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 چکيده

 مختلف مکاتب و ادیان در كه است اخالق مباحث ترین مهم از یکی ازدواج از قب  جنسی اخالق
 اخهالق  نبایهدهای  و بایهدها  تحلیلهی  و توصهیفی  روش بها  است درصدد مقاله این. است شده توجه بدان
. برشهمارد  مینهه ز ایهن  در را ها آن های تفاوت و ها شباهت و نماید برررسی را عهدین و قرآن در جنسی
 از قبه   جنسهی  روابهط  و عفتهی  بهی  از پرهیهز  و ازدواج از قبه   پاكدامنی و عفت بر تأكید كتاب سه هر

 و مرانهی  مشهم ، اسهتمناء ، گرایهی  جهنس  ههم  از پرهیهز  بهر  تأكیهد  كتهاب  سهه  ههر  در نیز و دارند ازدواج
 مسهئله  ایهن  دربهارة  تهاب ك سه های تفاوت ترین مهم. است شده نامحرم پسران و دختران میان خودآرایی

 از یهادی  كتهاب  ایهن  در نیهز  و اسهت  نشهده  منهع  صهراحت  بهه  عتیم عهد در گرایی همجنس كه است آن
 مخالف دیگر برخی و موافم زنان استمنای با برخی  هالخایی های مجموعه در ولی، است نشده اسمتناء
 در هها  آن از یهک  ههر  ولهی ، اسهت  نشده انجی  در ای اشاره هی  مساحقه و استمناء، لواط دربارة. هستند
 نظهر  در آخهرت  و دنیها  مجهازات  و عِقاب ها آن فاع  برای و است شده منع شدت به و صراحت به قرآن
 .است شده گرفته
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 مقدمه

 ت بین زنهان و مهردان و  فاقآن میزی كه امروز در بین یهویان و مسیحیان رایج است، ر
نهه   ، تها آنجها كهه   باشهد  یمه كهه امهری رایهج     ر اسهت دختران و پسران نامحرم با یکدیگ نیز

كهه   كننهد  یو نه مسلمانان تصور م دانند ییهودیان و مسیحیان این كار را برای خود حرام م
ها در دین این كار برای یهودیان و مسیحیان حرام باشد و غالباً تصویر مردم این است كه تن

، ولی این مطلب برخالف آن میزی اسهت كهه در متهون    است اسالم از این كارها منع شده
از  دین یهودیت و مسحیت وجود دارد. در متون دینی یهودیت، مسحیت و اسالم دینی دو
اعتقهادی و   مسهائ  از  ، در بسهیاری ندهماهنگ بها فطهرت آدمهی هسهت     انآن میتعال آنجا كه

یی دارند كه خود بیانگر تطهور ایهن سهه دیهن در طهول      ها تفاوتو  ها شباهتاخالقی با هم 
و  ههها ک اشههتراههها  از ازدواج در آن پههیش تههاریخ اسههت و از همههین بههاب، اخههالق جنسههی 

. این پژوهش درصدد اسهت بها روش توصهیفی و تحلیلهی ایهن مسهئله را       ندیی دارها تفاوت
 :های ذی  پاسخ دهد بررسی نماید و در این زمینه به پرسش

 كدامند؟ قرآندر  ه اخالق جنسی پیش از ازدواج6

 كدامند؟ توراته اخالق جنسی پیش از ازدواج در 1

 كدامند؟ انجی در  ه اخالق جنسی پیش از ازدواج8

 انجیه  و  تهورات ، قهرآن ی اخالقهی جنسهی پهیش از ازدواج در    هها  تفهاوت و  هها  شباهت ه4
 كدامند؟

اخالق جنسی در ادیان به نگارش درآمهده،   هرمند آثار فراوانی دربارة تطبیم اخالق و
است، اثر مستق  و درخور تهوجهی دربهارة    ولی تا آنجا كه نگارنده تحقیم و جستجو كرده

بهه   كه این مقاله اولین اثهری اسهت كهه در ایهن زمینهه      رسد یماین مسئله پیدا نشد و به نظر 
 .دیآ یمنگارش در
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 . مفاهيم1

 اخالق جنسی. 1ـ1

های بشری اسهت   معنای عام است كه شام  عادات، ملکات و روش از اخالق به بخشی
قواعهد و هنجارههای   »دارد. اخهالق جنسهی عبهارت اسهت از:      پیونهد كه بها غریهزة جنسهی    

ایهن قواعهد،   نکهردن  رعایهت   كهه  جامعهه در زمهان معهین    فتهة كنندة رفتار جنسی پذیر تعیین
ن حهدود  خالق جنسهی اسهالمی مبهیّ   ، انیبنابرا«. شود ی ناهنجار تلقی میغیراخالقی و یا حتّ

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خهانوادگی   روابط بین جنس مخالف در عرصه
یهها مبههانی نظههری و عقالنههی  ههها گههاه هیههو سههایر روابههط رسههمی و غیررسههمی برگرفتههه از تک

 شناسی اسالمی است هستی

 . عهدین2ـ1

های مقدس مسیحیت  به كتاب عهدین به معنای عهد عتیم و عهد جدید است كه اشاره
 و یهودیت دارد.

شهود كهه شهام      كتاب مقدس مسیحیان به دو بخش عهد عتیم و عهد جدید تقسیم می
اسهت. ههر    كتاب تشهکی  شهده   17كتاب و عهد جدید از  86كتاب است. عهد عتیم از  11

 «صهحیفه »و برخی دیگهر از كتهب عههد عتیهم را      «سِفْر»عهد عتیم را یک  توراتبخش از 
كانن، رساالت حواریهون مسهیج و كتهاب مکاشهفه را      انجی نامند. عهد جدید نیز مهار  می

عنوان كتاب آسهمانی قبهول دارنهد، امها بیشهتر       دهد. یهودیان تنها عهد عتیم را به تشکی  می
 اند. عنوان كتاب آسمانی پذیرفته  مسیحیان ك  كتاب را به

 قرآنر از ازدواج د جنسی پيش اخالق. 2

الهی است كه موجب پیوند زن و  ةتدبیر حکیمان ،ها به جنس مخالف ریزی انسانز غنیا
خداوند حکیم همزمان با خلم اشهرف  . گردد یتداوم نس  بشر در جهان م ،در نتیجهو مرد 
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شریف او  أنتا رفتار جنسی انسان متناسب با ش كند یموجودات برای او الزاماتی را ایجاد م
 پاسخی غریزی و عاری از هر قید اخالقی و تدبیر انسهانی  ،ناتچون حیوااینکه همنه  ،باشد
در اخالق جنسی قبه  از   كریم قرآنالزامات و بایدها و نبایدهای  نیتر مهمرو،  این . ازباشد

 ازدواج عبارتند از:

 از رابطة دودتی با جنس مخالف زيپره .1ـ2

 توان یمبندی كلّی  سیمدر یک تق راكه روابط میان دختر و پسر نامحرم  رسد یمبه نظر 
ی جنسهی مطهرح نیسهت؛    ها زهیانگی معمولی كه در آن ها رابطهه 6به سه گونه تقسیم كرد: 

ی شهغلی و جنسهی در   هها  زهیه انگی عهاطفی كهه   ها رابطهه 1ی علمی و شغلی. ها رابطهمانند 
 ی جنسی.ها زهیانگی آزاد مبتنی بر ها رابطه ه8ها مطرح نیست.  آن

كهه   ی علمهی و شهغلی  ها رابطهی معمولی همانند ها رابطه، كریم آنقربا توجه به آیات 
مهانعی   هها  میحهر ی جنسی مطرح نیست و با حفهظ رعایهت حهدود الههی و     ها زهیانگدر آن 

ندارد؛ همانند حضهور حضهرت مهریم در اجتمهاع، همکهاری دختهران حضهرت شهعیب بها          
 (.14ه18 ص/)ر.ک؛ القص ع()یموسها با حضرت  پدرشان در دامداری و رابطة آن

ی عهاطفی  هها  رابطهه كهه از   دههد  یمبرای پاكدامنی به پیروانش دستور  كریم قرآنولی 
، هها  خنهده  آمیهز، اخهتالط، تبهرّج،    پرهیز نمایند؛ مراكهه الزمهة منهین امهری، نگهاه محبهت      

 .ندهست رو، ممنوع و حرام این همراه با لذت و از ها و... است كه هر یک از این ها یشوخ

كه دستور  است؛ منان شدت منع شده به قرآننیز در  مبتنی بر رابطة جنسیرابطة دوستی 
 :ازدواج نکنیهد  ،انهد  بها دیگهران داشهته    یا انهه یه روابهط دوسهتی مخف  كه با دخترانی  دهد یم
ْوَالَ  کِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ مُحْصَـنَاتٍ غَیْـرَ مُسَـافِحَاتٍ     ...فَان

هرشهان را بهه   صهاحبان آنهان تهزویج نماییهد و مَ     ةهها را بها اجهاز    آن: ...مُتَّخِذَاتِ أَخْـدَانٍ... 
طور آشهکار مرتکهب زنها شهوند و نهه      ه به شرط آنکه پاكدامن باشند، نه ب ،خودشان بدهید

