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علل و عوامل انحرافات جنسی از ديدگاه قرآن و روايات
 سهراب مروتی1، فرحناز وحیدنیا2، عماد صادقی3، امیر فتاحی4

چكیده
پیدایش و گسترش انحراف های جنسی از مهم ترین زمینه های سقوط و تباهی 
هر جامعه به شمار می رود. ازاین رو، پژوهش در مورد عوامل پیدایش این آسیب، 

اهمیت ویژه ای دارد و نقش بسزایی در پیشگیری از بروز آن خواهد داشت.
در پژوه��ش حاضر به این مهم پرداخته ش��ده و با تحلیل آیات قرآن کریم و 
روایات اهل بیت، عوامل پیدایش این انحراف بررس��ی ش��ده است. در این 
راستا، ابتدا به مفهوم شناسی انحراف جنسی، سپس به بررسی مصادیق، عوامل 
و زمینه ه��ای پیدایش این انحراف از دیدگاه آموزه های قرآن و حدیث پرداخته 
شده است. از جمله این عوامل می توان به مواردی همچونعدم تمکین زناشویی، 

آزادی های کاذب و روابط نادرست پیش از ازدواج اشاره کرد.
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مقدمه
میل جنس��ی یکی از مهم ترین گرایش ها و نیازهای زیستی انسان است و بقای نسل، حیات 
و آرامش روحی انس��ان به این میل و غریزه بس��تگی دارد. اگر این غریزه در مس��یر حقیقی  
خود قرار گیرد، سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین می شود، ولی اگر به انحراف کشیده شود، 
مشکالت و آسیب های جبران ناپذیر روانی، اخالقی و اجتماعی را برای انسان به وجود می آورد. 
ازاین رو، انحراف ها و نابهنجاری های جنس��ی، از مهم ترین آسیب های اخالقی در تاریخ بوده 
است. امروزه نیز با گسترش و تنوع یافتن ارتباطات و وسایل ارتباطی، این آسیب اخالقی، چه 
در شیوه و چه در کمیت رو به افزایش است. هرچند بروز این آفت در کشورهای غربی نسبت 
به جوامع اسالمی قابل مقایسه نیست، از آنجا که کارآمدترین حربه جهان غرب برای تضعیف 
اقتدار ملی سایر جوامع، ترویج انحرافات اخالقی و جنسی از طریق تهاجم فرهنگی و براندازی 

نرم است، پژوهش هایی با چنین موضوعاتی الزم و ضروری به نظر می رسد.
اس��الم که دین فطرت و رحمت اس��ت، برای مهار این غریزه و قرار گرفتن آن در مس��یر 
واقع��ی  خود، علل و عوامل پیدایش انحراف در این حوزه اخالقی را مورد تأکید قرار داده که 
بی توجهی به این عوامل، کیفرهای دردناکی را متوجه فرد و جامعه خواهد س��اخت و فرد و 
جامعه را از مسیر حقیقی و واقعی خود بازمی دارد. به همین دلیل، الزم است تدابیر مناسبی 
برای رویارویی با این مشکل در حال گسترش اندیشیده شود. در ادامه، نمودهای این انحراف 

و عوامل بروز آن از دیدگاه قرآن کریم و روایات بررسی می شود.

الف( مفهوم شناسی

1. انحراف جنسی

معجم مقاییس اللغة در مورد واژه »انحراف« چنین می نویسد: »سه حرف اصلی آن »ح، ر، ف« 
هستند و »انحراف« یعنی عدول از حد و اندازه چیزی و انحراف از چیزی گفته می شود منحرف 

شد از آن« )ابن فارس، 1404، 42/2( که آیه چهل و ششم از سوره نساء نیز به آن اشاره دارد.
راغب اصفهانی نیز در مفردات بیان می دارد: »حرف الّشي ء یعنی، لبه و جانب چيزی  و انحرف 

عن کذا و تحّرف و احترف یعنی منحرف شد و از آن عدول کرد« )راغب اصفهانی، 1375، 471/1(.
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در تعریف انحراف جنسی، تعریفی دقیق و مورد پذیرش همگان در دست نیست و جامعه-
شناس��ان، زیست شناسان، علمای علم اخالق و روان شناس��ان با یکدیگر توافق کامل و کلی 
ندارند. جامعه شناسان چنانچه روش های لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه 
نباش��د، آن را انحراف جنس��ی می دانند. زیست شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل 
و بقای نوع توجه دارند و هر آمیزش��ی که در راه نیل به این هدف نباشد، از نظر آنها انحراف 
جنسی محسوب می شود. از نظر اخالقی نیز به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار 
گیرد و بالفاصله احساس ندامت به فرد دست دهد، انحراف جنسی گفته می شود و کسی که 
برخالف تکلیف رفتار کند و مرتکب خالف اخالق شود، دچار ندامت و پشیمانی می گردد و از 

عذاب وجدان رنج می برد و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی یابد )ستوده، 1378(.
روانشناسان، انحراف جنسی را عبارت از آن دانسته اند که فرد از حالت تعادل روانی و رفتاری 
خارج شود که این امر، خود ناشی از به هم خوردن وحدت درون است که جامعه شناسان آن 
را نوعی رفتار تبهکارانه خالف موازین اجتماعی مورد قبول دانس��ته اند که وجودش را برای 

دوام نظام اجتماعی و عدالت، زیانبخش می دانند )قائمی، 1372(.
فروید که از نامی ترین نظریه پردازان در این زمینه اس��ت، عمل جنس��ی را عملی می داند 

که به منظور ارضای میل جنس��ی انجام می گیرد، ولی هدف از آن، تولید و تناس��ل نیست. 
البته روان شناسان با انتقاد از این تعریف بر این باورند که تعریف فروید، بسیاری از افراد غیر 

منحرف را نیز در بر می گیرد. آنها اعتقاد دارند انحراف جنسی عبارت است از:
عملی که به منظور ارضای تمایالت جنس��ی ص��ورت می گيرد ولی عمل مذکور، 
برخ��الف عرف معمول ب��وده و اکثریت مردم به انجام آن عم��ل هماهنگی ندارند و 
منح��رف، به عم��ل انحرافی اعتياد پيدا می کن��د و در واقع می ت��وان گفت منحرف، 
ش��خصی است که تحت تأثير بدآموزی محيط قرار گرفته، بدون اینکه هدف توالد و 
تناسل داش��ته باشد و بدون توجه به هنجارهای موجود، به اعمالی دست می زند که 
یك نوع عمل جنسی است. پس به طور کلی، هرگاه عمل جنسی از معيار و مقياس 

عادی خارج شود، اصطالح انحراف جنسی مطرح است )کج باف، 1378، 56(.

با ژرف نگری درمی یابیم که این تعاریف، دقیق و جامع نیستند و اختالف هایی نیز در میان 
آنها وجود دارد. برای نمونه در مورد تعریف اخالق شناس��ان باید گفت ندامت و پشیمانی، در 
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ابتدای انحراف اس��ت و زمانی که فرد به صورت پی درپی اعمال خالف )جنسی( انجام دهد، 
دیگر ندامت و پشیمانی نخستین در او از بین می رود. تعریف جامعه شناسان نیز در جوامعی 
که هم جنس بازی از نظر عرف و قانون مورد تأیید اس��ت، بی معنا می شود. ازاین رو، در اسالم 
و جامعه اس��المی به مصداق آیه هفت سوره مؤمنون، هر رفتار جنسی که خارج از چارچوب 
ازداوج باش��د، نابهنجاری جنسی اس��ت؛ زیرا آنچه طبیعت آدمی بر آن متمایل است، همان 
رفتار جنس��ی مرد با زن در قالب ازدواج اس��ت و هر تمایل و رفتار جنس��ی که برای فرد یا 

دیگران زیان آور باشد، ناهنجار تعریف می شود: 
رُي  ْم غهَ ُ إِنَّ ْم فهَ ُنُ ْت أهَیامهَ كهَ لهَ ا مهَ اِجِهْم أهَْو مهَ ی أهَْزوهَ لهَ * إاِلَّ عهَ اِفُظونهَ ِذینهَ ُهْم لُِفُروِجِهْم حهَ وهَ الَّ

اُدون. )مؤمنون: 7-5( ُأْولهَئكهَ ُهُم اْلعهَ الِكهَ فهَ اءهَ ذهَ رهَ ی  وهَ ِن اْبتهَغهَ مهَ * فهَ ُلوِميهَ مهَ
و کسانی که پاکدامن اند، مگر در مورد همسرانشان یا کنيزانی که به دست آوردند 
که در این صورت، بر آنان نکوهش��ی نيس��ت. پس هرکه فراتر از این بجوید، آنان از 

حد درگذرندگان اند.

