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@العزوف عن الزواج مشكلة للدراسة @
  

  

  ورقـة �حثیـة

  مقدمة إلى

  را�طة العالم اإلسالمى (مؤتمر م�ة الم�رمة العاشر)

  مش�الت الش�اب المسلم فى عصر العولمة
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  مقدمــة :

هبــت عاصــفة العولمــة حاملــة معهــا �عــض الر�ــاح التــى قــد تــؤثر �شــ	ل ســلبى علــى 
الثوابــت األصــیلة فــى عالمنــا اإلســالمى ، والتــى )مثــل الحفــا' علیهــا صــمام أمــن لســعادة 

ل وســعادة لل�شــر�ة 	لهــا �عالم)ــة اإلســالم التــى هــى لتحقیــ1 اإلنســان فــى الــدن)ا واآلخـــرة ، بــ
	رامــة اإلنســان ، وأمنــه واســتقراره ، بإشــ�اع رغ�اتــه وحاجاتــه �شــ	ل ســو3 ، )حقــ1 ســالمة 
الفطـــرة اإلنســـان)ة مـــن خـــالل أطـــر شـــرع)ة قو)مـــة ، والمقدمـــة الطب)ع)ـــة الســـتقرار اإلنســـان 

ة ، والعاطف)ــة ، والجنســ)ة تتحقــ1 مــن وســعادته ، وســالمته النفســ)ة واالجتماع)ــة ، والبدن)ــ
خـــالل مصــارف شــرع)ة تــنظم تلــك اإلشــ�اعات �طــرق ســو)ة قو)مــة ومــن خــالل منظمــات 

  اجتماع)ة قانون)ة شرع)ة .

وعلــــى رأس قائمــــة تلــــك المنظمــــات ، األســــرة ، �ق)مهــــا الدین)ــــة والخلق)ــــة ، وثقافتهــــا 
�شـر3 ، وعلـى قـدر مـا تتمتـع االجتماع)ة ، حیث إنهـا الـرحم االجتمـاعى الحاضـن للولیـد ال

�ه األسرة من سالمة شرع)ة وقانون)ة ، وما تحققـه ألبنائهـا مـن إشـ�اعات سـو)ة ، �قـدر مـا 
  تكون سالمة شخص)ة األبناء ، وسالمة المجتمع .

ة واالجتماع)ــــة هــــو المــــدخل الشــــرعى والقــــانونى إلشــــ�اع الحاجــــات النفســــ) والــــزواج
إن  –الزوجین ، و	ذا تحقی1 دافعـى األبـوة واألمومـة ف)ة والجنس)ة لكال واالقتصاد)ة والعاط

	مـــا أنـــه )حقـــ1 للولیـــد ال�شـــر3 مشـــروع)ة الوجـــود االجتمــــاعى  –قـــّدر هللا لهمـــا اإلنجـــاب 
ـــانونى ،  یتحقـــ1 اســـتمرار النـــوع ال�شـــر3 ، فـــالزواج غا)اتـــه ومقاصـــده نبیلـــة  و�ـــالزواجوالق

  و�التالى إعمـار الكـون .وشر�فة ، فهو ضمان للعفة ، وصون للعرض ، وحفQ للنوع ، 

  حوا تناسلوا فإنى م�اه �	م األمم یوم الق)امة"." تناك

لكـون ًا ل، وٕاعمار اته ، بل وسیلة لحفQ النوع ذوالجنس فى اإلسالم ل)س هدفا فى حد 
�طر�قة مشروعة ، فهو ل)س متعة غر�ز�ة حیوان)ة مجردة ، بـل هـو مـدخل عـاطفى الطـا�ع 

 افتفاعلـت عواطفهمـ اوحدة نفس لذ	ر وأنثـى تالقـت أرواحهمـ ، تفاعلى المشاعر ، مقدماته
، فحّل الحب اإلنسانى الق)مى فى قلبیهما فرغ�ا فـى اسـتمراره ، وٕاعطائـه مشـروع)ة التعبیـر 

  ن فى روح واحدة .ی، ف	انت وحدة النفس �أن صارا روحین فى جسد واحد وجسد
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حرصا علـى تو	یـد 	ـل تلـك وطل�ا للس	ینة واالستقرار الماد3 والعاطفى والجنسى ، و 
العواطف .. 	ان التالقى الجسد3 الجنسى الشرعى �عد مقدمات إنسان)ة الطا�ع من حسـن 
ـــذ	اء المشـــاعر3 ، والتجمـــل الوجـــدانى والجســـد3 ، اســـتجا�ة طب)ع)ـــة  العالقـــة العاطف)ـــة وال

ة آثمــة ، أحضـان شـرع)ة آمنـة ، ال أحضـان مجرمـتلقائ)ـة حانیــة تشـ)ع األمـن واألمـان فـى 
  ع أمل �أن )سفر اللقاء الجنسى عن ولید )	سبهما صفتى األبوة واألمومة.م

را�طـة منطق)ـة شـرع)ة بـین مقـدمات عاطف)ـة وجدان)ـة ، ونتجـة رXان)ـة بنسـل  فالجنس
شــرعى ، وهــذا منطــ1 الشــرع الحنیــف الضــامن لســعادة ال�شــر�ة ـ فهــو فــى نظــر اإلســالم 

تغیـر مسـتقل وحیـد فـى ق)ـام العالقـات متغیر وس)Y فـى شـ�	ة العالقـات الزوج)ـة ، ولـ)س م
  الزوج)ة .

ســلوك فطـــر3 مر	ـــب ، ولـــه مصـــاح�ات ســـلو	)ة ،  والســـلوك الجنســـى فـــى اإلســـالم
ومقیــد �شــر�عة اإلســالم ، و�ــتم فــى إطــار أعــراف وتقالیــد مجتمع)ــة ، إذا مــا تــم فــى إطارهــا 

  . تحققت له جودة اإلش�اع وسو�ته وسالمته ، و�التالى سالمة الشخص)ة وجودتها

وعل)ـــــه ، فـــــإن أ3 محاولـــــة أو أف	ــــــار تحملهـــــا �عـــــض المعط)ـــــات الســـــلب)ة لآلثــــــار 
التكنولوج)ــة / االتصــال)ة / المعلومات)ــة ، حــول جعــل الجــنس الخــام الخــالى مــن المشــاعر 
والمتجرد من العواطف ، والمخالف للشرع اإلسالمى الحنیف والط�ائع اإلنسـان)ة السـل)مة ، 

ى �ال ، وٕاشاعة �عض األف	ار الالعقالن)ة حول الزواج ، مع واعت�ار الزواج نظام اجتماع
تقــد)م نمــاذج ســال�ة وصــور مر�ضــة مــن التــزاوج الســر3 ، مــع إتاحــة فــرص عــرض نمــاذج 
غیــر شــرع)ة لإلشــ�اع ، وخبــرات جنســ)ة ســال�ة عبــر تكنولوج)ــا االتصــاالت المتقدمــة �مــا 

علـى إهاجتهــا وٕاثارتهـا �شــ	ل لـدیها مــن إبهـار جـــاذب یتالعـب �الرغ�ــات والغرائـز ، و)عمــل 
 وغیر منض�Y ، فتندفع محطمة الضوا�Y الشرع)ة غیر م�ال)ة �عرض أو دین ، أو خل1 أ

  تقالید ، فتلك من المخلفات الرجع)ة للماضى المتخلف من وجهة نظرهم !!

ولألســف ، فقــد صــاحب ذلــك ضــغ̀و اقتصــاد)ة ، متمثلــة فــى األوضــاع االقتصــاد)ة 
ى بلـدان العـالم اإلسـالمى ، إضـافة إلـى مفـاه)م وتقالیـد ضـاغطة الصع�ة لمعظم الشـ�اب فـ

، وتكـالیف  تتنافى مع )سر اإلسالم وسماحته ، مثل المغـاالة فـى المهـور ومـؤخر الصــداق
  �اع الحاجات االقتصاد)ة لألسرة .. الزواج ، والعجز عن إش
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اإلسـالمى وفى ظل تلك المتغیرات واألزمات التـى )	ابـدها معظـم الشـ�اب فـى العـالم 
ــــى الضــــغ̀و النفســــ)ة  ــــة ومشــــ	التها ، إضــــافة إل ــــ)م والعمــــل وعوائــــده ، وال�طال ، فــــى التعل
واالجتماع)ة ، وضعف مستو3 التدین ، وجد �عض الش�اب أن ما تقدمه العولمة من طرح 
ســلبى فــى مجــال الــزواج والجــنس هــو المخــرج 	بــدیل ســهل المنــال : فالممارســات الجنســ�ة 

نفــ1 الــزواج ومشــ	الته ، و�التــالى فــال حاجــة بهــم إلــى الــزواج  غیــر المشــروعة مخــرج مــن
  مادام بهذه الصعو�ة ، فالتزاوج بدیل للزواج .

