آﺛﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد
ﮐﻠﯿﺪواژه :رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ :آﺛﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﭙﺎسﮔﺰاری از ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد ،ﻓﻮاﯾﺪی را درﺑﺮ دارد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﮫ ﻤﺖ ،ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ازدواجھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
آراﻣﺶ رواﻧﯽ.
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢھﺎ
 - ١.١رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
 - ١.٢ﭘﺮھﯿﺰ از آزار و اذﯾﺖھﺎ
 - ١.٣ﭘﺮھﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﮫ ﻤﺖ
 - ١.۴ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ
 - ١.۵ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
 - ١.۶ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 - ١.٧در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ازدواجھﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 - ١.٨آراﻣﺶ رواﻧﯽ
 - ٢ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٣ﻣﻨﺒﻊ
ر ﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢھﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺳﺖ ،او ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .او ﺑﻪ ھ ﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ ،ھ ﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ از روی ﺣﮑ ﻤﺖ
اﺳﺖ و از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮ دﺳﺘﻮرش ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻮاﯾﺪ روﺣﯽ رواﻧﯽ )دﻧﯿﻮی و ُاﺧﺮوی( زﯾﺎدی اﺳﺖ؛ از ﺟ ﻤﻠﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ در
رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
← رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﭙﺎسﮔﺰاری از ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
← ﭘﺮھﯿﺰ از آزار و اذﯾﺖھﺎ
ﮔﺎھﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪود و ﺣﺮﯾﻢھﺎ ،اﻧﺴﺎنھﺎ دﭼﺎر اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧ ﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺎرز آﻧﮫﺎ ،اذﯾﺖھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺪﺣﺠﺎب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
← ﭘﺮھﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﮫﻤﺖ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺣﺪود و ﺣﺮﯾﻢھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﮫ ﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ]]|
آراﻣﺶ رواﻧﯽ[[ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮐﺲ ﺑﺮ او ﺗﮫ ﻤﺘﯽ ﻧ ﻤﯽزﻧﺪ.
← ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ
آﻣﺎر و دادﮔﺎهھﺎی طﻼق و اﻗﺮار ﺑﺴﯿﺎری از زوجھﺎ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھ ﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،آراﻣﺶ رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،وﻓﺎداری ھ ﻤﺴﺮان ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
← ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ )رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢھﺎ( ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﮔﺰارشھﺎی ﺧﻮد
اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢھﺎ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﮫ ﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧ ﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
← ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗ ﺤﺼﯿﻠﯽ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢھﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ،ﮐ ﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ،ﭼﺸﻢوھﻢﭼﺸ ﻤﯽ در ﻣﺪﮔﺮاﯾﯽھﺎی اﻓﺮاطﯽ ،ﻏﯿﺒﺖھﺎی طﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻼس و ﺑﯽﻋﺪم ﺗ ﻤﺮﮐﺰ
ﺣﻮاس در ﮐﻼس درس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھ ﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎھﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ.
← در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ازدواجھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

در ازدواج ﻣﻼکھﺎی اﺳﺎﺳﯽای ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد )اﯾ ﻤﺎن ،اﺧﻼق ،ﺗﻨﺎﺳﺐ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ و  (...اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ازدواجھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ازدواجھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
← آراﻣﺶ رواﻧﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ ،آراﻣﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸ ﻤﻨﺪان ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﺑﻪ ھ ﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از روانﺷﻨﺎﺳﺎن و روانﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻢ و روان و ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و دوری از ﻓﺸﺎرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و  ...ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻋﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرات اﻟﮫﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ھ ﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﻨﺠﯽ ﺑﯽ دد و ﺑﯽ دام ﻧﯿﺴﺖ ••• ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ﺣﻖ آرام ﻧﯿﺴﺖ
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ

ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻢ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »آﺛﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩٧/١٢/١٨
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