دین مبین اسالم هرگونه کامیابی جنسی، اعم از آمیزش و لذت بردن سمعی یا لمسی را 
ویژه همسران می داند و غیر از آن را مایه گناه و آلودگی جامعه. برهنگی زنان که پیامدهایی 
همچون آرایش و عش��وه گری را به همراه دارد، جوانان را در یک حالت تحریک همیش��گی 
قرار می دهد و س��بب هیجان های بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روحی می گردد 

)دهقان: 1380،139(.

2. انواع انحراف های جنسی

انجمن روان پزشکان آمریکا ناهنجاری های جنسی را در موارد زیر منحصر نموده است: »عورت 
نمایی، یادگارپرستی، مالش دستی، بچه بازی، آزارخواهی جنسی، آزارگری جنسی، یادگارپرستی همراه 

با مبدل پوشی جنسی، تماش��اگری جنسی« )حسین خانی، 1378(. در این تعریف، مواردی چون زنا 

و آمیزش با محارم بیان نش��ده که نش��ان می دهد از دیدگاه آنان، این موارد را در محدوده 
انحرافات جنسی نمی دانند و انحراف به شمار نمی آورند.

از دیدگاه اسالم انحرافات جنسی افزون بر آنچه گفته شد، موارد زیر را نیز در بر می گیرد: 
همجنس گرایی، دیگرآزاری )لذت بردن از آزار دادن شریک جنسی(، خودآزاری )لذت بردن 
از ایجاد درد در خود به وس��یله خود یا دیگران(، سادومازوخیس��م )لذت بردن از آزار دادن 
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دیگران و آزار دیدن از دیگران(، بت پرس��تی جنسی )کامیابی جنسی با دیدن عضو یا شیئی 
از جنس مخالف(، حیوان بازی )تماس جنس��ی با حیوانات(، مرده پرستی )تحریک جنسی با 
دیدن مرده، محتضر، بیمار، مجروح و یا با حضور در قبرس��تان(، عریان نمایی جنسی )کسب 
ل��ذت از عریان کردن خود در براب��ر دیگران(، نظربازی )لذت بردن فرد از دیدن اعضای بدن 
دیگران(، زنا با محارم )س��توده، 1378(. برخی دیگر از رفتارهای جنس��ی نیز ناپس��ند شمرده 

شده اند، مانند استمنا، استشها، زنا، روسپی گری و تشابه به جنس مخالف.

يكم. استمنا
استمنا یا خودارضایی یعنی، شخص با خود کاری کند که منی از او بیرون آید. آیه هفتم سوره 
؛ و هرکس جز این راه را بخواهد، تجاوزکار  اُدونهَ ُأْولهَئكهَ ُهُم اْلعهَ الِكهَ فهَ اءهَ ذهَ رهَ ی  وهَ ِن اْبتهَغهَ مهَ م  ؤمنون )»فهَ

است«( از این عمل بسیار نهی کرده است. 
روایت شده است: 

شخصی از امام صادق در مورد این عمل )استمناء( پرسيد و حضرت فرمود: 
»گناهی بزرگ اس��ت و کس��ی که مرتکب این کار زشت شود، همانند کسی است که 
با خود ازدواج کند و اگر من بدانم کسی با خود این عمل را انجام می دهد، با او غذا 

نخواهم خورد«. آن ش��خص از امام س��ؤال کرد: »آیا از قرآن مجيد دليل بر حرمت 
الِكهَ  اءهَ ذهَ رهَ ی  وهَ ِن اْبتهَغهَ مهَ این کار وجود دارد؟« حضرت این آیه را قرائت فرمود که: »... فهَ

« )حر عاملی، 1409، 375/27(. اُدونهَ ُأْولهَئكهَ ُهُم اْلعهَ فهَ

البته این آیه حکمی کلّی را بیان می کند که هر کس از راه غیر ازدواج و غیر مش��روع به 
ارضای غریزه جنسی خود بپردازد، از تجاوزگران محسوب می شود )فاضل مقداد، 144/1419،2( 

و امام یکی از مصداق های آن را استمنا بیان نمودند.
در حدیثی دیگر از امام صادق، در مورد آمیزش با حیوانات و استمنا سؤال شد. ایشان 
ُهوهَ ِزًنی؛ هر  ا وهَ ِش�ْبِهِه فهَ ذهَ ُه ِف ههَ اءهَ ُجُل مهَ لهَ بِِه الرَّ ا أهَْنزهَ الهَ ُكلُّ مهَ قهَ ْدُلُك فهَ ًة أهَْو یهَ ِیمهَ ْنِكُح بهَ ُجِل یهَ فرم��ود: »ِف الرَّ
کس ش��هوتش را به این وس��يله دفع کند، در حکم زنا کردن اس��ت«؛ یعنی با گناه زنا برابر می باشد 

ْلُعون ؛ هر  فِّ مهَ )کلینی، 540/1365،5(. پیامبر اکرم نیز در زش��تی این عمل فرمود: »نهَاِكُح اْلكهَ

کس با دست، شهوتش را خارج کند، ملعون است« )محدث نوری، 1408، 356/14(.
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دوم. لواط
یکی از انحراف های جنس��ی، آمیزش با هم جنس اس��ت. خلقت انسان در دو جنس مذکر و 
مؤنث، بیانگر آن است که خداوند، مردان و زنان را به ازدواج با یکدیگر هدایت کرده است، نه 
آمیزش مردان با هم یا زنان با هم که این، خالف فطرت انسانی است. بر اساس فطرت، ازدواج 
بر اصل توالد و تناسل استوار است، نه فقط اشتراک بین دو موجود انسانی در زندگی. در نظام 

خلقت، زن برای مرد و مرد برای زن آفریده شده است )کج باف، 1378(.
ازاین رو است که در آموزه های اسالمی به ویژه در قرآن کریم، همواره بر اصل ازداوج تأکید 
؛ آنان برای  ُنَّ ُكْم وهَ أهَْنُتْم لِباٌس هلهَ می کند و زن و مرد را لباس همدیگر معرفی می کند: »ُهنَّ لِباٌس لهَ

شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستيد« )بقره: 187(.

انحراف از این اصل س��بب تمایل به هم جنس گرایی ش��ده است. این عمل زشت برخالف 
طبیعت و غرایز انسانی است و موجب سقوط و انحطاط انسان می شود و انسان را به ناپاکی 
سوق می دهد. قرآن کریم در چند مورد، داستان قوم لوط را گفته و در ضمن آن، عمل زشت 

و ناپسند لواط را سرزنش نموده، می فرماید:
ْوٌم  نُتْم قهَ اِجُكم بهَْل أهَ ْن أهَْزوهَ ُكم مِّ بُّ قهَ لهَكُم رهَ لهَ ا خهَ ُرونهَ مهَ ِيهَ وهَ تهَذهَ املهَ انهَ ِمنهَ اْلعهَ ْكرهَ ْأُتونهَ الذُّ تهَ أهَ

اُدونهَ )شعراء: 165 و 166(. عهَ
آی��ا از ميان م��ردم جهان، ب��ا مردها درمی آميزی��د؟ و آنچ��ه را پروردگارتان از 

همسرانتان برای شما آفریده، وامی گذارید؟ ]نه![ بلکه شما مردمی تجاوزکارید.