حلت العنوسة على الفت)ات ، وتحـت إلحـاح الرغ)ـة  وحین عزف الش�اب عن الزواج
وفــى نطــاق تلــك المتغیــرات الســال�ة التــى یتعــرض لهــا 	ــال الجنســین ، �حثــت �عضــهن عــن 

 الـذ	ور العـزاب زة الشـرع ، خاصـة والمثیـل المماثـل فـى الظـروف مـن الشـ�ابمتعتها متجاو 
  موجود .

وحــاول مــن لد)ــه �ق)ــة مــن دم مســلم خلقــى أن یتــذرع �مبـــررات ومســم)ات زواجیـــة ، 
فهــذا زواج عرفــى ، وذاك زواج الــدم ، وثالــث زواج ال)	ترونــى ، وهــى ممارســات تزواج)ــة 

  شرع)ة ، طب)ع)ة 	انت أو الكترون)ة .ول)ست زواج)ة ، وتعبیرات جنس)ة غیر 

ومـــن هنـــا أصـــ�حت الحاجـــة ماســـة إلـــى مناقشـــة �حث)ـــة علم)ـــة لقضـــ)ة العـــزوف عـــن 
  الجنس)ة غیر المشروعة ، �قصد : والعالقاتالزواج 

  الكشف عن أهم دوافع العزوف عن الزواج . - ١

غیــر  العالقــاتحــو الممارســات القــة العــزوف عــن الــزواج �االتجــاه نالكشــف عــن ع - ٢
 شروعة .الم

  
 

 الكشف عن داللة الفروق بین مرتفعى ومنخفضى - ٣

  السلوك الدینى .مستو3  •

  العزوف عن الزواج   ) أ(

 الجنس)ة غیر المشروعة العالقاتاالتجاه نحو    ) ب(
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 الخروج ب�عض التطب)قات النفس)ة / الترXو)ة  - ٤

  إلح)اء وتدع)م وتسهیل الزواج واإلش�اع الشرعى للجنس . •

 لسو)ة فى إطار من الشرع القو)م .التنشئة العاطف)ة الجنس)ة ا •

  : مش�لة الدراسة

  تم ص)اغة مش	لة الدراسة فى التساؤالت التال)ة :

  التساؤل األول : 	یف تنتظم دوافع عزوف الش�اب عن الزواج ؟

  التساؤل الثانى : ما عالقة دوافع عزوف الش�اب �العالقات الجنس)ة غیر المشروغة ؟

واع العالقـات الجنسـ)ة غیـر المشـروعة (التفضـیل الجنسـى التساؤل الثالث : 	یـف تنـتظم أنـ

  غیر المشروع) لد3 �عض العازفین عن الزواج ؟

التســـاؤل الرا�ـــع : هـــل یختلـــف االتجـــاه نحـــو العالقـــات الجنســـ)ة غیـــر المشـــروعة �ـــاختالف 

  مستو3 السلوك الدینى ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الزواج فى شر:عة اإلسالم

أول عقد زواج فى الجنة ، حیـث قـال تعـالى  أول نظام اجتماعى تشر�عى ، حیث تم

ــــزواج  ــــث أن ال ــــة) ، حی ــــات الشــــر�عة آلدم (اســــ	ن أنــــت وزوجــــك الجن ــــا لمعط) ــــم ط�ق إذا ت
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فإنـه )	ـون جنـة المـؤمن فـى  -حیـث أن الـدین عنـد هللا اإلسـالم  -السماو)ة وهـى اإلسـالم 
  ـاه .دنی

المش	الت التى تصل 	ما یترتب على مخالفة التعال)م والضوا�Y الشرع)ة العدید من 

الجنس)ة غیر المشروعة ، بل وتصل إلى حد القتل ، حیث شهدت اإلنسان)ة  العالقاتإلى 

أول حادثة قتل فى تار�خها ، حین خالف قابیل إشارات رXه ، وقتل هابیل ل)فـوز �مـن مـال 

  لها قل�ه .

الكـون ن	ون عمارة الكون ، وتتحق1 الخالفـة الراشـدة فـى  �الزواج الشرعىوذلك ألن 

بتنشــئة أبنـــاء شـــرعیین تتحقــ1 لهـــم 	ـــل اإلشــ�اعات العضـــو)ة ، والنفســـ)ة ، واالجتماع)ـــة ، 

خل6فة راشد یبنى والترXو)ة ، واألخالق)ة ، �منهج سماو3 )حق1 التنم)ة ال�شر�ة المسـتدامة، 

، نســـل أبـــو�ن شـــرعیین تالق)ـــا فـــى ظــــالل الشـــرع)ة ، ورX)ـــا  و6عمـــر ، ال یخـــرب وال یـــدمر

ـالل طیب ، وغرسـا فـیهم قـ)م الـدین الحنیـف وأخالق)اتـه ، فـى ظـل أسـرة مسـلمة أبنائهما �ح

على هد)ه فى 	ل أحوالهـا ، تحصـنهم �الـدین ضـد عوامـل تتمنهج �صح)ح الدین ، وتسیر 

واالنحراف األخالقى ، وتقو3 إرادتهم الدین)ة فى االتجاه نحو المعـروف ، والطی�ـات الفساد 

3 مقـــاومتهم الدین)ـــة لمقاومـــة إغــــراءات الشـــهوات والنـــزوات ، والصـــالح مـــن األفعـــال ، وتقـــو 

ــــب علیهــــا �الرضــــا ، واالســــتعانة �الصــــبر  المحرمــــة ، ومواجهــــة الضــــغ̀و الح)ات)ــــة والتغل

  والصالة ، والصوم ، وتحببهم فى االستمتاع �طی�ات الح)اة ...

  .. الزواج فى شر:عة اإلسالمذاك هو 

  النوع اإلنسانى ، فعن طر�قه یتم :أساس الوجود اإلنسانى الشرعى ، و�قاء 

  إكساب الولید ال�شر3 مشروع)ة الوجود االجتماعى القانونى . -

 إش�اع العواطف اإلنسان)ة السام)ة (أنسنة الزواج) . -

 عاطفة الحب اإلنسانى السامى �ق)م الحب وأخالق)اته . -

مـــع ، إشـــ�اع أهـــم وأقـــو3 الـــدوافع الفطر�ـــة وأقواهـــا الـــدافع الجنســـى �طر�قـــة مشـــروعة  -

 للضوا�Y الدین)ة والخلق)ة واألعراف االجتماع)ة . اةمراع

 القانون)ة .عاطفة األمومة واألبوة الشرع)ة  -
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 عاطفة البنوة والشعور �االنتساب واالنتماء األسر3 والمجتمعى . -

 رحمة) . –مودة  –تحقی1 الشراكة العاطف)ة بین الزوجین (س	ن  -

 .سر�ة العطاء والتضح)ة الزواج)ة واألتدع)م ق)م  -

 تدع)م ق)م المسئول)ة الزواج)ة والوالد)ة . -

بنــاء ح)ــاة أســر�ة قو)مــة تؤســس لبنــاء أج)ــال ســو)ة تحقــ1 الخالفــة الراشــدة واإلعمــار  -
 الكونى .

القضـــاء علـــى العنوســـة والعزو�ـــة ومـــا )صـــاحبهما مـــن مشـــ	الت وانحرافـــات ســـلو	)ة  -
 عاطف)ة وجنس)ة .

 تحقی1 العفة والعفاف وصون األعـراض . -

 1 األمن واألمان وتوفیر الشر�ك المساند والداعم ضد تقل�ات الح)اة .تحقی -

الـــزواج أســـاس االســـتقرار النفســـى وســـمة مـــن ســـمات الشخصـــ)ة المتمتعـــة �الصـــحة  -
 النفس)ة .

واإلحجـــام عـــن الـــزواج �شـــ	ل إراد3 عالمـــة مـــن عالمـــات اضـــطراب واخـــتالل بن)ـــة 
 الشخص)ة .

)ــــة التــــى )مــــر بهــــا اإلنســــان إشــــ�اعا ائى تفرضــــه التغیــــرات النمائالــــزواج مطلــــب نمــــ -
 لحاجات ومطالب مرحلة الش�اب �طر�قة سو)ة .

األمـــراض العضـــو)ة الناشـــئة عـــن الممارســـات مـــن التعـــرض ألخطـــار الـــزواج حما)ـــة  -
الجنســـ)ة غیـــر المشـــروعة وخاصـــة األمـــراض الخطیـــرة 	اإلیـــدز ، والـــذ3 أوضـــحت 

أ محـــــ)Y العـــــالم حیـــــث یبـــــداإلیـــــدز ینتهـــــى الدراســـــات والخـــــرائY الصـــــح)ة أن خطـــــر 
 اإلسالمى حیث تش)ع العفة ، والطهر الناتج عن الزواج الشرعى .

