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چگونگی و حد و حصر رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج از نظر آیات و روایات
حسین جالئی نوبری
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 1دانشیار و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ایران و عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهشهای بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت منطقه  2کشور

چکیده
یکی از پدیده های اجتماعی در جوامع معاصر در حوزه روابط بین شخصی ،پدیده نوظهور معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش
از ازدواج است .این مطالعه با هدف بررسی و شناخت نگرش دینی نسبت به معاشرت و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج و
همچنین بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش به این گونه معاشرتها انجام شده است .پژوهش حاضر به روش
تحقیقی -توصیفی و با رویکرد کتابخانهای صورت گرفته است ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که روابط دختر و پسر قبل از
ازدواج باعث برخی آسیبهای جدی به جامعه و خانواده و روح و روان فرد میشود که در برخی موارد اثرات مخربی بر فرد و
جامعه وارد میکند .در قرآن کریم و روایات معصومین علیهمالسالم راههای درست حضور در جامعه و ارتباط بین افراد مشخص
شده که هر یک از این مسائل در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
واژههای كلیدی :ازدواج ،آیات و روایات ،پسر ،رابطه دختر و پسر ،دختر
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مقدمه
آموزه روابط دختر و پسر ،به عنوان روابطی که هدف صِرف رابطه بوده و این ارتباط مقدمه هددف متعدالی و ارزشدمند قدرار
نمیگیرد ،به عنوان یک آسیب اجتماعی بسیار جدی در جامعه ما به حساب میآید .روابطی که از سدوی دختدران و پسدران آن
هم با نیازهای روانی و فیزیولوژیکی متفاوت و بالطبع با انگیزههای متفداوت شدکل میگیدرد و ناهنجارهدای فدردی و اجتمداعی
زیادی را طراحی میکند .البته این مسأله اختصاص به جامعه امروز نداشته و به نظر میرسد در تمدامی جدوامعی کده تعدامالت
اجتماعی زن و مرد به نوعی در آن مطرح بوده این مسأله نیز با شدت یا ضعف خود وجود داشته به طوری کده قدرآن کدریم در
جریان نسخ سنتهای غلط اجتماعی عرب جاهلی با تعبیر «ال مُتَّخِذاتِ اَخدانٍ؛ یکدیگر را به دوستی نگیرید» ،زن و مرد را برای
ارضای شهوت جنسی تشویق به ازدواج نموده و از دوستی با یکدیگر منع کرده است .گویی از نظر خداوند این رابطه بیهددف و
سرگردان ،درونمایهای جزء نیازهای غریزی و پاسخگویی بدان ندارد .اهمیت اصلی مسأله به دلیل اهداف ارزشی انسان در طول
زندگی خود است .با این توضیح که انسان با دغدغه تعالی روح و اندیشه و حرکت به سمت کمال و خلیفدةاللهدی پدا بده عرصده
وجود گذاشت و در جهت تحقق این ارزشهای انسانی و رسیدن به عشق حقیقی نیاز جدی به پرهیز از حاشدیه و رفدع مواندع و
دغدغههای کاذب دارد که امثال این روابط مسیر حرکت انسانی را مخدوش نموده و آن را به بیراهه میکشاند.
در سالهای اخیر ،همزان با تحوالت زیر ساختی و اجتماعی در جامعده ایدران همچدونس گسدترش شهرنشدینی ،افدزایش میدزان
تحصیالت عالی به ویژه برای زنان ،حضور زنان در عرصههای اجتماعی ،گسترش رسانههای جمعی مانند اینترنت و ماهواره ،نهاد
خانواده تحوالت مهمی را از سر گذرانده و در حال گذراندن است .از جمله این تحوالت مهدم ،افدزایش سدن ازدواج و گسدترش
روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج میباشد .این دو پدیده اجتماعی ،پدیدههای نوظهور در جامعه است که با هم مرتبط و
دارای رابطه دو سویه میباشند .و نکته قابل توجه این است که در جوامع کنونی ،دیگر به روابط دوسدتی دختدر و پسدر قبدل از
ازدواج به عنوان یک امر منفی نگاه نمیکنند ،این خود میتواند نشاندهنده تغییر نگرش جوانان به این گونده روابدط در جامعده
باشد.
ظهور و بروز این پدیده و تحول در روابط بین شخصی دختران و پسران جامعه ،قبل از ازدواج نگرانی خانوادهها ،علمدا و جامعده
دینی ،مسئوالن و برنامهریزان فرهنگی و سازمانهای مرتبط با جوانان را را در پی داشته است.
بنابراین ،میتوان گفت نوع معاشرت پیش از ازدواج در جامعه ایرانی با توجه به ارزشهدا و هنجارهدای فرهنگدی و دیندی ،یدک
مسئله اجتماعی است1.بنابراین در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا ریشهی اصلی ایدن اخدالق اجتمداعی را بیدابیم بندابراین بدرای
آگاهی بیشتر به کنکاش موضوع پرداخته و زمینههای دینی آن را مورد بررسی قرار داده و به آیات و روایاتی که در ایدن زمینده
آمده است مراجعه کرده و زمینه آگاهی و هشیاری افراد را یادآور خواهد شد.
در خصوص پیشینه بحث باید اذعان نمود که با جستو جویی که در منابع گوناگون انجام گرفت ،به دست آمد که در باب روابط
دختر و پسر کتابهایی چند سامان یافته است که عبارتند ازس “مرزها در روابط دختران و پسران” ،نوشته دکتر علی قائمی که بده
بیان پیامدهای منفی روابط ناسالم و توصیههای تربیتی و بیان حدود و ضوابط شرعی و عرفی این روابط پرداخته است .مخاطب
این کتاب ،خود جوانان هستند“ .روابط اجتماعی دختران و پسران ،چرا و چگونه؟” به قلم علی آذرتاج ،نویسنده در ایدن کتداب
کوشیده است نظریه خاصی را مبنی بر اینکه روابط و دوستیهای عاطفی و انسانی میان دختر و پسر مالزمهای با روابط جنسی و
غریزی ندارد ،ارائه دهد و جوانان را به روی آوردن به نوع اول و دوری از نوع دوم روابدط توصدیه کندد .ایدن مدوارد نوشدتارهایی
 .موحد و همکاران ،1۳۸5 ،ص
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هستند که به طور مستقل و در حد آگاهی نگارنده به این موضوع پرداخته بودند و معرفی آنها به معندای احصداء همده کتابهدا و
تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع نیست.
 .1مفهومشناسی
اینک پیش از پرداختن به اصل بحث ،توضیح مختصری از مفاهیم کلیدی آن؛ از جمله تعریف روابط دختر و پسر ،آیات مدرتبط
با روابط دختر پسر را مطرح میکنیم و درادامه به بحث آسیبشناسی زمینهها و ارائهی راهکارپهای روابدط سدالم بدین دختدر و
پسر با تأکید بر آیات و روایات پرداخته میشود.
 .1-1دختر و پسر
دخترس [دً تَ] فرزند مادینه انسان ،ابنه ،بنت ،دخت ،بولة،

