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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
159-180، ص 1394اردیبهشت

تبیین و تحلیل چگونگی مواجهه با تمایالت جنسی
و نقش آن در سالمت فردي و اجتماعی

1فرهنگیاندکتراي ارتباطات اجتماعی؛ دانشگاه عالمه طباطبائی(ره)، استادیار دانشگاه/ سهیال چگینی

چکیده
از منظـر  ي فرد در مواجهه با تمـایالت جنسـی  کنندهیاريعناصر ي ي حاضر به تحقیق دربارهمقاله

در حقیقـت فطـرت انسـان در    پـردازد. میمطهري هاي شهیدبه آثار و دیدگاهو با نگاه قرآن و روایات 
پرورش مبتنی بـر خـرد، علـم و    کند و بهاست؛ ولی کفایت نمیمواجهه باتمایالت جنسی، تعدیل شده

ي تشکیل انگیزه برساند و سپس انجام این وظیفـه را  وحی نیاز دارد تا بتواند اطّالعات خام را به مرحله
اي کننـده ا این توانائی را دارد که بـه عنـوان یـاري   تقودر این میدان، عامل گیرد. عقل عملی به عهده می

. دنمایـ ت ایجـاد  براي او مصـونی و حتی ندکانگیز دور و شهوتآلوداز محیط گناهرا انسان مند، قدرت
دهد ترجیح نمیابديرا بر لذت کوتاه و گذرادهد، لذت کسی که عقل را راهنماي خود قرار همچنین 

کنـد. پرهیز مـی قید و شرط تمایالت نفسانیرانی، از پیروي بیو با در نظرگرفتن مفاسد و نتایج شهوت
وز انسانی را براي اهدافی در راستاي رشد فردي و اجتمـاعی او در وجـودش نهـاده    خداي متعال غرای

دستیابی به مانع، انحراف از حد تعادلاست که افراط و تفریط یا نمودهارائه هایی ، رهنمودیکبراي هر 
. اسـت لقیـات ضـروري   کسـب فضـائل اخالقـى و اعتـدال در خ    بنـابراین،  شد.خواهداهداف خلقت

سازي اندیشـه و پرهیـز از افکـار شـهوي اسـت.      مرحله مقابله با انحراف جنسی، مرحله سالمترینهمم
هاي کسب فضائل اخالقـی و تـأثیر طبـایع و تربیـت در اخـالق      بنابراین، در این تحقیق به آثار و روش

یـل جایگـاه   به تحل. از این روکند. زیرا تربیت، اندیشه را به اراده و سپس رفتار تبدیل میشوداشاره می
انحرافـات  هـاي  شود. حاصل این پژوهش، شناخت ریشهمیاراده در سالمت فردي و اجتماعی پرداخته

هاي روحی درعرصه مـدیریت سـالمت   کنندهو تبیین چگونگی مواجهه با آن و نیز بررسی یاريجنسی
باشد.فردي و اجتماعی از منظر قرآن و روایات می

ایالت جنسی، تقوا، تعقل.قرآن،روایات، تم: هاکلیدواژه

1. s.chegini@cfu.ac.ir
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مقدمه
یـا »مـن «دوداراىکـه معنااینبه. داردوجودىمرتبهدوکهاستاىیگانهحقیقتانسان،

داراىآدمـى صـفات وهـا کـار سـفلى، درجـه در. علـوى دیگـرى وسفلىیکىاست؛»خود«
ها؛حیواندیگرماننداستحیوانىآدمىمرتبه،ایندرواستمبتذلوعادىفردى،خصائص

جنبـه وتـر اصـیل بخـش واستانسانبهمختصکهداردبرترىواقعیتعلوى،درجهدراما
نـه اسـت؛ گرفتهسرچشمهعقلمبداازیعنىاست،عقالنىانسان،اخالقىفعل. اوستملکوتى

.  استوسطحدیااعتدالاخالق،مالكوواهمه،وغضبوشهوتمبدااز
. کنـد مـى شکستاحساسشهوت،غلبههنگاموپیروزىاحساسل،عقغلبههنگامانسان

جنبـه واوسـت ارادىوعقالنـى خـود همـان اشواقعـى خـود کـه استدلیلاینبهامراین
سـفلى مـنِ کـه آنچـه . اوحقیقىوواقعىخودبراىاستاىمقدمهسفلىجنبهیعنىحیوانى؛
باشـد، داشـته دوسـت علـوى منهرگاهامااست؛غیراخالقىوعادىفعلیباشد،داشتهدوست

وخیررسـانى عفّـت، عدالت،نیکوکارى،بنابراین،. استعالیهاىارزشدارايواخالقیفعل
فردىهراسالمیهايآموزهدر. انسانعلوىمنبامتناسبوهمسنخاستمعانیىهااینامثال
. کندپیداعلماخالقواحکاموعقایدبهداردنیاز

ازسـخن حاضـر، زماندر: نویسندمیجنسیاخالقکتابدرمطهريمرتضیشهیداداست
سـعادت نـوین، جنسیاخالقطرفداران. استنفسآزاديبرايبنديوقیدهربرداشتنلزوم
بـه بشـر رغبـت کهباورندبراینهاآن. دانندمیانسانهايخواستهتمامارضايگرودررابشر
نتیجـه وگیـرد مـی فزونیمنع،وامساكاثردرویابدمیکاهشاشباع،واقناعاثردرچیز،یک
کنـیم، منصرفآنازناشیعوارضوجنسیاموربهدائمتوجهازرابشرکهاینبرايگیرندمی

آزادياوبهوبرداریمپایشجلويازراممنوعیتیوقیدهرگونهکهاستآنصحیحراهیگانه
بـرخالف است،کمبسیارعواطفاماهست؛عدالتزیاديحدودتااروپادر: گویندمی. بدهیم
پرمهـر وباصـفا هـاي کـانون درعواطـف گونـه ایـن : اسـت اینپاسخچرا؟. زمینمشرقمردم

وجـود همسـران میـان یگانگیووحدتصمیمیت،چنیناروپادراماکند؛میرشدخانوادگی
بـزرگ اجتمـاع درلمسـی ونظريتمتعاتازالاقلندتوانمینامحدودطوربهکدامهروندارد
. شوندمندبهره

بـه فرزنـدآوري کننـد، میخالیشانهازدواجازمحسوسیطوربهجوانانامروز،جامعهدر
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ودهنـد مـی نشـان عالقـه کمتـر خانـه امـر ادارهبـه زنـان است،درآمدهزنانبرايمنفورامري
میـان وحـدت وصـمیمیت ویافتـه افزایشطالق،استشدهعشقجانشینسطحیهايهوس

فریـب رامـا نبایدنوین،دیدگاهظاهريواولیههايجذابیتبنابراین. استشدهکمیابزوجین
وجنسـی غریزةصحیحارضايتاشودمیموجباسالمدستوراترعایتدیگرسوياز. دهد

انگیزةایجادآنترینمهمکهباشدداشتهجامعهوفردبرايبسیاريثمراتآنمدیریتوکنترل
بـه یافتـه دسـت معاشـر روحدویگـانگی ورحمتمودت،زوجین،میانعشقامااست؛عشق

هايناخوشیوهاخوشیها،راحتیها،سختیدراشتراكودائممعاشرتاثربرکهاستوصال
درحتـی صـمیمیت اینکهجاییتاآیدمیپدیدیکدیگر،باهاآنروحیۀیافتنانطباقوزندگی
. دهدمیپیوندیکدیگربهرازوجیناست،خاموششهوتکهپیريدوران

مـرز ازخـروج وجنسـی غریـزه طغیـان درگیرنـد، آنباهاانسانکهمهمیمسایلازیکی
ظهـور وبـروز انسـان بـراي مشـکالتی طبیعی،نیازاینتأمینعدمصورتدرواستاعتدال

اقـدام طبیعـی نیـاز ایـن تـأمین بهوحیانیوعقالنیهايروشباطرفیازینبنابرا. خواهدکرد
.  شودمیپرداختهجنسیغریزهتعدیلبهپیشگیرانهراهکارهايبانیزطرفیازوشودمی

مطهريشهیدآثاردرتمایالتآزاديحدود
بـه عشـق آیـا : پرسـند میحقیقیومجازيعشقارتباطبررسیدرمطهري،مرتضیاستاد

عفّـت بـا محیطـی دریـا کنـد میرشدبهترآزاد،اصطالحبههايمحیطدرمفیدوعالیمفهوم
میـان عشـق ولـی اسـت شـور وکشـش وناآرامینوعازفلسفیاحترامقابلعشقاجتماعی؟

بـا هايگُلعشقنوعدوهرحالهربهامااست؛سکونوآرامشنوعازقرآنتعبیربهزوجین
وروینـد مـی کنـد، میحکومتتقواوعفافهاآنبرکهاجتماعاتیدرفقطکهستندهطراوتی

بلکـه نیسـت؛ اجتمـاعی تعامـل ادامـۀ درنسلپاکیبرايتنهاعفّتمسئلۀبنابراین،. شکفندمی
وزوجــینمیـان فـردي بـین عواطـف تـرین صـمیمی وتـرین پـاك ایجـاد دیگـر، مهـمِ مسـئله 

