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  سالمت روابط جنسيتى دختران ىارائه چارچوبى اسالمى برا

  ∗∗∗∗ن سوزنچىحسي

  چكيده
فزونـى از معضالتى است كه در جامعۀ ما رو به ، دختران و پسران )خارج از عرف( رابطۀ
تحريكات جنسـى در جامعـه، توصـيه بـه  يافتن شّدت همراه بای غريزo جنسى بيدار. است

، بلوغ جنسى و بلـوغ اجتمـاعى ميان ۀو فاصل كرده اثر ای بى حرمت روابط آزاد را تااندازه
در هايى از اين دسـت،  رابطه. را ناممكن ساخته استدر ازدواج و تشكيل خانواده  تعجيل

بحرانى اسـت  ،جامعۀ اسالمىاما در شود،  عادی و بلكه مطلوب قلمداد مىغرب،  فرهنگ
غالبـاً  ؛ اماشود، ازدواج موقت است كارهايى كه گاه پيشنهاد مى از راه. كه بايد چاره شود

نيازهـا و مشـكالت  در حالى كه بايـد بـه؛ شود بدان توجه مىپسران  رفع نياز ۀزاوي تنها از
 ای بـرای مسئلۀ مقاله حاضر اين است كـه چـه شـيوه. در اين مسئله توجه شود نيزدختران 

توان پيشـنهاد كـرد و ازدواج موقـت در  دختران در شرايط كنونى مىمديريت نياز جنسى 
كردن  مسـئول«د بـا تكيـه بـر خـط مشـى كوشـ اين ميان چه جايگاهى دارد؟ اين مقالـه مى

ايـن تـوان  ، نشـان دهـد كـه چگونـه مى»جوانان در قبال رفتارهای خود با جـنس مخـالف
جا كه ممكن است تحـت مـديريت  با تصويری جديد، منضبط و مشروع، تا آنرفتارها را 

، سـازی روابـط جنسـى دختـران و پسـران كنتـرل و سالمافـزون بـر  ها قرار داد؛ و خانواده
  . های جامعه در زمينه ترويج اين مسئله را رفع كرد نگرانى

  ها  واژه كليد
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  مقدمه

 بـهاسـت كـه  ىاز معضالتازدواج،  از پيش پسران و دختران) خارج از عرف( و رابطۀ دوستى
جوامـع  در. اسـتفزونـى گـذارده  بـه رو مـا ۀجامع رد -اخير ۀده دو در ويژه به - متعدد داليل

رو  گونه منـع قـانونى و يـا ممانعـت اخالقـى و عرفـى روبـه با هيچ تنها نه، ها دوستى اينى، غرب
مـورد تشـويق هـم قـرار حـاكم بـر آن جوامـع،  يبراليسـتى، بلكه در چارچوب فرهنگ لنيست

امحرم تنها در چارچوب اقتضـائات تعامـل گيرد، اما بنابر تعاليم اسالمى، روابط ميان افراد ن مى
آنچه امـروزه  رو، اين از 1اجتماعى مجاز است و در اين روابط بايد حدود شرعى رعايت شود؛

هـای اسـالم و  تحت عنوان دوستى دختر و پسر در جامعۀ ما در حال گسترش اسـت، بـا آموزه
ترانـى را كـه بـه بـه صـراحت هـم دخ قـرآن کـریم. اقتضائات جامعـۀ اسـالمى ناسـازگار اسـت

و هـم پسـرانى را كـه بـه ) متخـذات اخـدان(آورنـد  بـا پسـران روی مى 2های مخفيانـه دوستى
بـه شـدت مـذمت كـرده، و ) متخـذی اخـدان(آورنـد  های مخفيانه با دختران روی مى دوستى

در رديـف زناكـاری  -حتى اگر به عمل زنـا منجـر نشـود  -ها را  ناپاكى حاصل از اين دوستى
  3.تدانسته اس

هـای  آموزه بـا جامعـهافـراد  از برخـى اجتماعى رفتارهای ناسازگاری معضلبا  مابنابراين، 
                                                        

1 . هاي  كنند، يا آموزه كساني كه به چنين روابطي اقدام مي. در اسالم، بر همگان روشن است» روابط آزاد جنسي«حرمت
اند كه توان ايستادگي  شمرند، مدعي ميدانند و اقدام خود را ناروا و گناه  اسالمي را باور ندارند، يا اگر خود را معتقد مي

» !اي لزوماً رابطة نامشروع نيست هر دوستي«شود كه  گونه مطرح مي اما گاه اين مسئله اين. در برابر اين تمايالت را ندارند
بته ال. كنيم ها، ضوابط شرعي را رعايت مي شود كه ما در اين دوستي و گاه حتي از سوي دختران و پسران متدين ابراز مي

اشكال ندارد، اما حرمت و ناصوابي اين روابط تنها » گو و معاشرت دختر و پسر نامحرم و مطلق صحبت و گفت«هرچند 
اي كه حالت  صحبت و رابطه«نيست؛ بلكه » شود يا تماس برقرار شود پوشش از حد شرعي كمتر «محدود به حالتي كه 

حتي اگر با » صدد اشباع نياز عاطفي و احساساتي خود هم هستندگيرد و طرفين در احساساتي و رابطه عاطفي به خود مي
اند، افزون بر نگاه كردن و  اشكال نيست؛ زيرا همان گونه كه تمامي فقها بيان كرده رعايت پوشش مناسب همراه باشد بي

يا سخن (نگاه  .نيز حرام است» با ريبه«، نگاه كردن و سخن گفتن )راني يعني با قصد شهوت(» از روي لذت«سخن گفتن 
برقرارشدن يك حالت عاطفي ميان . مشكوكي كه احتمال به حرام افتادن دارد) يا سخن گفتن(با ريبه، يعني نگاه ) گفتنِ

نـاك   ريبـه «نباشـد، مصـداق   » راني شهوت«اگر مصداق  -كنند كه خودشان از آن به دوستي تعبير مي-دو جنس مخالف 
 . اي اشاره خواهد شد بودن اين موارد در ادامه تااندازه البته به چرايي ناصواب .رو، ناصواب است هست؛ و از همين» بودن

دهنـده آن، خـود را از    بودن آنهاست؛ يعني گويي انجام ها، نامشروع بودن اين دوستي توجه شود كه مقصود از مخفيانه. 2
 . اشكال نداردهاي نامشروع آشكار و علني شود  كه اگر اين دوستي شرع مخفي كرده است، نه اين

و البته در رديف آن، در مقابل ) يعني به عنوان عملي غير از آن(» زناكاري«ها را افزون بر  اين دوستي قرآن کریمچرا كه . 3
، زنان پاكـدامن، در  )25: نساء()محصَنات غَيرَ مسافحات والَ متَّخذَات أَخْدانٍ(در آية شريفة : كند پاكدامني مطرح مي

محصنينَ غَيرَ مسافحينَ (اند كه يا زناكارند يا با مردان دوستي پنهاني دارند؛ و در آية شريفة  ابل زناني قرار داده شدهمق
اند كه، يا زناكارند يا با زنـان دوسـتي    ، مردان پاكدامن، در مقابل مرداني قرار داده شده)5: مائده( )والَ متَّخذي أَخْدانٍ

  . پنهاني دارند
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 شـيوه و روشها را ناديده گرفـت و در  بايد اين آموزه يا .رو هستيم رايج در جامعه، روبه دينى
بـرای سـاماندهى و  -گونـه كـه در ايـن مقالـه بـر آن هسـتيم آن -يـا  و كرد بازنگریدينداری 

توصـيه  .انديشـيد ای چـارهدينـى  زندگىجهت دادن آن به سمت سبك  وح اين رفتارها اصال
كارهايى است كـه گـاه در جامعـۀ مـا بـرای رفـع ايـن معضـل پيشـنهاد  به ازدواج موقت از راه

رو  ويژه از سوی زنان يا بـه بهانـۀ حمايـت از زنـان، روبـه هايى، به شود، كه البته، با مخالفت مى
هـا از زوايـای گونـاگون مطـرح شـده، امـا دسـته مهمـى از ايـن  يـن مخالفتاگرچه ا. شود مى

كار برای آيندo دختـران پـيش  رود اين راه ها، برآمده از مشكالتى است كه گمان مى مخالفت
دهنـدگان و  گونه مشكالت اين است كه غالباً هم پيشنهاد يكى از علل طرح اين. آورد خواهد 

گيرند؛ و اين مقالـه قصـد دارد تـا  زاويۀ رفع نياز پسران در نظر مىهم منتقدان، مسئله را تنها از 
  . را از زاويه نياز و مشكالت دختران مورد بررسى قرار دهدحل  جايگاه اين راه

  طرح مسئله

شود كه معضل امـروز آنهـا  حقيقت اين است كه نگرانى از آينده دختران گاه چنان جدی مى
و نيـز  سـنى مقطـع يندختر و پسر در ا غريزo جنسى یيداربمسئله اين است كه . شود ديده نمى

نه فقـط بـه دليـل تنـزل وضـعيت حجـاب، بلكـه همچنـين (شّدت تحريكات جنسى در جامعه 
 هـای فـيلم و تصـاوير كـه بلوتـوثمـاهواره، اينترنـت و  همچون هايى رسانه گسترش ۀواسط هب

اسـت  ، امری)دهد مى قرار يدجد نسل اختيار در آسانى به را جنسى دقيق اطالعات و مستهجن
 افتـادنفاصـله  بـاديگـر  سویكرده؛ و از اثر  بى ای تااندازه را آزاد روابط حرمتبه  توصيه كه

 فـرد كـه سـنى(=  ىو بلـوغ اجتمـاع) شود مى فعال غريزo جنسى كه سنى(=  جنسى بلوغ ميان
 نيـزيل خـانواده و تشـكتعجيـل در ازدواج دائـم  بـه ، توصـيه)دارد راتشكيل خانواده  آمادگى

و بلكـه تشـديد شـدن  سـاز عـادی مجموع اين عوامل، زمينه شده؛ و ناكارآمدقابل دفاع و  غير
اگر دقت كنـيم كـه دوسـتى دختـر و پسـر دو . ها ميان دختر و پسر شده است روابط و دوستى

ض يابيم كه اين وضع، نه تنها پسران، بلكه دختران را نيـز در معـر طرف دارد، به سادگى درمى
دختران نيـز ) نيازها و مشكالت(شايسته است اين مسئله از زاويه  رو، اين تهديد قرار داده، و از

  . بررسى شود
از مشكالت علوم اجتماعى در جامعۀ ما اين است كه به اقتضائات بومى كشور كمتر توجه 

شناســـى و   های روان ويـــژه در رشـــته در فضـــای آكادميـــك كشـــور، بـــه رو، ايـــن دارد، از
يعنـى از زاويـه ناهمـاهنگى ايـن (شناسى، غالباً اين مسئله به اين صورت و از اين زاويـه   معهجا

ارائه شود؛ اگـر هـم  ىحل راهشود تا  جدی گرفته نمى) رفتارها با باورها و سبك زندگى دينى
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ن ناسازگار بـا ايـ  بسا ناخودآگاه، باورهای دينى از اين زاويه مورد توجه قرار گيرد غالبا، و چه
 هـای ديـن، نـه آموزه مسـئله وقتى. گيرند مĤبانه مورد تخطئه قرار مى های رفتاری متجدد سبك

كه در متن جامعۀ ما نفوذ دارد و سبك زندگى مـردم  زندگى اصيل های واقعيت بيانعنوان  به
، و جايگـاه قلمـداد فـردی اخالقـىِ  ای های سـليقه توصيه ای از سلسله حد در ، بلكهرا رقم زده

ناخودآگـاه بسـياری از شـود،  سالم در انديشه و باور جامعۀ اسالمى ناديـده انگاشـته مـىدين ا
  .رود ای دانستن آن مى زندگى دينى و القای سليقه كها به سوی تخطئه سب حل راه

جدی گرفتن اقتضائات اسالم و جامعۀ اسالمى موجب خواهد شد كه در تحليل اين مسـئله 
ا از الگوهای نظری غرب در تحليل مسـائل اجتمـاعى پرهيـز چون و چر اجتماعى، از تبعيت بى

و نـه فقـط از زاويـۀ ضـرورت  -عنوان يك منبـع معرفتـى  های وحيانى را نيز به كرده و آموزه
  1.جدی بگيريم -هماهنگى با باورهای فرهنگى اين جامعه خاص 

ى از انسان از های فلسف با جدی گرفتن منبع معرفتى وحيانى از يك سو، و استفاده از تحليل
شناســى  شناســى مبتنــى بــر بــاور بــه خداونــد، بــا انسان هــايى ميــان انسان ســوی ديگــر، تفاوت

بـر . آيـد های اغلب علـوم اجتمـاعى مـدرن اسـت، پديـد مى ای كه زيربنای تحليل ماترياليستى
شناسى، غريزo جنسى امری نيست كه هـدفش تنهـا رسـاندن لـذت بـه آدمـى  اساس اين انسان

هـدف از : ه لذت حاصل از آن نيز برآمده از تدبيری هدفمند در نظام آفرينش استباشد، بلك
آن ايجاد پيوندی ميان زن و مرد است كه افزون بر ضمانت بقای نوع انسـان، ثمـرات بسـياری 
در تكوين شخصيت آدمى دارد كه با مديريت صـحيحى كـه تنهـا بـا ازدواج دائـم و تشـكيل 

