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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
45- 70، ص 1394اردیبهشت

بررسی روشهاي تربیت جنسی
در قرآن با تاکید بر رویکرد روانشناسی شناختی

1علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان-دانشیارگروه الهیاتمحمدرضا ستوده نیا/ 

2علوم قرآن وحدیث دانشگاه اراك-شجوي دکتراي الهیاتدانملیحه رمضانی/ 

چکیده
ها وتدابیر در زمینه اصالح، تربیت و تغییر رفتار جنسی ارائه اي از برنامهنظام تربیتی اسالم مجموعه

هاي تربیـت  داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مساله است که دیدگاه قرآن نسبت به روش
شناسی شناختی چیست؟ چه راهکارهایی را قرآن براي ابعـاد ایـن مسـاله مطـرح     جنسی با رویکرد روان

توصیفی بر پایه تحلیل محتواست.در این پژوهش، ابزار گردآوري -کرده است؟ روش پژوهش، تحلیلی
اي و مقاالت ازجمله تفاسیر معتبر و به تناسب از احادیث و نیز دیدگاههاي اطالعات، مطالعات کتابخانه

هاي قرآنی نشان داد: تربیت جنسی، فراهم آوردن زمینه رشد ري نیز  استفاده شده است. یافتهشهید مطه
اي که ضمن استفاده الزم از آن، از انحراف نیز جلوگیري شـود. بـا بررسـی    غریزه جنسی است به گونه

-هاي شناختی (خداباوري، خودشناسی، غلبه دادن شناخت عقلی، فطري و وحیانی بـر شـناخت   روش
هاي انحرافات جنسی)، رفتاري (صـبر و سرسـختی، نمـاز،    شناسی، شناخت نسبت به آسیبحسی، معاد

روزه، الگوگیري، حفظ حجاب، ازدواج، حمایـت اجتمـاعی) و عـاطفی (ذکـر، دعـا، حفـظ تعـادل در        
احساس گناه) روشن شد که جهان بینی توحیدي به عنوان مرکز باورهاي انسان است و سایر اعمـال و  

باشند. مطالعات تجربی نیز براي بررسی میزان کارآمـدي هریـک از   ر و باورها حول این دیدگاه میرفتا
ها در ایجاد الگوي فرهنگی وهویت دینی وحل مسئله، الزم وضروري است.روش

هاي تربیت جنسی ، روانشناسی شناختی، قرآن.تربیت جنسی، روش: کلید واژه ها

1 . bayanelm@yahoo.com
2 . malihe.ramezani@gmail.com
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مقدمه
خلقـت ازهـدف واستابديموجوديانساندارد،انسانبهنسبتخاصینگرشاسالم

. اسـت نـاچیز وارزشکـم کاالییآخرتمقابلدردنیاییزندگیوالهیقربوکمالنیزوي
کـریم قـرآن . استهستیامورترینبرجستهاموراین. استگناهازدوريسایهدرويسعادت

اودادنسـوق وتربیـت جهتدرآنزاانسان،درگریزيرنجوجوییلذتوجودپذیرشبا
. کندمیاستفادهاشنهاییکمالسويبه

شخصـی مسـلماً پایـدار لـذات دركعـدم وخـود دنیـاي هايجوییلذتباکافرانسان
ب أَم«ندارددركقدرتکهاستپاییچهارهمچونکافراسالمنظرازنابهنجاراست سـأَنَّتَح

مونَأَکْثَرَهعمسیلُونَأَوقعإِنْیملْ کَالْأَنْعـامِ إِالَّه بـ م بیالً أَضَـلُّ هـ بنـابراین ) 44: الفرقـان (»سـ
لُ کُـلٌّ قُـلْ «گـردد مـی نامطلوبرفتاريواعمالبهمنجرعقایدوافکاردرانحراف مـعی لـىع
ه84: االسراء(»شَاکلَت  .(
راخـود احتماالًکنند،میعقالنیغیرافکاررفتارگواسیرراخودکهافراديالیسعقیدهبه

مفـرط رخـوت وسستیثمري،بیاضطراب،وگناهدفاع،خصومت،مقاومت،خشم،حالتدر
). 131آبادي،شفیعنقلبه،1969پاترسن،1974پاپن(دهندمیقرارناشاديوکنترلعدمو

طبـق کنـد میتفسیرهاشناختوهاكادرابراساسراانسانیعاطفهورفتارشناختی،مکتب
وفـرد محـیط همچـون عواملیراانسانیباورهايسیستمپایهواساسشناختی،هايمدلنظر

و) تجــارب(اوزنــدگیدرمــوثرافــرادوويتربیــتشــیوهوســبکومحــیطبــااوتعامــل
). 73آکوچکیان،(دهدمیتشکیلاششخصیتیخصوصیات

دربنـابراین . اسـت توحیـد بهناباوريمنطقیغیرباورهاياساسیايزیربنقرآندیدگاهدر
نامبهسومیشقبامافرد،شخصیتیخصوصیاتوتربیتومحیطبرعالوهقرآنباورسیستم
.  مواجهیمدیگرانوخودباانسانروابطدرتوحیديدیدگاه
گیريشکلدرمهملیعامهستیوخداخود،بهنسبتفردشناختنوعاینکهبهتوجهبا

مهـم مسـائل ازتوحیـدي باورهايبادینیجامعهدرجنسیتربیتمساله. استفردشخصیت
مکاتـب درشـده ارائـه هـاي روشهمـه . روشهاستتفاوتبهمنجرهاباورتفاوتزیرا. است
بـا هـا روشایـن سـازي بـومی . نـدارد کاراییدینیوتوحیديجامعهبرايغربیشناسیروان

بررسـی صـدد درمقالـه درایـن . اسـت ضروريدینیمعتبرمنابعازجدیدهايروشخراجاست
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قـرآن چـه  اینکـه وشناسـی رواندرشـناخت مکتـب بـر تاکیـد بـا جنسـی تربیـت هايروش
توحیـدي بـاور پایـه بررا) هیجانی(عاطفیورفتاريهايروشهمچنینوشناختیهايروش
تحلیـل برپایـه ) هـا دادواطالعـات آوريجمـع (وصـیفی تپژوهشاینروش. استدادهارائه

مقـاالت وايکتابخانـه مطالعاتپایهبراطالعات،گردآوريابزارپژوهش،ایندر. استمحتوا
شـده اسـتفاده نیـز مطهـري شـهید دیـدگاههاي وازاحادیثتناسببهومعتبرتفاسیرجملهاز

.  است

جنسیتربیت
وتربیـت جدیـد هـاي نظریـه کناردرروایاتوقرآندیدگاهازتربیتهايروشاستخراج

بـراي روشـمند تـالش نهایـت درودینـی هـاي ارزشوعقایـد باهانظریهاینتناسببررسی
امـري توحیـدي، عقایـد بـا اسـالمی کشـورهاي درتربیـت عرصهدرکارآمداينظریهتدوین

.  استضروري
آنکارایینپردازد،مسالهحلبهجامعهدرکهزمانیاتدینیمنابعازمستخرجتربیتینظریه

. اسـت علمـی پژوهشـگران ودینیاندیشمندانبینارتباطمستلزماینبود،نخواهداثباتقابل
وجـود بـا امـروز دنیـاي زیـرا اسـت، تربیتیپیچیدهمسایلوازاهمیتپرمسالهجنسیتربیت

درسـواالت رشـته یـک . استندادهارائهبمناسحلراههنوزاقتصاديوعلمیهايپیشرفت
. دهنددرستپاسخآنبهنتوانستندعلمیکتبکههستزمینهاین

سـاختن ازخـالص، علمىتربیتو) محضگرایىعلم(سیانتیسمکهانددریافتهغالباًامروز
/2ري،مطهـ (تمـام انسـان نهسازدمىانساننیمهخالصعلمىتربیت. استناتوانتمامانسانِ

34 .(
تربیـت بـراي . گیرنـد مـی سرچشـمه وحیازکهبرویممنابعیسراغبهاستالزمبنابراین

والـدین آمـوزش باوگیردقرارعلمیهايروشسایرکناردربایدهاروشاینصحیحجنسی
مطـرح هـاي روش. رویمپیشجنسیانحرافاتدرمانموارديودرپیشگیريسويبهومربیان

شـکل بـه کـه صـورتی درالبتـه باشـد، مـی درمـان وپیشـگیري مقولههردومشمولقرآندر
. درآیددرمانیهايتکنیک

مفهـوم جنسـی تربیـت ولـی رودمـی کاربهجنسیآموزشمفهومدراغلبجنسیتربیت
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رشـد خصوصـیت دارايبلکـه بـردارد درراجنسـی احسـاس تنهـا نهتربیتداردتريوسیع
روانیسالمتبهرسیدنجنسیتربیتازهدف. استوفرهنگیقیاخالواجتماعیشخصیت
). 6الپیک،کوچتکوف،(استاجتماعیسالمروابطداشتنوواخالقی

خـود برتسلطونفسمالکیت: مطهريشهیددیدگاهدراسالمیتربیتهدفکهحالیدر
اسـت »معنـوى آزادى«تربیتـى چنـین هـدف وغایـت . اسـت هـا لمیجاذبهنفوذازرهایىو
).  2/283مطهري،(