ولیدة2.

پسرس پور ،پوره( .برهان قاطع) ،پُس .فرزند نرینه ،ریکا ،ابن ،ول،

ریمن؟۳

 .1-2روابط دختر و پسر
منظور از روابط دختر و پسر در این مقاله ،رابطه ای است صمیمانه و گرم و اغلب پنهانی که احساسات و عواطف طرفین در ایدن
ارتباط دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم ،نگاه جنسیتی باشد نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانده ،رد و
بدل کردن نامه و تلفن و  ...ایجاد میشود۴.مسئله رابطه دختر و پسر ،محصول شرایط زمان فعلی نبدوده ،از دیرزمدان بدا همدین
عنوان ،مطرح بوده است .قرآن شریف در وصف مردان شایسته ،به بانوان چنین سفارش میکندس «مردانی مناسب همسریاند که
پنهانی و به صورت نامشروع ،با زنان ،دوستی و رابطه نداشته باشند5.همچنین به مردان ،چنین سفارش میکند؛ «زنانی شایسدته
همسری هستند که به صورت پنهانی ،با مردان رابطه دوستی نداشته باشدند» 6.یعندی بده ایدن شدکل ،قدرآن کدریم بده صدورت
مستقیم به زنان مسلمان فرمان میدهد که اهل گرفتن دوست پسر نباشند .همچنین به مدردان مسدلمان فرمدان مدیدهدد کده
«زناکار نباشند و دوست پنهانی هم نگیرند» .یعنی قرآن کریم به شکل کامالً مستقیم به مردان مسدلمان دسدتور مدیدهدد کده
دوست دختر نگیرند( .والمُتَّخذی أخدان) کلمهی «أخدانِ» ،جمع «خدن» به معنای دوست و رفیق است ،اما معمدوالً در مدورد
کسانی به کار میرود که ارتباط با آنها به صورت پنهانی و برای نامشروع است7.در بررسی روابط دختر و پسدر رابطده فرهند
جامعهای افراد در آنها زندگی میکند بسیار اثرگذار است بنابراین توضیح مختصری دربداره فرهند

و

جوامدع در ایدن مقالده داده

میشود.

 .دهخدا ،فرهن

دختر2.

لغت دهخدا ،ذیل واژه
 .همان ،ذیل واژه پسر۳.

 .موسوی کانی« ،آسیب شناسی روابط دختر و پسر» ،شماره  ،65ص
« .والمتخذی أخذانِ»؛ مائدهس
« .وال متّخِذاتِ أخدانِ»؛ نساءس
 .قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،2ص
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 .2بررسی وظایف خانواده در روابط دختر و پسر
خانواده ها به عنوان اولین کانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت فرزنددان (دختدر و پسدر) نقدش کلیددی دارندد .اگدر
خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد ،در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود .عواملی نظیر بیسدوادی ،نداشدتن
آگاهی کافی از روشهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با فرزندان میتواند دلیلی بدرای بدروز روابدط ناسدالم میدان
دختران و پسران باشد .بیتردید اگر فرزندان در خانواده به میزان کافی محبت دیده باشند و نیاز عاطفی آنها در خدانواده تدأمین
شده باشد ،این رابطه محبتآمیز و صمیمانه از سویی سبب میشود رازهایشان را پیش از هر کس ،با پدر و مادر خدود در میدان
بگزارند .به گفته شهید مطهری ،مرد مانند کوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گل و گیاهدان ،چشدمه بایدد
باران کوهسار را دریافت و جذب کند تا بتواند آنرا به صورت آب صاف و زالل بیرون دهد و گل و گیاهها و سدبزههدا را شداداب و
خرم نماید .اگر باران به کوهسار نبارد یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب نشود ،چشمه خشک و گلها و گیاهان می-
میرند .پس همانطوری که رکن حیات دشت و صحرا ،باران است ،رکن حیات خانوادگی ،احساسات و عواطف مرد نسدبت بده زن
است .از این عواطف است که هم زندگی زن و هم زندگی فرزندان ،صفا و جال

میگیرد۸.