در اصه  بهه    ،«خهدن »جمهع   «خهدان اَ»در این آیهه،   (.19النساء/ ) ...دوست پنهانى بگیرند
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كه با جنس مخهالف خهود    شود یاست، اما معموالً به افرادی گفته م «دوست و رفیم»ی معن
و  «مهرد » هم بر «خدن» و نیز باید توجه داشت كه سازند یارتباط نامشروع و پنهانی برقرار م

شهود كهه    وضهوح معلهوم مهی    بهه  ،است و در این آیه اطالق شده مجید قرآندر  «زن» هم بر
 (.846: 8ج ، 6874)ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، نیست  دوستی دختر و پسر جایز

و آن را از  اسهت  شهدت مهذمت شهده    به و پسر روابط آزاد دختر در روایات اسالمی نیز
بر اساس روایهات، پیامهدهایی هماننهد خهالی كهردن دل از       .شمارند یممصادیم شهوترانی 

ر.ک؛ ) نیه داسهدكنندة  (، قاته  انسهان، ف  186: 66ج  ق.،6483ر.ک؛ نوری، ) محبت خدا
را بهه دنبهال دارد و تهرک آن،     (847هه 841( و بیماركنندة عقه  )ر.ک؛ همهان:   848همان: 

( و كسی كهه عقه  بهر    196: 69ج ق.، 6486ر.ک؛ حرّ عاملی، كند ) یمبهشت را ضمانت 
و كسی كه شهوت او بر عقلهش غلبهه كنهد، از     گردد یمشهوتش غلبه كند، برتر از مالئکه 

 (.168خواهد شد )ر.ک؛ همان:  تر ستپَمهارپایان 

 فت و پاکدامنیع تیرعا .2ـ2

 امهر  قبهیج و  انجهام امهر   داری ازدخو امتناع ورزیدن و»لغت به معنای  عفاف در عفت و
 علم اخالق عبارت اسهت از  ،اصطالح در و( 194 :6ج ق.، 6489منظور،  است )ابن «ناپسند

ق.، 6483)نراقهی،   «كنترل عقه  درآیهد   صفتی نفسانی كه به موجب آن، شهوات انسان به»
 (.69 :1ج 

هوت حهرف زدن،  شه خهوراک،   شهوات جنسهی، شههوت شهکم و    ،شهوات از مقصود
هها همهان عفهت دامهن و      آن نیتهر  مههم كهه   رسهد  یمه به نظر  و .است طلبی و... شهوت جاه
بهه   كهریم  قهرآن  اسهت.  كه در دین اسالم دربهارة آن بسهیار تأكیهد شهده     باشد یمپاكدامنی 

كهه عفیهف و    دههد  یمه ازدواج كننهد، دسهتور    تواننهد  ینمه فرادی كه به سبب شهدت فقهر   ا
و  ...:وَلْیَسْتَعْفِ ِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًـا حَتَّـى یُغْنِـیَهُمْ اللَّـهُ مِـن فَضْـلِهِ       پاكدامن باشند: 
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د از فضه   یابند، باید پاكدامنى پیشهه كننهد تها خداونه     كسانى كه امکانى براى ازدواج نمى
 (.88النور/ ) ...نیاز گرداند خود آنان را بى

تها   ،دوری كننهد  یعفته  یكه پاكدامن باشهند و از به  كند  به مردان سفارش می همچنین،
وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِـأَمْوَالِکُم   نظام خانواده به درستی و پاكی برقرار شود:

ها، براى شهما حهالل اسهت كهه بها امهوال        اما زنان دیگر غیر از این :مُسَافِحِینَ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ

 در حهالى كهه پاكهدامن باشهید و از زنها خهوددارى نماییهد        ،خود، آنهان را اختیهار كنیهد   
و  دانهد  یمه . از سویی، هر گونه رابطة جنسی بدون عقد ازدواج را منع و حهرام  (14النساء/ )

وَالزَّانِی فَاجْلِـدُوا کُـلَّ وَاحِـدٍ     الزَّانِیَة اسهت:   را در نظرگرفتهبرای فاع  آن اشد مجازات 

تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الْـآخِرِ    کُنْ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ رَأْفَةٌوَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا مِئَةَُجَلْدَ ٍُمِّنْهُمَا 

هر یک از زن و مهرد زناكهار را صهد تازیانهه بزنیهد و       :ؤْمِنِینَمِّنَ الْمُ طَةئِفَةٌوَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 
نباید رأفت )و محبّت كاذب( نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شهود، اگهر   

 ان را مشاهده كننهد! آن و باید گروهى از مؤمنان مجازات ،به خدا و روز جزا ایمان دارید
 .(1 النور/)

 یا لواط گرایی از همجنس زيپره .3ـ2

ی را ا رابطهاست و منین  گرایی میان مردان و زنان را تحریم كرده رابطة همجنس قرآن
شدت مهذمت و   . به همین دلی ، این عم  را بهداند یممعمول  غیرطبیعی و انحراف از روال

رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُم  وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ*  أَتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ است: منع كرده

رویهد )و   آیها در میهان جهانیهان، شهما بهه سهرا  جهنس ذكهور مهى          :بَلْ أَنـتُمْ قَـوْمٌ عَـادُونَ   
و همسرانى را كه پروردگارتهان   * كنید، آیا این زشت و ننگین نیست؟!( بازى مى همجنس

 !كنیههد؟! )حقّههاً( شههما قههوم تجههاوزگرى هسههتید    رههها مههى  ،اسههت بههراى شههما آفریههده 
أَئِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ  است: به قومش آمده )ع((. همچنین، از قول حضرت لوط611ه619)الشعراء/

جاى زنان، از روى شههوت  ه آیا شما ب :مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ شَهْوَ ًالرِّجَالَ 
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 ود،شه  مهی منانچهه مشهاهده   (. 99)النمه /   روید؟! شما قهومى نادانیهد!   به سرا  مردان مى
خههردی و نیههز تجههاوز از حههدود اخالقههی  بهی  ةكههریم ایههن عمهه  را نشههان قههرآنخداونهد در  

 .است دانسته

همهین   ،در زشهتی لهواط   .اسهت  لواط از گناهانی است كه به كبیره بودنش تصریج شده
رم این عم  شنیع، بهه بهالی بزرگهی دمهار گشهته، بهه دوز        بس كه قوم لوط همگی به جُ

ه زمینه  در ایهن  كهریم  قهرآن عبهرت آینهدگان شهد.     ةار شدند و شهرشان ویران و مایه رهسن

و )سنس منان( بارانى  :الْمُجْرِمِینَ عَةقِبَة وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ کَیْ َ کَانَ فرماید:  می
 پهس بنگهر   .هها را درههم كوبیهد و نهابود سهاخت(      هها فرسهتادیم )كهه آن    )از سنگ( بهر آن 

 فساد لواط طبم روایهات  و« حرمت»مون  (.34األعراف/ ) سرانجام كار مجرمان مه شد!
هرگهاه   .باشهد  كشتن مهی  ،و آناز زناست شدیدتر  آن حد و لذا عقوبت و شدیدتر« زنا» از

 ،شمشهیر ا هر دو را باید كشت و فاع  را ب ،هر دو عاق  و بالغ باشند (كننده و دهنده)  لواط
كردن با دسهت   ه به آتش سوزانیدن یا از باالی بلندی مانند كوه پرتابزند ،سنگسار كردن
)ر.ک؛  الشهرایط اسهت   بهه نظهر حهاكم جهامع     قته   كشهت و انتخهاب نهوع    دو پای بسته بای

و دختر شخص مفعول را بر فاعه    مادر نیز ازدواج خواهر، و (478: 1ج ق.، 6466خمینی، 
 است )ر.ک؛ همان(. حرام كرده

 دتمناءا . پرهيز از4ـ2

« جلهم زدن »و در فارسهی،  « خضخضهه »و « عهادات سهریه  »استمناء كهه در عربهی آن را   
بیرون آوردن منی از  :عبارت است از ،شود یمنامیده « سحم»و این عم  در زنان،  نامند یم

اسهت.   شهدت از آن مهذمت شهده    حرام اسهت و بهه   قرآناین عم  در  .طریم غیرطبیعی آن
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِـمْ   * وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ :دیفرما یمؤمنون م ةخداوند در سور

 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِـکَ فَأُوْلَئِـکَ هُـمُ الْعَـادُونَ     * أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ
خود  ،است كه در مسائ  جنسی مؤمن این یها انسان یها یژگییکی از و (.7ه9)المؤمنون/

جنسهی خهود را    ةو صهرفاً از طریهم ازدواج غریهز    ندنمای یرا از آلوده شدن به گناه حفظ م
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جنسی خودش را ارضا  ةهر كس از غیر مسیر ازدواج غریز دیفرما یسنس م .دنكن یارضا م
هر » :دیفرما یكه م شود یمؤمنون م ةسور 7 ةمشمول آی یاز تجاوزكاران عم  استمنا ،كند

طوسهی،  ) «تجهاوزگر اسهت   ،گیری جنسی( طلب كند بهره برایكسی غیر از این طریم را )
 .(644 :1 .، جق 6489و قطب راوندی،  141: 4 .، جق 6833

تعیهین  « حهاكم شهرع  »است كه مقهدار و مگهونگی آن از سهوی     «تعزیر»كیفر استمناء، 
در صورت تکرار ایهن   ( و766 .:ق 6468و مفید،  146ه147 :6811نجفی، ر.ک؛ شود ) می

.: ق 6483حمهزه،   ابهن ر.ک؛ ) اسهت  عم ، مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده
469.) 

