آثار سوء تربیتی تجرد در قرآن و حدیث

تجــرد بــه معنــای زندگــی فــردی اســت و در مقابــل زوجیــت
چکیده مطــرح میشــود؛ ازایــنرو ،منظــور از تجــرد در ایــن پژوهــش
مجردزیســتی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه زندگــی مشــرک زوجیــت
در میــان نیســت ،بلکــه اصــل اولیــه بــر نیازمنــدی انســان بــه دیگـران و زوجیــت
پــس از ســنین بلــوغ اســت و تجــرد برخــاف ایــن اصــل اســت؛ بــه ایــن ســبب،
تجــرد آســیبهای متعــددی دارد کــه در ایــن مقالــه میکوشــیم تــا بــا اســتفاده از
روش توصیفی_تحلیلــی و منابــع کتابخانـهای ،بــه بررســی آثار منفی مجردزیســتی
از دیــدگاه آیــات و روایــات بپردازیــم .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه آثــار
ســوء تجــرد در منابــع دینــی بیشــر از زاویــهی اهمیــت ازدواج مطرحشــده
اســت؛ زی ـرا هــر انــدازه کــه ازدواج مطلــوب و مفیــد باشــد ،طبع ـاً بــه هــان
انــدازه تجــرد میتوانــد نامطلــوب و مــر تلقــی شــود .بــر اســاس رویکــرد قرآنــی
و حدیثــی ،تجردگرایــی در دو بعــد فــردی و اجتامعــی ،آثــار متعــدد زیانبــاری
دارد؛ بهطوریکــه تجــرد در بعــد فــردی بــا آثــار ســوئی چــون تکامــل نداشــن
انســان ،نداشــن آســایش ،پیــروی نکــردن از انبیــا ،محرومیــت از بزرگتریــن
نعمــت ،ســوء فرجــام و افتــادن در گنــاه همـراه اســت و در بعــد اجتامعــی آثــاری
چــون گســرش فســاد اخالقــی ،بههــم خــوردن نظــام خانــواده و اجتــاع ،تهدیــد
امنیــت اجتامعــی و بــروز ناهنجارهــای اجتامعــی را در پــی دارد .راهحــل همـهی
ایــن مشــکالت در تأســیس ،تحکیــم و تســهیل نهــاد خانــواده نهفتــه اســت .ایــن
پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه تجــرد چــه آثــار ســوء تربیتــی
بــه دنبــال دارد؟ کــه پاســخ بــه آن عــاوه بــر توســعهی آگاهــی افـراد ،بــه نهادها و
مراکــز حفــظ ارزشهــای دینــی و تربیتــی نســبت بــه عواقــب پدیــدهی تجردگرایی
هشــدار میدهــد.
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مقدمه

تجردگرایــی بــه معنــای انتخــاب زندگــی مجــردی و اختیــار نکــردن همــر اســت .منظــور مــا از تجــرد،
زندگــی مجــردی اســت؛ بنابرایــن ،گاهــی یــک فــرد زندگــی جمعــی دارد؛ امــا مجــرد بهشــار میآیــد؛ بــه
تعبیــر دیگــر ،منظــور هــر فــردی اســت کــه در حــال حــارض هیچگونــه رشیــک زندگــی ،بهصــورت رســمی
قانونــی و رشعــی انتخــاب نکــرده اســت ،ولــو اینکــه بهصــورت گروهــی زندگــی کنــد؛ ازایـنرو ،تجردگرایــی
بــه معنــی گرایــش بــه زندگــی فــردی و اختیــار نکــردن زوجیــت اســت.
شــناخت و بررســی آســیبهای یــک مســئله اهمیــت بسـزایی دارد؛ زیـرا بـرای پیشــگیری و اصــاح یــک
معضــل ،بایــد عوامــل پیدایــش ،نــوع زمینههــا و میـزان تخریــب آن شناســایی شــود تــا بتــوان برای پیشــگیری
و درمــان بــه راهکارهــای جامــع و کارآمــد دســت یافــت .چنانچــه یــک مســئله بتوانــد در ابعــاد مختلــف
بزا باشــد ،ایــن رضورت را تشــدید میکنــد کــه پژوهشهــای علمــی در رابطــه بــا آن مســئله صــورت
آســی 
گیــرد .مســئلهی مجردزیســتی در ســالهای گذشــته بهعنــوان یــک فرهنــگ مــدرن و بهتبــع تغییــر ســبک
زندگــی رواج پیــدا کــرد و در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فرهنــگ عمومــی در جوامع رشقی و اســامی اســت،
درحالیکــه بــا تغییــر نگــرش اف ـراد ،تجردزیســتی بهعنــوان یــک ارزش و ازدواج بهعنــوان یــک ضــدارزش
تبدیــل خواهــد شــد؛ زیـرا جایگزینــی رفاهطلبــی و آســایش بهجــای ســعادتطلبی و آرامــش ،جامعــه را بــه
بزا
ایــن ســو ســوق داده اســت .از دیــدگاه اســام تفکــر مجردزیســتی میتوانــد در ابعــاد گوناگونــی آســی 
باشــد و جامعــه را بــا بحـران روبـهرو کنــد.
از نظــر تاریخــی ،تجردگرایــی از دوران حاکمیــت کلیســا در اروپــا آغــاز میشــود .ایــن متولیــان کلیســا
بودنــد کــه تجردگرایــی را بهعنــوان یــک آمــوزهی دینــی تبلیــغ و ترویــج کردنــد تــا از آن بـرای تربیــت جنســی
و مهــار رسکشـیهای انســان اســتفاده کننــد .ایــن نظریــه در اعصــار گذشــته و در میــان آیینهــا و مکاتــب
بــری دیگــر نیــز مــورد توجــه بــوده اســت؛ بهعنــوان منونــه میتــوان بــه رهبانیــت و تجردطلبــی در هنــد
(آییــن برهــا ،آییــن جیــن و آییــن بــودا) ،چیــن ،ایـران باســتان ،یونــان ماننــد مکتــب سینیســیزم یــا کلبیــون
و یهــود (فرقـهی اســنیس) اشــاره کــرد (چراغچشــم ،1383 ،ص .)25-24
در مکاتــب توحیــدی ،تجــرد هرگــز توصیــه نشــده ،بلکــه همــواره بــه رفــع زمینههــا و عوامــل آن و نیــز
توجــه بــه ازدواج تأکیــد و ســفارش گردیــده و بــا موانــع آن مبــارزه شــده اســت و اصــوالً بخشــی از برنامههای
هدایتبخــش پیامـران آمــوزش آداب زندگــی اجتامعــی مطلــوب و ســامل در قالــب تشــکیل خانــواده بــوده
اســت و ازایـنرو ،نســبت بــه آثــار ســوء تجــرد هشــدار داده انــد؛ همچنیــن یکــی از راهکارهــای اســام بـرای
تکامــل روحــی و تربیــت معنــوی انســانها ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت و در اســام بـرای تأســیس نهــاد
خانــواده ارزش فـراوان قائــل شــده اســت تــا آنجــا کــه پیامــر اکــرم(ص) میفرمایــدَ « :وقَـ َ
ـب
ـی(ص) َمـ ْن أَ َحـ َّ
ـال ال َّن ِبـ ُّ
ـج؛ هرکــس ســنت مــن را دوســت داشــته باشــد ،ســنت مــن تزویــج اســت»
ُس ـ َّن ِتی فَ ـ ِإ َّن ِم ـ ْن ُس ـ َّن ِت َی التَّ ْزوِیـ َ
(احســایی ،1405 ،ج  ،3ص .)283
از منظر احادیث ،فرهنگ ازدواج مناسبترین نظام برای تأمین نیازهای مادی ،روانی ،تربیتی و معنوی
برش است که نیازهای عاطفی و غرایز جنسی انسانها را به شکل انسانی ،طبیعی و البته دینی تأمین میکند.