انجامد؛ و خود عشق، َمركب مهمـى  ه عشق ميان زن و مرد مىتواند حاصل شود، ب خانواده مى
ای از محدوديت خودخواهى و  خروج از مرتبه -برای حركت انسان به سمت سعادت حقيقى 

  . است -ای از كمال مطلق رسيدن به مرتبه
كه هدف اصلى مترتب بر غريـزo جنسـى، بـا ازدواج و تشـكيل  بدين ترتيب، با توجه به اين

ای كه امروزه ميان بلوغ جنسى و زمان متعـارف بـرای تشـكيل  شود، فاصله ل مىخانواده حاص
                                                        

رسد جدا  به نظر مي. شود از آن ياد مي» علوم انساني اسالمي«يا » علم ديني«اين بحثي است كه امروزه گاه تحت عنوان . 1
. اي كه از اين مفهوم رواج يافته، بتوان از معناي موجهي از اين مفهـوم سـخن گفـت    انگارانه از تصاوير مغشوش و ساده

هـاي   فرض مبادي و پيش) 1: دارد اين است كه علم ديني، علمي است كه» علم ديني«خالصه تصويري كه نگارنده از 
افزون بر مجموع دستاوردهاي ادراكي معتبـر خـود     )2روي، مورد قبول دين باشد؛  آن، مبادي معتبر معرفتي، و از همين

نيـز بـه عنـوان منبـع      هاي ارائه شده در ديني كـه حقـانيتش اثبـات شـده را     ، مجموع آموزه)مانند تجربه و استدالل(بشر 
بودن آن به معناي نقدناپذيري آن  ضمناً ديني. در راستاي غايات دين واقع شده باشد) 3شناسد؛  زا به رسميت مي معرفت

هـاي   گونه كه علم فقه يك علم ديني است، اما فقها همواره بـه نقـد و بررسـي و رد و قبـول ديـدگاه      نيست؛ بلكه همان
در اين مقاله بر اساس اين مبنا . )1388سوزنچي، : نك(جا نيز امكان رد و قبول وجود دارد  پردازند، در اين ديگر مي يك

 . كار اقدام شده است به ارائه راه
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در عرصـۀ  -القاعده ناصواب است؛ به اين معنـا كـه اگـر قـرار باشـد  خانواده پديد آمده، على
و تمهيـدی انديشـه شـود، در درجـۀ اول بايـد نـاظر بـه  حـل راه -ريزی كالن اجتماعى  برنامه

همچنين در وضع مطلوب، محـل اصـلى اشـباع ايـن غريـزه، . حذف اين فاصله باشدكاهش و 
با اين حال، امروزه بـه . خانواده است، و تحريك جنسى در خارج از نظام خانواده جايى ندارد

تنها با اين وضع آرمانى متفاوت است، بلكـه گـاه آن  داليلى وضعيت جامعه چنان است كه نه
انگـارد، و هـم  له را امـری عـادی و طبيعـى مىداند و نه مطلوب و هم اين فاص را نه ممكن مى

  . تابد ها را چندان برنمى كردن اين رابطه محدود
گيری اين نگرش، تحت تـاثير سـبك زنـدگى جديـدی اسـت كـه از  رسد شكل به نظر مى

تحــت تـأثير ليبراليســم و  -در نظــام مـدرن . جوامـع غربـى بــه كشـور مــا رسـوخ كــرده اسـت
سـو، و اومانيسـم و منحصـر ديـدن حقيقـت انسـان در  ن از يكافراطى مستتر در آ 1فردگرايى

غريزo جنسى، تنها از منظـر لـذت شخصـى مـدنظر قـرار  -حيات و لذايذ دنيوی از سوی ديگر
گرفته و ضرورت تشكيل خانواده در تكوين هويت آدمى، عمال انكار شده است؛ هرچند كـه 

  . ):��&H	כא*،  
�א� �GאF، (شود  مى در خود آن جوامع گاه و بيگاه اعتراضاتى بر اين انگاره
در جوامع غربى، اين سبك زندگى با باورهای ليبراليسـتى جامعـه در بـاب مسـائل جنسـى 

تشكيل خانواده، تنها يك پيوند رومانتيك است و موضوعيتى در رفع نيازهـای : سازگار است
بـا جـنس مخـالف،  پذيری در قبـال روابـط جنسى ندارد؛ و به بهانۀ آزادی، فـرار از مسـئوليت

بـرای مثـال، بـه بهانـۀ كسـب تجربـه بـرای زنـدگى (ترويج و حتى جوان از همان ابتدای بلوغ 
روابـط آزاد بـا جـنس  -شود كه نياز جنسـى خـود را بـه هـر طريـق ممكـن  تشويق مى) آينده

در چنين فضايى روابط جنسى پيش . رفع كند -بازی  مخالف، خودارضايى و يا حتى همجنس
و حتى پس از ازدواج، و بلكه تشديد تحريكات جنسى كه به تـرويج هرچـه بيشـتر  از ازدواج

شود؛ و شـايد  انجامد، امری كامًال موّجه قلمداد مى مى) نامشروع و غيرمسئوالنه(=روابط آزاد 
كـه البتـه  2در دورo نوجـوانى اسـت، آمـار حـاملگى  ای كـه وجـود دارد، افـزايش  تنها دغدغه

  . در مدارس مرتفع سازند» های جنسى آموزش«ل را نيز با گسترش كوشند تا اين مشك مى
اما اگر ما نخواهيم اين الگو را بپذيريم و بر آن باشيم كه به الگوی اسالمى در باب زندگى 

                                                        
1. individualism 

 در و شود مي باردار دختر نوجوان ثانيه، يك 31هر در آمريكا در«، 1991الزم به ذكر است كه بر اساس آمارها تا سال . 2

 20زيـر  دختـر  ميليون حدود يك در سال هر. آورد مي دنيا به نوزادي و شود مي دختر، مادر نوجوانِ يك دقيقه، هر دو

 نفـر  400000 مـادران  اين از. است سال 18 از كمتر آنان از نيمي سن كه، )1991هاردي و زابين، ( شوند باردار مي سال
 سـقط  ناخواسـته  شـان  جنـين  بقيـه  و آورنـد  مـي  دنيا به را خود فرزند نفر 500000حدود  و زنند مي جنين سقط به دست

 . )315: 1996؛ و همكاران ديكلمنت( »شود مي
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  يافت؟در دنيای جديد  كاری برای مديريت نياز جنسى توان راه آيا مىوفادار بمانيم، 

  دختر و پسر های گيری از وقوع دوستى پيش: گام اول

سـازی روابـط و  جا كه سـبك زنـدگى جديـد غربـى كـه در مسـير عادی آيد از آن به نظر مى
كند، در  های دختر و پسر و تغيير هنجارهای اسالمى به هنجارهای سكوالر حركت مى دوستى

اين معضـل، پـيش از هـر چيـز، تـرويج سـبك حل  كشور ما روبه گسترش و فزونى است، راه
هــای اســالم،  در آموزه. الح نگــرش جامعــه بــه جايگــاه ازدواج اســتصــحيح زنــدگى و اصــ

تنها  رو، اين های اصلى انسان است، و از پذيری در برابر رفتارهای خويش، از ويژگى مسئوليت
راه مجاز ارضای غريزo جنسى، پذيرش مسئوليت در قبال جنس مخالف در چـارچوب قـانون 

كـردن و  ی كالن فرهنگى و اجتماعى ناظر به كمها ريزی ازدواج است؛ پس نخست بايد برنامه
ای  گونـه برداشتن فاصلۀ ميان بلوغ جنسـى و بلـوغ اجتمـاعى باشـد؛ و ثانيـاً فرهنـگ جامعـه به

های خـارج از چـارچوب ازدواج، جـدی انگاشـته شـود و  مديريت شود كه زشتى اين رابطـه
ن اسـتراتژی بـه نحـو در صـورتى كـه ايـ. تحريكات آزاد جنسى در جامعه رو به كاهش باشد

گيری ايـن  های شـكل كالن در جامعه پياده شود، مشكل چندانى نخواهد ماند و با رفـع زمينـه
  . شود ها، صورت مسئله منتفى مى دوستى

ها نيـز  از ايـن دوسـتى گيـری پيشتر نـاظر بـه  مسـتقيم كارهای راهتوان از  در همين فضا مى
بـا كـاهش د كـه كنـ مىمـديريت  یا گونـه بهرا كارهايى كه توجهات انسـان  راه، سخن گفت

ای  گونـه ، وضـعيت بهاجتمـاعى محيطهای جنسى هم برای خود فرد و هم در  ها و تنش جاذبه
ايـن . باشـدمطالبه اين نياز در آدمى قابل مهـار  ياو اين نياز چندان تحريك نشود  درآيد كه يا

های  ى دربـارo عواقـب دوسـتىآگـاهى بخشـ(» ای انديشـه«توان در محورهای  كارها را مى راه
، )دختر و پسر، تفكر در باب فلسفۀ زندگى و تقويـت بـاور بـه خـدا و جـّدی گـرفتن آخـرت

رعايـت «(» رفتـاری«و ) ها توجه به كرامت خـويش و ضـرورت مـديريت خواسـته(» گرايشى«
 ارائه داد كه در ايـن بـاره سـخنان زيـادی گفتـه...) و» مديريت اوقات فراغت«، »حدود االهى

  1.شده است
دانيم كه وضعيت جامعۀ ما اكنون به شـكلى درآمـده كـه زدودن فاصـله ميـان بلـوغ  اما مى

ــت ــت و دس ــان نيس ــهل و آس ــدان س ــاعى چن ــى و اجتم ــت جنس ــد سياس گذاری و  كم نيازمن
                                                        

تحليلـي   همچنين، در فرا )الف 1392سوزنچي، : نك(نگارنده در اين زمينه در جاي ديگري به تفصيل بحث كرده است . 1
احمـدي،  : نـك ( اهكارهـا مشـاهده كـرد   گونـه ر  توان مصاديق متعددي براي ايـن  كه دربارة اين موضوع انجام شده، مي

1386(.  
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های جنسـى و ديگـر  كردن تنش در اين فاصله اگرچه بايد كم. مدت است ريزی طوالنى برنامه
يعنـى تـا وقتـى كـه  - را جدی گرفت؛ اما الزم است برای زمان گـذارگيری  كارهای پيش راه

  . ای انديشيد چاره -هنوز اين فاصله و اين مطالبه هست

  )از زاويه دختران(درمان مسئلۀ دوستى دختر و پسر : گام دوم

های واقعى ميان روحيات و نيازها و حتى نحوo ارضا و برآورده شدن غريـزo  با توجه به تفاوت
كارهای اسالم، اقتضائات متفاوتى برای دختـران و پسـران دارد كـه  يان زن و مرد، راهجنسى م

از مهمتـرين عـواملى كـه موجـب تفـاوت . هـا توجـه كـرد هنگام طرح آنها بايد بـدان تفاوت
شود اين است كه نياز به جنس مخـالف، يـك بُعـد مـادی  ها برای دختران و پسران مى حل راه

اگر چه هم در دختر و هم در پسر، هـر ). رابطۀ عاطفى(بِعد معنوی دارد و يك ) رابطۀ جنسى(
دو بُعِد اين نياز وجود دارد، اما در مجموع، در دختران بُعد معنوِی اين نيـاز بـر بُعـد مـادِی آن 

به تعبير ديگر، دختر در درجۀ اول دنبال يـك . غلبه دارد؛ و در پسران، بُعد مادی بر بُعد معنوی
پس رابطۀ جنسى است؛ اما پسر در درجۀ اول خواهان رابطـۀ جنسـى اسـت، رابطۀ عاطفى، و س

كارهـای مربـوط بـه دختـران،  در راه رو، ايـن كه چه بهتر كه توأم بـا رابطـۀ عـاطفى باشـد؛ از
طور كـه بـه لحـاظ جسـمى،  كه همان ديگر اين. يابد ای مى گذاری عاطفى اهميت ويژه سرمايه

ت است، به لحـاظ روحـى و روانـى نيـز، روحيـه مـردان نقش زن و مرد در رابطۀ جنسى متفاو
غالبـاً  رو، ايـن از. دهنده اسـت ابتدايى و شروع كننده، و روحيۀ زنان عموماً انعكاسـى و پاسـخ

شود كه به لحاظ جسمى خود را در اختيار پسر قرار دهد كـه ابتـدا  زمانى يك دختر حاضر مى
ايـن امـر موجـب . ى پيـدا كـرده باشـدبا برخوردهای عاطفى و دريافت محبت، آمادگى روح

های متفاوتى پيدا كنـد، بـه طـوری كـه اگـر  شود شيوo حل مسئله در مورد دختران ويژگى مى
ريزی مناسب، نيـاز جنسـى  توان با برنامه گيری و كنترل موفق نبود، باز هم مى كارهای پيش راه

ازدواج موقـت را، نـه  كـار دختر را در مراحلى متوقف ساخت؛ و در اين فضاست كه بايـد راه
  . آنها مالحظه كردبودن  كار و پس از ناموفق كار ابتدايى، بلكه در ميانه چند راه يك راه

كارها و تعيين جايگاه ازدواج موقت در ميان آنها، تذكر چند نكته كه  پيش از ورود در راه
  :كند، ضروری است به فهم مطلب كمك مى