 چرانی از چشم زيپره .5ـ2

آلهود بهه    به معنای نگاه خیهره و شههوت   ،پوشی بصر و مشم مرانی در مقاب  غ.ّ مشم
ر روابهط اجتمهاعی خهود بها     . ما دشود یطلبی جنسی انجام م لذت ةنامحرم است كه با انگیز

ها ارتبهاط حضهوری و كالمهی     به طور طبیعی با آن ،موافم مه ،مه جنس مخالف ،دیگران
نگاهی كه بهه ههی  وجهه در آن بحهث تحریهک شههوت و        ؛میكن یها نگاه م داریم و به آن

 یهها  ولهی نگهاه   ،مرانی نیسهتند  مشم ةها داخ  در مقول این نگاه .لذت جنسی مطرح نیست
و به تحریک شدن غریزه و میه  جنسهی    شود یلذت جنسی انجام م ةاری كه با انگیزد ادامه
 .شود یمرانی تعریف م عنوان مشم با ،انجامد یم

مسهلمانان اعهالم    ةپوشهی از نگهاه بهه نهامحرم را وظیفه      . بصهر و مشهم  غ كریم قرآن 
مُـؤْمِنِینَ  قُـل لِّلْ كه مواظب مشهمان خهود باشهند:      و به زن و مرد توصیه كرده است كرده

به مؤمنان  :یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ
ایهن   .هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خهود را حفهظ كننهد    بگو مشم

پهس   (.88 النهور/ ) دهید آگاه اسهت!  ه انجام مىخداوند از آنچ .تر است براى آنان پاكیزه
نهان  زو بهه   :وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِـنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَیَحْفَظْـنَ فُـرُوجَهُنَّ...     :از آن فرمود
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آلهود( فروگیرنهد و دامهان خهویش را حفهظ       هاى خود را )از نگاه ههوس  باایمان بگو مشم
 .(86النور/ ) ...كنند

و شهام  تمهام زنهان و مهردان و نیهز دختهران و        اسهت مطلم « غ.ّ بصر»یات، در این آ
 .كند یمو وظیفة ضروری و واجب مؤمنان را بیان  باشد یمپسران 

ی نگاه ریبهه و شهنیدن سهخنان نهامحرم را نیهز      حتّ ،پیروان خویش اسالم برای پاكدامنی
است كه   شده حساباین خود هشداری بجا و . است اگر از روی غر  باشد، ممنوع كرده

و از نظهر فقههی، آن را حهرام     كنهد  یتماس نامشروع با نامحرمهان را كنتهرل و محافظهت مه    
حرام است و نگهاه   ،آن یو مه بباشد لذّت  نگاه مرد به بدن زن نامحرم مه با قصد .داند یم

حرام است، بلکهه احتیهاط واجهب آن     ها، اگر با قصد لذّت باشد، كردن به صورت و دست
حهرام   ،زن به بهدن مهرد نهامحرم    ه بدون قصد لذت هم نگاه نکنند و نیز نگاه كردناست ك
 .(1448ة مسئل :6879ر.ک؛ خمینی، ) است

 گزینی خلوت از. پرهيز 6ـ2

جهایی باشهند    نهامحرم در  یا دختر و پسر آن است كه زن و مرد ینیگز از خلوت منظور
در  د در آن مکان وارد شهود. آنجا نباشد و كس دیگری نتوان ،كه كس دیگری جز آن دو

راه  ریبر سَه  خلوتی را متعدد یها رو هستیم كه زلیخا دام با جوان پاكدامنی روبه، كریم قرآن
 ،نجها یدر ا .خواست كه عم  منافی عفت انجام دههد  او از و عفاف و تقوای او گسترده بود

از  ،هم حضرت یوسف برای رهها شهدن از دام خلهوتی كهه زلیخها بهرایش گسهترده اسهت        
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ : ردیه گ یرحمانیت خدا مدد م

و آن زن كهه یوسهف    :هَیْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
سوى آنچه بهراى  ه درها را بست و گفت: بیا )ب ،او تمنّاى كامجویى كرد او بود، از ةدر خان

نعمهت مهن    بهرم بهه خهدا! او عز عزیهز مصهرب صهاحب       )یوسف( گفت: پناه مى .تو مهیاست(
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؛ )آیا ممکهن اسهت بهه او ظلهم و خیانهت كهنم؟!( مسهّلماً        است مقام مرا گرامى داشته ،است
 .(18 یوسف/) شوند! ظالمان رستگار نمى

فَاسْـتَجَابَ   :یوسف را مشمول رحمت خود گردانید و او را حفاظت نمودنیز وند خدا

پروردگهارش دعهاى او را اجابهت كهرد و      :لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
 (.84یوسف/ ) مکر آنان را از او بگردانید؛ مراكه او شنوا و داناست!

س فْو شیطان نَ دانست یشده نم ، باز هم خود را تبرئهابدی یمرهایی  (ع)یوسف زمانی كه
ءُ نَفْسِـی إِنَّ     ، مگر آنکه خدایش به او رحم كنهد: دید یرا همواره در كمین م وَمَـا أُبَـرُِّ

س فْه كهه نَ ا؛ مركهنم  من هرگز خودم را تبرئهه نمهى   ...:بِالسُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ ألَمَّةرَ ٌالنَّفْسَ 
 /یوسهف ) ...مگر آنچه را پروردگهارم رحهم كنهد    ،كند ها امر مى )سركش( بسیار به بدی

98). 

 د:ایفرم می (ص)رسول خد

گفت: ای موسی! با زنی كهه بهه تهو محهرم و یها       (ع)شیطان به حضرت موسی»
آنکه هی  مردی با زن نهامحرمی   سببخلوت مکن )تنها مباش(، به  ،حالل نیست
، مگر اینکه من همهراه آن دو هسهتم )و خهودم شخصهاً آن دو را     كند یخلوت نم

 :19ج  ،6876مجلسهی،  )« كهنم  ینامشروع تحریک و وسوسه م ةبرای گناه و رابط
87.) 

 از خودآرایی و خودنمایی زيپره .7ـ2

هماننهد آرایهش كهردن، آشهکار      منظور از خودآرایی و خودنمایی، ههر گونهه عملهی،   
جلب توجه مردان بیگانهه و   گری و... به قصد آمیز، جلوه تحریک سخن كردن زیورآالت،
 خودنمایی زنهان نههی و حهرام اسهت:     و احادیث كریم قرآندر  .باشد یمتأثیر در دل آنان 

  َههاى خهود بمانیهد و     و در خانهه ...: الْـأُولَى  الْجَةهِلِیَّاة ُوَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَـرُّج
در ایهن   (.88األحهزاب/  ) ...لیّت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشویدهمچون دوران جاه
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بمانند و این خطهاب   شانیها است كه در خانه فرمان داده (ص)امبریهمسران پبه خداوند  آیه،
اسهت   شهده ، مون در علم اصهول ثابهت   شود یرا نیز شام  مزنان مسلمان عام است و دیگر 
مگر آنکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشهد   ،حکم عام را دارد ،كه خطابی مواجهه
 .وجود ندارد ،داللت نماید تخصیصو اینجا دلیلی كه بر 

گرفتهه شهده كهه در     «بهرج »ة به معنی آشکار شدن در برابر مردم است و از مهاد  «تبرج»
 (.168: 67ج  ق.،6487ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، برابر دیدگان همه ظاهر است )

ْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّوَلَا یُب :

هاى خهود   آشکار ننمایند و )اطراف( روسرى ،زینت خود را جز آن مقدار كه نمایان است
و زینهت خهود را آشهکار     خود افکنند )تها گهردن و سهینه بها آن پوشهانده شهود(       ةرا بر سین
 (.86 النور/) نسازند

و  شهود  یمه در این آیات، خطاب عام است؛ شام  تمام زنان و مردان مسلمان و مهؤمن  
 توانهد منحصهر   باشند، تبرج نمهی  ازآنجا كه مردان مسلمان ملزم به رعایت حدود شرعی می

بههه دیگههر  (. در احادیههث نیههز  868: 61ج ق.، 6467بههه زنههان باشههد )ر.ک؛ طباطبههایی،    
ههای   اسهت؛ از جملهه پوشهیدن لبهاس     ها تأكید شده های تبرّج اشاره و بر نهی از آن مصداق
ها كه موجهب جلهب    ة بوی خوش و جز ایناندازنما و تشبه به مردان، استعمال بیش از  بدن

: 9ج ق.، 6481و سههیوطی،  767: 1ج ق.، 6466كثیههر،  ابهن  ر.ک؛شههود ) توجهه مههردان مهی  
667.) 