مذهبی–شناختیهاي روش
سـر افرادبینیجهانوهانگرشوعقایدوافکاروهاشناختباکهاستهاییشیوهمنظور

درریشـه واوشناسـی نفـس بـا مـالزم انسـان شناسـی شناخت). 2/750دیماتئو،(داردکارو
جـوادي (دارداوشناسینفسدرریشهکسهرشناسیجهانپسداردنفسشناختچگونگی

). 422آملی،
...) وام؟آمـده چـرا ام؟آمـده ازکجـا کیسـتم؟ (راانساناساسیهايپرسشهمهپاسخدین

نظـام  درتعـادل مسـائل ایـن عمـده . سازدمیآشناوخدابیرونجهانخود،بارافردودهدمی
زنـدگی بـه شـناختی حوزهدرتفسیرينظامیکارائهبادینوزندمیهمبرراانسانشناختی

. بخشدمیمعنا
) باوريخدا(ایمان

اسـاس توحیـد . اسـت انسـانی تکامـل ورشـد ارتقـاي روشیکمنزلهبهدرمانیتوحید
ارزشهاسـت ازگرفتـه نشـأت کـه دینـی ومعنويمایهدرونیکداشتن. استسالمشخصیت

تهرانیجاللی(داردنامتعالیتیلیک،تعبیربههک. شودمیشخصیتدروحدتتسهیلبهمنجر
).  23وهمکاران،

م والَعلَـیهِم خَوفوالَربهِمعندأَجرُهمفَلَهمصالحاوعملَاآلخرِوالْیومِبِاللَّهآمنَمنْ« هـ
فـرد رابطه،این. 39: النساء،19: توبهال،114: عمرانآل69: المائده: سایر) 62: البقره(»یحزَنُونَ

وتربیـت دنبـال بـه دینمکتبدرهاباوراین. سازدمیدوربهرفتاري–روانیاختالالتازرا
کهجامعهباانطباقوموقتیآرامشبهرسیدنصرفاًواستهدفمندواصلیمنشأسربروصل

اسـالمی تربیـت عنـوان تحـت دیـن درعقایدتغییراین. باشدنمیاستمطرحشناسیرواندر
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وشناسـی روانافتـراق نقطهبنابراین. استخدایابیوخودسازيوخودیابی،خودشناسییعنی
.  استوحیانیوالهیدیدگاهدردین

گذارنـد  مـى رشـد بـه رونیـز احساسـات وتعقـل آن،آبیـارى بـا کهاستهدفىخدایاد
عامـل خـداباوري کـه . کـرد مشـاهده تـوان میذیلیاتآدررامسالهاینتاثیر)236(مطهري،

عمیـق ایمـان ازنشـان کـه یوسفحضرتکالمهمچوناستشیطانیواعمالافکارازدوري
: دارد
یطَانِ منَطَائفمسهمإِذَااتَّقَواْالَّذینَإِنَّ« م فَـإِذَا تَـذَکَّرُواْ الشـَّ رُون هـ صـب201: اعـراف (»م (

دروکننـد یـاد ) راخدا(کنندبرخوردشیطانىپندارباچونکردندپیشههیزکارىپرکهکسانى
. آیندبصیرتبهدم

»وتْهدالَّتیراووفیهتینْهابعهنَفْسوغَلَّقَتوابالْأَبوقالَتتیهعاذَقالَلَکماللَّه ه إِنـَّ
اوبرم،مىپناهخدابه: دادجوابیوسف) 23: یوسف(»الظَّالمونَیفْلحالإِنَّهمثْوايأَحسنَربی

،)کنمآلودهعصیانوستمبهراخودچگونه(کردهعطانیکوومنزهمقامىمرااست،منخداى
. گردندنمىرستگارستمکارانهرگزکه

»ساؤُکُمرْثٌنحفَأْتُوالَکُمرْثَکُمئْتُأَنَّىحشمواومقَدکُمأَنْفُسلاتَّقُـوا و ه وا واللـَّ لَمـاع أَنَّکُـم
القُوهمشِّرِونینَبؤْموتوحیـد ظهورواو،دینبقاىبشر،نوعبقاىازغرض) 223: البقرة(»الْم

دونِ إِلَّاالْإِنْسوالْجِنَّخَلَقْتماو«است،اوپرستش بـعیدراینکـه بـراى نـه ). 56:ذاریـات (»ل
). 2/321المیزان،ترجمه(شوندسرگردانغفلتوغىوادىدررفته،فروفرجوشکمشهوات

توحیـدي اعتقـاد بـه عملوپذیرشروان،سالمتبهرسیدنراهتنهاالهیدیدگاهدرنتیجهدر
اسـالمى تربیـت یابـد، مـى پایانتوحیدبهوگیردمىسرچشمهتوحیدازاسالمىاخالق. است
). 2/249مطهرى،(طورهمین
ورواناخـتالل سـمت بـه راانسـان توحیـدي ضدوالهیغیرعقایدسایردیدگاهایندر
سـالمت بـه منجـر اجتمـاعی وفرديزندگیدرالهیموازینرعایتبنابراینکشاندمیسقوط
.  گرددمیفردرشدوروان

) شناسیخود(خودبهنسبتصحیحشناخت
کنـد؛ دركوجـود عـالم درراخویشواقعىمقامانسانکهاستاینمعنىبهخودشناسى

هو«استجهانکردنبهتروجهانکردنآبادمسئولوهست؛اودرالهىروحازپرتوىاینکه
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نَانْشَأَکُمضِمالْارورَکُممتَع2/285مطهرى،) (61: هود(»هافیاس  .(
ت منْ: «دهدنمىحقارتبهتنکنداحساسراملکوتىخودانسانوقتى کَرُمـ ه لَیـع ه نَفْسـ

هانَتهلَیعواتُهبـه تـن کنداحساسراخودشنفسکرامتهرکسکهداشتیممکرراینکه«شَه
).  22/421دهد (مطهري،نمىذلت

وذهنـی داشـت برآنوذهنـی تصویربهشخصهررفتاروشخصیتاصلیکلیدبنابراین
خـود فـرد ترتیـب بـدین و. اسـت تغییـر قابلتصویراینداردخودشازفردکهاستروحی

. باشدخوددرمانگرتواندمی
خـودت وبـاش داشـته قبـول راخودشناس،براخودروان؛سالمتبرايمهماصلسه

).  371دفیلد،ه(بشناسدهستحقیقتاًکهطورآنراخودآدمیکهدارداهمیتبسیار. باش
ذینَ تَکُونُواولَا). «20: 21الذاریات(»تُبصرُونَأَفَلَاأَنفُسکُموفی«بشناس؛راخود وا کَالـَّ نَسـ

اللَّهماهفَأَنسمهأَنفُسکلَئأُومقُونَها). «19: الحشر(»الْفَاسایهینَأَینُـواْ الَّذآم کُملَـیع کُم أَنفُسـ«
).  105: المائده(

عها إِالَّنَفْـس تُکَلَّفالَ: «باشداشتهقبولراخودت سـی ). «233: البقـره (»و لٌ إِنـِّ اعـی ج فـ
خـودت (پـذیري واقعیـت . بگـذار احتـرام خودوجوديارزشبه). 30: البقره(»خَلیفَۀًاألَرضِ

.  استروانسالمتلوازمازجامعهوخودوجود) باش
دیـدگاه ازانسـان اوسـت کرامـت وانساندینیمعارفحوزهمباحثترینمهمازینبنابرا

قـرار هسـتی هـاي پدیدهدرجایگاهترینباالدررااوکهاستکرامتیوشخصیتداراياسالم
زَّةَ یرِیـد کَانَمن). «70: االسراء......» (آدمبنیکَرَّمنَاولَقَد: «استداده ـ الْعـ زَّةُ هفَللَّ ا الْعـ یعـمج ....

