
 

 

 

 

 

 

 

 نیرا شهوت
 ابوالفضل یغمایی

 

ن تميلوا ميالً أن یتوب عليکم ویرید اّلذین یتبعون اّلشهوات أواهلل یرید 

  ؛عظيماً

خواهند شما به کلّی  خواهد شما را ببخشد، امّا آنها که پیرو شهواتند می خدا می
 .منحرف شوید

 شناسی مفهوم

شهوت . ق و کاذبو دو قسم است؛ صاد 5گويند ، کشش نفس به خواستة خود را می«شهوت»

و . شود؛ مانند شهوت غذا هنگام گرسنگی صادق، شهوتی است که بدون آن بدن مختل می

 3.شود شهوت کاذب، شهوتی است که بدن بدون آن مختل نمی

 .رود کار می واژة شهوت بيشتر به معنای شهوت جنسی به

 تفسیر آیه

شرايط آن نازل شده، در واقع  اين آيات که به دنبال بيان احكام مختلف در زمينة ازدواج و
 گذاريد؟ پاسخی است به اين پرسش که چرا محدوديّت و قيود می

اگر مردم در ارضای غرايز جنسی آزاد باشند بهتر نيست؟ اگر هرکسی بتواند هرگونه که 
 تمايل دارد لذّت و بهره ببرد، چه محذوری دارد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81نساء، .  

 .312، ص مفرداتراغب، . 8

 .312، ص همان. 4
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در کنترل غرايز جنسی بيان قرآن کريم نخست چهار حكمت را برای وضع قوانين شرعی 

 :کند می

 .(یُرِیدُ اهللُ ّلِيُبَيِنَ ّلَکُمْ)سازد  خدا با اين مقرّرات حقايق را بر شما آشكار می. 1

وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ )های صحيح گذشتگان  ها و روش اين قوانين، هدايتی است به سوی برنامه. 3

 .(اّلَذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ

 .(وَیَتُوبَ عَلَيْکُمْ)ينة بازگشت شما به خداست اين مقرّرات، زم. 9

 .(یُرِیدُ اهللُ أَنْ یُخَفِّفَ)اين احكام برای شما نوعی تخفيف و توسعه است . 0

خواهند شما را از  رانی هستند می آنها که غرق در گناه و شهوت»: در اين آيه اشاره شده است

، پيروان شهوات تمايل دارند همة جامعه را راه حق منحرف کنند، حدود الهی را زير پا بگذارند

 1.«رنگ خود سازند کيش و هم هم

 :فرمايد در آية ديگر می

  ؛ةَ وَاتَبَعُوا اّلشَهَواتِ فَّسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَيّاًلوفَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلّْفٌ أَضَاعُوا اّلصَ

را تباه کردند و از  ای روی کار آمدند که نماز امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته

 .شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید

اسرائيل اشاره دارد که در مسير  اين آية شريفه به آمدن گروهی ناخلف و ناصالح از بنی

ضايع کردن نماز و پيروی از . ندفراموش کرده، پيرو شهوت شدگمراهی قدم نهادند و نماز را 

گونه که حفظ نماز و برپا  عامل گمراهی، ارتباط محكمی با هم دارند؛ همان 3وان شهوات به عن

آنچه ذکر شد همان شهوت . داشتن صحيح آن در بازداشتن از فحشا و منكرات تأثير مستقيم دارد

های طبيعی انسان  غريزة جنسی مانند ديگر غرايز و ميلمنفی و مذموم است؛ ولی بايد دانست 

بختی است البتّه  ای از درخت خوش يال و غرايز در نهاد انسان مانند يك شاخههريك از ام. است

آورد و غرايز بايد تعديل شوند، وگرنه  وجود می گسيختگی و طغيان غرايز، مفاسد زيادی به لجام

ها  سويی دارد که برخی از آن رانی آثار شهوت. منجر به فساد و هالکت انسان خواهد شد

 .ناپذيرند جبران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس454، ص 4، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .52مریم، . 8
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 های آیه مپیا