جامعـه بـه نیـز آنآثـار کـه اسـت، خـانواده کـانون درکامـل اداتحـ ویگـانگی برقرارساختن
همسـر غیـر ازمنديبهرههرگونهاززوجینکهاستممکنوقتیهدفاینتأمین. گرددبازمی
جلـب وتحریـک درصـدد نیـز زنوباشـد نداشتهدیگرزنبهچشممرد. بپوشندچشمقانونی
.  استاسالمدرحجابستوردهمانهااینونباشدخودهمسرجزکسیتوجه
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جـزء وانسـانی هـاي ارزشتـرین عـالی وتـرین بـزرگ ازآزادي: نویسندمیمطهرياستاد
بـه آزاديازاستاد). 48کامل،انسانمطهري،(اوستحیوانیتمافوقکهاستانسانمعنویات

بـه شـدت بـه میآدوشدهگذاشتهودیعهبهبشردرکهاستعدادهاییترینمقدسازیکیعنوان
انسـانیت معیـار راآنو،)91اسالمی،جمهوريپیرامونمطهري،(کندمییاداست،نیازمندآن
ل راجبـري هیچکهاستانساناندازهآنانساندیدگاه،ایناز. آوردمیشماربه ونکنـد تحمـ

مطهـري، (کنـد انتخـاب آزادانـه خـودش راچیـز همهبلکهنباشد؛قدرتیهیچاسیرومحکوم
).  231معنوي،گفتارهاي
تصـویب وکاملرضایتوخواستازکهدانندمیعملیمعنايبهراآزاديمطهري،استاد

). 60سرنوشت،وانسانمطهري،(گیردمیسرچشمهانسانتمیزقوه
خواسـت بـر نظاماینصرفتکیهواستغربیدموکراسیِمبنايحیوانیت،وامیالآزاديِ

ابـزاري حقیقـت درمـردم، امیالوهاخواستهکلیهبهبخشیمشروعیتمالكعنوانبهاکثریت،
بـه احتـرام حکـم بـه کـه اسـت بـازي همجنسمانندشده،رهاحیوانیامیالکردنقانونیبراي

غـرب، جهـان واسـالم درجنسـی اخالقمطهري،(شودمیقانونیاکثریت،نظرودموکراسی
122-119  .(

وفردگرایـی جـایگزین راخدامـداري دموکراسـی، لیبـرال دیـدگاه ازآزادينقـد دراستاد
فردگرایـی وفـرد اصـالت اسـالمی، حکومـت در: نویسـند مـی وکنندمیمعرفیمحوريانسان
فردي؛هايآزاديوحقوقوفردوااليارزشبهاعتقادگرچهشود،مینفیدموکراسی-لیبرال
ایـن در. اسـت برخـوردار نظـام ایـن درواالیـی جایگاهاز... وجانیتأمینمالکیت،حقّمانند

بـه قـادر همیشهفردکهداردوجودباوراینجمعی،وفرديحقوقبهاحترامضمنحکومت،
مساعدتبرايحقیقتدرپیامبران،والهیشرایعنزولونیستخودمصالحعقالئیتشخیص

بـا ایشـان . باشـد افـراد گریاريدرست،راهانتخابدرتااستگرفتهصورتجوامعوهاانسان
اجتمـاعی؛ مصالحازايپارهرعایتجهتدروزنانوظیفهراآنحجاب،اصلازمستدلدفاع
زنـان انسـانی کرامـت وحیثیـت بـا مطـابق واخالقـی تعـادل واجتمـاعی آرامشایجادمانند

مسـأله مطهري،(دانندمیمعنیبیراانزناسیرکردنوساختنمحبوسباآنترادفوانددانسته
).  101حجاب،
دارايکند،عملخودهايمسئولیتووظایفبهالهیخلیفهجایگاهدرکهانسانیواقع،در
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هاانسانهمۀبنابراین،. خواهدکردسقوطبهائمجایگاهبهصورتاینغیردرخواهدبود،کرامت

. تندنیسکرامتدارايباشندکهشرایطیهردر
وهـا تقلیدها،عادتسلسلهیکپرستی،بتوگاوپرستیمانندعقایدآزاديازبسیاريمنشأ
تـرین زیانبـار اي،عقیـده آزاديچنـین . اسـت تفکرمقدسقوهاسارتسببواستهاتعصب
هـر بـه بنـابراین، ) 8اسالمی،انقالبپیرامونمطهري،(داردپیدرجامعهوفردبرايرااثرات
تمهیدجهتدرباطلعقایدبابایدسیاسینظامنتیجهدروگذاشتاحترامنبایدايعقیدهگونه

ابـراهیم حضـرت کـه چنـان . کنـد مبـارزه اسـتدالل وتفکـر برمبتنیومتعالیوواقعیآزادي
گرامـی پیامبروریختندفروراهابتونگذاشتنداحترامپرستیبتعقایدوبتبه) السالمعلیه(

وپرداختنـد کعبهخانهدرشکنیبتبهسیره،اینبهتأسیباهم) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(اسالم
نبوي،سیرهدرسیري؛54-55جهاد،مطهري،(خواندندفراتوحیدبهرامردمابراهیم،همچون

251-249  .(
وآزاديبـا منافـاتی دل،مسـت عقایـد وابراهیمیادیانعقایدنهومضرّعقایدنفیبنابراین،

). 220-3/228قرآن،باآشناییمطهري،(نداردبشرحقوق
مسـئوالن وفقیـه ولـی ترتیـب، اینبه. دانندمیمسئولخدابرابردرراحاکممطهري،شهید

خـود اجتمـاعی حقـوق استیفايبهملزمنیزمردموباشندمردمپاسخگويبایداسالمیجامعۀ
). 26اخیر،سالهصددراسالمیهاينهضتمطهري،(هستند

عامـل راآنومحـدودیت نـه واستمصونیتسببتقوارعایتدارند؛اذعانشهیداستاد
صـورتی درانسـان دانسـتن اصالحقابلکهمعتقدندودانندمیآزاديکسبساززمینهوموافق
نظریـه توانمیصورتیدرکهاورندباینبرایشان. ندانیمشریرراانسانطبیعتکهداردمفهوم
قائـل اختیـار وآزاديبشربرايثانیاً،وندانیمشریررابشرطبیعتاوالً،کهپذیرفترااصالح
کـه طـور هـر رااشجامعـه وخـود وشودمسلطخویشاجتماعیاوضاعبربتواندکهشویم

). 26ـ27باطل،وحقمطهري،(بسازدخواهدمی
رّ انسـانِ کـه کنندمیتبیینالبالغه،نهج237حکمتبهتناداسبااستاد منطـق درآزادهوحـ

بندگانمانندنهکند؛میعبادت. استآزادهمجهنموبهشترقیتازحتی،)السالمعلیه(علی
شکرگزاريوسپاسجهتاوعبادتبلکهبازرگانان؛همانندبهشتطمعبهنهوخدا،ترساز

در) السـالم علیـه (علـی متقیـان مـوالي کـه چنـان . اسـت آزادگـان واَحراربادتعاینواست
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ساقَتْکإنوذَنیۀکلّعننفسکأَکْرِمو: «فرمایندمی) السالمعلیه(حسنامامبهخودنامهوصیت
بـدار گرامـی ارخودتروانوجانو: عوضَانَفْسکمنْتَبذُلُبماتعتاضلَنْفانَکالرَّغائبإلی

).  31نامهالبالغه،نهج(»بدارمحترمراخوددنائتهرازوپستکارهرازو
کششمنشأکهدانندمیروحیومقدسنیرويراتقواالبالغه،نهجبهاستنادباشهید،استاد

کـه استحالتیتقوا،. استماديهايآلودگیوهاپستیازگریزومعنويهايارزشسويبه
. نمایـد میخودمالکوخویشتنبرمسلّطراآدمیودهدمیقدرتوشخصیتانسانروحبه
وزنـدان وزنجیـر نـه اسـت پناهگـاه وحفـاظ تقـوا کهشدهتأکیدمعنیاینبرالبالغهنهجدر

نـام باونهندنمیفرقمحدودیتومصونیتمیانکهکسانیبسیارنداستادباوربه. محدودیت
زنـدان، وپناهگاهمشتركقدر. دهندمیفتواتقواحصارخرابیبهبند،وقیدازرهاییوآزادي

خودتنهانهتقوا،اما،استعدادهاست؛وهاموهبتازبرداريبهرهمانعزندان،امااست؛»مانعیت«
هـوس وهوابندگیواسارتازرااوودهدمیآزاديانسانبهبلکهنیست؛آزاديمانعوقید
ترتیـب ایـن بهوداردبرمیگردنشازراخشموشهوتحسد،طمع،وآزرشتهوکندمیآزاد

مقـام وپـول بردهوبندهکهمردمیزیرابرد؛میبینازرااجتماعیهايبردگیوهارقیتریشه
درسیريي،مطهر(روندنمیاجتماعیرقیتهايوهااسارتبارزیرهرگزنباشند،طلبیراحتو

