
رابطه تبیین چارچوبی اسالمی برای سالمت 
دختران جنسیتی

 حسین سوزنچی

 چکیده

از معضالتی است که در جامعۀ ما رو بهه ، دختران و پسران )خارج از عرف( رابطۀ
ّت  همراه بها. شکوفایی غریزۀ جنسی فزونی است تحریکها  جنسهی در  یهافت  شه

ب هو   ۀمیانو فاصه  کهرده،اثرای بیجامعه، توصیه به حرمت روابط آزاد را تاانّازه
را نهاممک  سهاخته تعجیه  در ازدواج و تکهکی  خهانواده ، جنسی و ب و  اجتماعی

عهادی و ب کهه مط هو، د مهّاد غهر،،  در فرهنگاز ای  دست،  یهایرابطه. است
کارهایی که از راهبحرانی است که بایّ چاره شود.  ،امعۀ اسالمیجاما در شود، می

رفه  نیهاز پسهران  ۀزاویه غالباً تنهها از ؛ اماشود، ازدواج مودت استگاه پیکنهاد می
در ای  مسئ ه  نیزدختران نیازها و مککال   در حالی که بایّ به؛ شودبّان توجه می

مّیریت نیهاز جنسهی  ای برایشیوهتوجه شود. مسئ ۀ مقاله حاضر ای  است که چه 
توان پیکنهاد کرد و ازدواج مودت در ایه  میهان چهه دختران در شرایط کنونی می
کردن جوانهان در مسئول»کوشّ با تکیه بر خط مکی جایگاهی دارد؟ ای  مقاله می

ای  رفتارها را توان ، نکان دهّ که چگونه می«دبال رفتارهای خود با جنس مخالف
جها کهه ممکه  اسهت تحهت مهّیریت جّیّ، منضبط و مکروع، تا آن با تصویری
، سازی روابط جنسی دختران و پسرانکنترل و سالمافزون بر  ها درار داد؛ وخانواده
 های جامعه در زمینه ترویج ای  مسئ ه را رف  کرد. نگرانی

 ها واژه کلید

 . مودت نوجوان، جوان، رابطۀ جنسی، ازدواجپسر، دوستدوستی، دختر، 
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 مقدمه

 بههاسهت کهه  یاز معضهالتازدواج،  از پیش پسران و دختران)خارج از عرف(  و رابطۀ دوستی
جوامه   در. اسهتفزونهی گهرارده  بهه رو مها ۀجامع در -اخیر ۀده دو در ویژهبه - متعّد دالی 
رو روبههگونهه منه  دهانونی و یها ممانعهت اخالدهی و عرفهی با هیچ تنهانه، هادوستی ای ی، غرب

مهورد تکهویه ههم دهرار حهاکم بهر آن جوامه ،  یبرالیسهتی، ب که در چارچو، فرهنگ لنیست
گیرد، اما بنابر تعالیم اسالمی، روابط میان افراد نامحرم تنها در چهارچو، ادتضهاتا  تعامه  می

آنچه امهروزه  رو، ای  از 1اجتماعی مجاز است و در ای  روابط بایّ حّود شرعی رعایت شود؛
ههای اسهالم و عنوان دوستی دختر و پسر در جامعۀ ما در حال گسترش اسهت، بها آموزه تحت

بههه صههراحت هههم دخترانههی را کههه بههه  قررن کریررن  ادتضههاتا  جامعههۀ اسههالمی ناسههازگار اسههت. 
های و هم پسرانی را که به دوسهتی (متخذات  تدذنت ) آورنّبا پسران روی می 2های مخفیانهدوستی

به شّ  مرمت کرده، و ناپاکی حاص  از ایه   (متخای تدذنت )آورنّ مخفیانه با دختران روی می

                                                           

 
 

هاا   کنند، یاا آماوزه  میدر اسالم، بر همگان روشن است. کسانی که به چنین روابطی اقدام « روابط آزاد جنسی»حرمتِ . 1
اناد کاه ااوان    مادعی  و شامرند دانناد و اقادام خاود را نااروا و گنااه مای      اسالمی را باور ندارند، یا اگر خود را معتقاد مای  

ا  لزوماا  رابطا    هار دوساتی  »شاود کاه   گوناه مطارم مای   ایستادگی در برابر این امایالت را ندارند. اما گاه این مسئله این
هاا، واوابط شارعی را    شود که ماا در ایان دوساتی   گاه حتی از سو  دختران و پسران متدین ابراز میو « نامشروع نیست!

اشااا  نادارد، اماا حرمات و     « گو و معاشرت دختر و پسار ناامحرم  ومطلق صحبت و گفت»کنیم. البته هرچند رعایت می
نیسات  بلااه   « ا اماا  برقارار شاود   شاود یا  پوشا  از حاد شارعی کمتار     »ناصوابی این روابط انها محدود به حالتی که 

گیارد و بارنین درصادد اشاباع نیااز عاابفی و       ا  که حالات احساسااای و رابطاه عاابفی باه خاود مای       صحبت و رابطه»
اشاا  نیست  زیرا همان گوناه کاه اماامی    حتی اگر با رعایت پوش  مناسب همراه باشد بی« احساساای خود هم هستند

رانای،، نگااه کاردن و ساخن     )یعنی با قصد شهوت« از رو  لذت»نگاه کردن و سخن گفتن اند، انزون بر نقها بیان کرده
نیز حرام است. نگاه )یا سخن گفتنِ، با ریبه، یعنی نگاه )یا سخن گفتن، مشااوکی کاه احتماا  باه حارام      « با ریبه»گفتن 

اگار   -کنناد دوساتی اعبیار مای    که خودشان از آن به-انتادن دارد. برقرارشدن یک حالت عابفی میان دو جنس مخالف 
باودن   رو، ناصواب است. البته به چرایی ناصوابهست  و از همین« ناک بودنریبه»نباشد، مصداق « رانیشهوت»مصداق 

 ا  اشاره خواهد شد.  اندازه این موارد در ادامه اا

دهناده آن، خاود را از   گاویی انااام   بودن آنهاست  یعنای  ها، نامشروعبودن این دوستی اوجه شود که مقصود از مخفیانه. 2
 ها  نامشروع آشاار و علنی شود اشاا  ندارد.  که اگر این دوستیشرع مخفی کرده است، نه این



 1در ردیف زناکاری دانسته است. -حتی اگر به عم  زنا منجر نکود  -ها را دوستی
ههای آموزه بها هجامعهافهراد  از برخهی اجتمهاعی رفتارهای ناسازگاری معض با  مابنابرای ، 

 شهیوه و روشها را نادیّه گرفهت و در بایّ ای  آموزه یا رو هستیم.رایج در جامعه، روبه دینی
بهرای سهامانّهی و  -گونهه کهه در ایه  مقالهه بهر آن هسهتیمآن -یها  و کرد بازنگریدینّاری 

توصهیه  .انّیکهیّ ایچهارهدینهی  زنّگیجهت دادن آن به سمت سبک  واصالح ای  رفتارها 
کارهایی است کهه گهاه در جامعهۀ مها بهرای رفه  ایه  معضه  پیکهنهاد به ازدواج مودت از راه

رو ویژه از سوی زنان یا بهه بهانهۀ حمایهت از زنهان، روبهههایی، بهشود، که البته، با مخالفتمی
هها از زوایهای گونهاگون مطهرح شهّه، امها دسهته مهمهی از ایه  شود. اگرچه ایه  مخالفتمی

کار برای آینهّۀ دختهران پهیش رود ای  راهها، برآمّه از مککالتی است که گمان میتمخالف
دهنهّگان و  گونه مککال  ای  است که غالباً هم پیکنهادآورد. یکی از ع   طرح ای خواهّ 

گیرنّ؛ و ای  مقالهه دصهّ دارد تها هم منتقّان، مسئ ه را تنها از زاویۀ رف  نیاز پسران در نظر می
 را از زاویه نیاز و مککال  دختران مورد بررسی درار دهّ. ح   ه ای  راهجایگا

 طرح مسئله

شود که معضه  امهروز آنهها حقیقت ای  است که نگرانی از آینّه دختران گاه چنان جّی می
و  سهنی مقطه  یه دختر و پسهر در ا غریزۀ جنسی شکوفاییمسئ ه ای  است که شود. دیّه نمی

ّت  تحریکا  جنسی در جامعه )نه فقط به دلی  تنزل وضهعیت حجها،، ب کهه همچنهی   نیز ش
 ههایفهی م و تصهاویر کهه ب وتهو مهاهواره، اینترنهت و  همچهون هاییرسانه گسترش ۀواسطهب

اسهت  ، امهری(دهّمی درار جّیّ نس  اختیار در آسانیبه را جنسی ددیه اطالعا  و مستهج 
 افتهادنفاصه ه  بهادیگهر  سهویکرده؛ و از اثر بی ایتاانّازه را آزاد روابط حرمتبه  توصیه که
 فهرد کهه سهنی)=  ی( و ب هو  اجتمهاعشهودمی فعال غریزۀ جنسی که سنی)=  جنسی ب و  میان

                                                           

 
 

)یعنی به عنوان عملی غیر از آن، و البتاه در ردیاف آن، در مقابا     « زناکار »ها را انزون بر این دوستی قن کرین  چرا که . 1

، زناان پاکادامن، در   ،22)نساا::  مُحْصَنَاتٍ غَیرَ مُسَانِحَاتٍ وَالَ مُتَّخِاذَاتِ ََخدادَان   ر آی  شریف  کند: دپاکدامنی مطرم می

مُحْصِانِینَ غَیارَ مُسَاانِحِینَ    اند که یا زناکارند یا با مردان دوستی پنهانی دارند  و در آی  شاریف   مقاب  زنانی قرار داده شده

اند که، یاا زناکارناد یاا باا زناان دوساتی       ، مردان پاکدامن، در مقاب  مردانی قرار داده شده،2)مائده:  وَالَ مُتَّخِذِ  ََخددَان 
 پنهانی دارند.  
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 نیهزو تکهکی  خهانواده تعجیه  در ازدواج داتهم  بهه ، توصهیه(دارد راتککی  خانواده  آمادگی
و ب کهه تکهّیّ شهّن  سهاز عهادیمجموع ای  عوامه ، زمینه ؛ وشّه ناکارآمّداب  دفاع و  غیر

ّه است. اگر ددت کنیم که دوستی دختر و پسهر دو گردیها میان دختر و پسر روابط و دوستی
یابیم که ای  وض ، نه تنها پسران، ب که دختهران را نیهز در معهر  سادگی درمیطرف دارد، به

شایسته است ای  مسئ ه از زاویه )نیازها و مککال ( دختران نیهز  رو، ای  تهّیّ درار داده، و از
 بررسی شود. 

از مککال  ع وم اجتماعی در جامعۀ ما ای  است که به ادتضاتا  بومی ککور کمتر توجهه 
شناسهههی و های روانویهههژه در رشهههته در فضهههای آکادمیهههک ککهههور، بهههه رو، ایههه  دارد، از
ای  صور  و از ایه  زاویهه )یعنهی از زاویهه ناهمهاهنگی ایه   شناسی، غالباً ای  مسئ ه بهجامعه

اراته شهود؛ اگهر ههم  یح  راهشود تا رفتارها با باورها و سبک زنّگی دینی( جّی گرفته نمی
ناسهازگار بها ایه   بسا ناخودآگاه، باورهای دینیاز ای  زاویه مورد توجه درار گیرد غالبا، و چه

 ههای دیه ، نههآموزه مسهئ ه ودتهی. گیرنّورد تخطئه درار میمآبانه مهای رفتاری متجّدسبک
که در مت  جامعۀ ما نفوذ دارد و سبک زنهّگی مهردم  زنّگی اصی  هایوادعیت بیانعنوان  به

، و جایگهاه د مهّاد فهردی اخالدهی   ایهای سه یقهتوصهیه ای ازس س ه حّ در ، ب کهرا ردم زده
ناخودآگهاه بسهیاری از شهود، اسهالمی نادیهّه انگاشهته مهیدی  اسالم در انّیکه و باور جامعۀ 

 رود.ای دانست  آن میزنّگی دینی و القای س یقه کها به سوی تخطئه سبح راه
جّی گرفت  ادتضاتا  اسالم و جامعۀ اسالمی موجب خواهّ شّ که در تح ی  ای  مسهئ ه 

ی  مسهات  اجتمهاعی پرهیهز چون و چرا از الگوهای نظری غر، در تح اجتماعی، از تبعیت بی
و نهه فقهط از زاویهۀ ضهرور   -عنوان یهک منبه  معرفتهی  های وحیانی را نیز بهکرده و آموزه

 1جّی بگیریم. -هماهنگی با باورهای فرهنگی ای  جامعه خاص 

                                                           

 
 

رساد جادا   شود. به نظار مای  از آن یاد می« علوم انسانی اسالمی»یا « علم دینی»این بحثی است که امروزه گاه احت عنوان . 1
ه از این مفهوم رواج یانته، بتوان از معناا  ماوجهی از ایان مفهاوم ساخن گفات.       ا  کانگارانهاز اصاویر مغشوش و ساده

هاا   نار   ، مبااد  و پای   1دارد این است که علم دینی، علمی است که: « علم دینی»خالصه اصویر  که نگارنده از 
ا  ادراکای معتبار خاود    انزون بر ماماوع دساتاورده   ،2رو ، مورد قبو  دین باشد  آن، مباد  معتبر معرنتی، و از همین