.  خداستخاصعزتوتحکمکهبدانداستعزتطالبکههر) 10: فاطر(
وکرامـت احسـاس وخداسـت ازکـه دریافـت انبیـاء راهنماییومعرفتنیرويباانسان
ازخوداو. نداردوابستگیقابلیتدنیاستدرکهآنچهکهرسیدنتیجهاینبهونمودبزرگواري

آمـدي، (»عینـه فـی الدنیاصغرتنفسهعلیهکرمتمن): «ع(علیامام. استتربزرگنیادهمه
) 226و2/160

اهمیـت وارزشنشـانه همگـی نفـس، بهظلمغفلت،نسیان،فراموشی،خودمثلتعبیراتی
باشـد داشتهخودمهاريوکنترلیخودبایدالهیدیدگاهدرفردبنابراین. استشناسیخودباب

بـه خودبهتوجهشناسیرواندراینکهاستمسلمآنچه. نمایداصالحراخودالزممواقعدرو
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دیـن درکـه حالیدردارداشارهمحیطباوخودباانسانرابطهبهصرفاونیستتربیتدنبال
اسـت دیگرروابطهمهاساسرابطهاینواستمطرحخداباانسانعنوانتحتدیگريرابطه

. شودریزيپیرابطهاینمبنايبربایدايبطهرانوعهرو
قـرآن توجـه موردکهداشتنظردرهمراجنسیتیهايتفاوتبایدشناسیخودبحثدر

دینـى عبـادات واحکـام تنظـیم درعنصـر ایندخالتبردینتاکیدرسدمىنظربههستنیز
فـرد جنسـیت اسـاس براسالم،دردینىعباداتواحکامازبسیارى. داردمسالهاینبرداللت

. دارندمتقابلتأثیریکدیگردرروانوجسمبنابراین. شوندمىمتفاوت
حسیشناختبروحیانیوفطريعقلی،شناختدادنغلبه

شـناخت محـیط، بـا تعامـل درخودوحیانیوقلبیعقلی،حسی،شناختطریقازانسان
شـناخت فطـرت اینکهمورددرهنوزچهگر. ازدسمیبالفعلراخود) بالقوهشخصیت(فطري
در. داننـد مـی گـرایش وشناختساحتدوهردارايراآنبرخیاستبحثگرایشیااست

درمبـادي ایـن ازیـک هـر . استشدهگرفتهنادیدهشناسیرواندرشناختنوعاینحالهر
نتیجـه ودراصـحیح نازصحیحتشخیصدررااشکاراییشويوغفلتگناهدچارکهصورتی
ازآنچهبهصرفاوفرد). 179: اعراف(»یفقهونالقلوبلهم. «دهندمیدستازدرستعملکرد
اسـت قلبـی سـلیم قلب: «فرمایندمی) ع(صادقامام. شودمیمحدودآورد،میدستبهحواس

).  7/254طبرسی،(»باشدسالمدنیامحبتازکه
دوهـر دارايراانسـان فطـرت ایشـان مقولـه؛ ایـن درفطرتکتابدرمطهرياستادنظر
مـورد درانسـان هـاي تشـخیص ازبسـیاري ابزارمالكایندانند،میوگرایششناختویژگی

دوهـر بـه آیـه ایـن ) 8: شـمس (»هـا وتقـوا هـا فجورهافالهم. «استنادرستازدرسترفتار
). 3/539مطهري،(داردداللتفطرت) هیجانی(عاطفیوشناختیبعد

رافـرد فطـري گرایشایندهندهنشانآیهاین): 30: روم(هاعلیالناسفطرالتیاهللافطره
ودرسترفتارهايازبسیاريبهوحیتعالیمسایهدرکهبردمیوحیوایمانتوحید،سويبه

. بریممیپینادرست
ازچشـم بـه عقـل اماخواند،مىشهوترانىسوىبهرااواشجوانىطبیعتدانشجو،یک
لـذت کـه طبیعـت حکمبراستمصلحتکهراعقلحکمانساناندیشد،مىپوشیدنشهوت

وانسانمیانمشتركکهاستشناختى»حسىشناخت) «2/53مطهرى،. (دهدمىترجیحاست
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انسانمخصوصکهاستشناختىوعمقىشناختوعلمىشناختازغیراینواستحیوان
). 10/263همو،. (است

النَّاسِأَفْضَلَإِنَّ«عقَالَونْدعنْاللَّهامیأَحقْلَهعواتأَمتَهونْ «عقَالَ. َ »شَه مـ لَـم ک لـمی
تَهوشَهلَمکلمیقْلَهنْ«عقَالََ »عمغَلَبتَهورَ شَه ظَهـ قْلُـهبـاب ،11/211نـوري، محـدث (»ع

).  الشهوةعلىالعقلۀغلبوجوب
شـکل عامـل شخصیتیخصوصیاتوتربیتشیوهفرد،محیط،درمانیشناخترویکرددر
منطقـی غیـر تفکـرات . اسـت عقلـی وحسیشناخترويبراشتکیهواستشناختگیري
ازانحـراف دیـن کـه حالیدر. داندمیفرديومحیطیعواملتأثیرتحتراروانیفشارعامل

سـالمت ضـامن کهباوريچنینبهرسیدنبراي. کندمیمطرحراآنبهنسبتلتغفوتوحید
از. اسـت دادهارائـه عقـل وحـس بـر عالوهدیگريشناختراههايدیناستروانوجسم
یـا بودنمنطقیتشخیصبرايهاراهاین. باشدمیوحیطریقازشناختوقلبفطرت،جمله
شـناخت عنـوان تحـت تـوان مـی رابـاور ایـن . هستنددینردايشدهتأییدمیزانافکارنبودن

. دادقرارمذهبیدرمانی
نادرسترفتارگیريشکلفکريانحراف)کفر(توحیدازانحراف

درستررفتادرستافکار)ایمان(توحیدبهباور
عـالم بـا بشـر ارتبـاط مختلـف هايکانالهمگیقلب،فطرت،وحی،تعقل،حس،بنابراین

درتغییـر بهمنجرمعارفدرتغییریابدمیراهایشپرسشپاسخمعارفاینبااو. استهستی
پاسـخگوي کـه استمعرفتیمعرفت،نوعترینمهم. گرددمیآدمیرفتارنتیجهدروشخصیت
. روم؟میچگونهکجا؟بهچرا؟ام؟آمدهکجاازباشدبشریاساسسواالت
) شناسیمعاد(مرگیاد

بـا مـرگ اسـالمی بینـی جهاندرواستزندگیازايمرحلهمنزلهبهدینیمتوندرمرگ
پـس گرددمیمتجلیمعاداصلدرکهاخرويحیاتوجاویدزندگیبهایمانداردپیوندمعاد

النَّفْسأَیتُهایا. «استگرفتهقرارتأییدموردپیامبرانسويازکهاستصلیاترینمهمتوحیداز
).  27-28: فجر(»مرْضیۀًراضیۀًربکإِلَىارجِعی«؛»الْمطْمئنَّۀُ

. اسـت آدمـی رفتـار بهدادنجهتدرباورترینموثروتریننافذرستاخیربهاعتقادبنابراین
درغـرق دنیـایی زنـدگی اگراستآخرتودنیامرحلهدودارايانسانزندگیلهیابینشدر
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وگـردد مـی آخـرت ودنیـا درخزيدچارنمایدغفلتخودابديزندگیازفردوباشدلذت
راانسـان بیـنش اعتقاداین. باشددنیادرخزيمصادیقازرفتاردراختاللکهگفتبتوانشاید

فـرد . نگردددلبستهفانیدنیايبهنسبتفردکهگرددمیمنجرودهدمیتغییرزندگیبهنسبت
شـود مـی مسلطبرخودنوعیبهوپردازدمیخودرفتاروافکارکنترلبهاعتقاداینبهتوجهبا

وشـد نخواهـد پـاك وياعمـال ازیـک هـیچ بفهمـد انسانگرددمیمنجرمعادبهایمانزیرا
). 16: لقمان....» (اللَّهبِهایأْت.... خَرْدلٍمنْحبۀٍمثْقَالَتَکإِنإِنَّهابنَیای. «ماندنخواهدپاسخبی

الـدنیا تطلـب أنکاعلموأجلکحلولقبلزادكحصلوسفركاستعد): «ع(حسنامام
گـت مرزمـان رسـیدن ازقبـل رااتتوشـه شو،آمادهآخرتسفربراي......». (یطلبکوالموت

چنـان دنیایتبرايکندمیطلبراتونیزمرگوکنیمیطلبرادنیاتوکهبدانوسازفراهم
) مـرد خـواهی فـردا گـویی کـن عمـل چنـان آخـرت برايومردنخواهیگوییکهکنعمل

).  44/139مجلسی،(
ريپذیمسئولیتحسفرددربلکهنیستآدمیحرکتسربرمانعیمعادبهاعتقادبنابراین

بـه ورودمـانع بهتـرین باوراین. باشدپاسخگوخوداعمالقبالدربایدزیرا. انگیزاندمیبررا
.  استجنسیهايآسیبوانحرافات

جنسیانحرافاتهايآسیببهنسبتشناخت
وآنکنتـرل درعمیقیاثرجنسی،انحرافاتهايوآسیبمنفیپیامدهايدراندیشهوتفکر

کهیادآوربهباشی،) حرامی(لذتدرهرگاه: «فرمایدمی) ع(علیامام. داردعمومیعفتحفظ
خواهـد سـلب روزيکـه باشداشتهخاطربههستی،نعمتیهردراگروشودمیزایلروزي

تـر پایداررانعمتها،یادآورياینزیراباش،داشتهراآنشدنبرطرفانتظارنیزهابالدر. شد
)  3484/ح4شهري،ري.» (سازدمیدورراشهواتو

تحـت دنیـایی مجازاتهاي). 2: نور(».....جلْدةماْئَۀَمنهماواحدکلفَاجلدواْالزَّانىِوالزَّانیۀُ«
بـه تجـاوز گسـیخته، افسـار شـهوت ازآثار. استبازدارندهبهترینقرآن،درورجمجلدعنوان
سـفیلیس سوزاك،ایدز،(واگیردارومقاربتیماریهايبیزنا،یابی،دوستبازي،همجنسعنف،

.  استروانوجسمسالمتازمحرومیتواقعدرو) 133کجباف،(است...) و
جلـو وکـرد اشـباع کـافى حـد بـه راغریـزه تـوان مـى کهتقواستوعفتسایهدرهاتن

