاھرى، رھا شده 

وجود مى آید؟ از كجا معلوم، سرنوشت این عشق نیز ھمانند عشق ھاى  اند، عشقى عمیق و برخاستھ از تعھّد بھ

 قبلى نباشد؟ پس بھ كدام عشق مى توان اعتماد نمود؟

 : ایشان مى گویند

و در . معموال زمان بلوغ كھ ھنگام بیدار شدن جسم است، بیش تر اتفاق مى افتد) پیدایش عشق و دوستى(این حالت 

توانم معیارھاى جھانى را بگویم؛ سبك ھاى شورانگیز یا بازى گوشانھ كھ تعھّد مى ) در عشق(رابطھ با تردید 



یكى از دالیل تردید در . ... كمترى در آن ھا دیده مى شود؛ بر خالف تصور عمومى، در پسرھا بیش تر است

وند، با پسرھا این است كھ آن ھا بیش تر جذب جّذابیت ھاى ظاھرى مى شوند و وقتى جّذابیت ھا كم رنگ تر ش

 [17. [مشكل مواجھ مى شوند

با اعتراف بھ این كھ در این نوع عشق ھا جّذابیت ھاى ظاھرى و غریزه ى جنسى، نقش مھّمى ایفا مى كند، چگونھ 

مى توان آن را سنگ بناى زندگى قرار داده، جوانان را بھ این وادى سوق داد و آن ھا را بھ تجربھ ھاى عشقى 

 .ھاى بى اساس و فشارھاى روحى و روانى ارمغانى بھ بار نمى آوردتشویق نمود كھ جز ھیجان 

اگر پسر یا دخترى گرفتاِر نظر بازى و تنّوع طلبى شود، ھیچ گاه طعم شیرین آرامش و شادى و رضایت را در 

 .زندگى نخواھد چشید

و ھمسانى ھر چھ  آنچھ مھم و ضرورى است، تبیین راه ھاى شناخِت صحیح از طرف مقابل براى رسیدن بھ تفاھم

 .بیش تر و بررسى تعھّد و عوامل مؤثّر در تداوم آن است

بدون تردید، آنچھ بعد از ھمسانى ھاى الزم مى تواند در مقابل وسوسھ ھاى ھوس انگیز، تعھّد عمیق ایجاد كند، 

 .ایمان و صداقت و معنویات است كھ مورد غفلت قرار گرفتھ است

بھ معرفت و صداقت و دورى از منافع فردى و گذشت و رھا نمودن كبر و  دوام عالقھ و دوستى میان اشخاص،

 .غرور باز مى گردد؛ كھ مطمئن ترین راه دست یابى بھ این فضایل اخالقى، تمّسك بھ معنویت و معرفت است

عشق؛ عالقھ و تمایل انسان را بھ خارج از وجودش متوجھ مى كند، وجودش را توسعھ داده و كانون ھستى اش »

ا عوض مى كند و بھ ھمین جھت، عشق و محبت، یك عامل بزرگ اخالقى و تربیتى است؛ مشروط بر این كھ ر

 [18[» .خوب ھدایت شود و بھ طور صحیح مورد استفاده قرار گردد

نكتھ ى دیگرى كھ در تداوم عشق نقش مؤثّرى دارد، شناخت دقیق افراد از روحیات و عالیق یك دیگر است كھ در 

 .ینده بدان خواھیم پرداختبخش ھاى آ

 

پس چرا از عاشق ] 19[است؟  «عشق الھى«پیش درآمد » عشق زمینى«مگر در عرفان اسالمى مطرح نشده كھ 

 !شدن دخترھا و پسرھا جلوگیرى شده، از آن منع مى شود؟

 : دكتر سروش در لزوم ترویج عشق زمینى مى گویند

 [20[» .این جا در عشق زمینى، سكوى پرش ھست»

است، بھ این معنا نیست كھ این عشق ھاى » عشق حقیقى«پیش درآمد » عشِق مجازى«ین كھ گفتھ مى شود ا

 .نامشروع میان دختر و پسِر نامحرم و بیگانھ مقدمھ ى عشق حقیقى است

و بدیھى است با غوطھور شدن در ھوى و . عشق حقیقى، رسیدن بھ كمال و وصول بھ معشوق حقیقى و ازلى است

 .وت حیوانى كھ مورد غضب پروردگار است، نمى توان بھ عشق حقیقى دست یافتھوس و شھ

 «.عشق جنسى و حیوانى«آنچھ مقّدمھ و پل عشق حقیقى بھ حساب مى آید، عشق مجازى است نھ 

؛ »عفیف و حیوانى«در عرفان اسالمى، عشق را بھ عشق حقیقى و مجازى تقسیم كرده اند و عشق مجازى را بھ 

عشقى گفتھ مى شود كھ مبدأ آن شباھت و ھمسانى نفس عاشق با نفس معشوق در جوھر و ذات او  عشق عفیف، بھ



این عشق است كھ . بیش تر اھتمام عاشق بھ روش ھاى معشوق و آثارى است كھ از نفس وى صادر مى گردد. باشد

ھاى دنیایى بیزار مى رقّتى ایجاد مى كند كھ عاشق را از آلودگى . نفس را نرم و پرشوق و وجد قرارمى دھد

 .گرداند

عشق حیوانى، عشقى است كھ منشأ آن، شھوت جوانى و طلب لّذت و كام جویى بوده، بیش ترین عامل جذب و 

كشِش عاشق، شكل و شمایل و حسن و زیبایى معشوق است و جّذابیت ھاى جسمانى و ظاھرى در آن، نقش اساسى 

س اّماره بوده، بیش تر اوقات ھمراه با فجور، مفاسد و انحرافات این عشق ناشى از استیالى نف. را بازى مى كند

 [21. [اخالقى است

؛ زیرا كسى كھ طالب )البتھ آن ھم در بستر مشروع خود(عشقى كھ گویند پل عشق حقیقى است، از قسم اول است 

 .قرب الھى است نمى تواند با پیمودن راھى كھ مورد قبول او نیست، بھ این مقام دست یابد

پس عشقى كھ ناشى از حسن ظاھرى نبوده، از شھوت و شوق جنسى دور باشد، پیش درآمد عشق حقیقى است كھ با 

وصال تغییر مى كند و مقاصد معنوى و روحانى خود را دنبال كرده، نقایص معشوق ھاى ماّدى را براى انسان، 

 : «خواجھ نصیر«واضح مى نماید و بھ فرموده ى 

ھوات دور شده و از مشغلھ ھاى دنیایى، جز فكر معشوق فارغ شده و تنھا دغدغھ اش در عشق عفیف، فرد از ش

اگر چنین عشقى براى كسى حاصل شود، روى آوردن بھ معشوق حقیقى برایش آسان تر از . رضایت اوست

 .[22[دیگران است؛ زیرا نیازى بھ اعراض و دل كندن از سایر تعلّقات ندارد 

مدد مى » شھید مطھرى«زى و عشق جنسى در عرفان اسالمى، از بیان استاد در توضیح فرق میان عشق مجا

 : جوییم

عشق، اوج عالقھ و احساس است، و این احساس ھا دو نوعند كھ یكى آثار نیك و سازنده دارد و دیگرى كامالً آثار 

ش آن، بستگى و افزایش و كاھ... برخى احساسات از مقولھ ى شھوت و مخصوصاً از شھوت جنسى است . مخّرب

زیادى بھ فّعالیت فیزیولوژیكى دستگاه تناسلى و سّن جوانى دارد و با پاگذاشتن بھ سن از یك طرف و اشباع و افراز 

 .از طرف دیگر، كاھش مى یابد و منتفى مى گردد

 جوانى كھ از دیدن رویى زیبا بھ خود مى لرزد و از لمس دستى ظریف بھ خود مى پیچد، باید بداند چیزى جز

این گونھ عشق ھا بھ سرعت مى آید و بھ سرعت مى رود؛ قابل اعتماد و . جریان ماّدى و حیوانى در كار نیست

تنھا با كمك عفاف و تقوا و تسلیم نشدن در برابر آن است كھ . توصیھ نیست؛ خطرناك است؛ فضیلت كش است

ق نمى دھد؛ اما اگر در وجود آدمى رخنھ آدمى سود مى برد؛ یعنى خود این نیرو انسان را بھ سوى ھیچ فضیلتى سو

كرد و در برابر نیروى عفاف و تقوا قرار گرفت و روح، فشار آن را تحّمل كرد ولى تسلیم نشد، بھ روح قّوت و 

شخص یا شىء . انسان آن گاه كھ تحت تأثیر شھوات خویش است، از خود بیرون نرفتھ است] 23. [كمال مى بخشد

ش مى خواھد و بھ شّدت مى خواھد، اگر درباره ى معشوق و محبوب مى اندیشد بدین مورِد عالقھ را براى خود

بدیھى است كھ چنین حالتى نمى تواند . صورت است كھ چگونھ از وصال او بھره مند شود و حّداكثر تمتّع را ببرد

 .مكّمل و مربّى روح انسان باشد و روح او را تھذیب نماید

 : مى فرماید) ھ السالمعلی(از این جاست كھ امام صادق



 [24. [دل ھایى كھ از یاد خدا غافل شده اند، گرفتار عشق ھاى زمینى و باطل مى شوند

كھ از لحاظ حقیقت و ماھیت، با شھوت مغایر است، كھ آن را عاطفھ ) در آدمى است(اما نوع دیگرى از احساسات 

و معشوق در نظرش احترام و عظمت پیدا مى  و انسان تحت تأثیِر عواطِف عالى، محبوب... و رحمت مى نامیم 

و آماده است خود را فداى خواستھ ھاى او كند؛ این گونھ عواطف، صفا و صمیمیت و لطف و رقّت و از ... كند 

 [25... [خود گذشتگى بھ وجود مى آورد 

گى ناپذیر در راه تالِش خست : این نوع احساسات است كھ اگر بھ اوج برسد، آثار نیكى بر آن مترتّب است؛ چون

 [26. [ھدف، تلطیف عواطف، تكمیل نفس و پرورش روح، تمركز نیروھا و از بین بردن حصار خود پرستى

این نوع عشق، پایدار است و با وصال، تیزتر و تندتر مى شود؛ بر خالف نوع اول كھ ناپایدار است و وصال، 

 [27. [مدفن آن بھ شمار مى آید

 : أیید ناپایدارى عشق جنسى و تفاوت آن با عشق حقیقى مى گویدنیز در ت» موریس مترلینگ»

گر چھ این عشق ممكن است بھ عشق حقیقى . شما با دیدن یك روى دل آرام، فریفتھ ى صاحب آن صورت مى شوید

مبّدل شود، اما غالباً این عشق با وصل معشوق پایان مى یابد؛ چون عشِق كششى است، كشش تا بھ ھنگامى است 

اگر حقیقتى در لفاف این مجاز نباشد، پس از وصل، آن كشش تمام شده است؛ زیرا وصل، . وصل مى رسد كھ بھ

وقتى كشش بھ سوى حقیقت و براى . آخر و سرانجام كشش است و نقطھ ى مشّخص دارد؛ اما حقیقت، انتھا ندارد

شما بزرگ باشد، عشقى كھ نصیب شما رسیدن بھ آن یافت شد، تا ابد ادامھ پیدا مى كند؛ ھر قدر دایره ى آرزوھاى 

 [28. [مى شود بزرگ تراست

عشق مجازى تبدیل بھ عشق حقیقى، یعنى عشق : نكتھ اى كھ در پایان باید تذكر داد این است كھ عرفا كھ مى گویند 

ازى بھ ذات احّدیت مى گردد، زمانى است كھ عشق با تقوا و عفاف و صبر و تحّمل ھمراه شود تا زمینھ ى آماده س

البتھ نباید فراموش كرد كھ این نوع عشق، با ھمھ ى فوایدى كھ در شرایط خاص احیاناً بھ . و تكامل روح گردد

وجود مى آورد، قابل توصیھ نیست و از این نظر مانند مصیبت است كھ اگر بر كسى وارد شود و او با نیروى 

اما مصیبت، قابل توصیھ نبوده، نمى توان بھ این  صبر و رضا با آن مقابلھ كند، مكّمل و پاك كننده ى نفس است،

 .بھانھ براى دیگران مصیبت ایجاد نمود

 : در این جا سخن با ارزشى دارد و مى گوید» راسل»

كسى كھ خود را كامال َسعادتمند مى بیند، جھدى . رنج براى اشخاص واجد انرژى، چون وزنھ ى گران بھایى است

ا گمان نمى كنم این امر بتواند بھانھ اى باشد كھ دیگران را رنج بدھیم تا بھ راه براى سعادت بیش تر نمى كند؛ ام

 [29. [مفیدى قدم نھند

حال باید دید در میان این ھمھ مّدعیان عشق و دوستى، آیا عشقى عفیف و پاك و بھ دور از جاذبھ ى جنسى پیدا مى 

چھ بسیار . شیفتگى از خط و خال است و بسشود یا اّولین چیزى كھ در عشِق رایج یافت مى شود، حیرت و 

دختران و پسرانى كھ در دوران دوستى، تحت تأثیر جاذبھ ھاى ظاھرى و آمال ذھنى، شیفتھ و والھ طرف مقابل 

خود شدند؛ اما ھمین كھ در طول زندگى با خصوصیات اخالقِى ھم، آشناتر گردیدند و در سختى ھا آزموده شدند، 

بت ھا از میان رفتھ و اساس زندگى از ھم پاشیده شده و یا زندگى شان تنھا، معركھ اى ھمھ ى آن دوستى ھا و مح



 .براى تحّمل یك دیگر شده است

 

 آیا عشق، امرى ناپسند و مذموم است؟ جایگاه آن در عرفان اسالمى چیست؟

م باشى، بھ او اگر عاشق خدا ھ«بھ نظر مى رسد عشق عرفانى مساوى با محرومیت دنیایى و انزواطلبى است و 

 [30. [نمى رسى تا بمیرى

در فرھنگ اسالمى، عشق و عاشقى امرى ناپسند و مذموم نبوده، بلكھ ـ ھمان گونھ كھ در آغاز بحث عشق ذكر شد 

عشق حقیقى سرچشمھ ى جوشان حیات . مایھ ى نشاط و شادابى و تداوم زندگى است، اما در بستر مناسب خود -

 : خواجھ نصیر در این باره مى گوید. رمان و ھجران و انزواطلبى باشداست؛ نھ این كھ مساوى با ح

عشق، بھ محبت شدید گویند و ھر چھ ادراك باالتر باشد، عشق شدیدتر است و ادراك كامل، جز با وصول و رسیدن 

و  پس عشق حقیقى، آن ابتھاج و شور. تام و كامل، حاصل نمى شود و عشق كامل جز با وصول كامل میّسر نیست

 [31. [سرورى است كھ از تصّور حضوِر معشوق بھ انسان دست مى دھد

 [32. [عاشق كسى است كھ دل را از ھر چھ غیر اوست، خالى نموده، آن را حرم امن حضرت دوست قرار دھد

عارف عاشق در عین برخوردارى از نعمت ھاى دنیا، دلبستھ ى آن ھا نشده، تنھا ھدف او جلب رضایت الھى و 

رسیدن بھ این مراحل، در ھمین دنیا ممكن و شدنى است و عارف واصل با رسیدن بھ . ھ مقام قرب اوستوصول ب

مقام قرب حق، ھمیشھ احساس حضور نموده، بھ آرامش و خوش بختى واقعى دست مى یابد، و عارفان راستین و 

 .علماى بزرگ شاھدى صادق بر این مدعایند

ھوس و دورى گزیدن از كویر تشنھ ى شھواِت اشباع نشدنى و دریا صفت،  بنابراین، پاك نمودن جامعھ از ھوى و

مجال و امكاِن ایجاد رابطھ اى دل انگیز و معنوى را ایجاد مى نماید، تنھا انسان است كھ استعداد عشق ورزیدن را 

تأمیِن نیاز  دارد و مى تواند رابطھ ى جنسى را بھ رابطھ اى روحى و معنوى تبدیل نموده، وابستگى را از حدّ 

جسمى، بھ مرتبھ ى وابستگى روحى و روانى ارتقا دھد و ھمان عشقى را تولید كند كھ مایھ ى ھنر و حماسھ و ادب 

و فرھنگ بشرى بوده است، ھمان عشقى كھ در زبان حكماى اسالمى، بھ عشق مثالى و عشق عفیف و بھ قول 

 : خوانده شده استدانشمندان غربى، رمانتیك و عشق افالطونى و عشق معنوى 

این حقیقت است كھ ھر چھ موجود انسانى از حالت اّولیھ ى حیوانى خود دورتر مى شود، عشق او روحانى تر  ...

 [33. [مى شود

 آرامش روانى و كاھش التھاب ھا .2

 بگذارید دختران در مدارس، آماده ى زندگى، عشق و ازدواج شوند؛ از تحمیل ھا دست بردارید؛ یك مشت دختر

 [34. [افسرده و پسر عقده اى تحویل ندھید؛ این نسل را خراب نكنید و رابطھ ى دختر و پسر را نابود نكنید

با توّجھ بھ قدرت و دامنھ ى نفوذ عاطفى زن و مرد بر یك دیگر و نقش حّساس آن دو در تأمین نیاز طبیعى و 

ست كھ گاھى مجراى صحیح عقل و خرد را بھ غریزى، در مى یابیم كھ تأثیر پذیرى آن دو، چنان شدید و وسیع ا

 .انحراف مى كشاند؛ بھ ویژه زمانى كھ آتش شھوت شعلھور گردد

این تأثیر شگرف در زن، جلوه گرى خاّصى دارد و بر عواطف و احساس مرد بسیار نافذ است، تا بدان جا كھ 



 .ناخواستھ آنان را در جھت امیال عاطفھ آمیز و ھوس آلود سوق مى دھد

اگر در سطح جامعھ و كوچھ و خیابان، جاذبھ ھاى جنسى رواج یابد و دختر و پسر روابطى آزاد و مستمر  حال

داشتھ باشند، جلوه گرى ھاى ذاتى و طبیعِى موجود در برخورد و رفتار و حاالت دختران، موجب جلب توّجھ 

 .دپسران و مردان شده، انحراف اذھان و آشفتگى فكر و دل آن ھا را در پى دار

در این میان دختران ضربھ پذیرتر بوده، دائماً بھ فكر جلوه گرى و دلبرى اند و پسران نیز در آن دام گرفتار مى 

 : «سعداوى«گردند و بھ قول خانم دكتر 

چھ بسیار دخترانى كھ بھ سبب شوق و دست یابى بھ نشانھ ھاى مقبول زیبایى و زنانگى بھ اختالالت روانى دچار 

و تصّور چنین دخترانى آن است كھ زندگى و آینده ى آن ھا بھ اندازه ى بینى و یا خمیدگى مژه ھاى  گمان. مى شوند

آنان بستگى دارد، تا آن جا كھ حتّى یك میلى متر كوتاھى طول مژه نیز مى تواند بھ یك مسئلھ ى جّدى و بحرانى در 

 .[35[زندگى تبدیل شود 

 : گوید» ویل دورانت»

او روح خود . عشوق خود را از دست داد، ممكن است این گم شده برایش جبران ناپذیر باشدزنى كھ عاشق شد و م

 [36. [را بھ تصویر خاّصى پیوستھ است و ھر جا برود خاطراتش او را دنبال خواھند كرد

و و در این میان، خسارتھاى جبران ناپذیرى بر روح و روان او وارد مى شود و بدون تردید، روابط كنترل شده 

ضابطھ مند، این التھاب ھا را كاھش مى دھد و دختر و پسر با آرامش و اطمینان خاطر بیش ترى بھ دنبال 

 .تحصیالت و اھداف بلند زندگى خویش گام برمى دارند

اما نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى در معاشرت ھاى بى بند و بار، ھیجان ھا و التھاب ھاى جنسى را فزونى 

 .قاضاى سكس را بھ صورت یك عطش روحى و یك خواست اشباع نشدنى در مى آوردمى بخشد و ت

غریزه ى جنسى، غریزه اى نیرومند و عمیق و دریا صفت است و ھر چھ بیش تر اطاعت شود، سركش تر مى 

 [37. [گردد؛ ھم چون آتشى كھ ھر چھ بھ آن بیش تر خوراك بدھند شعلھورتر مى شود

حرم سراھاى گسترده داشتند؛ اما ھیچ گاه حّس تصّرف و تملّك زیبارویان در وجود  در گذشتھ پادشاھان بسیارى

 .آنان اشباع نشد

در دوران جدید، بھ بركت فرھنگ غرب، براى كسى كھ یك صد ھزارم آن ھا امكانات داشتھ باشد، میّسر است كھ 

 .بھ اندازه ى آن ھا از جنس زن بھره كشى كند

ده تحریك پذیر است و اشتباه است كھ گمان كنیم تحریك پذیرِى روح بشر محدود بھ در نتیجھ، روح بشر فوق العا

 .حّد خاصى است و از آن پس آرام مى گیرد

ھیچ مردى از تصاحب زیبارویان و ھیچ زنى از متوجھ كردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره ھیچ دلى از 

ناخواه انجام ناشدنى و ھمیشھ مقرون بھ نوعى احساس و از طرفى تقاضاى نامحدود، خواه . ھوس سیر نمى شود

محرومیّت و دست نیافتن بھ آرزوھا است و بھ نوبھ ى خود منجر بھ اختالالت روحى و بیماریھاى روانى مى گردد 

 [38. [كھ امروزه در دنیاى غرب بسیار بھ چشم مى خورد

و جلوه گرى، ھنِر دختران محسوب شود و در نكتھ ى دیگر آن كھ، اگر در كوچھ و خیابان، دلبرى مرسوم گردد 



روابط دختر و پسر تجاذب و دل بندى بھ میان آید، دخترانى كھ از زیبایى الزم برخوردار نیستند، در فشار و 

 .استرس بسیار قرار مى گیرند و ھمیشھ احساس كمبود و حقارت مى نمایند

 

شدن بھداشت روانى مى شود، پس چگونھ با این كالم اگر این گونھ روابط، سبب افزایش التھاب ھا و خدشھ دار 

 : علما سازگار است كھ مى گویند

باید روشن شود كھ این منع و محدودیت، چھ » .انسان نسبت بھ ھر چیزى كھ منع شود، حریص تر مى گردد»

 [39[لزومى دارد و یا اگر الزم است تكلیف حرص و حّساسیّت كاذبى كھ ایجاد مى شود چیست؟ 

تدا باید گفت، اگر بخواھیم بر طبق برداشت پرسش كننده عمل كنیم، باید ھمھ ى قوانین محدود كننده، اعم از در اب

قوانیِن مذھبى و اجتماعى و قوانین رایج كشورى را برداریم؛ زیرا ھر قانونى نوعى محدودیت و حّساسیّت ایجاد 

 .مى كند و شخص را نسبت بھ آن چھ منع شده؛ حریص تر مى سازد

بھ نظر مى رسد كھ با اندك مراجعھ بھ عقل و خرد نمى توان بھ این نظریھ ملتزم شد؛ زیرا نتیجھ ى آن، چیزى جز 

در زمینھ ى مسائل اخالقى و رفتار جنسى نیز برداشتن مرزھاى . از بین رفتن نظام اجتماعى و زندگى فردى نیست

 .دینى و خانوادگى چیزى جز فساد و فحشا بھ ارمغان نمى آورد

بر مى خوریم؛ راسل » برتراندراسل»و » زیگموند فروید«در میان سردمداران این نظریھ، در قرون اخیر بھ 

ناكامى : و فروید قائل است كھ ] 40[اثر معمولى تحریم عبارت است از یك حسِّ كنج كاوى عمومى : معتقد است 

وجب اختالالت روانى و بیمارى ھاى روحى ھا بھ طور عام، معلوِل قیود اجتماعى است؛ چرا كھ سركوب غرایز م

 [41. [مى گردد

 : اشاره مى كنیم» مرتضى مطھرى«در نقد این دو نظریھ، بھ پاسخ استاد شھید 

درست است كھ ناكامى ھا، بھ خصوص ناكامى ھاى جنسى، عوارض وخیم و ناگوارى دارد و مبارزه با اقتضاى 

است؛ ولى برداشتن قیود اجتماعى، حالّل مشكالت نیست؛ بلكھ غرایز در حدودى كھ مورد نیاز طبیعت است غلط 

در مورد غریزه ى جنسى و برخى غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق واقعى را مى میراند و . بر آن مى افزاید

اتّفاقاً در این موارد، ھر چھ عرضھ بیش تر گردد، ھوس و میل بھ تنّوع . طبیعت را ھرزه و بى بند و بار مى كند

، عطش روحى در مسائل جنسى غیر از )در كتاب زناشویى و اخالق(زایش مى یابد و بھ گفتھ ى خود راسل اف

آزادى در مسائل جنسى، . حرارت است؛ آن چھ با ارضا تسكین مى یابد حرارت جسمى است نھ عطش روحى

ى نیست و موجب شعلھور شدن شھوات بھ صورت حرص و آز مى گردد و این ھمان ھوس است كھ ارضا شدن

سیرى ناپذیر است و اشباع آن از راه فراوانى و آزاد گذاشتن، غیر ممكن است و درست مثل آن است كھ بخواھند 

 .آتش را با ھیزم سیر كنند

، ارضا و )از جملھ غرایز جنسى(اشتباه امثال فروید و راسل در آن است كھ پنداشتھ اند تنھا راه رام كردن غرایز 

آن ھا از طریق آزادى مطلق است؛ آن ھم بھ این معنا كھ بھ مرد و زن اجازه ى ھرگونھ اشباع بى حّد و حصر 

جلوه گرى، معاشرت و تماس داده شود، بدون توجھ بھ این نكتھ، چنین آزادى مطلقى و رھا كردن آن ھا و تسلیم 

رآورده شدن كامل و شدن و در معرض تحریكات و تھیّجات در آوردن، آن ھا را دیوانھ مى سازد و چون امكان ب



تمام خواستھ ھا و انتظارات فردى ھر شخص وجود ندارد، در نتیجھ این غرایز با وضعى بسیار بدتر سركوب مى 

 [42. [شوند و تولید عقده ھاى روانى مى كنند

پس گرچھ برخى از ممنوعیّت ھاى جنسى، در روابط اجتماعى زن و مرد ممكن است عوارض روانى و رفتارى 

د، اما برداشتن ممنوعیّت ھاى قانونى و مشروع و دادن آزادى بى حّد و مرز، عوارِض بسیار خطرناك تر ایجاد كن

آیا . از آن تولید مى كند و در این باره بھترین شاھد مثال، اوضاع وخیم و ناھنجار جوامع غربى و غرب زده است

ن آزادى ھاى بى حّد و مرز توانستھ اند این در جوامع غربى با برداشتن پرده ى شرم و حیا از مسائل جنسى و داد

مشكالت را حل كنند؟ سال ھاست كھ مغرب زمین چھ در تصویر و فیلم و مجلّھ ھاى مبتذل و چھ در لباس، روز بھ 

روز اعضاى محّرك غریزه ى جنسى را آشكارتر ساختھ است؛ اما مى بینیم برخالف این فرضیھ، روز بھ روز 

 .تر شده است آتش این غریزه برافروختھ

ممكن است كسى تصّور كند علّت اشتیاق معتادان بھ . غریزه ى جنسى از این نظر تا حدودى شبیھ بھ اعتیاد است

مواّدى مثل تریاك و ھرویین این است كھ این مواد نایاب است و بھ مقدار بسیار كم در دسترس معتادان قرار مى 

این فرضیھ . د ھرویین را بھ مقدار زیاد در دسترس معتادان قرار دادگیرد؛ بنابراین براى ریشھ كن كردن اعتیاد بای

بھ ظاھر عاقالنھ بھ نظر مى رسد، اما در عمل نتیجھ اش اعتیاد و وابستگى بیش تر معتاد بھ مواد مصرفى و 

 افزایش مقدار موادى است كھ در ھر روز مصرف مى كند و آن قدر ھر روزه بر مقدار آن مى افزاید كھ جان او

 .در معرض نابودى قرار مى گیرد

پس تنھا محدودیّت ھا نیست كھ بر حرص و ولع انسان مى افزاید؛ بلكھ دعوت ھا و تحریك ھا و عرضھ شدن ھا 

 .ھم، بر میزان عطش نفسانى و شعلھور ساختن آتش ھوى و ھوس مى افزاید

آزادِى مطلق روابط دختر و پسر است  و اگر فرض كنیم حرف این مدعیان درست بوده، تنھا راه حل این حّساسیّت،

و باید ھمھ ى مرزھا را از میان برداشت، در چنین فضایى، مسئلھ ى جنسى یكى از دغدغھ ھاى اصلى انسان مى 

شود و بسیارى از توان و نیروى او را بھ خود اختصاص مى دھد و او را از مسیر اصلى زندگى باز مى دارد و 

مى در زندگى براى حّل مسئلھ ى جنسیت، ھمھ ى حقایق دیگر عالم و ھمھ ى بزرگترین مشكل ھمین است كھ آد

ما انسان را بزرگ تر از آن مى . وظایف و اھداف خویش را فراموش كند تا مشكل غریزه ى جنسى را حل نماید

دام مسئلھ ك. این نوع راه حل دقیقاً انحطاط انسان است. دانیم كھ غمى جز مسئلھ ى تن و جنسیّت خود نداشتھ باشد

براى انسان بزرگ تر و مھم تر از این است كھ انسان بھ غیر از غریزه ى جنسى مسئلھ ى دیگرى نداشتھ باشد؟ 

 [43[خواه آن را حل كرده و خواه حل نكرده باشد؟ چرا باید چنین بھاى گزافى براى حّل این مسئلھ بپردازیم؟ 

 استوارى اجتماع .3

آزاد بھ آن تمسك مى جویند، بحث رشد و تعالى جامعھ در سایھ ى روابط آزاد است دلیل دیگرى كھ قائلین بھ روابط 

 .تا دغدغھ ھاى ذھنى جوانان رفع شده، امكان پیشرفت براى زنان میّسر گردد

 : بھ عنوان مثال گفتھ مى شود

وبى بر فرد و دختر و پسر بھ دوستانى از جنس مخالف احتیاج دارند و جدا كردن آنان از یك دیگر اثرات نامطل

 [44] .جامعھ دارد و امكان پیشرفت را كم مى كند



 : در گفت و گویى بیان داشتھ است» مھرانگیزكار«خانم 

پیش از انقالب جاذبھ ى فّعالیّت ھاى سیاسى ـ اجتماعى براى زنان بیش تر بود، ولى بعد از انقالب برنامھ ى 

 [45. [اد بھ نفس زنان را از آن ھا گرفتجداسازى زن و مرد و تأكید بر نقش خانگى زنان، اعتم

اگر بھره مندى ھا و : اما با توّجھ بھ اھّمیّت حفظ و سالمت جامعھ و استوارى اجتماع، بھ صراحت مى توان گفت 

تحریك ھاى جنسى از محیط خانھ بھ بیرون كشیده شود و بھ جاى آن كھ جوانان در محل درس و شغل خویش بھ 

دازند، متوّجھ یك دیگر شوند، وقت بسیارى تلف شده، فرصت جوانى و نشاط و شادابى كارھاى مربوط بھ آن بپر

و جھان امروز، ] 46[ترویج روابط آزاد جنسى موجب فلج كردِن نیروى اجتماع است . روحى آنان بھ ھدر مى رود

ه است و بھ روح جوانان را سخت فاسد كرد» آزادى روابط جنسى«بھ نام آزادى زن و و بھ عبارت صریح تر، 

جاى این كھ این آزادى بھ شكفتن استعدادھا كمك كند، بھ گونھ اى متفاوت با قدیم، نیروھا و استعدادھاى انسانى را 

 .ھدر داده است و مى دھد

زن از كنج خانھ بیرون آمده، اما بھ كجا رو آورده است؟ بھ سینماھا، كنار دریاھا، حاشیھ ى خیابان ھا، مجالس شب 

. مروزى بھ نام آزادى خانھ را خراب كرده است، بدون این كھ مدرسھ یا جاى دیگرى را آباد كرده باشدزن ا! نشینى

]47] 

 : مرحوم جالل آل احمد در كتاب غرب زدگى مى گوید

و از آن، تنھا اجازه ى تظاھر و خود نمایى دادیم؛ یعنى زن ... از واجبات غرب زدگى، آزادى دادن بھ زنان است 

سنّت و خانواده و نسل و خون است بھ ولنگارى كشیده ایم؛ بھ كوچھ آورده ایم؛ بھ خود نمایى و بى بند را كھ حافظ 

ما . ... و بارى وا داشتھ ایم كھ سر و روى را صفا بدھد و ھر روز ریخت یك ُمد تازه را بھ خود ببندد و ِول بگردد

رضى جز افزودن بھ خیل مصرف كنندگان در كار آزادى صورى زن، سال ھاى سال پس از این ھیچ ھدفى و غ

 [48. [پودر و ماتیك محصول صنایع غرب نداریم

اسالم با حضور مفید زن در اجتماع موافق است تا با حفظ شؤون و شخصیّت، بھ عنوان یك انسان داراى تفّكر، 

انند یك كاالى تجارى ھمچون مردان در عرصھ ھایى كھ مطابق با روحیّات و استعدادھاى اوست فّعالیت نماید؛ نھ م

كھ حتّى حضور او در جامعھ و اداره ھا و فروشگاه ھا تنھا بھ منظور استفاده از ابزار جنسى و تحریك شھوانى 

 : مى گوید» شریعتى«در این باره مرحوم دكتر . باشد

اجتماع، بھ  یكى این كھ جامعھ ھنگام فراغت، بھ سرنوشت: سرمایھ دارى زن را چنان ساخت كھ بھ دو كار بیاید 

استثمار، بھ آینده ى خشك و پوچ و بى ھدفى كھ بورژوازى براى او ساختھ است نیندیشد و نپرسد چرا كار مى كنم؟ 

 و چرا زندگى مى كنم؟ از طرِف كھ و براى چھ كسى این ھمھ رنج مى برم؟

كار گرفتھ شده تا نگذارد  زن بھ عنوان ابزار سرگرمى و بھ عنوان تنھا موجودى كھ جنسیّت و سكسوآلیتھ دارد بھ

ھنر (و . ... كارگر و كارمند و روشن فكر در لحظات فراغت بھ اندیشھ ھاى ضد طبقاتى و سرمایھ دارى بپردازد

زیبایى و روح و احساس و عشق را بھ سكس تبدیل كرد و فرویدیسم بازارى و ) نیز بر اساس سفارش سرمایھ دارى

 .واقعیت گرایى در آورد... عنوان فلسفھ ى علمى و زیربناى انسان و سكس پرستِى بسیار پسِت مبتذل را بھ 

این ... دارد، در تبلیغ كاال بھ كار گرفت ) جنسیت(و دیگر این كھ زن را فقط بھ عنوان موجودى كھ سكسوآلیتھ  ...