ها  ارائاه شاده در دینای کاه حقاانیت  اشباات شاده را نیاز باه عناوان منبا             بشر )مانند ااربه و استدال ،، ماموع آموزه
بودن آن به معناا  نقدناپاذیر  آن    ، در راستا  غایات دین واق  شده باشد. ومنا  دینی3شناسد  زا به رسمیت میمعرنت

هاا   علم نقه یک علم دینی است، اماا نقهاا هماواره باه نقاد و بررسای و رد و قباو  دیادگاه         گونه کهنیست  بلاه همان
← 

 
 



های ف سفی از انسان از با جّی گرفت  منب  معرفتی وحیانی از یک سو، و استفاده از تح ی 
شناسههی شناسههی مبتنههی بههر بههاور بههه خّاونههّ، بهها انسانهههایی میههان انسان سههوی دیگههر، تفاو

آیهّ. بهر های اغ ب ع هوم اجتمهاعی مهّرن اسهت، پّیهّ میای که زیربنای تح ی ماتریالیستی
شناسی، غریزۀ جنسی امری نیست کهه ههّفش تنهها رسهانّن لهر  بهه آدمهی اساس ای  انسان

از تّبیری هّفمنّ در نظام آفرینش اسهت  ههّف از باشّ، ب که لر  حاص  از آن نیز برآمّه 
آن ایجاد پیونّی میان زن و مرد است که افزون بر ضمانت بقای نوع انسهان، ثمهرا  بسهیاری 
در تکوی  شخصیت آدمی دارد که با مّیریت صهحیحی کهه تنهها بها ازدواج داتهم و تکهکی  

ّ؛ و خود عکه، َمرکهب مهمهی انجامتوانّ حاص  شود، به عکه میان زن و مرد میخانواده می
ای از محّودیت خودخهواهی و خروج از مرتبه -برای حرکت انسان به سمت سعاد  حقیقی 

 است.  -ای از کمال مط هرسیّن به مرتبه
که هّف اص ی مترتب بر غریهزۀ جنسهی، بها ازدواج و تکهکی  بّی  ترتیب، با توجه به ای 

میان ب و  جنسی و زمهان متعهارف بهرای تکهکی   ای که امروزهشود، فاص هخانواده حاص  می
در عرصهۀ  -القاعّه ناصوا، است؛ به ای  معنها کهه اگهر دهرار باشهّ خانواده پّیّ آمّه، ع ی

و تمهیهّی انّیکهه شهود، در درجهۀ اول بایهّ نها ر بهه  حه  راه -ریزی کالن اجتمهاعی برنامه
اع ایه  غریهزه، خهانواده حرف ای  فاص ه باشّ. همچنی  در وض  مط هو،، محه  اصه ی اشهب

است، و تحریک جنسی در خارج از نظام خانواده جایی نّارد. با ای  حال، امروزه بهه دالی هی 
تنها با ای  وض  آرمهانی متفهاو  اسهت، ب کهه گهاه آن را نهه  وضعیت جامعه چنان است که نه

و ههم  انگهارد،و ههم ایه  فاصه ه را امهری عهادی و طبیعهی می ؛دانهّ و نهه مط هو،ممک  می
 تابّ. ها را چنّان برنمیکردن ای  رابطهمحّود

گیری ای  نگرش، تحت تهاثیر سهبک زنهّگی جّیهّی اسهت کهه از رسّ شک به نظر می
تحههت تهه ثیر لیبرالیسههم و  -جوامهه  غربههی بههه ککههور مهها رسههود کههرده اسههت. در نظههام مههّرن 

ن حقیقهت انسهان در سهو، و اومانیسهم و منحصهر دیهّافراطی مسهتتر در آن از یک 1فردگرایی
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. در این مقاله بر اساا  ایان مبناا    ،1311)نک: سوزنچی، جا نیز اماان رد و قبو  وجود دارد پردازند، در ایندیگر مییک

 کار اقدام شده است.  به ارائه راه

1. individualism 
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غریزۀ جنسی، تنها از منظهر لهر  شخصهی مهّنظر دهرار  -حیا  و لرایر دنیوی از سوی دیگر
گرفته و ضرور  تککی  خانواده در تکوی  هویت آدمی، عمال انکار شّه است؛ هرچنّ کهه 

 . (7002لوکاس، برتی مثال، )شود در خود آن جوام  گاه و بیگاه اعتراضاتی بر ای  انگاره می
در جوام  غربی، ای  سبک زنّگی با باورههای لیبرالیسهتی جامعهه در بها، مسهات  جنسهی 
سازگار است  تککی  خانواده، تنها یک پیونّ رومانتیک است و موضوعیتی در رفه  نیازههای 

پریری در دبهال روابهط بها جهنس مخهالف، جنسی نّارد؛ و به بهانهۀ آزادی، فهرار از مسهئولیت
ز همان ابتّای ب و  )بهرای ماهال، بهه بهانهۀ کسهب تجربهه بهرای زنهّگی ترویج و حتی جوان ا
روابهط آزاد بها جهنس  -شود که نیهاز جنسهی خهود را بهه ههر طریهه ممکه  آینّه( تکویه می

رف  کنّ. در چنی  فضایی روابط جنسی پهیش  -بازی مخالف، خودارضایی و یا حتی همجنس
تحریکا  جنسی که بهه تهرویج هرچهه بیکهتر  از ازدواج و حتی پس از ازدواج، و ب که تکّیّ

ه د مّاد میروابط آزاد )=نامکروع و غیرمسئوالنه( می شهود؛ و شهایّ انجامّ، امری کاماًل موجت
کهه البتهه  1در دورۀ نوجهوانی اسهت،آمهار حهام گی ای کهه وجهود دارد، افهزایش تنها دغّغه

 در مّارس مرتف  سازنّ. « های جنسیآموزش»کوشنّ تا ای  مکک  را نیز با گسترش می
اما اگر ما نخواهیم ای  الگو را بپریریم و بر آن باشیم که به الگوی اسالمی در با، زنّگی 

 یافت؟در دنیای جّیّ  کاری برای مّیریت نیاز جنسیتوان راهآیا میوفادار بمانیم، 

 های دختر و پسرگیری از وقوع دوستیگام اول: پیش

سهازی روابهط و ا که سهبک زنهّگی جّیهّ غربهی کهه در مسهیر عادیجآیّ از آنبه نظر می
کنّ، در های دختر و پسر و تغییر هنجارهای اسالمی به هنجارهای سکوالر حرکت میدوستی

ای  معضه ، پهیش از ههر چیهز، تهرویج سهبک ح   ککور ما روبه گسترش و فزونی است، راه
هههای اسههالم، سههت. در آموزهصههحیز زنههّگی و اصههالح نگههرش جامعههه بههه جایگههاه ازدواج ا

                                                           

 
 

 در و شاود می باردار دختر نوجوان شانیه، یک 31هر در آمریاا در»، 1991ست که بر اسا  آمارها اا سا  الزم به ذکر ا. 1

 22زیار  دختار  میلیاون  حدود یاک  در سا  آورد. هرمی دنیا به نوزاد  و شودمی دختر، مادر نوجوانِ دقیقه، یک هر دو

 نفار  422222 ماادران  ایان  از. اسات  ساا   11 از کمتار  آنان از نیمی سن که، ،1991)هارد  و زابین،  شوندباردار می سا 
 ساقط  ناخواساته  شاان جناین  بقیاه  و آورناد مای  دنیاا  باه  را خاود  نرزند نفر 222222حدود  و زنندمی جنین سقط به دست
 . ،312: 1991  و همااران دیالمنت) «شودمی



تنها  رو، ای  های اص ی انسان است، و ازپریری در برابر رفتارهای خویش، از ویژگیمسئولیت
راه مجاز ارضای غریزۀ جنسی، پریرش مسئولیت در دبال جنس مخهالف در چهارچو، دهانون 

کهردن و مهای کالن فرهنگی و اجتماعی نا ر به کریزیازدواج است؛ پس نخست بایّ برنامه
ای گونههبرداشت  فاص ۀ میان ب هو  جنسهی و ب هو  اجتمهاعی باشهّ؛ و ثانیهاً فرهنهگ جامعهه به

های خهارج از چهارچو، ازدواج، جهّی انگاشهته شهود و مّیریت شود که زشتی ایه  رابطهه
تحریکا  آزاد جنسی در جامعه رو به کاهش باشهّ. در صهورتی کهه ایه  اسهتراتژی بهه نحهو 

گیری ایه  های شهک یاده شود، مکک  چنّانی نخواهّ مانّ و بها رفه  زمینههکالن در جامعه پ
 شود. ها، صور  مسئ ه منتفی میدوستی

ها نیهز از ایه  دوسهتی گیهریپیشتر نها ر بهه مسهتقیم کارهایراهتوان از در همی  فضا می
بها کهاهش ّ کهه کنهمیمهّیریت  یاگونههبهرا کارهایی که توجهها  انسهان راه، سخ  گفت

ای گونهه، وضهعیت بهاجتمهاعی محهیطهای جنسی هم برای خود فرد و هم در ها و تنشجاذبه
باشهّ. ایه  مطالبه ای  نیاز در آدمی داب  مههار  یاو ای  نیاز چنّان تحریک نکود  درآیّ که یا

های )آگهاهی بخکهی دربهارۀ عوادهب دوسهتی« ایانّیکهه»توان در محورههای کارها را میراه
ی گهرفت  آخهر (، دخت ّت ر و پسر، تفکر در با، ف سفۀ زنّگی و تقویهت بهاور بهه خهّا و جه
رعایهت « )»رفتهاری»ها( و )توجه به کرامت خهویش و ضهرور  مهّیریت خواسهته« گرایکی»

و...( اراته داد کهه در ایه  بهاره سهخنان زیهادی گفتهه « مّیریت اودا  فراغت»، «حّود االهی
 1شّه است.
ضعیت جامعۀ ما اکنون بهه شهک ی درآمهّه کهه زدودن فاصه ه میهان ب هو  دانیم که واما می

گراری و کم نیازمنههّ سیاسههتجنسههی و اجتمههاعی چنههّان سههه  و آسههان نیسههت و دسههت
ههای جنسهی و دیگهر کردن تنشمّ  است. در ای  فاص ه اگرچه بایّ کمریزی طوالنیبرنامه
یعنهی تها ودتهی کهه  - ای زمان گهرارگیری را جّی گرفت؛ اما الزم است برکارهای پیشراه

 ای انّیکیّ. چاره -هنوز ای  فاص ه و ای  مطالبه هست

                                                           

 
 

احلیلای   همچناین، در نارا   الاف،  1392سوزنچی، )نک: دیگر  به افصی  بحث کرده است  جا نگارنده در این زمینه در . 1
)ناک: احماد ،    گوناه راهاارهاا مشااهده کارد    اوان مصاادیق متعادد  بارا  ایان    که دربارۀ این موووع اناام شده، می

1311،. 
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 گام دوم: درمان مسئلۀ دوستی دختر و پسر )از زاویه دختران(

های وادعی میان روحیا  و نیازها و حتی نحوۀ ارضا و برآورده شّن غریهزۀ با توجه به تفاو 
م، ادتضاتا  متفاوتی بهرای دختهران و پسهران دارد کهه کارهای اسالجنسی میان زن و مرد، راه

هها توجهه کهرد. از مهمتهری  عهوام ی کهه موجهب تفهاو  هنگام طرح آنها بایهّ بهّان تفاو 
شود ای  است که نیاز به جهنس مخهالف، یهک ب عهّ مهادی ها برای دختران و پسران میح راه

ر چه هم در دختر و هم در پسر، ههر )رابطۀ جنسی( دارد و یک ب عّ معنوی )رابطۀ عاطفی(. اگ
 ای  نیاز وجود دارد، اما در مجموع، در دختران ب عّ معنوی  ایه  نیهاز بهر ب عهّ مهادی  آن 

 ّ دو ب ع
غ به دارد؛ و در پسران، ب عّ مادی بر ب عّ معنوی. به تعبیر دیگر، دختر در درجۀ اول دنبال یهک 

ر درجۀ اول خواهان رابطهۀ جنسهی اسهت، رابطۀ عاطفی، و سپس رابطۀ جنسی است؛ اما پسر د
کارههای مربهوب بهه دختهران، در راه رو، ایه  که چه بهتر که تهومم بها رابطهۀ عهاطفی باشهّ؛ از

طور کهه بهه لحهاس جسهمی، که همهانیابّ. دیگر ای ای میگراری عاطفی اهمیت ویژهسرمایه
نیهز، روحیهه مهردان نقش زن و مرد در رابطۀ جنسی متفاو  است، به لحهاس روحهی و روانهی 

غالبهاً  رو، ایه  دهنّه اسهت. ازابتّایی و شروع کننّه، و روحیۀ زنان عموماً انعکاسهی و پاسه 
شود که به لحاس جسمی خود را در اختیار پسر درار دهّ کهه ابتهّا زمانی یک دختر حاضر می

جهب با برخوردهای عاطفی و دریافت محبت، آمادگی روحهی پیهّا کهرده باشهّ. ایه  امهر مو
های متفاوتی پیّا کنهّ، بهه طهوری کهه اگهر شود شیوۀ ح  مسئ ه در مورد دختران ویژگیمی
ریزی مناسب، نیهاز جنسهی توان با برنامهگیری و کنترل موفه نبود، باز هم میکارهای پیشراه