یؤد3 الزواج أ)ضا لتحقی1 �عض اإلش�اعات النفس)ة 	التواد ، والتعاضد ، واالنتماء  -
، والطمــوح مــن خــالل  اإلنجـــازاأللفــة ، ، واألمــن النفســى ، واالســتقرار االنفعــالى ، 

ا الحب والتعاون والشــراكة الزوج)ـة ، تأكیـد الـذات مشروعات مستقبل)ة مشتر	ة قوامه
العاطف)ــة / الجنســ)ة / االجتماع)ــة ، الشــعور �الرضــا والســعادة والقــدرة علــى مواجهــة 

 الصعاب فى دعم من الشر�ك ، وأعظم مثال مساندة خدیجة للنبى (دمحم) ملسو هيلع هللا ىلص .
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 –اضـــطراب الـــدور  –زلـــة الع –ال)ـــأس  –الكآ�ـــة  –یـــؤد3 إلـــى التغلـــب علـــى القلـــ1  -
 اإلحساس �الوحدة . –االغتراب  –التشتت 

)ساعد الزواج على تنظ)م الممارسات الح)ات)ة الیوم)ة �ش	ل )حق1 التعـارك الشـر�ف  -
 مع الح)اة ، و�دفع للمز�د من اإلنجازات .

ـــ - وجـــه زواج علـــى تنظـــ)م الـــدخل وتحــــدید أالـــزواج عمل)ـــة اقتصـــاد)ة ، حیـــث )عمـــل ال
 خـار �ش	ل مرشد ، فهو ترشید للح)اة االقتصاد)ة للزوجین .اإلنفاق واالد

  : العـزوف عن الزواج

 –التـــزاوج  –لكـــى یتضـــح هـــذا المفهـــوم ین�غـــى أن نوضـــح مفهـــوم 	ـــل مـــن : الـــزواج 
  العزوف عن الزواج .

  : الزواج

للــزواج مــن  ال ئقــینهــو عمل)ــة اتحــاد عضــو3 ، عــاطفى ، جنســى بــین ذ	ــر وأنثــى 
مـة لتحقیـ1 جـودة الح)ـاة الزوج)ــة مـن خـالل عقـد شـرعى قــانونى )عطــى 	افـة النـواحى الالز 

ح1 استمتاع 	الهما �اآلخر فى إطار من الشرع الحنیف ، و)حـدد لكلیهما حقوق  نللزوجی
علـــــى اآلخـــــر وواج�ـــــات تجاهـــــه ، و)عطـــــى للولیـــــد مشـــــروع)ة الوجـــــود الشـــــرعى القـــــانونى 

ـــا  ـــدین بإشـــ�اع حاجاتـــه وفق ـــزم الوال ـــة وال�شـــر�ة �شـــ	ل  ام	ان)اتهمـــإلاالجتمـــاعى ، و�ل الماد)
)ضــمن ســالمته الجســم)ة ، والعقل)ــة ، والنفســ)ة ، و�رســم ســلو	ه القــو)م مــن خــالل أســالیب 
الرعا)ــة والتنشــئة االجتماع)ــة الســل)مة ، �حیــث )صــیر عضــوًا فــاعًال فــى المجتمــع ، وهــو 

  . Yعمل)ة إنسان)ة ، ودور اجتماعى مقصور على اإلنسان فق

  

  : التـزاوج

ما التزاوج فهو عمل)ـة بیولوج)ـة تكاثر�ـة هـدفها ووسـیلتها اإلشـ�اع الجنسـى المجــرد ، أ
عمل)ــة حیوان)ــة ذات طــا�ع  )	ــون دون أ)ــة ضــوا�Y شــرع)ة أو قانون)ــة أو اجتماع)ــة ، وXــذا 

  غر�ز3 �حت .

  : العزوف عن الزواج



  
 - 9   -  

، أما العزوف عن الزواج فهو عمل)ة إحجــام ورفـض أو انصـراف عـن الـزواج 	ف	ـرة 

أو مشـــروع ، و	ـــدور اجتمـــاعى ، وقـــد )	ـــون العـــزوف اســـتجا�ة إراد)ـــة لعوامـــل داخل)ـــة فـــى 

وال )عتبر التأجیل للزواج ، أو  شخص)ة الفرد ، أو استجا�ة قسر�ة نتیجة ضغ̀و خارج)ة .

عمل)ــة إحجـــام تــأخیر ســن الــزواج لغــرض نبیــل یــتم �عــد تحقیــ1 الــزواج عزوفــا ، بــل )عتبــر 

  غ�ة فى الزواج متى سمحت الظروف .مؤقت ، طالما وجدت الر 

  : دوافع عزوف الش�اب عن الزواج

مــن خــالل ســؤال مفتــوح طرحــه ال�احــث علــى مجموعــات مــن رواد ندواتــه فــى مراكــز 

الش�اب بجمهور�ة مصر العرX)ة ، و	ذا الرائدات الر�ف)ات ، وأط�اء الر�ف ، واألخصـائیین 

ى ندوات األسرة والس	ان ، وش�اب الدعاة النفسیین واالجتماعیین واإلعالمیین المشار	ین ف

رســـات تعلـــ)م الك�ـــار ، وســـ	رتار�ة ، و	ـــذا مدالمشـــار	ین فـــى دورات صـــقل مهـــارات الـــدعاة 

المــرأة العاملــة ، وعضــوات التنظــ)م النســائى �محافظــة الشـــرق)ة ، و�عــض الق)ــادات الشــعب)ة 

  الش�اب)ة ...واإلعالم)ة والثقاف)ة والعلم)ة والدین)ة و والس)اس)ة والتنفیذ)ة 

اذ�ر من وجهة نظرك األس�اب التى تدفع الش�اب للعزوف عـن وهذا السؤال هو .. 

  الزواج ؟

اســــتجا�ة ، وقــــام  ١٠٠٠وقــــد بلــــغ حجــــم االســــتجا�ات التــــى حصــــل علیهــــا ال�احــــث 

  ال�احث بتحلیل تلك االستجا�ات وتصن)فها فى محاور ط�قا لخصائصها ..

ستطالع)ة إلى أهم الدوافع التى تدفع الشـ�اب وقد توصل ال�احث من تلك الدراسة اال

  للعزوف عن الزواج وحددها ط�قا لذلك فى :

، وهـى تلــك التـى تتعلــ1  المحـور األول : دوافــع تتعلـ> �ــاختالل البن6ــة الدین6ـة / الخلق6ــة

ـــدینى ،  النظـــر للشـــعائر والع�ـــادات ، والســـلو	)ات ، و �اضـــطراب الف	ـــر ال

  لزواج .والق)م الخلق)ة المرت�طة �ف	رة ا

  .. وفساد المناخ األسر3  : دوافع تتعل> �اختالل البن6ة األسر:ة المحور الثانى

العالقــات الزوج)ــة بــین الوالــدین  –مــن حیــث : اضــطراب (النشــأة والتكــو�ن 

اضطراب العالقات  –اضطراب العالقات الوالد)ة بین الوالدین واألبناء  –
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طراب العـــام للعالقـــات االضـــ –األخو)ـــة مـــن الجـــنس الواحـــد أو الجنســـین 

  األسر�ة) .

  عدم وضوح وتحدید األدوار األسر�ة . •

 اضطراب القرار األسر3 . •

 فساد المناخ األسر3 . •

 أسالیب التنشئة األسر�ة الخاطئة . •

  : اختالل التنشئة العاطف6ة / الجنس6ة  الثالثالمحور 

وهـــى تلـــك التـــى تتعلـــ1 �ات�ـــاع أســـالیب تنشـــئة عاطف)ـــة جنســـ)ة خاطئـــة ،   

  لك من خالل الممارسات السلب)ة فى : وذ

  الحرمان العاطفى من األم / األب (فقر أمومة / فقر أبوة)  •

 اإلهمال العاطفى من األم / األب ،  •

 التسلY والقسوة فى التعل)مات الخاصة �الجنس والعاطفة .  •

 التدلیل والحما)ة الزائدة واإلش�اع المرضى للحاجات العاطف)ة .  •

 / الجنس)ة السال�ة بین الوالدین .النمذجة العاطف)ة  •

 االستهانة األسر�ة �حرمة العاطفة والجنس . •

 غ)اب الحب السو3 . •

 تدهور مفهوم الح)اء اإلنسانى . •

 ضعف الرقا�ة على السلوك العاطفى/ الجنسى لألبناء . •

 التزمت والتشدد واللین والتساهل . •

 (اإلفرا` والتفر�Y) فى التوج)ه الجنسى . •

 �األبناء وخاصة الجنس المخالف . التعل1 المرضى •

 افتقار األبناء لألمن واألمان العاطفى / النفسى . •

 عدم مساندة األبناء على اجت)از مراحل النمو خاصة المراهقة �سالم  •

 إهمال الفطام النفسى لألبناء . •

  إهمال تنم)ة المسئول)ة الشخص)ة واالجتماع)ة لألبناء .  •
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، وهـى تلـك التـى تتعلـ1  ختالل واضـطراب البن6ـة النفسـ6ة: دوافع تتعل> �ـا الرا�عالمحور 

�اضـــــطراب البنـــــاء النفســـــى ، والســـــالمة النفســـــ)ة ، واضـــــطراب الهو)ـــــة ، 

  واضطراب الدور ، ومعاناة �عض العلل واألمراض النفس)ة .