والدین در برخورد با جوانان باید طریق اعتدال را پیش بگیرند و از هر گونه افراط ،تفریط ،برخورد خشک ،خشن و انعطافناپذیر
خودداری کنند .و در ضمن نظارت و کنترل نامحسوس بر رفت و آمد و رفتارهای آنان ،شخصیت و حریم خصوصی آنان را حفظ
نمایند زیرا اگر شخصیت او از بین برود و عزت و کرامتی نداشته باشد ،هیچ امید خیری در او نیست .و از سرزنش و مالمت نیدز
پرهیز کنند که آتش لجاجت را در آنان شعلهور

میکند9.

یکی از عوامل بسیار مهم در رابطه دختران و پسران به فرهند

خدانوادگی آنهدا برمدیگدردد .زیدرا جواندان اولدین برخوردهدا و

معاشرتها سالم و ناسالم را در خانه تجربه میکنند .لذا قرآن کریم میفرمایدس «ای مؤمنان! خود و خدانواده خدویش را از آتدش
دوزخ نگاه

دارید»10.

خداوند در این آیه روی سخن خود را به همهی مؤمنان کرده و دربارهی تعلیم و تربیت همسر و فرزنددان و خدانواده دسدتوراتی
می دهد؛ به بیان مفسران؛ نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش و نگهداری خانواده به تعلیم
 12فدراهم سداختن محیطدی پداک و خدالی از هدر گونده آلدودگی در فضدای خانده و
 11امر به معروف و نهی از منکدر و
خیر و ادب و
خانواده1۳از جمله دستورات حیاتبخش این آیهی میباشد.
 .۳آثار روابط دختر و پسر قبل از ازدواج
هنگامى که از روابط دختر و پسر قبل از ازدواج یاد میشود در برخی موارد این رابطه با اطالع خانوادهها صورت مدیگیدرد و
گاهی بدون اطالع اتفاق می افتد که در حالت اول بین دختر و پسر یک رابطه کنترل شده از جانب خانواده و حتی خود شدخص

۸.256

 .مطهری ،مجموعه آثار شهید مطهری ،ص
 .ابنشعبه ،تحفالعقول ،ص
10
 .تحریمس .6
11
 .سیوطی ،الدرامنثور فی تفسیر المأثور ،ج  ،6ص .2۴۴
12
 .کلینی،کافی ،ج  ،5ص .62
1۳
 .میرزایی خسروانی ،تفسیرخسروی ،ج  ،۸ص .۳25
9.1۳1
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وجود دارد ولی در حالت دوم منظور روابط پنهانى ،غیر عادى و ناپختهاى است که به دور از هرگونه شدناخت کدافى بدوده و بده
صورت هیجانى ،تخیالت و رؤیاهاى غیرواقعى صورت مىگیرد.
تعالیم انسانساز اسالم ،این نوع روابط را نهى مىکند نه اینکه زنان و دختران را از جامعه طرد نماید و از هدر ندوع حضدور و
فعالیتهاى آنان و برخورد و ارتباط زنان و مردان جلوگیرى کند .اسالم ،حفظ حریم میان زن و مرد ،عفت و حیاء را مورد تأکید
قرار مىدهد .قرآن کریم یک نمونه از روابط سالم را بیان مىکند؛ «دختران حضرت شعیب براى سیراب کردن گوسفندان صدبر
کردند تا مردان از سیراب کردن گوسفندانشان فارغ شوند و به کنارى بروند»«1۴.و هنگامى که یکى از دختدران شدعیب از طدرف
پدر مأمور شد تا حضرت موسى را به خانه دعوت کند با کمال وقار و حیاء با موسى سخن گفت» « 15،و حضرت موسدى نیدز بعدد
از قبول دعوت به دختر شعیب فرمودس راه را به من نشان بده و خودت پشت سر من بیا براى اینکه ما دودمان یعقدوب بده زندان
نگاه

نمىکنیم»16.