کهار ازدواج مودهت را، نهه دختر را در مراح ی متودف ساخت؛ و در ای  فضاست که بایهّ راه
 آنها مالحظه کرد. بودن  کار و پس از ناموفهار ابتّایی، ب که در میانه چنّ راهکیک راه

کارها و تعیی  جایگاه ازدواج مودت در میان آنها، ترکر چنّ نکته کهه پیش از ورود در راه
 کنّ، ضروری است به فهم مط ب کمک می

 را خهود دارد دصّمجموع  درشود که کارها در درجه اول برای کسی مطرح میای  راه. 1
کنّ؛ وگرنه کسی که بّون توجه بهه تعهالیم  حفظو با رعایت تعالیم اسالم  دینّاری فضای در

کارهها آسانی در معر  تحریکا  متعّد درار دهّ، مع وم نیست کهه ایه  راهشرع، خود را به
کارهایی برای کسی اسهت کارهای شریعت، راهبه تعبیر دیگر، راه .چه انّازه برایش مؤثر باشّ

خواهّ رهبانیت پیکهه کنهّ؛ وگرنهه و البته، نمی، که ضرور  کنترل متعادل خود را باور دارد
 افراطهی هیجانا  معر  در آسانیبه را خود که کسیکاذ، های خواستهراهی برای ارضای 

س، پیکهنهاد کسهانی کهه بهرای ج هوگیری از دوسهتی بر همی  اسها. نّارد وجود ،دهّمی درار
را بهه عنهوان یهک راه مطهرح « خودارضهایی» ،ارضهای غریهزۀ جنسهی به منظور دختر و پسر و



نظر از آثار سوء ای  ادّام در زنّگی  کننّ، نیز پیکنهاد ناصوابی است؛ چرا که حتی صرفمی
و گهاه در  (31/525 :3131عذامی،، حذر  :نذ )آینّۀ شخص، خودارضایی در اسالم حرام دانسته شهّه 

 . (112-117: 3111دستغیب، )زمرۀ گناهان کبیره و در ردیف زناکاری درار داده شّه است 
توانّ مطرح شهود، مهّنظر ح ی که برای خود ای  افراد میراه ودختران جا مسئ ه در ای . 2

ماننهّ و حکومهت ) جامعههکه اشاره شّ، و هایف خهانواده، چناناست و گرنه از منظر کالن، 
 ،معضالتی را که موجب شّه فاص ه ب و  جنسی و زمان تککی  ازدواج داتم زیاد شهودکه ای 

 برساننّ، و...( به دو  خود بادی است. های تحریک شهو  را به حّاد  زمینه، رف  کننّ
در کردن جوانان با مسئولکه مکی کالن است؛ و آن ای کارها مبتنی بر یک خط. ای  راه3

سهازی الزم در زمینهۀ ازدواج مودهت، تهالش و فرهنگدبال رفتارهای خود با جنس مخهالف، 
هها دهرار گیهرد. بهّون جا که ممکه  اسهت تحهت مهّیریت خانوادهتا آنای  رفتارها  شود که

 کارها غیرداب  دفاع خواهنّ بود. مکی، ای  راهپریرش ای  خط
باشهّ.  جسهمیتمهای ی بهرای ارضهای  فقهطچنی  نیست که تمایه  دو جهنس مخهالف، . 4
ب عهّ و ( نیهاز عهاطفیب عّ معنوی نیهاز بهی  دو جهنس مخهالف ) میانتوان می که اشاره شّچنان

تفاو  گراشت. البته، در بسیاری از موارد، روی خهوش نکهان  به رابطۀ جنسی(نیاز مادی آن )
شهود و می به رابطۀ جنسیساز غ یان نیاز ها، زمینهدادن به ای  نیاز عاطفی و عّم رعایت حریم

جهت است که اسالم موان  متعّدی برای ج وگیری از پیّایش ای  نیاز عهاطفی شایّ به همی  
دهرار داده اسهت )ماننهّ  -چهارچو، ازدواج باشهنّ اگهر نخواهنهّ در  -بی  دو جنس مخهالف

کردن توام با ریبه(. دو نامحرم در مکان خ و ، و حرمت سخ  گفت  و نگاهبودن  حرمت تنها
هایی نیاز اول را بّون ورود در نیهاز دوم توان از راهکه میاما توجه به تفاو  ای  دو نیاز و ای 

 .آیّ، مهم استادامه میکارهایی که در ت می  کرد، برای فهم راه
 انّ کارها به ترتیبی که بایّ مطرح شونّ، چنی اما راه

 دختر با پدر ارتباط کیفی و کمی افزایش( الف

تفکیهک « نیهاز بهه رابطهۀ جنسهی»و « عاطفی به جنس مخهالفنیاز » میانتوان شّ که می اشاره
شناسی نیز مویّ آن است ای  است کهه های روانآیّ و بحثکرد. آنچه از سیاق روایا  برمی
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 و عهاطفینیاز دختری که تاکنون تجربۀ جنسی نّاشته، به جهنس مخهالف، عمهّتاً، یهک نیهاز 
 کهه اسهت مایه  چیز هر از پیش و اول ۀدرج در دختر. رابطۀ جنسی بردراری تا است احساسی
 نیهز دختهران گریعکهوه. کنهّ محبت ابراز او به و بّارد دوست را مخالف، او جنس از فردی
 1.است خویش سوی به مرد احساسا  و توجه ج ب برای چیز هر از پیش

طور فطهری در زن دهرار داده شهّه، بیکهتر و شهّیّتر از برخی روایا ، حیایی کهه بههبنابر 
خوانهّن که مراح ی از ای  حیها در مراحه  مخت فهی همچهون ب هو ، با ای  مرد است، وحیای 

 وجهود بهه توجه مانّ، بامی بادی که مراح ی شود، امامی زای  زایمان همبستری، وخطبه عقّ، 
گونه روایها  بتهوان اسهتفاده کهرد کهه از ای شایّ  2.کنّ حفظ را وی توانّشرعی، می همسر

عوامه   از طریههاگهر ، و مادامی که تجربهه رابطهۀ جنسهی نّاشهته ولیه ب و دختر، در مراح  ا
به شیوۀ صهحیز بهرآورده « نیاز وی به محبت از جانب جنس مخالف»نکود و بیرونی تحریک 

شود، ای  احتمال کهه د، با توجه به وجود آن حیای فطری که مان  غ یان غریزۀ جنسی میگرد
بهه لحهاس اولیهه،  مراحه  همهان حهّ دریابّ؛ و دختهر خواستار مراح  بعّی باشّ، کاهش می

                                                           

 
 

 برا  دختران کاامال عااد    ،boyfriend)ا  مث  آمریاا که روابط جنسی آزاد است و داشتن دوست پسر. حتی در جامعه1
بارا  مثاا ،   . شاود  کشیده رابط  جنسی به آنها کار کنندنمی نار دوستی هنگام دختران از است، بسیار  مطلوب و بلاه
 شاده  انااام ، ساالگی  19 ااا  12)سان   دارند جنسی روابط که نوجوانانی مورد در آمریاا در که هایییای از پژوه  در
باا چناد   کنیاد   مای  اعلا  شدن  حامله از جلوگیر  در چرا که پرسندمی نوجوان دختران از بار اولین برا  محققان وقتی»

بارا   . اسات  «جنسای  نعالیات  درباارۀ  آگاهاناه  گیر اصمیم برا  امای  عدم» پاسخ سومینشوند. ]... [ رو میپاسخ روبه
 رابطا   کاه  داشتم ریز برنامه من» یا «باشم داشته پسرمدوست با ار نزدیک روابط داشتم انها انتظار من» گویندمثا ، می
 ایان  جاانبی  عاوار   از اار  » دیگر  و «جلوگیر  وسای  بهدسترسی  عدم». ]دو پاسخ قبلی، یای «باشم نداشته جنسی

 ایان  .،92: 1311عابادینی،   ونارد  )خادایار  « است[ «اندجنسی روابط درگیر آنها بفهمند والدینکه این از ار  وسای ، یا
باه  و  نیاز ناراهم اسات    جنسای  اراباا   اماان و است شدید جنسی احریاات که محیطی چنان در حتی که دهدمی نشان

 از بای   چیز  مخالف، به جنس با دوستیبتدا  ا دختران، در از زیاد  ، جم ظاهر قبحی هم برا  این کار وجود ندارد
 .  اندیشندنمی عابفی رابطه

هْزٌء م هْ  َحیات َهها َو  َذا الَْحیاء  َعَکَرة  َمْجَزاٍء : »نرمود صادق امام. 2 َذا حاَضهْت َذَههَب ج  َجال  فَإ  ی الرِّ
ٌة ف  َّ ت ْسَعٌة ف ی النَِّساء  َوَواح 

ْزٌء َوبَق ی لََها َخْمَسة  َمْجَزاٍء فَ  ْ  َذَهَب ج  َّ ْزٌء َو  َذا َولَ َذا افْت ر َعْت َذَهَب ج  ْزٌء فَإ  َجْت َذَهَب ج  َذا فََجَرْ  َذَههَب َحیا   تََزوَّ ههه  إ  َهها ک 
اا  آن در زنان و یای در مردان است. پس هنگامی که زنای  ده قسمت دارد که نه حیا  «َو  ْن َعفَّْت بَق ی لََها َخْمَسة  َمْجَزاءٍ 

همبساتر شاد، جزیای     وقتای   وقتی ازدواج کرد، جاز: دیگار    روداش شروع شود، یک جز: از حیای  میعادت ماهیانه
 حیاا   شاود، کا    نحشاا  مرااب اگر. ماندمی باقی جز: پنج و  برا  دیگر  و آورد، جزیی یادن به نرزند دیگر  وقتی 

: 1412  مالسای،  3/411: 1429)صدوق،  ماندمی باقی برای  جز: پنج کند، آن پیشه پاکدامنی اگر و رودمی دست از و 
122/244.، 



به تعبیر دیگر، اگر کسی کهه بهه . شودمی متودف اشخواسته و شودمیارضاء و اشباع  عاطفی
کنهّ، خواههان بردهراری روابهط جنسهی نباشهّ، احتمهال لحاس عاطفی به دختر ابراز محبت می

گونه بوده که بسیار کم است؛ و غالباً ای که دختر در همان ابتّا تقاضای رابطۀ جنسی کنّ ای 
گفته شّه و او به ای  تقاضا پاس  میپس از ابراز محبت به وی، از او تقاضای رابطۀ جنسی می

القاعّه بهه او سان اگر فردی از جنس مخالف که طم  جنسی به دختر نّارد و ع یاست. بّی 
توانّ نیاز عهاطفی وی دختر محبت کنّ، می دهّ )ماننّ پّر( داتماً بهپیکنهاد رابطۀ جنسی نمی
 هایی کههیکی از حکمت شایّ 1که نیاز به رابطۀ جنسی در او فعال شود.را رف  کنّ، بّون ای 

 بهرت کیهّ فراوانهی  اسهالمیروایها   درشّه، همهی  باشهّ.  شرب ذن پّر برای ازدواج دخترا  
درسهت  گونهۀمهوارد اگهر به . ایه  محبهت در بسهیاری ازشّه اسهتکردن پّر به دختر محبت

تا زمان ازدواج داتم، آن نیاز دختر به جنس مخهالف  جنسی ب و  ۀتوانّ در فاص می تحقه یابّ
که دختر دیگر انگیزه چنّانی برای ارتباب با فهرد نهامحرم نّاشهته  ایگونه، بهبرآورده سازدرا 

ّت  تنهاباشّ. اگر توجه شود که ای  اذن  صهادر شهود و در صهور  توانهّ می توسهط پهّر و جه
که چنی  محبتی که بتوانّ نیاز دختر به  احتمال دادفو  آنها، ای  اذن سادط است، شایّ بتوان 

 احساسهی و عهاطفی کهامالً  هم که محبتیابراز  یعنی -ف  کنّ برآورده و مرتجنس مخالف را 
 2توسط پّر یا جّ داب  اراته اسهت. عمّتاً  - باشّ نّاشته وجود مرد در جنسی طم  هم و باشّ

                                                           

 
 

اواند مؤشر باشد که کناااو  جنسای دختار بار حیاا  نطار       . اوجه شود که البته این اشباع عابفی اوسط پدر زمانی می1
و  غلبه نارده باشد. در پسران به خابر مسئل  احتالم و جنابت، حتی قب  از برقرار  رابط  جنسی با جنس مخالف، پسار  

کاملی از این لذت ندارند و در حالات  ااربه  رابط  جنسی،دختران، اا پی  از ا  از لذت جنسی دارد  اما درک و ااربه
اواناد  ظاهر مهمترین عاملی کاه مای   شود. بهببیعی، حیا  نطر ، مان  ابراز امای  آنها به برقرار  کام  رابط  جنسی می

)مانناد اصااویر و    روسات کاه اگار احریااات خاارجی     بر این حیا  نطر  غلبه کند، حس کناااو  است و از هماین 
باور ببیعای،   ها و حاایات مستهان، برا  او زیاد باشد یا مدت زمان زیاد  از بلوغ جنسی او گذشاته باشاد کاه باه    نیلم