 فــى مجــال العاطفــة والجــنستتعلــ> �ــاختالل البن6ــة المعرف6ــة المحــور الخــامس : دوافــع 

  عاطف)ة / الجنس)ة) .(اختالل الثقافة ال

  وهى تلك التى تتعل1 �المفاه)م واألف	ار الخاطئة عن :  

العفــة  –الــزواج  –المشــاعر الخاطئــة عــن الحــب  –العواطــف  –الحــب   

  المسئول)ات الزواج)ة . –العرض  –والعفاف 

  المحور السادس : دوافع تتعل> �اختالل البن6ة االقتصاد6ة .

ت االقتصــاد)ة للــزواج والح)ــاة الزوج)ــة وهــى تلــك التــى تتعلــ1 �الممارســا  

  من حیث :

  مستو3 النضج االقتصاد3 للش�اب . •

 الكلفة االقتصاد)ة للزواج . •

 األع�اء االقتصاد)ة للح)اة الزوج)ة . •

 األوضاع االقتصاد)ة الحال)ة للش�اب . •

 الزواج 	معوق للنجاح االقتصاد3 . •

 �عض المهن الدافعة للعزوف عن الزواج . •

  مق)اس فى ضوء تلك المحاور ، هو مق)اس : وقد تم تصم)م

  دوافع العزوف عن الزواج عند الش�اب (إعداد : ال�احث)

  االنع�اسات السلب6ة للعزوف عن الزواج واالتجاه 

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقاتنحو 

ف	ـل شـئ خلقـه هللا �قـدر ، و�هـد3  –حاشا s أن )	ـون عبثـا  –لم )شرع هللا تشر�عا 

وم ، فاs أعلم �أسالیب صالح خلقه "أال )علم من خل1 وهو اللطیف الخبیـر" . للتى هى أق

لــــذا فــــإن ات�ــــاع مــــنهج هللا وشــــر�عته أســــاس صــــالح الفــــرد وســــعادة المجتمــــع ، ومــــن هــــذه 

التشر�عات الزواج الشرعى ، 	ما أن اإلعـراض عـن شـر�عة هللا ومنهجـه سـب�ا لتعاسـة الفـرد 
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وســوء الحــال وعســره ، وخی�ــة  كلــزواج ، حیــث الضــنوشــقائه ، ومــن بینهــا اإلعــراض عــن ا
  فإنه له مع)شة ضن	ا" .. ذ	ر3 المآل وتعاسته "ومن أعرض عن 

الشخصـــى واالجتمـــاعى و�التـــالى فـــإن اإلعـــراض عـــن الـــزواج یـــرت�Y �ســـوء التوافـــ1 
ومعانــاة حالــة مــا �عــد الكــرب الحــاد وغیرهــا مــن االنع	اســات الســلب)ة علــى الفــرد والمجتمــع 

  ل أهمها فى :والتى یتمث

  : االنع�اسات النفس6ة / االجتماع6ة

خاصة مع تقدم العمر ، واضـطراب تئاب والشعور �الوحدة النفس)ة معاناة القل1 واالك
الــدور العــاطفى/ الجنســى ، وتعطــل الــدور الزواجــى ، واألبــو3 ، والشــعور �ضــعف الكفــاءة 

ف)ـة الجنسـ)ة ، وانخفـاض الذات)ة ، وعدم تكامل الشخص)ة ، واضطراب مفهوم الـذات العاط
دافع)ة اإلنجاز .. حیـث یتسـاءل لمـن عوائـد تلـك المعانـاة ؟ ، والشـعور �ـالنقص الحـاد فـى 

إش�اع الحاجات النفس)ة المرت�طة �ـالعطف والتعـاطف ، والـود والمـودة ، والتـراحم ، والحنـو 

قــــائى ، وانخفــــاض مســــتو3 إرادة الح)ــــاة ، ومنهــــا انخفــــاض إرادة ال�قــــاء " فمــــن �حاجــــة ل�

الحــاالت ..  ووجــود3 غیــر3 ، أنــا شــجرة عقــ)م ال أغصــان لهــا" ، 	مــا ورد علــى لســان أحــد

ه مـوتى أو ح)ـاتى ؟ أقـول لـك الورثـة مـن أبنـاء أخـوتى .. أنـا أزرع وتساؤل مر�ر "من )عن)ـ

  فى أرض غیر3 و)حصد غیر الثمار .. وما نابنى غیر التعب والمعاناة " ..

ون قائلیهـا ، ولسـان حـالهم )قـول �عـد فـوات األوان أقوال لمحت دمعـة تترقـرق فـى عیـ

  .. ماذا فعلنا �أنفسنا ؟

وانخفــاض إرادة القــوة والمقاومــة فــى التعــارك مــع الح)ــاة ، ومقاومــة ضــغوطها نتیجــة 

افتقـــاد القـــر�ن الحـــانى المســـاند ، وانخفـــاض مســـتو3 إرادة األمـــل ، فمســـاحة األمـــل قاصـــرة 

تعد3 إلى اآلخر�ن الذین )حلـم لهـم و)حلـم بهـم و)حلمـون الذات)ة وال ت البن)ةومحدودة �حدود 

  معه .. أین هم ؟!  ثم الهروب إلى االستمتاع �معط)ات الح)اة ..

)صــــاحب ذلــــك حالــــة مــــن التقلــــب الوجــــدانى ، واالتجــــاه الســــاد3 أو المــــازو	ى ، أو 

اس الســادومازو	)ة فــى تعبیراتــه العاطف)ــة/ الجنســ)ة ، وفــى عالقاتــه مــع اآلخــر�ن ، واإلحســ
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الداخلى �النقص ، واضطراب الوجدان ، واعتالل وسـقم المشـاعر ، مـع نو�ـات مـن األسـى 
  والحزن ، مع اعتالل واضح فى السالمة النفس)ة .

)صاحب ذلك المیل إلى االنطواء أو االن�سـا` الحـاد ، والشـعور �العزلـة االجتماع)ـة 
ن التفاعـل اإلیجـابى ، وضعف مستو3 العالقات الحم)مة ، وانصراف جمـوع المتـزوجین عـ

معــه ، والشــعور �ضــعف مســتو3 تقبــل اآلخــر�ن لــه ، وعــدم الســماح خاصــة مــن الزوجــات 
 زوجـة أحـدبرفقة أزواجهن له 	)ال یبدد أوقاتهم فى فراغه ، بینمـا أسـرهم تحتـاجهم .. فالـت 

الحــاالت : "ده فاضــى .. إ)ــه اللــى شــاغله .. ا�عــد عنــه ده مــش علــى �الــه حاجــة .. رXنــا 
  على رعا)ة أسرتنا " .. )عیننا

هنــا أنــه "تقاعــد زواجــي  واإلحســاس �عــدم المرغوX)ــة االجتماع)ــة .. وأفضــل مــا )قــال
ل اجتماع)ــا" .. عبــرت عنهــا إحــد3 اب زواجــي وانعــز و ، بــل قــل هــر  وفــك ارت�ــا` اجتمــاعي

عضوات هیئة التدر�س �الجامعة ، ثم هـو مـن وجهـة نظـر اآلخـر�ن غیـر ناضـج اجتماع)ـا 
، تزوج ذاته التـى عشـقها اته العاطف)ة/ الجنس)ة ، أنانى متمر	ز حول ذاته مش	وك فى قدر 

.. قدر علیها ألنه عاجز أن )حب أو ُ)حب من اآلخر�ن فأخذ الطر�1 األسهل وتزوج ذاته 
ألنه أعجز أن )عش1 طرفا آخـر ، ثـم أنـه عـاجز عـن تو	یـد ذاتـه االجتماع)ـة ومـا رآه حــال 

مفهـــوم ذاتـــه المدر	ـــة والواقع)ـــة والمثال)ـــة فـــى صـــورها  	ـــان مأســـاة تر	ـــت انع	اســـاتها علـــى
  العضو)ة ، العاطف)ة ، الجنس)ة ، االجتماع)ة .

  : االنع�اسات السلو�6ة

  على رأس قائمة تلك االنع	اسات :

  : اضطراب السلوك العاطفى/ الجنسى

مغروســــــة فــــــى بنــــــى اإلنســــــان ، وأ3 تعطیــــــل العاطفــــــة والجــــــنس .. أمــــــور فطر�ــــــة 
ة لهمــا یــؤد3 إلــى التــوتر والقلــ1 والكآ�ــة والحــزن ، لــذا فــإن العــازفین عــن لإلشــ�اعات الســو)

الــزواج للــتخلص مــن اآلثــار الناجمــة عــن تعطیــل اإلشــ�اع الصــحى للعاطفــة والجــنس یــدفع 
بهم إلى ات�اع أسالیب سلو	)ة مرض)ة غیر صح)ة 	نوع من السـلوك التـوافقى السـیئ �حثـًا 

ة عن تعطیل اإلش�اع عن طر�ـ1 عمل)ـة التعـو)ض عن التخلص من الحالة المزاج)ة الناشئ
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المرضـــى أو البـــدائل الالســـو)ة لتحقیـــ1 هـــذا اإلشـــ�اع �ـــأ3 صـــورة مـــن الصـــور ، وهنـــا یـــتم 
ـــال مــن  الســلو	)ة العاطف)ــة/ الجنســ)ة المشــروعة إلــى الممارســات الســلو	)ة  العالقــاتاالنتق

  العاطف)ة/ الجنس)ة غیر المشروعة .