این الگوى شایسته به ما نشان مىدهد که مىشود زنان و مردان در جامعه با یکدیگر برخدورد و تعامدل داشدته باشدند و در
عین حال حریم یکدیگر ،حیاء و عفت خود را نیز حفظ کنند.
 .۳-1آسیب روانی
فقدان حریم میان زن و مرد و آزادى معاشرتهاى بىبند و بار ،هیجانها و التهابهاى جنسى را فزوندى مدىبخشدد .غریدزه
جنسى ،غریزهاى نیرومند ،عمیق و دریاصفت است ،هر چه بیشتر اطاعت شود ،سرکشتر مىگردد؛ همچون آتشى که هر چه بده
آن بیشتر خوراک بدهند شعلهورتر مىشود17.روح بشر فوقالعاده تحریکپذیر است ،اشتباه است که گمان کندیم تحریدکپدذیرى
روح بشر محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مىگیرد .هیچ مردى از تصاحب زیبارویان و هدیچ زندى از متوجده کدردن
مردان و تصاحب قلب آنان و باألخره دلى از هوس سیر نمىشود .از طرفى تقاضاى نامحدود خواه نداخواه انجدام نشددنى اسدت و
همیشه مقرون است با نوعى احساس محرومیت ،دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختالالت روحدى و بیمدارىهداى
روانى

مىگردد1۸.

حال اگر در سطح جامعه ،جاذبههاى جنسى رواج یابد و دختر و پسر روابطى آزاد داشته باشند ،جلوهگدرىهداى موجدود در
برخورد و حاالت دختران موجب جلب توجه پسران شده ،انحراف اذهان و آشفتگى فکدر و دل آنهدا را در پدى دارد .البتده خدود
دختران نیز ضربهپذیر هستند زیرا چه بسیار دخترانى که سبب شوق دستیدابى بده نشدانههداى مقبدول زیبدایى و زندانگى بده
اختالالت روانى دچار

مىشوند19.

از طرف دیگر اگر در کوچه و خیابان ،دلبرى مرسوم گردد و جلوهگرى ،هنر دختران محسوب شود و در روابط دختر و پسدر
تجاذب و دلبندى به میان آید ،دخترانى که از زیبایى الزم برخدوردار نیسدتند ،در فشدار و اسدترس قدرار مدىگیرندد و همیشده
احساس کمبود و حقارت مىنمایند و لطمههاى جدى بر روح و روان آنان وارد مىسازد .آفت دیگر این اسدت کده افدراد در ایدن
1۴
.2۳

 .قصصس
 .قصصس
 .طباطبایی ،المیزان ،16 ،ص 16.۳۸
17
 .مطهری ،مسأله حجاب ،ص .69
1۸
 .همان ،ص .72
19
 .سعداوی ،چهره عریان زن ،ص .16۸
15
.25
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نوع روابط که معموالً ناپایدار بوده و براساس سودجویى است نه تعهد ،به شکست در عشق منتهدى مدىشدوند .و در نتیجده روح
لطیف و با نشاط آنها گرفتار افسردگى مىشود .ویل دورانت مىگویدس «زنى که عاشق شد و معشوق خود را از دست داد ،ممکدن
است این گمشده برایش جبرانناپذیر باشد .او روح خود را به تصویر خاصى پیوسته است و هر جدا بدرود خداطراتش او را دنبدال
خواهند کرد20».عشق بازىهاى خیابانى قبل از ازدواج ،آسیب دیگرى نیز دارد و آن ایدن اسدت کده دائمداً از فداش شددن روابدط
گذشته و تأثیر آن بر زندگى آینده دچار تشویش خاطر و نگرانى هستند و این نگراندى اثدر مخربدى بدر بهداشدت رواندى انسدان
مىگذارد.
 .۳-2آسیب اجتماعی
آنچه موجب فلج کردن نیروى اجتماعى است ،آلوده کردن محیط کار به لدذت جدویىهداى شدهوانى

اسدت21.زیدرا

از طرفدى

شخصیت و کرامت زن را در حد یک کاال براى کامجویى مردان تنزل مىدهد و امنیت روانى الزم را براى فعالیت اجتمداعى او از
بین مى برد ،و از طرف دیگر مردان ،تمرکز حواس و دقت کافى را براى کارهاى خود ندارند .هر چه روابط دختر و پسدر ضدابطه-
مندتر شود و جامعه از تحریکات شهوانى و جلوهگرىهاى جنسى دور گردد ،اجتماع سالمتر خواهد شد و افراد جامعده بهتدر بده
کار خود رسیدگى کرده ،جوانان در محیط کار ،درس و دانشگاه راحتتر خواهند بود و به پیشرفتهاى بیشترى خواهند رسید.
 .۳-۳آسیب خانوادگى
معاشرتهاى آزاد و بى حد و مرز در برخى خانوادهها زمینه بى بند و بارى پسران و دختران را فراهم ساخته و ازدواج را بده
صورت یک وظیفه ،تکلیف و محدودیت در آورده است .تفاوت جامعه اى که روابط جنسى را به محیط خدانوادگى و کدادر ازدواج
قانونى محدود مىکند با اجتماعى که روابط آزاد در آن اجازه داده مىشود این است که ازدواج در اجتمداع اول ،پایدان انتظدار و
محرومیت و در اجتماع دوم ،آغاز محرومیت و محدودیت است .در سیستم روابدط آزاد جنسدى ،پیمدان ازدواج بده دوران آزادى
دختر و پسر خاتمه مىدهد و آنها را ملزم مىسازد که به یکدیگر وفادار باشند و در سیستم اسالمى به محرومیت و انتظار آندان
پایان

مىبخشد22.

اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهاى جنسى به نهدان خانده زناشدویى و محدیط خدانواده و در کدادر ازدواج ،پیوندد زن و
شوهرى را محکم مىسازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر مىشود .پس آسدیب اول ،بدىرغبتدى بده ازدواج و تشدکیل
خانواده است .آسیب دیگر همان است که ویل دورانت مىگویدس «مرد ،نگران و مضطرب است که مبادا کسى پیش از او زندش را
تصرف کرده باشد2۳».پسرى که قبل از ازدواج با افراد زیادى ارتباط داشته است به هنگام ازدواج به هدر دختدرى کده نظدر کندد،
مى پندارد او نیز با پسرهاى متعددى ارتباط داشته و پاک و عفیف نیست و در نتیجه روح بى اعتمادى و سوءظن در جامعده اوج

20
.1۴6

 .ویل دورانت ،لذات فلسفه ،ص
 .مطهری ،مسأله حجاب ،ص
22
 .همان ،ص .75
2۳
 .ویل دورانت ،لذات فلسفه ،ص .1۴1
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مى گیرد و این همان چیزى است که قرآن کریم از آن نهى فرموده است2۴.بنابراین روابط آزاد زمینهسداز بسدیارى از سدوءظنهدا
است .نکته دیگرى که در جوامع آزاد و مختلط ،خانوادهها را تهدید مىکند این است که زن و مرد ،همواره در حال مقایسدهاندد،
مقایسه آنچه دارند با آنچه ندارند و آنچه ریشه خانواده را مىسوزاند این است که این مقایسهها آتش هوس را در زن و شدوهر و
مخصوصاً در وجود شوهر دامن

مىزند25.

 .4شیوههای صحیح ارتباط بین دختر و پسر
از آنجا که ارتباط با نامحرم در قالب رفتارهای فردی چون نگاه ،شیوهی پوشش ،شیوهی گفتگو و  ...متصدور اسدت ،بندابراین بدا
توجه به فرهن

غنی قرآن بیان و سپس به صورت مبسوط در مورد هر کدام ،شیوههای صحیح ارتباط بیان خواهد شدد .قدرآن

کریم ،زنان و مردان مؤمن را مورد خطاب قرار داده و به آنان دستور میدهدس «چشدمچراندی نکنیدد ،دامدنهدای خدود را آلدوده
نساخته و حفظش کنید»26.به زنان تأکید بیشتری نموده و میگویدس «حجاب و پوشش اسالمی را رعایت کرده ،زیندتهدای خدود
را آشکار نسازید .و در نشست و برخاست هم به گونهای عمل نمائید کده متوجده زیدورآالت شدما نشدوند»«27.و در صدحبتهدا و
مکالمات روزمره نیز با ناز و کرشمه ،صح بت نکرده ،ادا و اطوار زنانه که آتش شهوت را شعلهور سدازد ،از خدود نشدان ندهندد ،و
 2۸لبداسهدای ندازک و بددننمدا29از خانده خدارج
مانند زنان نیمهعریان دوران جاهلیت ،تبرج نکرده و با خودنمایی و خودآرایی» و
نشوید.
با بررسیهای به عمل آمده در مضامین آیات شریفه قرآن و تدبر در آموزههای حیاتبخش و وحیانی این کتداب غندی آسدمانی،
موارد زیر از جمله مواردی است که باعث ایجاد روابط ناسالم و انحرافات در حوزه روابط بین دختر و پسر ،قابل طرح است که به
ترتیب به شرح و توضیح آنها میپردازیمس
 .۳-1نگاه
خداوند در قرآن کریم خطاب به مؤمنان میفرمایدس «اگر به خاطر حاجتی کده برایتدان پدیش آمدده ،نداگزیر شددید بدا یکدی از
همسران آن جناب(پیامبر) صحبتی بکنید ،از پس پرده صحبت کنید .جمله «ذلکم أطهدرُ لِقلدوبکُمو و قلدوبِهِنَّ» مصدلحت حکدم
مزبور را بیان میکند ،میفرمایدس برای اینکه وقتی از پشت پرده با ایشان صحبت کنیدد ،دلهایتدان دچدار وسوسده نمدیشدود ،و
درنتیجه این رویه ،دلهایتان را پاکتر نگه

میدارد۳0.

« .یا اَیهَا امَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا مَثیرًا مِنَ امظَّنِ اِنَّ بَعضَ امظَّنِ اِثمٌ وال تَجَسَّسوا وال یَغتَب بَّعضُکُم بَعضًا اَیُحِبب اَََبدُمُم اَن یَُمُبلَ

2۴
مَحبمَ

اَخیهِ مَیتًا فَکَرِهتُموهُ واتَّقوا املَّهَ اِنَّ املَّهَ تَوّابٌ رََیم» حجراتس .12
 .حداد عادل ،فرهن