د، بھ شكل زن كھ داراى مقامى بسیار بزرگ و متعالى از نظر الھام و احساس و ھنر بو) در غرب(چنین بود كھ 

ابزارى در آمد براى استخدام در ھدف ھاى اقتصادى و اجتماعى و تغییر تیپ جامعھ و نابود كردن ارزش ھاى 

. متعالى و اخالقى و تبدیل كردن یك جامعھ ى سنّتى، یا معنوى و اخالقى و یا مذھبى، بھ جامعھ ى مصرفى و پوچ

]49] 

را غارت كند و ھم بر اندیشھ و ) سرمایھ(ھم ِمس و تاِسمان اروپا مى خواھد جامعھ ى شرق را تغییر بدھد كھ 

پس باید قبال . و ھم شعور و شناخت و اصالت اراده و ارزش ھاى انسانى مان را نابود كند... احساسمان سوار شود 

ان از خود تخلیھ شویم و ھمھ ى ارزش ھاى انسانى را فراموش كنیم و ھمھ سنّت ھایى را كھ ما را بر پاھاى خودم

در خود بشكنیم و خالى از ذھنیّت، با روحى عاجز و فلج و بى محتوا بھ صورت . نگاه مى داشت، از دست بدھیم

ظرف ھایى خالى در بیاییم؛ بھ صورت َمشكى خالى و تشنھ و نیازمنِد فرمان استعمار كھ ھر چھ مى خواھد بھ 

 [50[. درونش بریزد و بھ ھر ترتیب كھ اراده كند، بھ غارتش بپردازد

در جوامعى كھ روابط آزاد و التھاب ھاى جنسى حاكم است، دست ھاى استعمارگر با استفاده از صفات روحى و 

شخصیّتِى زن كھ میل بھ خودنمایى و محبوبیّت و جلوه گرى دارد، او را بھ كاالیى براى كام جویى بیش تِر مردان 

بیش ترین خسارت را زنان مى بینند و على رغم  و تبلیغ محصوالت تجارى تبدیل نموده است كھ در این میان

اسالم نھ تنھا با . ھیاھوى بسیار غرب، بیش تر زنان از دست یابى بھ پُست ھا و مسئولیّت ھاى حساس محرومند

محدودیّت، زن را بھ ركود علمى و اقتصادى و شخصیّتى نكشانیده، بلكھ در صدد آن است تا با تعدیل روابط، 

آنچھ . مفیدتر نماید و از جنبھ ھاى منفى آن بكاھد و بھ او كرامت و شخصیّت و احترام بخشدحضور زن را ھر چھ 

در جامعھ اى ] 51. [موجب فلج كردن نیروى اجتماع است، آلوده كردن محیط كار بھ لّذت جویى ھاى شھوانى است

دقّت و سرعت و تمركز آنان  كھ دختران آن با جلوه گرى و آرایش و اصرار بر جلب توّجھ مردان حضور یابند، از

 .كاستھ شده، اثرھاى نامطلوبى بر فرد و جامعھ ایجاد مى شود

ھر چھ روابط دختر و پسر ضابطھ مندتر شود و جامعھ از تحریكات شھوانى و جلوه گرى ھاى جنسى دور گردد، 

نان در محیط كار و درس اجتماع سالم تر و پاك تر خواھد شد و افراد جامعھ بھتر بھ كار خود رسیدگى كرده، جوا

و دانشگاه راحت تر خواھند بود؛ در جوامع غربى نیز اگر در كنار صنعت و فن آورى و نظم كارى، مسائل جنسى 

 .تحت كنترل درآید و از تھییج و تحریك آن جلوگیرى شود، بھ پیشرفت ھا و موفّقیّت ھاى بیش ترى خواھند رسید

اختالط، سبب پیشرفت جامعھ است و تعدیل و ضابطھ مندى روابط، سبب حال آیا بھ راستى روابط آزاد و گسترش 

 !عقب افتادگى و بھ ھدر رفتن نیروى مفید اجتماع است؟

 استحكام پیوند خانوادگى .4

 : در گفت و گو با یكى از روان پزشكان آمده است

و ایجاد روابط حاصل نمى  الزمھ ى دوام و استحكام زندگى، عشق است و عشق جز با آموزش و تجربھ ھاى متعّدد

 [52. [شود؛ لذا دختر و پسر باید قبل از ازدواج تمرین عشق كنند تا بتوانند زندگى سرشار از عشق را تدارك ببینند

بدون تردید در ھمھ ى مرام ھاى اجتماعى جھان، این نتیجھ حاصل شده است كھ خانواده باید محفوظ و محترم بماند 

و وفادار بھ یك دیگر باشند تا آشیان دلپذیرى براى فرزندان خویش بنا كرده، با تربیت آن و زن و مرد باید دل بستھ 



ھا آینده ى جامعھ خویش را ترسیم كنند؛ در نتیجھ رشد و پویایى فرد و جامعھ و فرھنگ، مبتنى بر استحكاِم كانون 

یجاد صمیمیّت و یك دلى زن و شوھر خانواده مى باشد و بدیھى است، ھر چیزى كھ سبب تحكیِم پیوند خانوادگى و ا

گردد، خوب و پسندیده بوده، ھر آنچھ باعث سستِى روابط آن ھا و موجب دل سردى شود، بھ حال زندگِى خانوادگى 

 .زیانمند است

روابط آزادانھ ى دختر و پسر پیش از ازدواج، جداى از آن كھ موجب ایجاِد عشق حقیقى و پاك نمى شود، خود 

 .مقّدس است كھ سبب تنّوع طلبى گردیده و انتخاب ھمسر بھ ویژه در پسران را مشكل مى سازدخیانتى بھ عشق 

 : در این باره مى گوید» ویل دورانت»

مرد، نگران و مضطرب است كھ مبادا كسى پیش از او زنش را تصّرف كرده باشد، ولى این نگرانى و  ...

 [53. [اضطراب در زن كم تر است

واج با افراد زیادى ارتباط داشتھ است، بھ ھنگام ازدواج، بھ ھر دخترى كھ نظر كند، مى پسرى كھ قبل از ازد

 .پندارد او نیز با پسرھاى متعّددى ارتباط داشتھ و پاك و عفیف نیست

حال اگر جوانى با تجربھ ھاى قبل از ازدواج بخواھد كانون عشقى برپا كند و خانواده اى تشكیل دھد، اّولین مشكل، 

 .رھایى از ناكامى گذشتھ و بدنامى، آرامش روانى بر باد رفتھ و دل گمشده ى اوست بعد از

از كجا معلوم بتواند از ھمھ ى لذّت ھا و زیبایى ھا چشم بستھ، بھ ھمسر خویش چشم امید داشتھ باشد و دل از ھر 

 .چھ غیر اوست رھا سازد و دل باختھ اش گردد

محو كند و محدودیّت آینده را پذیرا باشد و حرمت چشم و دل را در زندگى چگونھ مى تواند آثار ناكامى گذشتھ را 

زناشویى محترم دارد؟ چنین فردى در زندگى زناشویى و ارضاى كامل جنسى مشكل دارد و در تشویش و 

 : «ویل دورانت«اضطرابى خستھ كننده بھ سر مى برد و بھ قول 

در زیر عوامل سطحى طالق، نفرت از ) كھ... (ازدواج استفساد پس از ازدواج، بیش تر محصول عادات پیش از 

میل بھ تنوع گرچھ از ھمان آغاز در بشر بوده است، ولى امروزه بھ . بچھ دارى و میل بھ تنّوع طلبى، نھان است

. سبب اصالت فرد در زندگى نو و تعّدد محركات جنسى در شھرھا و تجارى شدن لّذت جنسى، ده برابر گشتھ است

]54] 

جامعھ اى كھ روابط آزاد و اختالط، رایج بوده و جلوه گرى ھا و فرھنگ برھنگى و بدحجابى حاكم باشد زن و  در

مرد بھ ھر سوى و ھر كس نگاه كنند، ھمواره در زندگى در حال مقایسھ اند؛ مقایسھ اى میان آنچھ دارند و آنچھ 

زنى كھ سال ھا در . معرض نابودى قرار مى دھد ندارند و این مقایسھ ھا ھوس را دامن مى زند و خانواده را در

كنار شوھر و در مشكالت با او زندگى كرده، پیداست اندك اندك بھار چھره اش، شكفتگى خود را از دست مى دھد 

و روى در خزان مى گذارد و در چنین حالى است كھ سخت محتاج عشق و مھربانى و وفادارى ھمسر خویش 

ز راه مى رسد و در كوچھ و بازار و اداره و مدرسھ با پوشش نامناسب خود، فرصت است؛ ناگھان زن جوان ترى ا

 [55. [مقایسھ اى بھ دست مى دھد و این مقدمھ اى مى شود براى ویرانى اساس خانواده

و ھر دختر جوانى كھ امروزه در اوج نشاط و شادابى جسمى، مغرور از دلبرى ھا و جلوه گرى ھاست، باید بداند 

 .ردایى نھ چندان دور، ھمین سرنوشت برایش رقم خواھد خوردكھ در ف



پس یكى از مھم ترین اركان زندگى، عشق و محبّت و وفادارى است و زن و شوھر زمانى بھ این ھدف مى رسند 

 .كھ بتوانند از غیر ھمسر خود چشم پوشیده، از ھر نوع كامیابى جنسى در غیر از كانون خانواده پرھیز كنند

ص یافتن استماعات و التذاذھاى جنسى بھ محیط خانوادگى و در كادر ازدواج مشروع، پیوند زن و اختصا ...

 .شوھرى را محكم مى سازد و موجب اتّصال بیش تر زوجین بھ یك دیگر مى شود

فلسفھ ى پوشش و منع كامیابى جنسى از غیر ھمسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگى، این است كھ ھمسر قانونِى 

از لحاظ روانى عامل خوش بخت كردن او بھ شمار برود؛ در حالى كھ در سیستم آزاد كامیابى، ھمسر  شخص

قانونى از لحاظ روانى، یك رقیب و مزاحم و زندانبان بھ شمار مى رود و در نتیجھ كانون خانوادگى بر اساس 

 .دشمنى و نفرت پایھ گذارى مى شود

دختران، ازدواج را بھ صورت یك وظیفھ و تكلیف و محدودیت در آورده معاشرت ھاى آزاد و بى بندوبار پسران و 

است، و تفاوت جامعھ اى كھ روابط جنسى را بھ محیط خانوادگى و كادر ازدواج قانونى محدود مى كند با اجتماعى 

اجتماع  كھ روابط در آن اجازه داده مى شود این است كھ ازدواج در اجتماع اول، پایان انتظار و محرومیت و در

 .دوم، آغاز محرومیّت و محدودیّت است

در سیستم روابط آزاد جنسى، پیمان ازدواج، بھ دوران آزادى دختر و پسر خاتمھ مى دھد و آن ھا را ملزم مى سازد 

 [56. [كھ بھ یك دیگر وفادار باشند و در سیستم اسالمى بھ محرومیّت و انتظار آنان پایان مى بخشد

 : ن نقش اساسى خانواده مى گویددر بیا» ویل دورانت»

وظیفھ ى خانواده، بھ عنوان مركز اخالقى جامعھ و رابط و پیوند دھنده ى آن، ناشى از خاصیّت ایجاد وحدت انسان 

است و ھمھ مى دانند كھ اكنون این خاصیّت اصلى از میان خانواده رفتھ است و اجتماع ھاى صنعتى عصر ما، در 

 [57. [وضع ناپایدارى ھستند

ایجاد شك و تردید، و سوءظن نسبت بھ ھمسر آینده، : مانند (جداى از مطالب گذشتھ، درباره ى آثار منفى ارتباط، 

كھ ھمھ موجب سست شدن ) مشكل اضطراب و تنّوع طلبى و خطر برگشت بھ عادات پیشین و لغزیدن در فساد

دختر و پسرى كھ بھ وادى ارتباط پا . مى كندپیوند خانوادگى مى شود، خطر دیگرى نیز این گونھ افراد را تھدید 

مى گذارند، در بسیارى از موارد با اّولین كسى كھ آشنا مى شوند ازدواج نمى كنند و چھ بسا با دختر و پسر 

متعّددى ارتباط داشتھ اند اما بھ لحاظ مسائل سلیقھ اى و فكرى و شرایط خانوادگى، بعد از مدتى با یكى از آن ھا و 

 .گرى ازدواج مى نمایدیا شخص دی

حال چنین جوانى انتظار دارد كھ زندگى او سرشار از عشق و محبّت و وفادارى بوده، كانون گرم خانوادگى اش 

متزلزل نشود؛ اّما ھمیشھ دل نگران است كھ مبادا روابط گذشتھ آثار بدى در زندگى اش بگذارد و افشاى آن، سبب 

 .اجتماعى جامعھ ى مابروز مشكالتى گردد؛ بھ ویژه در بافت 

این نگرانى و تشویش، اثرھاى مخّربى بر بھداشت روانى او مى گذارد و چھ بسا با فاش شدن روابط گذشتھ، 

 : زندگى اش نیز از ھم مى پاشد و یا مجبور بھ انجام كارھاى خالف دیگرى مى شود؛ بھ عنوان نمونھ

من با پسرى قبل از ازدواج دوست بودم؛ : مى نویسد دختر جوانى كھ بھ تازگى ازدواج كرده است، در نامھ اى 

اكنون كھ ازدواج كرده ام آن پسر مرا تھدید مى كند كھ یا خواھر شوھرت را براى دوست شدن با من آماده كن و یا 



 [58. [این كھ من مسائل مربوط بھ دوستى میان تو و خود را افشا خواھم كرد

روانى و زندگى این دختر بھ خطر افتاده و مجبور است، براى نجات  از این نامھ بھ خوبى روشن است كھ آرامش

خود، دختر معصوم دیگرى را بھ بھانھ ھاى مختلف بفریبد و بھ ارتباط با جوانى كھ تنھا قصد سودجویى دارد، 

 .تشویق نماید و آینده اش را بھ خطر اندازد

ست كھ قبال با این دختر ارتباط داشتھ و با او ازدواج نكتھ ى دیگرى كھ قابل توجھ است، وضعیّت پسِر تھدید كننده ا

 .نكرده و اكنون خواھان ارتباط و سوء استفاده از دختر دیگرى است

 .را گوش نمود كھ دل ھر دختر خامى را مى لرزاند(!) باید نشست و وعده ھاى شیرین و سوزوگداز عاشقانھ ى او

 خانواده در غرب بھ روایت آمار

ر این زمینھ آمارھایى را تھیھ كرده اند كھ نشان مى دھد، امروزه ساختار خانواده در آن كارشناسان غربى د

آمار باالى طالق، ھم جنس بازى، زندگى زوجین در چارچوب  .جوامع، با مشكالت متعّددى دست بھ گریبان است

سطح باالى حاملگى  ھاى خارج از دایره ى ازدواج، عدم وفادارى زوجین بھ یك دیگر، بى بندوبارى فرزندان،

، ...دختران نوجوان و باال رفتن تعداد كودكان و نوجوانانى كھ در خانواده ھاى بدون پدر یا مادر بزرگ مى شوند و

و » لیبرالیسم جنسى«كھ ھمھ ى این ھا نتیجھ ى . پایدارى خانواده ھا را در آن جوامع با خطر مواجھ ساختھ است

 .ا جنس مخالف استآزادى ھاى بى حد و مرز در روابط ب

دقیقاً نیمى از جوانان امریكا با روابط جنسى افراد متأھّل با دیگران مخالفتى نداشتھ، وفادارى زوجین بھ یك دیگر 

 [59. [را امرى بیھوده و بى مورد مى پندارد

د و با چنین نگرش ھایى مشخص است كھ ساختار خانواده در این كشور از استحكام الزم بر خوردار نخواھد ش

 .ارزش بنیادى خود را در اجتماع از دست خواھد داد

 : در آمارى آمده است

در نروژ، دانمارك و سوئد از ھر ده زوج موجود، سھ تاچھار زوج زندگى مشترك خارج از دایره ى ازدواج 

ند و سایر كشورھاى این میزان در سویس، فرانسھ و انگلستان و ھلند بین یك تا دو، و در ایتالیا، اسپانیا، ایرل. دارند

 .كم تر است) كھ مذھب نقش بیش ترى دارد)كاتولیك 

بھ پنجاه  1970در امریكا، تجربھ ى زندگى مشترك خارج از ازدواج و روابط قبل آن، از یازده درصد در سال 

 .رسیده است 1993درصد در سال 

تیجھ ى روابط جنسى خارج از تعداد نوزادان نامشروع كھ ن 1988تا  1970در كشورھاى غربى، طى سال ھاى 

بھ پنجاه و یك درصد در  1970در سوئد از ھفده درصد در سال . چارچوب ازدواج بودند، بھ شدت افزایش یافت

تقریباً پانزده درصد از نوزادان اروپایى بھ طور نامشروع بھ  1980و طى سال ھاى دھھ ى . رسیده 1988سال 

 [60. [ولیك بسیار كم تر بوده استدنیا آمدند كھ میزان آن در كشورھاى كات

 : در آمار دیگرى كھ درباره ى درصد ازدواج و طالق ثبت شده، آمده است

ازدواج نكرده اند؛ در حالى كھ در  1991دوازده درصد از زنان سى و پنج تا سى و نھ سالھ در امریكا در سال 

 [61. [تقریباً دو برابر شده است تنھا میزان آن شش و دو دھم درصد بوده كھ در طى ده سال 1980سال 



، امریكا باالترین میزان طالق را دارد و بیست 1991بنابر آمارھایى كھ سازمان ملل متّحد ارائھ داده است، در سال 

و نھ درصد از زوجین كھ تجربھ ى ازدواج دّوم را دارند كم تر از دو سال پس از ازدواج بھ طالق روى مى 

 [62. [ده سال بھ حدود پنجاه درصد مى رسدآورند، این میزان در طى 

از شانزده درصد بھ  1990تا  1975تنھا نھ درصد خانواده ھا تك والدینى بودند، اما از سال  1960در سال  ...

جالب این كھ از این میزان، تنھا یك درصد مربوط بھ خانواده ھایى است كھ پدر با . بیست و چھار درصد رسید

خویش زندگى مى كند و بیست و سھ درصد باقیمانده را خانواده ھایى تشكیل مى دھند كھ شامل فرزند و یا فرزندان 

 [63. [مادر و فرزندان مى باشند

در چنین جوامعى سرنوشت بشر بھ كجا خواھد انجامید؟ چھ بر سر خانواده، مھر پدرى و عطوفت مادرى خواھد 

 ند؟آمد؟ چھ كسانى پاسخ گوى فرزندان نامشروع و بى پناھ

 بھ راستى عامل این ھمھ فساد و فحشا، سقط جنین، خانواده ھاى بى سرپرست و زنان مضطرب و بى پناه چیست؟

یكى از مطالبى كھ بسیار بر روى آن تأكید شده است، و از دالیل و بھانھ ھاى ایجاد رابطھ، بیان مى شود شناخت 

د و طرفین از ھم شناختى نداشتھ باشند، ازدواج آن ھا قبل از ازدواج است كھ اگر میان دختر و پسر رابطھ اى نباش

 [64. [كوركورانھ خواھد بود

بدون تردید زوج ھاى جوان باید با دیدى باز و آشنایى كامل از استعدادھا و خصوصیّات اخالقى و فرھنگِى یك 

مشكالت را پشت سر دیگر، زندگى مشترك خود را آغاز نمایند تا در فراز و نشیِب زندگى، با ھمراھى و ھمدلى 

اما نكتھ ى اصلى در این است كھ آیا . در اسالم نیز ھم سطح بودن زوجین مورد تأكید قرار گرفتھ است. بگذارند

 ارتباط و دوستى قبل از ازدواج، شناخت كامل را تأمین مى كند؟

خواھد داشت و یك رنگى و یك در آغاز باید بھ این نكتھ توّجھ نمود كھ چھ شناختى تفاھم و درك متقابل را بھ ھمراه 

 .دلى الزم را در زندگى بھ وجود خواھد آورد

واضح است زمانى شناخِت كامل و دقیق بھ دست مى آید كھ با عقل و خرد، فرد مقابل را از جھات مختلف مورد 

ج روى در ضمن باید تالش ھاى شناختى خویش را بھ گونھ اى تحت كنترل در آوریم كھ از ك. ارزیابى قرار دھیم

 .در اندیشھ مصون بمانیم و در نتیجھ، بھ شناخت یا بازشناسى صحیح از یك دیگر راه یابیم

 : سھ عامل سبب شناخت صحیح و حفظ از اشتباه است

فرد دالیلى را كھ براى دست یافتن بھ نتیجھ تدارك دیده است، ارزیابى مى كند : ارزشیابى كفایت اّدلھ و شواھد  .1

 .(عقل ورزى(كفایت مورد بازبینى قرار مى دھد  و آن ھا را از جھت

ھر كس از علم بیش ترى برخوردار باشد، در مقام شناخت، امكان بیش ترى براى : برخوردارى از علم  .2

احاطھ ى علمى و برخوردارى از اطالعات گسترده، این امكان را براى فرد فراھم مى . عقلورزى خواھد داشت

تركیب و مقایسھ ى مطالب در اختیار داشتھ باشد و از این رو، بھ شناخت عمیق تر و  آورد كھ مواد بیش ترى براى

 .بازشناسى دقیق ترى دست مى یابد و از نتیجھ گیرى خام دور مى شود

عقلورزى مستلزم آن است كھ از دخالت ھاى انحراف آفرین حّب و بغض جلوگیرى شود؛ : كنترل حب و بغض  .3

 .مانع از بازشناسى ضعف ھاست، دشمنى مانع از دیدن قّوت ھاستزیرا ھمان طور كھ دوستى 



ھنگامى كھ دو پاى حّب و بغض در بند عقل گرفتار آید، آدمى مى تواند از كج روى در شناخت و بازشناسى در 

 [65. [امان بماند

یبایى و جّذابیِّت حال، بسى روشن است كھ دوستى ھاى خیابانى و تلفنى و روابط میان دختر و پسر، از آن جا كھ ز

جسمانى و تشابھ ظاھرى در آن نقش پررنگى دارد و افراد در آن مقطع در ھالھ اى از احساسات و عواطف 

غوطھورند و در پى فردى ھستند كھ با ساختھ ھاى ذھنى شان مطابق باشد، در اركان شناخت ناتمام است و كورى 

گونھ روابط، چون احساسات و ھیجانات و شور جوانى  در این. حاصل از عشق و محبّت بر آن حكومت مى نماید

 .در حّد باالیى قرار دارد، حّس واقعیت آزمایى، ضعیف است و در مقابل، حالت ھاى كام بخشانھ، بسیار قوى ھستند

على رغم اصرار بر روابط  - در ضمن گفت و گویى درباره ى روابط و عشق » ایران جوان«در مجلھ ى ... دكتر

 : ن مى دارداذعا -آزاد 

در یك سرى تحقیقات، بھ مردان مورد آزمایش گفتند كھ در این جا دو خطّ تلفن وجود دارد؛ با یكى از آن ھا با 

ھنگام صحبت با خانم زیبا آن ھا فكر مى كردند كھ او . خانمى زیبا صحبت مى كنید و در دیگرى با خانمى زشت

این ھا در صحبت با او معاشرتى مى شدند و سعى مى كردند باھوش تر است و مثال معاشرتى ھم ھست و لذا خود 

جّذاب تر جلوه كنند؛ یعنى ھر دو طرف، بھترین چیزھایشان را در ویترین مى گذارند و این ویترین ھا ھستند كھ با 

 ھنگامى كھ دست از پیش گویى كام بخشانھ برداریم، انتظاراتمان ھم متفاوت خواھد بود؛ یعنى. ھم صحبت مى كنند

 [66. [ھنگامى كھ با واقعیت ھا روبھ رو شویم، حس مى كنیم معشوق، چھره اش عوض شده است

پس بھ اعتراف قائلین بھ روابط آزاد نیز این دوستى ھا شناخت الزم براى زندگى را تأمین نمى كند و طرفین را از 

رفیّت ھاى روانى و عاطفى یك الزام ھاِى درونى نسبت بھ عشق، محبّت، خانواده، احساس مسئولیّت و مقدار ظ

دیگر با خبر نمى سازد؛ بلكھ این آشنایى، سطحى و كامال عاطفى است و حرف ھایى ھم كھ در آن مقطع رد و بدل 

 .مى شود بھ ھمین گونھ است و در آن ھا از اصول مؤثِّر در شناخت، خبرى نیست

 سرانجام آشنایى ھاى تلفنى و ازدواج ھاى خیابانى

ھاى منتشر شده، این گونھ ازدواج ھا از استحكام كم ترى برخوردارند و تعداد قابل توّجھى از آن ھا بھ حكایت آمار

در این گونھ روابط، طرفین، نقاط ضعف خود را مى پوشانند و بیش تر سعى در جلب . بھ طالق كشیده مى شوند

 !كھ طرف مقابل مى پسندد آن ھا سعى دارند ھمان گونھ باشند. توجھ دیگرى دارند و نقش بازى مى كنند

اگر سرى بھ ھفتھ نامھ ھا و مجالّت خانوادگى بزنیم، صفحات ھم راز و پزشك مشاور، مملو از غم نامھ ھایى است 

بسیارى از ایشان، وقتى شور و اشتیاق اّولیھ . كھ دخترھا و پسرھا از دوستى ھا و ازدواج ھاى ناكام خود نوشتھ اند

ھاى زندگى، بیش تر روبھ رو شدند، با یك دیگر احساس نوعى بیگانگى و غرابت  شان فرو نشست و با واقعیّت

 .نموده، با عدم تفاھم در زندگِى مشترك مواجھ شده اند

بسیارى از ازدواج ھایى كھ از روابط خیابانى، پارك و دانشگاه ھا شروع شده اند، یا بھ سرانجام روشنى نرسیده، یا 

عشق و عالقھ ھایى كھ؛ از طریق آشنایى در خیابان و . ى جز بدنامى نداشتھ اندقبل از ازدواج رھا شده و حاصل

حاصل مى شود، بھ ھمان صورت كھ با شتاب ایجاد مى شود، بھ سردى مى گراید و خاموش مى ... تماس تلفنى و 

 .شود



جو مى كند و دكترى جامعھ شناس، دلیل ضعِف چنین پیوندھایى را در بى پایھ بودن عشق ھاى زودگذر جست و 

 : مى گوید

جوانانى كھ ھم دیگر را در پارك ھا و خیابان ھا مى یابند، یا از طریق تماس ھاى تلفنى بھ ھم دیگر عالقھ مند مى 

شوند، اصوال مبنا و اساس عالقھ مندى خود را بر ھمان نگاه ھاى اّولیھ پایھ گذارى مى كنند و این عشق و عالقھ 

لذا مى بینیم كھ اغلب . عد از مّدت زمانى بھ تحلیل مى رود و نھایتاً خاموش مى شودوقتى ظاھرى باشد، قاعدتاً ب

 [67. [بھ طالق مى انجامد) كم تر از یك سال)چنین ازدواج ھایى حتى بعد از مّدت زمان كوتاھى 

 جوانان شركت كننده در مصاحبھ اى درباره ى روابط دختر و پسر، على رغم اصرار بر رفع محدودیّت ھاى

 : موجود در جامعھ و خانواده، در البھ الى سخن خود بھ این مفاسد اشاره نموده اند

 : پسرى مى گوید

و ازدواج طبق معمول و با ھمراھى خانواده ]من ھیچ وقت امكان ندارد با دخترى كھ دوست ھستم، ازدواج كنم 

اگر دخترى ... مردھاى ایرانى را مى فھمید شما اگر معناى ازدواج را بدانید، آن وقت حّساسیّت [ ... پسندیده است 

 .با چند تا پسر دوست بوده باشد، حاضر نیستم با او ازدواج كنم

 : دیگرى مى گوید

من اگر دخترى داشتھ باشم نمى گذارم كھ با پسرى ارتباط داشتھ باشد؛ چون این ارتباط بد جا افتاده و اكثراً براى 

 [68. [وقت تلف كردن است نھ براى ازدواج

حال با توجھ بھ این مسائل، اصرار بر روابط آزادانھ ى دختر و پسر، چھ ثمرى مى تواند بھ بار آورد؟ در جاى 

 : دیگر از این مصاحبھ، درباره ى مفاسدى كھ این نوع روابط بھ ھمراه دارد آمده است

با دخترى ]ن پسرھایى كھ بھ نظر من، اگر پس از ایجاد ارتباط، ازدواجى صورت گیرد، مشكل آفرین مى شود؛ چو

آره، تو ھمان كسى بودى كھ با من دوست : دوست مى شوند، تا مشكلى در زندگى مشترك پیش مى آید مى گویند [

 [69.... [شدى 

 .در نتیجھ، افراد طرفدار آزادى روابط نیز، بھ مفاسد و كج روى ھایى كھ در آن یافت مى شود، اذعان دارند

و رسیدگى بھ كارھاى روزمّره ى زندگى را حرام نكرده است، بلكھ در مواردى كھ  اسالم صحبت كردن زن و مرد

دختر و پسر قصد ایجاد روابط را داشتھ باشند، براى آن ضوابطى نھاده و از بى بند و بارى و فساد جلوگیرى كرده 

 .است كھ در بخش ھاى آینده بدان خواھیم پرداخت

زم حاصل نمى شود؛ بلكھ دقّت بر بافت خانوادگى، فرھنگى، اقلیمى، در نتیجھ بھ صرف ایجاد رابطھ، شناخت ال

شرایط محیطى كھ فرد در آن رشد یافتھ، میزان تحصیالت و شاخص ھایى از این قبیل الزم است تا طرفین زمینھ 

 .ھاى تفاھم را دریابند

پسر قصد ازدواج داشتھ باشند، مى البتّھ بعد از مطالعھ و دقت در مطالب یاد شده، اگر شرایط مثبت بوده و دختر و 

بھ خواسِت خود برسند كھ ) عقد موقّت(توانند براى اطمینان و ایجاد ھماھنگى و ھمسانى بیش تر با نامزدِى شرعى 

 .امروزه در بسیارى از مناطق ایران مرسوم شده است

صحیح و مورد پسند عرف از راه (بدین ترتیب، طرفین با راھیابى بھ مقصود از طریق مواجھھ ى حّسى و نظرى 



 .بھ شناخت كاملى از یك دیگر خواھند رسید) و شرع

و اگر دختر و پسر، ھمسانى كامل نداشتھ و تعھّد و گذشت و ایثار را اساس زندگى خود قرار ندھند و براى برآورده 

داشتھ، سعادت و نمودن انتظارات طرف مقابل تالش ننمایند، ادعاى عشق و عاشقى و دلدادگى ھاى اّولیھ دوامى ن

 .خوشى را در پى نخواھد داشت

در كتاب روان شناسى زندگى زناشویى و كتاب عقده ھاى روانى، آمارى را در باره ى » روژه موكى یلى»

 : سرنوشت عشق ھاى خیابانى آورده است

دى نداشتھ اند و ازدواجشان پیامد عشقى بوده كھ نسبت بھ آن تردی) در فرھنگ ما غربى ھا(نود درصد افراد متأھّل 

از این رقم نود و پنج و نیم درصد شوھران مورد پرسش، پس از گذشت سھ سال از ازدواج خود، اظھار مى دارند 

كھ در خانھ احساس خوشوقتى نمى كنند و در ھمین شرایط نود و یك و نیم درصد زنان اظھار مى دارند در خانھ 

 [70. [خوشوقت نیستند

 : امعھ و دانشگاه سبب باال رفتن سن ازدواج مى شودجدا سازى دختر و پسر در ج

یكى از مشكالت . ما اآلن دانشگاھى در كشورمان داریم كھ تمام كاركنان و استادان و دانشجویان از یك جنسند

 [71. [مدیران این دانشگاه این است كھ این دختران تا پایان تحصیالت، قادر نیستند ازدواج كنند

كاھش . ج، معضل بسیار خطرناكى است كھ آثار زیان بارى بر فرد و جامعھ مى نھدبدیھى است كاھش ازدوا

ازدواج و توسعھ ى تجّرد، قطع نظر از اثرى كھ در بقاى نسل بشر دارد، از نظر ایجاد یك نوع زندگى بدون 

ار قطعِى زندگى كھ از آث - احساِس مسئولیّت و قطع پیوندھاى اجتماعى و بى تفاوتى در برابر رویدادھاى اجتماعى 

یك فاجعھ ى بزرگ براى جوامع بشرى محسوب مى گردد و اگر انحرافات اخالقى را كھ در  -افراد مجّرد است 