 همچنین در آیه ای دیگر می فرماید:
ِميهَ إِنَُّكْم  لهَ �نهَ اْلعهَ ٍد مِّ �ا ِمْن أهَحهَ ُكم بهَ �بهَقهَ ا سهَ �ةهَ مهَ اِحشهَ ْأُتونهَ اْلفهَ تهَ ْوِمِه أهَ �الهَ لِقهَ وهَ ُلوًط�ا إِْذ قهَ

ُفونهَ )اعراف:80 و81(. ْسِ ْوٌم مُّ نُتْم قهَ اِء بهَْل أهَ ن ُدوِن النِّسهَ ًة مِّ الهَ شْهوهَ جهَ ْأُتونهَ الرِّ تهَ لهَ
و ل��وط را ]فرس��تادیم [ هنگامی که به قوم خود گفت: »آیا آن کار زش��ت�]�ی [ را 
مرتکب می ش��وید که هيچ کس از جهانيان در آن بر شما پيشی نگرفته است؟ شما از 

روی شهوت، به جای زنان با مردان درمی آميزید. آری! شما گروهی تجاوزکارید.

« به قرینه کلمه »شهوة« و همچنین به قرینه »ِمْن ُدوِن  الهَ جهَ ْأُتونهَ الرِّ تهَ با توجه به آیه، جمله » لهَ
النِّس�اِء«، کنایه از عمل نامش��روع مردان با مردان است، و این دو قرینه، افزون بر اینکه »اتیان 

الرجال« را معنا می کند، این معنا را نیز می رساند که قوم لوط، عمل زناشویی با زنان را ترک 
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گفته بودند و به مردان بسنده می کردند. قرآن کریم و آن را بدین دلیل که تجاوز و انحراف از 
« )طباطبایی، 1374، 232/8(. ُفونهَ ْوٌم ُمْسِ قانون فطرت است، »اسراف« نامیده و فرموده: »بهَْل أهَْنُتْم قهَ

سوم. مساحقه
مس��احقه به عمل دو زن که از هم لذت جنس��ی می برند و با مالیدن آلت زنانه خود به هم، 
شهوت خود را فرومی نشانند، گفته می شود. در روایات اسالمی آمده است که نخستین قومی 
که مس��احقه بینش��ان رواج یافت، قوم لوط بود که مردها به عمل لواط سرگرم شدند و زنان 
بی شوهر ماندند. پس به یکدیگر مشغول شدند، چنانچه مردان با هم مشغول بودند )حرعاملی، 

.)329/1409،20

زنی خدمت حضرت امام صادق آمد و عرض کرد: »زنانی که با یکدیگر مساحقه می کنند، 
حدشان چيست؟«. امام فرمود:

حد ]آنان،[ زنا است )یکصد تازیانه(. به راستی چون قيامت شود، آنها را می آورند 
و لباس های��ی که از آتش بریده ش��ده، ب��ر تن آنان می کنند و مقنعه های آتش��ين بر 
سرش��ان می بندند و زیرجامه های آتشين به بدنشان می پوشانند و عمودهای آتشين 
در جوفش��ان فرومی کنند و آنها را در جهنّم می اندازند. ای زن، قومی که مس��احقه 
بين آنها رواج یافت، قوم لوط بودند که مردها به عمل لواط س��رگرم ش��دند و زنان 
بی ش��وهر ماندند. پس به یکدیگر مشغول شدند، چنان که مردان با هم مشغول بودند 

و هنگام نزول عذاب، همگی به هالکت رسيدند )محدث نوری، 261/1408،4(.

همچنین امام صادق در پاسخ زن دیگری که از مساحقه زنان با یکدیگر پرسیده بود، 
فرمود: »در جهنم اند. چون قيامت شود، چادرهایی از آتش بر آنها پوشيده می گردد و عمودهای آتشين 
در باطن و عورت هایش��ان داخل می کنند و آنها را در جهن��م می اندازند«. زن گفت: »از این عمل در 

قرآن یاد ش��ده؟« فرمود: »بل��ی«. عرض کرد: »کجا؟« فرمود: »أَصَحاَب ال��رَّس « )فرقان: 38(، )حر 

عاملی، 1409(.

چهارم. زنا
زنا، ارتباط غیرقانونی و بدون ضابطه بین دو انسان است که گاهی، شکل خشن تجاوز جنسی 
به خود می گیرد. هنگامی که ش��خصی زنا می کند، از کرامت انس��انی خود عبور کرده و به 
صورت حیوان درآمده اس��ت. به این دلیل، این عمل با ش��أن انس��انی انسان، ناسازگار است 
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)رضایی اصفهانی، 1385، 379/2(. خداوند در قرآن کریم از نزدیک ش��دن به این عمل زشت نیز 

بیاًل؛ و نزدیك زنا نشوید که کار  ًة وهَ ساءهَ سهَ ُه كانهَ فاِحشهَ نی  إِنَّ ُبوا الزِّ ْقرهَ بازمی دارد و می فرماید: »وهَ ال تهَ
بسيار زشت و بد راهی است«.

شهيد دستغيب در کتاب گناهان کبیره می نویسد:

ش��اید دقيق ترین تعبيری که در قرآن مجيد از زنا شده، همين جمله »َساَء َسبِياًل« 
باشد. این جمله می گوید عمل شنيع زنا یك راه طبيعی و خالی از خطر برای اطفای 
شهوت نيست. جامعه ای که شهوت خود را از طریق زنا اشباع می کند، در یك جاده 
ناهم��وار و خطرناکی افتاده که عاقب��ت آن، دوری از مقصد و افتادن در پرتگاه های 
هولناک است. نيروی خدادادی شهوت برای ابقای نسل انسانی و ایجاد یك سلسله 
هيجان��ات روح��ی و عاطفی در مرد و زن اس��ت که این هيجانات، ضمن تش��کيل 
خان��واده، اطفای ش��هوت از یك طریق محدود و قانونی اس��ت، اما ارتکاب زنا، نه 
تنها اجتماع را به مقصد ابقای نس��ل نزدیك نمی کند، بلکه اجتماع را در هزاران دره 
مخوف پرت می کند که ده ها ميليون بيماران مقاربتی و ميلياردها دالر بودجه معالجه 
آنها و ميليون ها کودک بی سرپرست، تنها گوشه ای از این پرتگاه ها را نشان می دهد 

)دستغيب، 1389، 183/1(.

همچنین قرآن کریم در آیه ای دیگر، زنا را گناهی بزرگ می شمارد و می فرماید:
ّق وهَ  ُ إاِلَّ بِاْلهَ مهَ اللَّ رَّ ْقُتُلونهَ النَّْفسهَ الَّتی حهَ رهَ وهَ الهَ یهَ اخهَ ًها ءهَ ِ إاِلهَ عهَ اللَّ ِذی�نهَ الهَ یهَْدُع�ونهَ مهَ وهَ الَّ
اًنا  ِة وهَ خْيُلْد ِفیِه ُمههَ اُب یهَْومهَ اْلِقیهَامهَ ذهَ ُه اْلعهَ ْف لهَ اعهَ اًما ُیضهَ ثهَ الِكهَ یهَْلقهَ أهَ ْل ذهَ ْفعهَ ن یهَ ْزُنونهَ وهَ مهَ الهَ یهَ

)فرقان: 68(.

و کس��انی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کس��ی را که خدا ]خونش را[ 
حرام کرده اس��ت، جز به حق نمی ُکشند و زنا نمی کنند و هر کس اینها را انجام دهد، 
س��زایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قيامت عذاب، دوچندان می شود و 

پيوسته در آن خوار می ماند.