برا  مثا ، ابالعاای که به دست آورده حس کناااو  و  را احریک کرده باشاد، در چناین شارایطی، معلاوم نیسات      
ار  )مانناد  مای  و  کفایت کند و اگر راه شرعی برای  باز نباشد و امر قو حیا  نطر  و محبت پدر برا  عدم ابراز ا

 شود.  عقاید راسخ دینی، مان  و  نشود، احتما  پیشنهاد رابطه نامشروع از جانب و  زیاد می

  بدین صورت که اگر آنها در قید حیااند، چون عمال  امااان رنا  نیااز دختار وجاود دارد، نشاار جنسای دختار باه حاد          . 2
دلی ، این رابطه مناو  باه اذن آنهاا شاده  اماا در جاایی کاه آنهاا         رسد که مضطر به رابطه با مرد دیگر شود  به همیننمی

کاه اشااره شاد ایان     اواند این نیاز را مراف  کند، اذن کس دیگر  الزم نیست. البته، چناننباشند، چون کس دیگر  نمی
اواناد باه عناوان    ام  )و نه انها عام ، از عوام  متعدد  اسات کاه مای   مطلب، صرنا یک احتما  است و به عنوان یک ع

هاا   بودن آنها در زمینه ها  پسران، و زودباورنلسف  اذن پدر در نظر گرنته شود. عام  مهمتر، ناآشنایی دختران با نریب
← 
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مکهک  تها انهّازۀ زیهادی جا اگر پّر به و یفه خود درست عمه  کنهّ، در هر صور  در ای 
 1.شودمرتف  می
 مسهئ ه، بیکهتر ای  در وی نقش گرفت؛ هرچنّ نادیّه نبایّ زمینه ای  در رانقش مادر  ،البته

مهرد، ادتهّار و ابههت اسهت. ایه  های جهنس زن از جهنس . یکهی از خواسهتهاست غیرمستقیم
کنّ، در مورد دختری که دهرار طور که در مورد زن نسبت به شوهرش صّق میمط ب، همان
صادق است. پّری بر  نیزبرآورده سازد را  نیاز وی پّرشمحبت ، گرار ۀو در دور است فعالً 

 و ادتهّار دختهرش کهه برآورده نمایّ را وی عاطفیتوانّ نیاز دختر خود تاثیرگرار است و می
 بها چیهز هر از پیش و خانواده، بیش درون در ابهت و ادتّار ای . باشّ داشته دبول را وی ابهت
 تعبیهر بهه. شهودمی تابیهت و یابهّمی بهروز دختر دارد، نزد وی با شهمسر که رفتاری به توجه
کهه در خانهه و نهزد همسهرش دارد،  را الزم ابههت و ادتّار خود دختر به نسبت تر، پّریساده

ای  ادتّار و ابهت وی حفظ شّه باشّ. شایّ یکی از ع   ت کیّ اسالم بر حفظ احترام همسهر، 
به هرحال، اگر والّی  بهه و هایف خهود  2.باشّ فرزنّان نزد و خانههمی  حفظ ادتّار وی در 

که احتمال تاثیر توان امیّ داشت کننّ، می عم دیگر و در دبال دختر خود درست در دبال هم
 پیرامونی بر دختر نیز کاهش یابّ.  ۀفساد جامع
دو  به روابهط نامکهروعشّن  از آلودهحفظ دختر  برایدر درجۀ اول،  ترتیب، والّی  بّی 

 تحریکها  از وی نگهه داشهت  دور و دختهر زنهّگی محیط اجمالی کنترلالف( و یفه دارنّ  
 -در یهک کهالم  -پسران الابهالی و ها، اینترنت، فی مها، ماهوارههای برنامه طریه از که کاذبی

ی و کیفههی ارتبههاب افههزایش کمتهه ،(و آیههّ؛ می پههیش او بههرای، محههیط نههامط و، اجتمههاعی

                                                                                                                                      
← 

 
 

 احساساای و عابفی است.  

ا نرزنادان خاود دارناد و گااه باه خاابر القای نادرسات از         متاسفانه کم نیستند پدرانی که به دالی  مختلف رنتار سرد  ب. 1
کنناد. در چناین ماوارد ، لزوماا  راه بارا  دختار       مفهوم ابهت پدر ، محبت خود نسبت به نرزندان خوی  را مخفی می

بسته نیست. در این شرایط، حتی اگر دیگران هام نتوانناد چناین پادر  را باه رنتاار صاحی  هادایت کنناد، خاود دختار            
که ایان اباراز محبات، ناه انهاا زباانی، بلااه بایاد از          -آمیز و مداومت در ابراز محبت به پدر د با رنتارها  محبتاوانمی

بریق اناام کارهایی برا  پدر، مانند به استقبا  و  رنتن هنگام ورود و  به منز ، مراب و آماده کاردن لباا  و ، و...   
 ت به خود را در و  برانگیزاند.  عابفه پدر  و ابراز محبت پدر نسب –احقق پذیرد 

شانو   از زاویه اقتدار، این سخن در مورد مادر نیز جار  است: مادر  نزد نرزندان خوی  اقتدار و احترام و حار   ،. البته2
 دارد که همسرش در خانه و نزد نرزندان احترام و  را حفظ کرده باشد. 



 پّر توسط مادر.  جایگاه حفظ ، وپّر و دخترمیان آمیز محبت

 با مسئولیت محدودتر دائمتسهیل در ازدواج و برقراری ازدواج ( ب

 و ازدواج، کنهّیمه مکغول خود به را پسران و دختران بسیاری از ذه  که یموضوعات از یکی
  نهّیما ،از جهالهت یناشه ی  دلسهوز یاز رو  یاز والهّ رخهیمت سهفانه ب. است خانواده  یتکک
انتظار دارنهّ  و ّیاین شیفرزنّانکان پ یانّ، براّهید یکه خود در زنّگ ییهایسختیک  هیچ
ههای روال رو، ایه  از. باشهّ فهراهمفرزنّانکان به ازدواج ادّام کنّ کهه همهه امکانها   یزمان

و ، ا  کام  نکّه است(هیزیکه هنوز جه)ماننّ ای  دختر خود هیچه از زاو، را یاانهریگسخت
کهه  رنّیگمی شیدر پ، و...نّارد(  یخانه و ماش  )خواستگار یواحتمالی همسر  هیچه از زاو
  یها بها کنهّ مطهرح را ازدواج یبهرا خهود  یتما اگرهم. افتّبه تاخیر میازدواج دختر  مرتب
 کنهّ؟ او صهبر ّیهبا چقهّر جهوان و نوجهوان امها. «اسهت زود هنوز» که شودمی روروبه پاس 
انهّازه دشهوار   یهبهه زوج مناسهب ا یمقبول و دسترسه یبه زنّگ ّنیکه رس یدر حال نّیبمی

 ریپهرامکهان یسهادگبهه یهای مخفهیارتباب با جنس مخالف در دالهب دوسهت یاست، بردرار
رو روبهه یدشهوار طیچنان شهرابا شود،  ّایدختر پ یبرا یاگر خواستگاربه تعبیر دیگر، است. 
ادهّام  یو دهانون یخواسهتگار اگهر نخواههّ از راه شهرع  یاما همشود، شود که پکیمان میمی
. را دارددختهر   یبا همه، تا حّ رابطۀ جنسی یانواع ارتباب، حت یبردرارسادگی امکان ، بهکنّ
  یهدههّ و آن اساده و روش  هم به دختر و هم به پسر می یامی، پیدشوار طیشرا  یچن جادیا

 زانیهم هرالبته، . ّیباش یروابط پنهان یبردرار کهیدر انّ، به ازدواج ّنیکیانّ یاست که به جا
 یطانیشه امیپ  یا به کهای  احتمال، باشّ تردوی فرد در تقوا و عفاف و ینیدهای آموزه باور به
 بها، کهه جاسهتای ؟ نّینکهیمه آسهوده طانیشه ایهآ امها؛ دشهویمه کمتهر، دهّ مابت جوا،
  یها «اسهت الزم ییآشنا هم ازدواج یبرا» که هیتوج  یا با برای ماال، و شودیم باز ها یتوج
 1.دگردمی ازآغها یدوست

                                                           

 
 

هاا  اواند ماان  محامای در برابار برقارار  ایان دوساتی      رهنگ مذهبی میکنند که اقوا و نها گمان می. بسیار  از خانواده1
باشد. اگر چه به هیچ وجه نباید نق  اقوا و نرهنگ مذهبی را نادیده گرنت و قطعا  اوان مقاومت نرد متقی در برابار ایان   

بیرونای شاانه خاالی کنایم.      یاز  رها بسیار بیشتر است، اما اشتباه است اگر بخواهیم به بهانه اقوا  درونی از برنامهوسوسه
ویژه در عرصه غریزه جنسی، اسالم صر  بسنده کاردن باه اقاوا  درونای را     دهد که، بهمرور  بر اعالیم اسالم نشان می

شامارد  یعنای غریازه جنسای باه      کردن زن و مرد نامحرم را حرام مای داند )برا  مثا ، خلوتبرا  رن  مشا  کانی نمی
← 

 
 



                                                                               12 

گرفت  ازدواج و هها )و نیهز دختهر و پسهر( سهادهاز و ایف مهم خانواده یکی شک،بی پس
مناسبی داشته باشّ و زنهّگی شهیرینی  یک زنّگیاگر دختری شر 1.کاست  از انتظارا  است

بسی بهتر از ای  است که به دور از چکم والهّی  و ، تجربه کنّ، ایولو در یک خانه اجاره، را
روابط غیرمنضبطی را بها افهرادی بردهرار کنهّ کهه بهه یقهی ، خیرخهواه او همیکگی، با نگرانی 

 .  نخواهنّ بود
توانهّ نقهش مهؤثری در کارهایی که در جامعۀ مها وجهود دارد و تهرویج آن مییکی از راه

اسهت کهه در ادبیها  عمهومی از « ازدواج داتم با مسئولیت محهّود»حفظ جوانان داشته باشّ، 
شهود. اگرچهه یهاد می« فاص ه انّاخت  میان عقّ و عروسهی»یا « امزدین»آن با تعابیری همچون 

شود که طهرفی  آمهادگی کامه  بهرای در شرایط کنونی، غالباً ای  گزینه در مواردی انجام می
دهنهّ، ای را دهرار میدیگر چنی  دورهازدواج دارنّ و تنها جهت آشنایی بیکتر با روحیا  هم

ش داد و برای مواردی که دختر احساس نیاز به رابطۀ بها جهنس توان ای  حالت را گستراما می
اش آمادگی الزم را نّارنهّ، نیهز تجهویز کهرد. در کنّ، اما هنوز خودش یا خانوادهمخالف می

ای نرسهیّه کهه آمهادگی ورود در ای  حالت والّی  توجه دارنّ که هنوز فرزنّشان به درجهه
بیننهّ، اشهته باشهّ، امها چهون نیهاز وی را جهّی میزنّگی کاماًل جّیّ و تککی  خانواده را د

توانهّ بهرای ازدواج بها وی مناسهب شه ن فرزنّشهان اسهت و میکننّ فردی را که همسعی می
دیگر نکان کننّ و با خوانّن خطبۀ عقّ، آن دو را بهه باشّ، پیّا کننّ؛ دختر و پسر را برای هم

برای ماال، تا پایهان تحصهیال ، که تا مّتی،  کننّهم محرم سازنّ؛ اما از همان ابتّا توافه می

                                                                                                                                      
← 

 
 

هاا  خاارجی   ریاز  قاوا  درونای زن و مارد ناامحرم اعتمااد ناارده، بلااه اصارار دارد برناماه         قدر  قو  است که به ا
 ا  باشد که این دو در موقعیتی که اماان روابط نامشروع برایشان نراهم است، قرار نگیرند،.  گونهبه
ماورد اککیاد قارار گرنتاه      ین  رقن کاین مسئله که به خابر مسائ  اقتصاد ، مان  ازدواج دختر و پسر نشوید، هم در آیات  1

الدکَیاامَ  مِانامْ    وَََناحُاوا کناد:  نیاز مای وخداوند وعده داده که اگر آنها نقیر هم باشند، خداوند با نض  خود آنها را بی

  و هام در روایاات و   ،32)ناور/   وَالصَّالِحِینَ مِند عِبَادِکمْ وَإِمَائِامْ إِن یاونُوا نُقَرَا: یغدنِهِمُ اللَّهُ مِن نَضدلِهِ وَاللَّاهُ وَاسِا ع عَلِایمع   

د کاه ایشاان   انا روایات کارده   از پیاامبر اکارم   که امام باقربر این ناته اصری  شده، چنان سیره معصومین
اگر پسر  به خواستگار  دختر شما آمد که خلق و خو و دین  را پسندید، به ازدواج آنها اقدام کنیاد  کاه   »نرمایند: می

: 1313)کلینای،  « اگر نانید ]و برا  مثا ، مسائ  اقتصاد  و امثا  آن را بهانه کنید[، به نتنه و نساد  عظیم خواهد اناامید
  روز جامعه ما، شاهد  بر وقوع این نتنه و نساد عظیم نیست   و آیا ووعیت ام،2/343



 دختر در خانه پّر زنّگی کنّ. 
توانّ روابطی با یک پسر به نحو مکروع و مجهاز داشهته جا که میبّی  ترتیب، دختر از آن