).  206ـ208البالغه،نهج
زنـدگی معنـاي بـه انسـان بـودن بـالطبع مدنیونیستمتعارضآزاديباعدالتبنابراین،

انتخـابی وقـراردادي واجتمـاعی زنـدگی منظـور، بلکـه نیسـت؛ اوجبريوغریزياجتماعی
هـا آنآزاديواختیـار نیـت، عقالباافرادهايقابلیتوهااستعدادآنپرتودرکهاستهاانسان

شـکل بـه هـا آنجایگـاه وافـراد اجتمـاعی خـدمت نوعکهاستآنمهمنکته. یابدمیفعلیت
درافراداختیاروتالشوعملکردبهتامبستگیونیستشدهتعیینپیشازوطبیعیوغریزي
ولیاقـت وتعداداسـ وذوقبـا متناسـب کـس هرتادارداجتماعیمسابقهوعملوسیعمیدان

کنـد انتخـاب هـایش اسـتعداد بـه بخشیدنفعلیتجهتراکاريوشغلمقام،خویش،فعالیت
)  88-100گفتار،بیستمطهري،(

أوالً،حالتی،چنیندر. آیدپیشهاییتعارضعدالت،وآزاديمیاناستممکنگاهیالبته
مقدمافرادمنافعبرراجامعهمنافعثانیاً،وکردتلقّیآزاديارزشمافوقارزشیبایدراعدالت
).  267اخالق،فلسفهمطهري،(دانست
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وایمـان تربیـت، آزادگـی، توحیـد، ماننـد امور؛بعضیدراجبارامکانعدماثباتبراستاد

باطـل، وحقراهانتخابدرحتیراانسانالهی،آیاتبهبناوورزندمیتأکیداسالمدرمحبت
). 47ـ50جهاد،مطهري،(آورندمیشماربهمجبورنهومختار

انسانوجوديحقیقت
وخودخودىبهولیاست؛شدهتعدیلوداردوجودماطبیعتوفطرتدراخالقىقانون

و. «باشـد میضرورىمعرفتوعلمباهمراهآنهدایتوپرورشبلکهنیست؛کافىتنهائىبه
آفریـده (راآنکـه کسآنوآدمىجانبهقسمو: تَقْوئهاوورهافجمهافَأَله* اسوئهماونَفْسٍ

). 8و7شـمس، (»استکردهالهاماوبهرا) خیرشوشرّ(تقواوفجورسپسساخته،منظّم) و
تفسیرالمیزان،ترجمه(استنفستسویهنتایجازکهاست،عملىعقلهمانتقوا،وفجورالهامِ
20/500  .(

احساسوجابیهايهیجانازتوانمیکهاستالهیتقوايسایهدرمطهريشهیدتعبیربه
راغرایـز مـرز وحدبایدانسان. کردجلوگیريآیدمیپدیدهاهیجاناینازکههاییمحرومیت

نادیـده راخوداستعدادهايوقواوغرایزسایرجنسی،غریزهپرورشبهانهبهنبایدوداردنگه
. کـاذب امیـال وصـادق امیال: آیدپدیداستممکنمیلنوعدوانسان،غرایزحوزةدر. بگیرد

ارضـا تـوان نمـی راهـا آنکاذبحاالتاماکرد؛اشباعتوانمیراامیالوغرایزطبیعیحاالت
آزاديجنسـی، غریـزه سـرکوبی ازجلوگیريبرايکهبوداینفرویدیسموفرویداشتباه. نمود

وامیـال ازیکـی نیـز خـواهی نهایـت بیکهاینازغافل. دادندپیشنهادراجنسیحصروحدبی
پـذیري پایـان ومحـدود ظرفیـت هـا زمینـه همـه درانساناگر. استانسانفطريهايخواسته
مطهرياستاد. کردنمیپیدااخالقیوجنسیاقتصادي،سیاسی،مقرراتبهنیازيهرگزداشت،

کـرد واژگـون بایدجنسیاموردرراکهناخالقکههستندمدعیوياتباعوفروید: گویندمی
ومحـدودیت براسـاس کهـن، جنسـی اخـالق زیـرا نمـود، آنجانشـین راجدیـدي اخالقو

واسالمدرجنسیاخالقمطهري،(استشدهجایگزینبشرباطنضمیردرکهاستممنوعیت
).  23غرب،جهان

و: الْمحسنینَلَمعاللَّهإِنَّوسبلَنَاملَنهدینهفینَاجاهدواْالَّذینَو: «استفرمودهسبحانخداى
وکـرد خـواهیم هدایتشانخود،هاىراهبهقطعاًکنند،جهاد) نیتخلوصبا(ماراهدرکههاآن
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بـه «جهـد »واسـت «جهد»مادهاز«جاهدوا» کلمه). 69عنکبوت،(استنیکوکارانباخداوند
دفـع درقدرتووسعحدآخرینکاربردنبهمعناىبه«مجاهدة»واستطاقتووسعمعناى
. نفـس جهادوشیطان،باجهادوظاهرىدشمنباجهاد: استقسمسهبرجهادواستدشمن
تعالىخداىبهتعلقمکهاستامورىدرجهادشانکهاستاینازکنایه«: فیناجاهدوا»معناى
هیچاستخداراهدرجهادشانچونوعمل،راهدرچهوباشد،عقیدهراهدرجهادچهاست،
خودبراىتعالىخداى. داردبازنمىاونواحىواوامراطاعتوخدابهایمانازراایشانعاملى
کـه ایـن براىشود،مىتهىمناودرگاهبهباالخرهباشدچههرهاراهودهد،مىنشانهایىسبیل

/16تفسـیرالمیزان، ترجمه(شودمىمنتهىراهصاحبسوىبهکهگویندمىراهاینبراىراراه
جعفـر ابـى ازاالیمـان، شـعب دربیهقـى، والـدنیا، ابـى ابنکهاستالدرالمنثوردر). 229-227

کسىازتعجبتمامتعجب: مودندفر) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(خدارسول: گفتکهکردهروایت
اسـت غـرور خانـه بـراى اوکوشـش وسـعى همهولىدارد،تصدیقراحیاتخانهکهاست

). 5/149الدرالمنثور،(

اخالقیفضائلکسبنتایج
دراعتـدال ووسـط حـد کـه اخالقـى فضائلاکتسابدرکهاستواجبخردمندىهربر
کـه رذائـل ازوباشدکوشااسترسیدهمابهاسالمشریعتجانبازواستصفاتوهاخوي
پـی درهالکتوگرفتاريراه،ایندرتقصیروکوتاهىزیراکند،اجتناباستتفریطوافراط
سـرباز خـود آفرینشدرواسطهفرشتهوخلقتقانوناطاعتازآدمىاگرکهگونههماندارد،
اطاعـت ازکـه نیـز فـردي آمـد، نخواهددنیابهویاگوبیناوشنواوکاملوتمامخلقتبهزند

وسـالم کنـد، سـرپیچى اسـت آفرینشدرواسطهکهاحکامىو) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(پیامبر
ى االْخرَةِفىِفَهوأَعمىهذهفىِکاَنَمنو.» شدنخواهدواردآخرتعالمبهکامل مـأَعأَضَـلُّ و
ونابینـا نیـز آخـرت دراسـت، بودهنابینا) حقچهرهدیدناز(جهانایندرکهکسىاما: سبِیلًا
بـه امـا دارد؛مواظبـت ظاهرىطاعاتوعباداتبرکهکسىمانند). 72اسراء،«(استترگمراه
والهـى معـارف ازراانسـان حجـابی، ماننـد ناپسـند اخالق. استتوجهبىخوددرونوقلب
اگـر کـه انـد نفـوس بـراى پوششـى منزلهبهاخالقىرذائلزیرا. دارندمىبازقدسىهاىفیض

) سـلّم وآلهوعلیهاهللاصلی(پیامبر. دهدنمىرخانسانبراىمعنوىوروحانىحالنشوندبرطرف
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موات ملکـوت الـی لنظـروا آدم،بنـی قلـوب علـی یحومونالشّیاطینانّلوال:» فرمودند والسـ
همـۀ آینـه هـر انـد، کردهاحاطهوگرفتهراآدمبنیهايدلاطرافیاطینشکهنبوداگر: االرض
). 63/332و59/163بحاراالنوار،«(دیدندمیرازمینوهاآسمانملکوتمردمان
شـما، عمرطولدرهمانا: لهافَتَعرّضُواأَالنَفَحاتدهرِکُمأَیامِفیلرَبکُمانَّ«:فرمودندنیزو

قـرار هـا نسـیم ایـن معـرض درراخـود وباشـید بیـدار پـس گیرد،میوزیدنالهیهايیمنس
).  7/221بحاراالنوار،(»دهید

ازهـا دلسـاختن پـاك بـا هـا آنازگـرفتن بهرهومعنوىفیضهاىونفحاتبهآوردنروي
درواسـت قلـب روشـنى وصـفا موجبویابدمىتحققرذیلهاخالقازحاصلهاىآلودگی