ب( علل و عوامل پیدايش انحراف های جنسی
ناگفته پیداس��ت مهم ترین اقدام برای جلوگیری از انحراف جنس��ی، شناخت علل و عواملی 
اس��ت که زمینه ساز پیدایش این انحراف می ش��ود. در ادامه، عواملی که سبب ورود افراد به 
دایره روابط جنس��ی نامشروع می گردد، بررسی خواهد شد. شایسته است پیش تر بیان شود 
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که عوامل، به میزان گنجایش این نوش��تار بیان ش��ده و نمی توان ادعا کرد که همه عوامل 
انحراف های جنسی مطرح و بررسی شده است.

1. بی تقوايی

اگر فرد و جامعه مجهز به س��الح تقوا باش��ند، از بس��یاری انحرافات و مش��کالت جلوگیری 
می ش��ود. خداوند درآیه 78 س��وره هود و نیز آیات 161 و 165 سوره شعرا، هم جنس بازی و 
انحراف های جنسی جامعه را از آثار بی تقوایی انسان برمی شمارد و برای بازسازی جامعه و قرار 
دادن آن در مس��یر درست، بر تقویت بنیاد تقوا تأکید می کند. در حقیقت بی تقوایی، انسان 
را به س��وی رفتارهای خالف عقل و فاس��د می کشاند و زمینه را برای بروز رفتارهای پرخطر 

اجتماعی از جمله ناهنجاری جنسی و اباحه گری فراهم می آورد.
مرحوم رافعی در این باره می گوید:

تقوا، سرچش��مه زالل نيت مؤمنان نس��بت به پروردگار اس��ت. پس هرگاه انسان 
بی تقوا ش��ود، به وس��يله آرزوهای ش��هوانی و نفسانی سرکش، س��تمگر و منحرف 
می ش��ود. روی برگرداندن از پروردگار و حقير ش��مردن س��رزنش ها و تهدیدهای 
خداوند، نش��انه بی تقوایی اس��ت. پس اگر قلب هرکدام از اهل ایمان، به تقوای خدا 

جمع نگردد، به خدا نيز خاطرجمع نخواهند شد )شرباصی، 1379(.

درباره اثرات بی تقوایی گفته شده است که زن بی تقوا در اثر ناز و کرشمه و حرکات شیطانی 
خود، باعث جلب توجه مردان ضعیف االیمان به خود می شود. در نتیجه، گاهی این گونه زنان 
باعث بی اعتنایی بعضی از مردان به زنان خود می ش��وند و س��رانجام این زن بی تقوا، س��بب 

سردی و ازهم پاشیدگی یک یا چند خانواده می گردد )محمدی نیا، 1380(.

2. روابط پيش از ازدواج

از عوامل مهم و اساس��ی که کانون گرم و پرمهر خانواده را به کانون س��رد و بی مهر تبدیل 
خواهد کرد، ارتباط های پیش از ازدواج دختر و پسر است. شهيد پاک نژاد بیان می دارد:

اولين عش��ق، اثر مخصوصی بر روان دارد و نفوذ خود را در ادامه زندگی؛ چه به 
صورت خوب و چه بد، از دس��ت نمی دهد. نباید اجازه داد دختر و پسر احساسات 
و هيجانات موفق خود را جز نزد کس��ی که باید تا پایان عمر با او شریك زندگيش 
خواهد بود مصرف نماید. اگر پس��ر و دختری چيزی را خيلی بيش��تر و بهتر از لذت 
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جنس��ی در زندگی پذیرفته اند، نباید قبل از ازدواج با یکدیگر رفيق و رفيقه باش��ند 
)پاک نژاد، بی تا(.

استاد مطهري مي نویسد:
جوان��ي که از دی��دن رویي زیبا و مویي مجعد به خود مي لرزد و از لمس دس��تي 
ظریف به خود مي پيچد، باید بداند جز جریان مادي جواني در کار نيس��ت. این گونه 
عشق ها به سرعت مي آید و به سرعت مي رود، قابل اعتماد و توصيه نيست، خطرناک 
و فضيلت ُکش اس��ت، تنها با کمك عفاف و تقوا و تسليم نشدن در برابر آن است که 

آدمي سود مي برد... )مطهری، 1380(.

پس��ری که پیش از ازدواج با دختران و زنان زیادی ارتباط داش��ته، به هنگام ازدواج به هر 
دختری که نظر کند، می پندارد او نیز با پس��رهای متعددی ارتباط داش��ته و پاک و عفیف 
نیس��ت. ازاین رو، دیده شده کسانی که پیش از ازدواج، دوستی های ناسالم داشته اند، پس از 
ازدواج نیز به این عادت زشت ادامه داده اند. فساد پس از ازدواج، بیشتر محصول عادات پیش 
از ازدواج اس��ت که در زیرعوامل سطحی مثل طالق، نفرت از بچه داری و میل به تنوع طلبی 
نهان است )مقیمی حاجی، 1380(. چنین خانواده ای محل امن و آرامی برای زندگی نخواهد بود. 
بنابراین، باید به دس��توات اس��الم توجه جدی داشت. اگر هدف، ایجاد و دستیابی به زندگی 
صحیح و س��الم باشد، باید به دوستی های پیش از ازدواج توجه داشت؛ چراکه دلیل موجهی 

برای این ارتباط وجود ندارد و کانون خانواده را تهدید خواهد کرد.

3. فقر مادی

از دیگر عواملی که سبب انحراف جوانان می گردد، فقر مادی است:
فقر به عنوان یك معضل اجتماعی آش��کار و پنهان، دس��ت در دس��ت بسياری از 
جرم ه��ا و بزه کاری ه��ا دارد. فقر هم به عنوان یك عامل بعيد، نقش��ی که در تأخير 
ازدواج دارد و هم به عنوان یك عامل قریب، در پيدایش و ترویج روسپی گری مؤثر 
اس��ت. زنان متأهلی که یا بدون همس��ر یا با همس��ر با تعدادی فرزند در جامعه رها 
شده اند، به دليل نياز اقتصادی و سير کردن شکم خود، دست به رفتاهای ناهنجاری 
می زنند. هرچقدر پيدا کردن درآمد مش��کل تر باش��د، رفتن در این وادی برای آنان 
آسان تر است. کم سوادی و بی مهارتی چنين زنانی فرصت شغلی را از آنان می گيرد. 
همان طور که تن دادن آنان به هر شغل می تواند آنان را قربانی کارفرمایان پليد سازد 
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و از س��وی دیگر، فقر پسران مجرد نيز در تش��دید انحراف جنسی زنان مؤثر است. 
عدم امکان ازدواج برای پس��ران مجرد، به معنای وجود خریداران متعدد برای باز ار 

عرضه خدمات جنسی است )شفيعی سروستانی، 1385(.

ادهَ  از همین رو، م��والی متقیان، حضرت علی در حدیثی بدین مضمون می فرماید: »كهَ
ْقُر أهَْن یهَُكونهَ ُكْفرا؛ هر آن نزدیك است که فقر به کفر منجر شود« )مجلسی، 1403، 76/11(. اْلفهَ

یِهم  لهَ تهَْحنهَا عهَ فهَ ْوْا لهَ قهَ ُنوْا وهَ اتَّ امهَ ی ءهَ ْو أهَنَّ أهَْهلهَ اْلُقرهَ با تدبر در س��وره اعراف آیه 96 که می فرماید: »وهَ لهَ
ِء وهَ اْلهَْرض...؛ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گرایيده بودند، قطعًا برکاتی از  امهَ نهَ السَّ اٍت مِّ كهَ بهَرهَ

آس��مان و زمين برایشان می گش��ودیم...« می توان راه مقابله با فقر و افتادن در دام هوس بازان را 

حفظ تقوا و پارسایی دانست.