ازدواج محبوبترین و عزیزترین نهاد برشی نزد خداوند اعالم شده است و بدین منظور ،احادیث فراوانی راجع
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به اهمیت ازدواج در منابع فقهی بیان گردیده است (ابنبابویه ،1413،ج  ،3ص .)389
مطابــق آیــات قــرآن ،هم ـهی پدیدههــای هســتی و ماســویالله زوجانــد و انســان نیــز از ایــن قانــون
طبیعــی مســتثنا نیســت .اســام فرهنــگ ازدواج را اســباب حفــظ فــرد و جامعــه و نردبــان ب ـرای رســیدن
بــه ســعادت و کــال قــرار داده اســت وآن را یکــی از راههــای تربیــت انســان معرفــی میکنــد و بــر
اســتحکام زوجیــت و حتــی واســطهگری در موضــوع ازدواج تأکیــد مــیورزد و بــا بیــان آثــار تربیتــی و
بــرکات ف ـراوان آن ،جوانــان را بــه ازدواج ترغیــب میمنایــد و در مقابــل ،تجــرد را نکوهــش میکنــد؛ زی ـرا
تبعــات و پیامدهــای نامطلــوب تربیتــی آن فــرد و جامعــه را دچــار خـران میمنایــد و بــه ناهنجاریهــای
غیرقابلج ـران منجــر میگــردد .در مقابــل ،مســیحیت فرهنــگ تجــرد را قداســت بخشــیده و بــه رسکــوب
کــردن غریــزهی جنســی کــه ودیعـهی الهــی در نهــاد بــر اســت ،اقــدام کــرده اســت؛ همچنیــن جریانهــای
انحرافــی در ایــن زمینــه تــاش میکننــد تــا مســیر طبیعــی تولیــد و بقــای نســل و نیــز تشــکیل کانــون
خانــواده را بــه بیراهــه و رساب تنهایــی و مســئولیتگریزی بکشــانند .بــر اســاس همیــن ،بــه هــر میـزان کــه
برشیــت از فرهنــگ و آموزههــای توحیــدی نــاب فاصلــه گرفتــه باشــد ،در انحطــاط اخالقــی و فســاد جنســی
غوطــهور شــدهاند؛ بـرای منونــه کافــی اســت بــه محیــط جوامــع غربــی در ایــن زمینــه تأمل شــود کــه چگونه
حاکمیــت فضــای غیردینــی و رشکتهــای تجــاری و تولیــد کاال جوانــان را بیــش از هــر زمــان دیگــر ،بــه ســوی
تجردگرایــی ،برهنگــی و بزهــکاری ســوق میدهنــد و از طرفــی ،گســرش برخــی آدابورســوم غلــط اجتامعــی
و انتظــارات غیرواقعــی از روابــط همــری در جوامــع مســلامن ،هزینههــای ازدواج را آنچنــان بــاال بــرده
اســت کــه جوانهــا از تأمیــن آنهــا ناتــوان شــدهاند ،بهویــژه بــا توجــه بــه وضعیــت معیشــت و مشــکالت
اقتصــاد ،عم ـاً تجردگرایــی تبدیــل بــه فرهنــگ میشــود.
بــا توجــه بــه آنچــه توضیــح داده شــد ،الزم اســت ایــن پرســش بهصــورت کلــی پیگیــری شــود :تجــرد
از دیــدگاه قــرآن و احادیــث چــه آثــار ســوء و نامطلوبــی دارد؟ و بهتبــع آن ،در دو بعــد دقیــق بــه ایــن
پرسـشها پاســخ داده شــود کــه از دیــدگاه قــرآن و روایــات ،تجــرد چــه آســیبهای فــردی و چــه آســیبهای
اجتامعــی را در پــی دارد؟
بهطــور مسـلّم ،بیــان و برجســته کــردن ایــن آثــار میتوانــد از یــک ســو ،اهمیــت مســئلهی تجــرد را در
دیــدگاه احادیــث برجســته کنــد و از ســوی دیگــر ،عواقــب و مخاط ـرات ناگــوار آن را بهصــورت مشــخص
و ملمــوس نشــان بدهــد .بــا ایــن مالحظــه ،نوشــتار پیــش رو میکوشــد پاســخ ایــن پرســش را بــا روش
تحلیلی_توصیفــی و بــا رویکــرد قرآنــی و حدیثــی بررســی کنــد تــا آثــار ســوء تربیتــی و فرهنگی ایــن پدیدهی
غیردینــی فــرد و جامعــه را بهمــرور زمــان در خطــر رساشــیبی و ســقوط ق ـرار ندهــد.

روش تحقیق

روش تحقیــق بــه دیــدهی هــدف در ایــن مقالــه توصیفی_تحلیلــی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا بــه
توصیــف و ارائـهی مطالــب موجــود و مــواد اولیــه پرداختــه میشــود و ســپس بــا تحلیــل همـهی یافتههــا،
بــه اســتخراج نتایــج نهایــی میپــردازد .روش گــردآوری مطالــب اســنادی نوشــتاری اســت ،بــه ایــن صــورت کــه
از آیــات ،روایــات ،تفاســیر و منابــع مکتــوب مطالــب موردنیــاز را بهدســت میآوریــم و روش دادهپــردازی
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آمیــزهای تلفیقــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بــا ترکیــب اســناد تاریخــی ،نقلــی ،وحیانــی و عقلــی بــه نتایــج
نهایــی دســت مییابیــم.

پیشینهی پژوهش

بنـا بـر تحقیقـات انجامشـده ،تاکنـون پژوهـش مسـتقلی دراینباره صـورت نگرفته اسـت؛ زیرا مسـئلهی
تجرد زیسـتی بهعنوان یک پدیدهی نوظهور در جوامع روبهگسترش اسـت؛ اما برخی از نویسـندگان بهصورت
کلـی بـه ایـن مسـئله اشـاره کردهاند؛ ازجمله :کتاب نظـام خانواده در اسلام از آقای محمدرضا سـاالری فر که
بهصـورت کلـی اشـارهای بـه موضـوع داشـتهاند؛ مثلاً در ایـن کتاب مینویسـد :بیتوجهی نسـبت بـه ارضای
نیاز محبت یکی از علل ناسـازگاریها و مشـکالت روانی مردم اسـت که همهی نظریهپردازان آسیبشناسـی
روانـی بهعنـوان عاملـی مهـم بـر آن تأکید میکننـد؛ همچنیـن در این کتاب میگویـد :ارضای نیازهای انسـان
در سلامت روانی و جسمانی او مؤثر اسـت ...ازدواج و تشـکیل خانواده نیز بهعنوان رضورتی زیسـتی روانی
و اجتامعـی ،ابـزار مناسـبی بـرای زندگـی مرفه و آرام محسـوب میشـود؛ امـا مزیت این پژوهش چنین اسـت
کـه بـه دنبـال بررسـی تخصصـی موضـوع از دیدگاه اسلام هسـتیم که تلاش میگـردد به تبییـن همهجانبهی
آسـیبهای موضوع پرداخته شـود.