 .ها و قيودی که در ازدواج مطرح است، رمز لطف خدا به انسان است محدوديّت. 1
شوند و  بند و بار به چيزی جز غرق کردن شما در شهوات قانع نمی بازان بی هوس. 3
 .خواهند شما رفيق راهشان باشيد می

 .ندرانان گام ننهيد و از آنان تقليد نكنيد که دشمن شماي در مسير شهوت. 9

 آیات و عناوین مرتبط

عمران،  آل: )؛ شهوت عاطفی(39ـ  37؛ نساء، 193اعراف، : )شهوت جنسی :اقسام شهوت
 (.10عمران،  آل: )؛ شهوت مالی(10

؛ (7ـ  0مؤمنون، : )؛ استمنا(7ـ  0مؤمنون، : )آميزش با حيوانات :موارد انحراف در شهوت
 (.91ـ  90اعراف، : )؛ لواط(15نساء، : )زنا

و  90يوسف، : )؛ جهل(53مريم، : )؛ تضييع نماز(37نساء، : )انحراف :ار پیروی از شهواتآث
 (.37و  30ـ  39نساء، : )؛ دوری از رحمت(99

: ؛ خودآرايی(91ـ  90نور، : )چرانی ؛ چشم(91نور، : )حجابی بی :عوامل تحریک شهوت
ـ  10اعراف، : )؛ شيطان(39وسف، ي: )انگيز ؛ رفتار فتنه(39يوسف، : )؛ رابطة پنهانی(99احزاب، )

 (.93احزاب، : )؛ صدای نازك(53ـ  59نور، : )؛ صحنه شهوانی(17
: ؛ استعاذه به خدا(30نساء، : )؛ ازدواج(197بقره، : )آميزش مشروع :های کنترل شهوت راه

ف، يوس: )؛ دعا(15ـ  10عمران،  آل) :؛ تقوا(90ـ  93يوسف، : )؛ استعانت از خدا(30ـ  39يوسف، )

 1(.99و  91نور، : )؛ عفت(90ـ  99

 رانیآثار شهوت

 :پرستی که در آيات و روايات آمده به اختصار به شرح زير است رانی و شهوت برخی از آثار شهوت

 نابودی دین. 9

 5.«کند پيروی از شهوات دين را نابود می»: فرمود امام علی

 بیماری روحی .2

 3.«باشد جانش بيمار و خردش عليل است دم شهوت کسی که هم»: فرمود امام علی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 و  22، 21ـ  25، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  
 .5222، ش 328، ص غرر الحکمآمدی، . 8

 .  3 8، ش 1121ص ، 3 ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 4
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 اسارت .3

 1.«بندة شهوت، خوارتر از بندة زرخريد است»: فرمود امام علی

 نابودی انسان .4

 5.«آغاز شهوت، سرمستی است و فرجامش نابودی»: فرمود امام علی

 کشنده سمّ .5

 3.«اند ها زهرهايی کشنده شهوت»: فرمود امام علی

 شیطان دام .6

 7.«اند های شيطان ها دام شهوت»: فرمود علیامام 

 دوری از رحمت .7

 0.رانی، ماية دوری از رحمت خداست شهوت

 گمراهی .8

 6.پيروی از شهوت، موجب گمراهی و ضاللت انسان است

 تضییع نماز .1

 7.پيروی از شهوات، موجب تضييع نماز و بندگی خداست

 کنترل و تعدیل شهوتعوامل 

 تعفّ .9

رانی  در اخالق، عفّت حدّ وسط ميان سستی و شهوت. پرستی، عفّت است ل شهوتنقطة مقاب

 2.عفّت در کاهش شهوت، اثر مهم دارد. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 3 8، ش همان.  
 .322 8، ش همان. 8
 .422 8، ش همان. 4

 . 42 8، ش همان. 3

 .81و  83ـ  84نساء، . 5

 .52مریم، . 1

 .همان. 1

 .32 8، ش 22، ص غرر الحکمآمدی، . 2
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 ها حذف زمینه .2