4. فقر عاطفی

مهم ترین عاملی که خانواده را استحکام می بخشد و از فروپاشی آن جلوگیری می کند، محبت 
اس��ت. اگر دل زن در گرو عشق و محبت ش��وهر باشد، هیچ عاملی نمی تواند زن را از مسیر 
عفت و پاکی خارج سازد. بسیاری از اختالف ها و انحراف ها و ناسازگاری های زنان و فرزندان از 
نقطه ای آغاز می شود که مردان نسبت به زنان و فرزندان خود، محبت الزم را نشان نمی دهند. 
ِق  امام صادق محبت به همسران را از اوصاف و اخالق پیامبران بر شمرده است: »ِمْن أهَْخالهَ

اِء« )کلینی، 1365، 320/5(. ْیِهْم ُحبُّ النِّسهَ لهَ ُ عهَ ی اللَّ لَّ ْنبِیهَاِء صهَ اْلهَ

تافلر آلوین، نویسنده کتاب موج سوم می گوید:
امروز بار دیگر، انسان ها حس می کنند که شخصيتشان مانند پوسته تخم مرغی که 
به دیواری کوبيده شده باشد، خرد شده است، ولی برخالف گذشته، گناه کنونی ناشی 
از گس��يختگی خانواده است، نه عوامل اقتصادی. اینها نشانگر بحران عاطفه است و 

در تمدن جدید، عرصه را بر انسان امروز تنگ کرده است )تافلر آلوین، 1364(.

پس می توان گفت در عصر حاضر، ریشه تمامی فرارها از فرار از بی مهری و پناه آوردن به 
محبت دیگری سرچشمه می گیرد.

5. دوستان ناباب

در دوران نوجوانی، گرایش به دوس��ت زیاد است و نوجوان، حرکات و الفاظ و رفتار دوستش 
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را نیز الگو و اس��وه قرار می دهد و می کوش��د خود را به رنگ او درآورد و از او تقلید کند و در 
این سن، اثر دوست بیش از اطرافیان می باشد )قاضی، 1384(. قرآن کریم این مطلب را تأیید 
می کند و در آیه 28، س��وره فرقان می فرماید بسیاری از کسانی که در قیامت، گرفتار عذاب 
ًنا  ِْذ ُفالهَ ْ أهَتَّ ْیتهَنی لهَ تی  لهَ ْیلهَ می شوند، علت این خس��ران را دوستان خود می دانند و می گویند: »یهَاوهَ

ِلیاًل؛ ای وای! کاش فالنی را دوست ]خود[ نگرفته بودم«. خهَ

دلیل انحراف جنس��ی بس��یاری از دختران و پس��رانی که فس��اد آلوده شدند، همین بوده 
اس��ت. محققان در این زمینه می گویند که دوستان فاسد، همواره فساد و آلودگی خود را به 
طور مستقیم به دوستان خود انتقال می دهند و آنان را آلوده می کنند. به ویژه با تحقیقاتی 
که انجام ش��ده، مالحظه شده دخترهایی که گرفتار عشق های کاذب و ناکام شده اند، سعی 
می کنند دوستان خود را هم مثل خود منحرف کنند. این امر در بین پسران نیز شایع است 

)برزگر شانی، 1386(.

6. عدم تمكين در امور زناشويی

از دیگر عوامل بروز انحرافات در جامعه، نارضایتی جنسی زن است؛ زیرا اگر میل جنسی زن 
به صورت صحیح پاس��خ داده نشود، س��عی خواهد کرد این کمبود را جبران کند. اگر زن از 
همسر خویش ارضا نشود، مرد را بی غیرت، ضعیف، بی عرضه و مریض خواهد دانست و در این 
هنگام، اخالق او تند و نافرمان و نسبت به شوهر، بی محبت می گردد و از او اطاعت نمی کند 
و ممکن است نسبت به شوهر خود، خیانت کند و با مرد دیگری رابطه نامشروع برقرار کند. 
هنگامی که ش��هوت زن به درس��تی ارضا شود، احساس نش��اط و آرامش می کند و اخالق و 
رفتارش بهتر می شود. ازاین رو، زن در پی تشکر و قدردانی از مرد برمی آید و همیشه دوست 

دارد کاری کند که محبت او نزد شوهرش افزایش یابد )آواره، بی تا(.
نارضایتی جنسی، هم از نظر اخالقی بر رفتار زن و هم از لحاظ پزشکی بر جسم و روان او 
تأثیر بسزایی دارد. احادیث زیادی در این مورد به ما رسیده که نشان دهنده حساسیت و توجه 

دین اسالم به این مسئله می باشد. برای نمونه، پیامبر اکرم می فرماید:
ی  تِِه وهَ أهَْن ُیْدعهَ ِن اْس�ِمِه وهَ ُكْنیهَ عهَ ُ هلهَ الهَ یهَْس�أهَ ُجلهَ فهَ ُجُل الرَّ بهَ الرَّ اِء أهَْن یهَْصحهَ فهَ ٌة ِمنهَ اْلهَ ثهَ ثهَالهَ
ِة )حر  بهَ عهَ ْبلهَ امْلُالهَ ُه قهَ ُجِل أهَْهلهَ ُة الرَّ عهَ اقهَ ْأُكلهَ وهَ ُموهَ الهَ یهَ الهَ ُيِیبهَ أهَْو ُيِیبهَ فهَ اٍم فهَ عهَ ُجُل إِلهَی طهَ الرَّ
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عاملی، 145/1409،12(.

س��ه چيز از ستم اس��ت؛ مردی با مرد دیگر همراه باشد و اسم و کنيه اش را نپرسد، 
شخصی به طعامی دعوت شود و اجابت نکند، آميزش مرد با همسرش پيش از مالعبه. 

7. اشتغال بانوان

زنی که ش��اغل اس��ت، در محیط کار خود با خطراتی روبه رو است که یکی از مهم ترین آنها، 
انحراف جنس��ی اس��ت. کسانی که از دین و ایمان بی بهره اند و یا ایمان ضعیفی دارند، غریزه 
و نفس س��رکش خود را، به ویژه هنگام روبه رو ش��دن با عوامل هیجان انگیز و تحریک کننده 
از مدار طبیعی منحرف نموده و پا از دایره تقوا و عفاف بیرون می نهند و به انحراف جنس��ی 

آلوده می شوند.
حضرت علی بیرون رفتن زن از خانه را همانند این می داند که افراد ناصالح و ناباب به 

داخل خانه آورده شوند:
ْعتهَ أهَالَّ  ْیِهنَّ وهَ إِِن اْس�تهَطهَ لهَ ُق بِ�ِه عهَ �ْن الهَ ُیوثهَ الِكهَ مهَ �دَّ ِمْن إِْدخهَ وهَ لهَْی�سهَ ُخُروُجُه�نَّ بِأهَشهَ

ل )نج البالغه، 1383( . اْفعهَ كهَ فهَ رْيهَ ْعِرْفنهَ غهَ یهَ
بيرون رفتن زن بدتر از آن نيس��ت که اف��راد ناصالح را در ميان آنان آوری و اگر 

بتوانی به گونه ای زندگی کنی که غير تو را نشناسد چنين کن.