کنـد؛ مـى هدایتبخواهدراکههرخدا. سازدمىمستعدیقینىعلمهاىفیضبراىرااونتیجه
بـا مـا خـود راهـدایت وسیلهوزمینهزیرااست؛انساناختیاراساسبرخداوندخواستولى

. سازیمفراهمبایدایمان
اسـتوار نظافـت بـر دیـن : النَّظَافَـۀِ لَىعالدّینُبنی:» فرمودند) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(پیامبر

وداردداللـت ناپـاکی دوهرکردنبرطرفبهحدیثاین. ) 1/281البیضاء،محجۀ«(استشده
). 1/357الوسـائل، مسـتدرك «(استایمانازنیمىپاکیزگى: اإلِیمانِنصفالطُّهور»حدیثدر

ایمـان، دیگـر نیمازمنظورواستغیرانسانىوناشایستهوزشتاخالقازباطنطهارتمراد
.  استطاعاتووظایفانجامبهآنآبادساختنوانسانىوشریفصفاتبهباطنآراستن
وملکـه وشـود مـى تثبیـت شدتکرارچونوداردانساننفسدراثرىعملىوسخنهر
ایجادآندراندکىگرماىابتداگیردقرارآتشکناردرکهزغالىمثل. گرددمىدارریشهصفت

حقیقـت وصورتسپسشود،مىروشنوگیردمىآتششود،شدیدحرارتچونوشودمى
قوتوقتینیزنفسانىهايویژگی. سوزاندمىباشدکنارشدرراآنچهوگیردمىخودبهآتش
ننـد ماخلقـت آغـاز درانسـانى نفـوس بنـابراین . آیـد درمىملکاتوهاخويصورتبهگیرد

هرکههنگامىوپذیردمىآسانىبهراخُلقىهرکهصورتهاستوهانقشازخالىهاىصفحه
تربیتوتعلیمرواینازشود،مىدشوارآنضدقبولگردید،محکمودارریشهآندراخالقى
وبزرگسـاالن تعلـیم ولـى است؛آسانهاآننفسدرصفتىوصورتهربستننقشوکودکان
دشـوار بسـیار هـا آناستوارىواستحکامسبببهاند،کردهپیداکهصفاتىازآنانانیدنبازگرد
.  است
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اخالقدرطبایعتأثیر
. داردتسـلط خشـم وشـهوت قوهدوبرعاقلهقوهکهاستفطرىطورىقوااعتدالگاهى

ودانـد گرمىپسترافردصفاتوناقصراعقلکهاستچنانوسطحدازقواتجاوزگاهى
بـا تـوان مـى رازشـت هـاى خـوي اما. گیردمىقرارخشموشهوتسلطهتحتوىعاقلۀقوه

نقـائص کـردن برطرفدربنابراین. ساختبرطرفاستشدهمقرراخالقعلمدرکهمعالجاتى
میانازکهجسمانىبهبودبازگرداندندرمردمىاما. کردکوششوسعىبایدفضائلتحصیلو

قـول کوشـند، نمـى اسـت، پایـدار کـه روحصحتتحصیلدرولىکنند؛مىسعىاسترفتنى
الهـى طبیبدستورولىکنند؛مىاطاعتخودبهبودبرايممنوعداروهاىآشامیدندرراطبیب

. کنندنمىپیروىدائمسعادتتحصیلبراىرا
تسـاب اکونقـائص رفـع صرفراخودهمتوشودحالششاملازلىرحمتاگرانسان

بهجـت ومتعـال پروردگـار قـرب جـوار بـه ورودمىکمالترباالمرتبهبههموارهکندفضائل
قلـب بـه ونشـنیده گوشـى هـیچ وندیدهچشمىهیچراآنهمانندکهشودمىواصلحقیقى
کـه خواهدشـد ظـاهر هایىپاداشسحرخیزمؤمنانِبراىقیامت،در: استنکرده خطوربشرى
گاهىو) 261بقره،(» حبۀٍمائَۀُسنْبلَۀٍکُلِّفی«:برابرصدچندگاهىونیستگاهآآنبراحدى

ولذائـذ چـه کهداندنمىاحدى،)17سجده،(» لَهمأُخْفیمانَفْستَعلَمفَال«:استتصورفوق
ومراحـل داراىزنیـ هـا زیـان وضرر. استشدهمخفىوذخیرهبهشت،اهلبراىهایىکامیابى
فَال«.داندنمىخداجزکسىراشبدلدرنمازثوابوخوابازکندندل: استهایىتفاوت

لَمتَعمانَفْسیأُخْفمنْلَهنٍقُرَّةِمیأَعزاءلُونَکانُوابِماجمعآنپـاداشِ بـه کـه داندنمىکسى: ی
).  17سجده،(» اندکردهنهانرایشانبهامسرّتچهاندکردهکههاعمل

غرایـز حدوحصـر بـی اشـباع وارضـا غرایز،کردنآرامراهتنهااندپنداشتههادیدگاهبرخی
دروشـدن تسـلیم ورهـاکردن کهاندنکردهتوجهولیاند؛دیدهراقضیهطرفیکهاآن. است

کـه نـدارد امکـان چـون زد،سـا میدیوانهراآنغریزه،درآوردنتهییجاتوتحریکاتمعرض
عقـده وشودمیسرکوبتربدغریزهبنابراین،شود،برآوردهفردیکحتیپایانِبیهايخواسته
).  103ـ104حجاب،مسئلهمطهري،(آیدمیوجودبهروحی

اخالقدرتربیتتاثیر
بـه ازنیـ بـدون وآسـانى بـه افعالصدورباعثکهنفسانىویژگیازاستعبارت،»خُلق«
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در. پـذیرد مـى زوالکنـدى بـه کهاستنفسانىکیفیتىوحالت،«ملکه»واستتأملوتفّکر

نیکـان، مصـاحبت بابدافراد. رودمىمیانازسرعتبهکهاستنفسانىکیفیتى،»حال«مقابل، 
ازیرهـای درتأدیـب کهبینیممىهمچنین. شوندمىبدبدانمجالستبانیکانوشوندمىنیک

. بودندفایدهبىوبیهودهرسلارسالوتفکرقوهنبود،ممکنامرایناگروداردتأثیربداخالق
کردتزکیهخویشنفسکههر: هازکّامنَأَفلَحقَد«:کهسبحانخداىقولدلیلبههمچنین

زیـرا اسـت، تغییرپذیرچهارپایانخلقحتى. استتبدیلقابلاخالق،)9/شمس(» شدرستگار
کـردن نگهبانىبهکردنحملهازسگوگرددمىرامسرکشاسبشود،مىاهلىوحشى،حیوان

نیسـت اینتغییرازمنظور. نباشدپذیرامکانانساندرتغییروتحولچراپس. شودمىدگرگون
طبیعـت درضـرورى اىفایـده بـراى خشـم زیرابرود،میانازکلىبهشهوتوخشممثالًکه

دفـاع خـود ازکنـد مـى هالكرااوآنچهمقابلدرانسانشودکنریشهاگروشدهآفریدهنسانا
شـود زائـل اوازخـوراك اشـتهاى ومیـل اگر. خواهدنمودامتناعکفّارباجهادازونخواهدکرد

منظـور، بلکـه شـد؛ خواهـد منقطـع نسـل شودبرداشتهاوازجنسىتمایلاگروماندنمىزنده
. استاعتدالحدبهتفریطوافراطازهاآناندنبرگرد

متضادهايزمینهازاطفالنفسزیرااست،کودکىخُلقی،هرپذیرشبراىموقعترینآسان
تربیـت نیکوآداببهراخودفرزندانکهاستواجبپدرانبرپس. استخالىپذیرش،مانعِ
بـه پـرداختن ورذائلتركبهنفوسشانکهاینتابازدارندزشتاعمالارتکابازراآنانوکنند

نیرومندافکارصاحبانسپساست،الهىسنّتوقانونکنندهتأدیبنخستین. کندعادتفضائل
مـورد کـه کسانىاستواجبترتیب،اینبه. دارندقرارباشند،حقهمعارفداراىوصالحکه

وباشـند پایبندالهىسننوقوانینبهثانیاًوکنندپیداآگاهىمواعظواحکامبهاوالًاند؛تربیت
. بپردازندخودارادهتقویتبه

حـد درغریـزه ارضـاي یکـی، : اسـت الزمچیـز دوآرامـش براي: گویندمیمطهرياستاد
سرسـخت حـامی کـه نیـز فرویـد . آنتحریکوتهییجازجلوگیريدیگري،وطبیعیحاجت
راهازراغرایـز بایدکهکردپیشنهادلذا. استرفتهخطاکهشدمتوجهبود،جنسیغریزهآزادي
غیـره ونقاشـی نظیـر هنـري وعلمیمسائلبهوکردمنحرفدیگريمسیربهخودشخاص