 را خـود دارد قصدمجموع  درشود كه  كسى مطرح مىكارها در درجه اول برای  اين راه. 1
كند؛ وگرنه كسى كه بدون توجه به تعـاليم  حفظو با رعايت تعاليم اسالم  دينداری فضای در

كارهـا  آسانى در معرض تحريكات متعدد قرار دهد، معلوم نيست كـه ايـن راه شرع، خود را به
كارهايى برای كسى است  های شريعت، راهكار به تعبير ديگر، راه .چه اندازه برايش مؤثر باشد
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خواهد رهبانيت پيشـه كنـد؛ وگرنـه  و البته، نمى، كه ضرورت كنترل متعادل خود را باور دارد
 افراطـى هيجانات معرض در آسانى به را خود كه كسىكاذب های  خواستهراهى برای ارضای 

ی جلـوگيری از دوسـتى بر همين اسـاس، پيشـنهاد كسـانى كـه بـرا. ندارد وجود ،دهد مى قرار
كننـد، نيـز  را به عنـوان يـك راه مطـرح مى» خودارضايى«دختر و پسر و ارضای غريزo جنسى 

نظـر از آثـار سـوء ايـن اقـدام در زنـدگى آينـدo  پيشنهاد ناصوابى است؛ چرا كه حتى صـرف
�I :��3��� .א�-�،  :�כ(شخص، خودارضايى در اسالم حرام دانسته شده  :���مـرo و گـاه در ز )

��/J�KL4، (گناهان كبيره و در رديف زناكاری قرار داده شده است � :��&-��:( .  
تواند مطرح شـود، مـدنظر  حلى كه برای خود اين افراد مى راه ودختران جا مسئله  در اين. 2

ماننـد (و حكومـت  جامعـهكه اشاره شد، وظايف خـانواده،  چنان است و گرنه از منظر كالن، 
 ،را كه موجب شده فاصله بلوغ جنسى و زمان تشكيل ازدواج دائم زياد شـود معضالتىكه  اين

  . به قوت خود باقى است...) برسانند، وهای تحريك شهوت را به حداقل  زمينه، رفع كنند
كردن جوانان در  با مسئولكه  مشى كالن است؛ و آن اين كارها مبتنى بر يك خط اين راه. 3

سـازی الزم در زمينـۀ ازدواج موقـت، تـالش  و فرهنگالف، قبال رفتارهای خود با جنس مخـ
بـدون . هـا قـرار گيـرد جا كه ممكن اسـت تحـت مـديريت خانواده تا آناين رفتارها  شود كه

  . كارها غيرقابل دفاع خواهند بود مشى، اين راه پذيرش اين خط
نـان چ. باشـد جسمىتمايلى برای ارضای  فقطچنين نيست كه تمايل دو جنس مخالف، . 4

بُعد مادی آن و ) نياز عاطفى(بُعد معنوی نياز بين دو جنس مخالف  ميانتوان  مى كه اشاره شد 
البته، در بسياری از موارد، روی خـوش نشـان دادن بـه . تفاوت گذاشت )به رابطۀ جنسىنياز (

د بـه شود و شاي مى به رابطۀ جنسىساز غليان نياز  ها، زمينه اين نياز عاطفى و عدم رعايت حريم
جهت است كه اسالم موانع متعددی برای جلوگيری از پيدايش اين نياز عاطفى بـين دو همين 

ماننـد حرمـت (قـرار داده اسـت  -اگر نخواهنـد در چـارچوب ازدواج باشـند  -جنس مخالف
امـا ). كردن تـوام بـا ريبـه دو نامحرم در مكان خلوت، و حرمت سخن گفتن و نگـاهبودن  تنها

هـايى نيـاز اول را بـدون ورود در نيـاز دوم  توان از راه كه مى ن دو نياز و اينتوجه به تفاوت اي
كارهـا بـه ترتيبـى  آيد، مهم است، و امـا راه كارهايى كه در ادامه مى تأمين كرد، برای فهم راه

  :اند كه بايد مطرح شوند، چنين

  دختر با پدرعاطفى  ارتباطتقويت  افزايش) الف

تفكيـك » نيـاز بـه رابطـۀ جنسـى«و » عاطفى به جنس مخالفنياز « ميانتوان  شد كه مى اشاره
شناسى نيز مويد آن است اين است كه  های روان آيد و بحث آنچه از سياق روايات برمى. كرد

 و عـاطفىنياز دختری كه تاكنون تجربۀ جنسى نداشته، به جنس مخـالف، عمـدتاً، يـك نيـاز 
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 كـه اسـت مايل چيز هر از پيش و اول ۀدرج رد دختر. رابطۀ جنسى برقراری تا است احساسى
 نيـز دختـران گری عشـوه. كنـد محبت ابراز او به و بدارد دوست را مخالف، او جنس از فردی
  1.است خويش سوی به مرد احساسات و توجه جلب برای چيز هر از پيش

ز طور فطـری در زن قـرار داده شـده، بيشـتر و شـديدتر ا برخى روايات، حيايى كـه بـهبنابر 
خوانـدن كه مراحلى از اين حيـا در مراحـل مختلفـى همچـون بلـوغ،  با اين حيای مرد است، و

 وجـود بـه توجه ماند، با مى باقى كه مراحلى شود، اما مى زايل زايمان همبستری، وخطبه عقد، 
گونه روايـات بتـوان اسـتفاده كـرد كـه  از اينشايد  2.كند حفظ را وی تواند شرعى، مى همسر

عوامـل بيرونـى  بـااگـر ، و مادامى كه تجربه رابطۀ جنسـى نداشـته مراحل اوليه بلوغدختر، در 
به شـيوo صـحيح بـرآورده شـود، » نياز وی به محبت از جانب جنس مخالف«نشود و تحريك 

شـود، ايـن احتمـال كـه  با توجه به وجود آن حيای فطـری كـه مـانع غليـان غريـزo جنسـى مى
بـه لحـاظ اوليـه،  مراحـل همـان حـد دريابد؛ و دختر  ىخواستار مراحل بعدی باشد، كاهش م

به تعبير ديگر، اگر كسى كـه بـه . شود مى متوقف اش خواسته و شود مىارضاء و اشباع  عاطفى
كند، خواهـان برقـراری روابـط جنسـى نباشـد، احتمـال  لحاظ عاطفى به دختر ابراز محبت مى

گونه بوده كه  سيار كم است؛ و غالباً اينكه دختر در همان ابتدا تقاضای رابطۀ جنسى كند ب اين
گفته  شده و او به اين تقاضا پاسخ مى پس از ابراز محبت به وی، از او تقاضای رابطۀ جنسى مى

                                                        
 براي دختران كامال عادي )boyfriend(اي مثل آمريكا كه روابط جنسي آزاد است و داشتن دوست پسر حتي در جامعه. 1

براي مثال، . شود كشيده رابطة جنسي به آنها كار كنند نمي فكر دوستي هنگام دختران از است، بسياري و بلكه مطلوب
 شـده  انجام) سالگي 19 تا 15سن ( دارند جنسي روابط كه نوجواناني مورد در آمريكا در كه هايي پژوهش يكي از در

با چنـد پاسـخ   كنيد؟  مي تعللشدن  حامله از جلوگيري در چرا كه پرسند مي نوجوانان از بار اولين براي محققان وقتي«
بـراي مثـال،   . است »جنسي فعاليت دربارة آگاهانه گيري تصميم براي تمايل عدم« پاسخ سومين. [... ] شوند رو مي روبه
 جنسي رابطة كه داشتم ريزي برنامه من« يا »باشم داشته پسرم دوست با تري نزديك روابط داشتم تنها انتظار من« گويند مي

سايل، و اين جانبي عوارض از ترس« ديگري و »جلوگيري وسايل بهدسترسي  عدم«دو پاسخ قبلي، يكي . [»باشم نداشته
 نشـان  ايـن  .)95: 1386عابـديني،   وفـرد   خـداياري (» ]است »اند جنسي روابط درگير آنها بفهمند والدينكه  اين از ترس يا

ظـاهر  بـه  و  نيز فراهم اسـت  جنسي ارتباط امكان و است شديد جنسي تحريكات كه محيطي چنان در حتي كه دهد مي
 رابطه از بيش چيزي مخالف، به جنس با دوستيبتداي ا دختران، در از زيادي ، جمعقبحي هم براي اين كار وجود ندارد

 . انديشند نمي عاطفي

َجاِل فَِإَذا حاَضْت َذَهَب ُجْزٌء مِْن َحيائَِها وَ «: فرمود 7صادق امام. 2 َساِء َوَواِحَدٌة ِفى الرإَِذا الَْحياُء َعَشَرُة َأْجَزاٍء تِْسَعٌة ِفى الن
َجْت َذَهَب ُجزْ  ُه ٌء فَِإَذا افْتُِرَعْت َذَهَب ُجْزٌء َوإَِذا َولََدْت َذَهَب ُجْزٌء َوبَِقى لََها َخْمَسُة َأْجَزاٍء فَِإَذا فََجَرْت َذَهَب تََزو َحياُؤَها كل

مي كه زني پس هنگا. تاي آن در زنان و يكي در مردان است ده قسمت دارد كه نه حيا؛ »َوإِْن َعفْت بَِقى لََها َخْمَسُة َأْجَزاءٍ 
همبسـتر شـد، جزيـي     وقتي؛ وقتي ازدواج كرد، جزء ديگر؛ رود اش شروع شود، يك جزء از حيايش مي عادت ماهيانه
 حيـاي  شود، كل فحشا مرتكب اگر. ماند مي باقي جزء پنج وي براي ديگر؛ و آورد، جزيي دنيا به فرزنديديگر؛ وقتي 

: 1412؛ مجلسي، 3/468: 1409صدوق، ( ماند مي باقي برايش جزء پنج كند، آن پيشه پاكدامني اگر و رود مي دست از وي
100/244.(  
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القاعده به او  سان اگر فردی از جنس مخالف كه طمع جنسى به دختر ندارد و على بدين. است
تواند نياز عـاطفى وی  دختر محبت كند، مىدائماً به ) مانند پدر(دهد  پيشنهاد رابطۀ جنسى نمى

 هايى كـه يكى از حكمت شايد 1.كه نياز به رابطۀ جنسى در او فعال شود را رفع كند، بدون اين
 بـرتأكيـد فراوانـى  اسـالمىروايـات  در. شده، همـين باشـد شرط ذن پدر برای ازدواج دختراِ 

درسـت  گونـۀ مـوارد اگـر بهايـن محبـت در بسـياری از . شده اسـتكردن پدر به دختر  محبت
تا زمان ازدواج دائم، آن نياز دختر به جنس مخالف  جنسى بلوغ ۀتواند در فاصل مى تحقق يابد

كه دختر ديگر انگيزه چندانى برای ارتباط با فرد نـامحرم نداشـته  ای گونه ، بهبرآورده سازدرا 
ادر شـود و در صـورت توانـد صـ مى توسـط پـدر و جـدّ  تنهااگر توجه شود كه اين اذن . باشد

كه چنين محبتى كه بتواند نياز دختر به  احتمال دادفوت آنها، اين اذن ساقط است، شايد بتوان 
 احساسـى و عـاطفى كـامالً  هم كه محبتىابراز  يعنى -فع كند برآورده و مرتجنس مخالف را 

 2.ارائه اسـت توسط پدر يا جد قابل عمدتاً  - باشد نداشته وجود مرد در جنسى طمع هم و باشد
مشـكل تـا انـدازo زيـادی جا اگر پدر به وظيفه خود درست عمـل كنـد،  در هر صورت در اين

  3.شود مرتفع مى
                                                        

تواند مؤثر باشد كه كنجكاوي جنسي دختر بر حياي فطـري   توجه شود كه البته اين اشباع عاطفي توسط پدر زماني مي. 1
طة جنسي با جنس مخالف، پسر در پسران به خاطر مسئلة احتالم و جنابت، حتي قبل از برقراري راب. وي غلبه نكرده باشد

اي از لذت جنسي دارد؛ اما دختران، تا پيش از رابطة جنسي، تجربه كاملي از اين لذت ندارند و در حالت  درك و تجربه
تواند  ظاهر مهمترين عاملي كه مي به. شود طبيعي، حياي فطري، مانع ابراز تمايل آنها به برقراري كامل رابطة جنسي مي

ماننـد تصـاوير و   (روست كه اگـر تحريكـات خـارجي     ري غلبه كند، حس كنجكاوي است و از همينبر اين حياي فط
طـور طبيعـي،    براي او زياد باشد يا مدت زمان زيادي از بلوغ جنسي او گذشته باشد كه بـه ) ها و حكايات مستهجن فيلم

ر چنين شرايطي، معلوم نيسـت  براي مثال، اطالعاتي كه به دست آورده حس كنجكاوي وي را تحريك كرده باشد، د
مانند (تري  حياي فطري و محبت پدر براي عدم ابراز تمايل وي كفايت كند و اگر راه شرعي برايش باز نباشد و امر قوي

 . شود مانع وي نشود، احتمال پيشنهاد رابطه نامشروع از جانب وي زياد مي) عقايد راسخ ديني