اگر زن و افراد ناشایس��ت در کنار هم باش��ند، زمینه اغوای زن و بروز انحراف او به وجود 
خواهد آمد. شهید مطهری به توضیح این مسئله می پردازد و می گوید:

نظر اس��الم نه این اس��ت که زن از خانه بيرون نرود و نه اینکه حق تحصيل علم 
و دان��ش ندارد و نه فعالي��ت اقتصادی خاصی را برای او تحریم  کند. اس��الم هرگز 
نمی خواهد زن بی کار نش��يند، اما آنچه که موجب فلج کردن نيروی اجتماع اس��ت، 
آلوده کردن محيط کار به لذت جویی های ش��هوانی اس��ت. آیا اگر پس��ر و دختر در 
محيط جداگانه تحصيل کنند یا در یك محيط درس بخوانند و بدن خود را بپوشانند 
و هيچ گونه آرایش نداش��ته باش��ند، بهتر درس می خوانند و فکر می کنند و به سخن 
اس��تاد گوش می دهن��د یا وقتی که کنار هر پس��ری یك دختر آرایش کرده باش��د؟ 

)مطهری،1373(

استفان مور درباره اشتغال زنان می گوید:
با تأیيد مفرط بر حقوق فردی، اش��تغال بانوان و اس��تقالل اقتصادی آنان، سه اثر 
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مس��تقل بر نهاد خانواده بر جای گذاش��ت؛ اواًل ریس��مان نيازمندی متقابل اعضای 
خانواده به ویژه زن و ش��وهر را به یکدیگر سس��ت کرد. ثانيًا به سبب عدم رسيدگی 
مطلوب و کامل بانوان به امور خانه و خانه داری، اختالفات خانوادگی و ناسازگاری 
را افزای��ش داد. ثالثًا قدرت چانه زنی زنان را ب��رای طالق، جدایی و رهایی از رنج 

زندگی مشترک افزود )هاجری،1382(.

مارتين سگالن نیز می نویسد:
در اکثر موارد، اش��تغال زنان علت بروز شکاف در خانواده بود و مسئله ساز جلوه 
کرده است. کار زن در بيرون، برخالف جوامع دهقانی به سوی کسب اهدافی شخصی 
و دارای ماهيتی متنوع است و در اکثر موارد، زِن شاغل است که پرونده طالق را به 

جریان می اندازد )هاجری، 1382(.

8. پوشش نامناسب 

پوشش نامناسب، به ویژه لباس تنگ و چسبان در آستانه بلوغ و نوجوانی، در تحریک امیال 
غریزی و تقویت و افزایش هوس های ش��هوانی دختران و پسران، دو نقش متفاوت بیرونی و 
درونی دارد. در درون، لباس تنگ به ویژه در نواحی کمر و شکم، اثر تحریک موضعی دارد که 
منجر به تحریک اعضای تناسلی شده، تمایالت شهوانی را در نوجوان، بیدار و تقویت می کند. 
پژوهش های روان شناسی یکی از مهم ترین علل ابتالی نوجوانان و جوانان به استمنا را لباس 
و پوش��ش تنگ و چسبان دانسته اند. دو روان ش��ناس معروف روسی به نام های كوچنكف و 

الپيک در مورد ابتالی جوانان به استمنا می گویند:
تحریك آلت تناسلی بستگی به ميزان جریان خون در نواحی کمر و لگن خاصره 
دارد و وقتی که خون در آن نواحی افزایش می یابد، این تحریکات بيش��تر اس��ت و 
افزای��ش خون در لگن خاصره و کمر، معلول علل چندی اس��ت، از جمله افراط در 
مصرف غذاهای مقوی، اس��تعمال آب در نوش��ابه ها و مایعات، غذاهای ادویه دار و 

استفاده از لباس های تنگ و چسبان )صبوری اردوبادی، 1374، 25/4(.

قرآن کریم نیز از پیامبر اکرم می خواهد که به زنان مؤمن بگوید روس��ري هاي خود را 
بر خویش فروافکنند:

بِیبِِهنَّ  الهَ ْیِه�نَّ ِمْن جهَ لهَ ْزواِجکهَ وهَ بهَناتِکهَ وهَ نِس�اِء امْلُْؤِمنيهَ ُیْدنيهَ عهَ بِ�يُّ ُقْل ِلهَ ا النَّ هَ ی�ا أهَيُّ
حیاًم )احزاب: 59(. ُفورًا رهَ ُ غهَ ْینهَ وهَ كانهَ اللَّ ال ُیْؤذهَ ْفنهَ فهَ ذلِکهَ أهَْدنی  أهَْن ُیْعرهَ
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ای پيامبر، به همس��ران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب ها )روس��ری های 
بلند( خود را بر خویش فروافکنند. این کار برای اینکه ش��ناخته ش��وند و مورد آزار 
ق��رار نگيرند، بهتر اس��ت )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها س��ر زده توبه کنند(، 

خداوند همواره آمرزنده رحيم است.

در تفسیر این آیه گفته اند:
این کار، هرگونه بهانه و مستمس��کی را از دست مفسده جویان و نگاه هرزه طلبان 
می گيرد. لذا قرآن کریم از زنان مسلمان می خواهد در پوشيدن حجاب، سهل انگار و 
بی اعتنا نباش��ند، مثل بعضی از زنان بی بندوبار که آنچنان بی پروا و الابالی هستند که 
غالبًا قسمت هایی از بدن های آنان نمایان است و همين معنی، توجه افراد هرزه را به 

آنها جلب می کند )مکارم شيرازی، 1385،  17/ 428(.

9. آزادی كاذب

استاد مطهری می گوید:
خداوند انسان را آزاد آفریده و اختيار به او داده. هر آزادی، تا اندازه ای که حق و 
حقوق دیگران پایمال نگردد، باارزش اس��ت. آزادی در اسالم یك خط قرمزی دارد 
که آن خط قرمز را ش��رع تعيين می کند. اس��الم به پاکی انواع روابط جنسی ميان زن 
و م��رد توجه زی��ادی دارد و اصرار می ورزد که این روابط از راه قانونی و در محيط 
خانواده باشد، اما دنيای غرب این ارزِش مهِم انسانی را نادیده گرفته و به نام آزادی 
زن، روح جوانان را سخت فاسد کرده و نيروها و استعدادهای انسانی را به هدر داده 
و می دهد. در اثر این بی بندباری و دور افکندن قيود انس��انی، جوانان از تحصيل و 
مدرسه فراری شده اند و ارزش رقاصه ها صد برابر دانشمندان و مصلحان شده است 

)مطهری، 1389(.

قرآن کریم در این مورد به ماجرای یوسف پيامبر اشاره می کند که پس از رد کردن 
خواسته نامشروع زلیخا، به زندان رفتن تهدید شد تا شاید از تصمیم خود منصرف شود:

ْل ما  ْفعهَ ْ یهَ ئِْن لهَ مهَ وهَ لهَ ْعصهَ اْس�تهَ ْن نهَْفِس�ِه فهَ ْدُتُه عهَ ْد راوهَ قهَ ذلُِكنَّ الَّذي مُلُْتنَّني  فیِه وهَ لهَ قالهَْت فهَ
اِغرینهَ )یوسف: 32(. یهَُكونًا ِمنهَ الصَّ نهَنَّ وهَ لهَ ُیْسجهَ آُمُرُه لهَ

)همسر عزیز مصر( گفت: این همان کسی است که به خاطر )عشق( او، مرا سرزنش 
کردید. ]آری![ من او را به خویش��تن دعوت ک��ردم و او خودداری کرد و اگر آنچه را 

دستور می دهم انجام ندهد، به زندان خواهد افتاد و مسلمًا خوار و ذليل خواهد شد.
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 یوسف که می دانست هر آزادبودنی ارزش نیست، این آزادی را زمینه ساز انحراف و اسارت 
ْجُن  بِّ السِّ در دام ش��یطان می دانست، با سخنی بسیار پرمحتوا در پاسخ زليخا گفت: »قالهَ رهَ
ْیِه...؛ )یوسف( گفت: پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا  َّ ِمَّا یهَْدُعونهَني  إِلهَ بُّ إِلهَ أهَحهَ

به سوی آن می خوانند« )یوسف: 33(.