هـا هیجانآنازناشىهاىشدنسرکوبوهامحرومیتاحساسوهاناراحتیوبیجاهیجانهاى
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).  19/659مطهري،(گرفترا
قـرار زااسـترس وهیجـانی وضـعیت درپیوسـته راانسـان جنسی،مداومتحریکبنابراین

هايناراحتیوهااسترسها،آشفتگیکند،میتهدیدرافردروانیبهداشتامر،همینودهدمی
. کندمیتامینراجنسیملکابهداشتگرایی،عفتپس. رساندمیاوجبهرااوعصبی

مذهبی-رفتاريهايروش
همـان تجلـی ... وروزهنمـاز، مثـل مـذهبی رفتارهـاي یکسـري شـناخت، بـر عالوهدین

ودسـتورات رفتـاري هـاي روشدر. اسـت کـرده ارائـه نیـز رااسـت، عاطفی–شناختیبستر
. استشدهمطرحعملیهايتوصیه

شـهوت وخشـم بنـده واسـیر اینکهدرعصراینقبلماانانسبادانشوعلمعصرانسان
بدهـد اوبـه رانفـس هـواى ازآزادىاستنتوانستهعلم. استنکردهفرقهیچاستخویش

). 3/356همو،(
جـنس وروحـی، جسـمی هايویژگیازآگاهیوافزایشهاشناختتغییربرعالوهبنابراین

هـاي شـناخت پایـه برنیزرفتاريتمریناتوتغییراتزمندنیاماانسان،نوعواقعبهوومردزن
. هستیمصحیح

سرسختیوصبر
). 35: احزاب.......» (الْحفظَتوفُرُوجهمالحافظینَو...... الصابرَاتوالصابرینَ«..... 
محسوبآنلوازمازدهدمینشانکهاستشدهمطرحفرجحفظکناردرآیهایندرصبر

.  شودمی
ودارخویشـتن شـود مـی مواجـه هـا آنبـا زندگیدرکهاجتماعیتضادهايدرانساناگر
اوروانـی کارکردوگرددمیترپیچیدهبلکهشودنمیطرفبرمشکلتنهانهگاهینباشدصبور

).  2/763دیماتئو،(شودمیتضعیف
صـبر ضد. معصیتازصبروطاعتبرصبرمصیبت،هنگامبهصبر: استقسمسهبرصبر

صـبر : ثالثـه الصـبر ): «ص(اکـرم رسـول . اسـت عفـت شهوات،ازصبر. استتابیبیوجزع
). 2/89کلینی،(»المعصیهعنصبروالطاعهعلیصبروعندالمصیبه

فـرد نتیجـه دراسـت بخشلذتشهوتواستشهوتبامعصیتچون: معصیتازصبر
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.  باشدخودداروصبورباید

ازغیـر قـرآن فرهنـگ درصـبر وداردکراهتآنازانسانکهچیزيتحملمعنايبهصبر
حساببههیجانیروشراصبرامربدودرشاید). 169-7/170آملی،جوادي(استسکوت
نـو ازراخـود حرکتونمایدتدبیرتواندمیآنگاهرسیدآرامشبهفردوقتیصبربااماآورید
آمـده میانبهسخنحرکتوحجازصبرازبعدآندرکهالبقره153-158آیهطبق. کندآغاز
.  نیستسکونمعنیبهصبرگفتتوانمی

ملـومین غیـر فـانهم ایمـانهم ملکتمااوازواجهمعلیاالحافظونلفروجهمهموالذین«
در(رااندامانشـ کهکسانیهمانو) 5-7: مومنون_»العادونهمفاولئکذلکوراءابتغیفمن
درکـه اند،شدهمالک) کنیزاناز(آنچهیاهمسرانشانمورددرمگرکنند،میحفظ) جنسیامور

آنـان تنهـا پسجویند،اینازترفراکهکسانیشوند،نمیسرزنش) مواردایندر(آنانحقیقت
.» تجاوزگرند

مـن اهللایغنـیهم حتـی نکاحـاً یجدونالالذینولیستعفف: «فرمایدمینورسوره33آیهدر
نیـاز بیفضلشبهراآنانخداوندتاکنند،پیشهعفتبایدندارندازدواجوسیلهکههاآن»فضله

وهسـتند کشـنده بیمارهـاي نفسـانی، هـاي خواسـته وهاشهوت: «فرمایدمی) ع(علیامامکند
). 1/72آمدي،(،»استهاآنبرابردرپایداريوصبرهاآندوايبهترین

شـهوات ازدوريوخدابندگیوطاعتدرصبرروایاتدرصبرمصادیقازیکیبنابراین
.  استانسانحیوانی،وغریزيتمایالتو

نماز
).  45: عنکبوت«(......والْمنکَرِالْفَحشَاءعنِتَنْهىالصلَاةَإِنَّ«...... 

واْ لَاءامنُواْالَّذینَیأَایها« خُتَتَّبِعـ اتطَانِ طُـوی ن والشـَّ مـ تَّبِـعی اتطَانِ خُطُـوی ه الشـَّ أْمرُ فَإِنـَّ یـ
شَاءواداشـت منکـرش وزشتکاربهاورفتشیطانپىازقدمبهقدمکسهر) 21(».... بِالْفَح

).  15/127طباطبایی،(
کـه کسـانى 35: احـزاب (»الذَّاکراتوثیراًکَاللَّهالذَّاکرِینَوالْحفظَتوفُرُوجهمالحافظینَ«
هسـت نیـز حـج ونمـاز شاملذکراینوقلب،باهموزبانباهمکنند،مىبسیارراخداذکر

). 16/470همو،(
ازايبهـره خداازدوريجزنداردبازفحشاوفسادازرااونمازشکهکسی: «اکرمرسول
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برِ استَعینُواْآمنُواْالَّذینَأَیهایا«114-115: 1385،4آملی،جوادي(»بردنمینماز الَةِ بِالصـ الصـو
: 18التوبـه ،162: النساء،83–45: البقره: مرتبطآیاتسایر)153: البقره(»الصابِرِینَمعاللّهإِنَّ
. 55: المائده،55: مریم،31: ابراهیم،5: 11

ایـن . نمایـد مـی خضـوع خـدا دربرابـر برد،میپیخداعظمتبهمازنباانسانکهآنجااز
.  شودمیرهنموندرستهمچنینوعباديرفتارهايبهراانسانشناخت

روزه
» .....ینَوئمالصوتئمالصینَوظالحافمهفُرُوجوظَتاف35: احزاب(»...الْح  (

کناردرمولفهدواینتاثیروارتباطنشانهآیهسیاقردفرجحفظکناردرروزهگرفتنقرار
. استهم

کـه آنچـه هـر از) قلبوفکر(درونوجوارحواعضاحفظوغذاازکشیدندستروزه
. شـود مـی یـاد گناهعنوانتحتآنازکهگرددمیويتشویشبهمنجرواستمضرفردبراي
تملـک وتعقـل معنـوي، تالشباداري،رروزهد: «فرانسويفیزیولوژیستکارلالکسیسدکتر
جنسیغرایزکاهشوخوابیکمگرسنگی،بایدبا. کردحفظرابدناعمالتعادلتوانمینفس

). 14اصفهانی،(آوردوجودبههماهنگیروانوجسمبینوشدهمسلطنفسبر
: فرمایـد مـی ) ع(صـادق امامچنانکهاست،شهوتهیجانوغرایزطغیانموجبپرخوري

هیجـان وقلبقساوتعاملپرخوري،زیرانیست،پرخوريازترمضرچیزيمؤمنقلببراي
).  21/49نوري،محدث(استشهوت

روزه. گـردد میروانسالمتتقویتووخودسازينفستزکیهبهمنجرداريروزهبنابراین
آرامـش انسـان درهبیمـذ اعمـال نتیجـه در. باشدمینفسبرتسلطوخودآگاهییعنیداري

حـل بهکمکوخدابهنزدیکیها،تنشمهارراحتی،احساسخودشکوفایی،فرصتهیجانی،
واسـت روانیآرامشبهمنجرخدایاد. خداستیادبراياعمالاینهمه. نمایندمیمشکالت

فـرد خـدا یادزیراگیردمیقرارتنگیوسختیدرگرداندرويخدایادازکههرآمدهقرآندر
همـراه بـه ناکـامی کـه زندگیلذایذبهصرفتوجهجايبهوداردمیبازهاتنشوامیالازرا

. گرددمیخدابهتقربوفردرابطهتقویتبهمنجرهستندتنیدگیبهمنجرودارند
الگوگیري

سـالم الگوهايباسازيهمانندبرايبسترسازيتربیت،تحققراهکارهايترینضرورياز
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رامناسـبی بسـتر ونمایـد میریزيپیفرددرراپایداريشخصیتکاملالگويعرضه. است
درناپایـداري شخصیتشودبحراندچارالگوگیريدرفرداگر. آوردمیفراهمشکوفاییبراي

لَکُـم کَانَـت قَد«).21: االحزاب.....» (حسنَۀٌأُسوةٌاللَّهرسولِفیلَکُمکَانَلَقَد«گیردمیشکلاو
. 56و41،51: مریم: آیاتسایر). 4: الممتحنه(»معهوالَّذینَإِبرَاهیمفیحسنَۀٌأُسوةٌ