، چون عمالً امكان رفع نياز دختر وجـود دارد، فشـار جنسـي دختـر بـه حـدي       بدين صورت كه اگر آنها در قيد حياتند. 2
دليل، اين رابطه منوط به اذن آنها شده؛ امـا در جـايي كـه آنهـا      رسد كه مضطر به رابطه با مرد ديگر شود؛ به همين نمي

كه اشاره شد ايـن   ، چنانالبته. تواند اين نياز را مرتفع كند، اذن كس ديگري الزم نيست نباشند، چون كس ديگري نمي
توانـد بـه عنـوان     از عوامل متعددي است كه مي) و نه تنها عامل(مطلب، صرفا يك احتمال است و به عنوان يك عامل 

بودن آنها در  هاي پسران، و زودباور ظاهر عامل مهمتر، ناآشنايي دختران با فريب به. فلسفة اذن پدر در نظر گرفته شود
 . عاطفي استهاي احساساتي و  زمينه

متاسفانه كم نيستند پدراني كه به داليل مختلف رفتار سردي با فرزندان خود دارند و گاه بـه خـاطر تلقـي نادرسـت از     . 3
در چنين مواردي، لزومـاً راه بـراي دختـر    . كنند مفهوم ابهت پدري، محبت خود نسبت به فرزندان خويش را مخفي مي

گران هم نتوانند چنين پـدري را بـه رفتـار صـحيح هـدايت كننـد، خـود دختـر         در اين شرايط، حتي اگر دي. بسته نيست
كه اين ابراز محبت، نـه تنهـا زبـاني، بلكـه بايـد از       -آميز و مداومت در ابراز محبت به پدر  تواند با رفتارهاي محبت مي

... و آماده كردن لباس وي، وطريق انجام كارهايي براي پدر، مانند به استقبال وي رفتن هنگام ورود وي به منزل، مرتب 
← 
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 مسـئله، بيشـتر اين در وی نقش گرفت؛ هرچند ناديده نبايد زمينه اين در رانقش مادر  ،البته
ايـن . سـتهای جـنس زن از جـنس مـرد، اقتـدار و ابهـت ا يكى از خواسـته. است غيرمستقيم

كند، در مورد دختری كه قـرار  طور كه در مورد زن نسبت به شوهرش صدق مى مطلب، همان
پدری بر . صادق است نيزبرآورده سازد را  نياز وی پدرشمحبت ، گذار oو در دور است فعالً 

 و اقتـدار دختـرش كه برآورده نمايد را وی عاطفىتواند نياز  دختر خود تاثيرگذار است و مى
 بـا چيـز هر از پيش و خانواده، بيش درون در ابهت و اقتدار اين. باشد داشته قبول را یو ابهت
 تعبيـر بـه. شـود مى تثبيـت و يابـد مى بـروز دختر دارد، نزد وی با شهمسر كه رفتاری به توجه
كـه در خانـه و نـزد همسـرش دارد،  را الزم ابهـت و اقتدار خود دختر به نسبت تر، پدری ساده

شايد يكى از علل تأكيد اسالم بر حفظ احترام همسر، . و ابهت وی حفظ شده باشداين اقتدار 
به هرحال، اگر والدين بـه وظـايف خـود  1.باشد فرزندان نزد و خانههمين حفظ اقتدار وی در 

توان اميد داشت كه احتمال تاثير  كنند، مى عملديگر و در قبال دختر خود درست  در قبال هم
  . ى بر دختر نيز كاهش يابدپيرامون ۀفساد جامع

دو  به روابـط نامشـروعشدن  از آلودهحفظ دختر  برایدر درجۀ اول،  ترتيب، والدين بدين
 تحريكـات از وی نگـه داشـتن دور و دختـر زندگى محيط اجمالى كنترل) الف: وظيفه دارند

 -در يـك كـالم  -پسران الابـالى و ها، اينترنت،  فيلمها،  ماهوارههای  برنامه طريق از كه كاذبى
ــامطلوب اجتمــاعى ــرای، محــيط ن ــيش او ب ــد  مى پ ــ )بو آي ــزايش كّم ــاط اف ى و كيفــى ارتب

  . پدر توسط مادر جايگاه حفظ ، وپدر و دخترميان آميز  محبت

  با مسئوليت محدودتر دائمتسهيل در ازدواج و برقراری ازدواج ) ب

 و ازدواج، كنـد ىمـ مشغول خود به را پسران و دختران بسياری از ذهن كه ىموضوعات از ىكي
 لنـديما ،از جهالـت ىناشـ یِ دلسـوز یاز رو نياز والـد رخـىمتأسفانه ب. است خانواده ليتشك
انتظار دارنـد  و دياين شيفرزندانشان پ یاند، برا دهيد ىكه خود در زندگ يىها ىسختيك  هيچ
هـای  روال رو، ايـن از .باشـد فـراهمد كه همه امكانـات نفرزندانشان به ازدواج اقدام كن ىزمان

و ، )ات كامل نشده است هيزيكه هنوز جه مانند اين( دختر خود هيچه از زاو، را یا انهريگ سخت
كه  رنديگ مى شيدر پ، )ندارد...و نيخانه و ماش تخواستگار( یواحتمالى همسر  هيچه از زاو

 نيـا بـا كنـد مطـرح را ازدواج یبـرا خود ليتما اگرهم. افتد به تاخير مىازدواج دختر  مرتب
                                                                                                                                 

←  
 . عاطفه پدري و ابراز محبت پدر نسبت به خود را در وي برانگيزاند -تحقق پذيرد 

شنوي  مادري نزد فرزندان خويش اقتدار و احترام و حرف: از زاويه اقتدار، اين سخن در مورد مادر نيز جاري است ،البته. 1
 . وي را حفظ كرده باشد دارد كه همسرش در خانه و نزد فرزندان احترام
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 كنـد؟ او صـبر ديـبا چقـدر جـوان و نوجـوان امـا. »است زود هنوز« كه شود مى رو روبه پاسخ
انـدازه دشـوار  نيـبـه زوج مناسـب ا ىمقبول و دسترس ىبه زندگ دنيكه رس ىدر حال نديب مى

 ريپـذ امكـان ىسـادگ بـه ىهای مخفـ ىارتباط با جنس مخالف در قالب دوسـت یاست، برقرار
رو  روبـه یدشـوار طيچنان شرابا شود،  دايدختر پ یبرا یاگر خواستگاره تعبير ديگر، ب. است

اقـدام  ىو قـانون ىخواسـتگار اگـر نخواهـد از راه شـرع نياما همشود،  شود كه پشيمان مى مى
. را دارددختـر  نيبا هم، تا حد رابطۀ جنسى ىانواع ارتباط، حت یبرقرارسادگى امكان  ، بهكند

 نيـدهـد و آن ا ساده و روشن هم به دختر و هم به پسر مى ىامي، پیدشوار طيراش نيچن جاديا
 زانيـم هرالبته، . ديباش ىروابط پنهان یبرقرار شهيدر اند، به ازدواج دنيشياند یاست كه به جا

 نيـا بـه كـه اين احتمال، باشد تر پررنگ فرد در تقوا و عفاف و ىنيدهای  های آموزه مايه رنگ
 كـه جاست اين؟ ندينش ىم آسوده طانيش ايآ اما؛ دشو ىم كمتر، دهد مثبت وابج ىطانيش اميپ

 »است الزم يىآشنا هم ازدواج یبرا« كه هيتوج نيا با برای مثال، و شود ىم باز هاتيتوج باب
  1.شود مى ازآغها  ىدوست نيا

و گرفتن ازدواج  سـاده) و نيـز دختـر و پسـر(هـا  از وظايف مهم خانواده ىكي شك، بى پس
مناسبى داشته باشد و زندگى شـيرينى  ىك زندگياگر دختری شر 2.كاستن از انتظارات است

بسى بهتر از اين است كه به دور از چشم والدين و ، تجربه كند، ای ولو در يك خانه اجاره، را
روابط غيرمنضبطى را بـا افـرادی برقـرار كنـد كـه بـه يقـين، خيرخـواه او هميشگى، با نگرانى 
  . ودنخواهند ب

توانـد نقـش مـؤثری در  كارهايى كه در جامعۀ مـا وجـود دارد و تـرويج آن مى يكى از راه
اسـت كـه در ادبيـات عمـومى از » ازدواج دائم با مسئوليت محدود«حفظ جوانان داشته باشد، 

                                                        
هـا   تواند مانع محكمي در برابر برقراري ايـن دوسـتي   كنند كه تقوا و فرهنگ مذهبي مي ها گمان مي بسياري از خانواده. 1

اگر چه به هيچ وجه نبايد نقش تقوا و فرهنگ مذهبي را ناديده گرفت و قطعاً توان مقاومت فرد متقي در برابر اين . باشد
. بيروني شانه خالي كنـيم   ريزي بيشتر است، اما اشتباه است اگر بخواهيم به بهانه تقواي دروني از برنامه ها بسيار وسوسه

ويژه در عرصه غريزه جنسي، اسالم صرف بسنده كردن به تقواي دروني را  دهد كه، به مروري بر تعاليم اسالم نشان مي
شمارد؛ يعني غريزه جنسـي بـه    و مرد نامحرم را حرام مي كردن زن براي مثال، خلوت(داند  براي رفع مشكل كافي نمي

هـاي خـارجي    ريـزي  قدري قوي است كه به تقواي دروني زن و مرد نامحرم اعتمـاد نكـرده، بلكـه اصـرار دارد برنامـه     
  ). اي باشد كه اين دو در موقعيتي كه امكان روابط نامشروع برايشان فراهم است، قرار نگيرند گونه به

مورد تأكيد قرار گرفته  قرآن کریمكه به خاطر مسائل اقتصادي، مانع ازدواج دختر و پسر نشويد، هم در آيات اين مسئله  2
نكم   (: كند نياز مي وخداوند وعده داده كه اگر آنها فقير هم باشند، خداوند با فضل خود آنها را بي ى مـوا اْلأَيـامأَنكحو

ائإِمو كمادبنْ عينَ محالالصويملع عاسو اللَّهو هن فَْضلم اللَّه هِمإِن يكونُوا ُفقَرَاء يغْن ؛ و هـم در روايـات و   )32/نـور ( )كم
انـد كـه ايشـان     روايـت كـرده   9از پيامبر اكرم 7كه امام باقر بر اين نكته تصريح شده، چنان :سيره معصومين

ه خلق و خو و دينش را پسنديد، به ازدواج آنها اقدام كنيد؛ كه اگر پسري به خواستگاري دختر شما آمد ك«: فرمايند مي
: 1383كليني، (» ، به فتنه و فسادي عظيم خواهد انجاميد]و براي مثال، مسائل اقتصادي و امثال آن را بهانه كنيد[اگر نكنيد 

5/347( . 



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             38

 

اگرچـه . شـود يـاد مى» فاصله انداختن ميان عقد و عروسى«يا » نامزدی«آن با تعابيری همچون 
شود كه طرفين آمـادگى كامـل بـرای  ونى، غالباً اين گزينه در مواردی انجام مىدر شرايط كن

دهنـد،  ای را قـرار مى ديگر چنين دوره ازدواج دارند و تنها جهت آشنايى بيشتر با روحيات هم
توان اين حالت را گسترش داد و برای مواردی كه دختر احساس نياز به رابطۀ با جـنس  اما مى

در . اش آمادگى الزم را ندارند، نيـز تجـويز كـرد هنوز خودش يا خانواده كند، اما مخالف مى
ای نرسـيده كـه آمـادگى ورود در  اين حالت والدين توجه دارند كه هنوز فرزندشان به درجـه

بيننـد،  زندگى كامًال جديد و تشكيل خانواده را داشته باشـد، امـا چـون نيـاز وی را جـدی مى
توانـد بـرای ازدواج بـا وی مناسـب  ن فرزندشـان اسـت و مىشأ كنند فردی را كه هم سعى مى

ديگر نشان كنند و با خواندن خطبۀ عقد، آن دو را بـه  باشد، پيدا كنند؛ دختر و پسر را برای هم
برای مثال، تا پايان تحصـيالت،  كنند كه تا مدتى،  هم محرم سازند؛ اما از همان ابتدا توافق مى

  .دختر در خانه پدر زندگى كند
تواند روابطى با يك پسر به نحو مشروع و مجـاز داشـته  جا كه مى دين ترتيب، دختر از آنب

شود و در حالى كه هنـوز بـار مسـئوليت خـانواده بـر دوشـش سـنگينى  باشد، نيازش اشباع مى
چنين الگويى، بـه لحـاظ . سازد كم خود را آمادo ورود به خانه و خانوادo جديد مى نكرده، كم

ازدواجـى كـه بـار ( موقت ازدواجندارد؛ زيرا عمًال با الهام از مفهوم حقوقى  فقهى نيز مشكلى
گذارد، نه پسر ملزم بـه پرداخـت نفقـه اسـت و نـه دختـر  مسئوليت كمتری بر دوش طرفين مى

ارائـه شـده اسـت؛ يعنـى تنهـا تفـاوتش بـا ) ملزم به تمكين از همسر در مسائل اجتماعى اسـت
متعهـد بـه ادامـۀ زنـدگى مشـترك هسـتند و بـرای جـدايى ازدواج موقت آن است كه طرفين 

ای كه ازدواج موقـت را دربـر  اند؛ اما ُحسن آن اين است كه با بار فرهنگى منفى نيازمند طالق
اگرچـه در عــرف كنـونى، ايــن . تر اســت رو نيســت و انجـام آن در جامعــه سـاده گرفتـه روبـه