25
.1۴

برهنگی و برهنگی فرهنگی ،ص 69؛ آلعمرانس
 .نورس
27
 .نورس .۳1
2۸
 .احزابس .۳2-۳۳
29
 .قاسمی ،محاسنالتأویل ،ج ،۸ص .6
۳0
 .طباطبایی ،المیزان ،ج  ،16ص .۳۳7
26.۳0-۳1
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آیه شریفه گر چه خطاب به مؤمنان در مورد خانه و زنان پیامبر صلیاهللعلیهوآلده است ولی مسلماً این حکم اختصاص به ایشان ندارد
همچنین گویای این پیام است که در ارتباط با نامحرم ،نگاه نامحرمان به یکدیگر ،در دل آنان تأثیرگذار است۳1.لذا قدرآن بدا ایدن
سفارش  ،اولین مراحل از پیشگیری وقوع انحرافات را بیان کرده که باید روابط نامحرم از همین مرحلهی نخستین کنترل شود و
هیچ مرد و زن بیگانهای بخاطر وسوسه و هیجان جنسی دچار مراحل خطرناکتر انحراف در این زمینه نشدود جالدب اسدت کده
بالفاصله دلیلش را هم میگوید و بعد دعوت میکند که «به مردان مؤمن بگو دامنهدای خودشدان را پداک نگده دارندد»؛۳2یعندی
نوعی خودکنترلی داشته باشند و وقتی در ارتباط با نامحرم قرار میگیرند ،سعی کنندد روی رفتدار خدود کنتدرل داشدته باشدند
حقیقت این است که در مناسبات و روابط اجتماعی دختر و پسر ،پیشنهادات دین و اصل اخالقی ،ترک نگاههای شهوانی دختدر
و پسر به یکدیگر و پرهیز از لذتجوییهای بی ضابطه و بازی کردن با عواطف یکدیگر است .ایدن امدر در پدیدد آمددن تعاملهدای
معقول و مبتنی بر احترام متقابل میان زن و مرد یا دختر و پسر در اجتماع و منحرف نشدن روابط سالم به رفتارهدای مبتدذل و
غیرطبیعی ،نقش اساسی دارد .در فرهن

اسالمی بر دو مفهوم «حیا» و «عفاف» تأکید ویژهای شده است .پیامبر اسدالم

صدلیاهلل-

علیهوآله فرمودس «اسالم ،برهنه است و لباس آن ،حیا و زینتش ،عفاف است»۳۳.همچنین چشمپوشی از نگاه ،بهترین عامدل بدازداری
از شهوت است ۳۴. .نگاه ،تیرى است از تیرهاى شیطان چه بسا نگاهى که حسرتهاى طوالنى را در پدى دارد۳5 .لدذا حضدرت علدی
علیهالسالم مىفرمایدس «دیدهها شکارگاههاى شیطاناند»۳6بعضى «نگاهها» ،ویروس «گناه» منتشر مىکنند پس فاصله چنددانى بدین
نگاه و گناه نیست.
حفظ نگاه مخصوص مردان نیست؛ زلیخا اسیر نگاه شده بود و زنان مصر با دیدن یوسف دست خود را بریدندد۳7.لدذا قدرآن کدریم
به زنان مؤمن نیز دستور مىدهد که چشم را از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند۳۸.لذا هنگدامى کده مدردى نابیندا خددمت رسدول
خدا صلیاهللعلیهوآله آمد ،آن حضرت از همسران خود خواست که جلسه را ترک کنند و پشدت پدرده قدرار بگیرندد .آندان بدا تعجدب
 ۳9الگدوى زندان عدالم حضدرت زهدرا
گفتندس «وى کور است ».حضرت فرمودس «شما که کور نیستید و او را مىبینید» .و
فرمودندس «خیر زن در آن است که نه او مردى را ببیند و نه مردى او را

سدالماهللعلیهدا

ببیند»۴0.