شخصـیتی بـه الگونیزانسانمورددر. استمدلونمونهوسرمشقوطرحمعنايبهالگو
بـه آنازقـرآن در. اسـت قلیدتشایستهخصوصیات،برخیبودندارادلیلبهکهشودمیگفته
.  استشدهتعبیرقدوهواسوه

الگـو دیگرانازرارفتارهاییفردآنطیکهاسترفتاريمشاورههايتکنیکازالگوسازي
بـه روشایـن شودمینامیدهمستقیمغیرتقلیدویادگیريهمانندسازي،عنوانتحتکهگیردمی

،1973جورجوداستین،1974هاسفورد،(بیازمودرامطلوبرفتارهايتاکندمیکمکمراجع
).  1385،296آبادي،شفیعنقلبه

انسـان رفتـاري وشـناختی ابعادتقویتدرکههستندانسانیالگوهايبهناظرقدوهواسوه
انسـانی بـه واقعیـت بهرسیدنورشدمسیردرانسان. استیادگیريهايپایهازتقلید. موثرند

نظـر ازهـایی نمونـه وهانمادارائههاقصهبیاناهدافاز. برساندرشداینبهرااوکهداردنیاز
.  استعملیوفکري
»ملْنَاهعجۀًومونَأَئدهرِنَاینَابِأَمیحأَوو هِملَ إِلَـی عـف رَات بنـابراین ). 73: االنبیـاء .......» (الْخَیـ
الگـو دارايالهیکماالتکسبوشخصیتتعالیورشدراهدرویژهبهزندگیدربایدانسان
.  باشد

جنسىشهوتازاینکهدلیلبهنهکنندنمىزنا. است»عصمت«پیامبرانمختصاتجملهاز
ویقـین درجـه وبیـنش نـوع معلولپیامبراننکردناشتباهونکردنگناهاینکهیاواستخالى
وپاکانبهمحبتوعشق). 2/158مطهري،(استصحیحشقهمینتنهاالبتهآنهاست؟ایمان
حرکـت بـه بـراى وتربیـت بـراى اسـت اىارزندهبسیارعاملواستانسانسازکهحقاولیاء

). 3/272همو،(هاروحیهکردنرووزیروهاروحآوردن
حجابحفظ

ازاعـم مردوزنمیانحجابدربارهتربیتیهايتکنیکوهاروشقرآن،تربیتیسیستمدر
. اسـت زنـدگی مختلـف هـاي عرصهدرگروهدواین،)عینغض(نگاه-رفتاري-کالمیروابط
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دوسـت عـدم زنا،عدمخودنمایی،عدم: سیستمایندرجنسیتربیتفرایندازمهمیهايجنبه
مفهـوم گسـتردگی نشـانه مـوارد ایـن ). سـحق لواط،(بازيجنسهم،)اخدونمخلدات(یابی

تحـت هـا ایـن همـه و. نیستظاهريپوششمعنايبهصرفاواستقرآنیدیدگاهدرحجاب
. هاسـت اضطراباینهمهازرهاییمنشاپیشگی،عفاف. یابدمیمعناعفتوحیاحفظعنوان

غـض مـن : «انـد فرمودهنیزبارهایندر) ع(علی. استعفتحفظحجابمسالهدراصلپس
نوري،محدث(گرددمیآسودهقلبشبندد،فرونامحرمازرانگاهشکسهر»قلبهاراحطرفه،

14/271  .(
: فرمایـد مىکهاستاحزابسورهاز53آیهرفتهکاربه»حجاب«کلمهآیهآندرکهاىآیه

»نَّاذاوألْتُموهتاعاًسألومنَّفَاسنْهمراءجابٍونیازىدمورکاالىومتاعهاآنازاگریعنى»ح
. بخواهیدهاآنازپردهپشتازکنیدمىمطالبه
..» ابصـارِهنَّ منْیغْضُضْنَللْمؤْمناتقُلْ. …ابصارِهممنْیغُضّواللْمؤْمنینَقُلْ: «»حجابآیه«

. آخرالىجالبیبِهِنَمنْعلَیهِنَّیدنینَ: فرمایدمىکهاحزابسورهآیهیا
کادردروخانوادگىمحیطبهدیگر،نوعچهولمسىوبصرىچهجنسى،التذاذهاىانواع

سیسـتم برخالف. باشدفعالیتوکاربراىمنحصراًاجتماعیابد،اختصاصبایدقانونىازدواج
اسـالم آمیـزد مـى هـم بـه جنسـى جوییهـاى لـذت بـا رافعالیـت وکارکهحاضرعصرغربى

). 19/456همو،(کندتفکیکیکدیگرازکاملًارامحیطدواینخواهدمى
ع بِـالْقَولِ تخْضَـعنَ فَلَـا اتَّقَیتنَّإِنِالنِّساءمنَکَأَحدلَستنَّالنبیینساء«: کالمیحجاب طْمـفَی

). 32: احزاب(»معرُوفًاقَولًاقُلْنَومرَضقَلْبِهفىِالَّذى
لحلمایبلُغُواْلَمالَّذینَوایمانکم ملَکَتالَّذینَذنکُمالیستءامنُواْالَّذینَیهایأَ«: رفتاريحجاب

ابکُم تَضَعونَحینَوالْفَجرِصلَوةِقَبلِمنمرَّاتثَلَاثَمنکم  یـنَ ث الظَّهِیـرَةِ مـن و مـ د عـلَوةِ ب صـ
شَاءثَلَاثُالْعوعات58: نور. (»...ر .(
بـه هنـوز کـه کسانىوایدشدهآنانمالکشماکهکسانىبهبایدداریدایمانکهکسانىاى

هنگامهنگام،سهاینورودکهاجازهشماازوقتسهروزشبانهدردهیددستوراندنرسیدهعقل
).58: نور(شوندوارداجازهبدونتوانندمىآنازپسواستشماخلوت

»لَغَإِذَاوالْأَطْفَلُبنکُمملُمالْحساتأذنوافَلْیتکَمینَأذناسنالَّذمهِملچـون و). 59: نور(»....قَب
آنـان یاو(ایشانازقبلبردگان،نامکهچنانبگیرند،دخولاجازهبایدرسندعقلبهکودکانتان
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گرفتند،مىهاجاز) رسیدندرشدحدبهایشانازترزودکه

ؤْذَنَ انْالّـا النَّبِـى بیـوت التَـدخُلوا امنواالَّذینَایهایا« یـ لَکُـم ........نَّ اذاوأَلْتُموه تاعـاً سـم
). 53: احزاب(»......وقُلوبِهِنَّلقُلوبِکُماطْهرُذلکُمحجابٍوراءمنْفَسئَلُوهنَّ

خانـه دربایـد انسانکهاسترفتارىوخانوادگىسننبهراجعهآیایندرحجابدستور
خواهدمىچیزىاگربلکهشود،زنانجایگاهواردنبایدمرددستوراینطبق. باشدداشتهدیگران

).  19/498همو،. (بزندصدادیوارپشتازبایداوستاحتیاجموردو
»واالوالزِّنىتَقْرَبشَکانَإِنَّهۀًفاحوبِیلًاساءس«  .

بِیلًا ساءو: «نشویدهمنزدیکشفرموده فسـاد بـه کـه اسـت زشـتى روشروش،ایـن »سـ
وساختهمختلرااجتماعنظامکلىبهوشود،مىمنجراجتماعشؤونهمهفسادهمآنجامعه،

یفْعلْمنْوزْنُونَیالو«فرمودهمؤمنینصفاتضمندروکند،مىتهدیدنابودىبهراانسانیت
کلْقَذلأَثاماًیفضاعیلَهذابالْعموۀِییامالْقوخْلُدییههاناًفنْإِلَّاممتابنَوآملَ و مـلًـا عمع

). 13/117طباطبایی،) (68: فرقان(»صالحا
الَ لَتَأْتُونَإِنَّکُم) 80...... (الْفَاحشَۀَأَتَأْتُونَ...... « ن ةًهوشـ الرِّجـ ونِمـد اء لْ النِّسـ بـ أَنـتُم مقَـو

).  81:اعراف(»مسرِفُونَ
: فرمایـد مـى بعـد آیـه دراینکـه دلیلبهاست،لواطعملفاحشهازمراد»الْفاحشَۀَأَتَأْتُونَ« 

کـه آنجـایى ازراعمـل ایـن و،مـردان بـا نامشروععملازاستکنایه. »شَهوةًالرِّجالَلَتَأْتُونَ«
رِفُون قَومأَنْتُمبلْ«:فرمودهونامیدهاسرافاست،فطرتقانونازانحرافوتجاوز سـهمـو، (» م

8/232 .(
انسـانیت عـالى مقامـات دنبـال دیگـر وشـود مـى شخصانسانىاخالقدرفسادمنشأزنا

رازنـا تـرك قـرآن بنـابراین ). 4/243ي،مطهر(استغریزهایناشباعدنبالهمیشهورودنمى
.  استکردهواجبها،نسبسالمتونگاهدارىبراى