«آسیبشناســی خانههــای مجــردی» پایاننامـهی ســطح ســه حــوزهی علمیــه از حســین زاهــدی اســت
کــه در ایــن پایاننامــه بــه مســئلهی مجردزیســتی پرداختهشــده اســت؛ امــا اصــل موضــوع بــه چالشهــای
خانههــای مجــردی میپــردازد؛ ازای ـنرو ،بهصــورت کلــی ،در برخــی از مطالــب بــه آثــار ســوء تجــرد اشــاره
میکنــد .امتیــاز ایــن مقالــه چنیــن اســت کــه بهصــورت منســجم و جامــع بــه مســئلهی تجــرد و آثــار ســوء
آن از دیــدگاه آیــات و روایــات میپــردازد.
مقال ـهی «آســیبهای فــردی زندگــی مجــردی» از کریــم دژب ـرار اســت و نویســنده در ایــن مقالــه ،بــه
آســیبهای فــردی از دیــدگاه منابــع اســامی و علــوم اجتامعــی پرداختــه اســت ،درحالیکــه مــا میکوشــیم
بــه دو بعــد فــردی و اجتامعــی آســیبهای تجــرد زیســتی بپردازیــم؛ ازایـنرو ،تحقیــق پیــش رو بهصــورت
جامــع و منســجم ،بــه همـهی ابعــاد آثــار ســوء تجــرد میپــردازد.

مفهو مشناسی

 .1تجرد
تج ــرد ،مص ــدر و ب ــه معن ــای برهن ــه ک ــردن و عری ــان ش ــدن از لب ــاس ،همچنی ــن ب ــه معن ــای هم ــر
نداشـــن اســـت (طریحـــی ،1416 ،ج  ،3ص 24؛ راغـــب ،1412 ،ص 191؛ فیومـــی ،بیتـــا ،ج  ،2ص 96؛
ابنف ــارس ،1404 ،ج  ،1ص  .)452معن ــای مــرادف آن یعن ــی تج ــرد نی ــز در لغ ــت ،مص ــدر و ب ــه معن ــای
بیهم ــر ب ــودن اس ــت (ابنف ــارس ،1404 ،ج  ،4ص 310؛ طریح ــی ،1416 ،ج  ،2ص  )120و ش ــاید معن ــای
اصل ــی آن ه ــان برهنگ ــی از لب ــاس اس ــت؛ ام ــا ازآنجاک ــه در ق ــرآن کری ــم از زن و م ــرد بهص ــورت کنای ــه
بهعن ــوان لب ــاس همدیگ ــر ی ــاد گردی ــده ،از ش ــخص ب ــدون هم ــر نی ــز ب ــه مج ــرد تعبی ــر ش ــده و ای ــن
ـاس لَ ُهــنَّ» (بق ــره)187 :؛ بنابرای ــن ،احت ــال
ـم َو أَنْ ُت ـ ْ
ـاس لَكُ ـ ْ
ـم لِ َب ـ ٌ
اصط ــاح اس ــتقرار یافت ــه اس ــتُ «:ه َّن لِ َب ـ ٌ
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دارد وج ــه تس ــمیهی ف ــرد «ب ــدون هم ــر» ب ــه «مج ــرد» ناش ــی از ای ــن تعبی ــر قرآن ــی درب ــارهی هم ـران
اس ــت.
 .2آثار سوء
منظــور از آثــار ســوء روشــن اســت؛ امــا چنانچــه در ترکیــب بــا تجرد/تجردگرایــی اســتفاده شــود ،مـراد
از آن ،مجموعــهای از پدیدههــای منفــی و نامطلــوب فــردی و اجتامعــی اســت کــه بــه ســبب اجتنــاب
از انتخــاب همــر و تشــکیل نهــاد خانــواده ،بــر فــرد و یــا اجتــاع مرتتــب میگــردد؛ بــه عبــارت دیگــر،
آثــار ســوء تربیتــی عبــارت از مواجــه شــدن بــا پدیدههــای ذیــل اســت :مجموع ـهای از پیامدهــای نــاروای
تربیتــی بهمنظــور کاهــش تربیــت معنــوی ،از میــان بــردن فضایــل و ایجــاد رذایــل اخالقــی ،دگرگــون کــردن
اســتعدادهای آدمــی و منحــرف کــردن از رســیدن بــه هــدف مطلــوب تربیتــی و تکامــل انســانی کــه تجــرد در
فــرد ،خانــواده و جامعــه بــه بــار مـیآورد.

 .1آثار و پیامدهای نامطلوب تجرد

پیامدهــای نامطلــوب تربیتــی تجــرد کــه در نصــوص دینــی مــورد توجــه و ترصیــح قـرار گرفتهانــد ،ارشــاد
بــه ایــن واقعیــت ملمــوس اســت کــه بــدون تشــکیل خانــواده و زندگــی در کانــون گــرم آن ،زندگــی فــردی
و اجتامعــی انســان در معــرض انــواع فســاد و بحـران قـرار دارد کــه میتــوان آنهــا را در دو بعــد فــردی و
اجتامعــی شناســایی و بررســی کــرد:
 .1 .1آثار نامطلوب فردی
از آثار سوء تربیتی تجرد و نامطلوب آن در بعد فردی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1 .1 .1تکامل نداشنت دین
شــارع مقــدس ازدواج را مایــهی تکمیــل دیــن و امتــام عبــادت معرفــی کــرده اســت .ابنعبــاس از
ـال ابْـ ُن َع َّبـ ٍ
ـال َر ُسـ ُ
ـاس قَـ َ
پیامــر(ص) نقــل میکنــد کــه فرمــود« :قَـ َ
ـك َحتَّى یَتَـ َز َّو ج
ـك ال َّن ِاسـ ِ
ـول اللَّـ ِه(ص)َ :ل یَ ِتـ ُم ن ُُسـ ُ
(احســایی ،1405 ،ج  ،3ص )290؛ عبــادت عابــد تــا ازدواج نکــرده اســت ،کامــل منیگــردد».
مطابـق روایـت ،ازدواج کاملکننـدهی عبـادت شمردهشـده و بـدون آن عبـادت ناقـص و نامتام اسـت .راز
نامتامـی عبـادت بـدون ازدواج آن اسـت کـه غالبـاً شـهوت بر نفس غلبه میکنـد و قلـب را از عبادت منرصف
میسـازد و ازایـنرو ،تـا دل فـارغ از امیال نگردد ،عبادت متام منیشـود (غزالی ،1386 ،ج  ،2ص  .)47بر اسـاس
تقریـر «مهـذب االحـکام» ،ازدواج ازآنرو در تکمیـل دیانـت فرد نقـش دارد که با فضیلتترین نهاد در سـنت
پیامبر(ص) اسـت و کسـی کـه نسـبت بـه آن سـهلانگاری و اهمال کند ،نسـبت بـه اعظم سـنتها بیاعتنایی
کـرده اسـت« :و الظاهـر أ ّن مـراده :الیكمـل نسـك الناسـك حتـى یتـز ّوج ،ألن التـز ّوج أفضـل السـنن و الیكون
نسـك الناسـك كامال مـع إهامله أعظم السـنن» (حلـی ،1407،ج  ،3ص .)165
افــزون بــر روایــات تکمیــل دیــن بــا ازدواج ،روایــات دربــارهی تشــویق و ســفارش بــه ازدواج فــروان
هســتند .مفــاد ایــن روایــات درمجمــوع ،اهمیــت ازدواج از دیــدگاه دینــی را روشــن میکنــد و گویــای آن
اســت کــه ازدواج در ســامت و کــال دیــن نقــش دارد.