۳1
.۳9۳

 .قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،9ص
 ...« .وَیحفظوا فروجَهم»...؛
۳۳
 .کلینی ،اصول کافی ،ج  ،۳ص .77
۳۴
 .نِعمَ صارف الشهوات غضّ االبصار»؛ تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .717
۳5
 .حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،1۴ص .1۳۸
۳6
 .محمدی ریشهری ،منتخب میزان الحکمه ،ج  ،2ص  ،999ح .6129
۳7
 .یوسفس.۳1
۳۸
.نورس .۳1
۳9
 .احمدی«،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،تهرانس انجمن اولیاء و مربیدان جمهدوری اسدالمی ایدران» ،ج  ،6ص
.296
۴0
 .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۴۳ص .5۴
۳2
نورس.۳0
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 .۳-2شیوهی پوشش
نوع لباس پوشیدن خانم ها هم در ارتباط با نامحرمان در قرآن به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است .با توجه به مضدمون
آیه  5۳سوره احزاب جامعهای که بخواهد ثبات امنیتی بیشتری داشته و از ناهنجاریها به دور باشد ،باید خود را از عدواملی کده
باعث ناهنجاری و انحراف میشود ،دور نگه دارد و حجاب بهترین وسیله ای است که زنان و دختران را از آزار جنسدی محافظدت
میکند .پوشش و حجاب ،نه تنها باعث سالمت اخالقی جامعه و پایبندی به هنجارهای دینی میشود ،بلکه زمینه بروز و شدکل-
گیری بزهکاریهای جنسی را به حداقل می رساند و اعضای جامعه را نیز بده سدوی تشدکیل خدانواده ،تنظدیم روابدط جنسدی و
عاطفی و قاعدهمند کردن آن سوق میدهد ،بر طبق این آیه ،قرآن کریم فلسفه پوشش را نوعی حرمتبخشی و احترام گدذاردن
به زن میداند زیرا او را از نگاههای آلوده و شهوانی حفظ میکند ،چون اگر زن ،حدود را رعایت نکند هر بیمداردلی بده او طمدع
نموده و با نگاه آلودهاش حریم وی را میشکند و هویت واقعیاش را به فراموشی میسپارد۴1.چنان که امیرمؤمنان به فرزندد امدام
حسن علیهالسالم یادآور میشود که رعایت حجاب زنان را به طور سالمتر و پاکتر حفظ خواهد کدرد۴2.همچندین حجداب باعدث
میشود فاصلههای اجتماعی محفوظ بماند و رعایت شود ،یعنی هر کسی نمیتواند با دیگران هر نوع تعاملی را برقرار سدازد لدذا
پوشش ،تعاملها را الگودار و معنادار میسازد رعایت حجاب و پوشش مناسب ،افراد را از بزرگترین نعمت یعنی آزادی برخوردار
خواهد ساخت؛ زیرا زنان اجازه نخواهند داد کسی بدون اجازه ،به حریم شخصی و خصوصی شان نزدیک شود ،بنابراین اگر افراد
پاک و پاکدامن و جامعه سالم میخواهیم ،باید زنان ما پوشش را کامالً رعایت کنند؛ بیتردید ،نفوذ روزافزون فرهنگی غدرب ،بدا
ماهواره ،فیلمهای جذاب ،اینترنت و دیگر ابزارهای فندی و بدا تهداجم فرهنگدی در قالدب مددگرایی و تقلیدد از هندر پیشدههدا و
خوانندگان غربی یا غربزده ،مهمترین نقش را در پیدایش بیحجابی داشته است .همچندین در سدالهای اخیدر ،تبلیغدات منفدی
فراوانی علیه حجاب اسالمی شد و در بیشتر مجلهها و رمانها ،مستقیم یا غیر مستقیم ،حجاب ،مظهر عقبماندگی و واپسگرایی
و سلبکننده آزادی زنان معرفی گشت و شبههای فراوانی در این باره القا

شد۴۳.

 .۳-۳شیوه سخن گفتن
یکی از نکات دیگری که در قرآن کریم برای جلوگیری از روابط ناسالم میان زنان و مردان سفارش شده طنازى در سدخن اسدت
یعنى زنان در برابر مردان آهن

سخن گفتن را نازک و لطیف کنند ،تا دل او را دچار ریبه و خیالهاى شیطانى نموده شدهوتش

را برانگیزانند و در نتیجه آن مردى که در دل بیمار است به طمع بیفتد و منظور از بیمارى دل نداشتن نیروى ایمان اسدت ،آن
نیرویى که آدمى را از میل به سوى شهوات باز مدىدارد۴۴.قدرآن کدریم بدراى جلدوگیرى از روابدط ناسدالم میدان زندان و مدردان
مىفرمایدس «نازک و نرم با مردان سخن مگوئید مبادا آنکه دلش بیمار است به طمع افتد بلکده درسدت و نیکدو سدخن

بگوییدد»۴5

سخنى که شرع و عرف اسالمى (نه هر عرفى) آن را بپسندد و آن سخنى است که تنها مدلول خود را برساند ،نه اینکه کرشمه و
ناز را بر آن اضافه کنى ،تا شنونده عالوه بر درک مدلول کالم ،دچار ریبه هم بشود۴6.بلکه به هنگام سخن گفدتن ،جددی و بطدور
۴1
.۸0

 .فتاحیزاده« ،حجاب از دیدگاه قرآن و سنت» ،ص -79
 .کلینی ،اصول کافی ،ج  ،5ص
۴۳
 .مهریزی ،آسیبشناسی ،ص .۸
۴۴
 .طباطبایی ،المیزان ،ج  ،16ص .۴61
۴5
 .احزابس .۳2
 .طباطبایی ،المیزان ،ج  ،16ص ۴6.۴61
۴2
.۳۳۸
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معمولی سخن بگوئید ،نه همچون زنان کمشخصیت که سعی دارندد بدا تعبیدرات تحریدککنندده کده گداه تدوأم بدا ادا و اطدوار
مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه میافکند سخن بگوئید۴7.تأثیر کدالم بده قددرى اسدت کده مدوالى متقیدان از
سالم کردن به زنان جوان خوددارى مىکند و مىفرمایدس «مىترسم از این که صدداى آنهدا مدرا خدوش آیدد و از اجدرم کاسدته
شود»۴۸.