این رھگذر دامن گیر بسیارى از افراد مجّرد مى شود، بھ آن بیفزاییم، اھّمیّت این مشكل اِجتماعى، روشن تر خواھد 

 [72. [شد

 : ى این معضل اجتماعى مى پردازیماكنون بھ بررسى یكى از عوامل اصل

اختالط و توسعھ «بدون تردید این وضعیت معلول یك یا دو عامل نیست؛ ولى نكتھ ى مورد نظر، كشف رابطھ ى 

 .است» ازدواج«با » ى روابط آزاد

مى  با كمى تأّمل در مطالبى كھ در صفحات پیشین ذكر شده است، در مى یابیم كھ این آزادى ھا سبب كاھش ازدواج

شود؛ زیرا سھولت ارتباط و بھره مندى آسان و رایگان سبب مى شود كھ احساس نیاز درونى جوانان بھ جنس 

مخالف كھ خود زمینھ ساز اصلى ازدواج است از مسیر صحیح منحرف شده، كام جویى ھاى بدلى جاى آن را 

 .بگیرد

شتھ باشد و با كم ترین زحمت بتواند از جنس در جامعھ اى كھ پسر جوان بھ سادگى امكان ارتباط با دخترى را دا

زن بھره مند شده، با او ھم كالم و ھم قدم شود و دوستى و عشق بازى نماید، دیگر چھ لزومى دارد كھ خیلى زود 

خود را گرفتار ازدواج و محدودیّت نماید و زیر بار مسئولیّت سنگین تشكیل خانواده برود؛ آن ھم با مشكالت و 

وزه بر سر راه آن است؛ در حالى كھ بدون قبول ھیچ مسئولیّتى، مى تواند بھ افراد زیادى دسترسى موانعى كھ امر

 .داشتھ باشد



تفاوت . معاشرت ھاى آزاد دختر و پسر، ازدواج را بھ صورت یك وظیفھ و تكلیف و محدودیّت در آورده است

كھ روابط آزاد را اجازه مى دھد، در این  جامعھ اى كھ روابط جنسى را محدود و ضابطھ مند مى كند با اجتماعى

 : است كھ

در . ازدواج در اجتماع اول، پایان انتظار و محرومیّت و در اجتماع دوم، آغاز محرومیّت و محدودیّت است .1

نظام روابِط آزاد پیمان ازدواج بھ دوران آزادى دختر و پسر خاتمھ مى دھد و آن ھا را وادار مى كند كھ بھ ھم 

 .باشند و در نظام ضابطھ مند، بھ محرومیّت و انتظار پایان مى بخشدوفادار 

در نظام روابط آزاد، پسران و دختران تا جایى كھ ممكن است از ازدواج و تشكیل خانواده سرباز مى زنند و  .2

و فقط ھنگامى كھ نیروى جوانى و شور و نشاط آن ھا رو بھ ضعف و سستى نھاد، براى فرار از احساس خستگى 

 [73. [دل زدگى و ھراس زن از ورشكستگى و تنھایى، اقدام بھ ازدواج مى كنند

در صفحات گذشتھ با وضعیت خانواده و ازدواج جوانان در اروپا و امریكا آشنا شدید، كھ در سایھ ى اختالط، بھ 

 .جاى باال رفتن آمار ازدواج، آمار طالق و مفاسد دیگر باال رفتھ است

رش روابط آزاد، گرفتار معضالتى در زمینھ ى افزایش فساد و انحراف در اخالق جنسى و جوامع صنعتى با گست

 .تزلزل خانواده ھا گردیده اند

در بسیارى از كشورھاى غربى بیست تا سى و پنج درصد از زوج ھا با این كھ با ھم زندگى مى كنند اما ازدواج 

امشروع را براى افراد متأھّل جایز مى شمارند و دوازده رسمى ننموده اند و نیمى از جوانان امریكایى، روابط ن

ازدواج نكرده اند؛ در حالى كھ در سال  1991درصد از زنان سى و پنج تا سى و نھ سالھ ى امریكایى در سال 

 [74. [میزان آن شش و دو دھم درصد بوده كھ در طى ده سال تقریباً دو برابر شده است 1980

كھ ناشى از آزادى جنسى و گسترش روابط و تغییر  - ھش ازدواج و افزایش طالق را آمارى از كا» ویل دورانت»

 : در دوران خود و قبل از آن نقل مى كند و مى گوید -اصول اخالقى است 

احتمال مى رود . میانگین سن ازدواج در پاریس بھ سى رسیده بود و در انگلستان بیست و شش بود 1912در سال 

نیز ھمین راه [!]خیر، این معّدل در انگلستان باالتر رفتھ باشد و بقیّھ ى دنیاى صنعتى متمّدن كھ دراین ھفده سال ا

و بسیارى از آن ھا ھرگز ازدواج نمى ... این تأخیر ازدواج بیش تر در طبقات شھرنشین است . ... را پیموده باشند

یعنى از بیست میلیون نفر جوان، ھفت از سى و شش میلیون نفر جمعیت انگلستان و ویلز؛  1911در سال . كنند

 .میلیون تن خود را از قید ازدواج بھ كنار داشتھ بودند

اگر . ھزاران زن آماده اند كھ امیال جنسى او را بر آورند. روز بھ روز فرار مردان از ازدواج بیش تر مى شود

د، ازدواج بھ جز ارضاى میل جنسى داشتن فرزند رنج بار است، اگر بھ جاى خانھ در آپارتمان مى توان زندگى كر

 !؟.چھ نفع دیگرى دارد) كھ آن ھم آسان و فراوان یافت مى شود(

وقتى جوان مجّرد مشكالت افراد متأھّل را مى بیند، تعّجب مى كند كھ چھ امرى موجب مى شود كھ مردان چنین  ...

 .ادت را در تنھایى مى بینندپس از مراجعھ بھ دخل و حساب خود، سع... بردگى و رنجى را تحّمل كنند 

در ھمان شھرى كھ موانعى سر راه ازدواج مى گذارد براى تحریك غریزه ى جنسى و تسھیل ارضاى آن، ھمھ 

 [75. [گونھ وسایل را آماده مى سازد



 .بنابراین عادى سازى روابط و بھره مندى آسان از جنس مخالف، سبب كاھش ازدواج مى شود

و بھ دور از محّركاِت جنسى، جوانان براى پاسخ گویى بھ نیاز فطرى و نداِى طلبى كھ از اما در محیط سالم و پاك 

عمق وجودشان بر مى خیزد، راه صحیح را پیموده، و براى دستیابى بھ یك دیگر با پاكى و صیانت از روح و 

 .دروان خود، بھ سوى ازدواج گام بر مى دارند و با كمال افتخار مسئولیّت آن را مى پذیرن

نكتھ ى دیگر آن كھ پسران و دخترانى كھ بھ دانشگاه ھاِى مختلط راه نمى یابند، از ازدواج محروم نمى گردند و ھم 

مى شوند باال نرفتھ، ) ھمچون حوزه ھاى علمیّھ(چنین سنِّ ازدواِج جوانانى كھ وارد محیط ھاى علمِى غیر مختلط، 

 .پایین ترى بھ ازدواج روى مى آورندبلكھ براى پاسدارى از حریم دل و ایمان در سّن 

جداى از آن با صرف اّدعاى تأثیِر اختالط در پایین آوردن سنِّ ازدواج، مشكلى حل نشده، بلكھ باید با ارائھ ى آماِر 

 .واقعى و مستند بھ كارشناسى پرداخت

 احساس نیاز بھ محبّت و ابراز شخصیّت .5

ابط دوستانھ ھستند، ھم سخن شدن با یك دیگر و احساس نیاز بھ یكى از دالیل پسران و دخترانى كھ خواھان رو

 .رفیقى مھربان است

 : در نامھ اى آمده است

دخترى ھستم بسیار غمگین؛ اگر ناراحتى خود را بھ مادرم بگویم، ناراحت مى شود؛ بنابراین مى خواھم پسرى پیدا 

 [76. [كنم و با او درد دل كنم

در روى آوردن جوانان، بھ ویژه دختران، بھ ارتباط با جنس مخالف دارد، كشش یكى از عواملى كھ نقش بسیارى 

 .درونى و نیاز شدید بھ محبّت و مھربانى است

جذب شده، دست پاچھ مى گردند و بھ نامھ ھا و نگاه » فدایت شوم«كم نیستند دختران جوانى كھ با اولین نامھ ى 

 .دست مى دھند؛ اینان از كمبود محبّت رنج مى برندھاى پسران پاسخ داده، خویشتن دارى خود را از 

دختر و پسرى كھ در درون خانواده احساسات و عواطف آن ھا ارضا نشود و بھ نیازشان بھ محبّت و مھربانى 

توجھ نشود و در جمع خانوادگى احساس غربت و تنھایى كنند، طعمھ ھاى آماده اى براى افراد فرصت طلب و 

 .راحتى بھ این وادى كشیده مى شوندسودجو مى باشند و بھ 

اگر فضاى خانواده اى از مھر و محبت و انس خالى بوده، خشكى و سردى و خشونت بر آن حاكم باشد و ضوابط 

اخالقى و حدود اجتماعى، با بیانى روشن و منطقى براى افراد تبیین نشود، بدیھى است جواِن آن خانواده، بھ دنبال 

بھ جوانب منفى آن توّجھ نمى كند؛ بھ ویژه جوانى كھ نیاز بھ ازدواج را در خود احساس  راه فرار مى گردد و دیگر

كرده، اما ھمراھى و ھمدلى را در خانواده نمى بیند، با تنفّرى كھ از جّو حاكم احساس مى كند، خواه ناخواه بھ سوى 

 .روابط پنھان كشیده مى شود

رفتارند؛ راستى چھ باید كرد؟ آیا روى آوردن بھ دوستى ھاى اما روى سخن با جوانانى است كھ در این فضا گ

 خیابانى و تلفنى راه حّل درستى براى مشكل آنان است؟

چھ بسیارند دختران و پسرانى كھ در ابتدا بر اساس نیاز بھ محبّت و براى جبران كمبودھاى گذشتھ، در این وادى 

ندند و بھ مرور با پاسخ بھ تمایالت غریزى و لذایذ جنسى، پانھادند و اندك اندك از درس و تحصیالت عالى باز ما



اسباب بدنامى و تباھى خویش را فراھم آوردند كھ مشكالت و رنج ھاى بعدى، صد بار از تنھایى اّولیھ سخت تر و 

 .این گونھ افراد دچار آسیب ھاى روانى و تربیتى و اجتماعى مى شوند. شكننده تر است

 : ن نامھ اى مى نویسددخترى پانزده سالھ در ضم

اما با كمك مادر (من دخترى ھستم كھ بھ علّت كمبود محبّت در خانواده، سال گذشتھ ناچار دست بھ خود كشى زدم »

مادرم در ھمھ جا غرورم را مى شكند، ولى براى خواھرم احترام زیادى ... از مرگ نجات پیدا كردم ) و پزشكان

بھ خدا . اشتباه شده، با پسرى دوست شدم كھ در ھمسایگى ما زندگى مى كرد قائل است؛ البتّھ من در گذشتھ مرتكب

مادرم . نمى خواستم چنین كارى را انجام دھم، ولى بر اثر كمبود محبّت و تحریك دوستان، مجبور بھ این كار شدم

 [77. [از زمانى كھ بھ مسألھ پى برده است، در ھر كارى سرزنشم مى كند

. از آسیبى كھ دختر بھ دلیل دوست شدن با پسر ھمسایھ، در محیط خانھ با آن رو بھ رو است این نامھ نمونھ اى است

این آسیب نھ تنھا جایگاه او را در خانواده مورد تھدید قرار مى دھد، بلكھ احترام بھ خود و شرافت و كرامت نفسانى 

و جداى از آن با ) ا نیز صحیح نیست؛ھر چند این نوع برخورد خانواده ھ(دختر را نیز با آسیب مواجھ مى سازد 

 .اطالع دیگران از این قضیھ، در محلھ و نزد بستگان و دوستان نیز دچار مشكالت جّدى مى شود

 : دختر خانم ھفده سالھ اى مى نویسد

من در زندگى شكست خورده ام و دیگر چاره اى جز خودكشى ندارم؛ چون دیگر حاضر نیستم بعد از این كار، 

پسرى را در دل جاى دھم و ھمیشھ در خود فرو رفتھ ام و از ھمھ كس متنفّرم؛ بھ ھیچ یك از آن ھا ِمھر ھیچ 

در حالى كھ پسر عّمھ ام مرا بسیار دوست مى داشت و من ھم اوایل ـ . اطمینان ندارم؛ ھمھ ى آن ھا بى معنا ھستند

اشتم، ولى او اصال خبر نداشت؛ چون غرورم بھ قبل از آن كھ با آن آقا آشنا شوم ـ بھ پسر عمھ ام عالقھ ى زیادى د

ولى تحت تاثیر بعضى از دوستان ناباب با آن آقا آشنا شدم و . من اجازه نمى داد تا بفھمانم كھ بھ او عالقھ مندم

 [78. [عاقبت ھم، چنان غرورم را شكست خورده یافتم كھ امروز چاره اى جز خودكشى براى خود نمى یابم

 : ره ى چگونگى آشنایى خود با این پسر آورده استدر آغاز نامھ دربا

وقتى از او خواستم كھ براى . و ایشان پیوستھ بھ من وعده ى ازدواج مى داد... من با تلفن با آن آقا آشنا شدم 

خواستگارى بیاید، او گفت كھ خانواده ام با این كار موافقت نمى كنند؛ یعنى خانواده ى من اجازه ى وصلت با 

 [79. [ا رانمى دھندغریبھ ھ

این نمونھ ى دیگرى است از افرادى كھ در ابتدا با غرور و خوشحالى و مستى و بدون در نظر گرفتن عواقب و 

جوانب آن، وارد این وادى خطرناك شده، اّما بعد از مدتى حیثیّت و شرافتشان آسیب مى بیند و بانگاه و سخن مردم، 

سرانجام خود را در بن بست روحى دیده، قصد خودكشى مى نمایند؛ و مورد سرزنش و مالمت قرار مى گیرند و 

بھترین راه . خودكشى، تنھا فرار از واقعیّت و تسلیم در برابر مشكالت است. این حّد نھایت عجز و بدبختى است

ھمیشھ  مبارزه با مشكالت، ایجاد تحّول در اعمال و رفتار است كھ بھ مرور، سبب تغییر دیدگاه دیگران مى شود و

 .مى توان جبران نمود -ھر چند با سختى  -بھ یاد داشتھ باشیم كھ گذشتھ ھا را 

عامل دیگرى كھ سبب اقدام جوانان بھ برقرارى روابط مى شود، ابراز شخصیت و اثبات باُعرضھ بودن نزد 

 .دوستان ناباب است



برخى از . نقش عمده اى ایفا مى كنددر این میان، مسئلھ ى رقابت نوجوانان و بھ رخ كشیدن براى ھم ساالن، 

نوجوانان براى این كھ در جمع دوستان مورد تحسین قرار گیرند و یا از ترس این كھ بى عرضھ و بى جرئت 

معرفى شوند، بھ دنبال دوست پسر یا دختر مى گردند و حتّى كسانى كھ بھ خوبى از عواقب سوء این كارھا آگاھند، 

ھا و نامھ نگارى ھاى قالّبى، این طور نشان مى دھند كھ آن ھا نیز دوستانى در بعضى موارد با صحنھ سازى 

دارند و آن چھ بیش تر بھ این قضیھ دامن مى زند، احساس رسالت در مورد پیدا كردن دوست براى یك دیگر است 

م مى گیرند از یكى پیغا [80] .كھ عامل تسھیل كننده در جھت برقرارى روابط نادرست بین دختران و پسران است

و بھ دیگرى مى رسانند و واسطھ ى رّد و بدل كردن نامھ ھا مى شوند و حتى بھ دروغ مطالبى از قول كسى بھ 

این ھا عواملى است كھ سبب ورود دختر و پسر در وادى ارتباط شده و آن ھا را از عواقب آن . دیگرى مى گویند

 .غافل مى نماید

 : در نامھ اى آمده است

ح از خانھ بیرون مى رفت و تا ھشت غروب بھ خانھ نمى آمد؛ من تنھا در خانھ مى ماندم و بھ مادرم ھشت صب

بعد از آن دیدم خیلى تنھا ھستم، بھ ھمین . كارھا مى رسیدم؛ ولى در عوض، ناسزا و كتك، جبران زحمات من بود

مزد داشت؛ او یك برادر شوھر داشت او از من بزرگ تر بود و نا. دلیل دل بھ دریا زدم و با دختر ھمسایھ آشنا شدم

دختر ھمسایھ مرا فریب داد و حرف ھایى بھ دروغ از . كھ وقتى بھ خانھ ى آن ھا مى رفتم، گاھى او را مى دیدم

شاید برادر شوھرش با من ازدواج كند و من از غم ھا رھا : طرف برادر شوھرش بھ من گفت و من با خود گفتم 

حدود یك سال و نیم از آشنایى من با او مى گذشت كھ یكى از اقواممان با خبر . ا شدمبھ این ترتیب با او آشن. شوم

مى  (از آن روز(االن چھار سال و نیم ). كھ سبب كتك خوردن و تنبیھ و بدبختى من شد(شد و بھ خانواده ام خبر داد 

اید و مرا از این زندان غم و تنھایى گذرد و من در خانھ مثل پرنده اى در قفس ھستم و بھ انتظار نشستھ ام كھ یكى بی

 .نجات دھد

 : در این غم نامھ نكات مھّمى جلب توجھ مى كند كھ مى تواند براى ھمھ ى پسران و دختران جوان مفید باشد

دختر براى فرار از تنھایى و كمبود محبّت، اقدام بھ ارتباط نمود، ولى سرانجام، ھمانند بسیارى دیگر، گرفتار  .1

 .یى و غربتى چند برابر اّول شدغم و تنھا

 .دختر ھمسایھ نقش واسطھ را بازى نمود و بھ دروغ او را بھ این وادى كشاند .2

 .او بھ خیال ازدواج و در آرزوى این كھ با آن پسر ازدواج مى كند، راضى بھ ارتباط شد .3

از بین برد و آینده اش را بھ تباھى  آسیب روانى و اجتماعى كھ او را گرفتار كرد، شور و نشاط و شادابى او را .4

چھ بسا دخترانى كھ در زیر این فشار و این كھ دیگر كسى بھ خواستگارى آن ھا . كشاند، و در جمع نیز بدنام گردید

 .نمى آید، دست بھ خودكشى مى زنند و خود را گرفتار قھر ابدى الھى مى نمایند

 : جوانان و نوجوانان عزیز باید توجھ داشتھ باشند

گام نھادن در این میدان رنگارنگ و فریبنده، آینده ى تاریكى دارد و ھمچون سرگذشت ھایى كھ ذكر شد، جز 

 .بدنامى و ناكامى، سرانجام دیگرى ندارد

چھ خوب است جوانان با آن ھمھ شور و احساس و نیروى جوانى، بھ دنبال كسب اھداف بلند در زندگى رفتھ، آینده 



د رقم زنند و سبب سربلندى خانواده و جامعھ گردند و با رعایت اصول اخالقى و حدود اى درخشان را براى خو

 .اجتماعى، راھى درست را براى نیازھاى خود انتخاب كنند

 احترام بھ شخصیت دختر و پسر و شكوفایى استعداھاى آن ھا .6

خصیّت آن ھا را خدشھ دار جلوگیرى از روابط دختر و پسر، موجب روى آوردن جوانان بھ امورى مى شود كھ ش

 .مى كند

 : آمده است» ایران جوان«بھ عنوان مثال در ھفتھ نامھ ى 

محدودیّت ارتباط میان دختر و پسر، بھ روى آوردن جوانان بھ مسائل غیر اخالقى و پیدا شدن نوع پوشش عجیب »

 [81[» .و غریِب برخى، بھ قصد جلب توجھ انجامیده است

 : تجربھ ھاِى عشقى قبل از ازدواج بیان شد و ھم چنین پیرامون لزوم

 [82[» .در حقیقت عاشق شدن یكى از ظرفیّت ھاى خود شكوفایى است»

برچیده شدن محدودیّت ھاى اجتماعى، در ارتباط دختر و پسر و غوطھور شدن در دریاى پر تالطم احساسات، 

این كار توّجھ دختر و پسر را بھ . مى گرددشور و ھیجان جنسى را در جامعھ دو چندان كرده، سبب فزونى التھاب 

در این میان تجارت عشق، شیوع یافتھ، افراد بازیچھ ى . یك دیگر جلب نموده، موجب گسترش جلوه گرى مى شود

ھوس مى گردند و گرایش بھ آراستگى ظاھرى و آرایش افراطى، روز بھ روز بیش تر شده، پیروى از ُمِد روز، 

جا كھ ھمھ ى فكر و اندیشھ ى جوان را تسخیر مى كند و ھویّت و شخصیت خود را در فزونى مى یابد؛ تا بدان 

ھمان طور كھ در صفحات قبل نقل كردیم، دختر تمام خوش . مقبولیّت و جذابیت و ھمراھى با دنیاى ُمد مى جوید

 .مى بیند... بختى را در شكل بینى و مژه و پسر در پرورش اندام و آرایش مو و

دف و آرزوى جوانان، جلب نظر جنِس مخالف باشد، ناخود آگاه بھ ویترین ھاى متحّركى تبدیل مى وقتى تمام ھ

 .شوند كھ بازیچھ ى امیال تولید كنندگان كاال و شركت ھاى تجارى اند و شخصیّت انسانى آنان مسخ مى شود

ز جوانان براى جلب در چند سال اخیر، در اثر نفوذ فرھنگ غرب و گسترش روابط، مشاھده مى شود برخى ا

توجھ بیش تر با شكل و شمایل عجیب و غریبى در جامعھ ظاھر مى شوند و حالتى مضحك و زننده بھ خود مى 

 .گیرند

در كتاب مسئلھ ى حجاب، بھ نقل از یكى از مجالّت، متن شكایت نامھ ى مردى از » مرتضى مطھرى«استاد شھید 

 : ھمسرش را این گونھ نقل مى كند

موقع خواب براى این كھ موھایش خراب نشود، . ع خواب بھ یك دلقك درست و حسابى مبّدل مى گرددزنم در موق

یك كاله تورى بزرگ بھ سرش مى بندد؛ بعد لباس خواب مى پوشد؛ در این موقع است كھ جلوى آیینھ ى میزآرایش 

احساس مى كنم او زن من  وقتى رویش را برمى گرداند. مى نشیند و گریم صورتش را با شیر پاك كن مى شوید

 .ابروھایش را تراشیده و چون مداد ابرو را پاك كرده، بى ابرو مى شود. نیست؛ زیرا اصال شكل سابق را ندارد

از صورتش بوى نامطبوعى بھ مشام من مى رسد؛ زیرا ِكرمى كھ براى چین و چروك بھ صورتش مى مالد، بوى 

و براى این كھ ناخن ھاى دست و پایش مانیكور شده و دراز ... ازد كافور مى دھد و مرا بھ یاد قبرستان مى اند

است و بھ لحاف نگیرد و چندشش نشود و احیاناً نشكند، دست و پاى خود را در كیسھ مى كند و بھ ھمین ترتیب مى 



 [83. [خوابد

ارزش و شخصیّت این نمونھ اى از زن بھ اصطالح آزاد است كھ در ورطھ ى تجّددمآبى بھ تباھى كشیده شده و 

بدیھى است . انسانى و زنانگى خود را از دست داده است و تنھا مردى را كھ در نظر ندارد شوھر بیچاره اش است

 .ارزش و شخصیّت انسان باالتر از آن است كھ با این گونھ مسائل درھم كوبیده شود

ت و نابودى فكر و جان و روان را بھ آزادى ھاى غربى، افراد جامعھ را بھ منجالب فساد جنسى مى كشاند كھ اسار

 .دنبال دارد و حیات سالم اجتماعى را بھ مخاطره مى اندازد

نگھ داشتن حریم میان دختر و پسر، سبب جلوگیرى از مفاسد مذكور و افزایش قدر و منزلت زن بھ عنوان محبوب 

 .و مطلوب مى شود

وع الھام براى گران بھا كردن و حفظ موقعیّت خود حیا و عفاف و ستر و پوشش، تدبیرى است كھ خود زن با یك ن

زن با ھوش فطرى و با یك حّس مخصوص بھ خود، دریافتھ است كھ از لحاظ . در برابر مرد بھ كار برده است

ضعف مرد را در ھمان نیازى یافتھ است كھ  -و از طرف دیگر نقطھ ... جسمى نمى تواند با مرد برابرى كند 

. ه است كھ او را مظھر عشق و طلب، و زن را مظھر معشوقیّت و مطلوبیّت قرار داده استخلقت در وجود او نھاد

زن متوّسل بھ زیور و خودآرایى و تجّمل شده كھ از آن راه، قلب مرد را تصاحب كند و با دور نگھ داشتن خود از 

 [84. [برد دسترس مرد، آتش عشق و طلب او را تیزتر كند و در نتیجھ مقام و موقع خود را باال

 : درباره ى ھستھ ى مركزى عشق مى گویند» راسل و ویل دورانت»

نكتھ ى اساسى و ھستھ ى فكرى عشق رمانتیك، آن است كھ فرد، معشوق را چیزى فوق العاده ارزشمند و صعب 

ى ھر چند بیش تر زحمت بكشد، احساس او بیش تر است و این عشق با منع و جلوگیرى، بھ سو. الوصول مى داند

 [85. [درون نگرى و تخیّل سوق داده مى شود و قوى مى گردد

در جامعھ اى كھ در ھر كوچھ و خیابانى، دخترھا و زن ھا بھ جلوه گرى بپردازند و میان جنس مخالف بھ راحتى 

ارتباط و دوستى برقرار باشد، دست یابى بھ ظاھر معشوقھ ھا سھل الوصول بوده و زن بھ قدر و منزلت حقیقى 

 .در فلسفھ ى وجودى اش، كھ ھمان مظھر معشوقیّت است، دست نمى یابد خویش

و اگر زنى شایستھ ى توھین باشد، آن است كھ در غیاب ھمسر، زیبایى خود را در معرض تجارت مى گذارد و 

براى تفنّن و اسراف در محبّت، بھ سوداگرى مى پردازد و سرتاسر روز را بھ آرایش و گرد زنى سر و صورت و 

. زنان بى شرم جز در لحظاتى زودگذر، براى مردان جّذاب نیستند] 86. [چ دادن مو و پوشیدن لباس مى گذراندپی

]87] 

 لزوم اختالط میان دختر و پسر در مدارس و دانشگاه ھا .7

برخى جداسازى پسر و دختر در مدرسھ ھا و یا دانشگاه را صحیح ندانستھ، قائل بھ اختالط در محیط آموزشى شده 

 .اند

 : در مجلّھ اى در ضمن گفت و گو درباره ى چگونگى روابط دختر و پسر آمده است

نكتھ ى دیگر این كھ روش غلط جداسازى دختران و پسران را در دانشگاه ھم اجرا كرده اند و موجب شده اند كھ 

 [88. [معّماى ارتباط دختر و پسر پیچیده تر شود؛ در حالى كھ دانشگاه محیط سالمى است



بحث اختالط زنان و مردان در مراكز آموزشى، بحثى دامنھ دار و بسیار مفصل و طوالنى است كھ ما در این جا بھ 

 : [89[اختصار آن را بررسى مى كنیم 

این مسئلھ حتى در میان خوِد غربیان و بھ خصوص بعضى از كشورھاى اروپایى و امریكایى : در ابتدا باید گفت 

در بیش تر كشورھاى جھان، مدارس بھ صورت غیر مختلط اداره مى شوند و در . ستداراى مخالفان بسیارى ا

بیش تر كشورھاى داراى مذھب كاتولیك در اروپا و امریكا، حتى فرانسھ و انگلستان و نیز بسیارى از مدارس 

دارس جدا از متوسطھ و دانشكده ھا در خود امریكا و امریكاى التین و بیش تر كشورھاى شرق، ھنوز دختران در م

ھم چنین در كشورھایى نظیر بلژیك، آلمان، اتریش، مجارستان، اسپانیا و یونان، از . پسران تحصیل مى كنند

 [90. [آموزش مختلط در سطح مدارس متوسطھ استقبال نشده است

حتى در كشورھایى نظیر شوروى سابق، تا اواسط قرن بیستم، اختالط جنس ھا در مدارس بھ صورت رسمى و 

 .امع نبود و بیش تر مدارس بھ صورت غیر مختلط اداره مى شدج

قبل از ھرگونھ پیش داورى در این رابطھ، ابتدا برخى از نظرات موافق و مخالف را با استفاده از منابع معتبر نقل 

 : مى كنیم و سپس بھ بررسى آن ھا مى نشینم

 نظر موافقان. الف

ستندات و دالیل روى آورى جوامع گوناگون بھ این شیوه را ذكر كرده اند موافقان و حامیان تعلیم و تربیت مختلط، م

 : كھ مھم ترین آن ھا بدین قرار است

تعلیم و تربیت مختلط با عدالت و انصاف سازگارتر است و ھمھ از فرصت ھاى تحصیلى و امكانات آموزشى،  .1

 .بھ یك اندازه استفاده مى برند

 .خالقى مؤّسسات آموزشى مختلط، بھتر از مؤّسسات غیر مختلط استغالباً گفتھ مى شود كھ جّو ا .2

برخى از آن ھا معتقدند كھ آموزش و تحصیل . تعلیم و تربیت مختلط از نوع غیر مختلط آن اقتصادى تر است .3

دختران جوان و زنان در كنار پسران و مردان، بسیارى از ھزینھ ھاى اقتصادى را كاھش مى دھد و بھ عكس، اگر 

. دو جنس در مدارس جدا از ھم و در عرض یك دیگر تحصیل كنند، داراى ھزینھ ھاى اضافى بسیارى خواھند بود

 .و این را یكى از دالیل مھّم آموزش مختلط مى دانند

تجربھ ى تحصیل و آموزش دختران و پسران جوان در مدارس مختلط، براى كارھاى گروھى آن ھا در آینده  .4

 .مفیدتر است

دان و زنانى كھ در مؤّسسات آموزشى، با فضاى باز و بدون قید و بند جنسیّتى تحصیل و كار كنند، براى مر .5

از مجموعھ ى این دالیل . انجام كارھاى مشترك در آینده و ساختن جھانى بھتر، آمادگى بیش ترى خواھند داشت

اشد؛ بلكھ چنین مراكزى باید براى زنان استفاده مى شود كھ مراكز و مؤّسسات آموزش، نباید در انحصار مردان ب

. نیز وجود داشتھ باشد تا آن ھا ضمن تحصیل و كسب معلومات و معارف، براى كسب درآمد و شغل نیز آماده شوند

]91] 

» فیمنیسم«و پیروى از نھضت  [92]در پاسخ باید گفت ریشھ ى این تفّكر، تلقِّى غلط از تساوى حقوق زن و مرد 

كھ مطرح است این است كھ بھ چھ دلیلى حتماً باید این مراكز بھ صورت مختلط وجود داشتھ  پرسشى. است] 93[



باشد و زنان در كنار مردان بھ تحصیل بپردازند؟ بلكھ مى توان گفت بھ ظاھر یكسان قرار دادن زن و مرد در ھمھ 

نادیده گرفتن حقوق واقعى ى عرصھ ھا و كارھا، در بسیارى از موارد نقض غرض نموده و سبب ظلم بھ زنان و 

آنان مى شود؛ زیرا اصلى ترین حق زن آن است كھ توانایى ھا و استعدادھا و ویژگى ھاى فطرى و طبیعى اش 

باید پیرو آموزش جداگانھ بود و با در : در زمینھ ى مسئلھ ى آموزشى نیز مى توان گفت . مورد توجھ واقع شود

ھمان طور كھ در بعضى از . ز دو جنس، مواّد آموزشى را تدارك دیدنظر گرفتن استعدادھا و نیازھاى ھر یك ا

مناطق، نظیر كشور اسپانیا اجرا مى شود كھ مواد آموزشى در ھر نظام براى ھر یك از دو جنس دختر وپسر 

متفاوت بوده، براى ھر كدام از آن ھا بھ طور جداگانھ كتاب ھاى درسى متناسب با خودشان، با توجھ بھ 

كھ در ضمن نظر مخالفان  -عالوه بر این ھا آثار و تبعات دیگرى [94] .ن، تھیّھ و تدارك دیده شده استنیازھایشا

نیز دامن گیر آنان مى شود و ھمان طور كھ گفتھ شد در بسیارى از كشورھا صاحب  -آموزش مختلط بیان مى شود 

 .نظران، از آن استقبال ننموده اند

بنا شده است » فروید و راسل»در صورت اختالط بھتر مى شود، بر پایھ ى نظر این نكتھ كھ جّو اخالقى مؤّسسات 

كھ مى گویند محدودیّت و جدا بودن از ھم، سبب حرص و حّساسیّت بیش تر مى شود، این را در ضمن عنوان دلیل 

 [95. [دوم در بخش دوم كتاب پاسخ گفتیم

تھ ى مھم در این است كھ آیا یك مركز آموزشى و نك. اما دخالت مسائل اقتصادى، دلیل ناقص و نادرستى است

تربیتى، یك بنگاه تولیدى و اقتصادى است تا پیش از ھر چیز تنھا بُعد اقتصادى و صرفھ جویى مادى آن در نظر 

مراكز آموزشى بھ ھدف تولید كاال تأسیس نشده اند، بلكھ مقصودشان تربیت صحیح و ھر چھ بھتر ! گرفتھ شود

ام استعدادھاى او بھ صورت كامل، شكوفا و پرورش یابد و اگر الزمھ ى آن صرف ھزینھ ھایى انسان است، تا تم