  تلك التى تتمثل فى :

  : ة الجنس6ةالمثل6

أعد3 أعـداء ف	رة الزواج ، بل وهى دافع ومشجع رئ)سى للعزوف عن الزواج  حیـث 

أن الــزواج )قــوم علــى ف	ــرة الغیر�ــة الجنســ)ة ، أ3 الممارســة الجنســ)ة المشــروعة بــین ذ	ــر 

وأنثى .. لذا خل1 هللا حواء "وأنه خل1 الزوجین الـذ	ر واألنثـى" ، "ولـ)س الـذ	ر 	ـاألنثى" ، 

ل)ـــة التكـــاثر واإلنســـال ال�شـــر3 الهـــدف األســـمى للـــزواج ال یتحقـــ1 إال مـــن خـــالل ثـــم إن عم

  ممارسة جنس)ة غیر�ة مشروعة ، فال تحق1 المثل)ة الجنس)ة مقاصد الزواج .

و)قصــد �المثل)ــة الجنســ)ة .. االتجــاه نحــو إشــ�اع مــر�ض محــرم للــدافع الجنســى مــع 

المثل)ـة الجنسـ)ة التـى تقـع  و)طلـ1 علـى الممارسـات طـرف آخـر مماثـل مـن نفـس الجـنس .

  بین ذ	ر�ن (اللوا`) ، والتى تقع بین أنثیین (السحاق) .

Pاللــوا :  

ارت�Y سلوك اللوا` �قوم ل̀و "إن	م لتأتون الرجال شهوة من دون النسـاء" .. و)فضـل 

طــى) أ3 مــن قــوم لــ̀و .. ولــ)س لــوطى ، ألن  –أن نطلــ1 علــى ممــارس اللــوا` لفــQ (قــو 

  هرون .. فالنسب هنا فى غیر محله ".ل̀و وأهله أناس یتط

وهو سلوك جنسى بین ذ	ر�ن معتلین نفسـ)ا وعاطف)ـا ، ولألسـف فـى عصـر العولمـة 

، وتحت ما )سمى بدعاو3 حر�ة التعبیر ، انطلقت فى �عض المجتمعات ص)حات تطالب 

المثلیـــین فـــى حر�ـــة التعبیـــر الجنســـى ف)مـــا أطلـــ1 عل)ـــه �حقـــوق الشـــواذ ،  1�مـــا )ســـمى �حـــ

إحـــد3 المـــدن زواج م	تـــوب وموثـــ1 �عقـــد بـــین طـــرفین ذ	ـــر�ن ، أحـــدهما مهنـــدس  وشــهدت

	مبیــوتر واآلخــر )حمــل شــهادة جامع)ــة عال)ــة ، وقــد عاشــا معــا لفتــرة طو�لــة 	ــزوجین مــن 

  وجهم نظرهم حتى افتضح أمرهما وس)قا للقضاء ولقاx جزاءهما .
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  : الســحاق

طاقتهمــا الجنســ)ة �أســالیب وهــو ســلوك عــاطفى/ جنســى بــین مثیلتــین أنثیــین )فرغــان 
مرض)ة مع �عضهما ، و)ش)ع هذا النوع �ش	ل )فوق اللـوا` فـى �عـض المجتمعـات الغرX)ـة 

.  

و�رجــع ذلــك إلــى عوامــل عضــو)ة / نفســ)ة / اجتمــاعیى / أســالیب التنشــئة العاطف)ــة 
و الجنسـى / اضـطراب اإلشـ�اع اد)ة الجنس فى الفترة الحرجة للنمـالجنس)ة / التجمعات أح

طفى / التعرض لمواد إعالم)ة إ�اح)ـة تقـدم نمـاذج لـذلك السـلوك المرضـى لمـن هـم فـى العا
  سن م�	رة أو فى مرحلة البلوغ .

شـ�ق)ة وتشمل ممارسات المثل)ة الجنس)ة 	ل اتصال جنسى بـین مختلـف األعضـاء ال
ى قوم �الدور التفاعلهذه العمل)ة بدور الفاعل ، ومن ) قوم فىلكال الطرفین .. وهناك من )

  ، تارة فاعل وتارة مفعول .

ونحــن نعلــم مــد3 خطــورة األمــراض العضــو)ة/ الجنســ)ة/ النفســ)ة الناشــئة عــن تلــك 

  والتى تش)ع بین الجماعات الممارسة لمثل تلك السلو	)ات . العالقات

  : الجمــاعى الجنس

الجنســـ)ة التـــى  تقـــوم إمـــا بـــین هـــواة راغبـــین أو �غا)ـــا وزنـــاة  تلـــك الحفـــالت الجماع)ـــة

  رفین .محت

وفى تلك الحفالت تختلY ألوان السلوك الجنسى الشاذ غیر المشروع �عضـها بـ�عض 

، فهنلك الغیر�ة الجنس)ة مع تعدد الذ	ور علـى األنثـى الواحـدة فـى ذات الوقـت ، مـع تعـدد 

الذ	ور على الذ	ور الفاعلین مع اإلناث ، وتعدد اإلناث الفاعالت مع الذ	ور الفاعلین مع 

تعــدد الــذ	ور مــع الــذ	ور ، فهــو لــ)س ممارســة غیــر مشــروعة فحســب ، وال ذات األنثــى ، و 

حیوان)ــة حیــث ال)حــدث هــذا فــى عــالم الحیــوان الــذ3 )غــار علــى أنثــاه وتغــار عل)ــه لحظــة 

االلتقاء ، بل هو سلوك أدنى من الحیوان)ة ، عشـوائى اإلشـ�اع ، خــال مـن أ3 مسـحة مـن 

تبلــد المشــاعر ، وتتالقــى األعضــاء الشــ�ق)ة الح)ــاء ، غرائــز مقیتــة ینعــدم فیهــا اإلحســاس وت
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 Yال هدف وال وعى وال إدراك ، فى حیونة صارخة لإلنسان)ة بل أح�انت أو مثل)ة 	غیر�ة 
  قدرا من الحیونة .

  : اغتصاب األطفال (من الجنسین)

هنــاك فئــة لعجزهــا تجــد ضــالتها فــى اإلشــ�اع الجنســى المــر�ض غیــر المشــروع فــى 
فال من الجنسین ، سواء �مثل)ة جنس)ة أو غیر�ـة جنسـ)ة .. فهـو اغتصاب وقتل براءة األط

ومتخــوف مــن الفشــل أو الــرفض مــن الك�ــار الناضــجین مــن نفــس الجــنس ، أو مــن عــاجز 
�مغر�ــات محب�ــة للطفــل/ للطفلــة مــن الجــنس اآلخــر ، بینمــا )م	نــه خــداع الطفــل / الطفلــة 

تستهو3 األطفال ، 	مـا )سـتغل لعب أو حلو3 أو نقود .. أ3 ش	ل من أش	ال الهدا)ا التى 
جهل األطفال �الجنس واعت�ارهم ما )قوم �ه نوع من اللعب ، ولثقـة �عـض األطفـال فـى أن 
الك�ار أناس طیبون 	آ�ائهم ی�حثون عن سـعادتهم وال )ضـمرون لهـم شـرا، فـإذا تـم اسـتدراج 

أن  الطفـــل/ الطفلـــة ، وأدر	ـــت الحالـــة وحاولـــت الـــرفض أو المقاومـــة فـــإن الفاعـــل یخشــــى
مـة قتـل 	مـا تطالعنـا معتها و)قـرن جر�متـه الجنسـ)ة بجر�)فتضح أمره فیجهز علیها �عد مجا

األخ�ار من حین آلخر ، أو یهددها �قتـل والـدها أو والـدتها و	ـل مـن تحـب وقتلهـا إن هـى 
أ�احت �سره ، 	ما حدث مع إحد3 الصغیرات أخیرا ، ومن عجب یند3 له الجبین أن تقع 

�عـض األح)ـان مـن فئـات ائتمنهـا اآل�ـاء والمجتمـع علـى رعا)ـة األبنـاء تلك الممارسات فـى 
والتــى تعطــى لهــم مشــروع)ة 	مــن )حتكــون �األبنــاء فــى مواقــف تتعلــ1 �أنشــطتهم المختلفــة 

  .التواجد مع األبناء �ش	ل منفرد 

واألكثــــر غرا�ــــة أن یلجــــأ �عــــض هــــؤالء المعتلــــین جنســــ)ا وخلق)ــــا لألطفــــال مــــن ذو3 
، خاصــة المتخلفــین عقل)ــا لعــدم قــدرتهم علــى اإلدراك ، أو التعبیــر ،  االحت)اجــات الخاصــة

ـــالى )ضـــمنون عـــدم إفشـــاء فعلـــتهم بـــل وعـــدم تصـــدی1 النـــاس لهـــم ، ممـــا یـــدل علـــى  و�الت
  اضطراب عمی1 فى شخص)ة مرتكبى تلك االنحرافات الجنس)ة المحرمة .