پـذيرد، امـا طـرفين  ات شفاهى انجـام مىها در چنين ازدواجى تنها با توافق كردن مسئوليت كم
به متن عقدنامه، به اين توافقات بار حقوقى ببخشند تـا » شرايط ضمن عقد«توانند با افزدون  مى

  . آور شود برای طرف مقابل الزام
اين اسـت كـه چـون  -های ازدواج موقت نيز هست كه از مزيت-يكى از مزايای اين اقدام 
هـای جنسـى مـورد نيـاز  يابد، امكان ارائه آموزش ت رسميت مىرابطۀ دختر و پسر در اين حال

يكى از مهمترين مشـكالت روابـط آزاد در دختـران ايـن اسـت كـه . آيد به دختران فراهم مى
هـای الزم را  چون بسياری از دختران از ابتدا قصـد برقـراری روابـط جنسـى نداشـته و آگاهى

تـدريج،  انـد، به منابع غيرمعتبر به دسـت آوردهاند و اطالعاتى را هم كه دارند، از  كسب نكرده
هــای  هـای مقــاربتى و چـه از حيـث بارداری چــه از حيـث بيماری(دچـار مشـكالت متعـددی 
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كه رسماً بـا خوانـدن خطبـۀ عقـد - در حالى كه اگر قبل از آغاز دوستى 1شوند؛ مى) ناخواسته
تـوان جلـوی بسـياری از ايـن  های الزم را بـه وی ارائـه داد، مـى بتوان آموزش -شود  آغاز مى

  .مشكالت را گرفت
های جنسى اين است كه خـود ايـن  از سوی ديگر، يكى از مشكالت ارائۀ عمومى آموزش

آموزش همگـانى آنهـا بـا  رو، اين كند و از ها زمينۀ اشتياق به اين روابط را تشديد مى آموزش
عنـوان  هـا بـه ت كه ايـن بحثروست؛ اما در حالت پيشنهادی، اوالً نيازی نيس هايى روبه چالش

آموزش همگانى، برای مثال، در سـطح مدرسـه يـا دانشـگاه، مطـرح شـود؛ بلكـه افـرادی كـه 
بـا ) های متعارف همانند ديگر ازدواج(های مشروع اقدام كنند،  گونه دوستى خواهند به اين مى

در خصـوص افـراد گيرند، و ثانياً  ها قرار مى ها در جريان اين آموزش اطالع و هدايت خانواده
صورت رسمى، با خواندن خطبه عقـد، امكـان برقـراری رابطـۀ  محل بحث، چون قرار است به

ب  ميان دختر و پسر مهيا شود، تشـديد اشـتياق حاصـل از كسـب ايـن اطالعـات، لزومـاً مخـر
؛ در  كنـد نخواهد بود و جامعه نيز قبحى از حيث آموزش اين رفتارها به دختـران مشـاهده نمى

  . شود گيری از آن مشكالت بيشتر مى عمال امكان پيش نتيجه

  محدود جنسى رفتارهایازدواج موقت با شرط  )ج

به داليـل مختلـف برای مثال، (، اشباع عاطفى دختر توسط پدر حاصل نشد به هر دليلاگر  اما
اجتماعى، تحريكات خارجى به نحوی تشديد شد كه حس كنجكاوی جنسى دختر بر حيـای 

شـدن  های تفريحى خانواده و محبت پدری نتوانست مـانع فعـال ه گشت و برنامهفطری او چير
نيـز وجـود نداشـت، چـه » ازدواج دائم با مسئوليت محـدود«، و امكان )تمايل جنسى وی شود

در  2.اسـت موقت ازدواج داد، پيشنهاد توان مى اسالم تعاليم به توجه با هك یكار راه كرد؟ بايد
 تفـاوت 3.شـود تقسـيم مى) »تعـهمُ « ،اصـطالح در( »موقـت«و  »دائم«م به دو قس ازدواجاسالم، 

                                                        
كه ناخواسته باردار شـده بودنـد، علـت     كه پيشتر اشاره شد، بلكه حتي در جامعة اروپا، درصد زيادي از دختراني چنان. 1

كرديم  كرديم رابطة دوستي ما در حد رابطة عاطفي بماند و باور نمي حاملگي خود را اين معرفي كرده بودند كه فكر مي
 . كه به اين مرحله برسد

افراد مختلـف را   اين مسئله كه خداوند در قوانين خود در باب شيوة ارضاء و برآوردن غريزة جنسي، مالحظه امكانات. 2
گشوده، مطلبي است كه نـه  ) براي افراد خاص(رو، افزون بر ازدواج عادي، باب ازدواج موقت را نيز  نموده و از همين

دادند؛ براي مثال، هشام بن  نيز مورد تأكيد قرار مي :، بلكه اصحاب ائمه)61-59: 1369مطهري، : نك(فقط معاصرين 
كند  داند و تبيين مي فلسفة تشريع ازدواج موقت را همين مالحظه مي) 8كاظم از اصحاب امام صادق و امام(حكم، 

كه فلسفه باز كردن باب ازدواج موقت، نياز افراد خاص است، اما خداوند قانون را بـه نحـو عـام و قابـل      كه چرا با اين
 .)364-5/363: 1383كليني، (استفاده براي همه ارائه كرده است 

ـا َوَراء َذلِكـْم َأن تَبْتَغُـواْ بِـَأْمَوالِكم (: ذكر شده استقرآن کریم در  به صراحت )متعه(ازدواج موقتمسئلة . 3 لَكـم م َوأُِحـل
← 
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قيود،  و حدود لحاظ از موقت ازدواج«، با ازدواج دائم در اين است كه موقت ازدواج حقوقى
اين بدان جهت است كـه  .):�: %:�����AE، (» است -طرفين قرارداد و اراده به وابسته يعنى -آزاد

 خواهنـد نمى فعـالً ديگـر اسـت و طـرفين  لذت بـردن از هم رفِ صِ يا شدن  َمحرمآن، از  هدف
گـذاری يـك  و بنيان اصـلى ازدواج دائـم، تشـكيل خـانواده هـدف دهند؛ اما خانواده تشكيل

  1.است اقدام اين ثمرات ، ازالتذاذ جنسى وشدن  حَرمو مَ ، است زندگى مشترك
وابط آزاد، طـرفين هـيچ تفاوت مهم ازدواج موقت با روابط آزاد جنسى اين است كه در ر

ــد؛ از مســئوليتى در قبــال يــك ســت كــه در روابــط آزاد، چــون روابــط از رو ايــن ديگر ندارن
هـای  ويژه بـدون آمادگى بـه -ريزی تـدريج و بـدون برنامـه شود و به های ساده آغاز مى دوستى

ل رود، غالباً دختر است كه بـه لحـاظ فرهنگـى لطمـه اصـلى را متحمـ پيش مى -الزم در دختر
ديگـر  اما در ازدواج موقت، چون طرفين در قالب يك قانون مشروع به روابـط بـا هم. شود مى

پذيرنـد و نسـبت بـه هـم احسـاس مسـئوليت  كننـد، مسـئوليت رفتارهـای خـود را مى اقدام مى
كه مرد خـود را در قبـال  پذيری اموری است مانند اين آشكارترين ابعاد اين مسئوليت. كنند مى

كـه دختـر بـه  بينـد؛ و يـا اين طور ناخواسته به دنيا بيايد، مسـئول مى كن است بهفرزندی كه مم
  .خاطر رعايت شرع، عمال تنها با يك پسر رابطۀ برقرار خواهد كرد

ويژه در مورد دختر باكره، به معنای برقـراری  موقت، به ازدواج همچنين اگر توجه كنيم كه
ــى نيســت، مى ــط جنس ــى شــايد تمــامى رواب ــوان و حت ــد ت ــا الزم باش ــد،  ب ــروط ضــمن عق ش

ــدوده ــن  مح ــرای اي ــرد؛ و در اينهايى ب ــرار ك ــط برق ــن  رواب ــرات اي ــری از ثم ــد ديگ ــا بُع ج
گونـه  شـود و اين چرا كه ديگر دختـر غـافلگير نمى 2توان مشاهده كرد؛ پذيری را مى مسئوليت

                                                                                                                                 
←  

 )مِن بَعِْد الَْفِريَضةِ  فِيَما تََراَضيتُم بِهِ  مْحِصنِيَن غَيَر ُمَسافِِحيَن َفَما اْستَْمتَعْتُم بِِه مِنُْهن َفĤتُوُهن أُُجوَرُهن َفِريَضًة َوالَ ُجنَاَح َعلَيكمْ 
] با دادن مهريه[به وسيله اموال خود ] زنان ديگر را[براي شما حالل است كه ، ]زنان نامبرده[و غير از اين ؛ )24: 4نساء (

اي به  ايد مهرشان را به عنوان فريضه و زناني را كه متعه كرده؛ طلب كنيد در صورتي كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد
كه مدت عقد يا مهر را كم يا [ديگر توافق كنيد  مقرر با يك] تعيين مبلغ[و بر شما گناهي نيست كه پس از ؛ بدهيدآنان 

  ]). زياد كنيد
ذكر شود و با پايان يافتن مدت، زن و مرد مانند  بايد مدت رابطه در ازدواج موقت به لحاظ شرعي حتماً بر همين اساس،. 1

شوند و براي جدايي آنها ديگر طالق نياز نيست؛ و همچنين حقوق و وظايفي كـه زن و   ديگر نامحرم مي گذشته به يك
زن بر عهده مـرد  ] نفقه[= پوشاك و مسكن  ،كه تامين معاش مانند اين(شوهر در زندگي خانوادگي نسبت به هم دارند 

طرفين است،  ةنيازمند اجازشدن  دار برند، جلوگيري از بچه ديگر ارث مي است، خروج زن بايد با اذن مرد باشد، از هم
يعني تـا  (نگهدارد » عده«در ازدواج موقت هم همانند ازدواج دائم، زن بايد  ،البته. در ازدواج موقت وجود ندارد... ) و

 . است متفاوتهرچند زمان عده ازدواج موقت ) مدت معيني پس از جدايي، حق ازدواج با مرد ديگر را ندارد

كـه  (هاي عاطفي و صـميمانه   گوها و نگاه و شرط گذاشت كه حد روابط دختر و پسر در حد گفت توان براي مثال، مي. 2
اين مطلب كه شرط . باشد... ، برداشتن مراتبي از حجاب، و يا)ناك بودن، به خودي خود، حرام است اغلب به خاطر ريبه

← 
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رفين از ابتدا با كه دختر متوجه شود، پيش برود؛ بلكه چون ط اين تدريج و بى نيست كه رابطه به
اند، اگر احيانـاً پسـر  رعايت شرع و دينى و اخالقى دانستن اقدام خود، به اين عرصه وارد شده

های توافق شده فراتر بـرود، بايـد توافـق آگاهانـه دختـر را جلـب كنـد، و  بخواهد از محدوده
  . شود همين مانع غافلگيری وی مى

محـدود بـاز شـود، حتمـاً پسـر كـاری صـورت  اگر باب اين روابط ولو به«به اعتقاد برخى 
گونـه نيسـت و  اما لزوماً اين» كم دختر تا انجام آخرين مراحل راضى شود خواهد كرد كه كم

ها در فضای غيرشرعى رخ  بهترين شاهد آن همين است كه در وضعيت كنونى كه اين دوستى
 از پسـران ازى برخـ يدالبتـه، شـا. دهد، چنان نيست كه همواره از دختران رفع بكارت شود مى

اسـت كـه در وضـعيت كنـونى كـه  ايـن مهـم نكتـه كننـد، امـا سوءاسـتفاده نيـز قـانون همين
دهد، آيا وضـعيت بهتـری حـاكم اسـت؟ توجـه شـود كـه ايـن  های غيرشرعى رخ مى دوستى

كاری اسـت بـرای دخترانـى كـه در معـرض  كار، توصيۀ ابتدايى به دختران نيست، بلكه راه راه
كه متاسـفانه در (های نامشروع  قرار گرفته و اگر راه مشروع مقابل آنها نباشد به راهاين روابط 

شوند، آن هم وضعيتى كه يك دختر با چندين پسر ممكن اسـت  كشيده مى) حال شيوع است
در واقع، يك تفاوت مهم اين نوع حل مسئله در مقايسه با وضعيت موجـود، . رابطه برقرار كند

 اند، احتمال كرده اقدام عمل اين به دينى فضای در چون طرفيناضر، در بحث ح كه است اين
روابـط  اين ابتدا از كه است حالتى از بيشتر بسيار ،بمانند بند پای دينى ضوابط به آخر تاكه  اين

  . كنند مى آغاز ىفضای شرعچارچوب را در خارج از 

  قيد و شرط ازدواج موقِت بى) د

های غيرمجـاز هسـتند،  دهيم در ُشـُرف ورود در دوسـتى ل مىاگر در مورد دخترانى كه احتما
مطـرح ) كم، رفـع بكـارت نشـود كه دست(» ازدواج موقت با رفتارهای جنسى محدود«بحث 

ها كشيده شده و رابطۀ جنسـى را تجربـه كـرده و  شود، در مورد دخترانى كه به اين دوستى مى
كار ازدواج موقت را  ائم ندارند، بايد راهاز آنها رفع بكارت شده و امكان يا آمادگى ازدواج د