(ع)
در روایـت دیگـر ،امـام صـادق(ع) قضیـهای را نقـل میکند که مردی بـه حضور پدرش امام باقـر رشفیاب
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شـد و امـام فرمـود :هرکـس زن نداشـته باشـد ،همهی دنیایی کـه دارد و حتـی عبـادات او ارزش الزم را ندارد:
« َعـنِ ابْـنِ الْقَـ َّدا ِح َعـ ْن أَبِـی َع ْب ِـد اللَّـ ِه ع ق ََالَ :جـا َء َر ُج ٌل إِ َل أَبِـی َع ْب ِد اللَّـ ِه(ع) فَق ََال لَ ُه َه ْـل ل ََك ِم ْن َز ْو َجـ ٍة فَق ََال
ـت لِی َز ْو َج ٌة ث ُ َّم ق َ
َل فَق َ
َـال ال َّركْ َعتَانِ یُ َصلِّیه َِم
ـی ال ُّدنْیَـا َو َما ِفی َهـا َو أَنِّی ب ُِّت لَیْلَ ًة َو لَیْ َس ْ
َـال أَبِـی َو َمـا أُ ِح ُّ
ـب أَ َّن لِ َ
َ
ِ
ُمتَـ َز ِّو ٌج أفْضَ ُـل مـ ْن َر ُجـلٍ َعـ َز ٍب یَقُـو ُم لَیْلَ ُه َو یَ ُصـو ُم نَ َها َره (ابنبابویـه ،1413 ،ج  ،3ص )384؛ مـردی پیش پدرم
آمـد و پـدرم از او پرسـید :آیـا همسر داری؟ عـرض کـرد :نه .پـدرم به او گفت :دوسـت ندارم دنیـا و هر آنچه
را در آن اسـت ،داشـته باشـم؛ اما یک شـب را بخوابم ،ولی همرس نداشـته باشـم .بعد فرمود :دو رکعت منازی
کـه مـرد متأهـل بخوانـد ،بهرت اسـت از مرد مجردی که شـب را به عبـادت و روز را به روزهداری سـپری کند».
ـال َر ُسـ ُ
در مــورد دیگــر از پیامــر(ص) روایتشــده اســت« :قَـ َ
ـول اللَّـ ِه(ص) َمـ ْن ت َـ َز َّو َج أَ ْحـ َر َز نِ ْصـ َـف ِدی ِنـ ِه َو
ـث آ َخـ َر فَلْیَتَّــقِ اللَّـ َه ِفــی ال ِّن ْصـ ِ
ِفــی َح ِدیـ ٍ
ـف ْال َخـ ِر أَ ِو الْبَا ِقــی (كلینــى ،1429 ،ج  ،5ص )328؛ کســی کــه ازدواج
کنــد ،نصفــی از دیــن خــود را محکــم نگهداشــته اســت و در نگهــداری نیمــهی دوم بایــد تقــوا پیشــه کنــد».
آنچــه از ایــنروایــت برداشــت میشــود ،اینکــه دیــن فــرد مجــرد محکــم نیســت و هرلحظــه در خطــر
حملـهی شــیطان قـرار دارد .دلیــل اســتفاده از ایــن تعبیــر کــه نصــف دیــن بــا ازدواج حفــظ میگــردد ،ایــن
اســت کــه انســانها بیشــر بــه دو علــت بــه گنــاه و خطــا کشــیده میشــوند و دی ـنداری آنــان آســیب
میبینــد :نخســت ،شــهوات نفســانی و دوم ،تأمیــن نیازهــا بـرای خــوراک و پوشــاک .معلــوم اســت کســی کــه
ازدواج میکنــد ،نیمــی از نیازهــای خویــش را تأمیــن کــرده اســت و آنچــه باقــی میمانــد ،نیــم دیگــر آن
اســت کــه بایــد آن را بــا کار و تــاش و تعهــد بــه ارزشهــای دینــی تأمیــن کنــد (بحرانــی ،1405 ،ج  ،23ص .)9
 .2 .1 .1نقص در تربیت
در امتــداد رشــد جســمی ،دو نــوع جاذبـهی فطــری معنــوی و جاذبـهی جنســی ،بهویــژه در دوره جوانــی
پدیــدار میگــردد .بــر اســاس حکمــت و مصلحــت الهــی ،وجــود هــر دو جاذبـهی بــاال بـرای تکامــل و تربیــت
انســان الزم و رضوری اســت .ازدواج راه صحیــح ارضــای ایــن دو جاذب ـهی تکوینــی اســت کــه اف ـراد مجــرد
غالبـاً منیتواننــد ایــن غرایــز را از راه صحیــح آن اشــباع کننــد؛ پــس دومیــن اثــر ســوء تجــرد نقصــان در تربیت
اســت کــه شــخص بــدون همــر گرفتــار اضط ـراب ،بحرانهــا و هیجانــات روحــی اســت و آرامــش الزم را
ـم
نــدارد .ایــن موضــوع ب هرصاحــت در ایــن آی ـهی رشیفــه مطرحشــده اســتَ « :و ِم ـ ْن آیاتِ ـ ِه أَنْ َخلَـ َـق لَكُـ ْ
ِمـ ْن أَنْف ُِسـك ُْم أَزْواجـاً لِ َت ْسـكُ ُنوا إِلَ ْیهــا» (روم .)21:عبــارت «لِ َت ْسـكُ ُنوا إِلَ ْیهــا» بــه ارضــای صحیــح غرایــز جنســی
ـاس لَ ُهـنَّ» (بقــره )187 :ایــن اســت کــه تجــرد
ـم َو أَنْ ُتـ ْ
ـاس لَكُـ ْ
ـم لِ َبـ ٌ
اشــاره دارد .همچنیــن پیــام آیـهی « ُهـ َّن لِ َبـ ٌ
موجــب میشــود غرایــز فطــری و جنســی زن و مــرد در مســیر غلــط قـرار بگیــرد؛ زیـرا درواقــع ،افـراد مجــرد
عــاری از پوشــش و عفــاف هســتند و همــر انســان را در برابــر امــواج و طوفــان گناهــان حفــظ میکنــد؛
بهعبارتدیگــر ،دورى از لبــاس مایـهى رســوایى اســت ،دورى از ازدواج و همــر نیــز گاهــى ســبب انحـراف
و رســوایى انســان مىگــردد (قرائتــی ،1388 ،ج  ،1ص .)292
 .3 .1 .1نداشنت آسایش
بـر اسـاس نـص قـرآن کریـم ،یکـی از آثـار سـوء تجرد ،نداشتن آسـایش و راحتـی انسـان اسـت .از دیدگاه
رشع ،همرس مایهی آرامش و آسـایش انسـان اسـتَ « :و ِم ْن آیاتِ ِه أَنْ َخل ََق لَك ُْم ِم ْن أَنْف ُِسـك ُْم أَزْواجاً لِ َت ْسـكُ ُنوا
ُـم َمـ َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة» (روم .)21 :روشـن اسـت زندگیای که در آن آرامـش ،مودت و مهربانی
إِلَ ْیهـا َو َج َع َـل َب ْی َنك ْ
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نباشـد ،تلـخ و ناراحتکننـده اسـت و ارمغـان ازدواج تشـکیل کانون محبـت و گرم خانواده اسـت .این محیط
بستر زندگـی اجتامعـی انسـان اسـت و انسـان بـدون ارتباط با اجتماع ،در انزوا اصلاً منیتوانـد زندگی کند و
دوم ،بـدون خانـواده منیتوانـد زندگی آرام و با مهر و محبتی داشـته باشـد .مطابق برخی از روایات ،سـه چیز
وسـیلهی آرامـش مؤمن بیانشـده اسـتَ « :عن أبِی عبدالله(ع) قـال� :ث َ َلث َ ٌة لِلْ ُم ْؤ ِمـنِ ِفی ِه َّن َرا َحةٌَ ...و ا ْمـ َرأَ ٌة َصالِ َح ٌة
ت ُ ِعی ُنـ ُه َع َلى أَ ْمـ ِر ال ُّدنْ َیـا َو ْال ِخ َر ِة( »...مجلسـی ،1404 ،ج  ،100ص  )218که یکی از آنها ،همرسی اسـت که او
را در امـر دنیـا و آخـرت یـاری میکند .مضمون روایـت تأییدکنندهی آیهی  21روم اسـت.