). 104-105حجاب، مسئلهمطهري،(ساختمنعطف
واتالـَیتـَسرَّعمـَن«:فرمایندمی) السالمعلیه(علیامام الشَّـهـرَّعتـَسلـَیهاآنکـه .: اآلفات
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وغـررالحکم (» شـتابد مـی اوسـوي بـه سـرعت بـه نیزبالیاوآفاتکندتندرويشهواتدر
). 5/327دررالکلم،

اجتماعیوفرديسالمتدرارادهجایگاهتحلیل
اعمـال، کننـدة هـدایت . برساندعملمرحلۀبهتاکندمیتبدیلانگیزهبهرااندیشهپرورش،

کـه آنجـا . رسـاند مـی انگیـزه تشکیلمرحلۀبهراخامسوادآناندیشه. اندیشهنهستاانگیزه
کـه گیـرد مـی عهدهبهعملیعقلراآناست،آنمانندوخلوصنیت،محبت،اراده،ازسخن

راآناسـت، استداللووهموخیالوتجربهحس،ازسخنکهآنجاواستانگیزهآنمسئول
تصمیم،انگیزه،بهداردنیازعلمواندیشهبهکهاندازههمانبهجامعه. گیردمیعهدهبهاندیشه
مبنـاي کـه اسـت درونـی نیـروي وقـوه منزلهبهعقل. بیشتربلکهاست؛نیازمندعملواراده،

. اسـت بشـر امـور تمـامی اساسومبداءتشخیصوسیلهوابزارتفکر،تدبر،تعقل،تشخیص،
یـک وطبیعـى عوامـل واسبابسلسلهیکنیازمندمادهدرعالممقصودهبرسیدنوارادهنفوذ

عوامـل کلیـه وشـود مـى میـدان واردانسـان کههنگامى. استنفسانىوروحىعواملسلسله
ارادهسسـتى اندازد،مىفاصلههدفشواومیانکهچیزىتنهاکند،مىآمادهرانیازموردطبیعى
علیـه بـر آننفـوذ مـانع وشناختراشودمیارادهضعفسببهکعواملیبایدبنابراین. است

وهـا فـیلم دیدنکننده،تحریکتخیالتآمیز،شهوتنگاهمانندعواملی. شدعقالئیتصمیمات
عـزم بـه معطـوف ارادةقـوت ازکاسـتن بـا وانگیـزد برمیراجنسیغریزهمبتذل،هايعکس

مسیححضرت. کندمیفراهمراگناهزمینۀزیرادهد،میسوقجنسیانحرافسويبهعقالئی،
اجتنابنامحرمبهنگاهاز: الشَهوةالقَلبِفیتَزرعهافَانَّالنَّظرَةوایاکُم«:اندفرموده) السالمعلیه(

). 305العقول،تحف(» آوردمیوجودبهقلبدرراشهوتنگاه،کهکن
وخواننـد مـی چشـم نامـه وکتـاب است،ادراکاتزمرککهراقلب) السالمعلیه(علیامام

:  بنابراین). 409قصارالبالغه،نهج(» استچشمکتابدل،: الْبصرِمصحفالْقَلْب«:فرمایندمی
صـادر فـرد ازجامعهمقتضايبهکهشهوتبرانگیزانندةعملهربهاقدامهنگاماستالزم

غفلتروىازکارىتاکندتأملوتفکرمستهجن،ايسانهرهايبرنامهازاستفادهمانندشودمی
بـه راخـویش نفـس زدسراحیاناًاگروسرنزند،اوازاستفضیلتمقتضاىآنچهبرخالفو

بـه راخـود بایـد بخوردمضّرغذائىخواهدمىوقتىکهچنانکند،تأدیبوتنبیهآنضدانجام
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. کندادبروزه

مقـام بهطریقایندرچندهرندهد،دستازراستودهقاخالتحصیلدرکوششوسعى
هايفیضقطعموجبحالتاینوانجامدمىتنبلىبهبطالتوتعطیلزیرا. باشدرسیدهواالیى

افـزایش موجـب مجاهـده، وسعى. شودمىدگرگونانسانىصورتنتیجهدرشد،خواهدالهى
جنسـی وشـهوانی قـواي رهـاکردن ازودشخواهدصدقوحقبهاُنسوانساننفسصفاى
الهـى اسرارکههنگامىتارفتخواهدباالسعاداتمراتبوکماالتمدارجدروشودمیمتنفر

.  شودمنکشفاوبر
تهییجراقوهاینکهکسىوبپرهیزد،انگیزدبرمىراشهوتآنچهتخیلوشنیدنودیدناز

قـواي . کندجوئىچارهرهائى،براىآنگاهوگیخته،برانراسرکشىاسبیاهارسگگویىکند
تحمیـل فـرد بـه ايخواسـته واسـت قـوا ترینآزاربیازاستنشدهتحریککهمادامیجنسی

هنگـام ونداردقرارانساندائمیکنترلتحتخواب،بهتمایلمانندهانیازبرخیولیکند؛نمی
.  کندمیحملهانسانبهقواتمامباخستگی

اوعیـوب ازکـه بخواهدخودایمانبادوستازبایداستروحسالمتخواستارکهسىک
اینازبایدیافتاطالعخودعیبازچونوسازدباخبرراوىشدآگاهآنچهبهوکندتفحص
چههرازوىعیوبکردنگوشزدکهبداندوبپردازدآنکردنبرطرفبهوشودخشنودآگاهى
غالبـاً دوستزیرااست،دوستازترسودمندزمینهایندردشمنالبته،. استتربهدارددوست

وىعیـوب دشمنانچونوورزد،مىاصرارآنکردنآشکاردردشمنولىپوشاند؛مىراعیب
. نمایدمبادرتعیوبآندفعبهوگزاردسپاسراخدابایدساختندآشکاررا

صادراوازاىنکوهیدهکاراگروبکشدحسابخودازشبوروزهرپایاندراستالزم
.کندتوبهودهدقرارسرزنشموردراخودشده

وقـرآن دیـدگاه ازآنبامواجههچگونگیتبیینوجنسیانحرافاتریشۀشناخت
روایات

وخـوى جزءبلکهندارد؛منافاتروحانیتومعنویتباتنهانهجنسىعالقهاسالمنظراز
روایـات، طبـق ) السـالم علیـه (اطهـار ائمهو) وسلّمآلهوعلیهاهللاصلی(اکرمرسول. بیاستانخلق

راکسـانى روشبرعکس،واندکردهمىاظهارصراحتکمالدرزنبهراخودعالقهومحبت
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). 19/627آثـار، مجموعـه مطهري،(نمودندمىتقبیحسختکردند،مىپیدارهبانیتبهمیلکه
ارائـه عملیکارهايراهدرمان،وگیريپیشبخشدودرجنسی،انحرافاتبامقابلهيبرااسالم
:  استکرده

شـرایط وخـانواده محـیط نامسـاعد زمینۀدربایدراجنسیانحرافاتازبسیاريریشه) 1
بـه وپوشـیدن لبـاس طـرز وحیـا مهـم اصـل نکـردن مراعـات . کردوجوجستافرادزندگی

بـا بـدنی تمـاس هسـتند، جنسـی مناسـبات ومسائلدربرگیرندهکهکلماتیوالفاظکارگیري
دامنفرزندانجنسیانگیزهبهکودکان،روابطبرکنترلعدموغیراصولیهاينوازشوکودکان

بـا بـدنی تمـاس کـردن محدود. کندمیفراهمرابلوغدوراندرجنسیانحرافزمینهوزندمی
نامحرممرداستشدهتوصیهروایناز. کندمیجلوگیريجنسیهیجانبرانگیختنازکودکان،

تـر بزرگپسربچهنامحرمزنونگیردبغلدررااوونبوسدراسالهششدختربچهپسربچه،یا
فرزنـد هايلبوالدین،استآمدهروایتدرو،)14/170الشیعه،وسائل(نبوسدراسالهفتاز

).  3/268کافی،اصول(وسندنبخردسالگیسنیندرجزرا،خود
والـدین، میـان ناسـازگاري واخـتالف قبیل؛ازهانابسامانیبرخیعلتبهکههاییخانواده

دامـن فرزنـدان روحـی اضطراببههاآنامثالوفرزندانبابدرفتاريخانواده،پاشیدگیازهم
راهنمـاي سـادات، محمـدعلی (دهندمیقرارجنسیانحرافمعرضدربیشترراآنانزنند،می

).  1/93مادران،وپدران
. اسـت نامناسبهايدوستیجوانان،جنسیانحرافاتدرتأثیرگذارمهمعواملازیکی) 2

اجتمـاعی نیـاز براسـاس واستمهمبسیارنوجوانبرايهمساالنگروهبهپیوستنکهآنجااز
نادیـده جـوان رفتـار نـوع وشخصیتگیريشکلدررادوستاننقشتواننمیگیرد،میانجام

شـراً طبعـه مـن یسرقطبعکفانّالشریرالتصحب«:فرمایندمی) السالمعلیه(علیامام. گرفت
ازراناپاکیوانحرافتوناخودآگاهطبیعتزیرابپرهیز،فاسدمردمبامعاشرتاز: التعلموانت
). 20/272البالغه،نهجشرحالحدید،ابیابن(» کندمیسرقتهاآنطبع