ای از   دختران تا پيش از برقـراری رابطـۀ جنسـى كامـل، تجربـه. تر مطرح كرد ای جدی گونه به
لذت كامل جنسى ندارند و اگر تمايلى به رابطۀ كامل داشته باشند، اين تمايـل، در درجـه اول 
                                                                                                                                 

←  
ي در روايات متعددي، در بحث ازدواج هاي ازدواج موقت است؛ و حت كنند روابط جنسي كامل برقرار نشود، از ويژگي

گويـا در  . )463-5/462: 1383كلينـي،  (هاي شديدي شده كه از دختر رفع بكارت نشود  موقت با دختران باكره، توصيه
: 1413حـر عـاملي،   (ازدواج دائم چنين شرطي مجاز نيست، اما در ازدواج موقت مجاز است و مـرد حـق تخطـي نـدارد     

 . رضايت زن را براي رفع اين شرط جلب كرده باشدكه  ، مگر اين)21/72-73
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بـر ايـن حـس كنجكـاوی غلبـه  از مقوله كنجكاوی جنسى است كه حيای فطـری آنهـا غالبـاً 
تحريكـات «همراه با » اشباع عاطفى«تواند بر اين حيای فطری غلبه كند،  چيزی كه مى. كند مى

ست كه اگر خانواده، دختر را از وقـوع در معـرض تحريكـات جنسـى رو اين از. است» جنسى
ر نيـز وظيفـه حفظ كند، و پـد) های مستهجن ها و تصاوير و شنيدن حكايت همانند ديدن فيلم(

خوبى انجام دهد، حيای فطری تا اندازo زيادی بر كنجكـاوی  خود در اشباع عاطفى دختر را به
  . شود كند و دختر حفظ مى جنسى غلبه مى

كنند، يعنى  پسرانى هم كه قصد غلبه بر دختران را دارند دقيقاً از همين مكانيسم استفاده مى
كنند و اين اشباع عـاطفى را بـا تحريكـات  آغاز مى )ابراز محبت(كار خود را با اشباع عاطفى 

اش غلبـه كنـد و وی  كم كنجكاوی جنسى دختر بر حيای فطـری سازند تا كم توأم مى 1جنسى
اگر اين روابط عاطفى به نحوی بود كـه همـراه بـا احسـاس . شود خواهان روابط جنسى بيشتر 

ی را تجربه كرده اسـت و رضايت و لذت به حد رفع بكارت رسيد، دختر حالت جنسى جديد
چنـين . وضعيت چنين دختری بـا دختـری كـه چنـين حـالتى را تجربـه نكـرده متفـاوت اسـت

گونه نيست كه فقط پس  دختری، از اين پس، خود خواهان تكرار اين تجربه است و ديگر اين
ممكـن بسا  از دعوت و ابزار محبت از سوی جنس مخالف، خواستار اين رابطه شود، بلكه چه

بـرای چنـين دختـری، اگـر امكـان . از اين پس، او پيشنهاد رابطۀ جنسى به پسـران بدهـد است
ازدواج دائم فراهم نباشد، قطعاً بايد امكان ازدواج موقت آن هم بـدون محـدوديت، را فـراهم 

تنها احتمال اقدام ابتدايى وی به برقراری روابط نامشروع زياد است؛ بلكه عامل  كرد، وگرنه نه
البته، بايد تالش كرد كه وضـعيت چنـين دختـری بـه . تواند باشد ه در جامعه نيز مىترويج گنا

كشيده نشود، هرچند خود مسئلۀ عدم جـواز شـرعى ارتبـاط وی بـا بـيش از  2»ذواقيت«سمت 

                                                        
ها مهمترين آنهاست؛ بلكه براي هر يك  هاي بدني نيست، هر چند كه اين تماس مقصود از تحريكات جنسي، تنها تماس. 1

هاي تحريكات جنسي،  رو، در اسالم محدوديت اي براي تحريكات جنسي وجود دارد و از همين از حواس بدن، عرصه
. هايي مطـرح شـده اسـت    هاي لمسي نيست، بلكه براي بينايي، شنوايي، بويايي و چشايي هم محدوديت وديتتنها محد

هـاي   غالباً در فضاهايي كه پسر قصد دارد روابط را از روابط عاطفي به سـمت روابـط جنسـي پـيش ببـرد، از موسـيقي      
 . شود فاده ميكننده، تصاوير مستهجن، بوهاي محرِّك، و مشروبات الكلي نيز است تحريك

روايـات متعـددي در ايـن    . بچشـد  را مختلف اشخاص با ارتباط لذت دائمابه اين معناست كه فرد مايل باشد  »ذواقيت«. 2
كرد  شخصي بود كه ازدواج مي 9اند كه در زمان پيامبر روايت كرده 7زمينه وارد شده است از جمله، امام صادق

 يبغض جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ«: كرد، خبرش به حضرت رسيد، فرمودند ي ديگر ميكرد و ازدواج و زنش را بدون دليل رها مي
نُ أَواقٍ كلَّ يْلعنَ ذَوالِ مالرِّج اَقةٍ كلَّ ونَ ذَواء ماگرچه اغلب بحث ذواقيت در مورد مردان . )6/54: 1383كليني، (» النِّس

 است؛ و ممكن نيز زنان برايمسئله  اين كه دهد مي نشان روايتاين  اما، )77: 1369مطهري، : مثال، براي(شود  مطرح مي
 ةمسئل رسد كه به نظر ميآورند، اما  به فحشا روي مي... اجتماعي ومشكالت اقتصادي و  دليلبه  زنان از اي پاره اگرچه

 . تحقق فحشا نقش دارد در نيز ذواقيت
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نگه داشـتن، عامـل مهمـى بـرای جلـوگيری از آنهـا » عده«يك نفر به ضميمۀ مسئلۀ ضرورت 
ست؛ چرا كه هربار كه بخواهد شريك جنسى خود را عوض ا» ذواقيت«برای افتادن در وادی 

  . شود كند، مدت مديدی از اين رابطه محروم مى

  دربارh ازدواج موقت ىهای اجتماع دغدغه یبرا ىشياند چاره

رو بـوده، و نيـز  هـايى روبـه غالباً با افـراط و تفريط هبحث ازدواج موقت در جامع كه جا آن از
سـازی  كـار نيازمنـد فرهنگ ترويج ايـن راهر اين زمينه وجود دارد، هايى د ها و مقاومت بدبينى

  :گرفت نظر در را نكاتى دختران، بايد برای موقت ازدواج توصيه هنگاماست و در اين مسير 
 چنـين وجـود و 1باشـد خـانواده نظـارت تحتبايد  روابط يناجا كه ممكن است،  تا آن. 1

 بـه 2ای یجـدّ ۀ كامًال مطابق بـا شـرع اسـت، لطمـچون ويژه  بهتحت نظارت خانواده،  روابطى
 اسـت خـالق كرده كه وضع را قانون اين ؛ چرا كه خداوندیدختر و پسر نخواهد زد شخصيت

  . است آگاه اندختر وجودی های ظرافت بهبيش از همه  و
هـای  نگرانى يـاتعصـبات  يـلبـه دل اناز پـدر ياریكشور، بسـ ىكنون فرهنگى شرايط در. 2

 رفع برای شود، بايد پذيرفته گفته پيش منطق ند؛ واگرورز مى تمخالف اقدامى يننبا چ فرهنگى
 ايـن يك راه اين است كه آنهـا را از عواقـب سـوء. انديشيد ای چاره ها نگرانى و تعصبات اين

 وجـود بـا حتـىانگاری و چه  چه به خاطر سهل - آنهاكه اگر  دريابند آگاه سازيم تا تعصبات
 فضـــاهای در وقـــوع از جلـــوگيری بـــرای الزم هـــای مراقبت انجـــام و ســـنجيده هـــایرفتار

بـه ارتبـاط  دختـرتا پيش از زمان ازدواج دائم، نياز  كه نندك یكار اند نتوانسته -كننده تحريك
از  بسـياری در -نينديشـند  ویارضای شرعى نياز غريزی  تدبيری برای ، اگرجنسى فعال نشود

 و كـرد خواهـد برآورده را خواستهنياز و  يناه نامشروع او از ر ىطور مخف به دختر آن - موارد
                                                        

: 1380هاشـمي خمينـي،    بني( شرط است باكره دختر موقت ازدواج براي درپ معاصر، اذن تقليد مراجعاغلب  فتوايبنابر . 1
 . و رعايت اين شرط عمالً مستلزم آگاهي و نظارت خانواده بر اين رابطه است )2376، مسئله 2/387

 روحـي  متعـه، ضـربه   مـدت  اتمـام  از مقابـل، پـس   طـرف  بـه  عاطفي وابستگي دليل به دختران«اين باورند كه  بربرخي . 2
 .»داشت خواهند مشترك زندگي آغاز در كمتري عشق و جنسي ازدواج، شور از قبل جنسي تجربه دليل به و خورند مي

توان ميزان صحت سخن فـوق را مشـخص كـرد؛ امـا      نميجا كه تحقيق ميداني مشخصي در اين فضا انجام نشده،  از آن
اي است كه دختر تمايل به جنس  ي فوق در عرصهكار پيشنهاد اين سخن پذيرفته شود، بايد توجه كرد كه راه اگرحتي 

اين اقدام مشروع كه نوعي  شك بيدر مسير نامشروع بيفتد؛ و  چه بسامخالف دارد و در صورت عدم وجود راه مشروع، 
توجه شود كه اين راه حل، . تر از ارتباط آزاد خواهد بود بسيار سالم در پي دارد، نيزانضباط و محدوديت در روابط را 

ضمن . هاي موجود ارائه شده است، نه براي وضعيت آرماني گيري بين اين گزينه اي وضعيت واقعي و در مقام تصميمبر
 اصلي مسير كه بود نخواهدگشوده، چنان راهي كه شرع براي انسان  شك بيكه اگر حكمت خدا را قبول داريم، كه  اين

 . شد استفاده »جدي لطمه« تعبير از رو از همينكند؛  مخدوش راانسان  زندگي
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كـه  ىو ضـربات بسيار سخت خواهـد بـود اوكنترل  ،مخفى و نامشروع باز شود يرمس آنگاه كه
در واقع، بسياری از چنين والدينى بـه جـای . است شديدتر مراتبه ب خورد مى راه يندختر از ا

ب سـبمشكل اسـت كـه امـروزه  همينكر نكنند و كنند تا اصًال به مسئله ف حل مسئله، سعى مى
 نفر چند با نفر، بلكه يك با فقط نه خود، گاه والدين چشم از دور دختران، به ازبرخى  تا شده

؛ و بايد بـدانها نشـان و والدين در اين توهمند كه دخترشان پاكدامن است 1كنند برقرار ارتباط
سازی آنها از وضعيت جامعه در اين زمينه  گاهكند؛ و آ داد كه نديدن مسئله، مسئله را حل نمى

  . بسيار مؤثر است
ها نيـز پاسـخ  هايى نيز برای والدين وجود دارد كه بايد بدان غير از اين تعصبات، نگرانى. 3

حاضـر بـه  كسـى يگـردختـر ازدواج موقـت كنـد، داگـر «: كه است اين همه از مهمتر. گفت
 از كـه نخسـت اين: كـردمطرح  توان مىنكته  چند باره اين در »!نخواهد بود یازدواج دائم با و

آن را داشـته باشـد كـه  يسـتگىازدواج موقت بكند كه شا ىدختر با كس استبهتر  ابتدا همان
 از والـدين اسـت شده، بهتـر شكوفا دختر جنسى نياز اگر ؛ يعنىكنندبعدها با هم ازدواج دائم 

 شـرايط فعـالً كـه  اين بـه توجـه بـااگـر  برآينـد؛ و وی بـرای دائـم ازدواج درصدد زمان همان
ازدواج دائـم بـا «گزينـه دهـد،  نمى را خـانواده تشـكيل اجتماعى، اجـازه بلوغ وعدم اجتماعى

ميـان  را) موقت ازدواج( محدود روابط همينكم  را در پيش گيرند يا دست» مسئوليت محدود
. شـود وی دائمى همسر بعدها كه باشد داشته را آن احتمالى قابليت كه كنند برقرار پسریاو و 
 در شود، چنانكه مى تدريج برطرف به مشكل اين رسد به نظر مىشود،  سازی فرهنگ اگر ،ثانياً 

بـا وجـود رواج ازدواج موقـت، ، و يا در برخى جوامع شـيعى كنـونى ماننـد لبنـان اسالم صدر
، ترغيـب دقـت شـود توصـيه اولبـه اصـل مسـئله  اگـر، ثالثـاً . چنين مشكلى مطرح نشده است

حتـى (ود كه امكان ازدواج دائم حل در شرايطى ب دختران به ازدواج موقت نبود، بلكه اين راه
جـا اگـر  در اين. فراهم نيست و دختر در معرض گنـاه قـرار گرفتـه اسـت  )با مسئوليت محدود

كمونيسـم «باری كـه شـهيد مطهـری آن را  ازدواج موقت انجام نشـود، اغلـب وضـعيت اسـف
؛ يعنى وضعيتى كه برخى از دختران، نه فقط با يك پسر، بلكه 2آيد اند، پديد مى هناميد» جنسى