  : التحـرش الجنسى

ى أح)ـان نـادرة �الـذ	ر ، �ـأ3 ، وفـوهو صورة مـن صـور االحتكـاك الجنسـى �ـاألنثى 
صــورة مــن صــور التحــرش الــذ3 یبــدأ لفظ)ــا و�نتهــى �العبــث �منــاط1 جنســ)ة شــ�ق)ة �غیــر 
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لمواقـف تتـ)ح لـه فـرص التحـرش ، مثـل التجمـع بـین  رضا الطرف المتحرش �ه ، اسـتغالال
الجنســـین ، واالخـــتال` غیـــر المقـــنن لفتـــرات طو�لـــة فـــى أمـــاكن العمـــل والتعلـــ)م والحفـــالت 

الزحام 	المر	�ـات العامـة واألسـواق والم�ار�ـات الر�اضـ)ة ، وقـد )	ـون تر	ة ، ومناط1 المش
هناك تحرش فى موقف انفراد3 مع انحالل خلقى وشـعف للرقا�ـة األسـر�ة ، معلـم فاسـ1 ، 
أو طبیب منحرف ، أو مدرx منحل تت)ح له مهنته االنفراد �الحالة فى غ)اب الرقا�ة ، 	ما 

یتحــول التحــرش فــى نها)ــة المطــاف لفعــل جنســى 	امــل 	مــا فعــل تطالعنــا الصــحف ، وقــد 
  أحد المعلمین مع ثمان)ة عشرة طال�ة وXرضاهن 	ما طالعتنا الصحف .

وقـــد تجــــاوز الـــ�عض تلـــك المرحلـــة للتحـــرس الجنســـى الجمـــاعى فـــى الشـــارع ، حیـــث 
یتحلـ1 الشـ�اب المنحــرف عاطف)ـا/ جنسـ)ا خلق)ــا فـى حلقـات )أســرون بـداخلها مجموعـة مــن 
الفت)ات و�تحرشن بهن فى تحد صـارخ للق)م ولألعـراف فـى الشـارع ، ودون خـوف أو وجـل 
أو ذرة من ح)اء ، و�ش	ل یدل على مد3 ما )عان)ه هؤالء من اختالل فـى البنـاء النفسـى / 

  االجتماعى / الخلقى .

)ضــــاف إلــــى ذلــــك مــــا تقدمــــه �عــــض النســــوة مــــن رشــــاو3 جنســــ)ة 	وســــیلة لقضــــاء 
األمـر �ـالتحرش بهـن ، والق)ـام �الفعـل الجنسـى التـام متـى  یلـىمن مصالحهن ، مشجعات ل

  أت)حت له الفرصة .

  

  : الممارسة التكنولوج6ة للجنس

)قـدر مـا سـاعدت ثـورة االتصــاالت فـى إحـداث حالـة مــن التقـدم التكنولـوجى �قـدر مــا 
حملــت معهــا مــن أخطــار علــى األخــالق والقــ)م مــن إســاءة اســتخدام تلــك التقن)ــات مــن قبــل 

مســتخدمین لتلـــك المعط)ــات التكنولوج)ـــة ، واســتثمار �عـــض الشــر	ات مـــن منطــ1 الـــرXح ال
والكســـب �صـــرف النظـــر عـــن حلـــه وحرمتـــه بتخصـــ)ص مواقـــع إ�اح)ـــة خاصـــة �ـــالعروض 
الجنس)ة تعرض 	ل ألوان الممارسات الجنس)ة الشاذة المر�ضة و�ش	ل مثیر )أخذ �األل�اب 

لــه الجــنس فــى أبهــى صــورة حیوان)ــة ألنوثــة الســق)مة و�تالعــب بهــا ، ولألســف أنهــا تقــدم 
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طاغ)ــــة ، وفحولــــة ذ	ر�ــــة لــــم )عهــــدها المشــــاهد ، ف)قــــف قناعــــا بإشــــ�اعات المشــــاهدة ، أو 
  التخیل)ة ، ثم إدمان تلك العروض واالكتفاء بها 	وسیلة لتفر�غ طاقته الجنس)ة .المشار	ة 

همــا علــى إضــافة إلــى مــا )حدثــه (الشــات) مــن تـــالقى حــى بــین طــرفین محــرم 	ــل من
اآلخر ، یبثه لواعجـه ، واشـت)اقه وشـ�قه ، ف)حـدث الـر3 الجنسـى ، ومـن عجـب أنـه )حـدث 

 !!مثل)ــة جنســ)ة الكترون)ــة ، وغیر�ــة جنســ)ة الكترون)ــة ، و	فــى بــذلك إشــ�اعا .. تفــى الشــا
فهـو غیــر قــادر علــى المواجهــة الجنسـ)ة ، )حتــاج لواســطة ، والواسـطة تكنولوج)ــا االتصــال 

خرها تســخیرا خاطئــا إلشــ�اع مــر�ض لشــهواته ، تغن)ــه مــن وجهــة نظــره عــن المتقدمــة ، )ســ
طــرف شــر�ك فــى زواج )حمــل مســئول)ات وت�عــات ومشــ	الت ، ثــم أنــه أمــام الجهــاز یختــار 

  !!و�نتقى ، یبدل و)غیر حسب المواقع والقنوات .. فما أ)سرها من وسیلة 

  : االستعراض الجنسى

ة �ـــالتفنن فـــى عـــرض المفـــاتن الجســـد)ة/ محاولـــة مر�ضـــة لتحقیـــ1 الجاذب)ـــة الجنســـ)
الجنســـ)ة إلثـــارة وجـــذب انت�ـــاه اآلخـــر ، ولتجمیـــل صـــورة الـــذات الجنســـ)ة المدر	ـــة مـــن قبـــل 
اآلخـــر�ن ، یبـــدو ذلـــك فـــى 	شـــف العـــورات الجنســـ)ة �طر�قـــة مثیـــرة تحـــت تبر�ـــرات واه)ـــة 

ات 	العصر�ة ، والموضـة ، والمصـایف والعـر3 ، حیـث نـزول ال�حـر أو االسـتحمام �حمامـ
الس�احة ، فما المانع من ارتداء مال�س االسـتحمام العصـر�ة .. "هـل ننـزل ال�حـر �سـراو�ل 

ا نواد3 العـراة فو متخلفة؟ وماذا )ضیرنا فالكل على الشواطئ والحمامات سواء ، اذهبوا وشو 
�الش عقد" .. صرحت بها إحد3 الجامع)ات .. "ثم تلك حر�ة شخص)ة وتعبیر عن الذات 

ى جســده" .. مقولــة أخــر3 لشــاب بــدا مخنثــا .. معتبــر�ن أن الحشــمة .. 	ــل شــخص حــر فــ
  والحجاب والنقاب أمور �ال)ة تحرم المرأة من االستمتاع واإلمتاع الجمالى .

  : ال�غـــاء

ســلوك مرضــى جنســى یهــدف إلــى الكســب المــاد3 عــن طر�ــ1 تــأجیر الجســد وٕاتاحــة 
دد ط�قــا لجمــال وعمــر وصــحة الممارســة الجنســ)ة الموقوتــة بــزمن )قــدر �مقابــل مــاد3 یتحــ

  ال�اغ)ة وزمن اللقاء الجنسى .
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جنس)ة لتأجیر العرض ، الجنس مقابل المادة (نقد)ة أو عین)ة أو 	الهما  فهو صفقة
معا) ، وهو عمل)ة تفر�غ جنسى فى وعاء جنسى التوجد بین طرف)ه أ)ـة را�طـة عاطف)ـة أو 

نســ)ة تــود االنتهــاء منهــا لل�حــث حســ)ة أو وجدان)ــة حتــى أثنــاء الممارســة ، فهــو مأمور�ــة ج
  عن آخر ، بل تفضل ال�غا)ا من یدفع أكثر .