ونكتھ ى دیگر آن كھ تربیت و بالندگى صحیح . ھم باشد، باید براى تأمین ھدف واالى تعلیم و تربیت آن را پذیرفت

 .نیروى انسانى، از جھتى در دراز مدت، سبب صرفھ جویى بسیار اقتصادى است

دالیل اقتصادى مى تواند توجیھى براى نادیده گرفتن آن ھمھ تفاوت ھا و نیازھا باشد؟ جاى تأسف است كھ باید  آیا

گفت بھ اعتراف این قائلین، تعلیم و تربیت مختلط، ابتدا از یك نیاز اقتصادى ناشى شده و آن گاه بھ یك اصل تربیتى 

 [96. [تبدیل شده است

 نظر مخالفان. ب

دان و صاحب نظران علوم تربیتى و علوم اجتماعى، با تعلیم و تربیت بھ شیوه ى مختلط بھ مخالفت بیش تر دانشمن

پرداختھ، آن را مخالف عالیق و خصوصیّات و نیازھاى جنسى ھر كدام از دو جنس و نیز مخالف عالیق و ویژگى 

 .ھاى فرھنگى در جوامع گوناگون دانستھ اند

نى دو جنس زن و مرد و در نتیجھ، تفاوت آن ھا در نیازھاى آموزشى، بھ سبب تفاوت ھاى زیستى و روا .1

آموزش یكسان و مشابھ براى دو جنس غیر ممكن مى نماید و باید براى ھر گروه، برنامھ ریزى آموزشى مطابق با 

 .نیازھاى آن ھا صورت پذیرد

ت در مدارس مختلط، نابرابر بھ دلیل تفاوت ھاى موجود، بخصوص اختالف دختران و پسران در بلوغ، رقاب .2

 .شده، غالباً سبب افت تحصیلى پسران و ناراحتى ھاى روحى آن ھا مى شود



ھر یك از دانش آموزان دختر و پسر، در صورتى مى توانند با كیفیّت بھتر بھ تحصیل ادامھ دھند كھ با ھم جنس  .3

 .ندخود در یك كالس بوده، داراى كادر آموزشى و ادارى ھم جنس خود باش

وقتى ھم دانشجویان و ھم اعضاى ھیئت علمى یك آموزشكده، بھ طور عمده از یك جنس باشند، » آستن«بھ گفتھ ى 

 .تحصیل دانشجویان در آن مؤّسسھ ى آموزشى، تأثیرات مثبت بسیارى در پى خواھد داشت

زنان، تحصیل آن ھا در در تحقیقات دیگرى ثابت شده است كھ مھم ترین عامل تبیین الگوھاى شغلى موفّق براى 

 .مؤّسسات آموزشى زنانھ است نھ مختلط

دوران جوانى و نوجوانى، زمان اوج احساسات و غرایز جنسى است و اختالط سبب دل بستگى ھر یك از دو  .4

ھمین مسئلھ، افت تحصیلى و افزایش انحرافات اخالقى را در پى خواھد داشت و اداره ى . جنس بھ دیگرى مى شود

 .سات را براى مدیران آن ھا با مشكالت بسیارى ھمراه خواھد كردآن مؤسّ 

تا چند دھھ ى پیش، داشتن یك طفل نامشروع یكى از بدترین : آمده است » پلین تروت«در مجلھ اى بھ نام 

اشتباھاتى بود كھ یك دختر جوان مى توانست در زندگى خود مرتكب شود؛ اما اكنون مدیر یك دبیرستان دخترانھ 

این موضوعى است كھ بھ طور كلى از جانب بچھ ھا پذیرفتھ شده : كى از شھرھاى بزرگ امریكا مى گوید در ی

 .نیست - بھ آن صورتى كھ قبال تصور مى شده -است و این دیگر یك داغ و نشان بدنامى 

ابر شده و ، تعداد اطفال نامشروعى كھ زاییده ى ھمین اختالط و آزادى ھاى جنسى است، سھ بر1980در دھھ ى 

، بیش از پانصد ھزار مورد، و در دھھ 1970، یكصد ھزار مورد، در دھھ ى 1960میزان سقط جنین در دھھ ى 

 [97. [، بھ بیش از یك و نیم میلیون مورد افزایش یافتھ است1980ى 

ازدواج بھ خطر افتادن سالمت جسمى و روحى، بھ ویژه براى دختران؛ : دالیل دیگرى نیز وجود دارد از قبیل 

ھاى زودرس و بدون شناخت كامل و احساسى، كھ غالباً بھ جدایى و طالق كشیده مى شوند؛ مشكالت برنامھ ریزى 

روانى و تحصیلى دو جنس با در نظر گرفتن گرایش ھاى تحصیلى و شغلى  -مختلط براساس نیازھاى زیستى 

دیگرى از این قبیل، بسیارى از محقّقان و  این دالیل و دالیل. دختران و پسران كھ چھ بسا غیر ممكن مى باشد

در نتیجھ اختالط در مراكز آموزشى، ] 98. [صاحب نظران علوم تربیتى را بھ مخالفت با این نظریھ وادار مى كند

از جھات علمى مورد خدشھ واقع شده و ذكر نكاتى كلّى و مبھم و بدون نظرات كارشناسى درباره ى اختالط در 

در ضمن، جوان در دانشگاه نیز ھمچون سایر مراكز و نھادھاى اجتماعى، در معرض . ستدانشگاه ھا صحیح نی

 .تبعات و آثار منفى اختالط است

 افزایش مفاسد و جرم و جنایات .8

ھنگامى كھ . اشاره ى مكّرر من بھ رفتارھاى ھمراه ھم در ھمین رابطھ است: یكى از روان پزشكان چنین مى گوید 

اى طبیعى مثال قدم زدن محروم باشند، رفتارھاى اغراض جنسى بیش تر مى شود و فساد انسان ھا از رفتارھ

 [99] .گسترش مى یابد

 : آقاى دكتر سروش مى گوید

كھ در  -باعث شده ابراز محبّت بین ھم جنس زیاد شده و ھم جنس بازى ) تحریم ابراز دوستى بین دختر و پسر)

گاھى شكل ھایى بھ خود مى گرفت كھ بعضى ھا رنگ و لعاب اسالمى ھم  -تاریخ فرھنگ ما متأّسفانھ وجود داشت 



 [100] .بھ آن مى داده اند

l آیا در . اندكى تأّمل در كشورھاى غربى و جوامع غرب زده كافى است تا بھ صّحت و سقم مطلب نخست پى برد

موده اند، فساد و فحشا از مجامع این كشورھا كھ در این زمینھ آزادى كامل دارند و روابط دختر و پسر را تجویز ن

 علمى و عمومى آنان رخت بر بستھ یا این كھ سبب گسترش انحرافات شده است؟

آیا دختر و پسرى كھ در خیابان ھا آزاد بوده، در ایّام جوانى و زمان حكومت غرایز، عشق بازى را تجربھ مى 

ھمین جا رھا كرده و بھ روابط عادى اكتفا كنند، عشقى كھ سرآغاز آن شوق جنسى و جسمى است، این دوستى را 

 مى كنند؟ و آتشى كھ با این گونھ روابط شعلھور گردیده است، بھ راحتى فروكش مى كند؟

چھ بسیار دوستى ھا كھ از روابط عادى آغاز شده؛ ولى نگاه ھاى ھوس آلود و تسلّط طبیعى شھوت، آن را بھ ناكجا 

فین گردید و حتى افشا شدن برخى از این روابط بعد از ازدواج، كانون گرم آباد كشانیده، سبب بدبختى و بدنامى طر

 .خانوادگى را متالشى نموده، سبب بروز مشكالت فردى و اجتماعى شده است

در مجالت مختلفى كھ درباره ى جوانان و مسائل خانوادگى چاپ مى شود، مى توان نامھ ھا و سرگذشت ھاى 

نامشروعى دارد كھ در اثر ارتباط و اختالط زن و مرد بھ وجود آمده و سبب قتل زیادى را دید كھ حكایت از عشق 

 .و جنایت و یا تزلزل خانواده شده است

در مورد خودكشى انجام گرفتھ است، مشخص شده كھ ویژگى مھم ) 1982(در تحقیقى كھ در نیواورلئان امریكا 

ست كھ پس از برقرارى ارتباط با مردان و بچھ دار عّده ى زیادى از زنانى كھ دست بھ خودكشى زده اند، این ا

اینان تا توانستھ اند از بدن خود بھ سایرین بھره داده اند، بھ این . شدن، نتوانستھ اند ھمسر را براى خود حفظ كنند

 امید كھ شاید كسى نیز حاضر باشد در غم ھا و شادى ھاى آن ھا شریك باشد؛ ولى نتوانستھ اند بھ این مقصد نایل

 [101. [شوند

از جملھ مفاسد آن، آمار سقط جنین است كھ على رغم آموزش ھاى گسترده و در دسترس قرار دادن وسایل ضد 

 : باردارى، حكایت تكان دھنده اى است

 : یك پزشك امریكایى كھ در زایشگاھى كار مى كند، ادعا نموده است

بھ ادعاى این شخص . لید نامشروع بوده استچھل و ھفت درصد از زایمان ھاى تحت نظر وى، مربوط بھ موا

 [102. [اكثر موالید مربوط بھ زنان پایین تر از بیست سال، مربوط بھ فرزندان نا مشروع بوده است

ھر سالھ حدود یك میلیون زن نوجوان امریكایى حاملھ مى شوند كھ چھل  1993بنابر آمارھاى منتشر شده ى سال 

ه درصد آنان بھ علت بیمارى، اقدام بھ سقط جنین مى كنند و چھل و ھفت درصد با درصد از آنان داوطلبانھ و سیزد

 [103. [قیمانده فرزند نامشروع خود را بھ دنیا مى آورند

بھ تعداد یك میلیون و سیصد و ھشتاد و ھشت ھزار و نھصد و سى و ھفت  1991سقط جنین در امریكا در سال 

زادى كھ متولد شده سیصدو سى و نھ مورد سقط جنین صورت گرفتھ، كھ بوده، در این سال در مقابل ھر ھزار نو

 [104. [نود درصد در درمانگاه ھاى سرپایى بوده است و تمایلى بھ رفتن بھ بیمارستان ھا نداشتند

 .كھ در این صورت آمار واقعى بیش از این میزان است

 : امریكا آمده استوھم چنین در آمارى درباره ى میزان مبتالیان بھ ایدز در كشور 



 1984مبتال بودند؛ در حالى كھ در سال  1988از ھر ھزار نفر، پنج نفر در سال ) سیزده تا بیست و نھ سال(افراد 

از ھر ھزار نفر یازده نفر بود؛ در حالى ) سى تا سى و نھ(تعداد آن ھا یك و نیم در ھر ھزار نفر و در گروه سنى 

 [105. [ه است، دو نفر بود1984كھ در آمار سال 

این ھا نمونھ اى از افزایش مفاسد اجتماعى در كشورى است كھ ضابطھ مندى در روابط جنسى را از میان برداشتھ 

 .و قائل بھ روابط آزاد شده اند

جوانان نیست و موجب بسى روشن است كھ عادى سازى روابط و گسترش آن، پاسخى درست بھ نیاز طبیعى 

جلوگیرى از فساد نمى شود؛ بلكھ جوانان را بیش تر در دنیاى ھوس و امیال جنسى سوق داده و پاكى و سالمت 

 .روحى و جسمى را دشوار مى سازد

 محدودیّت روابط دختر و پسر و رابطھ ى آن با ھم جنس بازى

مى كنیم اگر در جامعھ ى ما علت پیدایش این در ابتدا نظر آقاى دكتر را بھ جوامع غربى جلب نموده، سؤال 

انحراف اخالقى، محدودیّت در روابط دختر و پسر و حجاب آن ھا است، چرا در كشورھاى غربى كھ این گونھ 

محدودیّت ھا وجود ندارد ھم جنس بازى، آن ھم با این گستردگى بھ وجود آمده و رواج یافتھ و سرانجام بھ ازدواج 

 منتھى شده است؟رسمى ھم جنس بازان 

تالش براى آزادى ھم جنس بازى در «بیش از سى سال پیش در مطلبى تحت عنوان » اطالعات«روزنامھ ى 

 : چنین نوشتھ است» امریكا

توصیھ كرده ) پزشك، حقوق دان، جامعھ شناس و روان شناس: تشكیل شده از (در واشنگتن، یك گروه مطالعاتى 

این گروه نظر داده ... جنس بازى میان افراد بالغ را با رضایت آزاد بگذارد است كھ بھ پیروى از انگلستان ھم 

البتھ در آن زمان، از جمعیت صد و (است كھ، در امریكا سھ تا چھار میلیون فرِد بالِغ ھم جنس باز وجود دارد 

یون نابالغ بودند؛ ھشتاد میلیونى امریكا در حدود نیمى زن و از نود میلیون دیگر نیز حداقل در حدود بیست میل

در عّده ى زیادى نیز : در ادامھ ذكر شده .) بنابراین از ھر شانزده الى ھفده نفر در امریكا یكى ھم جنس باز بود

 .[106[تمایالت ھم جنس بازى وجود دارد 

 : در آمارى كھ در سال ھاى اخیر از كشور ایاالت متحده گرفتھ شده، آمده است

 [107. [جامعھ ى امریكا و چھل و پنج درصد از جوانان آن موافق ھم جنس بازى اند سى و پنج درصد از كل افراد

و با كمى دقّت در مى یابیم، با گسترش آزادى جنسى در مغرب زمین و برداشتن مرزھاى اخالقى و كشف حجاب و 

خیر در برخى عادى شدن روابط زن و مرد، ھم جنس بازى نیز گسترش پیدا نمود، تا بدان جا كھ در سال ھاى ا

 كشورھا بھ صورت ازدواج قانونى درآمده و موجب پیدایش امراض مھلكى گردیده است؟

 : استاد شھید مرتضى مطھرى مى فرماید

مى گفتند انحراف جنسى، یعنى ھم جنس بازى، فقط در میان شرقى ھا رایج است و ... در گذشتھ افراد بى خبر 

ود زیاد و حجاب است؛ اما طولى نكشید كھ معلوم شد رواج این عمل علتش ھم دسترسى نداشتن بھ زن، بر اثر قی

ما انكار نمى كنیم كھ دسترسى نداشتن بھ زن، . زشت در میان اروپایى ھا، صد درجھ بیش تر از شرقى ھاست

موجب انحراف مى شود و باید شرایط ازدواج قانونى را سھل كرد؛ ولى بدون شك آن مقدار كھ تبّرج و خودنمایى 



در اجتماع و معاشرت ھاى آزاد، سبب انحراف جنسى مى شود، بھ مراتب بیش تر از آن است كھ محرومیت و  زن

 [108. [عدم دسترسى سبب مى گردد

ریشھ ى شیوع ھم جنس بازى، در تحریم روابط دختر و پسر نیست؛ بلكھ ناشى از نبودن تربیت صحیح در خانواده 

جاى خود قابل بررسى است، بھ عنوان مثال، از عوامل مؤثر در ابتالى  ھاست و علل تربیتى مختلفى دارد كھ در

 .بھ ھم جنس بازى، مى توان از ساختار غلط خانواده و مسائل اجتماعى نام برد

ساختار خانواده ى ھم جنس بازان پسر بھ صورتى است كھ پدر منزوى شده، رفتار خصومت آمیز نسبت بھ وى 

و اغوا كننده و بسیار نزدیك بھ فرزند و حامى وى است؛ در نتیجھ نوجوان الگوى  دیده مى شود؛ مادر فریب دھنده

 .مردى و ھویّت مردانگى خود را نمى شناسد

در مطالعھ ى خانواده ى این نوجوانان، دیده شده است كھ مادران از نظر عاطفى، ارتباط بسیار نزدیكى با فرزندان 

و ھم چنین نقش ھم ساالن . رده و اعتماد بھ نفس را از آنان گرفتھ اندخود داشتھ اند و بیش از حد از او حمایت ك

 [109. [ناباب را نباید نادیده گرفت

عامل دیگر، ساختار روحى ـ روانى نوجوان است نوجوانان، تازه موفق بھ كشف خود شده اند و در بیان مسائل 

این . انى پیدا مى كنند كھ ھمدل آنان باشنددوست. شخصى با دیگران خجالت مى كشند و بھ دنبال محرم راز ھستند

 [110. [بحران غریزى و زمینھ ى روانى، سبب مى شود كھ با ھم تن بھ انحرافات دھند

عوامل مختلف دیگرى نیز در پیدایش این انحراف مؤثّر است و عدم دسترسى بھ جنس مخالف، تنھا درصد كمى از 

 .آن را احراز مى كند

ھم جنس بازى گاھى شكل ھایى بھ خود مى گرفت كھ بعضى ھا رنگ و لعاب : گوید آقاى دكتر در ادامھ مى 

 .اسالمى ھم بھ آن مى داده اند

البتّھ بر اھل تحقیق روشن است كھ در ھیچ یك از كتاب ھاى فقھى و اخالقى شیعھ و علماى اھل سنّت، اثرى از این 

ان آمده، بھ حرمت و قباحت آن تصریح شده و در كالم ایشان یافت نمى شود و در ھر جا كھ اسمى از آن بھ می

 [111. [احكام جزایى اسالم براى آن مجازاتى سخت تر از روابط نامشروع با جنس مخالف، مقّرر گردیده است

البتھ فرقھ ھاى انحرافى مختلفى در قرون گذشتھ با نام اسالم ظھور كردند كھ پس از مدتى افول نموده و از صفحھ 

بودند كھ دّكان زھد و دین فروشى گشوده و » صوفیھ«یكى از این گروه ھاى انحرافى . ندى تاریخ محو شد

انحرافات اخالقى در میانشان دیده مى شد كھ در ھمان زمان، علماى تشیّع با آنان بھ مخالفت برخاستھ، كتابھایى در 

ه رسوا و از میان برداشتھ شدند و رّد عقاید و اعمال آنان نوشتند و با سعى و مجاھده ى علماى راستین، این گرو

اگر در گوشھ و كنار اندكى باقى مانده باشند، دیگر كسى رفتار و افكار ایشان را بھ حساب اسالم و تشیع نمى 

 .گذارد

كھ دو پھلو و شبھھ انداز است، اشاره ى مستقیم بھ این » بعضى ھا«بھ جاى واژه ى » سروش«و چھ بھتر بود آقاى 

بھ خصوص علماى ] 112[كردند، تا كسى گمان نكند در دوره اى از تاریخ اسالم، علماى اسالم فرقھ ى ضالّھ مى 

 .شیعھ، بھ این انحراف، رنگ و لعاب اسالمى دادند

در صفحات گذشتھ دالیل آزادى ارتباط را بررسى نموده و بھ این نتیجھ رسیدیم كھ بھ پاس احترام بھ عشق و براى 



روابط آزاد و مختلط دختر و پسر ... استوارى اجتماع و استحكام پیوند خانوادگى و  دست یابى بھ آرامش روانى و

 .را نمى توان توصیھ نمود

اگر بھ سرنوشت جوانان و آینده ى مملكت خود بیندیشیم، باید راه كارى ارائھ دھیم كھ در عین پاسخ بھ نیازھاى 

 .طبیعى، آنان را از انحراف در فساد و تباھى باز دارد

نگاھى بھ جوامع غربى و مشكالت و معضالت فرھنگى و اخالقى كھ دامن گیر آن دیار شده است، در مى یابیم  با

اباحھ گرى . كھ آنان با شعار بھ ظاھر فریبنده ى آزادى جنسى، خود را در گردابى مھلك اسیر و گرفتار نموده اند

 .برابر لّذات در آورده استجنسى و لیبرالیسم اخالقى، انسان را ھم چون برده اى حقیر در 

و امثال آنان درباره ى اخالق جنسى نخ نما شده و » فروید و راسل«امروزه در میان اندیشمندان غربى نیز نظرات 

با صراحت اذعان مى كنند كھ براى تضمین سالمت فرد و اجتماع، رعایت ضوابط خاّصى در زمینھ ى مسائل 

 .جنسى الزم است

 : جامعھ شناسان غربى، درباره ى نقش تربیت در امور جنسى مى گوید، یكى از »ایور موریش»

خالصھ نمى شود؛ چگونھ زیستن نیز در این موضوع " زندگى چیست"زندگى، ھمواره در نكتھ ى ساده ى  ...

در واقع جامعھ ممكن است براى اختالط دو جنس تمھیدات كافى براى تغییر زیستى ـ اجتماعى مورد . دخالت دارد

 .فراھم كند، اما در عین حال، ممكن است خود را بھ عنوان یك جامعھ نابود سازد» آبرال«نظر 

تغییراتى كھ امروزه در الگوھاى مناسبات جنسى صورت مى گیرد، باید خواه ناخواه ما را بھ مالحظھ ى این نكتھ 

 [113[اھد شد یا خیر؟ رھنمون شود كھ آیا در نھایت بھ خوش بختى انسان و بھ ادامھ ى بقاى او منتھى خو

نتایج بزرگ ترین تحقیقى كھ تاكنون در مورد معاشرت آزاد دختران و پسران در امریكا صورت گرفت، بسیار 

براساس این تحقیق، در معاشرت دختران و پسران، تقریباً از ھر ده دختر و ده پسر یك پسر و . ناخوشایند است

آن چھ بر وخامت این معاشرت ھاى . خشونت فیزیكى مى شوند دختر توسط معاشر خود قربانِى ھتك حرمت و یا

آزاد مى افزاید، این است كھ در جوانانى كھ مورد سوء استفاده قرار مى گیرند، احتمال ابتال بھ ناھنجارى ھاى 

 .[114[تغذیھ اى یا اقدام بھ خودكشى، نسبت بھ سایر دانش آموزان بھ میزان چشم گیرى افزایش مى یابد 

اسالم پرچم . تحریف مفھوم آزادى و تساوى حقوق زن و مرد، جامعھ ى انسانى را بھ انحطاط كشانده استغرب با 

دار عدالت و تساوى است و ھمھ ى انسان ھا را از زن و مرد، برابر و یكسان مى داند و مطابق با روحیّات و 

نان معیّن نموده است؛ اما تشابھ نیازمندى ھاى روانى و جسمى ھر یك از آن دو، تكالیف و حقوقى را براى آ

 [115. [ظاھرى قوانین، درست نبوده، ظلم و جفایى بیش نیست

 .در بخش بعدى، پاسخ درست بھ نیاز طبیعى جوانان و راه حّل اسالم را بیان مى نماییم
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 .36، ص 135ایران جوان، ش  .[68]

 .36، ص 135ھمان، ش  .[69]

 .101روژه موكى یلى، عقده ھاى روانى، ترجمھ ى شجاع رضوى، ص  .[70]

 .35، ص 135ایران جوان، ش  .[71]

 ؛32؛ و ناصر مكارم شیرازى، مشكالت جنسى جوانان، ص 94ویل دورانت، لذات فلسفھ،  .[72]

 .66و  67و مرتضى مطھرى، اخالق جنسى در اسالم و جھان غرب، ص 

 .168و  167و لذات فلسفھ ص  91و  90حجاب،  مرتضى مطھرى، مسئلھ ى .[73]

 .35سیماى زن در جھان، ایاالت متحده ى امریكا، ص  .[74]

 94و  93ویل دورانت، لذات فلسفھ، ص  .[75]

 .از پرسش ھاى رسیده بھ مركز .[76]

 .123دكتر سید على اصغر احمدى، تحلیلى تربیتى بر روابط، ص  .[77]

 .ھمان .[78]

 .ھمان .[79]

 .64ھمان، ص  .[80]

 .41، ص 165ایران جوان، ش  .[81]

 .20، ص 135ایران جوان، ش  .[82]

 .107مسئلھ ى حجاب،  .[83]

 .69ھمان،  .[84]

 .123؛ و ھنر عشق ورزیدن، ص 67؛ زناشویى و اخالق، ص 129و  128لذات فلسفھ، ص  .[85]

 160لذات فلسفھ، ص  .[86]

 .129ھمان، ص  .[87]

 (آتش و پنبھ نیستم(؛ سیاوش 80/  5/  1، و نوروز 35ص  135، ش ایران جوان .[88]

براى اطالعات بیش تر رجوع شود بھ مقالھ ى اختالط زنان و مردان در مراكز آموزشى، آقاى اسدهللا .[89]

، مؤسسھ ى آموزشى و پژوھشى امام خمینى، مطالب مربوط بھ بحث 32طوسى، مجلھ ى معرفت، شماره ى 

 .در صفحات بعدى این مقالھ استفاده شده...  اختالط در مدارس

. the american peoples encyelopedia (1950), v.389, p.614. &v. 5, p.753 . willysing 

goodsell op. cit, v.384, p.614. 



. c. a. eg, op. cit, v. 7. p.14 / willysing goodsell op. cit. 

مرتضى مطھرى، نظام حقوق زن : ك .تساوى حقوق زن و مرد، ر براى اطالع بیش تر بر معناى صحیح .[92]

 .172تا  159و  122و  114در اسالم، ص 

. feminism.(عقیده بھ برابرى زن و مرد و طرفدارى از زنان)  

 .197موریس دوبس و ھانرى پیرون، روان شناسى اختالفى، ترجمھ ى محمد حسین سرورى، ص  .[94]

 .33ص  .[95]

. j. c. w. op. citv. 6. p. 401. 

 .1364مرداد  13روزنامھ ى جمھورى اسالمى،  .[97]

. the american peoples encyclodia, v.5, p.200 

 .23، ص 135ایران جوان، ش  .[99]

سجاد : ك .براى اطالع بیش تر بر سخنان آقاى سروش درباره ى عشق زمینى و نقد نظرات ایشان، ر .[100]

 .عشق فیاضى، ھم گام با سروش

 .83، ص ...دكتر على اصغر احمدى، تحلیلى تربیتى بر روابط  .[101]

 .سیماى زن در جھان، ایاالت متحده ى امریكا .[102]

 .36ھمان، ص  .[103]

 .97ھمان، ص  .[104]

 .93ھمان، ص  .[105]

 .3ص . 29/7/47روز نامھ ى اطالعات  .[106]

 .321عھ ى پیش رفتھ ى صنعتى، ص رونالد اینگلھارت، تحول فرھنگى در جام .[107]

 .122و  121مسئلھ ى حجاب، ص  .[108]

دكتر كرمانى، : ك .؛ ھم چنین ر123دكتر سیداحمد احمدى، روان شناسى نوجوانان و جوانان، ص  .[109]

 .114و  115نوجوانى، ص 

 .167دكتر على قائمى، شناخت، ھدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، ص  .[110]

 .(شرح لمعھ(شرایع االسالم؛ و الروضة البھیة : مباحث حدود در كتاب ھاى فقھى مانند : ك .ر .[111]

 .139، ص 5الفقھ على المذاھب االربعة، عبدالرحمن الجزایرى، ج  .[112]

 .38ایور موریش، در آمدى بر جامعھ شناسى تعلیم و تربیت، ترجمھ ى غالمعلى سرمد، ص  .[113]

 .19، ص 1380شھریور  10، روزنامھ ى كیھان .[114]

مرتضى مطھرى، نظام حقوقى زن در اسالم؛ آیت هللا جوادى آملى، زن در : ك .براى مطالعھ ى بیش تر ر .[115]

 .آیینھ ى جالل و جمال

 



 

  روابط، از منظر دین و اخالق

  

  .ود قرار داده اندادیان الھى ھمیشھ با افراط و تفریط مبارزه كرده، راه میانھ و متعادل را در دستور كار خ

غریزه ى جنسى كھ قوى ترین و پر جاذبھ ترین نیاز ماّدى انسان بھ حساب مى آید، از این افراط و تفریط ھا بھ 

دور نیست و در منظر بعضى زشت و ناپسند و مذموم و در مسلك دیگر، تنھا ھدف زندگى ارضاى ھر چھ بیش 

  .تر آن است

زندگى را مى چشند كھ نسبت بھ خود و نیازھاى فطرى و طبیعى روشن است كھ كسانى مزه و طعم شیرین 

  .خویش، شناخت كامل داشتھ، براى برآورده ساختن این نیازھا، راه درست و معقولى انتخاب كنند

بى توّجھى بسیارى از جوانان نسبت بھ مسائل دینى و ضوابط اخالقى، از آن جا ناشى مى شود كھ مذھب را 

خواستھ ھاى طبیعى خود مى دانند و براى رسیدن بھ امیال و آرزوھاى خویش از مساوى با محرومیّت از 

ضوابط دینى گریزانند و اگر بدانند دین اسالم در عین تأكید فراوان بر عفّت و سالمت نفس، بھ نیازھاى طبیعِى 

رو ریختھ، با بشر پاسخ گفتھ است و محرومیّت جنسى را پیشنھاد نمى كند، دیوارھاى بى اعتمادى و بدبینى ف

  .آغوش باز پذیراى تعالیم حیات بخش اسالم خواھند بود

  .در این بخش، نظر دین اسالم را در این باره، در قالب پرسش و پاسخ بیان مى كنیم

  ]1[آیا براى جلوگیرى از تماس زن و مرد، زن باید در خانھ بماند و با مردان ھیچ گونھ تماسى نداشتھ باشد؟ 

بنابراین . ى آن است كھ بھ انسان حیات و پویایى بخشد و بھ او روح و بینش و جنبش دھدتعالیم اسالمى برا

تعلیماتى كھ اثر حیات بخشى ندارد و بر عكس مردگى و سكون ایجاد كرده، بشر را از جنبش و حركت باز مى 

زن خاّصى برخوردار احكام اسالمى از تعادل و توا] 2. [دارد و او را جامد و افسرده مى كند، از اسالم نیست

  .بوده، مطابق با روحیات و نیازمندى ھاى واقعى او تنظیم شده است

حرف زدن زن و مرد و برخورد آنان در زندگى روزمّره، بدون اشكال است؛ مانند روابطى كھ استاد و دانشجو، 

اختالط و روابط آزاد؛ اسالم مى گوید نھ حبس و ركود و نھ . در سطح جامعھ با ھم دارند... كارمندان ادارات و

صلى هللا (سنّت جارى مسلمین از زمان رسول خدا. بلكھ حضور زن در جامعھ جایز است؛ البتھ با حفظ حریم

» حریم«ھمین بوده است كھ زنان از شركت در مجالس و مجامع منع نمى شده اند؛ ولى ھمواره اصل ) علیھ وآلھ

  ]3. [و معبر، زن با مرد مختلط نبوده است در مساجد و مجامع، حتى در كوچھ. رعایت شده است

اسالم مى خواھد جامعھ عارى از ھر گونھ نگاه و رفتار ھوس آلود و سرشار از كار و فّعالیت و پیشرفت باشد و 

» جوادى آملى«آیت هللا . زن و مرد فارغ از دغدغدھاى شھوانى، بھ تحصیل و سایر كارھاى زندگى برسند

  :تماعى زن و مرد مى گوید درباره ى حدود و روابط اج

  :در بخش مسائل اجتماعى، قرآن ما را متوجھ كرده و مى فرماید 

گاھى تعّصب جاھلى یا رواج فرھنگ ناصواب یا تعّصب خام و مانند آن، بھ مرد این چنین تلقین مى كند كھ نمى 

 



  .تھ باشدتوان با زن در یك مؤسسھ ھمكارى كرد یا زن در جامعھ نمى تواند حضوِر فّعال داش

این گونھ از تعّصبات و رسومات جاھلى را كھ فرھنگ باطل است، : قرآن كریم در این زمینھ مى فرماید 

و اگر خوشتان نمى آید كھ آن ھا مانند شما سمتى ] 4[» ...و عاِشُرو ھُّن بالَمْعُروِف و اِْن َكِرْھتُُموھُنَّ ... «. بزدایید

ت و صحنھ ى درمان و پزشكى و صحنھ ى فرھنگ و تدریس حضور داشتھ باشند و در جامعھ و صحنھ ى سیاس

  ]5. [داشتھ باشند، این امر را تحّمل كنید؛ شاید خیر فراوانى در این كار باشد و شما نمى دانید

اسالم زن را در سایھ ى حجاب و سایر فضایل بھ صحنھ مى آورد تا معلّم عاطفھ، رقّت، درمان، لطف، صفا، 

دنیاى كنونى حجاب را از زن گرفتھ است، تا زن بھ عنوان بازیچھ بھ بازار بیاید و غریزه . وفا و مانند آن شود

  .را تامین كند

. زن وقتى با سرمایھ ى غریزه بھ جامعھ آمد، دیگر معلّم عاطفھ نیست؛ فرمان شھوت مى دھد، نھ دستوِر گذشت

كھ زن در جامعھ بیاید ولى باحجاب  لذا اسالم اصرار دارد. شھوت جز كورى و كرى چیزى بھ ھمراه ندارد

  ]6. [بیاید؛ یعنى بیاید درس عفّت و عاطفھ بدھد نھ این كھ شھوت و غریزه بیاموزد

ھر چند ھمیشھ نقش زن در خانواده و حضور مؤثر او از اھّمیّت ویژه اى برخوردار است، زن محور مھر و 

اط خانھ از وجود اوست و مادرى كھ چشم محبّت خانھ و قطب عواطف و احساسات زندگى بوده و شور و نش

  .امید جامعھ، بھ نسلى است كھ در دامان پاكش پرورش مى یابد

نكتھ ى دیگر آن كھ مفید بودن زن براى جامعھ، منحصر بھ كار در اداره و یا شركتى نیست؛ بلكھ اگر شخصى 

او در راستاى اعتالى اجتماع  یكى از مواردى را كھ جامعھ نیازمند آن است، بر عھده گیرد و ثمره ى تالش

باشد، حضور مفید دارد؛ ھمانند دانشمندى كھ یك عمر مشغول تحقیق و نگارش است، بدیھى است پرورش 