                                                        
هاي چنـد نفـره حفـظ     بر اين مطلب كه ازدواج موقت زنان، راهي است كه آنها را از ارتباط در برخي از روايات دقيقاً. 1

كه گفته بودي كه گاه چند  اما اين«: اند در پاسخ نامه يكي از اصحابش نوشته 7امام صادق. تصريح شده است ،كند
كه چنين چيزي در دين خدا و دين  برم از اين ، به خدا پناه مي)نهم يترادفون المرأة الواحدةا(نفر با يك زن ارتباط دارند 

كند؛ آنچه خدا براي زنان  دين او آنچه را خدا حالل كرده، حالل؛ و آنچه را خدا حرام كرده، حرام مي. رسولش باشد
 .)21/55: 1413حرعاملي، ( »...است» متعه«حالل كرده، 

 رفع احوال و شرائط همه در كه است نبوده قادر تنهائي به دائم ازدواج كه است شده تشريع جهت آن از موقت ازدواج«. 2
 يا و گردند مكلف موقت رهبانيت به يا افراد كه است بوده اين دائم، مستلزم ازدواج به انحصار و بكند را بشر احتياجات

← 
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شـك مشـكل دخترانـى كـه ازدواج  بـه بيـان ديگـر، بى. با چند پسر رابطه برقرار خواهند كرد
دارند، كمتر خواهد ) نامشروع(اند از مشكل دخترانى كه امروزه با چند پسر رابطه  موقت كرده

، ندارد كه ازدواج موقت در شناسنامه دختر ثبـت ىلزوم ىكنون شرايط در ديگر،از سوی . بود
توسـط طـرفين صرف خوانـدن خطبـه عقـد ، كه به لحاظ شرعى ؛ چراشود علنى  همگان نزدو 

كننـد و دو  ثبـت ای برگـه دررا  يـاط، عقدنامـهاز بـاب احت تنها توانند ىكافى است و طرفين م
   1.باشد اثبات قابل دادگاه ى، درروز هر مشكلكه در صورت ب كنند امضاآن  برشاهد 
 ارتباطـاتبـه شـرعى،  موقـت ازدواج جـای بـه كـه افـرادی امـروزه كـه اين كـالم ۀالصخ

 بكننـد، موقعيـت كـاری كننـد؟ هـر مى چـه دائـم ازدواج زمان ند، برایآور روی مى نامشروع
 محـل بـود؛ و خواهد ربهت آنها داشته، از مشروع نامشروع، ازدواج ارتباطات جای به كه كسى
 2.اند گرفته قرار روابط اين معرض در كه اند دخترانى ما بحث

بـه كنتـرل از جهات متعددی  موقتى ازدواج شود، چنين مى تلقى ابتدا در آنچه برخالف. 4
 روابـطشدن  منضبط موجب اقدام اينكه  نخست اين. دختران و حفظ آنها كمك خواهد كرد

 جهـت الزم جنسـى هـای آمـوزش ارائـه امكـان امـر همـين و ودش مى ها خانواده اشراف تحت
مخالف،  جنس با ارتباط به مند هعالق دخترِ كه  ديگر اين. آورد مى فراهم را دختران سازی آگاه

 ،كنـد بـا پسـر برقـرار مـى عقد، روابطى ضمن شرط با و مشروع نحو به و مكانيسم يناز ا ىوقت
 تعـدادكنـد و چـون  نمـىپسـر ارتبـاط برقـرار  يكز ا بيش با، در نتيجه كند نمى گناه احساس

                                                                                                                                 
←  

 . )65: 1369مطهري، (» .شوند غرق جنسي كمونيسم ةورط در

؛ و آنچه اشاره شد تنها براي احتياط ي نيستشاهد گرفتن ضرور )چه ازدواج دائم و چه موقت(ازدواج  برايشرعاً  ،البته. 1
براي . و براي مثال، اگر ناخواسته دختر باردار شد، بچه به سادگي از جانب مرد انكار نشود است كه مشكلي پيش نيايد

 شـاهد  را... ) و دهـد  مـي  اذن كـه  دختـر  براي مثال، خـود پـدر  (زديكان دختر توانند خود ن كه مسئله علني نشود، مي اين
 شود مي فحشا مرتكب نكند احساس دختر كه بگيرند شاهد يك الاقل است خوب كه آمده روايات برخي در. بگيرند

 شـرط  از ايـن پـيش   اگر حتي –بچهدار شد، پدر  اگر به هردليل، دختر با ازدواج موقت، بچه .)21/64: 1413حرعاملي، (
بچه نيز ) نفقه(تأمين معاش  و )70-21/69: 1413حرعاملي، ( نداردبچه را  انكار حق شرعا -نشويم دار بچه كه باشد كرده

 . بر عهده او خواهد بود

 ذلك جعل هل«: فرمايند حضرت ميو  شود مي  ازدواج موقت دختران باكره پرسش بارةدر 7در روايتي از امام صادق. 2
بـدين  [ و دهنـد  انجـام  خفـا  و پوشش در شده؟ پس داده قرار آنان براي جز حكم اينآيا ؛»وليستعففن يستترنفل لهن اال

 ازدواج از پرهيز به را مردان كه هست ديگري روايات البته .)21/33: 1413حرعاملي، ( كنند حفظ را خود عفت] وسيله
 از اگر كه دارد اشاره اين به اول روايت كه باشد اين تاين روايا جمع وجه شايد فراخوانده، كه باكره دختران با موقت

 سـراغ  است است، خوب موقت ازدواج دنبال مرد اگر آنهاست؛ اما براي اساسا است، اين مطرحمسئله  دختر نياز منظر
 ان«: باشـند  نكرده مرحله اين به نياز احساس هنوز واقعاً دختران آن است ممكنكه  اينافزون بر  كه چرا ؛نرود دختران

 يكره«: پسندند نمي خود دختر براي را كار اين هم ها خانواده اغلب، )21/35: 1413حرعاملي، ( »االبكار فاتقوا شديد امرها
 . )21/34: همان( »اهلها علي للعيب
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كه،  سوم اين. شد خواهند محدود هم پسران خود به خود است محدوديك جامعه  در دختران
؛ در حـالى كـه در روابـط نامشـروع، چـون ابـدي مى كـاهش يارامكان رفع بكـارت دختـر بسـ

. ر بيشـتر اسـتگيـرد، احتمـال وقـوع ايـن مشـكل بسـيا تدريجى و با غفلت دختر صـورت مى
دختـران،  خواسـته ينغالباً اول، در برقراری ارتباط بين دو جنس مخالفكه  توضيح مطلب اين

 مـورد در را يـنپسـران ا. پسـران، رابطـۀ جنسـى خواسته ينو اول، محبت و رابطۀ عاطفى است
رد پسـران درمو را كنند، اين مى برقرار رابطه پسران با بار اول كه دخترانى دانند، اما مى دختران

بـا همـين ابـراز گام به گام  و كنند ابراز محبت پسران را باور مىآسانى  به رو، اين ازدانند؛  نمى
بـدين . طى شودرابطۀ جنسى تا تمام مراحل  گويند هايش را پاسخ مى های پسر، خواسته محبت
گيری دختـر دانند، هم احتمـال غـافل مىنامشروع  رارفتارشان  ابتدا ازدختر و پسر  وقتى ترتيب

و مشـروع  هرابطـ وقتـى امااست؛  تر شود و هم ادامه دادن مسير نامشروع برايشان آسان زياد مى
آنهـا  جنسـى تمايـل گـرا، ه باشدشد با شروط ضمن عقد محدود وباشد والدين  نظارتتحت 

 يـدبا، قبل از فرا رفتن از شروط ضـمن عقـد، شوند بعدی مراحل وارد خواستند و شد يدترشد
از مـوارد،  بسياری در و كند مى حساسدختر را موافقت،  طلب همين و كنند توافق هم با ابتدا
  . شود یبعد های گام برداشتن مانع تواند مى

 تعصـبلجاجـت و د كـه مخالفـت وی تنهـا ناشـى از واحراز ش وتعصب ورزد پدر  اگر. 5
بحث  كه اين مطلب ضيحتو. )�%: %:�����AE، ( شود مى ساقطاذن وی ، فقهانابجاست، به اجماع 

 كـه چنان . شرايط ازدواج دائم وجود نداردو  دختر فعال شدهما در جايى است كه نياز جنسى 
 شـرايطى دراين دختـر  ،رهبانيت را قبول ندارد و ثانياً  ،اسالم كه ، نخست ايناشاره شد تر پيش
گنـاه بـرايش ۀ گرويـدن بـه ورطـكه اگر به نحو مشروع نياز خود را رفع نكند، احتمـال  است

ازدواج  -بـه فتـوای همـۀ فقهـا  - در گنـاه باشـد لغزش و فـرو افتـادناگر احتمال . وجود دارد
ازدواج موقـت واجـب پـس ، وجـود نـداردكـه امكـان ازدواج دائـم جا  از آنواجب است؛ و 

 يـاكنـد،  مخالفـت مى ىپدر با ازدواج موقت وی با پسر خاص گاهدر چنين شرايطى، . شود مى
 اجتمـاعى شرايط خاطر به برای مثال، و بيند مى مهيا را دائم ازدواجنامزدی برای امكان كه  اين

ناشـى از همـان  گونـه مـوارد اين....يـا گيـرد، و صـورت دائم ازدواج ابتدا همان از دارد اصرار
امـا اگـر  1.هاسـت سنجى همـين مصلحت پـدر اذن ۀفلسـف كـه اسـت صحيحى سنجى مصلحت

                                                        
دان و براي همين است كه همواره مر[ است بيشتر مرد از شهوت مقابل در استقامتش و صبر شناسان روان اعتراف به زن«. 1

 نغمه كه ستا اين كند مي اسير و آورد مي در پا از را زن كه چيزي آن اما. ]اند كرده رفتند و زنان ناز مي به سراغ زنان مي
 هنوز و است دوشيزه كه مادامي زن. جاست همين در زن باوري خوش. بشنود مردي دهان از عشق و وفا و صفا و محبت
، 9اكـرم  رسـول ... كنـد  مـي  بـاور  سـهولت  بـه  را مـردان  هـاي محبـت   مزمهز، است نخوردهاش  جامه به مردان صابون

← 
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معرض گناه قرار  درداند دختر وی  كه مى با اين ، يعنىاستلجاجت  از رویمخالفت پدر تنها 
تعصـب  خاطر تنها به -ندارد  وجودديگری برای دختر  راه گرفته ويا حتى مبتال به گناه شده و

مصداق لجاجـت شـمرده  تاين مخالفدهد،  نمى اذن او به -موقت ازدواج اصل بامخالفت  در
  1.است غيرمنطقى مخالفت و شود مى

 توسـطكـه  اين امكـان شـد، بـاز بيـان ...و عقـد ضـمن شـرط بـاب در كـه نكاتى همه با. 6
وجـود  يـزشوند ن بارداراز آنها  ىبرخ حتى و شود پيموده انتها تا مسير يناز دختران ا درصدی

 مجمـوع بايـد  گـذاری قـانونسازی و  فرهنگ مقامهم دارد و در  ىعوارض ىهر قانوناما . دارد
 اقليـت درصـد ايـن امـا ،رسـند مى وضع ينهم به ا یدرصد يعنى. كرد هسباحمرا  يانسود و ز
پسر رابطه دارنـد و چند  باحتى  گاهضابطه و  بىكه دختران  وضعيتى از شك بى و بود خواهند

 2.نيـز هسـتيم، بهتـر اسـت  های ناخواسته و سقط جنين شاهد موارد متعددی از بارداریبسا  چه
 يگزينو جـا اصـلى كـار راه يكبحران است نه  شرايط كار راه يككار  توجه شود كه اين راه

                                                                                                                                 
←  

 زن احسـاس  اين از شكارچي مردان »رود نمي بيرون زن دل از هرگز، »دارم دوست را تو« زن به مرد سخن«: فرمايد مي
 بهترين ندارنداي  تجربه دربارة مردان كه دختراني شكار براي »ميميرم تو عشق از، عزيزم« دامِ. كنند مي استفاده همواره

 پدران و - است آگاه بهتر مردان احساسات از كه پدرش با، ناآزموده مرد دختر است الزم كه جاست اين... هاست دام
 »كنـد  جلـب  را او موافقـت  لزومـاً  و كنـد  مشـورت  -خواهنـد  مـي  سـعادت  و خير دختران براي استثنائي شرايط در جز

 .)95: 1369مطهري، (

از عقـل متعـارف    كه دخترييعني ( رشيد فقها، دختر از برخي فتواي بنابر كه است مناسبجا  اين در كتهن اين به اشاره. 1
 به نيازي) ندارد پدر حمايت به نيازي خود عادي زندگي در و است خويش دست به زندگيش برنامهبرخوردار است، 

ويـژه در   به -رو  گيرد؛ و از همين قرار مي» سفيه«ل غالباً در مقاب  »رشيد«توجه شود كه در ادبيات فقهي، . ندارد پدر اذن
كه به دليلي سـفاهت   كنند، مگر اين بودن را همان رسيدن به سن بلوغ شرعي قلمداد مي عالمت رشيد -مسائل اقتصادي
ادعـا،  شاهد بـر ايـن   . اي متفاوت باشد رسد در مسئله ازدواج، مفهوم رشيد بودن، تا اندازه اما به نظر مي. وي اثبات شود