شود و در حالی که هنهوز بهار مسهئولیت خهانواده بهر دوشهش سهنگینی باشّ، نیازش اشباع می
سازد. چنی  الگویی، بهه لحهاس ورود به خانه و خانوادۀ جّیّ می کم خود را آمادۀنکرده، کم

ازدواجهی کهه بهار ) مودت ازدواجفقهی نیز مکک ی نّارد؛ زیرا عماًل با الهام از مفهوم حقودی 
گرارد، نه پسر م زم بهه پرداخهت نفقهه اسهت و نهه دختهر مسئولیت کمتری بر دوش طرفی  می
ماعی اسهت( اراتهه شهّه اسهت؛ یعنهی تنهها تفهاوتش بها م زم به تمکی  از همسر در مسات  اجت

ازدواج مودت آن است که طرفی  متعههّ بهه ادامهۀ زنهّگی مکهترن هسهتنّ و بهرای جهّایی 
س  آن ای  است که با بار فرهنگی منفینیازمنّ طالق ای کهه ازدواج مودهت را دربهر انّ؛ اما ح 
اگرچههه در عههرف کنههونی، ایهه   تر اسههت.رو نیسههت و انجههام آن در جامعههه سههادهگرفتههه روبههه

پهریرد، امها طهرفی  ها در چنی  ازدواجی تنها با توافقا  شهفاهی انجهام میکردن مسئولیتکم
به مت  عقّنامه، به ای  توافقا  بار حقودی ببخکهنّ تها « شرایط ضم  عقّ»تواننّ با افزدون می

 آور شود. برای طرف مقاب  الزام
ایه  اسهت کهه چهون  -های ازدواج مودت نیز هستمزیت که از-یکی از مزایای ای  ادّام 

ههای جنسهی مهورد نیهاز یابّ، امکان اراته آموزشرابطۀ دختر و پسر در ای  حالت رسمیت می
آیّ. یکی از مهمتری  مکهکال  روابهط آزاد در دختهران ایه  اسهت کهه به دختران فراهم می

ههای الزم را ی نّاشهته و آگاهیچون بسیاری از دختران از ابتهّا دصهّ بردهراری روابهط جنسه
تهّریج، انهّ، بهانّ و اطالعاتی را هم که دارنّ، از مناب  غیرمعتبر به دسهت آوردهکسب نکرده

هههای هههای مقههاربتی و چههه از حیههث بارداریدچههار مکههکال  متعههّدی )چههه از حیههث بیماری
وانهّن خطبهۀ عقهّ که رسماً بها خ -در حالی که اگر دب  از آغاز دوستی 1شونّ؛ناخواسته( می

تهوان ج هوی بسهیاری از ایه  ههای الزم را بهه وی اراتهه داد، میبتهوان آموزش -شود آغاز می
ههای جنسهی ایه  مککال  را گرفت. از سوی دیگر، یکی از مککال  اراتۀ عمهومی آموزش

آموزش  رو، ای  کنّ و ازها زمینۀ اشتیاق به ای  روابط را تکّیّ میاست که خود ای  آموزش

                                                           

 
 

که پیشتر اشاره شد، بلاه حتی در جامع  اروپا، درصد زیااد  از دخترانای کاه ناخواساته بااردار شاده بودناد، علات         چنان. 1
کاردیم  باور نمیکردیم رابط  دوستی ما در حد رابط  عابفی بماند و حاملگی خود را این معرنی کرده بودند که نار می

 که به این مرحله برسد.  
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روست؛ اما در حالهت پیکهنهادی، اوالً نیهازی نیسهت کهه ایه  هایی روبههمگانی آنها با چالش
عنوان آموزش همگانی، برای ماال، در سطز مّرسه یا دانکگاه، مطرح شهود؛ ب کهه  ها بهبحث

ههای های مکروع ادّام کننّ، )هماننهّ دیگهر ازدواجگونه دوستیخواهنّ به ای افرادی که می
گیرنهّ، و ثانیهاً در هها دهرار میهها در جریهان ایه  آموزشا اطالع و هّایت خانوادهمتعارف( ب

صور  رسمی، با خوانهّن خطبهه عقهّ، امکهان  خصوص افراد مح  بحث، چون درار است به
بردراری رابطۀ میان دختر و پسر مهیا شهود، تکهّیّ اشهتیاق حاصه  از کسهب ایه  اطالعها ، 

، نخواهّ بود و جا معه نیز دبحی از حیث آموزش ای  رفتارها بهه دختهران مکهاهّه لزوماً مخرِّ
 شود. گیری از آن مککال  بیکتر می؛ در نتیجه عمال امکان پیشکنّنمی

 محدود جنسی رفتارهایازدواج موقت با شرط  (ج

بهه دالیه  مخت هف برای ماال، ، اشباع عاطفی دختر توسط پّر حاص  نکّ )به هر دلی اگر  اما
تحریکا  خارجی به نحوی تکّیّ شّ که حس کنجکاوی جنسی دختر بهر حیهای اجتماعی، 

شهّن  های تفریحی خانواده و محبت پّری نتوانسهت مهان  فعهالفطری او چیره گکت و برنامه
نیهز وجهود نّاشهت، چهه « ازدواج داتم با مسئولیت محهّود»تمای  جنسی وی شود(، و امکان 

   1.است مودت ازدواج داد، پیکنهاد توانمی اسالم لیمتعا به توجه با هک یکارراه کرد؟ بایّ
 2شهود.( تقسهیم می«تعههم  » ،اصهطالح در) «مودهت»و  «داتهم»بهه دو دسهم  ازدواجدر اسالم، 

                                                           

 
 

این مسئله که خداوند در قوانین خود در باب شیوۀ اروا: و برآوردن غریزۀ جنسای، مالحظاه امااناات اناراد مختلاف را      . 1
رو، انزون بر ازدواج عاد ، باب ازدواج موقت را نیز )برا  انراد خاص، گشاوده، مطلبای اسات کاه ناه      نموده و از همین

دادناد  بارا  مثاا ، هشاام     نیز مورد اککید قرار می ، بلاه اصحاب ائمه،11-29: 1319)نک: مطهر ، اصرین نقط مع

داناد و ابیاین   ، نلساف  اشاری  ازدواج موقات را هماین مالحظاه مای      بن حام، )از اصحاب امام صادق و امام کاظم
انراد خاص است، اما خداوند قاانون را باه نحاو عاام و     که نلسفه باز کردن باب ازدواج موقت، نیاز کند که چرا با اینمی

 .،314-2/313: 1313کلینی، قاب  استفاده برا  همه ارائه کرده است )

ها َوَراء َذل کهْم َمن تَبْتَغ هواْ ب هَ ْمَوال کم ذکار شاده اسات:    قن کرین  ردر  به صراحت ،متعه)ازدواج موقتمسئل  . 2 ه َّ لَکهم مَّ َوم ح 

ن یَ  غَیرَ  نَاَح َع َیکْم ف یَما تََراَضیت م مهْحص  یَضًة َوالَ ج  وَره  َّ فَر  یَ  فََما اْستَْمتَعْت م ب ه  م نْه  َّ فَآت وه  َّ م ج  َساف ح  یَضهة   م  ّ  الْفَر   ب ه  م   بَعْ
]باا دادن مهریاه[   برا  شما حال  است که ]زنان دیگر را[ به وسیله اماوا  خاود   ، و غیر از این ]زنان نامبرده[  ،24: 4)نسا: 

ا  باه  اید مهرشان را به عناوان نریضاه  و زنانی را که متعه کرده  بلب کنید در صورای که پاکدامن باشید و زناکار نباشید
دیگر اوانق کنید ]که مدت عقد یا مهار را کام یاا    و بر شما گناهی نیست که پس از ]اعیین مبلغ[ مقرر با یک  آنان بدهید
 زیاد کنید[،.  



 حهّود لحاس از مودت ازدواج»، با ازدواج داتم در ای  است که مودت ازدواج حقودی تفاو 
ای  بهّان جههت  .(52: 3122مطهری، )« است -طرفی  درارداد و اراده به وابسته یعنی -دیود، آزاد و

هرف  یها شهّن  َمحهرمآن، از  هّفاست که   فعهالً دیگهر اسهت و طهرفی  لهر  بهردن از هم ص 
اصه ی ازدواج داتهم، تکهکی   ههّف ؛ امهادار شهونّو بچهه دهنهّ خانواده تککی  خواهنّنمی

 ثمهرا  ، ازالتهراذ جنسهی وشهّن  حَرمو مَ ، است گراری یک زنّگی مکترنو بنیان خانواده
 1.است ادّام ای 

ای  است که در روابط آزاد، طرفی  هیچ  «روابط آزاد جنسی»تفاو  مهم ازدواج مودت با 
سههت کههه در روابههط آزاد، چههون روابههط از رو ایهه  دیگر نّارنههّ؛ ازمسههئولیتی در دبههال یههک

ههای ویژه بهّون آمادگیبهه -ریزیتهّریج و بهّون برنامههشود و بههای ساده آغاز میدوستی
رود، غالباً دختر است که بهه لحهاس فرهنگهی لطمهه اصه ی را متحمه  پیش می -الزم در دختر

دیگهر شود. اما در ازدواج مودت، چون طرفی  در دالب یک دانون مکروع بهه روابهط بها هممی
ولیت پریرنهّ و نسهبت بهه ههم احسهاس مسهئکننهّ، مسهئولیت رفتارههای خهود را میادّام می

مهرد پریری مسهئولیته پریری اموری است ماننّ اینکئولیتکننّ. آشکارتری  ابعاد ای  مسمی
که دختر بهه ؛ و یا ای شودمی جّیطور ناخواسته به دنیا بیایّ، دبال فرزنّی که ممک  است به

 خاطر رعایت شرع، عمال تنها با یک پسر رابطۀ بردرار خواهّ کرد.
ویژه در مورد دختر باکره، به معنای بردهراری مودت، به ازدواج که همچنی  اگر توجه کنیم

شههروب ضههم  عقههّ،  بهها تههوان و حتههی شههایّ الزم باشههّتمههامی روابههط جنسههی نیسههت، می
جهها ب عههّ دیگههری از ثمههرا  ایهه  روابههط بردههرار کههرد؛ و در ای هایی بههرای ایهه  محههّوده
گونهه شهود و ای دختهر غهاف گیر نمیچرا که دیگر  2توان مکاهّه کرد؛پریری را میمسئولیت

                                                           

 
 

ذکر شود و با پایان یانتن مدت، زن و مارد مانناد    باید مدت رابطه در ازدواج موقت به لحاظ شرعی حتما  همین اسا ،بر . 1
شوند و برا  جدایی آنها دیگر بالق نیاز نیست  و همچناین حقاوق و وظاایفی کاه زن و     دیگر نامحرم میگذشته به یک

پوشاک و مسان ]= نفقاه[ زن بار عهاده مارد      ،که اامین معاشنشوهر در زندگی خانوادگی نسبت به هم دارند )مانند ای
بارنین اسات،    ۀنیازمناد اجااز  شدن  داربرند، جلوگیر  از بچهدیگر ارث میاست، خروج زن باید با اذن مرد باشد، از هم
گهادارد )یعنای ااا    ن« عادهه »در ازدواج موقت هم همانند ازدواج دائم، زن بایاد   ،و... ، در ازدواج موقت وجود ندارد. البته

 است.  متفاوتمدت معینی پس از جدایی، حق ازدواج با مرد دیگر را ندارد، هرچند زمان عده ازدواج موقت 

هاا  عاابفی و صامیمانه )کاه     گوهاا و نگااه  واوان شر  گذاشت که حد روابط دختر و پسر در حد گفت. برا  مثا ، می2
. این مطلب که شار   رام است،، برداشتن مراابی از حااب، و یا... باشدناک بودن، به خود  خود، حاغلب به خابر ریبه

← 
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که دختر متوجه شود، پیش برود؛ ب که چون طرفی  از ابتّا با ای تّریج و بینیست که رابطه به
انّ، اگهر احیانهاً پسهر رعایت شرع و دینی و اخالدی دانست  ادّام خود، به ای  عرصه وارد شّه

افهه آگاهانهه دختهر را ج هب کنهّ، و های توافه شّه فراتهر بهرود، بایهّ توبخواهّ از محّوده
 شود. گیری وی میمان  غاف تا حّود زیادی همی  

محهّود بهاز شهود، حتمهاً پسهر صهور   اگر با، ای  روابط ولو به» بر ای  باورنّ که برخی
گونهه ؛ امها لزومهاً ای «کم دختر تا انجام آخری  مراح  راضی شهودکاری خواهّ کرد که کم

ها در فضهای همهی  اسهت کهه در وضهعیت کنهونی کهه ایه  دوسهتی بهتری  شاهّ آننیست. 
ی برخه دهّ، چنان نیست که همواره از دختران رف  بکار  شود. البته، شایّغیرشرعی رد می

اسهت کهه در وضهعیت کنهونی  ای  مهم نکته کننّ، اما سوءاستفاده نیز دانون همی  از پسران از
دهّ، آیا وضعیت بهتری حاکم است؟ توجهه شهود کهه ایه  های غیرشرعی رد میکه دوستی