های کالمی، نگاه و  های شهوت است؛ مثالً رابطه های کنترل شهوت، حذف زمينه يكی از راه

ها از زندگی انسان حذف شود،  زمينه اگر اين. رانی است های مهمّی برای شهوت اختالط، زمينه

 .شود انسان در کنترل شهوت خود موفّق می

تقويت شوند؛ مانند غيرت  کنند بايد از سويی ديگر، صفاتی که در اين راه انسان را کمك می

 .داری در زنان در مردان و خود نگه

ازير شده، زحمت آيا شما غيرت و حيا نداريد که زنانتان به بازارها سر»: فرمود امام علی

 1.«کنند برای مردم ايجاد می

تر است؛ زيرا از طريق  تر و ضروری های شهوانی و رعايت عفّت مهم امروزه مراقبت از خواسته

های مستهجن و مهيّج عشقی و تصاوير رکيك و  وسايل ارتباط جمعی، اينترنت و موبايل، فيلم

های  های خطرناکی برای افتادن به دام رس همه است و اينها زمينه راحتی در دست زا به شهوت

های تبليغاتی و تجارتی در پشت اين  ويژه که برخی از بنگاه کنند، به شيطانی شهوات فراهم می

 .گردان هستند ها معرکه صحنه

 ازدواج .3

ازدواج ضمن . ه کنترل شهوت جنسی، ازدواج و تشكيل خانواده استترين را مهم

های شيطانی آنان را  کند و از دام ة جنسی آنها را تعديل میبخشی به زن و مرد، غريز آرامش

هر جوانی که در آغاز جوانی زن بگيرد، شيطان فرياد »: فرمود می پيامبر اکرم. رهاند می

 5.«برد من حفظ کرد وای بر او، دين خود را از دست: زند می

ساز روابط نامشروع و  ينهگريز از ازدواج، باال رفتن سن ازدواج و فرار از تشكيل خانواده، زم

اگر ازدواج به عنوان يك پناهگاه مشروع جنسی مورد توجّه قرار گيرد، . شود فحشا در جامعه می

کنند،  سازند، نذر می کنند، مدرسه می مجالس مذهبی برگزار میطور که  افرادی متعهّد شوند همان

فت اجر معنوی، ضريب امنيّت و روند، به امر ازدواج جوانان نيز بپردازند؛ ضمن دريا زيارت می

ازدواج، احساس مسئوليّت افراد را باال برده، استقالل . سازند استحكام اخالقی جامعه را فراهم می

 .دهد ن میاقتصادی و شخصيّتی به آنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، ص 5، ج وسائل الشیعهعاملی، .  

 .41، ص 3 ، ج همان. 8
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 :فرمود امام صادق

أو أعتَقَ  مَنْ أقالَ نادِماً أو أغاثَ ّلَهفاناً ؛أربَعَةُ یَنظُرُ اهللُ إّلَيهِم یَومَ اّلقِيامَةِ
 ؛نَّسَمَةً أو زَوَجَ عَزَباً

کسی که از . 1افکند؛  خداوند به چهار گروه روز قیامت نظر رحمت می
ای  کسی که بنده. 3ای برسد؛  چاره کسی که به فریاد بی. 5پشیمانی درگذرد؛ 

 .کسی که جوانی را زن بدهد. 7؛ آزاد کند

کنند، به خدا سوءظنّ دارند و اين، حرام  افرادی که به گمان فقر و نداری ازدواج را ترك می

 1.«کنيم نياز می اگر فقير باشيد، شما را بی»: است؛ خدا در قرآن وعده داده است

 :فرمود امام صادق

  ؛مَن تَرَکَ اّلتَزویجَ مَخافَةَ اّلفَقرِ فَقَد أساءَ اّلظَنَ بِاهللِ

 .ده استکسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند به خدا گمان بد ورزی