كه در دختر باكره، اذن پدر را شرط دانسته، اما توضيحاتي داده كه اگـر صـاحب اختيـار     رواياتي است كه در عين اين 
باب التزويج بغيـر  «از  3و2؛ روايات 5/392: 1383كليني، : مثال، نك براي(امور خود باشد، گويي وضعيتش متفاوت است 

 رشد به عمال دختر اين كه شده زياد قدري به ازدواج و جنسي بلوغ فاصلهالً او كه باشد آن حكم اين فلسفه شايد. )»ولي
 خـود  والـدين  بـودن، از  رشـيد  همـين  خـاطر  بهثانياً  و دهد تشخيص را پسران فريبكاري كه رسيده خود الزم اجتماعي

خي ديگر از فقهـا اذن  همچنين بر. شود نمي برآورده پدري صميمانه روابط با وي عاطفي نياز ديگر كه گرفته اي فاصله
» اذن نگـرفتن «دانند، نه شرط تحصيلي؛ يعني در صـورتي كـه اذن نگيرنـد تنهـا مرتكـب گنـاه        پدر را شرط تكليفي مي

جا كه اغلب فقهـاي معاصـر حكـم بـه وجـوب اذن پـدر        اما از آن. كند اند، اما اصل عقد ازدواج مشكلي پيدا نمي شده
در هر صورت در مقام عمل، هركس بايد بـه فتـواي مرجـع تقليـد     . يح داده شداند، بحث بر اساس همين مبنا توض داده

 . خويش عمل كند

ويـژه اگـر دقـت كنـيم كـه       شايد توجه و دقت به آمارهاي حاملگي دختران در آمريكا هشدار خوبي براي ما باشد، بـه . 2
سال و در  13، يعني در مدت 2004تا سال  1991وضعيت در آن جامعه دائماً رو به وخامت است به طوري كه از سال 

درصـد رشـد    80[شـوند   سالگي حامله مي 18تعداد دختراني كه تا «درصد بوده، اما  15حالي كه رشد جمعيت حدود 
 .)523: 2009؛ به نقل از ديكلمنت ، 2004گرايتون،  فيجو و(» به نهصد هزار نفر رسيده است] داشته و از نيم ميليون
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حساب عـوارض آن را هست،  نيز قانون ينشارع ا، كه خالق است يىو اگر خدادائم؛  ازدواج
هـای جنسـى الزم  افزون بر اين، اگر اين روال منضبط شكل گيرد، امكان آموزش. كرده است
هايى كه چـون در يـك فضـای منضـبط  زششود؛ آمو گيری از بارداری نيز مهيا مى برای پيش

  1.های غربى آن باشد تواند مؤثرتر و كارآمدتر از نمونه شود، مى اجتماعى انجام مى

  گيری و نتيجه بندی جمع

دينـداری نسـل جـوان، بلكـه روابط دختر و پسر در جامعۀ ما تهديدی، نه فقط بـرای  گسترش
 مـدرن، در فضـای. اسـت جـوان نسـلى و سالمت جنسدر جامعه   خانوادهجايگاه  آيندهبرای 

كنـد، و فضـای  را توصيه مى روابطمسئوليتى در  و آزادی و بى جنسى كمونيسم نوعى مجموع
 يـك جـوان و خـانواده، نوجـوان تشـكيل زمان از پيش تا كه داند مى اين در را كار سنتى، راه

 مقطع اين در زo جنسىغري شكوفايىبا اين حال، از طرفى، با . دنگير پيش در را رهبانيت دوره
 نامشـروع روابـط حرمـت بـه جامعـه، توصـيه در جنسـى تحريكـات يـافتن شـّدت نيـز و سنى

اجتمـاعى،  بلـوغ و جنسـى بلـوغ ميـان افتـادن فاصـلهاز طرف ديگـر  وده؛ ش اثر بى ای تااندازه
برآوردن و ارضای ايـن نيـاز بـا تشـكيل خـانواده در ايـن سـن را در شـرايط كنـونى  به توصيه

كاری بـرای مـديريت نيـاز  راه چهدر تعاليم اسالمى و مسئلۀ اين بود كه  است هساخت ارآمدناك
  . توان يافت مى در چنين شرايطى جنسى

شـود، توصـيه بـه  كارهايى كه در جامعۀ ما گاه برای رفع اين معضل پيشنهاد مى يكى از راه
ها، اين است  يل اين مخالفتاز دال. روست هايى روبه ازدواج موقت است، كه غالباً با مخالفت

. كننـد كه هم پيشنهاددهندگان و هم منتقدان، مسئله را تنها از زاويه رفع نياز پسـران مطـرح مى
مسئله ازدواج موقت تنها برای پسـران مورد بحث قرار گرفت، اين بود كه  نوشتاردر اين  آنچه

نحـوه طـرح آن را جـدی نيست، بلكه برای دختران نيز قابل طـرح اسـت؛ امـا بايـد جايگـاه و 
يى را توان اين فضـا های اسالمى، چگونه مى بر اساس انديشهيعنى مسئله اين است كه . گرفت

كرد و بـه سـمت فضـای  كند، كنترل سازی دوستى دختر و پسر حركت مى كه به سمت عادی
                                                        

هاي آموزشي در آمريكا، تاثيري جـدي در كـاهش    هاي جنسي در محيط كه گسترش آموزشدهد  تحقيقات نشان مي. 1
رسد يك علت مهم آن است كـه در آن جامعـه،    به نظر مي. )2003ميلر، (آمار بارداري در سنين نوجواني نداشته است 

كـه   نـدارد، بلكـه چنـان    روابط نامشروع قبحي ندارد؛ و به تبع آن بارداري ناشي از آن هم به خودي خود چنـان قبحـي  
هاي خود محققان آمريكايي نشان داده، عوامل اجتماعي متعددي كه ناخودآگاه مشوق بـارداري در آن جامعـه    تحليل

كه هنوز اجماالً اين روابط و  اما در جامعه ما به اين دليل . )96-93: 1386فرد و عابديني،  خداياري(باشد، نيز وجود دارد 
دهـد،   اي رخ مي توان حدس زد كه اگر بارداري شوند مي از آن شديداً قبيح و زشت شمرده مي ويژه بارداري حاصل به

صرفا ناشي از عدم آگاهي دختران از مسائل مربوطه است، و لـذا بـا منضـبط شـدن روابـط، امكـان ارائـه مناسـب ايـن          
  . جواني شوددر سنين نو  تواند مانع بارداري ها مي آيد و اين آموزش ها نيز فراهم مي آموزش
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قـرار  توان مورد توجـه مى» درمان«و » گيری پيش«البته، مسئله را از دو زاويه . مطلوب پيش برد
  . داد كه در مقاله حاضر عمدتا بحث دوم، آن هم از زاويه دختران مدنظر قرار گرفت

مباحث اين مقاله در خصوص درمان اين مسئله در جانب دختران، مبتنى بر يك خط مشى 
الگـوی . »كردن جوانان در قبال رفتارهای خود بـا جـنس مخـالف مسئول«: كالن فرهنگى بود

ايـن تـوان  چگونه مى» ازدواج موقت«ای به نام  ا الهام از مسئلۀ شرعىحل مسئله اين است كه ب
. هـا قـرار داد االمكـان تحـت مـديريت خانواده با تصـويری جديـد و منضـبط، حتىرفتارها را 

كه اگرچه در معارف اسالمى تربيت عاطفى، و تقويت حيا، تقوا و  هم ناظر به اين بودحل  راه
تواند تا پيش از زمان  و پدر با روابط عاطفى صحيح مىفته، خودنگهداری مورد تأكيد قرار گر

رهبانيـت مـردود شـمرده در عين حـال اما نياز جنسى وی شود؛ شدن  ازدواجِ دختر، مانع فعال
رغم رعايت اصول خودنگهداری، همچنان خود را نيازمند ارضای جنسـى  شده و اگر كسى به

 نـام بـه راهـىنتوانست مشكل را حل كنـد،  »ازدواج دائم با مسئوليت محدود«و حتى دانست، 
ازدواج موقـت، اوالً بـه معنـای برقـراری تمـامى  ؛ ودارد وجـود وی پـای پيش موقت ازدواج

توانـد در حـد يـك رابطـۀ جنسـى محـدود باشـد، و ثانيـاً  مراتب روابـط جنسـى نيسـت، و مى
در مجمـوع  رانـى نيسـت، بلكـه كار، نه تنهـا توصـيه بـه گسـترش شـهوت گرفتن اين راه جدی

بر . سازی روابط جنسى دختران و پسران فراهم آورد الزم را برای كنترل و سالم ۀتواند زمين مى
از ) در شرايط اضطراری كه راه ازدواج دائـم وجـود نـدارد( ارضای غريزo جنسىاين اساس، 

يـك زنـدگى  ۀپذيری در نوجوان و جوان، كه الزم راه ازدواج موقت، به بقای حس مسئوليت
كنـد؛ يعنـى فـرد مسـئوليت خـود در قبـال ديگـری را بـه  تماعى مطلوب اسـت، كمـك مىاج

ای  شناسد، و چون امكانات الزم برای تشكيل خانواده را ندارد، بـه عرصـه قـانونى رسميت مى
  .آورد گذارد، روی مى های اجتماعى كمتری را بر دوش او مى كه مسئوليت



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             50

 

  نامه كتاب
  .کریم قرآن .۱
آمـوز و  آسیب شناسـ
 دوران بلـوغ و ارتباطـات دختـران و پسـران دانش) 1386(اصغر  احمدی، على .2


كميسـيون تعلـيم و تربيـت : منتشرنشده، به سـفارش( بخش
 صحیح ارتباطـات راه,ارهای آگاه
  ).شورای عالى انقالب فرهنگى

مطابق بـا فتـاوای دوازده ( المسائل مراجO توضیح )1380(هاشمى خمينى، سيدمحمدحسين  بنى .3
  .دفتر انتشارات اسالمى: ، قم)جع معظم تقليدااز مرنفر 

  .البيت آل ۀموسس: بيروت، الشیعه وسائل) 1413( حسن بن عاملى، محمد حر .4
: تهران، جوانان و نوجوانان سالمت
 مش,الت) 1386( عابدينى، ياسمين فرد، محمد و خداياری .5

  .تهران دانشگاهانتشارات 
  .دفتر انتشارات اسالمى: ، قمکبیره گناهان) 1383(دستغيب، سيد عبدالحسين  .6
در » علم دينى به منزله مبنايى در بـاب نحـوه تعامـل علـم و ديـن«) 1388(سوزنچى، حسين  .7

  .6ش، فرهنگ راهبرد
: ، قـم»دختـر و پسـرای اسالمى با مسئله  جنسيت و دوستى، مواجهه«) الف 1392(  ــــــــــــ .8

  .نشر معارف
ــر یا مقدمــه«) ب 1392(  ــــــــــــــ .9  نظــام یراهبردهــا و هــا، الزامــات شــاخص ىطراحــ ب

، دهـه پیشـرفت و عـدالت) مجموعـه مقـاالت(در » عـدالت و شـرفتيپ دهـه در كشور ىآموزش
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى: تهران

، الح,مة المتعالیة ف
 االسفار العقلیـة االربعـة) هق1410) (مالصدرا(شيرازی، محمد بن ابراهيم   .10
  .ر احياء التراث العربىدا: بيروت

، الفقيـه اليحضـره مـن) 1409( قمـى بابويـه بـن حسـين بن على بن محمد صدوق، ابوجعفر .11
  .االسالميه دارالكتب: تهران

  .دارالكتب االسالميه: ، تهرانال,اف
) 1383( يعقوب بن كلينى، محمد .12
مطالعـات و دفتـر : ، ترجمۀ معصومه محمدی، قـمخـانواده علیه جنگ) 1386(گاردنر، ويليام  .13

  .تحقيقات زنان
 .االسالميه دارالكتب: تهران، بحاراالنوار) 1412( تقى مجلسى، محمد .14

  .صدرا: تهران، اسالم در زن حقوق نظام) 1369(مطهری، مرتضى  .15
  .صدرا: تهران، غرب جهان و اسالم در جنس
 اخالق) 1372(  ـــــــــــ .16
 نيمدرسـ جامعـه ىاسـالم انتشـارات دفتـر: ، قمعهیالش وسائل مستدرک) 1384(نوری، حسين  .17

 .هيعلم حوزه



  51                                          دختران يتىبراى سالمت روابط جنس ىاسالم ىارائه چارچوب

 

  

18. DiClemente, Ralph J., Hansen, William B. & Ponton, Lynn E. (1995), 

Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, New York: Plenum Press. 

19. DiClemente, Ralph J. , Santelli, John S. , Crosby, Richard A. (2009), 

Adolescent health: understanding and preventing risk behaviors. San Franchsco: 

John Wiley and Sons. 

20. Hardy, J. B. & Zabin, L. S. (1991), Adolescent pregnancy in an urban 

environment, Munich: Urban & Schwarzenderg. 

21. Lukas, Carrie L. (2006), The Politically Incorrect Guide to Women, Sex And 

Feminism, Washington DC. Rengery Publishing Inc. 

22. Miller, B. C. (2003), “Families, science, and values: Alternative views of 

parenting effects and adolescent pregnancy”, Journal of Marriage and the 

Family, vol 55, 7–21. 
 