نبــود همــر آرامــش را از وجــود انســان ســلب میمنایــد و اســباب اضط ـراب ،نگ ـراىن ،غــم و غصــه،
دلهــره و در یــك كلمــه نبــو ِد امنیــت رواىن را فراهــم مــیآورد ،درحالیکــه ازدواج طغیانهــا را تعدیــل
میکنــد ،نفــس رسکــش آدمــی را آرام میســازد ،روح پرتالطــم جــوان را آرامــش میبخشــد و در پیشــامدها و
نامالیــات ســپر قــوی و پناهــگاه فکــری و روانــی انســان اســت (مظاهــری ،1387 ،ج  ،2ص .)167
 .4 .1 .1کنار گذاشنت راه انبیا
ازدواج یکــی از تعالیــم انبیــا و ســنت قطعــی ایشــان اســت؛ ازایـنرو ،همــواره بــه آن گوشــزد منودهانــد.
بــر اســاس ایــن ،اگــر تجــرد جایگزیــن ازدواج شــود ،عمـاً بــا تعالیــم و ســنت انبیــای عظــام مخالفــت شــده
اســت .معنــای ایــن ســخن آن اســت کــه انســان مجــرد بــا تــرک ازدواج ،بهنوعــی خــود را از طریــق هدایــت
و ســعادت منحــرف ســاخته و بــا دوری از ســنت انبیــا ،بــاب تکامــل و هدایــت را بــه روی خــود بســته اســت
و بــه ســوی بیبندوبــاری و شــهوت ســوق داده میشــود کــه نتیج ـهی آن چیــزی جــز هالکــت و نابــودی
انســان نیســت؛ ازایـنرو ،هــرگاه تجــرد ایــن آثــار را بــه دنبــال داشــته باشــد ،میتــوان به حرمــت تــرک ازدواج
حکــم کــرد .چنانکــه در روایــات آمــده اســت تــرک ازدواج رسپیچــی از ســنت و ســیرهی انبیــا و بازمانــده
از حــق اســت (مجلســی ،1404 ،ج  ،100ص  )220و در روایتــی کــه مضمــون آن میــان فریقیــن مــورد اتفــاق
اســت ،ازدواج از ســنتهای پیامــر(ص) معرفــی شــده اســت و کســانی کــه عمــدا ً از آن رسپیچــی کننــد ،توبیــخ
ـس ِم ِّنــی (کلینــی ،1407 ،ج  ،5ص )496؛
شــده و پیامــر از آنــان تــری جســته اســت« :فَ َمـ ْن َر ِغ َب َع ْن ُسـ َّن ِتی فَلَ ْیـ َ
هرکــس از ســنت مــن رو برگردانــد ،از پیــروان مــن نیســت ».صاحــب جواهــر معتقــد اســت کــه خــود ایــن
روایــت متفــق بیــن فریقیــن اســت( .نجفــی ،1367 ،ج  ،29ص .)12
در برخـی روایـات ،بهجـای سـنت ،تعبیـر بـه فطـرت شـده اسـت و بعیـد هـم نیسـت کـه هـر دو تعبیر
درسـت باشـد و سـنت ازدواج بخشـی از فطرت نبوی باشـدَ « :ع ْن أَبِی َع ْب ِد اللَّ ِه(ع) ق ََال :ق ََال َر ُس ُ
ـول اللَّ ِه ص َم ْن
َاح» (حر عاملـی  ،1409ج  ،20ص .)107
ـب أَ ْن یَكُـو َن َع َلى ِفطْ َرتِـی فَلْ َی ْس َ َّ
تن ب ُِسـ َّن ِتیَ -و إِ َّن ِم ْن ُسـ َّن ِت َی ال ِّنـك َ
أَ َح َّ
بهطــور طبیعــی ،اتفــاق فریقیــن بــر مضمــون واحــد و نیــز روایــات متفرق ـهی دیگــر در ایــن زمینــه
منیتوانــد تصادفــی باشــد .الزمـهی ایــن تحلیــل ،اطمینــان بــر صــدور حدیــث و اهمیــت ازدواج در ســنت و
ســیرهی مبــارک پیامــر مکــرم اســام(ص) و بلکــه پیونــد مســتحکم آن بــا فطــرت نبــوی اســت.
 .5 .1 .1محرومیت از یکی از بهرتین نعمتهای الهی
ِ
امـام صـادق(ع) در جـواب از ایـن پرسـش که کـدام لذت از همه بهرت اسـت ،فرمـودَ « :ع ْن َعل ِّی بْنِ َح َّسـا َن
َعـ ْن بَ ْع ِ
ـض أَ ْص َحا ِب َنـا ق َ
اس ِفی ال ُّدنْ َیـا َو ْال ِخ َر ِة ِبلَـ َّذ ٍة أَك َ َْث لَ ُه ْم
َـال :أَلَ ُّذ الْ َشْ ـ َیا ِء ُم َباضَ َع ُة ال ِّن َسـا ِء» و یا « َما تَلَـ َّذ َذ ال َّن ُ
ِمـ ْن لَـ َّذ ِة ال ِّن َسـا ِء»؛ مجامعـت کـردن بـا همسر از همهچیز لذیذتر اسـت .مـردم در دنیا و آخـرت از هیچچیز
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بـه انـدازهی روابط جنسـی لـذت منیبرند (حـر عاملـی ،1409 ،ج  ،20ص  23و ج  ،7ص .)67
بــا ایــن توصیــف ،یکــی از آثــار ســوء تجــرد محــروم شــدن از ایــن نعمــت الهــی اســت کــه عواقــب آن
موجــب وارد آمــدن آســیبهای روحــی و اخالقــی بــه انســان و بازمانــدن او از تکامــل اســت.