 سی پيش از ازدواج در یهودیتجن اخالق .3

 ة دودت پسری و دودت دختریرابط .1ـ3

به منظهور جلهوگیری از بهه     رابطة رفافتی با جنس مخالف قب  از ازدواج ،در آیین یهود
اگهر انسهان   » اسهت:  عهد عتیهم آمهده   در است. شدت نهی شده بهوجود آمدن روابط جنسی 
مهزاح و   ،را تعقیهب نمایهد و شهوخی   سهت كهه زنهی    ا بهتهر از آن  ،دنبال شهیر درنهده باشهد   
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(. 661: 6898كههوهن،  ابراهههام )ر.ک؛« كشهاند  یسبکسهری، انسههان را بهه فسههم و فجهور مهه   
 :است آمده همچنین،

حتهی اگهر آن زن    ،زنی راه برود ریكس نباید در كومه و بازار پشت سَ هی »
ن ظه  بهه او سهوء   ،اوست ةدانند آن زن زوج تا كسانی كه نمی ،همسر خود او باشد

باید صبر كنی تا آن زن یکسو عبور كند  ،  با زنی مواجه شدیاگر روی پُ .نبرند
كس كه عمداً از قفهای زنهی روان اسهت       عبور كنی و هر آنخود از پُ آنگاه و

زند، ساق پای او  گذرد و هنگام عبور از آب كه پیراهنش را باال می كه از نهر می
 .)همان( «واهد داشترا ببیند، سهمی از سعادت جهان آینده نخ

در بین یهودیان و مسیحیان، رفاقت بین زنان و مردان و  ترین موضوع رایجدر حالی كه 
. آنچنان این موضوع رایج و عادی شده كه نهه  باشد یدختران و پسران نامحرم با یکدیگر م

كهه   كننهد  یو نه مسلمانان تصور م دانند ییهودیان و مسیحیان این كار را برای خود حرام م
مردم ایهن اسهت كهه تنهها      ةاین كار برای یهودیان و مسیحیان حرام باشد و غالباً تصویر تود

انگهاری در   گهری و سهه    . این رفتار بر اثهر اباحهه  است در دین اسالم از این كارها منع شده
و آنان را به این نوع هنجارشکنی دینی و ولنگهاری   است اجرای احکام دینی آنان ر  داده

ها نسبت داد، بلکهه اشهکال از دینهداری     این رفتار را به دین آن توان ینم پس ت.اس كشانده
 .هاست آن

 و پاکدامنی عفت .2ـ3

بنههدوباری جنسههی و حفههظ گههوهر  عفّتهی و بههی  بههرای جلههوگیری از بههی ،در عههد عتیههم 
 است. بسیاری شده اخالقی و معنوی یها حتیوجودی انسان از آلودگی هشدارها و نص

كهه خردمنهدترین مهرد    « سهلیمانی نبهی  » بهه دسهت  یهودیان  ةكه بنا برعقید« امثال»كتاب 
: انسهانی  شهود  یدو نوع انسان معرفی مه  ،نوشته شده، كتابی است كه در آن ،باشد یجهان م

س خود است و انسانی كه در راه كسب رضای پروردگار قهدم  فْكه فقط به دنبال ارضای نَ
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یمانه به دنبال سوق دادن انسان به سوی فضهای   دارد. در این كتاب كه با نصایحی حک برمی
 است: عفّتی آمده عفّت و بی ةاخالقی و دوری از رذای  نفسانی است، دربار

مرا گوش كن و به بصیرت من توجه نمها. آنگهاه    ةای پسرم! سخنان حکیمان»
خواهی دانست مگونه درست رفتار كنی و سهخنان تهو نشهان خواههد داد كهه از      

زبهان اسهت و سهخنان او ماننهد عسه        هستی. زن بهدكاره مهرب   دانایی برخوردار
زن  .گذارد ی، ولی عاقبت جز تلخی و درد میزی برای تو باقی نمباشد یشیرین م

زیرا او از راه زنهدگی منحهرف و    ؛كشاند یبدكاره تو را به سوی جهنم و مر  م
و آنچه . ای جوانان! به من گوش دهید رود یبه كجا م داند یسرگردان است و نم

هرگز فراموش نکنید: از منین زنی دوری كنیهد.   ،به شما بگویم خواهم یرا كه م
گرفتار شوید و  شیها اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه خانه ریی به دَحتّ

 .(18ه6 ةفقر :9 باب امثال، عهد عتیم،) «حیثیت خود را از دست بدهید...

جوانهان را بهه    یا و با بیان خهاطره  كند یاز مسلیمان زبان به نصیحت ب ،در جای دیگری
 :كند یعفاف و پاكدامنی دعوت م

ها را به یاد داشته باش. اوامهر مهرا بهه جها      پسرم! نصایج مرا بشنو و همیشه آن»
 ةآن را آویهز  .آور تا زنده بمانی. تعلیم مرا مانند مردمک مشم خهود حفهظ كهن   

ت را خهواهر خهود بهدان و    گوش خود بساز و در اعماق دل خود نگه دار. حکمه 
بصیرت را دوست خود. بگذار حکمت تو را از رفتن به دنبال زنان هرزه و گوش 

ام بیهرون را تماشها    خانهه  ةیک روز از پنجر ایشان بازدارد. ةدادن به سخنان فریبند
از  ،. یکههی از جوانههان احمههم و جاههه  را دیههدم كههه در تههاریکی شههبكههردم یمهه

. آن زن در حهالی  گذشهت  یبدكار قرار داشت، مه  زنی ةكه در آن، خان یا كومه
، بهه  پرورانهد  یپلیدی در سهر مه   یها انگیزی به تن داشت و نقشه كه لباس وسوسه

 زد یشرمی بود و اغلب در كومه و بازار پرسه مه  سویش آمد. او زن گستا  و بی
تا در هر گوشه و كناری مردان را بفریبد... )زن( با نگاهی فریبنده گفهت: امهروز   

پس برای یافتن تهو از   است. ذر خود را ادا كردم و گوشت قربانی در خانه آمادهن
با سخنان  ،خانه بیرون آمدم. در جستجوی تو بودم كه تو را دیدم... به این ترتیب
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به طوری كه او مث  گهاوی كهه    ،انگیزش آن جوان را اغوا كرد فریبنده و وسوسه
كهه در انتظهار تیهری باشهد كهه       یا تهاده اف دام ، مون گوزن یبهه رود یبه كشتارگاه م

ای جوانان به من گهوش دهیهد و بهه     قلبش را بشکافد، به دنبال آن فاحشه رفت...
مبهادا   ،از او دور شوید .نگذارید منین زنی دل شما را برباید .سخنانم توجه كنید

اسهت و مهردان زیهادی     خراب كرده شما را به گمراهی بکشاند. او بسیاری را خانه
«. او راهی است به سهوی مهر  و هالكهت    ةاند. خان او شده یها یی هوسرانقربان
 .(17ه6فقرة : 7ب ،همان)

ی یهودیان آن است كه تساه  در ایهن روابهط، مخهرب صهفات عهالی روابهط       تلقی كلّ
در  .دیه نما یس را تضهییع مه  فْه و مناعهت نَ  كشاند یانسانی است، روابط جنسی را به ابتذال م

كه یهودیان  دارد یمو رابطة نامشروع ممنوع و حرام است و مقرر نا زمتون دینی یهودیت، 
مجهازات كسهی كهه بهه      پیش از ازدواج و مهه بعهد از ازدواج،   . مهنباید مرتکب زنا شوند

دختری كه عم  زشت زنها را   بارةدر عفتی زنا آلوده شود، سنگسار و مر  است. عم  بی
 منههین كههار شههنیعی را مرتکههب وهرش معلههوم شههود كههه قههبالًشهه ةمرتکههب شههود و در خانهه

 ریآنگهاه دختهر را نهزد دَ    ،اگر عالمت بکارت آن دختر پیدا نشهود »...  :سدینو یم است، شده
همهان،  « )پدرش بیرون آورند و اه  شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تها بمیهرد...   ةخان
 (.16ة فقر :11باب تثنیه،  سفر

كهه   كنهد  یمه ی قهوم اسهرائی  را منهع    شهریعت موسهو  »است:  آمده توراتهمچنین، در 
 سهفر  همهان، ) «شهود دختران را به زنا وادارند و اگر دختهر كهاهنی زنها كنهد، بایهد سهوخته       

 (.64ة فقر :6، باب انیالو

 گرایی یا همجنس لواط .3ـ3

و  اسههت ممنههوع و حههرام اعههالم شههده تههوراتدر  ارهههاعمهه  زشههت و پلیههد لههواط نیههز ب
همهان، بهاب   ) «اسهت  فجهور ؛ زیرا كه ایهن از  زن جماع مکن و با ذكور مث »... نویسند:  می
را مرتکهب   ی. در مجازات عم  شنیع لواط، برای افرادی كه مین عم  زشهت (63: فقرة 11
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ههر   ،اگر مردی با مردی مث  زن بخوابهد »... است:  مجازات مر  را تعیین نموده ،شوند می
« ون ایشان بهر خهود ایشهان اسهت...    ایشان البته كشته شوند و خ یهر دو .اند دو فجور كرده

 (.18: فقرة 68 باب همان،)

گرایی در میان زنهان در بحثهی در تلمهود بهابلی پذیرفتهه       احتمال وقوع فعالیت همجنس
گرایهی   این است كه زنی كه اقدام بهه همجهنس   ،است. حکمی كه در آنجا صادر شده شده

زنان مطلقهه   بارةكه این حکم دركند، صالحیت ازدواج با روحانی اعظم را ندارد. از آنجا 
مهه ههدف اخالقهی وجهود      ،و روسنی هم جاری اسهت، روشهن نیسهت كهه در ایهن تعبیهر      

گرایهی زنهان    گرایهی مهردان از همجهنس    كهه همجهنس   رسد یاما قطعاً به نظر م ،است داشته
س عم  )و نه شخص( است كهه محکهوم   فْ. بدون تردید، این، نَاست شده یتلقی م تر یجد

 است.