صحیح نیروى انسانى و تربیت درست آن از مفیدترین كارھا بوده و كار گشایى آن از مشاغل دیگر بیش تر 

گ عمومى و كاھش بزھكارى و انحرافات جوانان و پیشرفت تحصیلى جوانان و باال رفتن سطح فرھن. است

ھمھ ى این ھا بھ طور مستقیم بستگى بھ كانون خانواده دارد و زن مى تواند محورى ترین نقش را در ... اعتیاد 

  .سالمت خانواده ایفا نماید

ریھ بھ بنت یزید انصا» اسماء«در جمع یاران و اصحابش نشستھ بود؛ ) صلى هللا علیھ وآلھ(روزى پیامبر

نمایندگى از زنان بھ حضور پیامبر رسید و پس از ایراد خطبھ اى، درباره ى خانھ نشینى زنان و برخوردارى 

  .سؤال نمود... مردھا از فضیلت جھاد و حج و جمعھ و

شما تا كنون زنى بھ این فضیلت دیده اید : گفت ) در تحسین او(رو بھ اصحاب كرد و ) صلى هللا علیھ وآلھ(پیامبر

  :ھ در مسائل دینى این چنین سؤال كند؟ سپس رو بھ زن كرد و فرمود ك

اى زن برگرد بھ ھمھ ى زن ھایى كھ تو نماینده ى آن ھایى اعالم كن كھ مسئولیّت تربیت خانواده و تشكیل خانھ، 

ك نی) كھ چشم و گوش شوھر در بیرون بھ گناه نیفتد و دستش بھ خیانت باز نشود،(شوھردارى، حسن تبّعل، 

شوھر دارى كردن و حفظ خانواده و بھ دوش كشیدن اركان آن و حفظ فرزندان و اموال و تامین آبرو، معادل 

  ]7. [ھمھ ى آن فضایلى است كھ بر شمردى

در نتیجھ تبدیل خانواده از كانون تربیت جسم و جان آدمى بھ یك خوابگاه و محل استراحت افرادى كھ از كار 



  .از اشتباھات جامعھ ى امروزى است روزانھ خستھ و كوفتھ اند،

چرا بر منع صحبت خواھران با برادران اصرار مى شود؟ آیا حرف زدن دختر و پسر و مشورت با ھم حرام 

  ]8[است؟ 

اسالم صحبت نمودن زن و مرد و برخوردھایى را كھ الزمھ ى رسیدگى بھ : در پاسخ پرسش پیشین گفتھ شد 

، دختر و پسر نیز مى توانند بھ صورت عادى و عارى از ھر گونھ شائبھ ى كارھاى روز مّره است حرام ننموده

  .جنسى، با ھم سخن بگویند؛ ھم چنان كھ با جنس موافق خود صحبت مى نمایند

ھمان . البتّھ اگر حساسیّتى در این باره وجود داشتھ باشد، بھ روحیّات و سن و شرایط ویژه ى آن دو بستگى دارد

یان شد، دختر و پسر با رسیدن بلوغ، سرشار از غرایز و عواطف بوده، از ھم طور كھ در بخش اول ب

در این سن، حكومت و سلطھ ى غرایز جنسى فراگیر مى شود و بر اعمال و رفتار و . تأثیرپذیرى بسیارى دارند

  .اندیشھ ى جوان سایھ مى افكند

شود كھ آنان ھر لحظھ بھ دنبال  احساس نیازى كھ در جوانان نسبت بھ جنس مخالف وجود دارد، باعث مى

  .پاسخى براى ارضاى آن و جبران كمبود روحى ـ روانى باشند

در بسیارى از برخوردھا، دختر و پسر، ھر چند بھ بھانھ ھاى گوناگون با ھم آشنا مى شوند، اما اندك اندك 

و . ى خاّصى پیدا مى كندبراساس تسلّط طبیعى غرایز، نگاه و سخن و رفتارشان رنگ و بویى دیگر گرفتھ، معنا

  .چھ بسا بعد از مدتى بھ یكباره متوجھ مى شوند، عواطف و احساسات آنان بازیچھ ى ھوس شده است

  .با توجھ بھ مطالب فوق و آن چھ در بخش دوم گذشت، حّساسیّت جامعھ و خانواده ھا معنا پیدا مى كند

وگیرى از روابط نامشروع چھ راه حلّى پیشنھاد مى از آن جا كھ اسالم روابط آزاد را توصیھ نمى كند، براى جل

  ]9[نماید؟ 

  :برخى مى گویند 

بى اعتنایى بھ ھمھ ى ارزش ھا چاره ى رفع تعارضات یك جامعھ ى تكثرگراى فرھنگى است؛ ھم چنان كھ 

امروزه در خارج از كشور، روابط بیرون از محدوده ى زناشویى، و ھم جنس بازى، امرى روا شمرده مى 

  ]10. [شود

  راه ھاى ارضاى غریزه ى جنسى

  :براى پاسخ گویى بھ نیازھاى جنسى دختر و پسر دو راه وجود دارد 

ازدواج قانونى و شرعى؛ زن و شوھر با عشق و محبّت و شادى، زندگى مشترك را پایھ گذارى كنند و از . 1

نون خوشى ھا و كامیابى ھاى جنسى شیرینى ھاى زندگى و لذایذ مشروع بھره مند گردند و كانون زناشویى را كا

قرار دھند و حّداكثر سعى خود را براى لّذت بخش نمودن این كانون صرف نمایند؛ اّما اجتماع بیرون، باید محیط 

  .كار و فّعالیّت و برخوردھاى دیگر باشد

نى بھ اجتماع بى بندوبارى و ھرج و مرج جنسى؛ لذایذ و كامیابى ھاى جنسى از محیط خانواده و ھمسر قانو. 2



آماده ى انواع كامیابى ... بزرگ كشیده شده، كوچھ و خیابان و مغازه ھا و محیط ھاى ادارى و مراكز تفریحى و 

  .بوده و دختر و پسر آزادانھ با ھم ارتباط داشتھ باشند... ھاى جنسِى نظرى و لمسى و

  اسالم و آرامش غریزه ى جنسى

  

  ارتباط قانونى و انضباط جنسى. الف

ابق آیین اسالم، در آغاز ھر ارتباطى باید تعھّدى میان افراد بھ صورت رسمى وجود داشتھ باشد؛ ھر چند این مط

ارتباط، ) بھ صورت عقد دایم و یا موقّت(بعد از انجام این تعھّد . دوستى ھا موقّت و براى زمانى محدود باشد

نباشد، عقد موقّت و نامزدى شرعى، بھترین راه  جایز و پسندیده است و در صورتى كھ شرایط ازدواج دایم مھیّا

حل است؛ و بر اندیشمندان و مسئوالن جامعھ الزم است كھ فرھنگ عمومى را بر مبناى احكام واقعى اسالم رشد 

  .و تعالى بخشند

در سایھ ى روابط قانونى، از ھرج و مرج جنسى و بى بند و بارى جلوگیرى شده، بھ نیازھاى طبیعى نیز 

  .رست داده مى شودپاسخى د

اشباع غرایز و سركوب نكردن آن، یك مطلب است و آزادى جنسى و رفع مقررات و موازین اخالقى مطلب 

مى توان امیال غریزى را بھ حّد كافى اشباع كرد و پاسخ گفت و جلوى ھیجان ھاى بى جا و ناراحتى ھا و . دیگر

  ]11. [فتاحساس محرومیت ھا و سركوب شدن ھاِى ناشى از آن را گر

اسالم اصرار فراوانى دارد كھ محیط خانوادگى آمادگِى كامل براى كامیابى زن و شوھر داشتھ باشد و دختر و 

پسرى كھ پیمان عشق و زناشویى مى بندند، در زیر سایھ ى محبّت و وفادارى، از لّذت ھاى زندگى بھره مند 

ند كھ با خروج از خانھ، ھمھ ى ھیجان ھا فرو خفتھ گردند و خواستھ ھاى یك دیگر را بھ گونھ اى بر آورده ساز

باشد و محیط اجتماع، محل كار و فّعالیّت و تالش براى رشد و تعالى فرد و جامعھ بوده و از ھر نوع كامیابِى 

و تمتّعات جنسى از غیر ھمسر قانونى و ] 12[فلسفھ ى تحریم نظربازى . جنسى در آن محیط خوددارى شود

  .و تبّرج زن براى بیگانھ ھمین است] 13[حرمت خود آرایى 

اما كشورھاى غربى راه دوم را انتخاب كرده و كامیابى ھاى جنسى را از كانون خانوادگى بھ محیط اجتماعى 

و امثال آنان، » فروید و راسل«كشانده اند و بھ نام آزادى، لیبرالیسم جنسى را رواج داده اند و بر اساس نظر 

شھوترانى را پذیرفتھ اند و اكنون شاھد آثار ھولناك و مخّرب آن مى باشند كھ آمار آزادى بى قید و شرط و 

شاھد ... فاجعھ ھاى شھوانى در روزنامھ ھا و رسانھ ھا و نوع روابط ناھنجار دختر و پسر، و مرد و زن و 

  ]14. [گویاى این مطلب است

دا شده در زبالھ دان ھا و توالت ھا، اگر بر فرض، از وجود فرزندان نامشروع، بى سرپرست، نوزادان پی

كورتاژھا، قتل ھا و ضایعھ ھاى دیگر اخالقى و انسانى آزادِى جنسى چشم پوشى كنیم و ھمھ را فراموش شده 

بگیریم، با این فاجعھ ى بزرگ، كھ شخصیّت انسانِى زن، نابود شده، تبدیل بھ توپ شھوانى مى شود كھ ھر 

  ھا و قّوه ى شھوانى مرداِن شھوتران است، چھ كنیم؟لحظھ مورد حملھ ى چشم ھا و لمس 



با بازیچھ شدن زندگِى پر از آمال و اھداف انسان كھ باید بھ سوى كمال و تعالى رشد نماید، چھ مى توان نمود؟ 

در چنین جامعھ ى پر التھابى از در و دیوار آن، از كوچھ و خیابان و مدارس و اداره ى آن، جز شھوت و خود 

ناز و نیاز چیز دیگرى دیده نمى شود و ھمھ چیز در عین رنگارنگ بودن تنھا یك رنگ دارد؛ آن ھم نمایى و 

تنھا مالك، منافع شخصى و لّذت فردى است و این كھ چھ . لّذت بیش تر، با غفلت كامل از عواقب و پیامدھاى آن

اگر بتوان ادعا نمود كھ حداقل . ردبر سر دیگران و جامعھ و فرھنگ و آینده ى نسل بشرى مى آید، اھّمیّتى ندا

در كامیابى جنسى و ارضاى كامل شھوات و عشق و دوستى مّوفق بوده اند، خوب است؛ اما در ھمین یك مورد 

  :در این باره مى گوید » مطھرى«متفّكر شھید . نیز با مشكل رو بھ رو ھستند

ھ مفھوم واقعى را مى میراند و طبیعت در مورد غریزه ى جنسى و برخى غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق ب

در این مورد ھر چھ عرضھ بیش تر گردد، ھوس و میل بھ تنّوع افزایش مى یابد . را ھرزه و بى بندوبار مى كند

راسل در كتاب زناشویى و اخالق اعتراف مى كند كھ عطش روحى در مسائل جنسى، غیر از حرارت ... 

  ].15[بد، حرارت جسمى است نھ عطش روحى آن چھ با ارضا تسكین مى یا. جسمى است

  :تصریح دارد » ویل دورانت«و 

میل بھ تنّوع، گر چھ از ھمان آغاز در بشر بوده، ولى امروزه بھ سبب اصالِت فرد در زندگِى نو و تعّدد 

  ]16. [محّركاِت جنسى در شھرھا و تجارى شدن لّذت جنسى، ده برابر گشتھ است

  ھدایت و حمایت جوان. ب

  :عقیده ى اسالم براى آرامش غریزه دو چیز الزم است بھ 

ارضاى غریزه در حّد حاجِت طبیعى؛ ازدواج دایم بھ عنوان راه حل اساسى و ازدواج غیر دایم در شرایط . 1

  .خاص

  ]17. [جلوگیرى از تھییج و تحریِك آن در سطح جامعھ و رسانھ ھا. 2

نگى و ورزشى و گسترش آن، مى تواند نقش بسیار مؤثّرى در البتھ ایجاد میدان سالم فّعالیّت اجتماعى، فرھ

كنترل و ھدایت نیروى جوان داشتھ باشد و در صورتى كھ این میادین، مطابق با موازین اخالقى و بھ دور از 

اختالط و ھم دوشى برپا شود، توّجھ جوان را از مسائل جنسى بھ سوى خود معطوف داشتھ، سبب سالمت و 

  .رشد او خواھد شد

در نتیجھ مى بینیم، تعالیم دینى ما بھ این نیازھا توّجھ نموده و بھ آن ھا پاسخ درست داده است؛ ولى اگر در 

اجراى دستورھاى الھى و راه كارھاى دینى، ھنوز مشكلى باقى است، این ایراد بھ جامعھ و افراد آن باز مى 

نى و عدم رعایت ضوابط اجتماعى و یا خانوادگى بنابراین جوانانى كھ مّدعى سنت شك. گردد؛ نھ بھ دین اسالم

اند، چھ خوب است در راه صحیح و شرعى آن گام برداشتھ، خویشتن و جامعھ را از ناپاكى و انحراف دور نگھ 

  .دارند

  دیدگاه اسالم درباره ى مسائل جنسى چیست؟ آیا مسئلھ ى جنسى امرى پلید و مذموم است؟



ین را بھ یك دیگر یكى از نشانھ ھاى بارز وجود پروردگار، و نكاح را سنّت براى ما مسلمانان كھ عالقھ ى زوج

مى دانیم، ھنگامى كھ مى شنویم، بعضى از آیین ھا عالقھ ى جنسى را پلید، و آمیزش ) صلى هللا علیھ وآلھ(پیامبر

. ب مى شویمموجب تباھى و بھ دور از اخالق مى دانند، دچار تعجّ ) حتى با ھمسر شرعى و قانونى(جنسى را 

]18[  

  :، فیلسوف اجتماعى مشھور مى گوید »برتراند راسل«

عوامل و عقاید مخالف جنسیّت، در اعصار خیلى قدیم وجود داشتھ و بھ خصوص در ھر جا كھ مسیحیّت و ... 

فدارى و در نقاط دیگر دنیا ادیان و راھبانى بوده اند كھ طر.... دین بودا پیروز شد، عقیده ى مزبور تفّوق یافت 

در میان یھودیان و بدین طریق یك نھضت عمومى ریاضت در دنیاى » اسنیت ھا«از تجّرد مى كرده اند، مانند 

  ]19. [ [و تجّرد، ارزش قلمداد شده و عقاید تحقیرآمیزى راجع بھ زن رواج یافت. ]قدیم ایجاد شد

ى از طرف دیگر بھ وجود آورد و این عقاید، كشمكش جانكاھى میان غریزه ى جنسى از یك طرف و عقاید مذھب

  .موجب غربت دین گردید

اما در منطق عالى اسالم، كوچك ترین اشاره اى بھ پلیدى عالقھ ى جنسى و آثار ناشى از آن نشده است؛ بلكھ 

اسالم تمام تالش خود را براى تنظیم این عالقھ بھ كار برده است و اگر نكوھشى درباره ى مسائل جنسى در 

ده مى شود، درباره ى نگاه استقاللى و ھدف قرار گرفتن آن است و در واقع نكوھش شھوترانى و متون دینى دی

  .غرق شدن در دریاى ھوس و انحراف غریزه از راه ھاى مشروع است

در منظر دین، عالقھ مندى و كشش درونى بھ مسائل جنسى، مردود نبوده، با معنویّت و روحانیّت منافات ندارد؛ 

  ]20. [و خوى انبیا معّرفى شده استبلكھ جزء خلق 

  ]21. [در قرآن كریم عالقھ ى زوجین بھ یكدیگر از نشانھ ھاى بارز وجود پروردگار بیان گردیده است

، محبّت - طبق روایات فراوانى كھ رسیده است  -) علیھم السالم(و ائّمھ ى اطھار) صلى هللا علیھ وآلھ(رسول اكرم

و روش كسانى كھ میل بھ ] 22. [در كمال صراحت اظھار مى كرده اند و عالقھ ى خود را بھ ھمسر خویش

اسالم، التذاذ و كام جویى زن و شوھر از یك دیگر را نھ . رھبانیّت پیدا نموده بودند را سخت تقبیح مى نمودند

  ]23. [تنھا تقبیح نكرده؛ بلكھ ثواب ھایى ھم براى آن قائل است

انگیز باشد اگر بشنود اسالم مزاح و و مالعبھ ى زن و شوھر، آرایش شاید براى یك غربى و غرب زده، شگفت 

زن براى ھمسر و پاكیزه بودن شوھر براى زن را مستحب مى داند و زنى را كھ در آرایش و زینت براى 

شوھرش كوتاھى كند و ھم چنین مردانى را كھ در ارضاى زن خود بى توجھ باشند، مورد نكوھش قرار داده 

  ]24. [است

نتیجھ، آن چھ مذموم است بى بندوبارى و انحراف است كھ ھم شخصیّت و كرامت زن و مرد را نابود مى  در

كند و ھم خانواده را كھ مركز ویژه ى تربیت فرزند، و مكان امنى براى پرورش نسل آینده است، از بین مى 

  .برد

  اھداف ازدواج چیست؟ و چھ آثار و فوایدى دارد؟



]25[  

تیم، خداوند در قرآن، خلقت زن و شوھر و محبّت و موّدت میان آن ھا را از نشانھ ھاى حكمت ھمان گونھ كھ گف

  ]26. [خود معرفى مى كند

ھیچ كانونى در اسالم بر پا نشده كھ نزد خداوند محبوب تر و «: مى فرماید ) صلى هللا علیھ وآلھ(پیامبر اكرم

دو ركعت نماز انسان متأھّل «: مى فرماید )علیھ السالم(و ھم چنین امام صادق] 27[» .عزیزتر از ازدواج باشد

  ]28[» .افضل و باالتر از ھفتاد ركعت نماز انسان مجّرد است

ازدواج بھترین پاسخ بھ نیازھاى جنسى و عاطفى انسان است و ھدف ھا و نیازھاى بى شمارى را تأمین مى كند 

سكون، تأمین نیازھاى جنسى، بقاى نسل، تكمیل و  كھ از جملھ ى مھم ترین ھدف ھاى ازدواج نیل بھ آرامش و

. تكامل فردى و اجتماعى، سالمت و امنیّت و سرانجام، تأمین نیازھاى روانى و اجتماعى فرد را مى توان نام برد

]29[  

  اھداف ازدواج

نیاز بھ آرامش كھ ریشھ در سرشت آدمى دارد، بر اساس : ایجاد محیطى خصوصى براى آرامش و آسایش . 1

ازدواج در حقیقت، . تعلیم مكتب اسالم یكى از مھم ترین و شاید اّولین انگیزه ى ازدواج محسوب مى گردد

كانونى تشكیل مى دھد كھ در آن، زن و مرد احساس آرامش كنند؛ زیرا زنان و مردان آرامش دھنده ى روانِى 

ما ھمسرى از جنس خودتان بیافرید تا با یكى از نشانھ ھا این است كھ براى ش«: یك دیگرند و خداوند مى فرماید 

  ]30[» .او انس گیرید و در كنارش آرامش بیابید

انسان داراى مجموعھ اى ازنیازھا و غرایز است كھ عدم ارضا و یا نقص در ارضاى : تأمین نیازھاى جنسى . 2

ین غریزه است و ھر كدام از آن ھا موجب ایجاد تزلزل در شخصیّت مى گردد و ازدواج، بھترین پاسخ بھ ا

اسالم، غرق شدن در ھوى . رھبانیّت و پس زدن آن صحیح نیست؛ زیرا پیامدھاى مختلف روحى و جسمى دارد

و ھوس و ارضاى آزاد و نامشروع را صحیح نمى داند، چون جز تشنگِى سیرى ناپذیر و تنّوع طلبى و 

أمین نیاز جنسى توّجھ نمود، اما نھ تنھا اضطراب، چیز دیگرى در پى نخواھد داشت؛ بنابراین باید بھ ضرورت ت

  .از بعد ماّدى و جسمانى؛ بلكھ در نتیجھ ى تأمین صحیح، فرد از لحاظ روانى و اخالقى نیز بھ آرامش مى رسد

بنابراین فرد پس از ازدواج مى تواند این غریزه ى مھّم حیاتى را با شیوه اى مطلوب و معقول و اجتماع پسند 

  ]31. [ى آن، بھ آرامش دست یابد ارضا كند و در سایھ

آدمى در ھر سن و مرحلھ اى از حیات خویش، بھ محبّت احتیاج دارد و عالقھ مند : دوستى و محبّت و عشق . 3

  :استاد شھید مطھرى در این باره مى گوید ] 32. [است كھ دیگران بھ او مھر بورزند

چ چیزى نمى اندیشیدند مگر آنچھ مستقیماً بھ شخص پسر و دخترى كھ ھیچ كدام آن ھا در زمان تجّردشان در ھی

خودشان ارتباط داشت، ھمین كھ بھ ھم دل بستند و كانون خانوادگى تشكیل دادند، براى اّولین بار خود را بھ 

شعاع خواستھ ھایشان وسیع تر مى شود و چون صاحب فرزند . سرنوشت موجودى دیگر عالقھ مند مى بینند

  ]33... [عوض مى شود شدند، بھ كلّى روحشان 

كھ غریزه ى جنسى  -و اگر بھ اتّحاد روح زن و شوھر و عواطف صمیمانھ اى كھ تا آخرین روزھاى پیرى 



  .توجھ كنیم بھ این نقش ازدواج بھتر پى مى بریم -فّعالیتى ندارد 

ت كھ نقص و ھیچ انسانى بھ تنھایى كامل نیست؛ بھ ھمین جھت پیوستھ در صدد این اس: تكمیل و تكامل . 4

كمبود خویش را جبران كند، جوانان با گزینش ھمسرى شایستھ، موجبات رشد و تكامل خود را فراھم مى كنند و 

درباره ى » شھید مطھرى«. در مسیر زندگى، از نظرات و تشویق ھا و حمایت ھاى یك دیگر بھره مند مى شوند

  :نقش تربیتى ازدواج مى گوید 

تو ازدواج و تشكیل خانواده پیدا نمى شود، در مدرسھ پیدا نمى شود، در جھاد یك پختگى ھست، كھ جز در پر

. نفس، نماز شب و ارادت نیكان پیدا نمى شود، این را فقط در ھمین ازدواج و تشكیل خانواده باید بھ دست آورد

]34[  

ش انسان ھا از انگیزه و میل بھ داشتن فرزند و تداوم نسل ھا و پرور: تولّد فرزند و بقاى نسل و سالمت آن . 5

  .اھداف مھّمى است كھ در طول دوره ھاى گوناگون، ھمواره عامل مھمِّ ازدواج و تشكیل خانواده بوده است

تشكیل خانواده، ایجاد كانون پذیرایى نسل آینده است و سعادت نسل ھا بستگى بھ وضع خانوادگى دارد و سالمت 

  ]35. [ى باشدامنیّت فرزندان در گرو استحكام خانواده م

خانواده كوچك ترین واحد اجتماعى و مقّدس ترین نھاد بشرى است و در : سالمت و امنیت فردى و اجتماعى . 6

بردارنده ى پاك ترین و عمیق ترین مناسبات انسانى است كھ براى سالمت و امنیّت و سعادت فرد و اجتماع، 

  ]36. [یك دیگر تشبیھ نموده است قرآن كریم زن و شوھر را بھ لباس. سودمند و ضرورى است

ھمان طور كھ انسان ھمیشھ با لباس است و لباس، ھم مایھ ى آراستگى و زیبایى و ھم جامھ ى ستر و عفاف 

لباس از ھمھ چیز بھ تن انسان نزدیك تر است و َمحرم تر؛ و آن گاه . اوست، زن و شوھر نیز ھمین گونھ اند

را از دیگران مى پوشاند و دور مى سازد؛ ھمان طور كھ از نوع لباس  ھمین لباس در عین نزدیكى بھ تن، بدن

فرد مى توان بھ شخصیّت و افكار او پى برد، از نوع ھمسرى كھ بر مى گزیند نیز مى توان بھ شخصیّت و 

  .ھویّت او پى برد

ند و بار، رابطھ تفاوت دختر و پسرى كھ تشكیل خانواده مى دھند با دختر و پسرى كھ در یك جامعھ ى بى ب... 

ى جنسى بر قرار مى كنند، این است كھ زن و شوھر مطابق تمثیل قرآنى در حكم لباس یك دیگر و مایھ ى عفت 

  ]37. [و پوشیدگى ھم مى باشند و حال آن كھ دو تاى دیگر موجب برھنگى و بى عفتى یك دیگر مى شوند

  :اده در زمینھ ھاى مختلف مى گوید ، جامعھ شناس غربى معاصر، درباره ى نقش خانو»ایور موریش«

مناسبات جنسى و عاشقانھ براى انسان . برخى از وظایِف روانى و اجتماعى، در نقش تربیتى خانواده مستترند«

نیاز اساسى محسوب مى شود و ھر چند واضح است كھ مى توان این نیازھا را در خارج از نھادھاى خانواده و 

نكتھ نیز واضح است كھ ارضاى كامال نامحدود خواستھ ھاى جنسى، بھ فرو ازدواج بر آورده كرد؛ ولى این 

خانواده واحد بسیار تخّصصِى تأمیِن محبّتى است كھ بھ . ... پاشى نظام جامعھ و مناسبات آن منجر مى شود

تحقّق این امر ھنگامى است كھ زن و مرد در شرایط امروزى، . حصول اطمینان از ثبات عاطفى كمك مى كند

  .ندگى موفّقیت آمیز داشتھ باشندز

  ]38. [ثبات عاطفى در بلند مدت، بسیار بیش تر از ھیجانات جسمانى براى انسان جنبھ ى حیاتى دارد



  :درباره ى نقش ازدواج مى گوید » ویل دورانت«

اگر با جوانى خرد و تعقّل یار مى بود، عشق را از ھر چیزى گرامى تر مى داشت و روح و جسم را براى 

پذیرایى عشق، تمیز و پاكیزه نگاه مى داشت و ایّام عشق را با ماه ھاى نامزدى طوالنى تر مى ساخت و آن را با 

اگر عقل و . ازدواِج پر از آداب و تشریفات، تضمین مى كرد و با تصمیم و جدِّ تمام، ھمھ را پیرو آن مى ساخت

ص تقویت مى كرد و با فداكارى عمیق تر مى حكمت با جوان بود، عشق را عزیز مى داشت و آن را با اخال

  ]39. [ساخت و با آوردن فرزند بھ آن حیات و زندگى مى بخشید

پس تا انسان زنده است و زندگى مى كند، نیازمند یار و یاورى مھربان و رفیقى ھمدل و ھمراه و پشتیبان لحظھ 

بین اسالم بر ازدواج تاكید فراوانى این جاست كھ دین م. ھاى تنھایى است و ھمسر انسان بھترین فرد است

  .بر آن توصیھ مى نمودند) علیھم السالم(و سایر معصومین) صلى هللا علیھ وآلھ(داشتھ، پیامبر اكرم

آیا در آن بحران فكرى و روحى و جسمى و تزلزل شخصیّت، . انسان با سّن بلوغ باید زادواج كند: مى فرمایند 

  ]40[ر نیست تا فراھم شدِن شرایط مناسب صبر كنند؟ ازدواج موفّقیت آمیز است؟ آیا بھت

نوجوانان در این دوره، تمایالت و خواھش . فرایند بلوغ، یكى از حساس ترین دوره ھاى زندگى ھر فرد است

  .ھاى گوناگون و متفاوتى داشتھ، این دوران براى آنان نوعى تولد مجّدد بھ حساب مى آید

ّول انسان را یك پدیده ى مداوم و پیوستھ نمى دانند؛ بلكھ آن را متشكل از عّده اى از روان شناسان، رشد و تح

است كھ مى توان آن را نوعى بحراِن » بلوغ«مراحل و دوره ھاى مختلف مى دانند كھ از جملھ دوره ھاى آن 

  .تو حّد فاصلى میان كودكى و بزرگى اس] 41. [بلوغ نامید كھ با آن، بى سروسامانى روانى آغاز مى شود

اما در مقابل این گروه، برخى دیگر از روان شناسان، رشد را امرى مداوم و پیوستھ مى دانند كھ از كودكى 

شروع شده، بدون انقطاع، ادامھ داشتھ، در ھنگام بلوغ، آھنگى سریع تر مى یابد؛ بنابراین آن را نمى توان 

  :چرا كھ ] 42. [بحران بلوغ نامید

و انقالب عمیق و شدید شخصیّتى را نمى گذرانند و تحّمل بلوغ بر حسب وضعیّت  كلّیھ ى نوجوانان، بحران. 1

  .اجتماعى و شخصى افراد مختلف تغییر مى كند

  .را نمى توان، بحران در تمام زمینھ ھاى روانى و رفتارى دانست) زیستى(تغییرات بیولوژیك . 2

ر بھ دوره ى بلوغ نمى دانند و نشانى از در روان شناسى اجتماعى و تحلیل روانى، تعارض ھا را منحص. 3

  .بحران خاّصى در دوره ى بلوغ نمى بینند

پس بھ صورت كلّى و فراگیر نمى توان قائل شد كھ ھمھ ى نوجوانان و جوانان دچار بحران شدید فكرى و تزلزل 

ان شناسان، شخصیّت مى شوند؛ بھ صورتى كھ قادر بھ تصمیم گیرى درست نیستند، و ھمین دو دستھ شدِن رو

مى تواند شاھدى بر عمومیّت نداشتن این قضیّھ باشد كھ ھمھ ى جوانان دچار این بحران نشده، بلكھ بھ دو گروه 

اما بر این نكتھ نیز ادغان مى كنیم كھ جوانى، بدون دغدغھ ھاى مختلف روحى و فكرى نیست و . تقسیم مى شوند

ل دھنده ى شخصیّت و ھویّت اوست و او در پى جوان در پى جستوجوى مفاھیم و صفاتى است كھ تشكی

بازسازى و پى ریزى ھویّت شخصى است و از جملھ مشغلھ ھاى ذھنى او اھداف بلند، انتخاب شغل، رفتار و 

  ]43. [تمایل جنسى و مذھب و ارزش ھاى اخالقى است



آدمى سایھ انداختھ، بدیھى است، ھمان گونھ كھ گفتیم، در ایّام جوانى، شوِق جنسى و احساسات، بر روان 

در این میان، التھاب و ھیجان چنان بھ . ناخودآگاه بھ رفتار و سخن و نگاه جوان رنگ و لعاب دیگر مى بخشد

  .اوج مى رسد كھ آھنگ صدا و رفتار و حركات را تحت تأثیر قرار مى دھد

را ضمیمھ كنیم در مى یابیم ...) فیلم و عكس و(و اگر بھ این بیدارى طبیعِى غریزه، محّركاِت عصر ارتباطات 

كھ كفِّ نفس و صبر، بسیار مشكل است و اگر این تمایالت شدید از راه صحیح و قانونى ارضا نشود، امكان 

انحراف جوان مى رود و این انحراف، اغلب بھ صورت كام جویى بدلى تجلّى مى كند كھ آثار مخّربى بر روح و 

از جملھ ى انحرافات، ابتال بھ خودارضایى، . را بھ خطر مى اندازد روان و جسم او نھاده، سالمت فرد و جامعھ

  .ھم جنس بازى، خود فروشى و چشم چرانى را مى توان نام برد

حال باید بدانیم با طبیعت و غریزه چھ رفتارى كنیم؟ آیا طبیعت حاضر است خواستھ ھاى خود را بھ تأخیر 

  یم، غریزه ى جنسى ما را رھا مى كند؟بیندازد؟ آیا تا ما آمادگى الزم را تحصیل نكرد

آیا باید بھ خاطر خطرات ناشى از دوران بلوغ، از ازدواج سرباز زد و رھبانیّت و یا انحراف در مفاسد را 

  پذیرفت؟

این جاست كھ بسیارى از دست اندركاران امور جوانان، ازدواج را بھ عنوان تنھا راه صحیح و كامل، پیشنھاد 

ند كھ جامعھ، دولت و خانواده، باید تمام تالِش خود را براى تسریع در امر ازدواج جوانان نموده، بر این باور

خود جوانان نیز خواستار تسھیالت ھر چھ بیش تر در این امرند تا پاسخ گوى نیازھاى روحى و . معطوف سازند

آن را مایھ ى سالمت دین و بنابراین دین حیات بخش اسالم تأكید فراوانى بر ازدواج داشتھ، . جسمى آنان باشد

البتّھ تنھا بلوغ جسمى را نمى توان شرط ازدواج دانست؛ بلكھ رسیدن بھ سّن رشد نیز ] 44. [روان جوان مى داند

  :در این باره مى گوید ) رحمھم هللا(»مطھرى«شھید . الزم است

. شند، اختیاردار خود ھستنداز نظر اسالم مسلّم است كھ پسران اگر بھ سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد با

]45[  

از شرایط الزم ازدواج، شناخت درست دختر و پسر از یك دیگر و رعایت شرایط ھمسانى در مسائل اعتقادى و 

خانوادگى و تحصیالت است و جوان و نوجوان مى تواند براى جبران ضعف ھاى ناشى از این دوره، از كمك 

  .از تجارب آنان بھره مند شود خانواده و مشاوران دلسوز استفاده نموده،

در پایان، خاطرنشان مى شود كھ نقش ازدواج در رشد و تعالِى فكرى و روحى جوانان، نباید مورد غفلت واقع 