 .6 .1 .1مرگ سوء
مــرگ اف ـراد مجــرد در روایــات ،بــه بدتریــن مرگهــا لقــب گرفتــه اســت .انســان مجــرد هنــگام جــان
دادن ،بــا بدتریــن حالــت خــدای متعــال را مالقــات میکنــد و بــا بدتریــن وجــه از دنیــا مــیرود .در روایــت
ـال َر ُسـ ُ
ـال قَـ َ
آمــده اســتَ « :ع ـ ْن ُم َح َّمـ ٍـد الْ َ َص ـ ِّم َع ـ ْن أَ ِبــی َع ْبـ ِـد اللَّ ـ ِه ع قَـ َ
اب
ـول اللَّ ـ ِه(ص)ُ :رذ َُال َم ْوت َاكُ ـ ُم الْ ُع ـ َّز ُ
(مجلســی ،1404 ،ج  ،100ص )220؛ پسـتترین مــردگان شــا افـراد مجــرد هســتند»؛ و در روایــت دیگــر آمــده
اســت« :بدتریــن و رشیفتریــن مــردگان شــا مجردهــا هســتند .اگــر قـرار بــر ایــن بــود کــه مــردگان مجــرد بــه
دنیــا برگردنــد ،هرآینــه ازدواج میکردنــد» (فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج  ،2ص 374؛ نــوری ،1408 ،ج  ،14ص .)157
(ص)
در روایتــی از پیامــر(ص) آمــده اســتَ « :وقَـ َ
س ُه أَ ْن یَلْ َقــى اللَّ ـ َه طَا ِه ـرا ً ُمطَ َّه ـرا ً فَلْیَلْ َق ـ ُه
ـی َم ـ ْن َ َّ
ـال ال َّن ِبـ ُّ
ِب َز ْو َجـ ٍة( ...ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص )385؛ هرکــس کــه دوســت دارد خــدا را پــاک و پاکیــزه مالقــات کنــد،
پــس بایــد بهوســیلهی همــرش مالقــات کنــد»؛ یعنــی ازدواج منایــد تــا خــدای متعــال را پــاک و طاهــر
مالقــات کنــد .آنچــه در لحظــه جــان دادن بــه انســان کرامــت و عــزت میبخشــد ،ازدواج کــردن اســت .تجــرد
در ایــن عــامل حتــی تــا لحظـهی رفــن از دنیــا هــم مایـهی رس افگندگــی اســت.
 .7 .1 .1ترویج و بسط معاصی
یکـی از آسـیبهای سـوء تربیتـی تجـرد ترویـج فرهنـگ گنـاه و معصیـت اسـت .در اثـر تجـرد ،غریـزهی
جنسـی در مسـیر طبیعـی خـود قـرار منیگیـرد و فـرد را بـه انحـراف و ارتـکاب گنـاه وامـیدارد و زمینـهی
سـایر معاصـی را بـرای وی فراهـم مـیآورد .ایـن امـر رونـد تربیتپذیـری را مختـل میسـازد و بهتدریـج فرد
را از مسـیر هدایـت خـارج میسـازد .بـا نـگاه دقیـق بـه آثـار نامطلوب بـاال ،باید گفـت تجرد بهمـرور پردهی
عصمـت را مـیدرد و مسـیر را بـرای گنـاه و معصیـت مهیا میسـازد؛ ازاینرو ،پیامرب به شـخصی کـه ارصار بر
مجـرد مانـدن داشـت ،فرمـود« :ازدواج کـن؛ زیـرا اگر مجرد باشـی ،تو از گناهـکاران هسـتی»؛ و درجای دیگر
ـول اللَّـ ِه ص ق َ
فرمودنـدُ « :رو َِی أَ َّن َر ُس َ
اب (نورى ،1408 ،ج  ،14ص 155؛ مجلسـی،1406 ،
َـال :أَك َ ُ
ْثر أَ ْهلِ ال َّنـا ِر الْ ُع َّز ُ
(ص)
ج  ،8ص )86؛ از رسـول خـدا روایـت شـده اسـت کـه بیشترین اهـل آتـش جهنم ،مجردها هسـتند».
 .8 .1 .1از نفرینشدگان
لعــن و نفریــن در رشع مقــدس در مــوارد بســیار مهــم و حســاس بهکار رفته اســت .صاحــب مجمعالبیان
معتقــد اســت لعــن کســی که مســتحق عــذاب نباشــد ،جایــز نیســت (طــرىس  ،1372ج  ،2ص )135؛ بنابراین،
در مــوارد محــدودی ماننــد کســانی کــه حــق را انــکار کننــد (ک ّفــار ،منافقــان ،ســتمکاران و ناقضیــن پیــان)
واژهی لعــن و نفریــن اســتعامل شــده اســت (بقــره ،159 :توبــه ،68 :رعــد ،25 :غافــر ،52 :فتــح)6:؛ همچنیـن
دربــارهی کســی کــه ازدواج منیکنــد نیــز واژهی لعــن بـهکار رفتــه اســت« :قــال رســولالله(ص) :أربعــة یلعنهــم
اللــه مــن فــوق عرشــه و یؤ ّمنــون املالئکــة رجــل یتح ّفــظ نفســه؛ و ال یتــز ّوج و ال جاریــة لــه کیــا یکــون لــه
ولــد (نــوری ،1408 ،ج  ،14ص )156؛ خــدای متعــال از بــاالی عــرش چهــار گــروه را مــورد لعــن و نفریــن قـرار
میدهــد و مالئکــه بــر ایــن لعــن آمیــن میگوینــد .ازجمل ـهی آن گــروه ،کســانی هســتند کــه بــه خاطــر
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آنکــه صاحــب فرزنــد نشــوند ،ازدواج منیکننــد و همچنــان مجــرد باقــی میماننــد»؛ بنابرایــن ،یکــی از آثــار
ســوء تجــرد آن اســت کــه فــرد مجــرد مــورد لعــن خــدای متعــال ق ـرار گرفتــه اســت؛ ازای ـنرو ،روایــت بــر
حرمــت یــا دسـتکم کراهــت شــدید تجــرد داللــت دارد.

 .2آثار نامطلوب اجتامعی

تجــرد عــاوه بــر آثــار ســوء تربیتــی در بعــد فــردی ،در بعــد اجتامعــی نیــز آثــار ســوئی برجــا میگــذارد
کــه در ادامــه بهاختصــار بررســی میشــود.
 .1 .2ترویج فساد در اجتامع
با شـیوع تجرد ،آثار و پیامدهای سـوء اجتامعی و مشـخصاً فساد اجتامعی رواج مییابد و بهمرور نهادینه
میشـود .تجردگرایـی بـا کنـار نهـادن ازدواج ،راه را بـرای برقـراری روابـط نامشروع و خـارج از چارچوبهای
رسـمی فراهم میسـازد و در عمل ،موجب گسترش فسـاد و فحشـا میان زنان و مردان میگردد.