: فرجحفظوعینغصیابی،دوستزنا،بهمربوطآیاتسایر
» ....ناتصحرَمغَیحاتسافمالوذاتتَّخنهوعفیفکنیزانباپس) 25: نور(» ..... أَخْدانٍم

) 25: نور(کنیدازدواجموالیشاناجازهباالبتهگیررفیقوزناکار
مهریـه جاىبهکه-رااجرتشاناینکهبشرط» ...... أَخْدانٍمتَّخذيالومسافحینَغَیرَ........ «

). 5: مائده(گیرى،رفیقوزناکارىنهپارسایى،بهآنهمبدهید،-استدائمىزندر
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م أَزکـی ذلکفُرُوجهمیحفَظُواوأَبصارِهممنْیغُضُّواللْمؤْمنینَقُلْ« إِنَّلَهـ ه بِمـا خَبِیـرٌ اللـَّ
-31آیـه نـور سـوره (»...فُـرُوجهنَّ یحفَظْنَوأَبصارِهنَّمنْیغْضُضْنَللْمؤْمناتقُلْویصنَعونَ

بگـو ایمانبازنانبهوگیرند،فرو) رماننامحبهنگاهاز(راخودهايچشمبگومؤمنانبه) 30
.  کنندحفظراخویشدامانوگیرندفرو) آلودهوسنگاهاز(راخودهايچشم
هـر دروکـس همـه بـراي حجاببهمربوطموازینرعایتشده،مطرحآیاتبهتوجهبا

قـرار فشاردررافردوبیدارراشهوتغریزةتهییج،وتحریکاست؛ضروريوالزمشرایطی
وشـود میکشیدهفسادوگناهبهنماید،استفادهشرعیغیرواخالقیغیرهايراهازاگردهد؛می
سازد،میجديآسیبدچاررافردروانوجسمجنسیغریزةفشارننماید،شهوتاطفاياگر
تمـاعی واجفرديبینروابطدرسالمبستريایجادبهمنجرقرآن،تربیتیهايروشاجرايپس

بهمربوطوحجابعفافبحثقرآنیدیدگاهدر. شودمیجنسیاختالالتودرمانپیشگیريو
وانحـراف آسـیب معـرض دردوهـر ازاینکـه نشـان مسالهاین. شودمیومردزنقشر،دوهر

.  آنهاستدويهرتوجهموردنیزتکالیفپس. دارندقرارجنسی
ازدواج
اسـت ازدواجبـا تنهااست؛ازدواججنسی،غریزةمهارونتأمیراهاصلیترینوترینطبیعی

. شودمیتعدیلویافتهکاهشجنسیغریزةفشارصحیحوکاملطوربهکه
»نْومهاتایخَلَـقَ أَنْء نْ لَکـم مـ کُم ا أَنفُسـ اجـوکُنُواْ أَز ا لِّتَسـ هـإِلَیلَ و عـنَکُم ج یـةً بدو مـو

ناقص،نفسهفىزنومردازیکهرآرى. آفریدزوجخودتانجنساز). روم: 21(»......رحمۀً
همـان حالـت ایـن واسـت، کمـال بـه مشتاقناقصىهرچوناست،دیگرطرفبهمحتاجو

). 16/249طباطبـایی، (استشدهنهادهودیعتبهطرفدواینازیکهردرکهاستشهوتى
).  19/672مطهري،(داردفرقطبیعىمیلوشهوتبا»رحمت«و»مودت«قرآن،آیهدر

کامیابیهـاى انتقـال البتـه بدانیم،شهوتاعمالبامساوىرازندگىدرمسرتواگرخوشى
همـو، (داشـت خواهـد بیشـترى مسـرت ولـذت بزرگاجتماعبهخانوادگىکانونازجنسى

19/648  .(
جنسـی غریـزه اطفـاي برايقرآنتاییدموردهايروشازیکیازدواجگرچهکهحالیدر
هـدف مطهـري شـهید دیـدگاههاي وطباطبـایی عالمهتفسیريهاينظریهوآیهطبقامااست
این. خداستبهتقربوبندگینهایتدرووجامعهفردرشدورحمتومودتازدواجغایی
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.  استمکاتبسایردیدگاههايباالهیدیدگاهتفاوتنقطه

اجتماعیحمایت
»واْوحىأَنکاممنکُمالْأَیینَوحالنْالصعبادکُمموائکُمکُونُواْإِنإِمیفُقَرَاء هِمغْـنی ه ن اللـَّ مـ
هنکـاح بـه راخودشایستهبندگانوکنیزانوشوهربىزنانوزنبىمردانبایدالبتهو....» فَضْل

ونیـاز بـى راآنـان خـود فضـل ولطـف بهخدافقیرندزنانونمرداآناگردرآورید،یکدیگر
).  32: نور(فرمودخواهدمستغنى

فشـارهاي برابـر دررافـرد سپريهمچوناجتماعیحمایت) 1997(معتقدندبرنوبارون
شـبکه درعضـویت عـاطفی، حمایـت شـامل حمایـت اینوکندمیحمایتبیرونیودرونی

بـه ،1990پیـرس، ساراسـون، ساراسون،(باشدمیاطالعاتیوعالیيارزشمندخوداجتماعی،
). 102جاللی،نقل

:  جامعهپایینطبقاتازحمایت
»وففتَعسینَلْیونَیجِلَاالَّذادکاَحنتىحیغْنمیهناللَّهمهفَضْلینَوتَغُونَالَّذبیتَابا الْک مـم

لَکَتممأَیانُکُمموهبإِنْفَکاَتتُمملعیهِمیراًخَفمواتُوهنءالِممىاللَّهالَّذاتَئکُمءواْ لَـا و تُکْرِهـ
کُماتفَتَیلىعنَإِنْالْبِغَاءدنًاتَحأَرتَغُواْصلِّتَبرَضیعاوةِالحنْی33: نور(»....الد .(

خواستارکهکسانىمملوکانتانازوکنندسرعفتبهندارندکردننکاحوسیلهکهکسانىو
خـدا مـال ازوبپذیریدراپیشنهادشانخویشنددسترنجازخودبهاىپرداختوخویشآزادى

خـاطر بـه باشـند عفتداراىخواهندمىکهراخودکنیزانوبدهیدایشانبهکردهعطایتانکه
). 33: نور(یدوامدارزناکارىبهدنیامال

رااجتمـاعی حمایتانواعونسااحزابنور،هايسورهویژدربهمتعدديآیاتدرخداوند
.  استکردهمطرحومردزنبینسالمروابطایجادمسالهدر

یکـدیگر بـا هـا قلـب پیونـد ودوستیرابطهایجادبهمنجریکدیگربهنسبتافرادحمایت
اعضـاي ازفـرد کـه اسـت پشـتیبانی ودلگرمـی ازعبارتیاجتماعحمایتبنابراین. گرددمی

. کندمیدریافتزندگیدرخودنوعانهموهمکارانودوستانخانواده،
هنگـام بـه بیمـاري بـه ابـتالء کـاهش دررااجتمـاعی حمایتمفیدتأثیرچنديمطالعات

نقـل بـه 1980نچ،فـر هـوس، الروکو،،1976کوب(اندساختهمستندروانیفشاربارویارویی
). 167شکرشکن،
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شناسـی رواندردرمانیگروهبهشبیهکهدینیفرهنگدراجتماعیحمایتمواردجملهاز
خـوان روضهیکرهبريتحتکوچکگروهیکمراسم،ایناستروضهمراسم. استغربی

شکـاه روانـی، شـدید تخلیـه آنپیامـدهاي جملـه از. آوردمـی رويرفتـاري آداببرخیبه
اساسـی طـور بـه هنـوز مراسـم ایـن بالینیبالقوهظرفیتمتأسفانهاماباشدمیروانیفشارهاي

). 184وبري،کیم(استنشدهبررسی
وعرفانیوالهیدنیايدربردنپناهوآرامشیافته،تسکینصداينفس،بهاعتمادوتوکل
. دهدمیافزایشاررفتوبیانرادرکنندگانشرکتهمدلیوبنديپايوهمبستگی

رُ إِنَّما«استآرامسازيجهتعاملیخودمساجدوهازیارتگاهدرمراسماینبرگزاري مـعی
اجِدسمنْاللّهنَمآممِبِاللّهوالْیرِومسـاجد اتخـذوا و): «ص(اکـرم پیـامبر ). 18: التوبه....» (اآلخ

).  83/351مجلسی،(»بیوتاً
وگـردد مـی انسـانی حمایتویکدیگرمشکالتوضعازافرادآگاهیبهمنجراجتماعاین

منجر... وقربانینذر،اطعام،مثلگروهیهايبرنامهبردمیباالراافرادنفسبهاعتمادنتیجهدر
روزه،نمـاز، مثلجمعیدستهفرائضومذهبیودینیمراسمانجامکهاستنگرانیکاهشبه

. گرددمیروانیآرامشویجانیهتخلیهبهمنجردعا
جمعـی عبـادات درمسـتمر، امیـدواري ایجـاد ودرماندگیوتنهاییاحساسازپیشگیري