 ارضایی یا ادتمناءخود .4ـ3

است؛ زیرا فرضش بر آن است كه هی  كهس   ستمنای مردان را نیز ممنوع كردهاهالخا 
 ،هالخهایی  یهها  در مجموعهه ولی  ،بداند خود  یجنس ةخود را كامالً مالک غریز تواند ینم

مهون و   ی،سهط اسهت؛ زیهرا در میهان مراجهع قهرون وُ      صهراحت منهع نشهده    استمنای زنان به
قهرن  ) ربهی یعقهوو بهن مئیهر     ،اسهت. از همهین رو   می در این باب وجهود داشهته  مراهای مه

مهرد از بهدنش    ةزن بهرخالف نطفه  « ةنطفه »؛ زیرا شمرد یدوازدهم( استمنای زنان را مجاز م
را بهرای زنهان نیهز     ء. دیگر هالخائیان قدیم با این رأی موافم نیستند و استمنادیآ یبیرون نم
 :دیگو یاستمنای مردان م ةدربار زوهر. دانند یممنوع م

، دیآال یها به پلیدی م گناهانی كه آدمی خود را با آن ةاز هم ،در این جهان»
هالخا برای جلوگیری از احتمال . آورد یاین گناهی است كه بیشترین پلیدی را م

عمهد در   است. مهردان نبایهد بهه    از حدود احتیاطی را قرار داده یا مجموعه ءاستمنا
امور جنسی فکر كنند، یا به پشهت بخوابنهد، یها     ةشوند، یا دربارخود باعث نعو  

عم  جنسی حیوانات را تماشا كنند، یا عضو جنسی خود را، حتی به هنگام ادرار 
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آنتهرمن،   آلهن « )مسهبان بنوشهند   یهها  كردن در دست گیرند و یا اینکهه شهورت  
6839 :118.) 

 ،ری از انحرافهات جنسهی  ت یههود بهرای جلهوگی   هایی را كه سهنّ  وی  دورانت نیز روش
 :سدینو یممنین  ،اند همچون استمناء وضع كرده

حیات یهود بهر ازدواج و دیانهت اسهتوار بهود، ربنهها       ةازآنجا كه تمام شالود»
زناشویی كردنهد. ولهع    ةكماالت و فصاحت خویش را مصروف بحث دربار ةهم

ههراس  کن مهون از نیهروی آن   یآدمی را به روابط جنسی نکوهیهده نشهمردند، له   
تجویز كردند كه به منظهور كهاهش    یسخت در مهار آن كوشیدند. برخ ،داشتند

باید مقدای نمک با نان خورد. بعضی دیگر معتقهد بودنهد كهه تنهها راه      ،مایع منی
اگر  .است تورات ةكوشی همراه با مطالع سخت ،های جنسی جلوگیری از وسوسه

كه ناشناس باشد، پوشاک به جایی رود  بهتر است مرد ،این روش سودی نبخشید
سیاه بر تن كند و تمنیات قلبی خویش را برآورد، امها نبایهد آشهکارا نهام امهت را      

 ،شخص باید از هر وضعی كه شهور و شههوات نفسهانی را برانگیهزد    . آلوده سازد
تکلم كند و هرگهز نبایهد بهه هنگهام راه      بیش از اندازه با زنان دینبا .دوری جوید
 گهام  ژیهان  شهیر  اگرعقب مرد. بردارد قدم خویش زن یحتّ، زنی ریرفتن، پشت سَ

: 6878دورانهت،   )ر.ک؛...« زنهی حركهت كنهد    ریبهتر است تها پشهت سَه   ، بردارد
1844.) 

 . اختالط5ـ3

 روتدر كتهاب  اسهت.   شهدت منهع شهده    در متون دینی یهود، اختالط دختهر و پسهر بهه   
 :است آمده

بهه ههی  كشهتزار دیگهر     ؟ یشهنو  یمگر نم ،و بوغر به روت گفت: ای دختر»
مینی مرو و اینجا ههم مگهذر، بلکهه بها كنیهزان مهن در اینجها بهاش و          برای خوشه

آیا جوانهان را   .نگران باشد و در عقب ایشان برو ،دروند یمشمانت به زمین كه م
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نزد ظروف ایشان بهرو و از آنچهه    ،ر تشنه باشیگحکم نکردم ترا لمس نکنند و ا
 (.68ه3 ةفقر :1، روت، باب عتیم دعه« )، بنوشكشند یجوانان م

مهردان را  » همچنهین، . كند یشدت محدود م هالخا روابط اجتماعی میان دو جنس را به
ها فاصله بگیرند، در جمع آنان حركات سهبک انجهام ندهنهد، بهه      كه از زن كند یترغیب م
، آنتهرمن .« )..آنهان راه نرونهد   ریها خیره نمانند، عطر ایشهان را نبوینهد و پشهت سَه     زیبایی آن

یا به آواز ، خانه رد شود است كه مرد از كنار یک روسنی . هالخا ممنوع كرده(118: 6839
زن گههوش دهههد، یهها در جههای خلههوت از كمههک زنههی بهههره گیههرد، و یهها آنکههه یکههی از    

ان، در آغوش گیرد و آن والدین نسبت به فرزندان نابالغ بارةخویشاوندان نزدیک را جز در
دربسهته كهه بهه     یا تنها مانهدن بها جهنس مخهالف در اتهاق یها خانهه        بابر این منع د. ببوسد

مشهور است نیز وجود دارد. این مسئله قطع نظر از اینکهه آیها یهک طهرف یها ههر        «ییحود»
اند یا نه، و نیز اینکه آیها طهرف، یههودی اسهت یها بیگانهه، مطهرح         دوی آنان ازدواج كرده

ین با فرزندانشهان، زن و شهوهرها، و فهرد بهالغ بها      والد :ولی استثناهای آن عبارتند از ،است
ن مهردی بهه مقهام    شهت مشابه، گما یا ه سال. به گونهیا پسر كمتر از نُ ،دختر كمتر از سه سال

ممنهوع   ،گیری مسئولیت زنان در جایی كه به او فرصت انهس بها آنهان را خواههد داد     عهده
مربی كودكان نوپها باشهد نیهز    مرد یا زن مجردی كه بخواهد  در باباست. همین نهی  شده

مدام در تماس بها   ،دیآ ی؛ زیرا وی هنگامی كه پدر یا مادر برای گرفتن بچه مابدی یبسط م
 ر.ک؛ همان(.جنس مخالف قرار خواهد گرفت )

 چرانی چشم .6ـ3

مرانهی و شههوترانی بها نگهاه نیهز یهک عمه  منهافی عفهت           مشهم  د،نظر تعالیم یهواز م
نه تنهها كسهی كهه بها جسهم خهود زنها        »است:  آمده توراتکام لذا در اح .شود محسوب می

 ،كنهد  آمیهز مهی   بلکه آن شخص هم كه با مشمان خود نگاه شههوت  ،زناكار است ،كند یم
شخص ممکن : »است آمده همچنین، (.631 :6898، كوهن )ر.ک؛« شود یزناكار خوانده م

 )همان(.« است از راه مشم مرتکب زنا شود
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بهه دختهر   »: اسهت  ممنوعیت نگاه به نامحرم منین آمهده  بارةرا دربن یسی در كتاب یشوع
مهه بسهیار    .جوان خیره مشو، نگاه خویش از زیبا بگردان و به زیبهاروی بیگانهه خیهره مشهو    

هها برافروختهه    است و عشم مون آتش آن كشانده  یبه گمراهآنان را كسان كه زیبایی زن 
 (.666 :6839، حمزه )ر.ک؛ «است گشته

 از خودآرایی و خودنمایی زيپره. 7ـ3

: اسهت  اشهعیای نبهی آمهده   بخهش  ، توراتنهی از آرایش در برابر نامحرم نیز در  بارةدر
بنهد، ههالل، گوشهواره،     كه دختران صهیون از خلخهال، پیشهانی   رو این از دیگو یخداوند م»