کاری اسهت بهرای دخترانهی کهه در معهر  کار، توصیۀ ابتّایی به دختران نیست، ب که راهراه
تاسهفانه در های نامکروع )کهه مای  روابط درار گرفته و اگر راه مکروع مقاب  آنها نباشّ به راه

شونّ، آن هم وضعیتی که یک دختر با چنّی  پسر ممکه  اسهت حال شیوع است( ککیّه می
رابطه بردرار کنّ. در واد ، یک تفاو  مهم ای  نوع ح  مسئ ه در مقایسه با وضعیت موجهود، 

 انّ، احتمهالکرده ادّام عم  ای  به دینی فضای در چون طرفی در بحث حاضر،  که است ای 
روابهط  ای  ابتّا از که است حالتی از بیکتر بسیار ،بماننّ بنّپای دینی ضوابط به آخر تا کهای 

له )کهه ممکه  ای  مسا اص البته بایّ  ؛ وکننّمی آغاز یفضای شرعچارچو، را در خارج از 
   .داد ان هکّاربه دختررا  است برخی پسران دصّ سوءاستفاده داشته باشنّ(

 و شرط قیدد( ازدواج موقِت بی

ف ورود در دوسهتیاگر در مورد دخترانی که احتمال می هر  های غیرمجهاز هسهتنّ، دهیم در ش 
کم، رفه  بکهار  نکهود( مطهرح )که دسهت« ازدواج مودت با رفتارهای جنسی محّود»بحث 

                                                                                                                                      
← 

 
 

ها  ازدواج موقت است  و حتی در روایات متعدد ، در بحاث ازدواج  کنند روابط جنسی کام  برقرار نشود، از ویژگی
. گویاا در  ،413-2/412: 1313کلینای،  )ها  شدید  شده که از دختر رنا  بااارت نشاود    موقت با دختران باکره، اوصیه

: 1413)حار عااملی،   ازدواج دائم چنین شربی مااز نیست، اما در ازدواج موقات ماااز اسات و مارد حاق اخطای نادارد        
 که روایت زن را برا  رن  این شر  جلب کرده باشد.  ، مگر این،21/32-33



ها ککیّه شّه و رابطۀ جنسهی را تجربهه کهرده و شود، در مورد دخترانی که به ای  دوستیمی
کار ازدواج مودهت را کار  شّه و امکان یا آمادگی ازدواج داتم نّارنّ، بایّ راهاز آنها رف  ب

ای از تر مطرح کرد. دختران تا پیش از بردهراری رابطهۀ جنسهی کامه ، تجربههای جّیگونهبه
لر  کام  جنسی نّارنّ و اگر تمای ی به رابطۀ کام  داشته باشنّ، ای  تمایه ، در درجهه اول 

وی جنسی است که حیهای فطهری آنهها غالبهاً بهر ایه  حهسِّ کنجکهاوی غ بهه از مقوله کنجکا
تحریکها  »همراه با « اشباع عاطفی»توانّ بر ای  حیای فطری غ به کنّ، کنّ. چیزی که میمی

ست که اگر خانواده، دختر را از ودهوع در معهر  تحریکها  جنسهی رو ای  است. از« جنسی
های مستهج ( حفظ کنّ، و پهّر نیهز و یفهه یّن حکایتها و تصاویر و شن)هماننّ دیّن فی م

خوبی انجام دهّ، حیای فطری تا انّازۀ زیادی بر کنجکهاوی خود در اشباع عاطفی دختر را به
 شود. کنّ و دختر حفظ میجنسی غ به می

کننّ، یعنی پسرانی هم که دصّ غ به بر دختران را دارنّ ددیقاً از همی  مکانیسم استفاده می
کننّ و ای  اشباع عهاطفی را بها تحریکها  خود را با اشباع عاطفی )ابراز محبت( آغاز می کار

اش غ بهه کنهّ و وی کم کنجکاوی جنسی دختر بر حیای فطهریسازنّ تا کمتومم می 1جنسی
شود. اگر ای  روابط عاطفی به نحوی بهود کهه همهراه بها احسهاس خواهان روابط جنسی بیکتر 

رف  بکار  رسیّ، دختر حالت جنسی جّیّی را تجربه کرده اسهت و رضایت و لر  به حّ 
وضعیت چنی  دختری بها دختهری کهه چنهی  حهالتی را تجربهه نکهرده متفهاو  اسهت. چنهی  

گونه نیست که فقط پس دختری، از ای  پس، خود خواهان تکرار ای  تجربه است و دیگر ای 
ممکه  بسها  ای  رابطه شود، ب که چهاز دعو  و ابزار محبت از سوی جنس مخالف، خواستار 

است از ای  پس، او پیکنهاد رابطۀ جنسی به پسهران بّههّ. بهرای چنهی  دختهری، اگهر امکهان 
ازدواج داتم فراهم نباشّ، دطعاً بایّ امکان ازدواج مودت آن هم بهّون محهّودیت، را فهراهم 

مکروع زیاد است؛ ب که عام  تنها احتمال ادّام ابتّایی وی به بردراری روابط نا کرد، وگرنه نه

                                                           

 
 

ن آنهاست  بلاه برا  هار یاک   ها مهمتریها  بدنی نیست، هر چند که این اما . مقصود از احریاات جنسی، انها اما 1
هاا  احریااات جنسای،    رو، در اسالم محدودیتا  برا  احریاات جنسی وجود دارد و از همیناز حوا  بدن، عرصه

هاایی مطارم شاده اسات.     ها  لمسی نیست، بلاه برا  بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی هام محادودیت  انها محدودیت
هاا   رواباط را از رواباط عاابفی باه سامت رواباط جنسای پای  ببارد، از موسایقی           غالبا  در نضاهایی که پسر قصد دارد

 شود.  کننده، اصاویر مستهان، بوها  محرِّک، و مشروبات الالی نیز استفاده میاحریک
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توانّ باشّ. البته، بایّ تالش کرد کهه وضهعیت چنهی  دختهری بهه ترویج گناه در جامعه نیز می
ککیّه نکود، هرچنّ خود مسئ ۀ عهّم جهواز شهرعی ارتبهاب وی بها بهیش از  1«ذوادیت»سمت 

آنهها نگه داشهت ، عامه  مهمهی بهرای ج هوگیری از « عّه»یک نفر به ضمیمۀ مسئ ۀ ضرور  
است؛ چرا که هربار که بخواهّ شریک جنسی خود را عهو  « ذوادیت»برای افتادن در وادی 

 شود. کنّ، مّ  مّیّی از ای  رابطه محروم می

 دربارۀ ازدواج موقت یهای اجتماعدغدغه یبرا یشیاندچاره

رو بهوده، و نیهز ههایی روبههبحث ازدواج مودت در جامعۀ غالباً بها افهراب و تفریط که جاآن از
سهازی کهار نیازمنهّ فرهنگترویج ایه  راههایی در ای  زمینه وجود دارد، ها و مقاومتبّبینی

  گرفت نظر در را نکاتی دختران، بایّ برای مودت ازدواج توصیه هنگاماست و در ای  مسیر 
 چنهی  وجهود و 2باشهّ خهانواده نظهار  تحتبایّ  روابط ی اممک  است،  جا که. تا آن1

ّت ۀ چون کاماًل مطهابه بها شهرع اسهت، لطمهویژه بهتحت نظار  خانواده،  روابطی  بهه 3اییجه

                                                           

 
 

ماذمت  روایاات متعادد  در   . بچشاد  را مختلف اشخاص با ارابا  لذت دائمابه این معناست که نرد مای  باشد  «ذواقیت». 1

شخصای باود کاه     اناد کاه در زماان پیاامبر    روایت کرده وارد شده است از جمله، امام صادق روحیهاین شدید 
 اللَّاهَ  إِنَّ»کرد، خبرش به حضرت رسید، نرمودناد:  کرد و ازدواجی دیگر میکرد و زن  را بدون دلی  رها میازدواج می

. اگرچه اغلب بحث ذواقیات  ،1/24: 1313کلینای،  )« النِّسَا: مِنَ ذَوَّاقَ   ک َّ وَ الرِّجَا ِ مِنَ ق ذَوَّا ک َّ یلدعَنُ ََوْ یبْغِضُ جَ َّ وَ عَزَّ
 نیاز  زناان  بارا  مسئله  این که دهدمی نشان روایتاین  اما، ،33: 1319مطهر ، مثا ،: برا )شود در مورد مردان مطرم می

باه نظار   آورناد، اماا   باه نحشاا رو  مای   اجتماعی و... مشاالت اقتصاد  و  دلی به  زنان از ا پاره اگرچه است  و ممان
 .  احقق نحشا نق  دارد در نیز ذواقیت  مسئل رسد کهمی

: 1312هاشامی خمینای،   بنای ) شار  اسات   بااکره  دختر موقت ازدواج برا  پدر معاصر، اذن اقلید مراج اغلب  نتوا بنابر . 2
 . و رعایت این شر  عمال  مستلزم آگاهی و نظارت خانواده بر این رابطه است ،2331، مسئله 2/313

 و خورناد مای  روحی متعه، وربه مدت اامام از مقاب ، پس بر  به عابفی وابستگی دلی  به دختران»که  اندمدعیبرخی . 3
جاا کاه   از آن .«داشت خواهند مشترک زندگی آغاز در کمتر  عشق و جنسی ازدواج، شور از قب  جنسی ااربه دلی  به

ایان   اگار نوق را مشخص کرد  اماا حتای    ادعا اوان میزان صحت نمیاحقیق میدانی مشخصی در این نضا اناام نشده، 
ا  است که دختر امای  به جانس مخاالف دارد و   کار پیشنهاد  نوق در عرصهپذیرنته شود، باید اوجه کرد که راه ادعا

ایان اقادام مشاروع کاه ناوعی انضابا  و        شاک بای در مسیر نامشروع بیفتد  و  چه بسادر صورت عدم وجود راه مشروع، 
. اوجاه شاود کاه ایان راه حا ، بارا        باا  آزاد خواهاد باود   ار از ارابسیار سالم در پی دارد، نیزمحدودیت در روابط را 

بیناناه  ا  کاه واقا   آرمانیها  موجود ارائه شده است، نه برا  ووعیت گیر  بین گزینهووعیت واقعی و در مقام اصمیم
 کاه  باود  نخواهاد گشوده، چنان راهی که شرع برا  انسان  شکبیاگر حامت خدا را قبو  داریم،  کهومن این .نیست
 .  شد استفاده «جد  لطمه» اعبیر از رواز همینکند   مخدوش راانسان  زندگی اصلی مسیر



 اسهت خهاله کرده که وض  را دانون ای  ؛ چرا که خّاونّیدختر و پسر نخواهّ زد شخصیت
 .  است آگاه اندختر وجودی های رافت بهبیش از همه  و

 یه عمه  بهه ا یو مکهکال  فرهنگه یامّهابه دختران داد، پ یّکه با ییاز هکّارها یکی. 2
که دباًل ازدواج مودت کهرده باشهّ،  یاست. امروزه در جامعه ما، دختر یحکم در جامعه کنون
در  یجاتهّر یهّفرهنهگ با ی ازدواج داتم خواهّ داشت.ا یبرا یکمتر یاحتماالً خواستگارها

 یمباشهّ و آگاهانهه تصهم یارهوشه یهّاز اصهالح آن، دختهر با یشتها په امعه اصالح شود؛ امجا
 ی،بعهّ یهو توصه داری،یکهت اول در بحث حاضر، خو یهجهت است که توص ی . به همیردبگ

 یآسان گرفت  امر ازدواج و ورود به ازدواج داتم بود؛ و ازدواج مودت، نه بهه عنهوان راهکهار
اسهت کهه امکهان  یو نها ر بهه کسهان ی،مرتبه بعّ رراهکارها، ب که د یهو در عر  بق یعموم
بحهث حاضهر مربهوب بهه  یگر،د یرانّ. به تعبدب  را نّارنّ و در معر  گناه واد  شّه یراهها
 یه از ا و را نهّارد یشدرار گرفته، و توان حفظ خو هایاست که دختر در معر  دوست ییجا

مراتب کمتهر از کال  مترتهب بهر ازدواج مودهت، بههمکهچنانکه در ادامه خواهّ آمهّ جهت، 
 .باشّی( مگرارنّیبر آن م ینامط و، روابط آزاد )که نام دوست یامّهایپ

ههای نگرانی یهاتعصهبا   یه بهه دل اناز پهّر یاریککور، بسه یکنون فرهنگی شرایط در. 3
 رف  برای شود، بایّ پریرفته گفتهپیش منطه نّ؛ واگرورزمی تمخالف ادّامی ی با چن فرهنگی

 ایه  یک راه ای  است که آنهها را از عوادهب سهوء. انّیکیّ ایچاره هانگرانی و تعصبا  ای 
 وجهود بها حتهیانگاری و چهه چه به خاطر سه  - آنهاکه اگر  دریابنّ آگاه سازیم تا تعصبا 
 فضهههاهای در ودهههوع از ج هههوگیری بهههرای الزم ههههایمرادبت انجهههام و سهههنجیّه ههههایرفتار

بهه ارتبهاب  دختهرتا پیش از زمان ازدواج داتم، نیاز  که ننّک یکار انّنتوانسته -کننّهتحریک
از  بسهیاری در -نینّیکهنّ  ویارضای شرعی نیاز غریزی  تّبیری برای ، اگرجنسی فعال نکود