شكل سنّتی . هايی ايجاد شوند تا ازدواج را در جامعه نهادينه کنند بايد مراکز و مؤسّسه
گويی به نيازها کافی نيست؛ حتّی بايد مراکزی باشند برای افرادی که  همسريابی برای پاسخ

 .اند، تا نسبت به ازدواج مجدّد آنها اقدام کنند اند يا جدا شده همسر از دست داده

ها آن است که زمينة ازدواج دو نفر فراهم شود  باالترين شفاعت»: فرمايد می مؤمنانامير 

 3.«تا جدّيت و تالش آنها ثمره بدهد

 پر کردن اوقات فراغت .5

جوان از . سازد گردی و انحرافات جنسی را فراهم می کاری، فراغت و سرگردانی، زمينة ول بی
های مختلف دارد، اگر انرژی جوانان درست  فعّاليّتانرژی زيادی برخوردار است، آمادگی برای 

 .آفرين خواهد بود مديريّت و مهار نشود، برای جامعه فاجعه

از هر کاری فارغ شدی  7؛«فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ»: فرمايد می قرآن کريم به پيامبر اکرم

 .به کار مهم ديگری بپرداز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48نور، .  

 .521، ص 4، ج الثقلینتفسیر نورحویزی، . 8

 .888، ص 24 ، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .1انشراح، . 3
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کار و فارغ را مبغوض  خدا بندة بی 1؛«اّلعَبدَ اّلفارِغَ إنَ اهللَ ّلَيُبغِضُ»: فرمايد می امام کاظم

 .دارد می
ريزی شود تا بتوانند استعداد خود را به  بايد برای اوقات فراغت نوجوان و جوانان برنامه

رانی، گذ اوقات فراغت نبايد به اوقات بطالت، سرگرمی، خوش. خالّقيّت تبديل و آشكار کنند
 :شود پيشنهاد میرو،  از اين. تياد منجر شودرانی و اع گويی، شهوت بيهوده
 .مراکز ورزشی، تفريحی تأسيس شود و ارزان در اختيار جوانان قرار گيرد. 1
 .های فوق برنامه در مساجد برگزار گردد برنامه. 3
 .اردوهای آموزشی و سفرهای زيارتی، تفريحی علمی برگزار گردد. 9
 .يل نكنندمدارس در تابستان، کار تربيتی را تعط. 0
 .مدّت برای جوانان ايجاد کنند ای تشكيل شود تا کارهای کوتاه های خيريّه بنگاه. 5

 حکایت

 رانی و جنایت شهوت .9

او نزديك شد، چند قدمی کنانه به  جوانی از بنی. عامر در بازار عكاظ نشسته بود زنی از بنی
. ياند تا از تماشای او لذّت ببردگِردش چرخيد و سپس از زن درخواست کرد که خود را به وی بنما

جوان که در ارضای شهوت جنسی خود شكست خورده . زن از انجام تمنّای جوان خودداری کرد
که زن متوجّه شود پشت سر او نشست و با تيغ تيزی درز پشت  بود به فكر انتقام افتاد، بدون آن

او از شكاف پيراهن ظاهر موقعی که زن از جا حرکت کرد، بدن و ران . پيراهن وی را شكافت
شد، کسانی که ناظر اين ماجرا بودند، خنديدند، زن که از اين اهانت خشمگين شده بود با صدای 

افراد قبيله با شمشيرهای برهنه به ياری او . عامر را به ياری خود طلبيد بلند فرياد زد و بنی
نه را به کمك خود خواست، دو کنا شتافتند و به جوان متجاوز حمله کردند، جوان نيز قبيلة بنی

 5!ای در اين واقعه کشته شدند جان هم افتادند و عدّه قبيله به

 .های افرادی شد فتن جانبازی، از بين ر رانی و هوس نتيجة شهوت

 حجاب زن .2

در بقيع نشسته بوديم که  در روزی ابری و بارانی با پيامبر اکرم: فرمايد می امام علی
که بر چارپايی سوار بود، پای مرکب او داخل گودالی رفت و زن نقش بر زنی رد شد در حالی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص 4، ج من الیحضره الفقیه. طوسی.  