زن مجـرد خـود را در محیـط اجتماع آزاد و رهـا میبینـد و از سـوی دیگـر ،هیجانات جنسـی و شـهوانی
بهصـورت طبیعـی بـه او فشـار مـیآورد و ایـن امـر درنهایـت ،سـبب ارتباط با نامحـرم و از دسـت رفنت عفت
و پاکدامنـی او میشـود .دختری کـه عفـت را از دسـتداده و بهآسـانی لذائـذ و کامیابـی را بـدون هیـچ
قیدوبنـدی چشـیده اسـت و دنبـال تنـوع و لذتگرایـی اسـت ،هیچوقت تـن بـه ازدواج منیدهـد .در روایت
آمـده اسـت« :الْ ِعفَّـ ُة َرأْ ُس ك ُِّل َخیْرٍ»(آمـدی ،1366 ،ص )256؛ یـا «الْ ِعفَّـ ُة تُضَ ِّع ُف الشَّ ـ ْه َوةَ» (همان ،ص )255؛
پـس بیعفتـی رسمنشـأ همـهی بدیهـا اسـت و شـهوت را تقویـت میکند.
بیعفتی در میان زنان بهنوعی از رقابت بیپایان در نشان دادن اندام و تحریک مردان هوسباز تبدیل
میشود که ارمغانی جز ترویج فساد و آلوده ساخنت روح و روان جوانان ندارد ،درحالیکه آنچه زن را از
بیعفتی حفظ میکند ،شوهردار بودن است .شوهر مانند حصار ،محافظ زن است؛ ازاینرو ،به زنی که با
ازدواج عفت خود را حفظ میکند ،محصنه اطالق میشود (قرشی ،1412 ،ج  ،2ص  .)149گفتنی است امکان
دارد زنی در عین تجرد ،عفت خود را هم حفظ کند؛ اما در جامعهی امروزی این کار سخت شده است.
مــرد مجــرد نیــز بهنوعــی دیگــر در ترویــج فســاد اجتامعــی دخیــل اســت .وی بــه ســبب تحتفشــار
ق ـرار گرفــن هیجانــات جنســی بــا از دســت دادن حمیــت و غیــرت ،در برابــر هــر فســق و فجــوری رس
تعظیــم فــرود م ـیآورد و عم ـاً بــه ترویــج فســاد کمــک میکنــد .بیغیــرىت دیــنِ ،عــرض ،اوالد و امــوال را
از انســان میگیــرد و بعض ـاً بــه شهوتپرســتی منجــر میشــود؛ بنابرایــن ،هنگامیکــه همــر ایــن اف ـراد
مورداســتفادهی دیگ ـران ق ـرار میگیــرد ،ناراحــت منیگــردد ،بلکــه احیان ـاً لــذت هــم میبــرد.
مطابــق روایــت «مــا زَىن غَیــو ٌر قَـ ّط» (نهجالبالغــه ،حکمــت  ،)305انســان غیــور هرگــز دامــن خــود را بــه
زنــا آلــوده منیکنــد و راضــی منیشــود کــه دامــن ناموســش هــم آلــوده گــردد .غیــرت از صفــات خداونــد
متعــال ،پیامـران و مؤمنــان اســت (مجلــى ،1404 ،ج  ،20ص .)376
َ
َ
ِ
ِ
ِ
در روایت دیگری ،امام صادق(ع) از آباء بزرگوارش روایت کرده است«:ع ْن أبِی َعبْد اللَّه َع ْن أبِیه ع ق ََال:
ُوس الْ َقل ِْب (حر عاملی ،1409 ،ج  ،20ص )238؛
ق ََال َعلِ ٍّی(ع) إِ َّن اللَّ َه یَغَا ُر لِلْ ُم ْؤ ِمنِ فَلْ َی َغ ْرَ -و َم ْن لَ یَغَا ُر فَ ِإنَّ ُه َم ْنك ُ
خداوند نسبت به مؤمن غیرت دارد که باید باغیرت باشد .دل مرد بیغیرت رسنگون است ».با رسنگونی دل و
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قلب ،زندگی او نیز در حد زندگی حیوانی تنزل پیدا میکند.
اگــر ریشــهی تجردگرایــی خشــكانده شــود ،بخــش مهمــی از فحشــا و فســاد اخالقــى در جامعــه از
میــان خواهــد رفــت .کســانی کــه خواســته یــا ناخواســته ،مقدمــات فرهنــگ تجــرد و دیــر ازدواج کــردن و یــا
فرهنــگ آزادی جنســی را در جامعــه فراهــم مىســازند ،در فســاد و انحرافــات اخالقــى و درنتیجــه ،وزر و
وبــال آن رشیــك و ســهیم هســتند.
 .2 .2گسست نظام خانوادگی
اثـر سـوء دیگـری کـه تجرد در سـطح اجتماع به بار مىآورد ،ازهمپاشـیدگی نظـام خانواده اسـت .با ترک
ازدواج و ارضای غرایز جنسـی از مجرای غیررشعی ،شـخص به تشـکیل خانواده فکر منیکند و اگر خانوادهای
همشـکل گرفتـه باشـد ،بهمـرور ارکان آن فرومیریـزد؛ زیـرا شـخص نیازهـای خـود را در خـارج از محیـط
خانـه تأمیـن میکنـد .درواقـع ،با حاکمیـت روحیهی افسارگسـیختهی لذت طلبـی در جامعه ،بنیـان هر نهاد
رشعـی و عرفـی از هـم میپاشـد کـه نهاد خانـواده نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـت و امروزه ایـن واقعیت را
میتوانـد در غـرب بالعیـان مشـاهده کـرد؛ بنابراین ،در روایات آنقـدر بر امر ازدواج و تشـکیل خانواده تأکید
شـده اسـت کـه حتـی تأخیـر در امـر ازدواج را صلاح منیدانـد تـا نظـام اجتامعی به فسـاد کشـانده نشـود و
حریـم خانوادگـی حفـظ گردد .اینکه رشع نسـبت به فسـاد کشـیده شـدن دختران و پرسان در صـورت تأخیر
در ازدواج ،هشـدار و تنبـه میدهـد ،بـرای حفـظ نظام خانواده اسـت.