فال�اغ)ــة لــدیها إدراك لــذاتها علـــى أنهــا جســد للب)ــع واالتجـــار ، یتوقــف ســعرها علـــى 
جمالها ، لذا تفزعها ف	رة التقـدم فـى العمـر وأفـول جمالهـا ، وقـد دعمـت المجتمعـات طـو)ال 

ت المرأة العقل الز�نة والخل1 األجمل ، فبدال من أن تنـدفع ف	رة المرأة الجسد والز�نة ، ول)س
المــرأة لتوظیــف مــا منحهــا هللا مــن طاقــات عقل)ــة وف	ر�ــة تؤ	ــد بهــا ذاتهــا �شــ	ل إیجــابى ، 

لتأكیــد ذاتهــا �شــ	ل ســلبى وجدتــه األســهل فــى الســ)طرة علــى الرجــل مهمــا  �عضــهن انــدفعت
هــا الكثیــر مــن الفــرص لقضــاء 	ــان وضــعه ، طالمــا وصــل لهــا ، وفــى ذات الوقــت هیــئ ل

و3 المســـتو)ات االقتصـــاد)ة المتدن)ـــة لتحقیـــ1 ذمصـــالحها ومطالبهـــا ، و�لجـــأ �عضـــهن مـــن 
 وطمــحأحالمهــا المر�ضــة مــن عرXــة فارهــة ، وســ	ن وآثــاث فــاخر ، وأجهــزة متقدمــة ، بــل 

ك مـن جمـال الجسـد وXراعـة لـ�عضهن لخدم وحشم وحـرس خـاص ، والكـل )حلـم حسـ�ما )مت
لـم الــزواج والهـم والغــم ورجـل یــتح	م وخلفـة تهــد الظهـر" .. 	مــا ذ	ـرت إحــد3 العـرض .. "ف

  الحاالت فى أحد السجون التى أجر3 فیها ال�احث دراسة سا�قة على هذا ال�حث .

وهنــاك مــن تجمــل هــذا العمــل ال�غــ)ض وتــدعى نفســها فتــاة مــزاج وترف)ــه .. وتحــاول 

ئعـة فـى متجـر 	بـر أو صـغر ، أو غسل دعارتها و�غیها عن طر�ـ1 العمـل 	سـ	رتیرة أو �ا
  تدخل عالم الفن الذ3 التعرف عنه سو3 اسمه 	ستارة ل�غیها .

ســى/ خلقــى حــاد جن وال�غــاء بهــذا یــدل علــى اضــطراب عــاطفى/ نفســى/ اجتمــاعى/
ولألسف هذه الظاهرة فى تزاید ، وXین قطاعات وط�قات انضمت حال)ـا للمشـار	ة فـى هـذا 

والعــــامالت بــــ�عض المهــــن والوظــــائف ، خر�جــــات الســــلوك ، مــــن طال�ــــات الجامعــــات ، 
ـــة/ اقتصـــاد)ة/  ـــداع ، ومـــن مســـتو)ات اجتماع) المـــدارس والجامعـــات ، مـــدع)ات الفـــن واإلب

  ثقاف)ة معقولة .

  : )الزنـا للمتعة الشخص6ة (زنا العشاق
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راغــب 	لیهمـا فــى اآلخــر جنسـ)ا ومــرت�Y �ـه عاطف)ــا �ـأ3 صــورة مــن یـتم بــین طـرفین 

أو 	الهما عن الـزواج فالتق)ـا جنسـ)ا برغ�ـة وعاطفـة وشـوق بهـدف الصور ، عجز أحدهما 

تحقیــ1 اإلشــ�اع العــاطفى/ الجنســى �شــ	ل غیــر مشــروع محــرم ومجــرم ، والمقابــل (جــنس 
مقابل جـنس) ، دون أ3 مقابـل مـاد3 أو عینـى ، ولكنـه فـى النها)ـة غیـر مشـروع ، محـا` 

الممارسـات الجنسـ)ة الشـاذة �الخوف واالضطراب النفسى/ العاطفى .. وقد )	ون خال مـن 
، و)أخذ ش	ل الفعل الجنسى الطب)عى ، لكنه ی�قى فعال محرما ومجرما حیث )مثل انتهاكا 
ـــى عـــرض ، واســـتحالل لمـــا حـــرم هللا حما)ـــة لألعـــراض  لحـــد مـــن حـــدود هللا ، وعـــدوان عل

  .وحفظا لألنساب 

منــه �قتــل وقــد یثمــر هــذا الفعــل الجنســى رغــم التحــ̀و حمــًال تحــاول األنثــى الــتخلص 
تــدفع ح)اتهــا أثنــاء إجــراء عمل)ــة اإلجهــاض ، وٕاذا مــا ، وقــد  روح حــرم هللا قتلهــا إال �ــالح1

نمـــا العلـــم �ـــالخبر لذو)ـــه فنهایتهـــا القتـــل هـــى وعشـــ)قها لغســـل العـــار ، وٕان هرXـــت وتخفـــت 
ووضــعت فإمــا تقتــل ولیــدها ، وٕامــا تلقــى �ــه لق)طــا غیــر شــرعى فاقــد للوجــود االجتمــاعى/ 

م یرع)ـا حـدود هللا دون ذنـب جنــاه إال نونى ، )حمل وصمة خطأ أنثى وذ	ر لـاالشرعى/ الق
أنه ابن الخطأ وولید الخط)ة لشخصین مختلین خلق)ا/ عاطف)ا/ جنسـ)ا .. "وال تقرXـوا الزنـى 

  إنه 	ان فاحشة وساء سب)ال" .

  : زنـا المحــارم

ا : زنـا المحــارم أ�شـع أنـواع االضـطرا�ات العاطف)ـة الجنسـ)ة ، و)قصـد �ـه ال�احـث هنـ
  ین عن الزواج منطق)ا البنات لهم ، فهم لم یتزوجوا أصال .عدا البنات ، حیث إن العازف

وهـــو تعبیـــر مرضـــى نفســـ)ا/ اجتماع)ـــا/ خلق)ـــا/ شـــرع)ا/ قانون)ـــا .. تـــتم ف)ـــه ممارســـة 
الجنس داخل نطاق األسرة والعائلة بـین المحـارم شـرعًا ، والخطـورة ف)ـه أنـه انتهـاك لعـرض 

ایته ، والجانى هو الحامى المفترض لألسف ، 	مـا أن العالقـات األسـر�ة ال تـدع یجب حم
أمه .. معقول ؟! وتلك أخته .. ازا3 ؟! وثالثة خالتـه ، ورا�عـة مجاال للشك والر��ة ، فتلك 

  عمته .. وخامسة زوجة أب)ه .. 	یف ؟!!
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الفعـل ، بـل  تت)ح تلك المنظومة االجتماع)ة األسـر�ة اسـتحالة هـذافمن المفترض أن 
الع	س هو الصـح)ح ، فهـو العـین المراق�ـة الحام)ـة للعـرض ، ولكـن تطالعنـا الصـحف مـن 
حین آلخر �أخ�ـار ینـد3 لهـا الجبـین عـن زنـا )قـع بـین المحــارم ، وٕان 	ـان المسـ	وت عنـه 
غیر الم	شوف ر�ما )	ون أكثـر ممـا 	شـف النقـاب عنـه ، ففـى الغالـب ال)	شـف األمـر إال 

اة لم تتزوج �عد ، وهذا )ع	س شخص)ة عاجزة جنس)ا عن اللقاء الجنسى أن )	ون حمل لفت
  ، والطمع فى السماحة الجنس)ة للقر��ات منه .مع الغرXاء 

فـى دفـع الشـ�اب  –ولـو �شـ	ل غیـر مقصـود  –ة الخاطئة �وتشجع الممارسات األسر 
الحلــم ،  نحــو هــذه الممارســات ، مثــل التعلــ1 الزائــد �ــاإلبن مــن قبــل األم حتــى �عــد بلوغــه

تتعر3 أمامه ، فهـو ابنهـا الـذ3 مـازال فـى نظرهـا صـغیرا ، یـدخل علیهـا مضـجعها فـى 	ـل 
األحــوال "مــش غر�ــب .. دا ابنــى" ، مــع عــدم مراعــاة اآلداب اإلســالم)ة فــى االســتئذان "إذا 
بلـغ األطفـال مـن	م الحلـم فل)ســتأذنوا 	مـا اسـتأذن الـذین مــن قـبلهم ".. فمازالـت فوضـى عــدم 

لغى الحلــم حــین الــدخول علــى والــدیهم ، وقــد )	ونــون فــى أوضــاع جنســ)ة غیــر اســتئذان �ــا
م�ــالین بوجــود  غیــرالئقــة ، أضــف إلــى لــك مــا قــد )مارســه الوالــدان مــن تعبیــرات جنســ)ة 

الیدر	ـــون شــیئا عــن الجــنس ، وفــى  ااألبنــاء الــذین مــازالوا ینظــرون إلــیهم علــى أنهــم صــغارً 
مـا وجـدت أمـا تقـوم �غسـل صـغیرها واسـتحمامه وقـد  النها)ة هم أبنـاؤهم .. بـل التعجـب إذا

بلـــغ الحلـــم أو الع	ـــس ، تســـتحم أمامـــه وتطلـــب منـــه وهـــى عار�ـــة �الحمـــام أن یناولهـــا أ)ـــة 
متعلقــات لالســتحمام ، فیــدخل علیهــا وهــى فــى تلــك الحالــة .. فــى النها)ــة الجــنس جــنس ، 

واألعــراف أوضــاع روح)ــة  والجسـد جســد ، والغرائــز غرائــز ، والتشــر�عات والقــوانین والتقالیــد
عقد)ة تغیب حین یلتقى الجسد مع الجسد ، سـواء �ـاإلدراك ال�صـر3 أو الـتالمس الجسـد3 

	ــذلك ، والجــنس غیــر المقصــود ، فــاألم فــى النها)ــة أنثــى ، واألخــت وغیرهــا مــن المحـــارم 
�ط�عـه بـوه)مى أعمــى ، إذا افتقـدت ت�صــره الـدین واألخــالق ، 	ـذا معاملــة �عـض األمهــات 

	أن تحتضنه  بنائهن الذ	ور والتى تحمل دالالت جنس)ة ال تقصدها وال)قصدها االبن ..أل
  ، وتدs �ش	ل حسى �عد بلوغه الحلم .