اب بهر  ، عهذ كننهد  یبینی در برابر مردان اسهتفاده مه   ةانگشتر و حلق ،عطردان ،زنجیر ،دستبند
 (.11ه61 ةفقر :8نبی، باب  یایاشع عهد عتیم،) «قوم صهیون نازل خواهد شد

 انجيلاز ازدواج در  پيش جنسی . اخالق4

كتهاب مقهدس مسهیحیان از دو    توجه داشت كهه  باید  ،قب  از ورود به مطلب مورد نظر
كتهاب(  ر )فْسِ 86یهود اعتقاد به عهد عتیم دارد كه آن متشک  از  .است بخش تشکی  شده
و  اسهت  تهورات و بقیه معروف به ملحقات  دهد میتشکی   توراتآن را  رفْاست كه پنج سِ

 استر فْسِ 17كه خود مشتم  بر را هم عهد جدید  مسیحیان هم عهد عتیم را قبول دارند و
ر فْسِه  18 .باشهد  یمتهی( مه   و معروف )لوقا، مرقس، یوحنها  انجی مهار  ،كه مهار كتاب آن
و اعتبار عهد عتیم در نزد مسیحیان بهه ایهن دلیه      است انجی ملحقات  دیگرآن معروف به

 است: است كه در اوای  عهد جدید آمده

سهایر انبیها را منسهو      یهها  موسی و نوشته توراتام تا  گمان مبرید كه آمده»
راسهتی بهه شهما     ها را تکمی  نمایم و بهه انجهام برسهانم. بهه     ام تا آن كنم. من آمده

هر آنچهه كهه بایهد عملهی شهود، یقینهًا همهه         ،توراتمیان احکام گویم كه از  می
حکم آن سهرپیچی   نیتر یک عملی خواهد شد. پس اگر كسی از كومک به یک
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كند و به دیگران نیز تعلیم دهد كه منهین كننهد، او در ملکهوت آسهمان از همهه      
 .(66ه67 ة: فقر9باب  متی، انجی  عهد جدید،« )تر خواهد بود... كومک

كه رهبانیت و انزواطلبی موجود در دین مسهیج و ترغیهب و   ورد توجه این است م ةنکت
است كه برای رسهیدن بهه    تشویقی كه این آیین نسبت به دوری از ازدواج دارد، باعث شده

را برای پیروان خود وضع كنند تها آنکهه شهخص دور از     یتر سخت هایتورساین هدف د
رام به رهبانیت و عبهادت خهود بنهردازد. در    گونه تحریک جنسی و در محیطی كامالً آ هر

 .شود یاست، اشاره م مسیحیت كه در عهد جدید آمده هایاینجا به مند مورد از دستور

 . عفت و پاکدامنی1ـ4

مختلهف   یهها  از پولس طرسوسی خطاب به اشخاص و گروه ییها نامه ،در عهد جدید
نهام بهرد. تیطهوس جهوانی     « تیطهوس »او بهه   ةبهه نامه   توان یها م است. از این نامه آورده شده

سهنگین   یهها  تیبه طوری كه پولس اغلب مسهئول  ،مؤمن، فداكار و مورد اعتماد پولس بود
بهه او   یا شهد، پهولس نامهه   « كریهت »و بعد از آنکه رهبر كلیسای  گذاشت یاو م ةرا به عهد

مهردم   یک رهبر خوب مسیحی را برای او شرح دهد و از او بخواهد تها  ةتا وظیف سدینو یم
 :سدینو یزنان م بارةدر ،را از كارهای فاسد و كثیف دور كند و در این میان« كریت»

به زنان سالخورده بیاموز كه در زندگی و رفتار خود موقّر و سهنگین باشهند،   »
غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند تا بتواننهد بهه زنهان    

و فرزنهدان خهود را دوسهت بدارنهد، عاقه  و       تر یاد دهند كه مطور شهوهر  جوان
پولس به  ةنام عهد جدید،« )پاكدامن باشند و كدبانویی شایسته و همسری شریف

 .(9ه8 ة: فقر1باب  تیطوس،

 :سدینو یم« قُرَنس»در جواب سؤاالت مؤمنان كلیسای  همچنین،

كهه بهرادر مسهیحی شماسهت، امها در       كند یاگر كسی از بین خودتان ادعا م»
خوار و یا فریبکار است،  پرست، مشروب حال زناكار، طمع كار، بدزبان، بت عین
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عههد  « )یهک سهفره ههم ننشهینید     ریبا او معاشرت نکنید. با منین كسی حتی بهر سَه  
 .(66 ة: فقر9تیان، باب ااول پولس به قرن ةنام جدید،

ی كه هایكیدتوجهی در اینجا وجود دارد و آن این است كه با تمام تأ شایستة ةالبته نکت
است، ولی بها كمهال تأسهف     در عهد قدیم و عهد جدید بر عفاف و دوری از هرزگی شده

كهه انسهان    یا به گونه ،كند یفاسد معرفی م ییها كتاب مقدس، انبیا و اولیای الهی را انسان
 حضرت به زنا نسبت جمله از! ردیگ یبعد از خواندن این مطالب، انگشت حیرت به دهان م

 عههد )لهوط  حضهرت  بهه  محهارم  با زنا نسبت(، 17فقرة  دوم: سماعی ، عتیم عهد) )ع(داوود
، عتیهم  عههد ) حضهرت ابهراهیم   بهه  غیرتهی  بهی  نسبت و( 81 تا 88 فقرة :6با  پیدایش، عتیم

عمهرام )عمهران( بها    »گویهد:   مهی  ،پدر موسی ،عمران بارةو در (66 تا 68 : فقرة61 پیدایش
 تهورات این مطلب نشانگر آن است كهه  «. دیآ ییا مو موسی به دن كند یخود ازدواج م ةعم
یی از همهان  هها  نمونهه فعلی دستخوش تحریفات بسیاری است كهه مهوارد یادشهده     انجی و 

 ست.ها تحریف

 . خودارضایی2ـ4

در هی  جا بهه صهورت مسهتقیم و غیرمسهتقیم در بهاب عمه  خودارضهایی         عهد جدید
خودارضایی ، است دهنمورا محکوم  بلکه فکر ناپاک ،است دهکررا محکوم ن صحبت و آن

 ،دههد  یولی كسی كه خودارضایی را با فکهر ناپهاک انجهام مه     ،در ذات خود ناپاک نیست
خهوردنی   ةامها كسهی كهه دربهار    » است: است. در كتاب مقدس آمده شده گناهی را مرتکب

اسهت   زیرا با ایمان نخورده ؛شود خوراكی دمار تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می
فقهره از  ایهن   (.18 ة: فقهر 64بهاب   ،رومیان)عهد جدید، « و آنچه از ایمان نباشد، گناه است

مجهاز كتهاب مقهدس     ةهمچون زنگی است كه هر زمان شخصی از محهدود  كتاب مقدس
 ،ولی با شهک یها تصهور اینکهه گنهاه اسهت       ،. انجام عملی پاکدیآ به صدا در ،خارج شود

. مشهک   باشهد گنهاه   قتهاً یاگهر آن عمه  حق   البته ،بود برای ما به همان اندازه مخرب خواهد
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صورت اختیهاری  ه ب ،اینجاست كه شخص در آن هنگام با این باور كه آن عم  گناه است
                   س خود مخرب است.فْاست و این عم  در نَ را انجام داده آن

 یا لواط گرایی همجنس .3ـ4

، آورد ینمه گرایی سخنی به میان  همجنس از ماًیمستق )ع(عیسی حضرت در عهد جدید،
و ایهن خواسهت    شهوند  یمه كه در آن مهرد و زن یهک تهن     كند یماما دربارة تأه  صحبت 

(. اما پولس رسول با لحنی شهدید از فسهادی كهه    841: 6873خداست )ر.ک؛ ترورشاتون، 
ت زنانشان نیهز عمه  طبیعهی را بهه آنچهه خهالف طبیعه       » :دیگو یم، سخن ندیب یمدر جامعه 

است، تبدی  كردند و مردان نیز استعمال طبیعی زنان را ترک گفتند و در آتش شهوت بهه  
عهد جدید، رسالة پولس رسول بهه  )« یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب عم  شنیع شد!