 3 .2تهدید امنیت اجتامعی
یکــی از آثــار ســوء تجــرد در ایــن اســت کــه امنیــت و آرامــش را در ســطح خانــواده و جامعــه تهدیــد
میکنــد .روایــت ذیــل بیــان رشایطــی اســت کــه برخــی نادانســته میخواســتند بــا تجــرد و گوشــهگیری،
مســلامنی خــود را معنــا کننــد:
ـال«:إِ َّن �ثَـ َـاثَ نِ ْسـ َو ٍة أَتَ ْیـ َن َر ُسـ َ
َعـ ْن أَ ِبــی َع ْبـ ِـد اللَّـ ِه )ع( قَـ َ
ـت إِ ْح َدا ُهـ َّن -إِ َّن َز ْو ِجــی َل یَأْك ُُل
ـول اللَّـ ِه ص فَقَالَـ ْ
ـبَ -و قَالَـ ِ
اللَّ ْحـ َمَ -و قَالَـ ِ
ـت ْالُ ْخـ َرى إِ َّن َز ْو ِجــی لَ یَ ْقـ َر ُب ال ِّن َســا َء -فَ َخـ َر َج
ـت ْالُ ْخـ َرى إِ َّن َز ْو ِجــی لَ یَشَ ـ ُّم الطِّیـ َ
َ
َ
ـالَ -مــا بَـ ُ
ـر -فَ َح ِم ـ َد اللَّ ـ َه َو أث ْ َنــى َعلَ ْی ـ ِه ث ُـ َّم قَـ َ
َر ُسـ ُ
ـال أقْ ـ َو ٍام ِم ـ ْن
ـول اللَّ ـ ِه ص یَ ُج ـ ُّر ِر َدا َء ُه َحتَّــى َص ِع ـ َد الْ ِم ْنـ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ـب َو
ـب َو َل یَأتُــو َن ال ِّن َســا َء -أ َمــا إِنِّــی آك ُُل اللَّ ْحـ َم َو أشَ ـ ُّم الطِّیـ َ
أَ ْص َحا ِبــی َل یَأكُلُــو َن اللَّ ْحـ َمَ -و َل یَشَ ـ ُّمو َن الطِّیـ َ
(ع)
ـس ِم ِّنــی (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،20ص )107؛ از امــام صــادق
ـب َعـ ْن ُسـ َّن ِتی فَلَیْـ َ
آتِــی ال ِّن َســا َء -فَ َمـ ْن َر ِغـ َ
(ص)
روایــت شــده کــه ســه زن پیــش پیامــر آمدنــد و از شوهرانشــان شــکایت کردنــد .یکــی از آنــان گفــت:
شــوهرم گوشــت منیخــورد .دیگــری گفــت :شــوهرم بــوی خــوش را بــر خــود تحریــم کــرده اســت و ســومی
گفــت :شــوهرم ارتبــاط بــا زنهــا را بــر خــود حـرام منــوده اســت .پیامــر(ص) از خانــه خــارج شــد ،درحالیکــه
ردایــش کشــیده میشــد تــا آنکــه بــه منــر رفــت و پــس از حمــد و ثنــای الهــی فرمــود :چــه شــدهاند
اصحــاب مــن را کــه برخــی گوشــت منیخورنــد ،برخــی از بــوی خــوش اســتفاده منیکننــد و برخــی از زنــان
دوری میکننــد؟ امــا مــن هــم گوشــت میخــورم ،هــم بــوی خــوش اســتفاده میکنــم و هــم بــا زنــان ارتبــاط
میگیــرم و هرکــس از ســنت مــن روبرگردانــد ،از پیــروان مــن نیســت».
پیامــر(ص) متوجــه اســت کــه حفــظ نظــام اجتامعــی درگــرو حفــظ نظــام خانوادگــی اســت و یکــی از
عواملــی کــه بنیــان خانــواده را سســت میکنــد ،کنارهگیــری مــردان از امــور مربــوط بــه روابــط زناشــویی
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اســت؛ زیـرا ایــن امــر خــود موجــب فســاد در بســر خانــواده و ســپس محیــط اجتــاع میشــود؛ بنابرایــن ،از
ســیرهی پیامــر(ص) ممنوعیــت تهدیــد امنیــت خانوادگــی قابلبرداشــت اســت.

نتیجهگیری

در ایـن نوشـتار روشـن شـد ،تجـرد بـه معنـای زندگـی بـدون همسر ،از دیـدگاه قـرآن کریـم و سـنت
اهلبیـت(ع) ،پیامدهـای نامطلـوب متعـددی دارد؛ یعنـی رصفنظر از آنکه بر ازدواج و تشـکیل نهـاد خانواده
تأکید فراوان شـده ،نسـبت به پیامدهای منفی تجرد در آیات و روایات ،هشـدارهای جدی داده شـده اسـت
تـا کسـی بـا انتخـاب اشـتباه ،گرفتار آثار سـوء تـرک ازدواج نگـردد .آثار سـوء این پدیـده آنگونه کـه در آیات
و روایـات مطرحشـده متعددنـد؛ امـا میتـوان آنهـا را به دو دسـته طبقهبندی کـرد؛ در بخشـی از آنها تنها
به شـخص مجرد هشـدار داده شـده اسـت؛ مانند اینکه در رشایط دوری از ازدواج ،صیانت از تدین مشـکل و
بلکـه دیـنداری ناقـص اسـت؛ همچنین بیپروایی نسـبت بـه مسـئلهی ازدواج ،فرایند تربیـت را دچار اختالل
میکنـد .تربیـت مدیریـت اسـتعدادهای وجـودی اسـت و انسـان مجـرد کـه غریزهی جنسـی خـود را نادیده
میگیـرد ،بخشـی از وجـودش را نادیـده گرفتـه اسـت و چنانکـه در قـرآن کریـم ترصیحشـده اسـت ،انسـان
در تجـرد بـه آرامـش هـم نخواهـد رسـید .قـرآن کریـم نهـاد خانـواده را مایـهی آرامـش عنـوان کرده اسـت و
نیـز بـه دلیـل اهمیـت آن در رسنوشـت انسـان ،پیامبر(ص) از ازدواج بهعنـوان سـنت خویـش یاد منوده اسـت.
طبعـاً سـنت ایشـان محـدود بـه ایـن مورد نیسـت؛ اما توجـه معنـادار و ویژهی پیامبر به این موضوع ،نشـان
از پیونـد مسـتحکم آن بـا مجمـوع تعالیـم ایشـان دارد؛ زیـرا یکـی از فلسـفههای وجـودی پیامربی و رسـالت
تبییـن چهارچـوب اسـتفاده از مواهـب دنیوی اسـت و کسـی که با محاسـبات اشـتباه ،تجرد را انتخـاب کرده،
خـود را از یکـی از بهرتیـن نعمتهـای الهـی محـروم منوده اسـت .افـزون بر ایـن پیامدها ،در برخـی روایات،
انسـانهای مجـرد بـه فرجـام سـوء و بدمرگـی هشـدار داده شـدهاند و اینکـه چنیـن افـرادی روز خوشـی در
زندگـی نخواهنـد دیـد؛ زیـرا مطابق برخـی روایات ،افراد مجـرد ازجمله کسـانیاند که بهطور مشـخص ،مورد
نفریـن خـدای متعـال واقعشـدهاند .آثـار باال اگرچـه در زمـرهی پیامدهای نامطلـوب فردی تجرد دسـتهبندی
شـده اسـت؛ امـا درواقـع ،دامنـهی آنهـا محـدود بـه زندگـی شـخصی مجـرد نیسـت ،بلکـه جامعـه را هـم
خواهوناخـواه درگیـر خواهنـد کـرد و بـه دلیـل اهمیـت آن ،در آموزههـای دینـی بـه برخـی از آثـار اجتامعی
آن بهصورت مشـخص نیز انگشـت نهاده شـده اسـت؛ مانند شـیوع فحشـا و فسـاد ،گسسـت نظام خانواده و
آسـیبپذیری امنیت و آسـایش مردم .روشـن اسـت آثار مبارک ازدواج به مهار و تأمین غریزهی جنسـی مهار
منیشـود؛ امـا چنانچـه ایـن غریـزه از طریق مرشوع و مناسـب مهـار نگردد ،هـر گزینهی دیگری جـز به رواج
فسـاد و فحشـا نخواهد انجامید .در برخی روایات از عفت به منشـأ همهی خیرات یادشـده اسـت و معلوم
اسـت در جامعـهای کـه ازدواج مطـرود و متروک میگـردد ،زمینههـای عفت و حیا آسـیب میبینـد و درهای
خیـر و برکـت منسـد میگـردد و در چنیـن رشایطـی ،نهـاد خانـواده پـا نخواهد گرفـت و کمرتین آثـار انحالل
آن انقطاع نسـل و تهدید سـنت حیات انسـانی اسـت.
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