10. ديدن تصاوير و صحنه های مستهجن

یک��ی دیگر از عواملی که جوانان را به فس��اد و تباهی می کش��اند، ن��گاه به تصاویر مبتذل و 
مستهجن است. در آموزه های اسالمی، به نقش ویرانگر آن در تخریب سالمت اخالقی فرد و 
جامعه اش��اره شده است و پیامبر اکرم آن را تیری از تیرهای شیطان معرفی می فرماید: 
ْسُموٌم؛ نگاه، تيری از تيرهای زهرآگين شيطان است« )مجلسی،1404،  اِم إِْبِلیسهَ مهَ ْهٌم ِمْن ِسههَ ُة سهَ ْظرهَ »النَّ
38/101(. البته ناگفته پیداست که منظور از نگاه در این حدیث شریف، هر نگاهی نیست، بلکه 

دیدن منظره های نامناسب و فسادانگیز، مراد است.
پژوهش گران بر این باورند که تصاویر و فیلم های نامناس��ب، مستهجن و حاوی خشونت، 
اثرات ش��ومی بر انحرافات جوانان و تحریک غرایز جنسی آنان دارد. این تحریکات، سرانجام 
آنان را به خش��ونت و جنایات، شهوت رانی و عشق زودگذر می کشاند و عشق و میل جنسی 
که از این مسیر آمده باشد، چون همراه ایمان و معنویت نیست، آنان را به سمت خودکشی 
می کش��اند. دیدن این فیلم ها و تصاویر، باعث بلوغ زودرس جنس��ی خواهد شد. تا جایی که 
پسر پنج ساله آمریکایی به معالجه سوزاک تحت درمان قرار گرفت؛ زیرا یک دختر نُه ساله او 

را آلوده کرده بود )وحید،1382(.

11. موسيقی و غنا

موس��یقی، تأثیر زیادی بر ذهن فرد دارد. انس��انی که به موسیقی گوش می دهد، می کوشد 
تصویرسازی کند و این تصویرسازی، سرآغاز مراحل بعدی انحراف می شود. یکی از شاگردان 
نُِبوا  ْوثاِن وهَ اْجتهَ ْجسهَ ِمنهَ اْلهَ نُِبوا الرِّ اْجتهَ امام صادق به نام هشام از آن حضرت در تفسیر آیه »فهَ
وِر؛ پس، از پليدی بت ها دوری کنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزید« )حج: 30(،  نقل می کند  ْولهَ الزُّ قهَ

که امام فرمود: »منظور از گفتار باطل، غنا و آوازه خوانی است« )حر عاملی، 1409(.
شهید مطهری از کتاب مروج الذهب نقل می کند که در زمان عبدالملک یا یکی دیگر از 
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خلفای بنی امیه که لهو و موسیقی رایج شده بود، به  خلیفه خبر دادند که فالن کس خواننده 
است و کنیز زیبایی دارد که او نیز خواننده است و تمام جوان های مدینه را فاسد کرده و اگر 
به کار او نرسید، این زن تمام مدینه را فاسد می کند. خلیفه دستور داد که غل به گردن آن  
مرد انداختند و آنها را به ش��ام بردند. وقتی در حضور خلیفه نشستند، آن مرد گفت: »معلوم 
نيس��ت که آنچه او می خواند، غنا باشد« و از خلیفه خواست که خود امتحان کند. خلیفه دستور 

داد که کنیز بخواند. او شروع به خواندن کرد. کمی که خواند، دید سر خلیفه تکان می خورد. 
کم کم کار به جایی  رسید که خلیفه چهار دست و پا راه می رفت و می گفت: »بيا جانم به این 

مرکوب خودت سوار شو!« )مطهری، 1382(.

پروفسور ولف آدلر می گوید:
موس��يقی عالوه بر اینکه سلس��له اعصاب ما را بر اثر جل��ب دقت، خارج از حد 
طبيعی آن خس��ته می کند، عمل ارتعاش صوتی که در موسيقی ادغام می شود، توليد 
تعرقی خارج از حد طبيعی در پوست می نماید که بسيار زیانمند است و ممکن است 
منشأ امراض دیگر بشود. بهترین و دلکش ترین نوارهای موسيقی، شوم ترین آثار را 
روی سلسله اعصاب انسان می گذارد، مخصوصًا اگر هوا گرم باشد این تأثير مخرب 

خيلی زیاد می شود )سهراب پور،1387(.

12. ازدواج براساس ماديات و شهوت

ازدواج بر اس��اس هوی و ه��وس، جاه طلبی و مال اندوزی، نتیجه ای جز ندامت و پش��یمانی 
نخواهد داشت؛ زیرا چنین ازدواج هایی بر مبنای غرض های غیر عقلی و منطقی و بدون ریشه 

صورت میثگیرد. از امام صادق روایت شده که فرمود:
ْن  ُه وهَ مهَ �ا یهَْكرهَ ا مهَ أهَی ِفیههَ هِلهَا رهَ امهَ ا ِلهَ ههَ جهَ وَّ �نْ تهَزهَ ْیِه وهَ مهَ ُ إِلهَ �ُه اللَّ لهَ كهَ ًة مِلهَاهِلهَا وهَ أهَ جهَ اْمرهَ وَّ �ْن تهَ�زهَ مهَ

لِكهَ )طوسی، 1365، 399/7(. ُه ذهَ ُ لهَ عهَ اللَّ هَ ا جهَ ا لِِدینِههَ ههَ جهَ وَّ تهَزهَ
کس��ی که با زن��ی به جهت مال و منالش ازدواج کن��د، خداوند او را به آن ثروت 
واگذار می کند و هر کس به جهت زیبایی زن با وی زناشویی کند، سرانجام پشيمان 
می گ��ردد و اما اگر دیانت و تقوای کس��ی را در نظر بگي��رد، خداوند همه اینها را به 

وی مرحمت می کند. 

اگر زن ثروتمند، دیانت نداش��ته باش��د، ثروت خود را به رخ شوهرش کشیده، روح و روان 
او را آزار می ده��د و موجب اختالف و گاهی طالق و جدایی می گردد. زن زیبا نیز اگر تقوای 
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الهی نداشته باش��د، در دام هوس رانان فاسد و عیاشان انسان نما قرار گرفته، افکار همسرش 
را پریشان می سازد. نتیجه ازدواج با افراد دیندار و بااخالق و عفیف سعادت و آرامش روحی 
اس��ت؛ زیرا چنین همسرانی با خوی همس��ر خود می سازند و در کارها به او کمک می کنند 
و فرزن��دان خود را پرورش نیکو می دهند و به درآمد ش��وهر خویش توجه دارند و در هزینه 
زندگی صرفه جویی می نمایند و اگر کمبودی در مال و جمال داشته باشد، با اخالق و دیانت 

آن را جبران می کنند.

13. بی غيرتی مردان

در مس��ایل جنسی غیرت، پاسبانی اس��ت که آفرینش برای مشخص بودن و مختلط نشدن 
نس��ل ها در وجود بشر گذاش��ته است؛ به تعبیر دیگر، غیرت مأموریتی است از سوی خداوند 
به مردان تا از آلودگی نس��ل بش��ر به فساد و انحراف و آلودگی های جنسی جلوگیری نماید. 
اگر مردان در حفظ محل نگهداری بذر انس��انی غیرت نورزند، رابطه انسان ها از هم گسسته 
می شود و نه فرزندی پدر خود را می شناسد و نه پدری می داند که فرزندش کیست. حاصل 

این گسست، چیزی جز تزلزل خانواده و در فروپاشی نظام اجتماعی نیست )شریفی، 1385(.
امام صادق غیرت را از صفات خداوند معرفی می کند و می فرماید: 

ا وهَ  ههَ اِهرهَ اِح�شهَ ظهَ وهَ مهَ اْلفهَ رَّ تِِه حهَ رْيهَ ُی�وٍر وهَ لِغهَ ُی�وٌر ُيِ�بُّ ُكلَّ غهَ الهَ�ی غهَ كهَ وهَ تهَعهَ بهَ�ارهَ هَ تهَ إِنَّ اللَّ
ا )كلینی، 1365، 535/5(. بهَاِطنهَههَ

خداوند غيرتمند اس��ت و هر انس��ان غيرتمندی را دوس��ت دارد و برای غيرتش، 
گناهان زشت را؛ چه آشکار و چه پنهان، حرام کرده است«. 