/1همکـاران، وموسـوي (هستندروانیآرامشایجاددرموثرعواملازهمگیشودمیحاصل
278 .(

شـرایط دررادافـ گروهـی حمایترويتوانندمیاندمذهبیاجتماعاتبهمتعلقکهآنهایی
رهبـران دادهنشـان تحقیقـات همچنـین ) 2002نیکـوالس، ونیکـوالس (کننـد حسابسخت

روحـانی رهبـران بنـابراین . هسـتند روانیسالمتمقدمخطفعاالنمذهبیاجتماعاتروحانی
). 61ساعد و روشن،(ببیندراالزمآموزشموردایندرباید

روابـط بـروز بـه منجـر باالکیفیتبااجتماعیحمایتازنبودنوبرخوردارتنهاییبنابراین
ازیکـى . شـود مـی جامعهدرآلودگیوبیمارافرادسويازکاذبهايحمایتجذبوناسالم

بـودن آلـوده شـود مـى معنویاتهمهودینوخداازمردمتنفّرواعراضموجبکهچیزهایى
ازبایـد دینـداري بـراي بنابراین. ستاهواپرستىوپرستىشهوتدرافرادشدنغرقومحیط

.  گرفتکنارهپرستیشهوت
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فـراهم راصـفتى حیـوان وپـرورى تـن وشـهوات تحریکموجباتهموارهآلودهمحیط

هنـرى، وعلمـى واخالقـى ودینىازاعممعنوى،هاىجاذبهاستشهواتاسیرآنکه. کندمى
).  3/403مطهري،(داردتأثیراودرکمتر

ازاعـم افـراد، همـه وهـا ارگـان همکارينیازمندقرآنیدیدگاهدرجنسیتربیتجهنتیدر
مـالی، هـاي حمایـت آسان،ازدواجاسبابایجاد. استواجتماعیفرديمیانفردي،هايروش

وجسـمی، روانیبهداشتوسالمتبهرسیدنوحرکتبرايوجامعهخانوادهسويازعاطفی
.  استوضروريالزم

مذهبی–) هیجانی(عاطفیروشهاي
بـا مواجهـه درراانسـان توانـد مـی روابـط ایـن دیناولیايوخداباعاطفیارتباطنوعی
). 2/750دیماتئو،(رساندیاريهاآنحلومشکالت
. اسـت آدمـی شخصـیت مهـم عناصرازوکندمیایفاانسانزندگیدراساسینقشعاطفه

ورفعسویکازحوزهایندردینداردقرارانساناساتاحسحوزهدرکهاستآثاريمنظور
اضـطراب، تـرس، : مثلاستانسانکنترلازخارجکههاییزمینهدرویژهبهرنجودردتخفیف

عشـق، امیـد، آرامـش، : مثـل شـود مـی مثبتعواطفبهمنجردیگرازسويو. ناکامیبیقراري،
.  واستقامتقدرت

ذکر
رهگـذار درخـود بردنیاداز. استعارفانهسلوكوسیرهايراهازخداباعاشقانهارتباط

. بردمیبینازراقلبزنگارآنتداوموخدایاد
 ......»ظینَوالْحافمهفُرُوجظاتوالْحافرِینَوالذَّاکیـراً اللَّهکَثو رات35: احـزاب (»الـذَّاک (

ونمـاز شـامل ذکـر اینوقلب،باهموزبانباهمکنند،مىبسیارراخداذکرکهکسانىیعنى
اگـر وسـازند مـى دورراشـیاطین همـزات وهـا وسوسهخدایادباهاآنآرى. هستنیزحج

). 17/312شیرازي،مکارم(آیندمىبرجبرانمقامدرفورازده،سرآنانازلغزشى
عمـل وفکرازخالىذکربنابراینعمل،مقدمهفکرواست،فکرنشانهذکرحالهربهاما
اعـرض منکندمیمعرفیذکرازاعراضراانسانبرايسختیآمدنبوجودعلتقرآن. نیست

ذکـر اصـل بنابراین. گیردمیآرامهادلخدایادباتنهامقابلدر. ضنکامعیشاًلهفانّذکريعن
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دلدردارددوسـت کـه ايکلمـه هـر هبسـت چشمانبافردآرمیدگیدربودن،خدایادبهیعنی
هـر کـردن دورهدفواقعدر. کندفکرکنندهنگرانافکاربهنبایدتکرارزمانوکندمیتکرار
. باشدمییابد،میراهاوذهنبهآرمیدگیتجربهخاللدرکهکنندهنگرانافکارگونه

دراذکاراینزیرابیشتر،مراتبهببلکهباشدداشتهتواندمیراتأثیرهمیننیزدیندراذکار
. رسـد مـی آرامـش بـه انسـان رابطـه ایندرودارنداساسینقشخداوندباانسانرابطهایجاد

همـین دریوگا،مثلمناسکبرخیحتیوهانیایشبرخیوحرکاتوهاورزشبرخیامروزه
دیناصلیهدفکهالیدرحدهدمینجاترااوتنشازودهدمیآرامشانسانبهراستاست،

.  استهدایتلوازمازکهداردتربیتنامبهدیگريهدفواستهدایت
درهسـتند آرامسازيدنبالبهتنهایوگا،مراقبه،تلقین،مثلشناختیروانروشهاينتیجهدر
سـپس ووخـدا بهایماناسالمیتربیتدرگاماولین. استالهیتربیتدنبالبهدینکهحالی
رفتـاري وانگیزشیشناختی،بعدتنظیمآندنبالبهوبینیجهانمختلفزوایايازآنرشگست

.  است
رنـگ کـم آندرفعاالنهشناختعنصرواستناپایدارتحولیصرفاًتلقیندیگرسوياز
یـک بـراي متربـی امـداد اسـالمی، تربیتکهحالیدر. استکردهعملمنفعالنهبیشترواست

بینیجهاناساسبرويکنشوگرایشونگرشدرتغییراتمنظوربهوشناختیرپایداتحول
شـاملی، (اسـت رفتـاري مـنش یـا وایدهیکتحمیلتلقینوالقاءاست،اسالمارزشینظامو

15-14  .(
نقشفردکهتازمانیشناسیرواندریوگاومراقبهچهواسالمیذکرروشدرچهبنابراین

داشـت خواهـد عاطفیوهیجانیجنبهصرفاًباشدنداشتهمهاريخودونترلیکخوددرفعالی
وانبیـاء چـون مربیـانی کمـک بافردکه. استمحوريـمراجعبراسالمیتربیتکهحالیدر

. رسدمیخودشکوفاییوشناسیخودبهالهیاولیاء
نیـز دیـن تربیـت فهـد واقعبهکهشودمیمنتهیخدایابیبهسرانجامشکوفاییخوداین

نـدارد هـدف اصلبامنافاتینسبیرفاهبهرسیدندرروانیسالمتتأمینچهگراستهمین
وزکـات ونمـاز بـراي راخـود بنـدگان خدا. «استتربیتاهدافازیکیروانیآرامشزیرا

هـا چشـم وآرامهـا آنجـوارح واعضاتااستکردهحراستواجب،روزهگرفتندرمجاهده
). 192دشـتی، (»بنـدد بـر رخـت آنازتکبـر وگـردد خاضـع هاقلبوآرامهانفسوعخاش
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وشـناخت رامفـاهیم بایـد ابتـدا تطبیـق بـراي واسـت رفتارباتطبیقبراياذکاراینبنابراین
. دادتغییررارفتارشناخت،براساس
دعا
خواسـته ودعـا او) 77: قـان الفر(کـرد نمیشمابهاعتناییهیچنبودپروردگارمدعااگربگو
خوانـدن ،»لکـم اسـتجب ادعـونی «اجابتشرطهاوتن) 186: البقره(کندمیاجابترابندگان
.  اوست

وپروردگـار بـا معنـوي رابطـه زیـرا دهـد میکاهشرااسترسالهیدرگاهبهتضرعودعا
درراآنچـه کننـده دعـا . گـردد میفردقوينفسبهاعتمادوارادهبهمنجرالهیرقهبادریافت
هیجانگونهبدینوکندمیبیانآزادانهرااندیشدهمیکهآنچهبهودادهرخويزندگیگذشته

. نمایدمیتخلیهراخود
گـو بـاز راخـود زنـدگی وقـایع درمـانگر مقابـل درمراجعنیزدرمانیروانومشاورهدر

افکـار، بیـانگر هاواژهبیندیشدخودرفتاروتحالتغییردرتاشودمیخواستهاوازونمایدمی
مراجعهستندروشنوصریحهاواژهنیزدعادراستمراجعرفتاريعاداتوهاارزشعقاید،
خداوندخواستطبقرارفتارشنیزکنندهدعادهد،میتغییردرمانگربرنامهطبقراخودرفتار

). 85خدیوي،(دهدمیمعناوجهت
افراددرمانیرواندرروشاین. بوددرمانیروانودرمانیدعامشترکاتازخشیبهااین

هـا موقعیـت درافـراد کهیافترواجحديبهقربانی،نذر،دعا،گفتبایدچهاگر. داردکاربرد
ازواقـع بـه نیستندحلراهدنبالبهخوددرونیهايتنشکاهشازبعدوکنندمیعملمنفعل
مقابلـه درضـعف بهمنجرمعجزه،وقوعبرايالتماسصرف. گیرندمیبهرهمدارنهیجامقابله