 :دیه گو یم(. در جای دیگر، پولس رسول با صراحت لهجه سخن 7ه1ة فقر :1رومیان، باب 
و  فحاشهان  ،گسهاران یم پرسهتان، زانیهان، لواطهان، دزدان،    ن، بُتفریب مخورید؛ زیرا فاسقا»

عهد جدید، رسالة پولس رسهول بهه قرنیهان،    ) «كاران وار  ملکوت خدا نخواهند شد طمع
در افکهار اغلهب مسهیحیان اثهر      6698تها دههة    هها  تیمحکومگونه  نیا (.68ه1: فقرة 1باب 

ذیر و فعه  آن اشههمئزازآور و  گذاشهت و از نظههر اغلهب مههردم، نَفْهس ایههن عمه  تصههورناپ    
گرایان احساس  غیرطبیعی بود و وجود این نگرش در افکار عمومی باعث شد كه همجنس

كاری و فریب كشانده شده، ههدف بهاجگیران و    گناه و آلودگی كنند و در نتیجه، به پنهان
 ، ایهن طهرز تلقهی   6698(. در دههة  848: 6873ر.ک؛ ترور شاتون، ) فریبکاران قرار گرفتند

شد كه پارلمان بریتانیا مجازات سهخت   تغییر كرد و انتشار گزارش ولفندن در بریتانیا سبب
گرایانهه بهه    فعه  همجهنس   انجهام  گرایانه را كنار بگذارد كه در پی آن، ی همجنسرفتارها

گرایان  جنس طور خصوصی، در میان بزرگساالن در سن رضایت علنی شد. در پی آن، هم
ر.ک؛ همهان( و از آن زمهان،   ) دنهد ینام« شهاد »، یعنهی  «گهی »د را از خفا خارج شدند و خو

و مساحقه عمالً در اغلهب كشهورهای مسهیحی بهه رسهمیت شهناخته شهد و         گرایی همجنس
 .برای آن قوانین خاصی تدوین كردند
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 چرانی چشم .4ـ4

تر است و زندگی عیسی را با جزئیات بیشتری  مفص  ها انجی  ةی كه از هممتّ انجی در 
 تهر  یمیاز دیگر اناجی  قد انجی تی مسیحی بر این است كه این و اعتقاد سنّ است كرده بیان
عفّهت نگهاه و   بهارة  اسهت، در  نوشهته شهده   ،از حواریهون عیسهی   ،یو بهه دسهت متّه    باشد می

 :سدینو یپوشی از نامحرم م مشم

ی بها نظهر   گهویم كهه اگهر حتّه     است كهه زنها مکهن! ولهی مهن مهی       گفته شده»
. پس اگر یا نی نگاه كنی، همان لحظه در دل خود با او زنا كردهآلود به ز شهوت

كهه گنهاه كنهی، آن را از     شهود  یمشمی كه برایت این قدر عزیز است، باعهث مه  
حدقه درآور و به دور افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجهودت  

 .(16ه17 ة: فقر9 ، بابیمت عهد جدید،« )به جهنم بیفتد

 از خودآرایی و خودنمایی زيپره .5ـ4

خودنمایی و خهودآرایی   تهییج، و تحریک هرگونه بردن بین از برای در كتاب مقدس
زنان خویشتن را بیارایند به لباس مُزیّن به حیا و  ،و همچنین»...  است: شدت منع شده زنان به

كهه   دیشا یا مكه زنانی ر بلکه منان، بها ها و طال و مروارید و رخت گران پرهیز، نه به زلف
پولس به تیموناؤس، باب  ة، رسالعهد جدید.« ).به اعمال صالحه. ،كند یدعوای دینداری م

 .(69ه6 ةفقر :مدو

 :سدینو یم تاریخ تمدنكتاب در سافنین مسیحی زنان عملی دربارة سیرة وی  دورانت

  ةالبس ...خورد مشم به رایگان یا و عام مالء در كه نبود میزی زنان پای ساق»
 كاردینهال  كهه  بهود  روحهانیون  بهرای  مهمهی  موضهوع  نظامی های جشن در بانوان
 روبند و مادر كشیشان كه هنگامی .كردند می معین را خواطین های جامه درازای

 مشهمش  از را مهادر ، ها زن دستور به، داشتند عیسوی اخالقیات اركان از یکی را
 (.797: 6866 وی  دورانت،) «...ساختند زربافت حریر و ظریف
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باری موجود غربی، سهختگیری   و بند بی ةیکی از عوام  و عل  پدیدرسد كه  به نظر می
در امر روابهط و   ،مخالف فطرت انسانی یها تقانونی و سنّ یها تیجنسی و وجود محدود

ت مسهیحی، تحهریم   اختالط بود كه از آن جمله، زشت شمردن امر آمیزش جنسهی در سهنّ  
دهنهده   رین و همراه شیطان شمردن و عنوان اغواگر و فریهب طالق از طرف كلیسا، زن را ق

 .جنسی منجر شد یها به بروز عقده سرانجام،نام برد كه  توان یبه او دادن را م

 ده دین ابراهيمی در اخالق جنسی قبل از ازدواج ها تفاوتو  ها شباهت. 5

 ها شباهت. 1ـ5

اسهت و   منهع شهده   كهریم  قهرآن ر . رابطة صمیمانه و عمدتاً مخفیانة دختر و پسر د6ه6ه9
، ازدواج اند داشتهدخترانی كه روابط دوستی مخفیانه با دیگران  دهد یمدستور  كریم قرآن

هم از رابطة رفاقت با جنس مخالف قب  از ازدواج بهه منظهور جلهوگیری     تورات نکنند. در
یهد  اسهت و نیهز از برخهی عبهارات عههد جد      شدت منع شهده  از پدید آمدن روابط جنسی به

 است. كه این گونه رابطه ممنوع  شود یماستفاده 

عفتهی و روابهط جنسهی     و بهی  كننهد  یم . هر سه كتاب تأكید به عفت و پاكدامنی1ه6ه9
 كننهد.  و برای فاع  آن مجازات معرفی می دانند یمقب  از ازدواج را غیرممکن و نامشروع 

و  ندهسهت   یانسهان الی تلقی یهودیان آن است كه تساه  در این روابهط مخهرب، صهفات عه    
 اًیه قو. اسهالم نیهز   دینه نما یمه و مناعت نَفْهس را تضهییع    دنكشان یمروابط جنسی را به ابتذال 

 كه زنان و مردان پیش از ازدواج عفیف بمانند. كند یمسفارش 

اسهت و در   شدت از آن مذمت شهده  حرام و به قرآنارضاعی و استمناء در خود .8ه6ه9
 است. شده نیز این امر نکوهش عهدین

پوشهی از نگهاه بهه نهامحرم را وظیفهة مسهلمانان        غ.ّ بصهر و مشهم   كریم قرآن. 4ه6ه9
است كه مواظب مشهمان   وبه تمام زنان و مردان و نیز پسران و دختران تأكید كرده داند یم
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و در  شهود  یمه مرانی یک عم  منافی عفهت محسهوب    در تعالیم یهود، مشم و خود باشند
 است. پوشی از نامحرم شده ه عفت نگاه و مشمعهد جدید نیز تأكید ب

ی ا رابطهه است و منهین   گرایی میان زنان و مردان را تحریم كرده همجنس قرآن .9ه6ه9
گرایی مجهازات شهدیدی    و برای همجنس داند یمرا غیرطبیعی و انحراف از زوال معمولی 

 است. است و در عهدین از آن منع شده در نظر گرفته

شهدت منهع    وكتاب مقدس، از خودنمایی و خودآرایی زنهان بهه   ریمك قرآن در .1ه6ه9
 است. شده

 ها تفاوت .2ـ5

ی اسالم با یهویت و مسیحیت ایهن اسهت كهه در اسهالم ههر      ها تفاوت نیتر مهم .6ه1ه2
است و روابط دختهر و پسهر را در روابهط علمهی و      ی میان دختر و پسر منع نشدها رابطهنوع 

، ولی متون دینی یهودیت و مسیحیت ههر نهوع   داند یمجایز  ها میحرشغلی با حفظ رعایت 
 .دانند ینمی را جایز ا رابطه

بهازی   جنس . همشود یمتلقی  تر یجدگرایی مردان از زنان  ، همجنستورات در .1ه1ه9
 ردیه گ یماست، ولی مورد نهی هالخا قرار  برای زنان با صراحت در كتاب مقدس منع نشده

 تلمهود گراسهت و در   نظر گرفتهه شهده، شهام  مهردان همجهنس     و اعدامی كه برای آن در 
بهازی كنهد، فقهط صهالحیت ازدواج بها روحهانی اعظهم را         بابلی، زنی كه اقدام به همجنس

نیههز فقههط دو مههورد در نامههة پههولس رسههول بههه رومیههان و قرنیههان دربههارة  انجیهه نههدارد. در 
اسهت.   ظهر گرفتهه نشهده   است و هی  گونه مجازات و عقابی در ن گرایی اشاره شده همجنس
شدت مذمت و برای آن عهذاب و عقهاب دنیها و آخهرت در نظهر       ، این امر بهقرآنولی در 

و یا حتّی بهرای كسهانی    باشد یماست و در ابواب حدود اسالمی، حدّ آن اعدام  گرفته شده
تازیانهه   18تها   88، در مجهازات آن از  دهنهد  یمگرایی را انجام  همجنس تر نییپامراتب  كه
 است. ای لواط مردها و حکم اعدام برای سومین مساحقة زنان صادر شدهبر
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، آن را محکههوم  عهههد جدیههد، یههادی از اسههتمناء و خودارضههاعی نشههده    در .8ههه1ههه9
اسهت؛ زیهرا در    صهراحت منهع نشهده    است و در مجموعة هالخایی نیز استمناء زنان به نکرده

د دارد و برخهی آن را جهایز و   میان مراجع قرون وسطی در ایهن زمینهه اخهتالف نظهر وجهو     
 .است شدت از آن مذمت شده به قرآنبرخی دیگر با آن مخالف هستند، ولی در 