نابابدوستانطریقازراجنسیانحرافهايگاماولیننوجوانان،دهندمینشانتحقیقات
). 99همان،سادات،محمدعلی(اندگرفتهقرارسقوطسراشیبیدرسپسبرداشته
دوسـت بـا آنکـه : الیسـلم السوءصاحبیصحبمن«:فرمایندمی) السالمعلیه(صادقامام

).  75/216بحاراالنوار،(» ماندنمیسالمتد،کنمصاحبتناباب
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براي. استنفسگسیختگیلجامازگیريپیشجنسی،غریزهکنترلبرايروشبهترین) 3

ایمـان نیرويباراخویشنفسانیهايخواستهبلوغ،ابتدايازبایدجوانجنسی،غریزهبرغلبه
وآیددرمیعادتصورتبهجنسیانحرافنشود،زدهلجامغرایزبهاگرزیراکند،مهارعقلو

ـبِ «:فرماینـد می) السالمعلیه(علیامام. شدخواهدمشکلدرمانصورت،ایندر ةَ غـالـالشَّـهو
خویششهوتبر: مقاومتهاعلىتَقدرولَمواستَقادتْکملَکَتْکقَوِیتإنهافإنّضَراوتها؛قُوّةِقَبلَ

وشـود مـی تومالکگرددنیرومندشهوتت،اگرکهیابدتجرّيقدرتنکهآازپیششو،مسلط
وغـررالحکم «(داشـت نخواهیمقاومتتابکهحالیدرکشاند؛میراتوبخواهدکههرسوبه

). 4/392دررالکلم،
تأکیـد گنـاه وقـوع ازگیـري پـیش بـر اجتماع،وفرداصالحمنظوربهاسالمهايآموزه) 4

انحـراف ازگیـري پیشبرايکهشیطانیافکارطردمانند؛. نشودفراهمانحرافنهزمیتاکندمی
انحـراف، درنخسـت گـام زیـرا داشـت، نگهدورشیطانیافکارنفوذازرااندیشهبایدجنسی،

دعتهالمعاصیفیفکرهکَثُرمن«:فرمایندمی) السالمعلیه(علیامام. استآنپیرامونکردنفکر
» خواهدشـد کشـیده گنـاه آنبـه سـرانجام بیندیشـد بسـیار گنـاه اطـراف درکـه کسی: هایالَ
). 5/321دررالکلم،وغررالحکم(

: فرمودنـد اندکـه کـرده روایـت ) السـالم علیـه (مسـیح حضـرت از) السالمعلیه(صادقامام
خـاطر دررازنـا فکـر کهکنممیامرشمابهمنونکنیدزناکهکردامرشمابهعمرانبنموسی

کنـد، روشنآتشمزینیوزیباعمارتدرکهاستکسیمانندکندزنافکرآنکهزیرانیاورید،
نگیـرد آتـش عمـارت اگرچـه کنـد مـی خـراب راعمـارت هـاي زیبـایی آتـش تیـره دودهاي

).  14/240الشیعه،وسائل(
بـروز بـراي شـتري بیزمینهبستردرخوابهنگامویژهبهوخلوتدرجنسیتمایالت) 5
جوانـان بـه روایـن از. شـود انحرافـات برخیساززمینهاستممکنبستردرماندنبیدار. دارد

بـدون تاباشندخوابآمادهوشدهخستهکافیحدبهکهشوندبسترواردزمانیشودمیتوصیه
. نکنندپیداجنسیاموردربارهاندیشیدنفرصتوبپردازنداستراحتبهمعطّلیوفاصله
افکـار، ایـن بـر غلبهبراي. استتنهاییوبیکاريشهوي،افکارپیدایشعواملازیکی) 6
سالم،تفریحمانند؛شدهحسابودقیقریزيبرنامهباراخودفراغتاوقاتجواناناستالزم

درعمیقـی اثـر فکـري، اشـتغاالت . نماننـد بیکارکهکنندتنظیمغیرهومطالعهنقاشی،ورزش،
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هنريهايسرگرمیوورزشخصوصاً. داردجنسیانحرافاتوناپسندعاداتازفکرانصراف
.  شودمیجوانانجنسیغریزةطغیانکاهشوروحاشتغالسبب
میـل کـه آنچههردیدنازبایدجنسیغریزهمهاربراي. استروانوروحهادينگاه،) 7

خـود نگاههایی،صحنهچنینآمدنپیشتصوردروکردخودداريکند،میتحریکراجنسی
مطـرح راچشـم کنتـرل وبصرغضموضوععظیم،قرآندرانسانخالق. بازداشتادامهازرا

نْ یغُضُّواللْمؤْمنینَقُلْ«:فرمایدمیمؤمنانبهخطابوکرده مـ مصـارِهأَبفَظُـوا وحی مهفُـرُوج
ککىذلأَزماللَّإِنَّلَهونَبِماخَبیرٌهنَعصدامـان وفروگیرنـد راخـود هايچشمبگومؤمنانبه: ی
). 30نور،(» کنندحفظراخود

وکننـد مـی ذکـر چشم،کنترلراجنسیغریزهتعدیلراهنیز) السالمعلیه(علیامیرمؤمنان
کنتـرل شـهوات، ازگردانیروياملعبهترین: الْأَبصارِغَضّالشَّهواتصارِفنعم«:فرمایندمی

شـیطان الهـی، دسـتور اینکارگیريبهبا). 164ص،6دررالکلم،وغررالحکم(» استهاچشم
. داشتنخواهدسالحیاغواگريبراي

زَّ للَّهتَرَکَهامنْمسمومإِبلیسسهامِمنْسهمالنَّظْرَةُ«:فرمایندمی) السالمعلیه(صادقامام عـ
لَّولَاجرِهغَیلهقَبأَعانااللَّهإِیمجِدی ...نْکَمنَظْرَةٍمثَتررَةًأَوستیـر نـامحرم بـه نگـاه : طَوِیلَۀح

» دارددنبـال بهطوالنیتأسفوحسرتهابعدکههایینگاهبسیارندچه. استشیطانزهرآلود
).  14/138الشیعه،وسائل(

سالمتیتحققبراياسالمدینکهاستتمهیداتیجملهازمرد،وزنمیانمحریوجود) 8
وزنخلـوت ازاجتنابمردان،وزناندادندستازپرهیزکهاستاندیشیدهاجتماعیوفردي
پیـــامبرهمســـرانبـــهقـــرآندرخداونـــد. اســـتآنمصـــادیقِازبرخـــینـــامحرممـــرد

زنـان شـما : فرمایدمیوداردخاصیتوصیهنامحرمباگووتگفدرباره) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(
). 32احزاب،(افتندطمعبهبیماردالنتاکنیدنازكگفتاردرراخودصداينباید

فرزنداندرجنسیانحرافوفسادزمینهبرچیدنهدفبااسالمتربیتیبرنامهتمهیدات) 9
ازقبـل : وقـت سهدروالدیناتاقبهورودهنگامبهفرزندانگرفتناجازهآموزشِمانند؛. است
نمـاز ازبعـد وآورنـد میبیرونراخودمعمولیهايلباسکههنگامیروز،نیمدروفجرنماز
). 58نور،(استوالدینبرايخصوصیوقتسهاینعشا؛

عامـل باشـد، مسـتقل بایـد سـنّی خاصشرایطدرکهکودکانخوابمحلجداسازي) 10
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) سـلّم وآلـه وعلیـه اهللاصـلی (پیـامبر . اسـت هـا آنجنسـی غریـزه تهیـیج ازجلوگیريدرمهمی

کنیـد جدادیگریکازراهاآنگاهخوابرسیدندسالگیهفتبهشمافرزنداناگر: فرمایندمی
).  16/441کنزالعمال،(

والـدین بـه اسـالم هـاي آمـوزه دیگرازجنسیمهیجمناظرازکودکانداشتننگاهدور) 11
مـؤثري عاملکهانگیز،شهوتمناظردیدنازراخودفرزنداناستشدهتوصیههاآنبهواست
: فرماینـد مـی ) السـالم علیـه (صـادق امـام . دارندنگاهدوراست،جنسیغریزهکردنبیداربراي

سـوي بـه راطفـل زمینـه، ایـن دروالدیناحتیاطیبیدارد،حضوراتاقدرکودکیکهموقعی
).  14/94الشیعه،وسائل(دهدمیسوق) جنسیانحرافزمینۀایجاد(عفّتیبی

آنارتکـاب ازمانـدن مصـون درمهمـی عامـل جنسـی انحرافـات عواقـب ازآگاهی) 12
انـزوا، سـردمزاجی، وازدواجازگریزجنسی،ناتوانیعصبی،سیستمضعف. شودمیمحسوب
چشـم دورسـیاهی آلـودگی، خـواب وخسـتگی ب،خوادرآشفتگیخجالت،وگناهاحساس

ونوجـوان شناسـی رواناحمـدي، (رونـد میشماربهجنسیانحرافاتعوارضازبرخیجزء
). 120جوان،