. ازدواج، ظرفیّت ھا و استعدادھاى خفتھ ى جوان را شكوفا كرده، بھ آھنگ رشِد آن سرعت مى بخشد. شود

ال خود دقیق تر شده، سریع تر بھ پختگى اجتماعى مى رسد و نسبت جوان با احساس مسئولیّت در رفتار و اعم

  .بھ مسائل جامعھ نیز حساس تر مى شود و با دقت و تیزبینى بیش ترى بدان ھا مى پردازد

بھترین زمان براى ازدواج چھ سنّى است؟ آیا ازدواج در اوایل جوانى با شرایط كنونى جامعھ مناسب است؟ 

]46[  

سان را بھ گونھ اى آفرید كھ بدون ھمسر، ناقص است و براى رشد و تعالى و پاسخ گویى پروردگار عالم، ان



  .درست بھ نیازھاى روحى و جسمى، نیازمند تشكیل خانواده مى باشد

زمان مناسب، : در پاسخ باید گفت » چھ زمانى ازدواج كنیم؟«ھمیشھ براى جوان این پرسش مطرح است كھ 

ھر زمانى كھ از . عقلى در انسان بھ كمال برسد و انسان بھ حّد رشد رسیده باشدھنگامى است كھ بلوغ جنسى و 

درون انسان، این نیروى فطرى و غریزى، نداى طلب سرداد و احساس نیاِز روحى و جسمِى انسان را گوشزد 

  .ستنمود و خویش را آماده ى قبول مسئولیّت احساسات و عواطف طرف مقابل مّعرفى نمود، ھنگام ازدواج ا

ھر كس مى تواند بھ خوبى این ندا را از درون خود بشنود؛ البتھ بھ شرطى كھ این نیرو در اثر بعضى عوامل، 

  .كھ باعث بلوغ زودرس مى شوند، منحرف و بیمار نشده باشد

كسى كھ بھ خوبى غوغاى درونش را درك مى كند و احساس نیاز بھ ھمسر را ھم چون غذاى روزانھ لمس مى 

وى جنس مخالف كشیده مى شود و ھمیشھ غرق در افكار و رؤیاھا، دل نگران تنھایى و پریشانى خود كند و بھ س

است و بھ خوبى مى داند كھ ایام بّچگى، گذشتھ و تحّولى در او بھ وجود آمده و دایم بھ دنبال گم شده اى است كھ 

ار با تمام وجود دركش كند، آرامش بخش لحظھ ھاى سكوت و تنھایى او باشد و ھمچون یار و یاورى غمخو

. چنین كسى بھ بلوغ الزم براى ازدواج رسیده است و تأخیر در آن جز پشیمانى و حسرت ارمغان دیگرى ندارد

البتھ جوانى كھ ھنوز ازدواج را نوعى بازى كودكانھ مى پندارد و تنھا ھدف آن را تخلیھ ى نیروى تحریك شده 

  .نوز بھ بلوغ فكرى الزم نرسیده استاز محّركات گوناگون، تلقّى مى كند، ھ

جوان باید بھ این نكتھ برسد كھ در كنار ھمسر، جداى از آن كھ بھ نیازھاى روحى و جسمى خود پاسخى درست 

مى دھد، در مقابل سالمت جامعھ ى امروز و آینده مسئول است؛ بنابراین در انتخاب ھمسر باید دقّت الزم را 

تعھّدى عمیق و مقّدس، بھ سوى ایجاد كانونى گرم و با صفا براى تأمین نیازھاى  نموده، فردى را برگزیند كھ با

  .روحى و روانى و جسمى و تربیت نسل آینده، گام بردارد

چھ بسا جوانانى با رسیدن بھ بلوِغ الزم، احساس نیاز نموده، خویشتن دارى برایشان مشكل است، اما بھ سبب 

بسى . مالى و بھ ویژه با عدم مساعدت خانواده، تن بھ ازدواج نمى دھندفضاى جامعھ و بھ خیال عدم استقالل 

روشن است چنین جوانى كھ بھ بھانھ ھاى تحصیل و مشكالت مالى و ھزینھ ى جشن، ازدواج را بھ تأخیر 

 بیندازد، خواه ناخواه طراوات و طھارت روح او از بین رفتھ و بھ روابط غیر قانونى با جنس مخالف تن داده، بھ

انحراف كشیده مى شود كھ بھ اعتراف ھمھ ى روان شناسان و جامعھ شناسان، عواقب آن از ھر معضل دیگرى 

  .زیان بارتر است

  :جوان فرسوده اى مى گفت 

. اكنون برایم ھمسرى گرفتھ اند، بھ او میل ندارم و نمى توانم از او لّذت ببرم. چندین سال است كھ استمنا مى كنم

  ].47[ى كنم و این كار را بر مباشرت با ھمسر ترجیح مى دھم ھنوز ھم استمنا م

بھ اعتراف كارشناسان علوم تربیتى و علوم اجتماعى، ازدواج در سنین جوانى، بھترین راه حل براى سالمت 

دختر و پسر مى توانند با نامزدى شرعى، ھم از لذایذ زندگى بھره مند شوند و ھم عفاف و . فرد و جامعھ است

سم و روح را نگھ دارند و در عین حال، بھ خاطر این كھ مسئولیّت ھاى زندگى بر دوششان نیست، طھارت ج

  .ادامھ ى تحصیل دھند



بدیھى است در صورت ھمراھى و برنامھ ریزى درسِت خانواده ھا، مى توان این گونھ نامزدى را راه حّل 

دت زمان آن دقت نمود و مناسب با شرایط ھر چند باید در م] 48. [مناسبى براى وضعیت كنونى جامعھ دانست

  .و محیط افراد عمل كرد تا آثار سوئى از آن بھ بار نیاید

  آیا ھم كالم و ھم قدم شدن در حّد شرعى براى آشنایى قبل از ازدواج اشكال دارد؟

شما، در ابتدا باید اشاره نمود كھ منظور از ھم كالم شدن و ھم قدم شدن در حّد شرعى چیست؟ اگر منظور 

كھ در برخى از مناطق ایران مرسوم شده  - رابطھ ى رسمى و با موافقت خانواده و بھ صورت عقد موقّت است 

بلكھ از جھات مختلف مفید مى باشد و دختر و پسر مى توانند براى شناخت و تفاھم بیش تر . اشكالى ندارد -است 

بطھ اى غیر از آن باشد، دیگر شرعى نبوده و مانند اما اگر مراد، را. تالش نموده، آماده ى زندگى مشترك گردند

سایر دوستى ھا و رابطھ ھاست؛ اگر دختر و پسرى مراحل انتخاب را گذراندند و از جھات مختلف بھ نظرات 

مثبتى رسیدند و قصد ازدواج دارند، مى توانند با ھماھنگى خانواده ھا، با ھم صحبت و تبادل افكار كنند تا 

گیرند و در این صورت، ھم كالم شدن بدون اشكال است؛ البتھ فقط براى مدتى كھ الزم است، تصمیم نھایى را ب

  .معموال با یك یا دو جلسھ

در این جا الزم است یادآورى كنیم كھ ھدف بیش تر جوانان، بھ ویژه دختران در برقرارى ارتباط با جنس 

ى مشتركند؛ این دستھ از جوانان باید بدانند كھ مخالف، ازدواج بوده، در آرزوى یافتن ھمدلى صادق براى زندگ

ازدواج باید با دیدى باز و شناختى كامل از روحیّات و اخالق و سلیقھ ھاى یك دیگر صورت پذیرد تا دختر و 

پسر بھ اتّحاد و یكرنگى ھر چھ بیش تر رسیده، در فراز و نشیب زندگى، یار و یاور ھم باشند و بھ كمك عشق و 

اما چھ شناختى براى ازدواج الزم است و چگونھ مى توان بھ . در كوران مشكالت مقاومت نمایند محبّت راستین،

خصوصیّات واقعى طرف مقابل پى برد و از زوایاى مخفى اندیشھ و روحیّات و اخالق او سر در آورد؟ آیا بھ 

تر و پسرى كھ غرق در صرف اظھار محبّت بھ روش ھاى گوناگون، مى توان بھ ھمھ ى این ھا پى برد؟ آیا دخ

مى بینند  - كھ الزمھ ى این سن و سال است  -احساسات و غرایز بوده، ھمھ چیز را با خوش بینى و حسن نیّت 

مى توانند بھ شناخت الزم برسند؟ جداى از آن كھ غریزه ى جنسى و شھوات نیز بر دل و دیده ى آن ھا حكومت 

  .مى كند

اخت الزم را براى زندگى تأمین نمى كند و دو طرف را از الزامات و دوستى ھا و روابط قبل از ازدواج، شن

تعھّدھاِى درونى نسبت بھ عشق و خانواده و مسئولیّت زندگى و مقدار ظرفیّت ھاى روانى و اخالقى آن ھا باخبر 

  .نمى سازد؛ بلكھ شناختى سطحى و كامال عاطفى و احساسى است

ایمان و دین دارى، اصالت و شرافت : ھا و مالك ھاى اساسى، چون در شناخِت الزم براى ازدواج، باید معیار

خانوادگى، اخالق نیك و حسن معاشرت، رعایت ھمسانى و كفو بودن در مسائل فرھنگى، خانوادگى و اقتصادى 

را در نظر گرفت، و با مطالعھ بر روى خانواده ى طرف مقابل و اخالق و ایمان سایر اعضا و آشنایى با ... و

البتھ بھ دور از تسلّط غریزه ى جنسى و  -فرھنگى و تربیتى آنان و با صحبت ھاى رسمى با طرف مقابل بافت 

  .مى توان بھ شناخت الزم دست یافت -احساسات 



در صورتى كھ خانواده براساس آشنایى سطحى و خیابانى بنا شود، در معرض خطر از ھم گسستگى است و با 

كى از نشریات، حكایت ھشدار دھنده اى درج شده كھ مردى بعد از پنج ماه در ی. مشكل كوچكى متزلزل مى شود

  :زندگى مشترك، بھ دادگاه آمده بود تا ھمسرش را طالق دھد و در بیان علت آن مى گفت 

او در چگونگى آشنایى و . از ھمسرم شناخت كافى نداشتم و امروز دیگر نمى توانم زندگى ام را با او ادامھ دھم

چند وقت قبل از ازدواج با او، بر حسب تصادف، . در یك تولیدى پوشاك كار مى كنم: مى گوید  ازدواج خود

شماره ى محل كار مرا مى گیرد كھ براى اّولین بار پاسخ گوى تماس او مى شوم و دوباره این كار تكرار مى 

ریافتم كھ این ازدواج پیامد شود و نھایتاً بھ مالقات ھاى حضورى در خیابان و ازدواج مى انجامد؛ اما حاال د

  ]49. [خوبى ندارد

  :در مصاحبھ اى مى گوید » شیخى«دكتر 

حاصل مى شود، بیش تر در ھمان دوران پایدارند و .... عشق و عالقھ ھایى كھ اغلب در آشنایى ھاى خیابانى و 

. طالق مى انجامد ھنگام تشكیل زندگى، این قبیل دوست داشتن ھا بھ سردى مى گراید و در نھایت، برخى بھ

]50[  

پس بھتر است، از این گونھ دوستى ھا پرھیز نمود و بھ تعالیم تربیتى اسالم تمّسك جست و چشم و دل خود را 

پاك نگھ داشت و بھ ھنگام ازدواج، با مشاوره ى خانواده، با دخترى با ایمان و عفیف و خانوده دار ازدواج نمود 

  .و خود را از آلودگى ھا حفظ كرد

  ابط دو دانشجویى كھ با توافق خود و والدین قصد دارند در پایان تحصیالت با ھم ازدواج كنند، چگونھ است؟رو

اگر . ازدواج مھم ترین حادثھ ى زندگِى انسان است كھ خوش بختى و سالمت آینده، در گرو این تصمیم است

ھمراه بیابیم، مى توان گفت كھ بھ  بتوانیم یار و یاورى پاك و صادق براى زندگى مشترك برگزینیم و ھمدلى

روابط دو . نكتھ ى مھم، در یافتن شخص مناسب و شناخت صحیح از اوست. خوش بختى و شادى دست یافتھ ایم

اگر بدون خواستگارى رسمى و عقد شرعِى موقّت یا دایم باشد، از نظر  -ھرچند با توافق والدین  -دانشجو 

نگام كھ دو جوان بھ تفاھم رسیده و ھم دیگر را قبول دارند و دو خانواده حال در این ھ. شرعى توجیھ پذیر نیست

نیز موافقند، چھ خوب است این روابط بھ صورت رسمى در آورده شود كھ ھم سبب پایدارى و تعھّد عمیق شود 

ر و از تزلزل خارج گردد و ھم از نظر شرعى، نگاه ھا و روابط دوستانھ و عاشقانھ حرام نباشد و زوجین د

البتھ گفتنى . كمال آرامش روحى و روانى از گرماى وجود ھم لذت برده، خود را از آلودگى ھا مصون دارند

است كھ ازدواج باید با دیدى باز و شناختى كامل از روحیّات و سلیقھ ھاى فردى صورت گیرد و دختر و پسر از 

شناخت پیدا نمایند و ھر چھ این شناخت عمیق  اندیشھ ھا و زوایاى مخفى اخالق و رفتار یك دیگر، تا حّد امكان،

تر باشد، در زندگى بھ اتّحاد و وحدت بیش ترى رسیده، در فراز و نشیب زندگى با اندك نامالیمات و اختالف 

در ازدواج باید بھ معیارھایى كھ در پاسخ پرسش قبل ذكر شده، . سلیقھ، كانون گرم خانوادگى بھ خطر نمى افتد

  .تا بھ آینده اى سرشار از صفا و یكرنگى و محبّت دست یافتتوّجھ كافى نمود 



  ]51[چگونھ مى توان دوستى قبل از ازدواج را بھ صورت شرعى انجام داد؟ 

البتھ این مسئلھ در . یكى از مشكالتى كھ جامعھ ى امروزى با آن رو بھ روست، بحث ارتباط دختر و پسر است

مطرح شده و شاید منظور رابطھ اى است كھ مقدمھ ى ازدواج بھ  این سؤال، با عنوان دوستى قبل از ازدواج

  .حساب آید

بھ راستى چرا امروزه برخى از جوانان، بر دوستى و روابط اصرار م处ورزند و انگیزه ى اصلى آن ھا چیست؟ 

آیا غیر از این است كھ در حال حاضر، محّركات جنسى فزونى یافتھ و جلوه گرى و دلبرى و بدحجابى ھا 

اوان شده و نگاه ھاى ھوس آلود و حجب و حیا كم رنگ شده است؛ تا حّدى كھ بعضى از جوانان پاك و فر

معصوم و متشّرع ما نیز بھ دنبال راه حل شرعى براى این نوع كامیابى ھاى انحرافى و زودگذرند؟ البتّھ در 

ح آن، ارتباط قانونى و طبیعت انسان، كشش درونى بھ جنس مخالف وجود دارد كھ اسالم براى ارضاى صحی

ضابطھ مند را مطرح كرده و خواستار آن است كھ افراد در سطح جامعھ، بر اساس احترام متقابل و بر مبناى 

  .عواطف پاك و خالصانھ و بھ دور از ھوى و ھوس با ھم ارتباط داشتھ باشند

و در اثر غلبھ ى شھوانى باشد، در نتیجھ، حكم دوستى ھاى قبل از ازدواج، اگر تنھا براى كامیابى ھاى جنسى 

  .معلوم است

و اگر دختر و پسر بعد از شناخت اجمالى با فرد و خانواده ى او، احساس تفاھم نمایند و در ظاھر نیز مانعى بر 

سر راه ازدواج آنان نباشد و خودشان ھم قصد جّدى داشتھ باشند، مى توانند بھ صورت رسمى، بھ دور از مسائل 

ھ اى با ھم صحبت كنند تا بھ صورت دقیق با افكار و عقاید ھم آشنا شوند و بھتر است براى شھوانى، چند جلس

با ھم ارتباط داشتھ باشند تا آماده ى ) بعد از عقد موقّت یا دایم(آشنایى كامل، مدتى بھ صورت نامزدى شرعى 

  .زندگى مشترك گردند

  

، بھ آن عالقھ مندم، آما اجازه ى این كار را بھ خود جوانى ھستم كھ ھر گاه بھ ارتباط دختر و پسر فكر مى كنم

  ]52[نمى دھم؛ چھ كنم؟ 

آنچھ مھم . در بخش نخست و صفحات پیشین، درباره ى نیاز طبیعى دختر و پسر بھ یك دیگر مطالبى بیان شد

میل بنابراین كشش درونى بھ جنس مخالف و . است زمینھ سازى و ایجاد بسترى مناسب براى پاسخ بھ آن است

بھ دوستى و مصاحبت با آنان، امرى طبیعى است، اما نكتھ ى مھم در این است كھ آیا ارتباط و دوستى، نیازھاى 

روحى و روانى شما را بھ طور كامل ارضا مى نماید و یا این كھ براى حّل یك مشكل، گرفتار مشكالت متعّددى 

  مى گردید؟

خود اجازه ى ایجاد رابطھ نداده اید، از این تصمیم درست خود، اگر تا كنون بھ این كار اقدام نكرده اید و بھ 

خرسند باشید؛ زیرا جوانانى كھ بھ این راه كشیده مى شوند، اّولین چیزى كھ از دست مى دھند، گوھر ارزشمند 

 در پاسخ بھ پرسش ھاى قبلى درباره ى آثار و پیامدھاى منفى این گونھ روابط، بھ اندازه ى. عفاف و پاكى است

كافى سخن گفتیم كھ از جملھ ى آن ھا، كاھش آرامش روانى، استوارى اجتماع، تزلزل كانون خانواده و افزایش 

بنابراین درست است كھ جوانان بعد از بلوغ و بیدارى غرایز، بھ طور . فساد و انحرافات را مى توان نام برد



بط دوستانھ مى شوند تا روح و جسم آنان را طبیعى بھ جنس مخالف عالقھ مند مى گردند و خواستار ایجاِد روا

پاسخ درستى نبوده، مشكل جوانان را حل نمى كند و ھمان گونھ كھ ... آرامش بخشد، اما دوستى ھاى خیابانى و 

  .گفتیم، ازدواج، صحیح ترین راه است

نماید، و شخصیّت جوان با پذیرش پیماِن زناشویى و با مورد اعتماد قرار گرفتن، پیوستھ احساس ارزشمندى مى 

  .او تثبیت و استعدادھایش شكوفا مى گردد

. این تحّول، جوان را از انحرف در ھرزگى و بى برنامگى و اسراف و فرو رفتن در الك خود باز مى دارد

پسرى كھ ازدواج نموده است، دیگر در ھیچ غروبى دلش نمى گیرد و در روز تعطیل، بى حوصلھ و سر در گم 

ر كنار ھمسر و فرزند خود، در كنار ھمھ ى عشق و امید و در دنیایى از احساسات پاك، بلكھ د. نمى ماند

شادمانھ پرواز مى كند و اگر براى جوانى، شرایط ازدواج فراھم نیامده و یا فرِد مورد نظر را نیافتھ است، باید 

رى كند تا بھ لطف و با عفاف و خویشتن دارى و پرھیز از محّركات جنسى، از گوھر طھارت و سالمت پاسدا

  .یارى پروردگار، در زندگى، موفّق و سربلند باشد
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  آثار ارتباط و پیامدھاى آن

  

در بخش ھاى پیشین درباره ى دالیِل طرفداران روابط دختر و پسر و پاسخ بھ آن از نظر دین اسالم سخن گفتیم 

آثار دنیوى و اخروى آن اشاره مى كنیم در این بخش بھ برخى دیگر از . و با برخى از آثار و تبعات آن آشنا شدیم

  .و مسائلى را كھ بھ گونھ اى با بحث ما در ارتباط است، ذكر مى كنیم

  ]1[روابط نامشروع چھ تأثیرى در روحیّھ و ایمان و اعتقادات جوانان دارد؟ 

را براى او  اگر انسان بھ غرایز و شھوات، بھ عنوان تنھا ھدف زندگى نگاه كند، دیگر نمى توان راه مخصوصى

پیشنھاد كرد و از چشم چرانى و خودارضایى گرفتھ تا ھم جنس بازى و ھرگونھ انحراف دیگر در نظر او جایز 

آن چھ امروزه . و پسندیده است؛ ھر چند در ستیز با كرامت انسانى باشد و منجر بھ نابودى جامعھ ى بشرى گردد

لّذت جویى و حكومت غرایز و روابط مختلط و آزاد جوامع غربى، شاھد پیامدھاى منفى آن است معلول اصل 

  .است

در جوامع غربى و غرب زده، شاھدیم كھ روز بھ » فروید و راسل«امروزه بعد از اجراى فراگیر نظرات امثال 

روز بر آمار بیمارھاى روانى و خودكشى اضافھ مى شود و آنان كھ عمرى را در راه لّذت جویى، سپرى كرده 

  .ھ بن بست و پوچى رسیده و ھویّت انسانى خویش را از دست داده انداند، در نھایت ب

در بخش دوم درباره ى آثارى نظیر از دست دادن آرامش روانى و افزایش التھاب ھا و معضالتى كھ دامن گیر 

اجتماع مى شود، سخن گفتیم و اكنون تأثیرات آن را در روح و روان و ایمان انسان از نگاه احادیث معصومین 

  :پى مى گیریم ) علیھم السالم(

در معارف دینى، زمانى كھ خواھش ھاى نفسانى از دایره ى شرافت انسانى خارج و ھدف زندگى واقع گردد، 

 



ھمھ ى انسان . مورد نكوھش واقع شده، بھ عنوان عاملى كھ مخّرب دنیا و آخرت انسان است، معّرفى شده است

  .پاكى، كمال دقّت را بنمایند ھا موظّفند براى پاسدارى از حریم عفاف و

با نگاھى بھ داستان حضرت یوسف، در مى یابیم كھ ایشان نیز در عین برخوردارى از مقام واالى معنوى، در 

  .مقابل وسوسھ اى شیطانى و دعوت بھ شھوت، بھ خدا پناه برد و از او مدد جست

  آثار و پیامدھاى پیروى از شھوات

  

  آثار دنیایى. 1

  :مى فرماید ) ھ السالمعلی(حضرت على 

؛ كسى كھ با شھوت ھمراه است، جان و عقلش مریض و بیمار ]2[قرین الشھوة مریض النفس، معلول العقل 

  .است

  :و در حدیث دیگرى مى فرماید 

كھ حزن و اندوھى طوالنى ) و لّذات زود گذرى(؛ چھ بسیار شھوت ]3[» و كم ِمْن شھوة قد اورثت حزناً طویال«

  .ذاردبر جاى مى گ

روزنامھ ھا و مجالّت خانوادگى، مملو از حكایت ھایى است كھ افراد در پى یك نگاه شھوت آلود و یا براى 

رسیدن بھ ھوى و ھوس، عقلشان مغلوب شھوت شده، دست بھ كارھایى زدند كھ یك عمر باید تاوان آن را 

در . ى چیز دیگرى نصیبشان نشده استبپردازند و جداى از عذاب اخروى، در دنیا جز بدنامى و تباھى و بدبخت

  :حدیثى آمده است 

  ]4. [كسى كھ بھ سوى شھوات گام بر دارد و پیشى جوید، آفات و بالیا نیز ھمان گونھ بھ سوى او مى آید

  ]5. [گناھانى كھ آشكارا انجام مى پزیرد، تخلّفى شدید است و سبب تعجیل در نزول بالھا و نقمات مى شود

  اخروىآثار معنوى و . 2

  :مى فرماید ) علیھ السالم(امام على 

شھوت و حكمت الھى در یك : و نیز فرمودند ] 6[ھیچ چیزى ھمانند غلبھ ى شھوت، تقوا را نابود نمى سازد 

  ]7. [قلب جمع نمى شوند

ى در این باره روایات بسیارى موجود است كھ ھر كدام اثرى از آثار منفى گناھان و پیروى از شھوت را یاد آور

مى كند و انسان را از عواقِب سوء آن آگاه مى سازد و آن چھ در ھمھ ى روابط و دوستى ھاى نامشروع پیدا مى 

شود، نگاه شھوت آلود و غلبھ ى شھوت و ھیجان ھاى نامشروع است و اگر این روابط از حّد دوستى ھاى 

ب بسیار زیانبار فردى و اجتماعى، معمولى خارج شده، بھ روابط نامشروع زناشویى منجر شود، جداى از عواق

  ]8. [عذاب دردناك اخروى را نیز بھ دنبال دارد كھ در قرآن كریم بھ آن تصریح شده است

و نابود كردن خانھ ى )صلى هللا علیھ وآلھ(و در حدیثى از پیامبر، آلوده شدن بھ گناه زنا را ھمانند كشتن پیامبر 



  ]9. [مى كند كعبھ و از بزرگ ترین گناھان بنى آدم ذكر

در حدیثى دیگر، آثار شوم دنیایى آن را از بین رفتن آبرو، تعجیل در نابودى و فنا و قطع رزق، و در آخرت، 

  ]10. [حسابرسى دقیق و سخت و گرفتار شدن بھ قھر الھى و خلود در آتش جھنّم مى شمارد

ان عالم بھ آن اعتراف نموده و از آثار زشتى و قباحت این پدیده ى شوم بھ حّدى است كھ امروزه ھمھ ى اندیشمند

  .ھولناك اجتماعى آن نگرانند

  تأثیرھاى منفى روابط از جھت اجتماعى چیست؟

لیكن باید توجھ . پروردگار، دختر و پسر را براى ازدواج خلق كرده و جامعھ این نقش را از آنان پذیرفتھ است

ھاى اجتماعى، مى تواند لطمھ ھاى جبران ناپذیرى بھ  داشت كھ عجلھ كردن در این راه و بى توّجھى بھ واقعیّت

تشكیل خانواده و خوش بختى آینده بزند و از آن جا كھ نوجوانان و جوانان از لحاظ شرایط روانى و عاطفى در 

برھھ اى حّساس از زندگى خویش بھ سر مى برند كھ میل بھ دگرخواھى و احساس نیاز بھ جنس مخالف شدید 

آرزوھاى جوانان را در بر گرفتھ و تنھا ھدفشان دست یابى و وصال بھ طرف مقابل است،  است و تمام فكر و

چھ بسا از آثار و تبعات اعمال خود غافل گشتھ، بھ گونھ اى رفتار مى كنند كھ با جامعھ ى پیرامون آن ھا 

  :كند  تصریح مى» ویل دورانت«. ھماھنگ نبوده، براى ھمیشھ باید تاوان كارھایشان را بپردازند

جوان كھ پس از سال ھا ناز پروردگى، از خانواده بھ اجتماع قدم مى نھد، خود را آزاد مى یابد و جام لذت آزادى 

زندگى او در ... عاشِق برترین چیزھا و مبالغھ ھا و نامحدودیّت ھاست ... را تا جرعھ ى آخر سر مى كشد، 

نمى ترسد و با خوش دلى و سبك روحى، از تپھ اى  زمان حال است و افسوس گذشتھ را نمى خورد و از آینده

  ]11. [باال مى رود كھ قلّھ، طرف دیگر آن را از چشم او پنھان داشتھ است

  :مى گوید » ریموند بیچ«در این باره 

یكى از ویژگى ھاى جوانان این است كھ ھر وقت ھر چھ دلشان مى خواھد مى كنند، بدون آن كھ نگران نتایج 

قراردادھاى اجتماعى بر اساس تمییز خوب از بد ایجاد شده . ؛ اما قوانین اخالقى انعطاف ناپذیرندكار خود باشند

و بھ ھمین دلیل، زمان ھم قادر نیست آن ھا را تغییر دھد؛ رعایت این قرار . اند، نھ از روى ھوس و دل خواه

  .دادھا موفّقیّت و خوش بختى افراد را تضمین مى كند

ى از تمایالت آنى خود، از این راه، منحرف مى شوند، بعدھا ـ ھنگامى كھ دیگر خیلى دیر كسانى كھ بھ ھوادار

است ـ، پى مى برند كھ از منبِع خوش بختى خود برداشت بیھوده اى كرده اند و ھرگاه بھ سیاھھ ى اعمال خویش 

ن را برنیاورده است؛ در رسیدگى كامل كنند، متوّجھ مى شوند كھ زندگى آن ھا ھرگز نیازمندى ھاى عمیق قلبشا

حالى كھ دستھ ى دیگر كھ ھمواره پایھ ى زندگى را محكم مى كنند، نھ تنھا از شادى ھاى قلبى لّذت سرشارى مى 

  ]12. [برند؛ بلكھ از دوران جوانى كھ مقّدمھ ى زندگى حقیقى است، نشاط و حظّ وافرى مى گیرند

برخاستھ از نیاز بھ محبّت شروع شده، اما بھ سبب  چھ دوستى ھایى كھ در آغاز از روى صداقت و پاكى و

بھ عنوان مثال، دخترى كھ در . تحریك پذیرى بسیار و غلبھ ى غرایز، جز بدنامى، ارمغانى بھ بار نمى آورد

شھرى كوچك، نامھ اى از پسرى دریافت كرده بود، در حالى كھ منحصراً یك نامھ بھ پسر داده بود، بھ علّت 



دختر بعد از . ادگى، پسر نامھ ى وى را در پانصد نسخھ تكثیر و در سطح شھر پخش مى كندبروز اختالف خانو

  ]13. [آن واقعھ، در وضعیّتى قرار مى گیرد كھ حتى از خانھ نیز نمى تواند خارج شود

ده چھ بسیار دخترانى كھ تنھا بھ خاطر معشوقھ بودن و بھ پاس آن كھ دلى دلداده ى او شده است و بھ احترام وع

ھاى دروغیِن ازدواج، پا در این میدان نھاده و مھر پسر را بھ حریم دل خویش راه داده است؛ اما بعد از آن كھ 

لطافت روح و عفّت و پاكى او خدشھ دار شد و از زمره ى دختران خویشتن دار، خارج گردید، پسر، دل در 

و اندوه و ناكامى رھا نموده و بھ دنبال طعمھ ى  گرِو دیگرى نھاده و او را در عرصھ ى بدنامى، با دنیایى از غم

پاك و زالل دیگرى است تا قسم ھا و وعده ھاى دروغین او را باور كند و بھ قطرات خونى كھ از قلب كاغذى او 

چنین جوانى بھ ھنگام ازدواج، بھ ھر دخترى برسد، با شك و تردید بھ او مى نگرد و . جارى است، ایمان آورد

و با این كھ ده ھا گل را بوییده است، بھ دنبال غنچھ ى تازه شكفتھ اى است . رایش مشكل مى شودانتخاب ھمسر ب

بھ ویژه در جامعھ اى كھ بافت سنّتى دارد و در عمِق وجود افرادش وجدان و اخالق حاكم . كھ لطیف و پاك باشد

نى را كھ سابقھ ى روابط و است، بیش تر افراد، حتى كسانى كھ اھل رعایت ضوابط اخالقى نیستند، دخترا

دوستى دارند، فاقد عفّت و وجاھِت الزم دانستھ، آنان را براى ارضاى شھوات و چشم چرانى خویش شایستھ تر 

مى دانند؛ تا شریك زندگى و محرم اسرار؛ در نتیجھ دخترانى كھ با این عنوان معرفى شوند، بد نام شده، دچار 

  .و آینده ى آن ھا بھ خطر مى افتدآسیب ھاى روانى و اجتماعى مى گردند 

جوانى در گفت و گویى درباره ى چگونگى روابط دختر و پسر، على رغم اصرار بر رفع محدودیّت ھاى 

  :موجود در جامعھ و خانواده مى گوید 

و ازدواج طبق معمول و باھمراھى ... ]من ھیچ وقت امكان نداشت با دخترى كھ دوست ھستم ازدواج كنم 

اگر . شما اگر معناى ازدواج را بدانید، آن وقت حّساسیّت مردھاى ایرانى را مى فھمید... [ ندیده است خانواده پس

  ]14. [دخترى با چند پسر دوست بوده باشد، حاضر نیستم با او ازدواج كنم

  :بھ صراحت مى گوید » ویل دورانت«

مردان جوان بھ دنبال چشماِن پر از حیا ... زنان بى شرم، جز در لحظاتى زودگذر، براى مردان جّذاب نیستند 

از یك لطف و رقّت عالى ) حیا و عفاف(مى باشند و بدون آنكھ بدانند، حس مى كنند كھ این خوددارِى ظریفانھ 

  ]15. [خبر مى دھد

دختران جوان باید بدانند، آن كھ ھر روز در پى دلدارى است و عاشِق ھزار معشوق است، ھمچون صیّادى است 

عاشق، خانھ ى دلش را تنھا، مھمان . انھ ھاى رنگارنگ خود، در پى شكار صید است؛ نھ عاشق دلدادهكھ با د

  .دل بستن بھ دل ھر جایى، غوطھور شدن در مردابى بیش نیست. سراى یك دوست مى كند

ى پایھ و اساس عشق و محبّت، تعھّد عمیق بھ یك دیگر است و در جایى كھ محّرك ھا: نكتھ ى دیگر آن كھ 

جنسى فزونى یابد، ھوس، جانشین عشق شده، تنّوع طلبى بھ جاى تعھّد و وفادارى مى نشیند كھ در این باره، در 

  .بخش ھاى گذشتھ بحث شده است

  :آقاى دكتر سروش در حرمت شرعى ابراز دوستى میان دختر و پسر نامحرم تشكیك كرده مى گوید 

رد و دختر و پسر، بھ ھر شكلش تحریم شده بود كھ ھمھ اش در فرھنگ گذشتھ ى ما، ابراز دوستى بین زن و م



مسئلھ ى حلّیت و . معلوم نیست جنبھ ى شرعى داشتھ باشد؛ بلكھ جوانب عرفى و اجتماعى و ایرانى ھم دارد

من نفھمیدم، عشق . در جبر كھ مسائل اختیارى نیست؛ نھ حالل دارد نھ حرام. حرمت، مال مقام اختیار است

  ]16. [اصال عاشقى، ترك اختیار استحرام یعنى چھ؟ 

گفتیم كھ صرف ارتباط و صحبت كردن و برخورد زن و مرد با ھم در زندگى روزمّره بدون اشكال است؛ اما 

دوستى ھا و روابط عاشقانھ اى كھ آقاى دكتر در این سخنرانى بھ آن پرداختھ است و بر ترویج آن تأكید م处ورزد، 

جداى از مشكالت و معضالتى كھ گفتھ شد، امنیّت و سالمت نسل جوان را بھ  بھ ھیچ وجھ قابل توجیھ نیست و

این نوع دوستى ھا و روابط در فرھنگ و فقھ اسالمى نیز مورد تأیید قرار نگرفتھ، تشكیك . خطر مى اندازد

یم و در بخش دوم، مسئلھ ى عشق و عاشقى را مطرح نمود. ایشان در حرمت این گونھ روابط، مستند فقھى ندارد

چنین نتیجھ گیرى مى شد كھ ارتباِط آزاد، با پاسدارى از حریم عشق، منافات دارد و ھوس و شھوت را جایگزین 

  .آن مى نماید

اما در مورد مسئلھ ى غیر اختیارى بودن عشق و حالل بودن آن، باید بگوییم كھ اگر بپذیریم، پیدایِش عشق و 

ى و خارج از اراده ى انسان است، اما بھ خوبى روشن است كھ سلطھ ى آن بر جان و روان آدمى، غیر اختیار

  .مقّدمات پیدایش آن، كھ از نگاه و ارتباط بھ وجود مى آید، اختیارى است

ھم چنین در صورت پیدایش عشق، دنبال آثار و تبعات آن رفتن و تماس و نامھ نگارى ھاى بعدى و ایجاد و حفظ 

  .ختیار آدمى استارتباط با نامحرم، ھمھ تحت اراده و ا

  :نقل شده كھ فرموده اند ) صلى هللا علیھ وآلھ(از رسول گرامى اسالم 

من عشق فكتم و عف فمات، مات شھیداً؛ كسى كھ عاشق شود، پس آن را پنھان كرده و عفت پیشھ كند و در این 

  ]17. [حالت بمیرد، شھید از دنیا رفتھ است

با غیر ھمسر قانونى، در فرھنگ قرآن كریم مردود است؛ براى  بر این اساس، رابطھ ى دوستانھ و عاشقانھ،

  .روشن شدن ریشھ ھاى این تفّكر بھ مطالب ذیل توجھ فرمایید

  :در تفسیر مجمع البیان مى گوید » طبرسى«مرحوم 

در دوران جاھلیّت، رسم بر این بود كھ زنان، عالوه بر شوھر خود با یك مرد دیگر رابطھ ى عاشقانھ برقرار 

كردند كھ در مسائل زناشویى در اختیار شوھرشان بودند اما لمس و بوسھ را از عاشق و دلداده ى خویش  مى

  ]18. [دریغ نداشتند

  :مى گوید » برتر اندراسل«

چیز غریبى است كھ نھ كلیسا و نھ افكار جدید اجتماعى، ھیچ كدام معاشقھ ھاى جنسى را بھ شرطى كھ از حد 

این كھ گناه از چھ حّدى بھ بعد شروع مى شود؛ امرى است كھ . د، سرزنش نمى كندكوتاه معیّن پیش تر نرون

یكى از بزرگان و مقّدسین كاتولیك ارتدكس را عقیده بر این است كھ یك . صاحب نظران در آن اختالف دارند

ھر مقدس را پیرو مسیح، بدین شرط كھ نیّت شیطانى نداشتھ باشد، حتّى مى تواند برجستگى ھاى سینھ ى یك خوا

  ]19. [نیز نوازش نماید

  !این است مكتِب حیات بخش غربى كھ كعبھ ى آمال برخى از اندیشمندان ما شده است



  :مى فرماید » مطھرى«استاد شھید 

پس از آن كھ قرن ھا علیھ شھوت پرستى، بھ عنوان امرى منافى اخالق و عامل بر ھم زدن آرامِش روحى و 

عنوان نوعى انحراف و بیمارى توصیھ و تبلیغ شده بود، یكباره ورق برگشت و مخّل بھ نظم اجتماعى و بھ 

جلوگیرى از شھوت و پایبند بودن بھ عفّت و تقوا و تحّمل قیود و حدود اخالقى و اجتماعى، . صفحھ عوض شد

ى شد عامل بر ھم زدن آرامش و مخّل بھ نظم اجتماعى و از ھمھ باالتر، امرى ضّد اخالق و تھذیب نفس معرف

بدیھى است كھ این چنین فرضیھ ى بھ ظاھر شیرین و دل پذیرى، بھ عنوان اصالح مفاسد اخالقى و ... 