بنـابراین . باشـد داشـته فعـال شـرکتی مقابلـه فراینـد دربایدنیزخودفردنتیجهدرشدخواهد
وافـزایش استرسکاهشدعاازاثراتنبایدگرچه. شودشناسیآسیببایدنیایشودعافرهنگ

فراموشرابیرونیودرنیفشارهايبامقابلهبرايباالدرونیقدرتفتنیاوبینیوخوشامید
.  شوددادهآموزشبایدوجمالتکلماتبکارگیريودعاکردنونحوهارتباطنوع. کرد

مسـتجاب بیکـار دعـاي ونیستنافذتالشبدوندعاپساستکوششنظامهستی،نظام
زیـرا داردمنافـات دعـا درتوحیـد بـا نیـز یشخـو کاربرتکیه) 7/124عاملی،حر(شودنمی

بخواهـد رامطلوبهماوازوگیردکاربهخداونداذنبهراوسایلانسانیعنیدعادرتوحید
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). 2/422آملی،جوادي(
تـأثیر توسـل، . باشـد مـی شـیعیان عقایـد ازکهاستبیتاهلبهتوسلهادعاانواعازیکی

سـایر ازبـیش تصـرف قـدرت هستینظامدرکهکسانیبارابطهقراريبرداردخاصیروانی
طبیعیماوراءنیرويبهعاطفیبعددررافردهستندواالاخالقیصفاتدارايودارندهاانسان

تنهـایی احسـاس فردحالتایندرداردفراوانتوجهفردبهمتقابلطوربهکهسازدمیدلبسته
).  2/762دیماتئو،(کندنمی

گناهاحساسدرتعادلظحف
کـه استگناهانى«،»ذنوب) «193: عمرانآل...». (اتنَایِّسعنَّاکَفِّرْوذُنُوبنَالَنَافَاغْفرْربنَا«... 

انسـان، توجـه ازشـدن پوشاندهباکه»باشدمىفردبرروحىیاجسمىتبعاتىواثراتداراى
ویأسازکه. آیدمیپدیداجتماعىوفردىالیتهاىفعدرمعنوىشعفوشوقوروحىنشاط

وگسـترده ذنـوب اثـر دایـره کـه چنـد هـر نمایدمىنهىشدیدا»ذنوب«ازآمدهپدیدناامیدى
ه رحمۀِمنتَقْنَطُواْلَاأَنفُسهِمعلىأَسرَفُواْالَّذینَیاعبادىقُلْ«: باشدانگیزهول ه إِنَّاللـَّ رُ اللـَّ غْفـی

االذُّنُوبیعمجإِنَّهوهالْغَفُوریم311پورفر،نقی) (53: زمر(»الرَّح .(
جملـه ازنمایـد رويزیادهکهصورتیدرداردجبرانفرصتفردگفتبایدبخشایندر
. باشدمیشد،خواهدافسردگیواضطراببهمنجرکهشدیدهايترس

تـرك ازناشـی گنـاه احساسکهاستمسألهاینگیردقرارمدنظراینجادربایدکهاينکته
تخریبـی حالـت ومنفـی باردارايموارديدراماشود،میارزیابیمثبتگرچهالهیدستورات

شـدن، تلـف بهمنجرکهعاملیراآنوشده،ارزیابیمنفیاحساس،اینشناسیرواندر. است
توانمیراگناهبهنسبتفکرطرزاماداد،تغییرتوانینمراگذشته. گرددمیفردعاطفیانرژي
).  179هیربدنیا،(دادتغییر

عبـادات واعمـال انجـام دروسواسـی رفتـار وافکـار گیـري شکلبهمنجرگناهاحساس
خیاالتدلیلبهحتیالهیمجازاتوگناهبرتأکیدبادینیتعلیماتکرداظهارفروید. گرددمی
بـه ). 1927(شودافراطیمجرمیتاحساسمنشأتواندمینشدهبیاناخالقییرغهايوسوسهو

ازیکـی توانـد میشود،میمربوطجنسیتمایالتوجسمباوقتیویژهبهاحساسایناونظر
).  Fontana،367،2003(باشد،پریشیروانعلل

اخـتالالت معـرض درندینـدارا غیرازکمتردیندارافراددهدمینشانشواهدکهحالیدر
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رجوعـانش اربـاب ازبرخـی درابتداییدینیهايترساینکهدراستممکنفروید. اندروانی
تربیتازمیزانچهبدانیمبایدچیزهرازقبلاما. باشدحقبراستشدهپریشیروانبهمنجر
شـده تحمیـل اورجـوع ارباببهکیفريواستبداديعموماًتربیتیالگويیکدرسختدینی
).  Fontana،36،2003(است

آزادنگـرش یابـد تغییـر دیـن اعتقـادي الگوهـاي وتربیـت بهنسبتنگرشبایدبنابراین
قرآنـی دیـدگاه از. منـتقم نهوبخشندهخدايبرتأکیدومجازاتنهالهیمحبتبهتراندیشانه

فرصـت خـود بـه وبرآیـد حاصـال درصددکهايگونهبهباشددارارااحساساینانسانیاگر
ظَلَمواْأَوفَاحشَۀًفَعلُواْإِذَاالَّذینَو. «نبیندمسدودراجبرانراهیعنی. استپسندیدهدهدجبران

مهذَکَرُواْأَنفُستَغْفَرُواْاللَّهفَاسذُنُوبِهِملنورُمغْفیإِلَّاالذُّنُوباللَّهوصلَماورّیلىاعلُواْمفَعومه
).  135: عمرانآل» (یعلَمون

هـاي شـیوه کارگیريبهافکار،صحیحپرورشنفس،بهاعتمادوارادهبردنباالعقلی،رشد
آراموگیـري پیشبهمنجردینیوظایفازدرستآگاهیترس،ازگیريپیشتربیتی،صحیح
. گرددمیسازي

گیرينتیجه
نیستشناختقابلعلموتعقلراهازکهشناختتوانمیرامسائلیذهبیمبینیجهانبا

).  21مطهري،(
اسـت انسـانیت محـور حولکامل،انسانقوايشکوفاییقرآن،درجنسیتربیتمفهوم-1

. رسیدخواهندوفرهنگیاخالقیاجتماعی،شخصیترشدبهآنضمندرکه
. اسـت توحیـدي دیدگاهدرمذهبیدرمانیختشناباشناختیروانشناختیاساسیتفاوت-2
.  استشناسیخودهردوتشابهوجه. استشناسیخدابرمقدممیانایندرشناسیخود

منطقـی، شـناخت سطحبرعالوهکهباشندموثرتوانند،میصورتیدرتربیتیهايروش-3
.  شوددادههمرفتاريتکالیف. گیردقرارمدنظرنیزافکارهیجانیبعد

دادهآمـوزش افـراد بـه مـذهبی روشهايباید. استاکتسابیتربیتروشهايکهآنجااز-4
غلبـه شناسـی، خـود خداباوري،: (شناختیهايروشاستخراجبهپژوهشایندربنابراین. شود
بـه نسـبت شـناخت شناسـی، معـاد حسـی، شـناخت بـر وحیانیوفطريعقلی،شناختدادن
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حجـاب، حفظالگوگیري،روزه،نماز،صبر و سرسختی،(رفتاري،)جنسیانحرافاتهايآسیب
عنـوان تحـت ) گنـاه احسـاس درتعـادل حفـظ دعا،ذکر،(وعاطفی) اجتماعیحمایتازدواج،
. پرداختیممذهبیدرمانیشناخت

روشـهاي عنـوان تحـت قرآنیمفاهیمرويبرواختصاصیترگستردهايکتابخانهمطالعه-5
. داردکاراییروانیهايآسیببسیاريحلردمذهبی،جنسیتربیت
افـراد مقابـل درمسـاله ایـن بابرخوردشاننحوهومذهبیافرادمورددرمورديمطالعه-6

درکـاربردي روشهايکشفبهمنجرهستند،جنسیرفتاريوروانیاختاللدارايکهدیگري
. گرددمیزمینهاین

توسـط اسـت بهتـر بیشـتر، کـارایی بـراي واحادیـث قـرآن ازشـده استخراجروشهاي-7
. درآیددرمانیهايتکنیکصورتبهشناسانروان

منابع
قرآن کریم
وحـوزه ،»درمـانی شناخترویکردباانسانبهنسبتاسالمنگرشاجمالیمقایسه«شهال،آکوچکیان،

.81-31،1381،71ش،دانشگاه
ـ وغـررالحکم محمـد، بـن عبدالواحدآمدي، علـی االمـام حکـم وکلمـات مـن مجموعـه ،مدررالکل

ق1407بیروت،للمطبوعات،االعلمیموسسهالسالم،علیه
پیامدهايبارویاروییوپیشگیريدراسالمیرهنمودهايبرخیازگیريبهره«مهدي،محمداصفهانی،
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1370اول،چاپقم،علمیه،حوزهمرکزمدیریت،قرآندرشناسیتشناخعبداهللا،آملی،جوادي
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. 1380قم،جوان،جام،البالغهنهجمحمد،دشتی،
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