وقرآنمنظرازاجتماعیوفرديسالمتمدیریتعرصهدرروحیهايکنندهیاري
روایات

حیـاي تربیت،علم،عقل،نفسانی،تمایالتتعدیلوغرایزکردنرامبراياسالم،مکتبدر
دربارهوگرفتهقرارتوجهموردکننده،یاريعواملکلیهوکیفريقوانینملی،نظارتاجتماعی،

آیـین ایـن درکـه قـدرتی تـرین بـزرگ ولیاست؛رسیدهبسیارياخباروآیاتهاآنازهریک
آورده،بـار بـه ثمـربخش ورگبزنتایجوشدهواقعاستفادهموردغرایزمهارکردنبرايمقدس
.  بیانجامدزندگیسبکوروشدرعملبهکهاستمذهبیاحساسوانگیزه
تـوان میآنبرتکیهباکهاستعظیمیسرمایهاعتقادي،هايپایهاستحکاموایمانقوت) 1

رآن،قـ . یافتنجاتانحرافاتوهابیراههازونمودایستادگیغرایزسهمگینهايموجبرابردر
ضَنکاًمعیشَۀًلَهفَإِنَّذکْرِىعنأَعرَضمنْو«.داندمیناگواروآوررنجراخدایادبدونزندگی

وشُرُهنحموۀِیمیىالْقمتنگـى ) وسـخت (زنـدگى شـود، گردانروىمنیادازکسهرو: أَع
درمعیشـت تنگـى علـت ). 124طه،(» مکنیمىمحشورنابینارااوقیامت،روزوداشتخواهد
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ترجمــه(اســتاویــادازاعــراضوخــداکــردنفرامــوشقیامــت،روزدرکــورىودنیــا،
).  14/314المیزان،تفسیر

ذینَ إِنَّ: فرمایـد مـی ایمـان تقویـت جایگاهباارتباطدرقرآندررحیمخداوند إِذَااتَّقَـواْ الـَّ
سهممنَطَئفطَانِالشَّممفَإِذَاتَذَکَّرُواْیرُونهصبدارنـد، پـروا خـدا ازکـه کسانیحقیقتدر: م
شـوند بینـا ناگـاه بـه وآورنـد یـاد بهراخدارسد،ایشانبهشیطانجانبازايوسوسهچون

). 201اعراف،(
احساسـات متعـال خداونـد جنسـی، غریـزه شکوفاییوبلوغدورانفرارسیدنبازمانهم

هستندالقولمتفقنکتهایندرشناسانروانهمهگویا. استدادهقرارجواناننهاددرراهبیمذ
محمـدتقی (داردوجـود ارتبـاط مـذهبی، احساسـات ناگهـانی جهشوتکلیفبحرانمیانکه

).  2/126جوان،فلسفی،
علـی امـام . اسـت نفسـانیات تعدیلواحساساتمهارهايراهازیکیعقالنیت،تقویت) 2

هـا، انسـان دلدر: هـا مـن تزجـر العقـول وسـوء خواطرللقلوبانّ«:فرمایندمی) السالمعلیه(
انجـام وخـاطرات آناعمالازکهاستعقلوآیدمیپدیدزشتهايخواهشوبدخاطرات

). 2/500دررالکلم،وغررالحکم(» کندمیجلوگیريهاتصمیم
) السـالم علیـه (علـی امام. نیستسرکشاحساساتمهاربهقادرناتوانوضعیفعقلِالبته

طبیعـت توانـد مـی رسـیده کمالمرتبهبهکهعقلی: السوءللطَّبعِقاهرالْکَاملُاَلْعقْلُ«:فرمایندمی
). 75/6بحاراالنوار،(» کندمقهورراشرور

عقـل هدایتچراغبلوغ،بحرانیایامدرناآگاهیوایمانضعفوجنسیغریزهنیرومندي
کَـم «:فرماینـد مـی ) السالمعلیه(علیامام. دهدمیدستازراآنکاراییوسازدمیفروغکمرا

نفسـانی، هـاي خـواهش فرمـانروایی برابردرکهعقلیبسیارچه: أَمیرٍهوىعنْدأَسیرٍعقْلٍمنْ
. )202قصاراالسالم،فیضالبالغهنهج(» استگرفتارواسیر

خـالق باارتباطآنترینمهمکهطاعتودینیتکالیفبرقراريوسیلهبهمتعالخداوند) 3
غریـزه طغیـان ازوکنـد میمحدودشرعحیطهدررادخترانوپسراناست،روزهونمازیعنی

نِ تَنهىالصلَوةَإِنَّ«.داردمیباز عـ شَـاءالْفَحنکَـرِ وبـاز زشـت کارهـاي ازراآدمـی نمـاز، : الْم
پیــامبربـا رانمـاز انصـار ازجـوانی اسـت، شـده  نقـل حـدیثی در). 45عنکبـوت، (» داردمـی 

بـه رامـاجرا این. بودآلودهزشتی،گناهانبهحالاینبااماکرد؛میادا) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(
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ایـن ازرااونمـازش سـرانجام : فرمودندحضرت. داشتندعرضه) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(پیامبر
). 16/287نمونه،تفسیر(کندمیپاكاَعمال

تخـیالت نداشـتن سـرکش، تمـایالت بـا مواجهـه درخودسازيکلیمرتبهاولینبنابراین،
بـه دلسـاختن آبـاد گام،دومین. استقلبدرشیطاننفوذبزرگدرهاىبستنیعنیشهوانی
درونـى، خودسـازي نیزومفیداشتغالداشتنسوم،مرحلۀدرو. باشدمیتقواوفاضلهاخالق

. داردقراردرونىتفکرهمراهبهقلبحضورباقرآنقرائتواذکارادعیه،خواندن
ویقـین بـه قلبتنورایمان،اسالم،برآناطمینانونفسصفاىموجبقرآنآیاتقرائت

). آملیزادهحسنعالمه: نکتهیکوهزاراز978نکته(استخواطرنفىوشیاطینشّردفع
.اسـت قـرآن ازاىبهـره اودلصفاىوفهمقدربهواستخاصیتجلىمستعدنفسیهر

شـده رانـده شـیطان ازخوانىقرآنچونو: الرَّجِیمِالشَّیطَانِمنَبِاللَّهفَاستَعذْالْقُرْءانَقَرَأْتفَإِذَا«
ینْ وبینَکجعلْنَاالْقُرْءانَقَرَأْتإِذَاو«).98نحل،(» برپناهخدابه ینَ بـذ خرَةِبِـاالَ یؤْمنُـونَ لَـا الـَّ

آورنـد، نمـى ایمـان آخـرت بهکههاآنوتومیانخوانى،مىقرآنکههنگامىو: مستُوراحجابا
ایمـن کفّـار، شرّازراانانستواندمىقرآنتالوت). 45اسراء،(» دهیممىقرارناپیدایىحجاب

).  68نور،تفسیر(کندتقویتانساندررامشرکانازتبرّىروحوکند
پـنج نمـاز مـثالً اسـت، فرمـوده معینآنبراىحديوکرداکتفاکمبهچیزهردرخداوند

:اسـت نفرمـوده معـین حـدى ذکربراىولىمعینى؛مقدارنصاباززکاتماه،یکروزهمرتبه،
»ایینَأَیهنُواْالَّذاماذْکُرُواْء ه بحوه و* کَثیـرًا ذکْـرًا اللـَّ کْـرَةً سـبیالً و ایمـان کـه کسـانى اى: أَصـ

مراتبـی ذکـر ). 42احزاب،(» گوییدتسبیحرااوشاموصبحوکنیدیادبسیارراخدااید،آورده
: دارد

. زبانىذکر-1
آنازآسـانى بـه دلوباشـد، مستولىآنبروشودجاگیردلدرکهقلبى،وزبانىذکر-2

. داردنیازکوششبهدلدرآناستقرارکهگونههماننشود،منصرف
ذکـر بـه وخـود بـه قلبوشود،محوذکرهنگامذکرخودحتىکهطورىقلبى،ذکر-3
مطلـوب ذکـر مرتبـه نای. باشدذکرمتعلقدرمستغرقوجودتمامىبابلکهباشد؛نداشتهتوجه
).  118نراقی،(استمقدمهدیگرمراتبواست،

کنالعاهادکَرِیزهبقالَربربنْلیهمنْکۀًلَدیۀًذُربطَیإِنَّکمیعسعاء38عمران،آل(الد (
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) 8عمران،آل(الْوهابأَنْتإِنَّکرحمۀًلَدنْکنْملَناهبوهدیتَناإِذْبعدقُلُوبناتُزِغْالربنا
حـق واسـت حـق همنشـین کنـد، حـق ذکـر کـه کسىواستحقذکرومناجاتنماز،
«.نیسـت اوجلـیس الّـا وبینـد مـى رااواست،خودذاکرجلیسکهکسىواستاوهمنشین

). 152بقره،(» تَکْفُرُونِلَاولىِاشْکُرُواْوأَذْکُرْکُمفَاذْکُرُونىِ
بـه رانمـاز داریـد پـاى بـر یعنـى : لذکْرِىالصلَوةَأَقمِوفَاعبدنىِأَنَاإِلَّاإِلَاهلَااللَّهأَنَاإِنَّنىِ«