اما در كشور خودمان، مى بینیم . پیدا مى كند - خصوصاً در میان جوانان مجّرد  -اجتماعى، طرفداران زیادى 

تیار دل، و دل را در اختیار ھوس قرار چھ كسانى از آن طرفدارى مى كنند و چھ از این بھتر كھ خود را در اخ

  ]20. [دھیم و در عین حال، عمل ما اخالقى و انسانى شمرده شود

مراجع دینى ما معتقدند كھ ارتباط دو جنس مخالف و با ھم بودن آن ھا در مكان خلوت، كھ احتمال گناه مى «

» .، مباح و بدون اشكال شرعى باشدرود، حرام است؛ بنابراین بھ نظر مى رسد، این ارتباط در جاى غیر خلوت

]21[  

مسئلھ ى ذكر شده، . یكى ِصرف با ھم بودن و دّوم، ارتباط و دوستى: در این جا دو مسئلھ با ھم خلط شده است 

درباره ى با ھم بودن در یك مكان است؛ در متون دینى ما، بیان شده كھ اگر زن و مرد نامحرمى در جاى خلوتى 

زیرا حدیثى ] 22[اشد و احتمال گناه برود، صرف با ھم بودنشان در آن مكان، حرام است باشند كھ نفر سومى نب

در این صورت . نفر سومشان من ھستم و آن ھا را وسوسھ كرده، بھ گناه مى اندازم: داریم كھ شیطان گفتھ 

وده، یا عمومى ، این خواھد بود كھ اگر مكان، خلوت نب»با ھم بودن در مكان خلوت حرام است«مفھوم عبارت 

باشد و یا بھ صورتى باشد كھ شخص سومى بتواند وارد شود، صرف با ھم بودن و قرار گرفتن در یك مكان 

این مسئلھ ى دینى نمى رساند كھ ارتباط در جاى . حرام نیست؛ اما این ربطى با مسئلھ ى ارتباط و دوستى ندارد

  .غیر خلوت مباح است

ر و پسر و دوستى آن ھا روشن است و واقعاً اگر شخصى، بھ دور از ھوى در ضمن، نظر اسالم درباره ى دخت

و ھوس و جاذبھ ھاى كاذب، بھ دنبال حكم شرعى و الھى باشد، مى فھمد كھ اسالم، این گونھ روابط را نمى 

  .پسندد

  :مطلب دیگر، بیان مسئلھ اى درباره ى چگونگى ازدواج و ارتباط است كھ چنین ذكر شده ? 

. بعد مى گوید مى توانید فارسى بگویید. اید عقد كنید بعد یك درجھ پایین مى آید و مى گوید صیغھ كنیدمى گوید ب

بعد مى گوید با اشاره و نھایتاً، در قضیھ ى ارتباط فى مابین، بھ رضایت بسنده مى شود و اگر كسى نتواند اسالم 

  ]23. [جامعھ آن را طرد مى كندرا خوب ترویج كند، اسالم را بد انتقال مى دھد و خود بھ خود 

  .عقد دائم و عقد موقّت: ازدواج در اسالم بھ دو صورت ممكن است 

  .ازدواج دائم و موقّت، در ماھیّت باھم فرقى ندارند و در ھر دو، تعھّد رسمى و خواندن عقد خاص، الزم است

ت معیّنى، كھ ھر كدام داراى شرایط پیمانى كھ زن و مرد با ھم مى بندند یا براى ھمھ ى عمر است و یا براى مدّ 

بلكھ ... پس این طور نیست كھ اسالم اّول عقد دائم را گفتھ، بعد پایین آمده و گفتھ است صیغھ و . خاّص خود است



از ابتدا، ازدواج بھ دو صورت جایز بوده است و طرفین مطابق با شرایط و نیازى كھ دارند، پیمان زناشویى را 

  .منعقد مى نمایند

  :ر ادامھ مطلب آمده است د

  .فارسى كافى است و بعد بھ اشاره و ارتباط ختم مى شود. بعد مى گویند عربى بودن صیغھ الزم نیست

در حقوق . شرایط خاّصى الزم است كھ یكى از آن شرایط، عربى بودن است) دائم یا موقّت(در ھر گونھ عقد 

  عربى باشد یا خواندن آن بھ فارسى كافى است؟ اسالمى، این بحث مطرح است كھ آیا صیغھ ى عقد باید

فقھا بر مبناى دالیِل موجود در متون روایى، احتیاط نموده و بھ خاطر اھّمیّت ازدواج و لوازمى كھ دارد، چنین 

  :عقیده دارند كھ 

  .موقّتاگر عقد، فارسى خوانده شد، احتیاطاً صیغھ ى عربى آن نیز باید خوانده شود؛ خواه عقد دایم باشد یا 

مشھور فقھاى شیعھ، خواندن . اما مسئلھ ى اشاره و رضایت، در فقھ اسالمى و رسالھ ھاى عملیّھ موجود نیست

صیغھ ى عقد را الزم مى دانند و ھیچ فقیھى این روابط نامشروع را جایز ندانستھ است و این جمالت، ناشى از 

م این كالم، سرى بھ كتاب ھاى دینى بزند، اثرى از عدم اطالع كافى از فقھ اسالمى است كھ اگر گوینده ى محتر

  !آن چھ گفتھ است نمى یابد

تأثیر چشم چرانى بر ایمان و اعتقادات و دورى از خدا چگونھ است؟ و چگونھ مى توانیم چشم خود را از نگاه بھ 

  حرام باز داریم؟

یم و چگونھ دیدن را تجربھ كنیم، چشم، دریچھ ى دل و اندیشھ ى انسان است، اگر چگونھ نگریستن را یاد بگیر

چشِم ما چشمھ ى امید و ایمان مى شود و نگاه ما، عبادت و سبب رشد و تكامل خواھد شد؛ و اگر آن را رھا كنیم 

بھ ھرچھ . تا بھ ھر چھ ھوى و ھوس دستور داده است، نگاه كند، جز آه و حسرت و تباھى نصیب ما نمى شود

  چھ قدر است؟» گناه«تا » نگاه«گر فاصلھ ى م. است كھ نباید نگریست» دیدنى«

اگر چشم در اختیار خرد و قلب سلیم باشد، بھ ھر چھ و ھر چیز نگاه نمى كند و اگر عقل و دل را در اختیار 

  ».ھر آن چھ دیده بیند دل كند یاد«چشم قرار دھیم، 

ادى، چھ بسا گرفتار عادت مذموم از آن جا كھ گام اول در روابط، نگاه ھاى آلوده است و گام گذاران در این و

  .دائمى خواھند شد، بنابراین چشم چرانى را از دیدگاه روان شناسى و معارف دینى بررسى مى كنیم

بینایى یكى از مھم ترین اعضا براى تحریكات . روان شناسان، چشم چرانى را نوعى بیمارى روانى مى شمارند

ارضاى كشش جنسى استفاده كند، دچار نوعى انحراف شده بازى براى  -اگر فرد تنھا از نظر . جنسى است

افراد . معموال شخِص نظرباز با مشاھده و نگاه، ارضا نمى شود و بھ ھمین دلیل دست بھ استمنا مى زند. است

نظرباز، كنج كاوى شدیدى نسبت بھ دیدن اندام برھنھ ى جنس مخالف دارند و این امر، گاھى باعث 

آنان گاھى ساعت ھا پشت پنجره ھا یا روى بالكن ھا یا كنار كوچھ و . مردم مى شودبرخوردھایى بین آنان و 

این امر بھ ویژه در مردان، بیش تر بھ چشم ] 24. [خیابان بھ نظاره گرى مى پردازند تا شاید بھ كام دل برسند

نقطھ ضعِف مرد، در این . مى خورد؛ زیرا مردان بالغ بھ محّرك ھاى بینایِى شھوانى حساسیّت بیش ترى دارند



زندگى روز مّره اش ھمواره بھ چشم مى خورد و بھ صورت ھاى گوناگون از جملھ تھیّھ ى عكس و مجالّت 

  .مبتذل مورد بھره بردارى قرار مى گیرد

این تفاوت از ھمان اوایل، تحت تأثیر اندروژن ھا شكل . زنان بھ محّرك ھاى لمسى، حّساسیّت بیش ترى دارند

  .مى گیرد

كھ براى این ویژگى مردان بھ كار مى آید، زاییده ى حّساسیّت مردان نسبت بھ محّرك » چشم چرانى«الح اصط

چون بُرد حسِّ بینایى زیاد است، مردان بھ صورتى گسترده تر تحت تأثیر محّرك ھاى . ھاى بینایِى شھوانى است

مفاسد چشم چرانى، این بیمارى روانى و  اسالم چون از]. 25[شھوانى قرار مى گیرند و از این نظر فّعال ترند 

تأثیر آن بر سالمت روان و ایماِن انسان، اطالع داشتھ، بھ كلّى آن را ممنوع كرده است؛ از طرفى چون مردان 

چھ بسیارند جوانانى كھ در اثر نگاه . در این باره حّساس ترند، بھ زنان دستور حجاب و پوشش كامل داده است

مگر چقدر مى . وقتى چشم دید، دل مى خواھد. ت خارج شده، در وادى فساد سقوط مى كنندھاى آلوده، از راه عفّ 

  .توان مقاومت نمود و باالخره عنان نفس از دست مى رود و دنبال دل خواه روانھ مى شود

  :خداوند در قرآن كریم مى فرماید 

خود را حفظ كنند؛ این براى آنان  بھ مؤمنان بگو چشم ھاى خود را از نگاه بھ نامحرمان فرو گیرند و عفاف

از (چشم ھاى خود را : و بھ زنان با ایمان بگو . خداوند از آن چھ انجام مى دھند آگاه تر است. پاكیزه تر است

  ]26. [فرو گیرند و دامان خویشتن را حفظ كنند) نگاه ھوس آلود

  .نگاه را تحت اختیار درآورددر این آیھ بھ صراحت بیان شده است كھ براى طھارت دل و ایمان، باید 

در تفسیر این آیھ احادیث بسیارى وارد شده كھ در یكى از آن ھا درباره ى علّت حرمِت نگاه بھ نامحرم آمده است 

:  

این تحریك سبب فساد و . حرمت نگاه بھ نامحرم، بھ سبب تھییج و تحریك شھوانى است كھ در نگاه نھفتھ است

  ]27[ورود در محرمات است 

  :آمده است ) صلى هللا علیھ وآلھ(دیث دیگرى از رسول اكرم در ح

ھر كس چشم را از نگاه حرام و ھوس آلود پر كند، خداوند در روز قیامت آن را از آتش پر مى نماید؛ مگر توبھ 

  ]28. [باز گردد) نادرست(كند و از این راه 

  :مى فرماید ) علیھ السالم(و ھم چنین حضرت على 

را آزاد گذارد، ھمیشھ اعصابش ناراحت خواھد بود و بھ آه و حسرت دایمى گرفتار مى ھر كس چشم خویش 

  ]29. [شود

از آیھ و احادیث فوق استفاده مى شود كھ چشم چرانى تأثیرات مخّربى بر روح و ایمان انسان مى گذارد؛ از 

  :جملھ 

  طھارت و پاكیزگى روح را از بین مى برد؛. 1

  روى است؛سبب خشم الھى و عذاب اخ. 2

  ؛]30[در این دنیا نیز با شعلھور شدن آتش شھوت، انسان را در فساد و تباھى غوطھ ور مى سازد . 3



؛ زیرا ھر چھ ]31[آرامش روحى ـ روانى را نابود ساختھ، انسان را گرفتار اضطراب و تشویش مى نماید . 4

  .رددیدنى است دست یافتنى نبوده، نگاه بھ آن، جز آه و حسرت حاصلى ندا

در نتیجھ اگر مى خواھیم با طھارت و سالمت، زندگى كنیم و دل و اندیشھ ى خود را از حرام باز داریم، باید 

  .حریم نگاه را پاس داشتھ، براى آن محدوده اى قائل شویم و چشم را از محّرمات و صحنھ ھاى گناه فرو بندیم

  .گاه را نگھ داشتھ، از این لّذت زود گذر چشم فرو بندداگر چشِم جوانى بھ نامحرم بیفتد، باید حرمت خداى ناظِر آ

  .چشم پوشى از محّرمات الھى ممكن نیست؛ مگر آن كھ بیننده با چشم دل، عظمت و جالل الھى را مشاھده نماید

  :سؤال شد ) علیھ السالم(از حضرت على 

  چگونھ مى توان چشم از حرام فرو بست؟

  :در پاسخ فرمود 

  ]32. [دارى از سلطانى كھ مطّلع بر اعمال مخفى توستبا اطاعت و فرمان بر

پس اّولین راه تقویت اراده و چشم پوشى از حرام، تفّكر در ناظر آگاھى است كھ بر ھمھ ى اعماِل آشكار و نھاِن 

  .ما احاطھ دارد و از سرِّ ضمیر ما مطّلع است و ھم اوست كھ فرداى قیامت، حسابرس و حاكم است

  :فرماید  خداوند در قرآن مى

  .؛ خدا از خیانت چشم ھا آگاه است]33) [تعلم خائنة األعین(

  :در حدیثى در تفسیر این آیھ آمده است 

نیز با خبر ) آلوده(خدا از این نگاه . منظور نگاھى است كھ شخص، در حال نگاه، وانمود كند كھ نگاه نمى كند

  ]34. [است

محّرك و با مطالعھ ى كتاب ھاى مذھبى و اعتقادى، خود را  نكتھ ى دیگر آن كھ با دورى گزیدن از صحنھ ھاى

  .از این مھلكھ نجات دھد

جوانى كھ طالِب طھارت و پاكى و بھ دنبال سعادت دنیا و آخرت است، چشم از گناه باز مى دارد و خود را از 

  ) :علیھ السالم(آلودگى نجات مى دھد؛ زیرا بھ فرموده ى امام صادق 

  ]35... [قلب شھوت ایجاد مى كند و ھمین براى انحراِف بیننده كافى است نگاِه پى در پى، در

  .بدیھى است فساد و انحرافات، دورى از خدا را در پى داشتھ، سبب محرومیّت از فیض الھى است

اما جوانى كھ با نفس مبارزه مى كند و از این لّذت زود گذر چشم مى بندد و بھ پاس حرمت و پاكى و سالمت، 

در حدیثى از . گناه فرو مى بندد، خداوند نیز بھ او پاداش داده، از رحمت خویش بھره مند مى سازد چشم از

  :نقل شده ) صلى هللا علیھ وآلھ(پیامبر 

نگاه، تیر مسمومى از تیرھاى شیطان است و ھر كس بھ پاس عظمت و جالل و خوف الھى از آن چشم پوشى 

  ]36. [دھد كھ حالوت و شیرینى آن را مى چشدكند، خداوند در قلب او ایمانى قرار مى 

نشان دادن فیلم ھاى عاشقانھ و صحنھ ھاى روابط دختر و پسر، چھ اشكالى دارد؟ بعضى از فیلم سازان مى 

  ]37[ما حقایق جامعھ را نشان مى دھیم ھمچون سرقت و اعتیاد و یا معضالت دیگر اجتماعى؟ : گویند 



  :گفتھ است » سروش«و ھم چنین دكتر 

فرھنگ ما، ادبیات ما، بھ شعر عاشقانھ عادت كرده . اگر بھ خرق عادت، عادت مى كردیم، دیگر مخالفتى نبود

  ]38[حاال چھ اشكالى دارد كسى فیلم عاشقانھ بسازد؟ ... است؛ اما بھ رمان ھا و سینماى عاشقانھ عادت نكرده 

نقش سازنده اى در اعتالِى فرھنگ عمومى داشتھ سینما و تلویزیون، از وسایل مؤثّر ارتباطى است و مى تواند 

باشد و اگر نقش واقعى خود را ایفا كند، تأثیر مثبت آن در سطح جامعھ بھ خوبى مشاھده مى گردد و روشن است 

كھ اقشار مختلف جامعھ، خواستار سینمایى سازنده و پویا و ھدفمند مى باشند و ھنرمندانى كھ در عرصھ ى 

حال باید دید فیلم ھایى كھ ساختھ مى شود، در ھمین راستا گام . د نیز مّدعى چنین مطلبى ھستندسینما فّعالیّت دارن

  بر مى دارند یا خیر؟

یكى از وظایف سینما، بیاِن مشكالت و معضالت اجتماعى است تا عموم مردم، بھ ویژه مسئولین، بیش تر بھ 

  .فكر افتاده و در صدد رفع آن ھا بر آیند

اخت فیلم ھایى كھ بھ این موضوعات مى پردازند و دست مایھ ى آن ھا مشكالتى از قبیل وقوع گفتنى است كھ س

مى باشد، بسیار ظریف و حّساس است؛ زیرا از طرفى موضوع اصلى فیلم، ... جنایات، قتل و سرقت و اعتیاد و 

گر، وجود باِر منفى در ارائھ ى این نوع مشكالت و واقعیّاِت جامعھ است كھ گریزى از آن نیست و از طرف دی

  .نوع این اعمال است و چھ بسا با نمایش و پردازش آن ھا، سبب ترویج اعمال خالف و وقوع جرم دیگرى شود

  :بنابراین در تھیّھ ى این فیلم ھا، دو نكتھ باید رعایت شود 

  .صاویر افراددر نشان دادن صحنھ ھا و ت. 2تأثیراتى كھ فیلم از لحاظ محتوا بر بیننده مى گذارد؛ . 1

بنابراین در نگارش فیلم نامھ و چگونگى ساخت و تصویربردارى آن، باید دقت كرد تا بیان معضالت و واقعیات 

تلخ، آثار مخّربى بر جاى نگذارد؛ زیرا ھنر را بھ خدمت مى گیریم و از ابزارى ھمانند سینما و تلویزیون 

و اگر بھ خدمت گرفتن این . ھ، جامعھ ى بھترى بسازیماستفاده مى كنیم تا با زبان تصویر با مردم سخن گفت

  .ابزار، سبب نابودى فرھنگ سالم اجتماع گردد از ھدف اصلى بازمانده ایم

و فیلمى كھ درباره ى قتل و سرقت و اعتیاد ھم ساختھ مى شود، از این قانون كلّى خارج نیست و اگر در ارائھ 

نمودن مردم، سبب بد آموزى و ترویج اعمال خالف شود، قابل قبول ى آن ھا بھ جاى تبییِن مسائل منفى و آگاه 

  .نیست و اشكال دارد

درباره ى فیلم ھاى عاشقانھ و صحنھ ھایى كھ روابط دختر و پسر را نشان مى دھد، جداى از مطالب فوق، باید 

وب قانون و در فرھنگ اسالمى ھر چیزى كھ موجب تھییج و تحریك شھوانى شود و خارج از چارچ: بگوییم 

تنھا در محدوده ى ازدواج قانونى ... انواع التذاذھاى جنسى، چھ لمسى و چھ بصرى و . شرع باشد، حرام است

خواه در ] 40. [و در غیر این صورت، در حرمت تحریك و تھییج جنسى شكى نیست] 39. [صحیح است

رھا و صحنھ ھاى حرام؛ ھمان گونھ چگونگى بیرون آمدن زن باشد، یا در پوشش و لباس و یا در انتشار تصوی

  .كھ در مجالت و روزنامھ ھاى مبتذل یا در رمان ھاى مھیّج جنسى و یا فیلم ھاى عاشقانھ متداول است

با توجھ بھ قانون كلّى حرمت تھییج شھوانى، روشن مى شود كھ بھ بھانھ ى نشان دادن واقعیّات، نمى توان 

از این جا فرق . ان را متالطم نمود و احساس آن ھا را تحریك كردصحنھ ھاى مھیّج را نشان داد و روح جوان



ادبیّات عاشقانھ و عارفانھ با فیلم ھاى عاشقانھ روشن مى شود و تأثیر فیلم با شعر و ادبیات، قابل قیاس نیست و 

طالعھ و جداى از آن اگر شعر و ادبیات و رمان نیز بھ گونھ اى مبتذل در آید، از مصادیق كتب ضالّھ بوده، م

  .انتشار آن حرام مى باشد

در پایان شایان ذكر است كھ سازندگان فیلم ھایى كھ دست مایھ ى آن ھا، عشق و ارتباط است، با نشان دادن 

  صحنھ ھاى كذایى و چھره ھاى كلوزآپ دختران و زنان آرایش كرده، چھ ھدفى را دنبال مى كنند؟

ھ نام فساد است؟ اگر چنین است كدامشان راه حلّى مؤثّر آیا ھدف، مطرح ساختن وجود یك معضل اجتماعى ب

ارائھ داده اند؟ آیا جز عنایت بھ گیشھ ھدف دیگرى مطرح است؟ پس این گونھ فیلم ھا رسالت اجتماعى خود را 

  .از دست داده اند

سى، و بھ تصویر كشیدن صحنھ ھاِى عشِق جن» فیلم فارسى«نكتھ ى دیگر آن كھ روى آوردن فیلم سازان بھ 

فریاد بسیارى از فیلم سازان را نیز در آورده است و آن را خطرى براى آینده ى حرفھ اى سینما تلقّى نموده، 

  ]41. [نوعى سطحى نگرى و قشرى شدن سینما بھ حساب مى آورند

  »اصل حریم«چگونگى ارتباط : سخن آخر 

طلب مى كند و انسان ناچار از پاسخ  گفتیم كھ غریزه ى جنسى ھمانند سایر غرایز، نیازھاى طبیعى خویش را

گویى و تسلیم در برابر آن است؛ اّما آن چھ انسان را از حیوان ممتاز مى سازد، حكومت عقل بر اعمال انسانى 

و تنظیم غرایز و بھ خدمت گرفتن آن ھاست و سعادت و خوش بختى و نیل بھ آرامش واقعى در گرو پاسخ گویى 

  .ایز است تا انسان بھ رشد و كرامت انسانى دست یابدمتوازن و متعادل بھ ھمھ ى غر

بنابراین در انتخاب راه آن باید منزلت و شأن انسانیّت و رشد و تعالى او در نظر گرفتھ شود و خواست طبیعى و 

  .نیاز غریزى، با خواستھ ھاى عقالنى و فطرى ھماھنگ و ھمسو گردد

ویژه اى بر خوردار است و نقش غرایز، بھ ویژه غریزه ى از آن جا كھ انسان در ایّام جوانى از حّساسیّت 

  .جنسى، در این دوران پررنگ تر جلوه مى كند، بنابراین مراقبت ھاى ویژه اى مى طلبد

و جوان براى پاسدارى از عفاف و طھارت و دورى از گناه، باید با احتیاط بیش ترى رفتار نماید؛ چرا كھ سھل 

  .دھاى مختلط، زمینھ ساز انحراف و كجروى دل و دیده ى انسان استانگارى در مسائل جنسى و برخور

  :حال بھ حدود و روابط زن و مرد و چگونگى آن مى پردازیم 

  چگونگى برخورد و رفتار در روابط اجتماعى زن و مرد

در  ایشان. در قرآن، بھ خوبى باكیفیّت رفتار آشنا مى شویم) علیھ السالم(با مرورى بر داستان حضرت یوسف 

عین بر خوردارى از مقام واالى معنوى، در مقابل وسوسھ ھاى شیطانى بھ خدا پناه برده، از او مدد مى جوید و 

  :مى گوید 

مرا بھ آن فرا مى خوانند و اگر حیلھ ى ایشان ) ھوس بازان(پروردگارا، زندان برایم محبوب تر است از آن چھ 

  ]42. [ن مایل شده، از جاھلین و بى خردان خواھم بودرا بھ لطف و عنایت خود از من دفع نكنى، بھ آ



  :در آیات قبل از این نیز مى خوانیم 

بھ سوى آن ]بیا «: آن زن كھ یوسف در خانھ ى او بود، از او تمنّاى كام جویى كرد و درھا را بست و گفت ...«

مقام . صاحب نعمت من است) عزیز مصر( او ! پناه مى برم بھ خدا«: یوسف گفت » [.چھ براى تو مھیّا است 

آن زن قصد او كرد؛ و یوسف » .مسلّماً ظالمان رستگار نمى شوند) بھ او خیانت نمى كنم(مرا گرامى مى داشت 

نیز ـ اگر برھان پروردگار را نمى دید ـ قصِد وى مى نمود، این چنین كردیم تا بدى و فحشا را از او دور 

  ]43[» .سازیم

است كھ آنچھ حضرت یوسف را نجات داد، ایمان و اعتقاد او بود؛ و گرنھ بھ طور در این آیھ، بھ خوبى روشن 

در نتیجھ، برخورد با نامحرم، بھ ویژه در . طبیعى او نیز قصد زلیخا كرده، نمى توانست خویشتن دارى كند

  .فضایى كھ شرایط گناه فراھم است، بسیار خطرناك است و جوانان باید از آن محیط دورى گزینند

  :خداوند در قرآن كریم مى فرماید . تھ ى دیگر، پرھیز از تحریك و جلوه گرى استنك

و صداى خلخال كھ بھ پا ]ھنگام راه رفتن پاھاى خود را بھ زمین نزنند تا زینت پنھانشان معلوم شود ) زنان(

  ]44. [ [دارند بھ گوش رسد

ن ھا بھ زینت ھاى پنھان نھى مى كند تا سبب این آیھ ى مباركھ، زنان را از حّساس نمودن مردان و جلب نظر آ

  .تحریك غریزه ى آن ھا نشود

زمانى كھ حضرت موسى : و دختران شعیب مى خوانیم ) علیھ السالم(و ھم چنین در داستان حضرت موسى 

د ، از ازدحام جمعیِّت چوپانان فاصلھ گرفتن]45[كھ بھ سبب حیا و عفاف  -با دیدن دختران شعیب ) علیھ السالم(

بعد از مدتى یكى از . بعد از پرسش و صحبت با ایشان، بھ كمكشان شتافت و گوسفندانشان را سیراب نمود -

] 46. [دختران، در حالى كھ با نھایت حیا گام بر مى داشت، بھ دنبال موسى آمد و بھ دعوت پدر، او را فرا خواند

پشت سر من راه بیا، من از قومى ھستم كھ بھ من جلو مى روم و تو : بھ ھنگام رفتن، حضرت موسى بھ او گفت 

، دختر، از موسى بھ قدرت و امانت )علیھ السالم(بعد از رسیدن بھ نزد شعیب ]. 47[پشت زنان نگاه نمى كنیم 

بھ عفاف و حیاى حضرت موسى در سخن گفتن و رفتار با آنان و بھ شیوه ى آمدن او » امانت«یاد نمود، كھ 

  ]48. [تفسیر شده است

انى كھ جوانان پاك ما، بر رفتاِر اولیاى الھى آگاه شوند كھ در موارد الزم، با كمال حیا و عفاف و تقوا زم

برخورد مى نمودند و از ھم دوشى و اختالط پرھیز داشتند، بھ خوبى راه خود را مى یابند و اگر با نوشتھ ھاى 

» اصل حریم«بھ تعالیم دینى تمّسك جستھ و خوش آب و رنگ، بھ شك و شبھھ و ابھام گرفتار نشوند، بھ درستى 

بھ راستى اگر در زمان ھاى گذشتھ كھ ھنوز جوانان . را مطابق با عفاف و سالمت و سعادت خود مى بینند

ھمانند امروز، گرفتار جلوه گرى ھا و جّذابیّت ھاى جنسى نبودند، این گونھ حریم ھا را پاس مى داشتند، جوان 

  كند؟ آیا غیر از این است كھ حداقل باید بھ اندازه ى آنان اصل حریم را پاس داشت؟ امروزى باید چگونھ رفتار

  كیفیت سخن گفتن در روابط اجتماعى

  :در حدیثى آمده است 



  :كراھت داشت تا بھ زنان جوان، آغاز بھ سالم كند و درباره ى حكمت آن فرمود ) علیھ السالم(حضرت على 

. ى او واقع شوم و ضرر آن، از ثوابى كھ از سالم مى برم، بیش تر باشدترس از آن دارم كھ تحت تأثیر صدا

]49[  

دختران و پسران جوان باید توجھ داشتھ باشند كھ در مھمانى ھا و محیط جامعھ و دانشگاه، از حریم چشم و دل 

و شوخى  خود محافظت نموده، بھ بھانھ ى فامیل و ھم كالسى بودن و سؤاالت درسى، بھ گفت و گوھاى احساسى

  .نپردازند... ھا و مزه پرانى ھا و 

  :در این باره در حدیث دیگرى مى خوانیم 

علیھ (وقتى خدمت امام باقر . بھ زنى درس رو خوانى قرآن مى دادم؛ كمى با او شوخى كردم: ابوبصیر مى گوید 

دیگر بھ طرف : فرمود  بعد. چھ چیزى بھ زن گفتى؟ رنگم پرید و خجالت كشیدم: رسیدم، بھ من فرمود ) السالم