 و کهرد خواههّ برآورده را خواستهنیاز و  ی و از راه نامکروع ا یطور مخفبه دختر آن - موارد
کهه  یو ضهربات بسیار سهخت خواههّ بهود اوکنترل  ،مخفی و نامکروع باز شود یرمس گاه کهآن

در واد ، بسهیاری از والهّی  بهه جهای حه  . است شّیّتر مراتبه ب خوردمی راه ی دختر از ا
 تها ب شّهسبمکک  است که امروزه  همی کننّ تا اصاًل به مسئ ه فکر نکننّ و مسئ ه، سعی می

 ارتبهاب نفر چنّ با نفر، ب که یک با فقط نه خود، گاه والّی  چکم از دور دختران، به ازبرخی 
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؛ و بایّ بّانها نکهان داد کهه و والّی  در ای  توهمنّ که دخترشان پاکّام  است 1کننّ بردرار
سازی آنها از وضعیت جامعه در ایه  زمینهه بسهیار کنّ؛ و آگاهنّیّن مسئ ه، مسئ ه را ح  نمی

 .  ستمؤثر ا
هایی نیز برای والّی  وجود دارد که بایهّ بهّانها نیهز پاسه  غیر از ای  تعصبا ، نگرانی. 3

حاضهر بهه  کسهی یگهردختهر ازدواج مودهت کنهّ، داگهر »  کهه است ای  همه از مهمترگفت. 
، کههنخسهت ای   کهردمطهرح  تهوانمینکتهه  چنّ بارهای  در «نخواهّ بود! یازدواج داتم با و

دختهر بها  اسهتبهتهر  ابتهّا همهان از اشاره شّ ای  مکک  تا حّودی وجود دارد و لهراچنانکه 
؛ کننهّآن را داشته باشّ که بعّها با هم ازدواج داتهم  یستگیازدواج مودت بکنّ که شا یکس
 داتهم ازدواج درصهّد زمان همان از والّی  است شّه، بهتر شکوفا دختر جنسی نیاز اگر یعنی
 اجتمهاعی، اجهازه ب هو  وعهّم اجتماعی شرایط فعالکه ای  به توجه بااگر  برآینّ؛ و وی برای

را در پهیش گیرنهّ یها « ازدواج داتم بها مسهئولیت محهّود»گزینه دهّ، نمی را خانواده تککی 
 داب یهت کهه کننهّ بردهرار پسهریمیهان او و  را( مودهت ازدواج) محّود روابط همی کم دست

بهه شهود،  سهازیفرهنگ اگر ،ثانیاً . شود وی داتمی همسر بعّها که باشّ داشته را آن احتمالی
و یها در برخهی  اسهالم صهّر در شهود، چنانکههمهی تّریج برطهرفبه مکک  ای  رسّنظر می

بها وجهود رواج ازدواج مودهت، چنهی  مکهک ی مطهرح نکهّه ، جوام  شیعی کنونی ماننّ لبنان
اول، ترغیب دختهران بهه ازدواج مودهت نبهود، ددت شود توصیه به اص  مسئ ه  اگر، ثالااً است. 

فهراهم  ود که امکان ازدواج داتهم )حتهی بها مسهئولیت محهّود(ح  در شرایطی ب ب که ای  راه
جها اگهر ازدواج مودهت انجهام نکهود، نیست و دختر در معر  گناه درار گرفته اسهت. در ای 

؛ 2آیّانّ، پّیّ میمیّهنا« کمونیسم جنسی»باری که شهیّ مطهری آن را اغ ب وضعیت اسف

                                                           

 
 

هاا  چناد نفاره حفاظ     بر این مطلب که ازدواج موقت زنان، راهی است کاه آنهاا را از اراباا     . در برخی از روایات دقیقا 1

که گفته باود  کاه گااه چناد     اما این»اند: در پاسخ نامه یای از اصحاب  نوشته اصری  شده است. امام صادق ،کند
که چنین چیز  در دین خادا و دیان   برم از این،، به خدا پناه میانهم یترادفون المرمة الواحّةنفر با یک زن ارابا  دارند )

کند  آنچه خادا بارا  زناان    ه، حرام میرسول  باشد. دین او آنچه را خدا حال  کرده، حال   و آنچه را خدا حرام کرد
 .،21/22: 1413)حرعاملی،  «است...« متعه»حال  کرده، 

 رنا   احاوا   و شرائط همه در که است نبوده قادر انهائی به دائم ازدواج که است شده اشری  جهت آن از موقت ازدواج. »2
 یاا  و گردند مالف موقت رهبانیت به یا انراد که است بوده این دائم، مستلزم ازدواج به انحصار و باند را بشر احتیاجات

 . ،12: 1319)مطهر ، .« شوند غرق جنسی کمونیسم  ورب در



یعنی وضعیتی که برخی از دختران، نه فقط با یک پسر، ب که با چنّ پسر رابطه بردرار خواهنهّ 
انّ از مکک  دخترانی کهه شک مکک  دخترانی که ازدواج مودت کردهکرد. به بیان دیگر، بی

 یکنون شرایط گر، دردیامروزه با چنّ پسر رابطه )نامکروع( دارنّ، کمتر خواهّ بود. از سوی 
کهه بهه  ؛ چهراشهود ع نی همگان نزدو ، نّارد که ازدواج مودت در شناسنامه دختر ثبت یلزوم

از  تنهها تواننهّیتوسط طرفی  کافی است و طرفی  مهصرف خوانّن خطبه عقّ ، لحاس شرعی
  کهه در صهور کننهّ امضهاآن  بهرکننّ و دو شاهّ  ثبت ایبرگه دررا  یاب، عقّنامهبا، احت

   1.باشّ اثبا  داب  دادگاه ی، دربروز هر مکک 
 ارتباطها بهه شهرعی،  مودهت ازدواج جهای بهه کهه افهرادی امهروزه کههای  کهالم ۀالصخ

 بکننهّ، مودعیهت کهاری کننهّ؟ ههرمی چهه داتهم ازدواج زمان نّ، برایآورروی می نامکروع
 محه  بهود؛ و خواههّ بهتر آنها داشته، از مکروع نامکروع، ازدواج ارتباطا  جای به که کسی
 2.انّگرفته درار روابط ای  معر  در که انّدخترانی ما بحث

بهه کنتهرل از جها  متعهّدی  مودتی ازدواج شود، چنی می ت قی ابتّا در آنچه برخالف. 4
 روابهطشّن  منضبط موجب ادّام ای که نخست ای دختران و حفظ آنها کمک خواهّ کرد. 

 جههت الزم جنسهی ههایآمهوزش اراتهه امکهان امهر همهی  و شودمی هاخانواده اشراف تحت

                                                           

 
 

  و آنچه اشاره شد انها برا  احتیاا     نیستشاهد گرنتن ورور ازدواج )چه ازدواج دائم و چه موقت، برا شرعا   ،. البته1
بارا   سادگی از جانب مارد انااار نشاود.    و برا  مثا ، اگر ناخواسته دختر باردار شد، بچه به است که مشالی پی  نیاید

 شااهد  را... ، و دهاد مای  اذن کاه  دختار  اوانند خود نزدیاان دختار )بارا  مثاا ، خاود پادر     که مسئله علنی نشود، میاین
 شاود مای  نحشاا  مرااب ناند احسا  دختر که بگیرند شاهد یک الاق  است خوب که آمده روایات برخی در. بگیرند

 شار   پای  از ایان   اگار  حتای  –بچاه دار شد، پدر اگر به هردلی ، دختر با ازدواج موقت، بچه .،21/14: 1413حرعاملی، )
اکمین معاش )نفقه، بچاه نیاز    و ،32-21/19: 1413حرعاملی، ) نداردبچه را  اناار حق شرعا -نشویم داربچه که باشد کرده

 و خواهد بود.  بر عهده ا

 ذلاک  جع  ه »نرمایند: حضرت میو  شودمی ازدواج موقت دختران باکره پرس  بارۀدر . در روایتی از امام صادق2
]بادین   و دهناد  انااام  خفاا  و پوشا   در شاده  پاس   داده قرار آنان برا  جز حام اینآیا  «ولیستعففن نلیستترن لهن اال

 ازدواج از پرهیاز  باه  را ماردان  کاه  هست دیگر  روایات البته .،21/33: 1413حرعاملی، ) کنند حفظ را خود عفت[ وسیله
 از اگار  کاه  دارد اشاره این به او  روایت که باشد این این روایات جم  وجه شاید نراخوانده، که باکره دختران با موقت
 ساراغ  اسات  اسات، خاوب   موقات  ازدواج دنبا  مرد اگر آنهاست  اما برا  اساسا است، این مطرممسئله  دختر نیاز منظر

 ان»: باشاند  ناارده  مرحلاه  ایان  باه  نیاز احسا  هنوز واقعا  دختران آن است ممانکه اینانزون بر  که چرا  نرود دختران
 یاره»: پسندندنمی خود دختر برا  را کار این هم هاخانواده اغلب، ،21/32: 1413حرعاملی، ) «االباار نااقوا شدید امرها
 . ،21/34همان: ) «اهلها علی للعیب
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مخالف،  جنس با ارتباب به منّهعالد دختر  که دیگر ای . آوردمی فراهم را دختران سازیآگاه
 ،کنهّبها پسهر بردهرار مهی عقّ، روابطی ضم  شرب با و مکروع نحو به و مکانیسم ی از ا یودت

 تعهّادکنهّ و چهون نمهیپسهر ارتبهاب بردهرار  یهکاز  بیش با، در نتیجه کنّنمی گناه احساس
کهه، . سوم ای شّ خواهنّ محّود هم پسران خود به خود است محّودیک جامعه  در دختران

؛ در حهالی کهه در روابهط نامکهروع، چهون ابهّیمی کهاهش یارامکان رفه  بکهار  دختهر بسه
بسهیار بیکهتر اسهت.  گیهرد، احتمهال ودهوع ایه  مکهک تّریجی و با غف ت دختر صهور  می

دختهران،  خواسهته ی غالباً اوله، در بردراری ارتباب بی  دو جنس مخالفکه توضیز مط ب ای 
 مهورد در را یه . پسهران اپسهران، رابطهۀ جنسهی خواسته ی و اول، محبت و رابطۀ عاطفی است

درمورد پسهران  را کننّ، ای می بردرار رابطه پسران با بار اول که دخترانی داننّ، امامی دختران
بها همهی  ابهراز گام به گهام  و کننّابراز محبت پسران را باور میآسانی به رو، ای  ازداننّ؛ نمی

بهّی  طی شود. رابطۀ جنسی تا تمام مراح   گوینّهایش را پاس  میهای پسر، خواستهمحبت
غهاف گیری دختهر  داننّ، هم احتمهالمینامکروع  رارفتارشان  ابتّا ازدختر و پسر  ودتی ترتیب
و مکهروع  هرابطه ودتهی امااست؛  ترشود و هم ادامه دادن مسیر نامکروع برایکان آسانزیاد می
آنهها  جنسهی تمایه  گهرا، ه باشّشّ با شروب ضم  عقّ محّود وباشّ والّی   نظار تحت 
 یهّبا، دب  از فرا رفت  از شروب ضهم  عقهّ، شونّ بعّی مراح  وارد خواستنّ و شّ یّترشّ
از مهوارد،  بسهیاری در و کنّمی حساسدختر را موافقت،  ط ب همی  و کننّ توافه هم با ابتّا
 .  شود یبعّ هایگام برداشت  مان  توانّمی
 تعصهبلجاجهت و د کهه مخالفهت وی تنهها ناشهی از واحراز ش وتعصب ورزد پّر  اگر. 5

 توضهیز. (7/125 :3132يذدد،، ؛ 21: 3122مطهذری، ) شهودمی سادطاذن وی ، فقهانابجاست، به اجماع 
شهرایط ازدواج داتهم و  دختهر فعهال شهّهبحث ما در جایی است که نیاز جنسی  کهای  مط ب

 ،رهبانیت را دبول نهّارد و ثانیهاً  ،اسالم که، نخست ای اشاره شّ ترپیش کهچنانوجود نّارد. 
گرویهّن بهه ّ، احتمال که اگر به نحو مکروع نیاز خود را رف  نکن است شرایطی درای  دختر 
بهه فتهوای همهۀ  - در گناه باشهّ لغزش و فرو افتادنگناه برایش وجود دارد. اگر احتمال ورطۀ 
ازدواج پهس ، وجهود نهّاردکهه امکهان ازدواج داتهم جها از آنازدواج واجب اسهت؛ و  -فقها 

 یپهّر بها ازدواج مودهت وی بها پسهر خاصه گهاهشهود. در چنهی  شهرایطی، مودت واجهب می



 بهه بهرای ماهال، و بینهّمی مهیها را داتهم ازدواجنامزدی برای که امکان ای  یاکنّ، مخالفت می
گونهه ای ....یها گیهرد، و صهور  داتم ازدواج ابتّا همان از دارد اصرار اجتماعی شرایط خاطر
همهههی   پهههّر اذن ۀف سهههف کهههه اسهههت صههحیحی سهههنجیمصههه حتناشهههی از همهههان  مههوارد
کهه بها ای  ، یعنهیاسهتاز روی لجاجهت اما اگهر مخالفهت پهّر تنهها  1هاست.سنجیمص حت