�ٌط؛ غيرتمند هرگز زنا نمی کند«  ُیوٌر قهَ نی غهَ حض��رت علی نیز در ای��ن باره می فرماید: »ما زهَ
)نهج البالغه، 1383(. انس��ان غیور به ناموس دیگران چون ناموس خود می نگرد و در مورد آنها 

حس��اس است. بی غیرت کسی است که پا در مس��یر انحراف می گذارد و از بی عفتی خود و 
نوامیس خود رنجی نمی برد. جوان مس��لمان هم باید در مورد ناموس دیگران غیرت داش��ته 
باش��د و به ناموس دیگران خیانت نکند و هم نگاهبان ناموس خود باش��د و نه فقط او را در 
 برابر دید دیگران قرار ندهد، بلکه با قدرت از هر نگاه ناروایی جلوگیری کند. رسول اکرم
اق؛ غيرت از ایمان و بی غيرتی و بی تفاوتی در مقابل  اُء ِمنهَ النِّفهَ ِن وهَ اْلبهَ�ذهَ ُة ِمنهَ اْلِیامهَ رْيهَ می فرمای��د: »اْلغهَ
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ناموس، از نش��انه های نفاق و بی ایمانی است« )مجلس��ی،1404، 342/68(. امام علی نیز ارزش 

تِِه؛ عفت و پاکدامنی مرد به اندازه غيرت  رْيهَ ْدِر غهَ ی قهَ لهَ ُتُه عهَ ِعفَّ م��رد را این گونه توصیف می کند: »...وهَ
اوست« )حر عاملی،1409، 251/15(.

با چنین تأکیدهایی، مسلمان نباید نسبت به رفت وآمد و یا بی حجابی همسر خود بی تفاوت 
باش��د. در روان شناسی جنسی آمده اس��ت که مرد باید نگهبان زن خویش باشد؛ نسبت به 
حرکت های همسرش حساسیت نش��ان دهد، به خصوص هنگامی که احتمال روابط ناسالم 
وجود داشته باشد. اگر کسی چنین حساسیتی نداشته باشد و بداند که همسر او، عمل فسق 
انجام می دهد، این بی تفاوتی از نش��انه هاو پیامدهای بی غیرتی نس��بت به همس��ر می باشد 

)کجباف، 1378(.

ًة ِمْنُهُم  الهَ ُ ِمْنُهْم صهَ ْقبهَُل اللَّ ٌة الهَ یهَ ثهَ در سرزنش چنین فردی از امام محمد باقر نقل شده: »ثهَالهَ
أهَتِِه؛ نماز س��ه نفر قبول نيس��ت؛ یکی از آنها مردان بی غيرت هستند که به زنان  ُر بِاْمرهَ وُث الَِّذي ُیْفجهَ یُّ الدَّ

آنها تجاوز می شود« )حرعاملی، 1409، 328/20(.

14. شرب خمر و قمار

شرب خمر از محرماتی است که انجام آن، مستوجب عقاب و عذاب الهی و ترک آن واجب است. 
شیطان به این وسیله، بین افراد جامعه کینه و دشمنی می اندازد. خداوند در قرآن می فرماید:

ِل  مهَ ْن عهَ ُم ِرْج�سٌ مِّ ْزالهَ �اُب وهَ اْلهَ نصهَ ُن�وْا إِنَّامهَ اخْلْم�ُر وهَ امْلهَْی�ُس وهَ اْلهَ امهَ ِذی�نهَ ءهَ �ا الَّ یاأهَيَّ
ُكْم ُتْفِلُحونهَ )مائده:90(. لَّ نُِبوُه لهَعهَ اْجتهَ اِن فهَ ْیطهَ الشَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تيرهای قرعه پليدند ]و[ از 
عمل شيطان اند. پس، از آنها دوری گزینيد، باشد که رستگار شوید.

رواج خمر و قمار در جامعه اس��المی، زمینه مناس��ب را برای پذیرش فرهنگ بیگانه آماده 
می کند و از آنجا که ازبین برنده عقل انس��ان اس��ت، در آن حالت هر عمل قبیحی از انس��ان 
س��ر می زند و هر فسق و فجوری را مرتکب می شود. امام باقر در مذمت شراب خواری و 

پیامدهای منفی آن برای جامعه می فرماید:
ِمُلُه  ْ ُه وهَ تهَ تهَ ِدُم ُمُروءهَ ْ ُب بُِن�وِرِه وهَ تهَ اشهَ وهَ تهَْذههَ ٍن ُتوِرُثُه ااِلْرتِعهَ ثهَ ابِ�ِد وهَ عهَ ْمِر كهَ ُمْدِم�ُن اخْلهَ
ِكرهَ أهَْن یهَثِبهَ  ا سهَ ُن إِذهَ الهَ ُیْؤمهَ نهَا فهَ اِء وهَ ُرُكوِب الزِّ مهَ ْفِك الدِّ اِرِم ِمْن سهَ ی امْلهَحهَ لهَ ُسهَ عهَ ْ ی أهَْن يهَ لهَ عهَ
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ا إاِلَّ ُكلَّ ُس�وٍء )كلینی،1365،  �اِرُبهَ اُد شهَ ْزدهَ ْمُر الهَ یهَ لِكهَ وهَ اخْلهَ ْعِقُل ذهَ ِمِه وهَ ُهوهَ الهَ یهَ رهَ لهَی حهَ عهَ
ج6، ص 242(.

دائم الخمر مانند بت پرس��ت است. ش��راب، رعشه بدن را پدید می آورد و نور بدن 
را می برد و مردانگی و انصاف و مروت را نابود می کند. ش��راب اس��ت که شرابخوار 
را وادار بر جسارت به نزدیکان و اقوام و خویشان و خون ریزی و زنا می کند. حتی 
در هنگام مس��تی نمی تواند از زنا با محارم ایمن باش��د. او پس از مستی این کار را 
بی توجه انجام می دهد و شراب وادارکننده به هر نوع شر و اعمال ضد انسانی است.

؛ از خمر دوری کنيد؛ زیرا  ٍّ ا ِمْفتهَاُح ُكلِّ شهَ هَ إِنَّ ْمرهَ فهَ اُكْم وهَ اخْلهَ همچنین پیامبر اکرم می فرماید: »إِیَّ
آن کليد همه بدی ها است« )محدث نوری، 1408، 45/17(.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه بیان شد، می توان انحراف های جنسی را از جمله اعمال و افعالی نام برد که 
مخالف طبیعت و فطرت انس��ان اس��ت و ضربه و جنایتی بر روح و جسم است. انحراف های 
جنس��ی، پیامدهای خطرناکی دارد که گریبان گیر ش��خص منحرف، جامعه و نس��ل آینده 
می ش��ود و چه بس��ا آثار ش��وم آن تا ابد باقی بماند. به همین دلیل، اس��الم که دین فطرت 
اس��ت، با ای��ن ناهنجاری مبارزه کرده، انس��ان مؤمن را به عوامل پیدای��ش این انحراف ها و 
ناهنجاری ها آگاه می نماید و نسبت به بروز آن هشدار می دهد. البته ریشه بسیاری از چنین 
انحراف هایی به محیط نامناسب خانواده برمی گردد و تدبیر مناسب در تربیت فرزند و رعایت 
آیین همسرداری، نقش بسزایی در جلوگیری از این انحرافات و حفظ کیان و کانون خانواده 

و جامعه خواهد داشت.
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