  ]50. [آن زن نرو و بھ او درس مده

  :نقل شده است ) صلى هللا علیھ وآلھ(ھم چنین در حدیث دیگرى از رسول خدا 

اگر كسى با زن نامحرم شوخى كند، خداوند در روز قیامت در ازاى ھر كلمھ كھ با او سخن گفتھ، ھزار سال 

  ]51. [حبسش مى كند

رون منزل، با وقار و عفاف و متانت ظاھر شود و در عین رسیدگى بھ كار و تحصیل زن باید در جامعھ و بی

  .خود، بھ گونھ اى رفتار نماید كھ از نگاه ھاى آلوده دور بوده، سبب تحریك و جلب توجھ شھوانى دیگران نشود

  :مى فرماید ) صلى هللا علیھ وآلھ(خداوند در قرآن كریم، در خطابى بھ زنان پیامبر 

پس بھ گونھ اى ھوس انگیز سخن . سران پیامبر، شما ھمچون زنان معمولى نیستید، اگر تقوا پیشھ كنیداى ھم

  ]52. [نگویید كھ بیمار دالن در شما طمع كنند؛ و سخن شایستھ بگویید

بھ حكم این گونھ آیات و احادیث، براى سالمت فرد و جامعھ، سخن گفتن با ناز و كرشمھ، و رفتار و اعمال 

  .كننده و شوخى ھا و خوش طبعى ھا و بگو و بخندھاى افراد نامحرم باھم جایز نیست تحریك

جوانان باید حدود روابط در اجتماع و چگونگى آن را در پوشش، نگاه، سخن و رفتار رعایت نمایند تا ضامن 

  .سالمت و طھارت جسم و جانشان باشد

جامعى در این زمینھ دارد و روش برخورد اجتماعى در نھج البالغھ، بیان شیوا و ) علیھ السالم(حضرت على 

  :دختران و زنان را روشن مى كند و مى فرماید 

  .بخل. 3ترس، .2تكبّر، . 1: زنان و دختران مؤمن باید سھ صفت را كھ براى مردان بد است داشتھ باشند 

وه و تبّسم كھ دیگران را تكبّر؛ یعنى در مقابل نامحرم با قاطعیّت و وقار صحبت كنند و از حرف زدن با عش

زنان . بترسند از تنھا بودن و تنھا ماندن با شخص نامحرم: وترس بھ این معنى كھ . تحریك مى كند، بپرھیزند

باید از زمینھ ھایى كھ عفّت و آبروى آنان را در معرض خطر قرار مى دھد و باعث بدنامى خانواده یا 

  .شوھرشان مى گردد، دورى نمایند

در حفاظت مال خود و شوھر، كمال دقّت و وسواس را بھ خرج دھند و امانت دار اموال ھمسر و  و بخل؛ یعنى

  ].53[خانھ و پیام آور قناعت و صرفھ جویى باشند 



) علیھم السالم(در نتیجھ، عادى سازى روابط و رواج بى حد و مرز آن با روح تعالیم دینى و سیره ى معصومین 

رعایت شود و براى تضمین سالمت و پاكِى ھر چھ بیش تر جوانان، » صل حریما«سازگار نیست و ھمیشھ باید 

باید با ھدایت و جھت دادن غریزه، آنان را یارى نمود كھ یكى از عوامل مؤثر، گسترش میدان ھاى فعالیت 

كنار با ایجاد میدان ھاى سالم، پاك و مطابق با موازین اخالقى، در . اجتماعى، سیاسى، فرھنگى و ورزشى است

مى توان گام ... زمینھ سازى مناسب براى ارضاى صحیح غریزه ى جنسى، ھمچون پایین آوردن سن ازدواج و 

مؤثّرى در حّل این مشكل برداشت و بھ سوى رشد و تعالى پیش رفت؛ البتھ باید از مظاھر فساد و بى بندوبارى 

  .د جلوگیرى نمودو مسائلى كھ بھ گونھ اى سبب تحریك جنسى و انحراف جوانان مى شو

توجھ ھمھ ى صاحب نظران و كارشناسان را بھ نقش مؤثّر معنویات و فضایل اخالقى در حل این مشكل جلب 

  .مى كنیم

  غرقھ گشتند و نگشتند بھ آب آلوده*** آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 

  

امعھ را تضمین كنیم تا عطِر بیاییم بھ جوانان درس عفاف و خویشتن دارى دھیم و سالمت و سربلندى آنان و ج

  .پاكى و طھارت و اعتماد فراگیر شود

  

 --------------------------------------------  
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 .175، ص 2ك اخالق و جوان، ج .آیت هللا مظاھرى، ر

 

 

  احكام روابط

  

اسالمى در این زمینھ و عمل بھ آن ھا  روابط زن و مرد یكى از مسائلى است كھ شناخت صحیح احكام و آداب

  .ضامن سالمت فرد و جامعھ است

در این بخش براى تعیین وظیفھ ى ھر یك از خوانندگان گرامى، سعى شده است، پرسش ھایى پیرامون روابط و 

 مسائل جانبى آن كھ از اھّمیّت ویژه اى برخوردار است انتخاب شود و نظرات مراجع عالى قدر در ذیل آن درج

  :احكام مطرح شده در این بخش عباتند از . گردد

  .احكام ازدواج . 4احكام تماس ھا؛ . 3احكام نگاه ھا؛ . 2احكام صحبت كردن؛ . 1

  احكام صحبت كردن

  

  صحبت كردن مرد با زن نامحرم چھ حكمى دارد؟

  ]1: [مردھا مى توانند با نامحرم با شرایط ذیل صحبت كنند 

  .با این صحبت كردن، بھ گناه آلوده نشوند. 2شد؛ بھ قصد لذت و ریبھ نبا. 1

  .39عروه، نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .29تحریر الوسیلھ، نكاح، مسئلھ ى : امام 

  .1936توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى : بھجت 

 



  .29سئلھ ى منھاج الصالحین، نكاح، با استفاده م: سیستانى 

  .1718، سؤال 1جامع المسائل، ج : فاضل 

  .240، مسئلھ ى 85، ص 2، استفتائات ج 342، ص 1095، س 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنھ اى 

  

  صحبت كردن مرد با نامحرم بدون لّذت و احتمال گناه چگونھ است؟

  .ر مخاطب، جوان باشدصحبت كردن با نامحرم در غیر مورد ضرورت، مكروه است، خصوصا اگ

  .39امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم، عروه؛ نكاح، مسئلھ ى : آیات عظام 

  .و استفتا 29تحریر، نكاح، مسئلھ ى : امام 

  .645، با استفاده از سؤال 2مجمع المسائل، ج : گلپایگانى 

  

با نامحرم، مثل دانشجوى اگر انسان با رعایت موازین اسالمى، باز ھم در شرایطى بھ واسطھ ى صحبت كردن 

  ھم كالسى، در خودش احساس تغییر و لذت كند اشكال دارد؟

اگر مردى بداند چنانچھ با نامحرمى صحبت كند بھ گناه خواھد افتاد، نباید با او صحبت كند؛ خواه زن بھ گونھ اى 

  .بیفتدصحبت كند كھ مرد را بھ گناه بیندازد یا درباره ى مطلبى صحبت كند كھ مرد بھ گناه 

  .امام، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مكارم، با استفاده از مدارك مسئلھ ى قبل: آیات عظام 

  .1936توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ : بھجت 

  .240، مسئلھ 2، و استفتائات ج 1095، مسئلھ ى 342، ص 1با استفاده از استفتائات ج : خامنھ اى 

  

  با زن نامحرم حرام استآیا سخن گفتن و شوخى نمودن 

  ).مگر با ھمسر(صحبت كردن با ھر كسى درباره ى ھر چیزى از روى شھوت و لذت جایز نیست 

  .39امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم، عروه نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : آیات عظام 

  .29تحریر، نكاح، مسئلھ ى : امام 

  .استفتاء: اراكى 

  .29نكاح، مسئلھ ى  منھاج الصالحین،: سیستانى 

  

  سخن گفتن زن ھا با مرد نامحرم چھ حكمى دارد؟

l  خانم ھا مى توانند با نامحرم صحبت كنند؛ مشروط بر آن كھ:  

  صداى خود را ترقیق و تلطیف نكنند؛. 2بھ قصد لّذت و ریبھ نباشد؛ . 1

  .نباشد] 2[خوف افتنان . 3

  .39ه، نكاح، با استفاده از مسئلھ ى امام، فاضل، گلپایگانى، مكارم، عرو: آیات عظام 

  .29تحریر نكاح مسئلھ ى : امام 



  .29منھاج الصالحین، نكاح، مسئلھ ى : سیستانى 

  .1095، مسئلھ ى 342، ص 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنھ اى 

  

  آیا ھم صحبت شدن زن ھا با مرد نامحرم بدون قصد لّذت اشكال دارد

  .محرم بھ غیر ضرورت مكروه استصحبت كردن خانم ھا با نا

  .امام، فاضل گلپایگانى و مكارم، مدارك قبل: آیات عظام 

  

  برخى از خانم ھا در صحبت با دیگران بسیار با نرمى صحبت مى كنند؟ لطفاً حكم آن را بیان كنید؟

كھ اگر در دل  خانم ھا نباید در ھنگام صحبت كردن با نامحرم، صداى خود را رقیق و نازك كنند؛ بھ گونھ اى

  .اگر چھ درباره ى مطالبى عادى صحبت كنند. مخاطب مرضى باشد، او را بھ خود جلب كند

  .امام، اراكى، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مكارم، مدارك مسئلھ ى قبل: آیات عظام 

  

  نامھ نگارى با نامحرم و طرح مسائل عشقى یا شھوانى در نامھ چھ حكمى دارد؟

  .از ھر كارى كھ موجب مفسده است اجتناب شود: كى ارا: آیات عظام 

  .جایز نیست: گلپایگانى 

  احكام نگاه بھ نامحرم

  

  نگاه مرد بھ زن مسلمان با چھ شرایطى جایز است؟

اگر خانم مسلمان كامال حجاب خود را رعایت كرده باشد نگاه كردن بھ وجھ و كفین او براى مرد با شرایط ذیل 

  :اشكال ندارد 

  .نگاه بھ قصد لذت و ریبھ نباشد. 2و كفین زینت نشده باشد؛ وجھ . 1

؛ استفتاء و توضیح المسائل، مسئلھ ى 18؛ تحریر، نكاح، مسئلھ ى 31عروه، نكاح، مسئلھ ى : امام : آیات عظام 

2433.  

  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، مسئلھ ى : اراكى 

  .استفتاء: بھجت 

و سرمھ ) بند انداختن(و كفین، اگر از قبیل انگشتر متعارف و اصالح صورت زینت در وجھ : آیة هللا تبریزى 

اى باشد كھ حتّى در زن ھاى پیر متعارف است، پوشاندن آن بر زن واجب نیست و نگاه كردن مرد بھ آن ھم اگر 

  .استفتا. مانع ندارد. التذاذى نباشد

جاب خود را رعایت كرده است یا رعایت نكرده و بھ طور كلى اگر نامحرم مسلمان است و ح: آیة هللا سیستانى 

در صورتى كھ او را امر بھ حجاب كنیم رعایت مى كند، نگاه كردن بھ وجھ و كفین او بدون لذت و ریبھ اشكالى 



  .اگر چھ بنا بر احتیاط مستحب بھتر است از نگاه كردن بھ وجھ و كفین پرھیز كرد. ندارد

  .2443و  2442؛ توضیح المسائل، مسائل 26و  14منھاج الصالحین، نكاح، مسائل 

بنابر احتیاط واجب، جایز نیست حتّى بھ وجھ و كفین نامحرم نگاه كرد؛ چھ زینت داشتھ باشد : آیة هللا گلپایگانى 

  .چھ نداشتھ باشد

در نتیجھ مردان نمى توانند بھ صورت و دست زنانى كھ بھ طور كامل حجاب خود را رعایت نكرده اند، نگاه 

ند؛ مانند آن كھ زنى مقدارى از مویش پیدا باشد و یا این كھ لباس آستین كوتاه پوشیده باشد و یا بازو یا مچ كن

  .دست او پوشیده نباشد

  

  نگاه مرد بھ دست و صورت زن نامحرم، حرام است؟

  .و باشدنگاه كردن بھ نامحرم بھ قصد لّذت و شھوترانى حرام است؛ اگر چھ وجھ و كفین و یا بھ حجم بدن ا

  .31عروه، نكاح، مسئلھ ى : امام، اراكى، فاضل، گلپایگانى، و مكارم : آیات عظام 

  .1931توضیح المسائل، مسئلھ ى : بھجت 

  .2442توضیح المسائل، مسئلھ ى : تبریزى 

  .14؛ و منھاج الصالحین، نكاح، مسئلھ ى 2443و  2442توضیح المسائل، با استفاده از مسائل : سیستانى 

  .2501توضیح المسائل، مسئلھ ى :  فاضل

  

بعضى مردان مؤمن در دبیرستان ھا و یا غیر آن بھ زنان مسلمان درس مى دھند، طبیعتاً مرد مجبور است 

مطالب درس را بر روى تختھ سیاه بنویسد و خانم ھا نیز ھمان گونھ كھ معمول است بھ دست و صورت استاد 

  آیا این نگاه كردن جایز است؟. و ریبھ خود نگاه مى كنند، البتھ بدون قصد لذت

نگاه كردن خانم ھا بھ وجھ و كفین و مواضعى كھ مردان بھ طور متعارف نمى پوشانند، بدون لذت و ریبھ 

  .اشكالى ندارد

  .51عروه، نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : امام، فاضل، گپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .و استفتاء 2433؛ توضیح المسائل، مسئلھ ى 19ز مسئلھ ى تحریر، نكاح با استفاده ا: امام 

  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى : اراكى 

نگاه كردن زن بھ بدن نامحرم، بنابر احتیاط واجب حرام است، اما جواز نگاه كردن زن بھ : آیة هللا بھجت 

سر، خالى از وجھ نیست؛ مگر این كھ این نگاه كردن، كمك  قسمتى از بدن مرد نامحرم كھ غالبا باز است، مثل

  .بھ معصیت باشد

  .1933توضیح المسائل، مسئلھ ى 

  

آیا زن مى تواند بھ بدن مردى كھ كامالً پوشیده نیست، مثل آن كھ با لباس آستین كوتاه و یا ورزشى است، 

  نگاه كند؟



كفین و مقدارى كھ بطور معتاد مردان نمى پوشانند، نگاه كردن زن ھا بھ بدن مرد نامحرم بھ استثناى وجھ و 

  .حرام است

؛ و توضیح المسائل، مسئلھ 19؛ تحریر، نكاح مسئلھ ى 31عروه، نكاح با استفاده از مسئلھ ى : امام : آیات عظام 

  .؛ و استفتاء2433ى 

  .و استفتاء 2447توضیح المسائل، مسئلھ ى : اراكى 

  .استفتاء: تبریزى 

  .2442ضیح المسائل، مسئلھ ى تو: سیستانى 

  .؛ و استفتاء644، سؤال 2؛ مجمع المسائل، ج 2442توضیح المسائل، مسئلھ ى : گلپایگانى 

  .2080توضیح المسائل، مسئلھ : مكارم 

  .1933توضیح المسائل، مسئلھ ى :بھجت 

  .نگاه كردن زن بھ مرد نامحرم بھ استثناى وجھ و كفین حرام است: فاضل 

  .2501؛ و توضیح المسائل مسئلھ ى 31مسئلھ ى عروه، نكاح، 

دیدن موى سر و صورت، دست ھا تا مچ و پاھا تا قوزك و گردن مردان نامحرم براى زن ھا اشكالى : در نتیجھ 

  .ندارد، مشروط بھ آن كھ بھ قصد لذت و ریبھ نباشد

ا پوشش كافى ندارند، مانند شنا، ھم چنین خانم ھا نمى توانند براى تماشاى مسابقات ورزشى كھ آقایان در آن ھ

  .بھ اماكن ورزشى بروند... كشتى، وزنھ بردارى، فوتبال و

  

  نگاه زن بھ دست و صورت مرد نامحرم چگونھ است؟

  .نگاه كردن بھ بدن نامحرم حتّى بھ وجھ و كفین او بھ قصد لذت و یا با ترس بھ مفسده افتادن حرام است

  .1عروه، ستر و ساتر، قبل از مسئلھ ى : مكارم امام، اراكى، فاضل و : آیات عظام 

  .1932توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى : بھجت 

  .2442توضیح المسائل، مسئلھ ى : تبریزى 

  .2442توضیح المسائل، مسئلھ ى : سیستانى 

  .2501توضیح المسائل، مسئلھ ى : فاضل 

  .استفتاء: اراكى و گلپایگانى 

نگاه بھ بدن مرد نامحرم با وجوب پوشش مرد ھیچ مالزمھ اى نیست؛ یعنى اگر چھ بر بین عدم جواز : توجھ 

  .مرد واجب نیست خود را بپوشاند، اما بر خانم ھا واجب است نگاه نكنند

  نگاه بھ عكس و فیلم

  

  آیا نگاه كردن بھ عكس كسانى كھ براى انسان جالب است اشكال دارد؟



رام است؛ خواه عكس مرد باشد یا زن، محرم باشد یا نامحرم، عكس نگاه كردن بھ ھر عكسى بھ قصد لذت ح

  ).از این حكم عكس ھمسر استثنا است(انسان باشد یا غیر آن 

  .استفتاء: امام، اراكى، بھجت، تبریزى، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .2453توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى : اراكى 

  .27منھاج الصالحین، نكاح، مسئلھ ى : سیستانى 

  

  آیا خرید و فروش عكس ھاى مبتذل حرام است؟ اگر كسى تعدادى را داشتھ باشد چھ كار كند؟

  .خرید و فروش و نگھدارى عكس ھاى مبتذل حرام است و باید آن ھا را از بین برد

  .استفتاء: امام، اراكى و گلپایگانى : آیات عظام 

  

  ھا و مردھا كھ از تلویزیون و سینما پخش مى شود چگونھ است؟نگاه بھ تصویر زن 

فیلمى كھ بھ طور مستقیم پخش مى شود، حكم انسان زنده را دارد و اگر بھ طور غیر مستقیم پخش مى شود حكم 

  .عكس را دارد

  .32، ص 42استفتاء در كتاب احكام بانوان، محمد وحیدى، سؤال : امام 

  .استفتاء. فیلم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم حكم عكس را دارد: لپایگانى اراكى فاضل و گ: آیات عظام 

بنابراین، بنابر فتواى آقاى اراكى دیدن فیلم زنان نامحرم براى مردان اشكالى ندارد، اگر چھ آن ھا را بشناسد؛ 

و بنابر .) یلى كھ گذشتبا ھمان تفص(مشروط بھ آن كھ بھ قصد لذت و ریبھ نباشد و انسان نترسد كھ بھ گناه بیفتد 

فتواى آقاى گلپایگانى دیدن فیلم زنان نامحرم براى مردان در صورتى كھ آن ھا را نمى شناسند، بنابر احتیاط 

  .بھ ھمان تفصیلى كھ گذشت. مستحب و اگر مى شناسد بنابر احتیاط واجب جایز نیست

ھا، اگر مقرون بھ فساد و ریبھ باشد اشكال  دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صداى آن: آیة هللا بھجت 

  .دارد

  .2توضیح المسائل، مسائل متفرقھ، مسئلھ ى 

  .بنابر احتیاط واجب در پخش مستقیم بھ زنان بى حجاب نگاه نشود: آیة هللا خامنھ اى 

  .102، مسئلھ 2استفتائات ج 

احكام نگاه كردن بھ انسان زنده را دارد؛  اگر فیلمى بھ طور مستقیم پخش شود، نگاه بھ آن فیلم ھمان: در نتیجھ 

نگاه كنند و ھم  - آن ھم با شرایطى كھ ذكر شد  - بنابراین مردان نمى توانند بھ غیر از وجھ و كفین زنان نامحرم 

چنین خانم ھا نمى توانند بھ بدن مردان كھ در فیلم ھاى ورزشى یا غیر آن كھ بھ طور مستقیم پخش مى شود، 

  .نگاه كنند

  

  نگاه كردن بھ عكسھاى زنان برھنھ و یا فیلمھاى جنسى بدون شھوت جایز است؟ آیا

  .جایز نیست؛ زیرا نگاه كردن این عكس ھا و فیلم ھا غالباً داراى آثار فتنھ و فساد اخالق است: آیة هللا گلپایگانى 



  .462ارشاد السائل، سؤال 

لى كھ محرك شھوت است، غالباً از نگاه شھوانى جدا از آن جا كھ نگاه بھ تصویرھاى مبتذ: آیة هللا خامنھ اى 

  .نیست؛ لذا بھ عنوان مقدمھ ى ارتكاب گناه، و حرام مى باشد

  .107، مسئلھ ى 2استفتائات، ج 

  

  آیا نگاه كردن بھ فیلم ھاى مستھجن و ماھواره اى براى مردان و زنان، بدون لذت و ریبھ، جایز است؟

  .این گونھ فیلم ھا جایز نیستنگاه كردن بھ : آیة هللا تبریزى 

  .901صراط النجاة، سؤال 

  .استفاده كردن از فیلمھاى فوق كھ بھ منظور انحراف، تدارك دیده شده، جایز نیست: آیة هللا فاضل 

  .1729، سؤال 1جامع المسائل، ج 

  

راى اطالع از استفاده از ماھواره و برنامھ ھایى كھ توسط دولت ھاى غربى و سایر كشورھا تھیھ مى شود، ب

  برنامھ ھاى علمى و قرآنى چگونھ است؟

استفاده ى مذكور گرچھ فى نفسھ منعى ندارد، مگر آن كھ برنامھ ھایى كھ بھ واسطھ ى : آیت هللا خامنھ اى 

غالبا مشتمل بر تعلیم  -كھ محصول كشورھاى غربى و یا اكثر كشورھاى مجاور است  - ماھواره پخش مى شود 

ونھ جلوه دادن حقایق است؛ عالوه بر آن كھ مشتمل بر برنامھ ھاى لھو و فساد مى باشد؛ حتى افكار ضالّھ و وار

مشاھده ى برنامھ ھاى علمى و یا قرآنى آن ھم چھ بسا سبب وقوع در فساد و ابتال بھ حرام مى شود؛ لذا شرعاً 

برنامھ ھاى علمى محض و یا  استفاده از گیرنده ھا براى مشاھده ى این نوع برنامھ ھا حرام است؛ مگر آن كھ

  .تماماً قرآنى و مانند آن باشد و دیدن آن ھا مستلزم فساد و یا ابتال بھ ھیچ عمل حرام دیگرى نباشد

  .48، ص 135، مسئلھ ى 2استفتائات، ج 

  احكام تماس ھا

  

  تماس بدنى زن و مرد نامحرم چھ حكمى دارد؟

با او نیز جایز نیست و ھرگونھ لمس كردن بدن با ھر  ھر كسى كھ نگاه كردن بھ او جایز نیست، تماس بدنى

  .عضوى باشد، حرام است و باید از آن اجتناب كرد، مگر از روى لباس؛ بدون قصد لذت و ریبھ

  .47امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم، عروه، نكاح، مسئلھ ى : آیات عظام 

  .20تحریر، نكاح، مسئلھ ى : امام 

  .استفتاء: اراكى 

  .1934وضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى ت: بھجت 

  .16منھاج الصالحین، نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : سیستانى 



  .221، و مسئلھ ى 252، مسئلھ ى 89، ص 1با استفاده از استفتائات، ج : خامنھ اى 

  

  آیا دست دادن با نامحرم جایز است؟ در صورتى كھ بدون قصد لذت و ریبھ باشد؟

  .مگر از روى لباس؛ و در این صورت، بنا بر احتیاط، نباید دست او را بفشارد جایز نیست

  .47امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم، عروه نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : آیات عظام 

  .استفتاء: اراكى 

  .1934توضیح المسائل، با استفاده از مسئلھ ى : بھجت 

  .16تفاده از مسئلھ ى منھاج الصالحین، نكاح، با اس: سیستانى 

  

ما در محیط دانشگاه كشورھاى غربى، ھنگام برخورد با اساتید زن یا دانشجویان دختر، ناگزیر از مصافحھ 

  ھستیم؛ و گرنھ حمل بر سوء ادب دانشجویان مسلمان مى شود، تكلیف چیست؟) دست دادن(

از سوء ادب نیست؛ بلكھ معلول عقیده ى الزم است بھ آن ھا تفھیم كنید كھ عدم مصافحھ با زن نامحرم، ناشى 

  .اسالمى و تعھّد بھ احكام آن است

  .با استفاده از مدارك مسئلھ ى قبل: امام، اراكى، بھجت، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  

  راه رفتن با نامحرم چھ حكمى دارد؟

  .اگر بھ قصد لذت و ریبھ باشد جایز نیست

  .اراكى، گلپایگانى، استفتاء امام،: آیات عظام 

  

در برخى از محافل زن ھا و مردھا یك جا نشستھ و بھ صحبت مى پردازند و موازین شرعى نیز رعایت مى 

  شود آیا اشكال دارد؟

  .اختالط زن و مرد نامحرم مكروه است، مگر آن كھ پیرمرد یا پیرزن باشند

  .49نكاح، مسئلھ ى  عروه،: امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

این مكروه بودن در صورتى است كھ حضور بھ صورت مختلط، منجر بھ حرام نشود، در غیر این : توجھ 

بھ طور مثال، اگر در مجلسى زنان حجاب كامل نداشتھ باشند و یا زینت كرده باشند . صورت اختالط حرام است

  .م خواھد بودو یا تماس ھاى حرام بین زن و مرد واقع شود، اختالط حرا

  

  اگر زن و مرد نامحرم تنھا در مكان خلوتى مشغول صحبت باشند حرام است؟

اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند كھ كسى آن جا نباشد و دیگرى ھم نتواند وارد شود، چنانچھ بترسند 

  .كھ بھ حرام بیفتند، باید از آن جا بیرون بروند ماندن آنھا در آن مكان حرام است

  .2445امام، توضیح المسائل، مسئلھ ى : آیات عظام 



  .2454توضیح المسائل، مسئلھ ى : تبریزى 

  .25111توضیح المسائل، مسئلھ ى : فاضل 

  .342، ص 1095، س 1استفتائات با استفاده از ج : خامنھ اى 

  ]3. [اراكى، سیستانى، گلپایگانى و مكارم

  

در صورتى كھ تماس بین این دو (وسایل نقلیھ ى دیگر جایز است؟  آیا نشستن در كنار نامحرم در تاكسى و یا

  ).از روى لباس باشد

  .اگر بھ قصد لذت و ریبھ نباشد و بر آن مفسده اى مترتّب نباشد، مجرد نشستن بھ نحو مذكور اشكال ندارد

  .47امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم، عروه، نكاح، با استفاده از مسئلھ ى : آیات عظام 

  .استفتاء: بریزى، سیستانى و گلپایگانى ت

  

  اگر تماس با كسى یا چیزى براى انسان لذت بخش باشد اشكال دارد؟

بھ استثناى (ھرگونھ تماسى با ھر یك از اعضاى بدن با ھر چیز و ھر كسى بھ قصد لذت و ریبھ حرام است 

  ).ھمسر

  .استفتاء: امام، اراكى و گلپایگانى : آیات عظام 

  .فتاءاست: فاضل 

اگر چیزى را از روى شھوت لمس كند ولى انزال صورت نگیرد، حرمتى ندارد و اگر انزال : آیة هللا تبریزى 

و اگر انسانى را با شھوت لمس كند، چھ مرد چھ . صورت بگیرد استمنا حساب مى شود و استمنا نیز حرام است

  .لبتھ بھ استثناى ھمسرا. زن، چھ بالغ چھ غیر بالغ، حرام است و لو انزال صورت نگیرد

  

  برخى از افراد بھ قصد جلب توجھ دیگران بھ خودنمایى مى پردازند، آیا این كارشان حرام است؟

چھ در پوشیدن لباس باشد و چھ در حرف زدن و . خودنمایى كردن بھ منظور بھ گناه انداختن دیگرى حرام است

  .نگاه كردن و یا اعمال و رفتار دیگر

  .استفتاء: ، اراكى، بھجت، تبریزى، فاضل و گلپایگانى امام: آیات عظام 

  احكام ازدواج و نامزدى

  

  آیا ازدواج از نظر اسالم امرى الزم است؟

  .كسى كھ بھ واسطھ ى نداشتن زن بھ حرام مى افتد، واجب است زن بگیرد

  .4عروه نكاح، مسئلھ ى : امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .2443المسائل، مسئلھ ى توضیح : امام 



  .2452توضیح المسائل، مسئلھ ى : تبریزى 

  .2452توضسح المسائل، مسئلھ ى : سیستانى 

  .2509توضیح المسائل، مسئلھ ى : فاضل 

  .2023توضیح المسائل، مسئلھ ى : مكارم 

  

در ازدواج كار خوبى تا تحصیالت دختر تمام نشود، نباید ازدواج نماید، آیا تأخیر : بعضى از پدران مى گویند 

  است؟

  .مستحب است در شوھر دادن دخترى كھ بالغھ است؛ یعنى مكلف شده، عجلھ كنند

  .14عروه، نكاح، مسئلھ ى : امام، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .2459توضیح المسائل، مسئلھ ى : امام 

  .2468توضیح المسائل، مسئلھ ى : تبریزى 

  .2525مسئلھ ى  توضیح المسائل،: فاضل 

  

گاھى دختر و پسر قبل از ازدواج، مدتى را براى آشنایى، بھ صورت نامزدى مى گذارند؛ آیا این نامزدى اشكال 

  دارد؟

اگر مراد از نامزدى این باشد كھ زن و مردى قصد داشتھ باشند با یك دیگر ازدواج بكنند ولى ھیچ گونھ صیغھ 

، زن و مرد بھ یك دیگر نامحرم ھستند و ھیچ گونھ فرقى با دیگر نامحرم ى َمحرمیّتى بین آنان منعقد نشده باشد

  .ھا ندارند

  .استفتاء:امام، اراكى، بھجت، تبریزى، سیستانى، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

در نتیجھ نگاه كردن بھ قصد لذت بھ یك دیگر، دست دادن و یا ھرگونھ تماس بدنى، خلوت كردن در محیط 

، عدم رعایت حجاب و پوشِش كافى در مقابل یك دیگر، )با ھمان شرایطى كھ در صفحات قبل گفتھ شد(ھ دربست

مراوده كردن و اختالط بھ گونھ اى كھ معموال زن و شوھرھا با یك دیگر دارند و خالصھ ھرگونھ روابطى كھ 

  .آن پرھیز كنندبین دو نامحرم حرام باشد از مواردى است كھ ھر یك از دختر یا پسر باید از 

  

  آیا دختر و پسر مى توانند براى محرمیّت صیغھ بخوانند

  .خواندن صیغھ ى موقّت بین زوجین با اجازه ى ولى دختر اشكال ندارد

  .استفتاء: امام، اراكى، بھجت، تبریزى، فاضل، گلپایگانى و مكارم : آیات عظام 

  .68و  67حین، نكاح، با استفاده از مسائل ؛ و منھاج الصال2385توضیح المسائل، مسئلھ ى : سیستانى 

  

  براى جلوگیرى از شھوت چھ باید كرد و در این صورت آیا استمناء جایز است یا نھ؟

روزه گرفتن و در صرف غذا افراط نكردن و ترك خوردن بعضى غذاھاى مقوى، غریزه : آیة هللا گلپایگانى 



ستمنا، بھ ھر نحو كھ باشد، حرام است و بھترین راه جنسى را تضعیف مى كند و از شدت آن مى كاھد؛ ولى ا

  .براى این كھ غریزه ى جنسى سبب آلودگى بھ حرام نشود، ازدواج دایم یا موقت است كھ ثواب بسیار ھم دارد

  .89مجمع المسائل، مسائل متفرقھ، سؤال 

  ).با ھمسر شرعىمگر (بنا بر فتواى ھمھ ى مراجع عظام، استمنا یا ھر عمل شھوانى دیگر حرام است 

  

 --------------------------------------------  

  :پي نوشت ھا 

  

مسائل این بخش از كتاب احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آنان، نقل گردیده كھ بھ تأیید دفاتر ]. 1[

مسعود معصومى، سید . (نظرات مقام معظم رھبرى بھ آن اضافھ گردید. استفتائات مراجع نام برده رسیده است

  )احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آن،

  .بھ گناه و فساد افتادن]. 2[

بودن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كھ كسى در آن جا نیست و دیگرى ھم نمى : اراكى و گلپایگانى ]. 3[

بیدار نمازشان ھم در آن تواند وارد شود حرام است؛ چھ بھ ذكر خدا مشغول باشند یا بھ صحبت، خواب باشند یا 

جا صحیح نیست؛ ولى اگر طورى باشد كھ شخص دیگرى بتواند وارد شود یا بچھ اى كھ خوب و بد را مى فھمد 

  .در آن جا باشد اشكال ندارد

  .2459توضیح المسائل، مسئلھ ى : اراكى 

  .2454توضیح المسائل، مسئلھ ى : گلپایگانى 

محل خلوتى كھ كسى در آن جا نیست، در صورتى كھ احتمال فساد برود  ماندن مرد و زن نامحرم در: سیستانى 

. ولى اگر احتمال فساد نرود، اشكال ندارد. حرام است؛ ھر چند طورى باشد كھ كسى دیگر بتواند وارد شود

  .2454توضیح المسائل، مسئلھ ى 

نجا نیست و دیگرى ھم نمى احتیاط واجب آن است كھ مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كھ كسى در آ: مكارم 

 .2095توضیح المسائل، مسئلھ ى . تواند وارد شود؛ حتى اگر در آن جا نماز بخوانند، نماز آن ھا اشكال دارد
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