 .2 4، ص  ، ج جوانفلسفی، . 8
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ای رسول : گفتند. م زن نيفتدصورتش را برگرداند تا نگاهش به اندا زمين شد، رسول خدا

 :سه بار فرمود پيامبر اکرم. اين زن شلوار بر تن دارد! خدا

ذُوا اّلّسَراویالتِ، فَإنَها مِن أستَرِ اتَخِ! أّللّهُمَ إغفِر ّلِلمَّسرُوالتِ، أیُهَا اّلنّاسُ

  ثِيابِکُم وَحَقِنُوا بِها نِّسائَکُم إذا خَرَجنَ؛

پوشند مورد مغفرتت قرار ده، شلوار را برای  زنانی را که شلوار می! پروردگارا
زنان برگزینید که بهترین پوشش است و زنانتان را موقع بیرون رفتن از خانه در 

 .دهد امنیّت قرار می

 سوزی عابد گناه .3

مرا ميهمان خود : زنی شبانه در خانة عابد را زد و گفت. کرد اسرائيل زندگی می عابدی در بنی
ترسم که  می: زن گفت. بودن زن و مرد نامحرم در يك محل صحيح نيست: عابد گفت. گردان

. راغ را خاموش کردعابد متأثّر شد و زن را به منزل خود راه داد و چ. درندگان به من زيان رسانند
عابد چراغ را روشن کرد مقدار کمی که نشست .! ای تو مرا در تاريكی وارد ساخته: زن گفت

شهوت بر او غالب شد و چون بر نفس خويش ترسيد، انگشت کوچك خود را به سوی آتش 
تا سوزاند  کرد يكی از انگشتان خود را می سوزاند و هر وقت شهوت بر او غلبه می گرفت و آن را

بيرون برو که ميهمان : هنگامی که صبح شد به زن گفت. که هر پنج انگشت خود را سوزاند اين

 5.بدی برای من بودی

 شعر

 روز گشـــت آن يكـــی بـــا شـــمع برمـــی
 

ــوز      ــق و س ــر عش ــش پ ــازاری دل ــرد ب  ک
 

ــت او را ــولی گفـ ــالن :بوالفضـ ــان فـ  !کـ
 

 ؟جـويی بـه سـوی هـر دکـان      هين چه مـی  
 

ــت ــی :گف ــو    م ــر س ــه ه ــويم ب ــیج  آدم
 

ــی    ــات آن دم ــیّ از حی ــود ح ــه ب  ک
 

 ایـن بـازار پـر   : هست مردی؟ گفـت 
 

 مــرد ماننــد آخــر ای دانــای حــر     
 

 خواهم کـرد بـر جـاده دو ره    :گفت
 

 در ره خشـــم و بـــه هنگـــام شـــده 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .833، ص 4، ج مستدرک الوسائلنوری، .  

 . 32، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8
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 وقت خشم و وقت شهوت مرد کـو؟ 
 

 1طالــب مــردی چنیــنم کــو؟ بگــو     
 

 ايـــن نـــه مرداننـــد اينهـــا صـــورتند    
 

 5هوتندشــــ همــــردة ناننــــد و کشــــت   
 

* * * 
ــ   تتــن آدمــی شــريف اســت بــه جــان آدميّ

 جج

ــ    ــان آدميّ ــت نش ــاس زيباس ــين لب ــه هم  تن
 

 طيران مـرغ ديـدی تـو ز پـای بنـد شـهوت      
 

ــران آدميّـــ      ــی طيـ ــا ببينـ ــه درآی تـ  تبـ
 

 رسد آدمی به جـايی کـه بـه جـز خـدا نبينـد      
 

ـ    بنگر کـه تـا چـه حـدّ       3تاسـت مكـان آدميّ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8224ـ  8221، دفتر پنجم، ابیات مثنوی: از ، به نقل11، ص مبانی اخالق اسالمیامینیان، . 
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