دیگهری بهرای  راه معر  گناه درار گرفته ویا حتی مبتال به گنهاه شهّه و دردانّ دختر وی می
 اذن او بهه -مودهت ازدواج اصه  بهامخالفهت  تعصهب در خهاطر تنهها بهه -نهّارد  وجهوددختر 
 2.است غیرمنطقی مخالفت و شودیمصّاق لجاجت شمرده م تای  مخالفدهّ، نمی

                                                           

 
 

]و برا  همین است کاه هماواره ماردان     است بیشتر مرد از شهوت مقاب  در استقامت  و صبر شناسانروان اعترا  به زن» .1
 نغماه  کاه  ستا این کندمی اسیر و آوردمی در پا از را زن که چیز  آن اما. اند[کردهرنتند و زنان ناز میبه سراغ زنان می

 هناوز  و اسات  دوشیزه که مادامی زن. جاستهمین در زن باور خوش. بشنود مرد  دهان از عشق و ونا و صفا و محبت

، اکارم  رساو  ... کناد مای  بااور  ساهولت باه  را ماردان  هاا  محبات  زمزماه ، اسات  نخوردهاش جامه به مردان صابون
 زن احساا   ایان  از شااارچی  ماردان  «رودنمای  بیرون زن د  از هرگز، «دارم دوست را او» زن به مرد سخن»: نرمایدمی

 بهتارین  ندارناد ا  اارباه  دربارۀ ماردان  که دخترانی شاار برا  «میمیرم او عشق از، عزیزم» دامِ. کنندمی استفاده همواره

 پادران  و - اسات  آگااه  بهتار  مردان احساسات از که پدرش با، ناآزموده مردْ دختر است الزم که جاستاین... هاستدام

 «کناد  جلاب  را او موانقات  لزوماا   و کناد  مشاورت  -خواهناد مای  ساعادت  و خیار  دختاران  بارا   اساتثنائی  شرایط در جز
 .،92: 1319)مطهر ، 

از عقا  متعاار     کاه  دختار  )یعنای   رشاید  نقها، دختر از برخی نتوا  بنابر که است مناسبجا این در ناته این به اشاره .2
 باه  نیااز  ، نادارد  پادر  حمایت به نیاز  خود عاد  زندگی در و است خوی  دست به زندگی  برنامهبرخوردار است، 

ویاژه در  باه  -رو گیارد  و از هماین  قرار مای « سفیه»غالبا  در مقاب   «رشید»اوجه شود که در ادبیات نقهی، . ندارد پدر اذن

کاه باه دلیلای سافاهت     کنند، مگر اینبودن را همان رسیدن به سن بلوغ شرعی قلمداد می عالمت رشید -مسائ  اقتصاد 
ا  متفااوت باشاد. شااهد بار ایان ادعاا،       رسد در مسئله ازدواج، مفهوم رشید بودن، اا انادازه و  اشبات شود. اما به نظر می
ماا اووایحاای داده کاه اگار صااحب اختیاار       که در دختر باکره، اذن پدر را شر  دانساته، ا روایاای است که در عین این

بااب التازویج بغیار    »از  3و2  روایات 2/392: 1313مثا ، نک: کلینی،  )برا امور خود باشد، گویی ووعیت  متفاوت است 
 رشاد  به عمال دختر این که شده زیاد قدر  به ازدواج و جنسی بلوغ ناصلهاوال   که باشد آن حام این نلسفه شاید. «،ولی

 خاود  والادین  باودن، از  رشاید  هماین  خاابر  باه شانیاا    و دهاد  اشخیص را پسران نریباار  که رسیده خود الزم اجتماعی
. همچناین برخای دیگار از نقهاا اذن     شاود نمی برآورده پدر  صمیمانه روابط با و  عابفی نیاز دیگر که گرنته ا ناصله

« اذن نگارنتن »صاورای کاه اذن نگیرناد انهاا مراااب گنااه        دانند، نه شار  احصایلی  یعنای در   پدر را شر  االیفی می
)یاا احتیاا     جا که اغلب نقهاا  معاصار حاام باه وجاوب     کند. اما از آناند، اما اص  عقد ازدواج مشالی پیدا نمیشده

اند، بحث بر اسا  همین مبنا اووی  داده شد. در هر صورت در مقام عم ، هرکس باید به نتاوا   اذن پدر داده وجوبی،
 مرج  اقلید خوی  عم  کند.  
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 توسهطکهه ای  امکهان شهّ، بهاز بیهان ...و عقهّ ضهم  شهرب بها، در کهه نکاتی همه با. 6
وجهود  یهزشونّ ن بارداراز آنها  یبرخ حتی و شود پیموده انتها تا مسیر ی از دختران ا درصّی
 مجمهوع بایهّ گهراریدهانونسهازی و فرهنگ مقامهم دارد و در  یعوارض یهر دانوناما دارد. 

 اد یهت درصهّ ایه  امها ،رسهنّمی وض  ی هم به ا یدرصّ یعنیکرد.  هسباحمرا  یانسود و ز
پسر رابطهه دارنهّ و چنّ  باحتی  گاهضابطه و بیکه دختران  وضعیتی از شکبی و بود خواهنّ

 1اسهت. نیهز هسهتیم، بهتهر های ناخواسته و سقط جنهی شاهّ موارد متعّدی از بارداریبسا  چه
 یگزی و جها اصه ی کهارراه یکبحران است نه  شرایط کارراه یککار توجه شود که ای  راه

حسا، عهوار  آن را هست،  نیز دانون ی شارع ا، که خاله است ییو اگر خّاداتم؛  ازدواج
ههای جنسهی الزم کرده است. افزون بر ای ، اگر ای  روال منضبط شک  گیرد، امکان آموزش

هایی که چهون در یهک فضهای منضهبط شود؛ آموزشری از بارداری نیز مهیا میگیبرای پیش
 2های غربی آن باشّ.توانّ مؤثرتر و کارآمّتر از نمونهشود، میاجتماعی انجام می

 گیریو نتیجه بندیجمع

دینهّاری نسه  جهوان، ب کهه روابط دختر و پسر در جامعۀ ما تهّیّی، نه فقط بهرای  گسترش
 مهّرن، در فضهای. اسهت جهوان نسه و سالمت جنسهی در جامعه  خانوادهجایگاه  آینّهبرای 

کنهّ، و فضهای را توصیه می روابطمسئولیتی در و آزادی و بی جنسی کمونیسم نوعی مجموع
                                                           

 
 

ویاژه اگار دقات کنایم کاه      شاید اوجه و دقت به آمارها  حاملگی دختران در آمریاا هشدار خاوبی بارا  ماا باشاد، باه     . 1
ساا  و در   13، یعنای در مادت   2224اا ساا    1991ه وخامت است به بور  که از سا  ووعیت در آن جامعه دائما  رو ب
درصاد رشاد    12شاوند ] ساالگی حاملاه مای    11اعداد دخترانی که ااا  »درصد بوده، اما  12حالی که رشد جمعیت حدود 

: 2229المنات و هماااران،     باه نقا  از دی  2224گرایتاون،  )نیااو و « داشته و از نیم میلیون[ به نهصد هزار نفر رسیده اسات 
223،. 

هاا  آموزشای در آمریااا، اااشیر  جاد  در کااه        ها  جنسی در محیطدهد که گسترش آموزشاحقیقات نشان می. 2
رسد یاک علات مهام آن اسات کاه در آن جامعاه،       . به نظر می،2223)میلر، آمار باردار  در سنین نوجوانی نداشته است 

کاه  ه اب  آن باردار  ناشی از آن هام باه خاود  خاود چناان قبحای نادارد، بلااه چناان         روابط نامشروع قبحی ندارد  و ب
ها  خود محققان آمریاایی نشان داده، عوام  اجتماعی متعادد  کاه ناخودآگااه مشاوق بااردار  در آن جامعاه       احلی 

که هنوز اجمااال  ایان رواباط و    ی  . اما در جامعه ما به این دل،91-93: 1311نرد و عابدینی، )خدایار باشد، نیز وجود دارد 
دهاد،  ا  رخ مای اوان حد  زد که اگار بااردار   شوند میویژه باردار  حاص  از آن شدیدا  قبی  و زشت شمرده میبه

صرنا ناشی از عدم آگاهی دختران از مساائ  مربوباه اسات، و لاذا باا منضابط شادن رواباط، امااان ارائاه مناساب ایان             
 در سنین نوجوانی شود.   اواند مان  باردار ها میآید و این آموزشها نیز نراهم میآموزش



 یهک جهوان و خهانواده، نوجهوان تکهکی  زمهان از پیش تا که دانّمی ای  در را کارسنتی، راه
 مقط  ای  در غریزۀ جنسی شکوفاییبا ای  حال، از طرفی، با  .ّنگیر پیش در را رهبانیت دوره
ّت  نیهز و سهنی  نامکههروع روابهط حرمهت بهه جامعهه، توصهیه در جنسهی تحریکها  یهافت  شه
اجتمهاعی،  ب هو  و جنسهی ب هو  میهان افتهادن فاصه هاز طرف دیگهر  وّه؛ ش اثربی ایتاانّازه
خهانواده در ایه  سه  را در شهرایط کنهونی برآوردن و ارضای ایه  نیهاز بها تکهکی   به توصیه

کاری بهرای مهّیریت نیهاز راه چهدر تعالیم اسالمی و مسئ ۀ ای  بود که  است هساخت ناکارآمّ
 . توان یافتمی در چنی  شرایطی جنسی

شهود، توصهیه بهه کارهایی که در جامعۀ ما گاه برای رف  ای  معض  پیکهنهاد مییکی از راه
ها، ای  اسهت روست. از دالی  ای  مخالفتهایی روبهغالباً با مخالفتازدواج مودت است، که 

کننهّ. که هم پیکنهاددهنّگان و هم منتقّان، مسئ ه را تنها از زاویه رف  نیاز پسهران مطهرح می
مسئ ه ازدواج مودت تنها برای پسهران مورد بحث درار گرفت، ای  بود که  نوشتاردر ای   آنچه

ان نیز داب  طهرح اسهت؛ امها بایهّ جایگهاه و نحهوه طهرح آن را جهّی نیست، ب که برای دختر
یی را توان ایه  فضهاهای اسالمی، چگونه میبر اساس انّیکهگرفت. یعنی مسئ ه ای  است که 

کرد و بهه سهمت فضهای  کنّ، کنترلسازی دوستی دختر و پسر حرکت میکه به سمت عادی
توان مورد توجهه دهرار می« درمان»و « گیریپیش» البته، مسئ ه را از دو زاویهمط و، پیش برد. 

 داد که در مقاله حاضر عمّتا بحث دوم، آن هم از زاویه دختران مّنظر درار گرفت. 
مباحث ای  مقاله در خصوص درمان ای  مسئ ه در جانب دختران، مبتنی بر یک خط مکهی 

الگهوی «. جهنس مخهالفکردن جوانان در دبال رفتارهای خهود بها مسئول»کالن فرهنگی بود  
ایه  تهوان چگونهه می« ازدواج مودت»ای به نام ح  مسئ ه ای  است که با الهام از مسئ ۀ شرعی

هها دهرار داد. االمکهان تحهت مهّیریت خانوادهبها تصهویری جّیهّ و منضهبط، حتیرفتارها را 
ا، تقهوا و که اگرچه در معارف اسالمی تربیت عاطفی، و تقویت حی هم نا ر به ای  بودح   راه

توانّ تا پیش از زمان و پّر با روابط عاطفی صحیز میخودنگهّاری مورد ت کیّ درار گرفته، 
رهبانیهت مهردود شهمرده در عهی  حهال اما نیاز جنسی وی شود؛ شّن  ازدواج  دختر، مان  فعال

رغم رعایت اصول خودنگهّاری، همچنان خود را نیازمنّ ارضای جنسهی شّه و اگر کسی به
 نهام بهه راههینتوانست مکک  را ح  کنهّ، « ازدواج داتم با مسئولیت محّود»و حتی ت، دانس

ازدواج مودهت، اوالً بهه معنهای بردهراری تمهامی  ؛ ودارد وجهود وی پهای پهیش مودت ازدواج
توانهّ در حهّ یهک رابطهۀ جنسهی محهّود باشهّ، و ثانیهاً مراتب روابهط جنسهی نیسهت، و می

رانهی نیسهت، ب کهه در مجمهوع نهها توصهیه بهه گسهترش شههو کار، نه تگرفت  ای  راهجّی
بر سازی روابط جنسی دختران و پسران فراهم آورد. الزم را برای کنترل و سالم ۀتوانّ زمینمی
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از )در شرایط اضطراری کهه راه ازدواج داتهم وجهود نهّارد(  ارضای غریزۀ جنسیای  اساس، 
یهک زنهّگی  ۀدر نوجوان و جوان، که الزم پریریراه ازدواج مودت، به بقای حس مسئولیت

کنهّ؛ یعنهی فهرد مسهئولیت خهود در دبهال دیگهری را بهه اجتماعی مط و، اسهت، کمهک می
ای شناسّ، و چون امکانا  الزم برای تککی  خانواده را نهّارد، بهه عرصهه دهانونیرسمیت می
 .آوردگرارد، روی میهای اجتماعی کمتری را بر دوش او میکه مسئولیت
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