نتیجهگیری
با توجه به مطالب گفته شده در متن به نتیجه میگیریم که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج یک پدیدده نوظهدور مدیباشدد
ولی حدود این رابطه مسئلهی تازهای نیست و همواره در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار به مسئله رابطه بدین زن و مدرد اشداره
شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که روابط دختر و پسر قبل از ازدواج باعث برخدی آسدیبهدای جددی بده جامعده و
خانواده و روح و روان فرد میشود که در برخی موارد اثرات مخربی بر فرد و جامعه وارد میکندد کده در ایدن میدان مهدمتدرین
وظیفه بر عهدهی خانواده است که فرزندان خود را درست تربیت کنند و با حقوق قانونی و عرفی جامعه آشنا سازند تا در آیندده
گرفتار اینگونه روابط نگردند .در قرآن کریم و روایات معصومین علیهمالسدالم راههای درست حضور در جامعده و ارتبداط بدین افدراد
مشخص شده است که از جملهی آنها عبارتند ازس حفظ نگاه ،نوع پوشش ،نحوهی سخن گفتن میباشد کده هدر کددام در جدای
خود اهمیت و ارزش زیادی دارد.
هر چند کتاب ها و مقاالت زیادی در رابطه با این موضوع نوشته شده است ولی بیشتر آنها به قلم نویسندگان غربی و یا غربدزده
نوشته شده و با عرف و جامعه ما سازگار نیست امید است در آینده کتاب ها و مقاالتی در رابطه با آگاهیسازی جوانان مطابق با
عرف و شرع و موازین اخالقی جامعه خود تحقیق و پژوهشهای دیگری صورت بگیرد.

منابع و مإخذ
قرآن كریم :ترجمه مکارم شیرازی ،ناصر ،قمس دارالقرآن کریم ،چاپ دوم.1۳7۳ ،
ابن شعبه ،حسن بن علی ،تحفالعقول ،ترجمه احمد جنتی ،تهرانس مؤسسه امیرکبیر ،چاپ اول.1۳۸2 ،
احمدی ،علی اصغر ،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،تهدرانس انجمدن اولیداء و مربیدان جمهدوری اسدالمی ایدران،
.1۳۸1
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحکم و دررالکلم (مجموموعة من کلمدات و حکدم اممدام علدی علیدهالسدالم) ،قدمس
دارالکتاب االسالمی ،چاپ دوم1۴10 ،ق.
حداد عادل ،غالمعلی ،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ،تهرانس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران(سروش).1۳۸6 ،
حر عاملی ،محمدبن حسن ،آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهمالسالم (ترجمه وسائل الشیعه) ،مشهدس آستان قددس
رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،چاپ پنجم.1۳۸0 ،
47

 .مکارم شیرازی ،مکتوب (تارنمای شخصی)  ،ج  ،۱7ص .۲۹۰

 .حر عاملی ،آداب معاشرت ،ص

59

۴۸
.67

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،27مهر 1400

دورانت ،ویل ،لذات فلسفه،ترجمهس عباس زریاب ،تهرانس نشر دانشجویی.1۳7۳ ،
دهخدا ،فرهنگ لغت دهخدا ،ذیل واژه دختر.
سعداوی ،نوال ،چهره عریان زن عرب ،ترجمهس مجید فروتن -رحیم مرادی ،تهرانس کانون نشر اندیشههای نوین.1۳59 ،
سیوطی ،جاللالدین ،الدرامنثور فی تفسیر المأثور ،قمس کتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی1۴0۴ ،ق.
طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،قمس دفتر انتشارات اسالمی جامعهی مدرسین حوزه علمیده قدم ،ترجمدهس
محمدباقر موسوی همدانی ،چاپ پنجم ،ج 1۴17 ،16ق.
فتاحیزاده ،فتحیه ،حجاب از دیدگاه قرآن و سنت ،قمس بوستان کتاب.1۳۸۸ ،
قاسمی ،محمد جمالالدین ،محاسنالتاویل ،بیروتس دارالکتب العلمیه ،چاپ اول.1۴1۸ ،
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،تهرانس مرکز فرهنگی درسهائی از قرآن ،چاپ یازدهم1۳۸۳ ،ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول كافی ،ترجمهس سیدجواد مصطفوی ،تهرانس کتاب فروشی علمیه اسالمیه ،چاپ اول.
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار الجامعه لدرر االخبار االئمة االطهار ،جمعی از محققان ،بیروتس داراالحیا التراث العربی.1۴0۳ ،
محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمه (منتخب میزان الحکمه) ،ترجمهس حمیدرضا شیخی ،قمس مکتدباالعدالم االسدالمی،
.1۳۸۴
مطهری ،مرتضی  ،مسأله حجاب ،تهرانس صدرا.1۳96 ،
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،تهرانس صدرا ،ج  .19بیتا.
مهریزی ،مهدی ،آسیبشناسی حجاب ،تهرانس نشر جوانه رشد.1۳90 ،
میرزایی خسروانی ،علیرضا ،تفسیر خسروی ،تهرانس انتشارات اسالمیه ،چاپ اول.1۳90 ،
مقاالت و مجالت
س.ر .موسوی کانی« ،آسیبشناسی روابط دختر و پسر» ،شماره  ،1۳۸7 ،65سایت www.hawzah.com
موحد و همکاران« ،جوانان ،خانواده و جامعهپذیری ،نقش خانواده در نگرش دانشجویان به معاشرت دختر و پسر قبل
از ازدواج» ،فصلنامه مطالعات جوانان ،شماره .9
مکارم شیرازی ،ناصر ،مکتوب ،تارنمای شخصی (http://makarem.ir) ،قابل دسترسی در سایت پایگاه اطدالعرسدانی دفتدر
آیتا ...العظمی مکارم شیرازی.1۳91 ،

60