سـبب ووسـیله کهاستنمازازاشرفاست،مقصودکهفکرپس). 14طه،(» منفکرواسطه
بـه کمکمتکلم،ارادهوکالمشنیدنازبعداستعدادشمطابقفلطکههمانطور. آنستحصول

آیـد مـى نطقبهحق،ذکردوامودر حضورمداومتاثربرهمصادقسالکقلبآید،مىنطق
.  شودمىشنیده قلبذکرحتىکه

واسـت ادبرکـوع . اسـت دادهدسـتور نمازازگرفتنکمکبهشریفمصحفدرخداوند
تـرین پسـت بهراخوداعضاءترینعزیزپساست،فروتنىدرجهترینباالسجودقرب،سجود

جـل وعـز خـداى «:فرمودنـد ) سلّموآلهوعلیهاهللاصلی(خدارسول. بگذاراستخاكکههاچیز
رااوکـار خـودم باشـد، اىبنـده دلدراخالصبامنرضاىطلبوطاعتگاههر: فرمایدمى

ازباشـد مـن غیـر بهمشغولخودنمازدرکههروگیرم،میعهدهبهاراوتدبیروکنمدرست
؛16بـاب ،الشـریعه مصـباح (شـود مـى نوشـته  زیانکاراندفتردرنامشواستاستهزاءکنندگان

ازاو،نفـس صـفاى انـدازه بهنمازگزارىهربر). آنآدابوسجودباب: 18/363بحاراالنوار،
.  دشومىگشودهدنیاهاىتیرگی
نَ . «شودمینفسهوىازبازداريسببدوستى،دنیاازدوريوزیستیساده) 4 یـاسِ ز للنـَّ
بحاتونَالشَّهماءالنِّسینَونالْبیرِوقَنطَرَةِالْقَنَاطنَالْمبِمالذَّهضَّۀِوالْفلِ و ۀِ الْخَیـمو سـالْمو

و(هـا خـواهش داشتندوست: الْمابِحسنُعندهاللَّهوالدنْیاالْحیوةِمتَعذَالکالْحرْثوالْأَنْعمِ
وچهارپایـان ونشانداراسبانونقرهوطالازآمدهگرداموالوفرزندانوزناناز) هاخواستنى

نـزد نیـک نجامسـرا ودنیاسـت زندگىکاالىهااینیافته،) جلوهو(آرایشمردمبراىکشت،
). 14عمران،آل(»خداست

ازبعـد آننتیجـۀ وثمـره اگرزیرانیست،مذمومداردمیلآنبهانسانآنچههمهبنابراین،
آخرتازحقیقتدرواستمتعلقآخرتبهصالح،عملونافععلمیعنىبماند،برایشمرگ

. شودمىمحسوبدنیااستمحسوسچونورودمىشماربه
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گیريجهنتی

هـاى سـنت براساسراهاآنتابسته،پیمانوعهدماباپروردگارکهاستهائىنامهقرآن-
امیـد وبهجتوشادىهايحالتحصولقرآنتالوتازاصلىمقصود. کنیماجراشدهپیروى

.  استاتّکاقابلايکنندهیاريعنوانبهآنبهعملودلدردلتنگىو
دروسـازد میگرفتاربهیمىعشقبهرااوشهوت،باشد،غالباوبرىکسواهمهقوهاگر-
تـا آفریدهراعقلخداآنکهحالودهدمیقرارشهوتخدمتدرراعقلوهم،نیروىنتیجه،
. باشدشهوتخدمتگزارآنکهنهبزند،عقالشهوتپايبهوباشدمطاع
شـود، عادتآشامیدنوخوردنصوصاً،خنفسانیقوايدرروىمیانهواعتدالاستالزم-
عقالنـی تربیـت باوشودمیمحسوبپرخوريآثارازبالدتپدیدارشدنوهوشضعفزیرا
رامگرسنگىبهراخودنفساىبندهاگربنابراین،. شودنفسانیهايخواهیزیادهدرافراطمانع

.  شودنمیگرفتارنیزجنسیسرکشىوطغیانبهببنددراشیطانهاىوسوسهراهوسازد
تقـوا کسـب درعـالى هـاى همـت ازوخـدا محبـت ازکـه استدلهائىبیمارىشهوت،-

.  استنصیببى
آندرتعـدیل قـوه وجودسبببهمجاهدهوریاضتباخشموشهوتنیروىدوتعدیل-

.  استممکندو
اندیشـه گـاهی هست،شقاوتوسعادتدرمتوسطىنفساماره،ومطمئنّهنفسدوبین-
پیـدا آندرایمـان اندیشـه گـاه وخوانـد، مـى شّـر بهرااووآیدمىپدیدآندرهوسوهوى

وشـیاطین سـپاهیان متقابـل حملـه میـدان انسـان درونو. انگیزدمىبرخیربهرااووشودمى
حملـه شیطانگاهىوکندمىطردرااووبردمىحملهشیطانبرفرشتهگاهىکهاستمالئکه

الزم. داردبیشـمار درجـات واسـت، مسـلمانان اکثرنفوسآنو. شودمىچیرهاوبروکندمى
زوایـاى بصیرت،نوربهوبیندیشدمهلکهصفاتازیکهردربارهروزشبانههردرآدمیاست

دلپـاکى بـر داللـت  کهعالماتىبرايراخودقلبوکندتفحصصفاتاینازراخویشدل
. کندیقینتابیازمایدنماید

منابع
،)وسـلّم آلـه وعلیـه اهللاصلی(الرسولآل عنالعقول،تحفعلی، بنحسنابومحمدالحرّانی،شعبه ابن

.1382السالم،علیهعلیآلقم،زاده،صادق حسن: مترجم
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.1389مشعل،: ناشراصفهان،،جوانونوجوانشناسیرواناحمد،احمدي،
حجـۀ : مصـحح شوشتري،انصاريمحمدعلیشیخ: ترجمه،دررالکلموغررالحکمواحد، عبدالآمدي،

.1380عج)،(عصرامامانتشاراتیموسسهقم،اول،چاپقمی،انصاريمهديشیخوالمسلمیناالسالم
تهـران، الشـیرازي، الربانیعبدالرحیمالشیخ: تصحیحوتحقیق،الشیعهوسائلحسن،محمدبنحرّ عاملی،

ق.1376اسالمی،پخانهچا
.1371تشیع،: انتشاراتقم،،مذکوروذاکروذکردر: نورعلینورحسن،آملی،زادهحسن

فرهنـگ نشردفتر: تهران،کودکانبابرخوردهايشیوه: مادرانوپدرانراهنمايمحمدعلی،سادات،
.1392اسالمی،
مرعشـی العظمـی اهللاآیـت حضـرت کتابخانهقم،،ماثوربالالتفسیرفی الدرالمنثورالدین، جاللسیوطی،

.ق1314،)ره(نجفی
قـم، ،پـنجم بـاقر، محمدسیدهمدانى،موسوى: ترجمه،تفسیرالمیزانترجمهحسین،محمدطباطبائی،

1374.
.1382اسالمی،فرهنگنشردفترتهران،،جوانمحمدتقی،فلسفی،

.1370االسالم،فیضتهران،،غهالبالنهجنقی،علیاصفهانی،االسالمفیض
مقدس،مشهدمحمدصادق،عارف،: مترجم،األحیاءتهذیب فی البیضاءمحجهمالمحسن،کاشانی،فیض
.1372رضوي،قدسآستاناسالمىهايپژوهشبنیاد

.1388قرآن،ازهاییدرسفرهنگیمرکزتهران،،نورتفسیرمحسن،قرائتی،
علمیـه کتابفروشـی تهـران، جـواد، مصـطفوي : شارحومترجم،کافیصولایعقوب،بنمحمدکلینی،

.1369اسالمیه،
.1377حق،پیامتهران،،الحقیقهمفتاحوالشریعهمصباحهاشم،محمدبنعبدالرزاقگیالنی،

ق.1401بیروت،،األفعالواألقوالسننفیالعمالکنزالدین،حسامبنعلیهندي،متقی
قم.،قمعلمیهحوزهمدرسینجامعهاسالمىانتشاراتدفتر،بحار االنوارمحمدتقی،مجلسی،
ق.1408البیت،آلمؤسسهقم،،الوسائلمستدركنوري، حسین،محدث

.1377صدرا،انتشاراتقم،،آثارمجموعهمرتضی،مطهري،
.1388نیستان،ابکتتهران،الیقی،غالمرضا: ترجمه،البالغهنهجشرحالحدید،ابیابنمعتزلی،

.1374اول،چاپاإلسالمیۀ،الکتبدار،نمونهتفسیرنویسندگان،ازجمعیوناصرشیرازي،مکارم
مجتبـوى، الـدین جـالل سـید دکتـر : ترجمه،اسالمىاخالقعلم: السعاداتجامعمهدى،مولىنراقی،
.1391دانشجویان،اسالمیعلومحوزةتهران،
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