راه اعتدال را ارائهه   قرآندختران و پسران و زنان و مردان نامحرم،  باره رابطةدر .4ه1ه9
آن است كه از ههر گونهه افهراط و     پسرو  دختركه اعتدال در روابط و معتقد است  دهد یم

 اختالط و معاشرتنیز و  انزن دختران و تفریط پرهیز شود و برای هر نوع حضور اجتماعی
حضهور   ة. دربهار دیه نما یمهردان، بایهدها و نبایهدهای اخالقهی را توصهیه مه       پسران و با آنان

، شهود  یفتنهه و فسهاد مه    وجهب بایهد از ههر آنچهه م   كهه   است اجتماعی زن این قید بیان شده
 .هاست میحر ةیزان، ارتباط درست و سالم با حفظ هممعیار و م و اجتناب كرد

 گيری نتيجه

هها وجهود دارد    ه از آنجا كه برخی مفاهیم اخالقی فطری است و در سرشت همة انسان
غالهب بایهدها و نبایهدهای اخهالق جنسهی و       هسهتند،   و برخی دیگر غیرفطهری و اكتسهابی  

هایی دارنهد   خی از موارد، تفاوتدر براخالق جنسی پیش از ازدواج با هم شباهت دارند و 
خود بیانگر تطور این سه دین در طول تاریخ هسهتند؛ بهه عبهارت دیگهر، از      كه این تفاوت
هسهتند، نهه بهه عنهوان آیهین و        های اخالق جنسی پهیش از ازدواج اخالقهی   آنجا كه آموزه

یهز بها ههم    دستور دینی، در بسیاری از موارد با هم شباهت دارند و در برخی موارد جزئهی ن 
هها بیهانگر قرابهت و تطهور ادیهان ابراهیمهی از زمهان         ها و تفهاوت  این شباهتتفاوت دارند. 
 است. )ص(تا پیامبر خاتم )ع(حضرت موسی

ههر  پسری ممنوع و حهرام اسهت و    دختری و دوست رابطة دوست و عهدین، قرآنه در 
تهی و روابهط جنسهی    عف كنند و بهی  سه دین بر عفت و پاكدامنی دختران و پسران تأكید می

و برای فاع  آن مجازات دارند. همچنهین،   دانند قب  از ازدواج را غیرممکن و نامشروع می
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گرایی نیز ممنوع و حهرام اسهت    و لواط و همجنس دانند خودارضاعی را ممنوع و حرام می
 .شود می و شهوترانی با نگاه نیز یک عم  منافی عفت محسوب مرانی مشم و

و عهدین در اخالق جنسی قب  از ازدواج این است كهه از   قرآنهای  برخی از تفاوته 
اسهتمناء   اسهت و در عههد عتیهم یهادی از     صهراحت منهع نشهده    به توراتگرایی در  همجنس

ههای هالخهایی، برخهی بها اسهتمنای زنهان موافهم و برخهی دیگهر           نیست، ولی در مجموعهه 
 و اسهت  نشهده  انجیه  در  یا لهواط، اسهتمناء و مسهاحقه ههی  اشهاره      ةدربهار  مخالف هستند.

مسههیحیان در ایههن زمینههه نظههرات ضههد و نقههی. دارنههد، منانچههه برخههی كلیسههاها عقههد      
شدت از  به قرآنولی در  ،دانند یو برخی دیگر آن را مطرود م بندند یگرایان را م همجنس

 است. است و برای آن عقاب و مجازات دنیا و آخرت در نظر گرفته شده آن منع شده

 خذمآ و منابع

 .قرآن کریم
. ترجمة رضا فرزین. قم: مركز مطالعهات  های یهودی باورها و آیین(. 6839. )آلنآنترمن، 

 و تحقیقات ادیان و مذاهب.
اهلل مرعشهی   . قهم: انتشهارات كتابخانهة آیهت    الوسـیله ق.(. 6483حمزه، محمدبن علهی. )  ابن

 نجفی.
: دار البیهت  روتیه ب .آن العظـیم تفسیر القـر .(. ق 6466بن عمر. ) كثیر دمشقی، اسماعی  ابن

 .العلمیة
قهم: انتشهارات    .عـراق تطهیراأل و خالقاأل بیتهذ.(. ق 6411. )محمهد  بناحمد، هیمسکو بنا

 .بیدار
 .ةالحوزدب ألنشر ا :جا یب. 6چ .لسان العرب .(.ق 6489) .ممکرّ  بنمحمد منظور، ابن

 رسین حوزة علمیه.: جامعة مدقم .تحریر الوسیله.(. ق 6466) اهلل. خمینی، روح
 : نشر روح.قم .رسالة توضیح المسائل(. 6879هههههههههههههههههههه . )



 36 اهلل شریفی عنایت عهدین/ و قرآن در ازدواج از قبل جنسی اخالق

 

. ترجمهة محمدحسهین وقهاری. تههران:     اخالق در ش  دین جهـان (. 6873شاتون، ترور. )
 انتشارات اطالعات.

 ةسسه ؤم :قهم . دشهتی محمهد   ةترجمه  .البالغه نهج (.6838الرّضی، محمدبن حسین. ) شریف
 .)ع(میرالمؤمنینایقاتی فرهنگی تحق
 .اساطیرتهران:  .خان همدانی فاض  ةترجم(. 6838) .کتاب مقدس

 : اساطیر.تهران ة امیرفریدون گرگانی.ترجم .ی از تلمودا نهیگنج (.6898كوهن، ابراهام. )
 . تهران: دانشگاه تهران.1. چنامة دهخدا لغت(. 6877اكبر. ) دهخدا، علی

. بیهروت: دار الکتهب   المسـتدر  علـی الصـحیحین   ق.(. 6468حاكم نیشابوری، عبداهلل. )
 .العلمیة

 : یاقوت.قم. در ادیان الهی حجاب (.6839) حمزه، عباس.
 .تیالب آل ةسسؤم :قم .عهیالش وسائل .(.ق 6486. )حسن عاملی، محمدبن حرّ

 ةسسههؤم :تهههران .مفــردات الفــاق القــرآن(. تهها یبهه. )محمههد  بههن ، حسههینراغههب اصههفهانی
 .اناسماعیلی

 نا. جا: بی . بیفقه القرآنق.(. 6489الدّین. ) راوندی، قطب
اهلل  قههم: كتابخانههة آیههت درّ المنثــورفی تفســیرالمآثور.ق.(. 6481الههدّین. ) جههالل سههیوطی،

 مرعشی نجفی.
 . قم: انتسارات امیر.األعمال ثواب (.6813بن الحسین. ) صدوق، ابوجعفربن علی

. قم: دفتر انتشارات جامعة مدرسهین  المیزان ریتفس .ق.(6467طباطبائی، سید محمدحسین. )
 حوزة علمیة قم.

 : مرتضوی.تهران .4 . جالمبسوط.(. ق6833) حسن. محمدبن طوسی،

 .العلمیة. بیروت: دار الکتب احیاء العلوم الدّینق.(. 6461غزالی، ابوحامد محمد. )
 :تههران  .غفاری اكبر یتحقیم عل تصحیج و .اصول کافی (.6819. )عقوبی ینی، محمدبنكل

 .ةسالمیاإلالکتب  دار
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. ترجمهة محمدحسهین وقهاری. تههران:     اخالق در ش  دین جهان(. 6873كالبو، التون. )
 انتشارات اطالعات.

. بیهروت:  کنز العمّال فـی سـنن األقـوال واألفعـال    ق.(. 6486) .نیعالءالهدّ متقی الهندی، 
 الرساالت. مؤسسة

 قم: دار الحدیث. .الحکمةمیزان  (.6879. )، محمدیشهر یر ی محمد

 الوفاء. مؤسسة :بیروت .نواربحاراأل ق.(.6488) .جلسی، محمدباقرم
 : صدرا.تهران .مجموعه آثار (.6876ی. )مرتض مطهری،

 .دراص :تهران .اخالق جنسی (.6879ههههههههههههههههههههه . )
 . تهران: سرایش.61چ .فرهنگ معین(. 6837معین، محمد. )

 .نشر اسالمی ةمؤسس :قم .األمالی (.6838نعمان. ) دبنمحم مفید،
 ةمدرسین حهوز  ةنشراسالمی وابسته به جامع :قم .المقنعه .(.ق6468) مفید، محمدبن نعمان.

 .قم ةعلمی

 .ةسالمیاإلالکتب  دار :تهران .نمونه ریتفس (.6874دیگران. )مکارم شیرازی و 
 دار :روتیه ب .46 ج .سالمح شرایع اإلجواهر الکالم فی شر (.6811) .نیمحمدحسه  نجفی، 

 .العربی الترا ء ایاح

 .علمی للمطبوعاتاأل مؤسسة :بیروت .جامع السعادات ق.(.6483) . ینراقی، مهد
 .آل البیت ةمؤسس :قم .مستدر  الوسائل .(.ق6483) .نوری، میرزاحسین
وزش و انتشهارات آمه   ة سههی  آذری. تههران:  ترجمه  .تاریخ تمـدن  (.6866وی  دورانت. )
 .پرورش