ـــوم دخلـــت الع)ـــادة النفســـ)ة إحـــد3 األمهـــات والتـــى تشـــغل منصـــ�ا ذأتـــذ	ر أنـــه  ات ی
 مرموقــا فزعــة �اك)ــة مضــطرXة وحز�نــة ، وفــى حالــة هســتیر�ة وهــى تتمــتم �	لمــات : "مــش

معقــول حــرام .. أعمــل ا)ــه .. أخســر دینــى ونفســى واال أخســر ابنــى .. خا)فــة ل)عمــل فــى 
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نفســه حاجــة وحشــة .. انجــدنى )ــا د	تــور" .. وٕاذا بهــا حــین أهــدأتها توضــح لــى نادمــة أنهــا 

جنت على نفسها وابنها الوحید دون أن تدر3 .. "لم یتـرك حضـنى حتـى وهـو فـى الجامعـة 
أنصــرف عــن والــده واحتضــنه ، و�نــام بینــى وXــین والــده ..  �	ل)ــة مــن 	ل)ــات القمــة ، 	نــت

سافر والده للعمل �الخارج فانفردت �ه وعادت المشاعر القلیلة التى 	نت أ�ادلها والده له ، 
صــرت 	لــى لــه ، ولــم ال ألــ)س وحیــد3 فلــذة 	بــد3 ، عمــر3 الماضــى والحاضــر .. 	نــت 

فـى حضـنه ، إبنـى وحیـد3 حبیبـى ام 	ـذلك ى فى البیت ، ش�ه عار�ة ، وأنأسیر على راحت
.. هل هو غر�ب حتى أتوار3 عنه وأحتشم أمامه وأنام �عیدا عنه 	انـت سـاعات فراقـه لـى 
للدراسة ، وفراقى له للعمل هم ون	د وشوق ولهفة للقائه ، صورته تز�ن م	تبى وأحـتفQ بهـا 

وآن مـن لكـن فى حافظة أوراقى الهامة ، ولم ال .. أل)ست مطبوعة فى قلبى ... لكـن آه ، 
.. �األمس حدث شـئ فظ)ـع غیـر متوقـع وغیـر متخیـل .. نحـن فـى أغسـطس ، نمـت شـ�ه 
	اشفة لعورتى وهو فى حضنى .. قـرب الفجـر اسـتغرقت فـى النـوم ، وٕاذا بـى أجـد وحیـد3 
�ضمنى �قوة اعتبرت ذلك أمرًا عاد)ـا ، فجـأة وجدتـه بتحسـس جسـد3 فـى أمـاكن حساسـة ، 

 Qینــه ، وحینمــا وقعــت فــى صــراع .. هــل أســت)ق	وأحرجــه أم أتنــاوم وأحــاول منعــه وعــدم تم
تمــاد3 خفــت .. فزعــت .. جــر3 ، ومنــذ الفجــر لــم أره ، رXنــا ســتر ومــاتمش حاجــة ، لكــن 

  أنا السبب .. ارشدنى )ا د	تـور " !!ابنى ضاع .. و 

تلـــك حالـــة تمثـــل التعلـــ1 المرضـــى �األبنـــاء مـــن الجـــنس المخـــالف ، وتـــدع)م وتثبیـــت 
)ة ، معد عدم مراعاة للشرع الحنیف فى التنشة العاطف)ة/ الجنس)ة لألبناء، ثم العقدة األودیب

، وهــذا ینبههــا �اع ؟!شــأنـى لهــذا الشــاب أن یتــزوج ، فمــن تحقـ1 لــه مــا تحققــه أمــه لـه مــن إِ 

  إلى أهم)ة الثقافة الجنس)ة الرشیدة على أساس من المعاییر الدین)ة والخلق)ة.

ى العشــوائ)ات الفقیــرة ، حیــث یخــتلY الحابــل ناه)ــك عــن أزمــة اإلســ	ان ، خاصــة فــ
�النابل ، حیث )صعب التفر�ـ1 فـى المضـاجع بـین األبنـاء مـن الجنسـین ، بـل وXـین اآل�ـاء 
واألبناء ، ناه)ك عن سـاكنى اإلیـواء والسـ	ن المشـترك �غـرف فـى شـقة واحـدة ، ومـا )م	ـن 

تو3 األخالقـــى أن ینتجــه ذلــك مــن ســـلو	)ات جنســ)ة مر�ضــة ، �اإلضــافة إلـــى تــدنى المســ
  وانه)ار الق)م ، وتدنى ق)مة العرض .

وت�قــى العنا)ــة �الط�قــة الوســطى صــمام أمــن وأمــان اجتمــاعى ، وحتــى تصــ�ح آ)ــات 
التحر�م دستورا ینظم العالقة بین المحارم ، وحتى )ص�ح الـزواج مشـروعا م)سـرًا ، نسترشـد 
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نحن �حاجـة إلـى ترشـید �عظ)م آ)اتـه ، وجلیـل ح	مـة الخـال1 مـن تشـر�عه لكـى یـتم ذلـك ، فـ
  دینى قو)م وترX)ة جنس)ة رشیدة .

  :سلوك االختطـاف واالغتصاب الجنسى

و�تم عن طر�1 اختطاف الضح)ة ومواقعتها جنس)ا .. ذ	را 	ان أو أنثى حسب نـوع 
الممارسة الجنس)ة ، مثل)ة أو غیر�ة ، وغال�ا ما )قترن �عنف وٕایذاء بدنى وحشـى ، و)	ـون 

ار ، بینما فى الغالب )	ـون جماع)ـا مـع الك�ـار . و�ـتم ف)ـه احتجـاز فرد)ا مع حاالت الصغ
الضح)ة فى م	ان مهجوز أو فى الزراعات والحقول أو المقابـر ، وفـى �عـض األح)ـان فـى 

  �عض الشق1 فى األطراف النائ)ة و�العشوائ)ات .

وغال�ــا مــا )قتــرن �ــالموت نتیجــة اإلنهــاك الجنســى/ البــدنى للضــح)ة ، لتنــاوب أفــراد 
عدیدین علیها ، وممارسة الفعل الجنسى معهـا بوحشـ)ة ، أو تشـو)ه أعضـائها التناسـل)ة إن 
قـــّدر لهـــا الح)ـــاة ، أو اســـتكمال الجر�مـــة �القتـــل إن أبـــدت الضـــح)ة أ3 شـــ	ل مـــن أشـــ	ال 

)عبــر عــن شخصــ)ات مر�ضــة جنســ)ا ، ســاد)ة .. إنــه المقاومــة أو الصــراخ الــذ3 )فضــحهم 
  عدوان)ة ال مع)ار�ة . 

فـــى �عــــض األح)ـــان فـــى تســـهیل مهمـــة الغاصــــبین ، الضـــح)ة دون قصـــد  وتشـــارك
	السیر ل)ال فى وقت متأخر وفى أمـاكن مهجـورة ونائ)ـة ، أو ر	ـوب مر	�ـات أجـرة خاصـة 

  �مفردها دون مرافقین ، إضافة إلى تبرجها وز�ها الفاضح .

، فهــذه �عــض الممارســات الجنســ)ة غیــر المشــروعة وأكثرهــا ارت�اطــا �موضــوع  و�عــد
�عض الممارسات األخر3 ، إما ألنهـا التتعلـ1  –عن عمد  –ال�حث ، بینما أغفل ال�احث 

�موضــوع العــزوف عــن الــزواج 	الخ)انــة الزوج)ــة ، علمــا �ــأن لــد3 ال�احــث دراســة متكاملــة 
ن عــن الــزواج ال تتــوافر لــدیهم أزواج أو زوجــات ا ، وذلــك منطق)ــا ، حیــث إن العــازفیعنهــ

ســات أخــر3 ، 	مجامعــة الحیوانــات أو المــوتى ، ألنهــا تــرت�Y هم ، عــدا ممار نحتــى یخونــو 
أكثر �االضطرا�ات الذهان)ة ، والعادة السر�ة ألنه مازال هنـاك جـدل حـول عـدم شـرعیتها ، 

إدمــــان )ضــــر �الصــــحة الجســــد)ة/ الجنســــ)ة وٕان 	نــــت أمیــــل إلــــى أنهــــا إذا تحولــــت إلــــى 
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لــزواج ، فإنهــا فــد تتحــول مــن والعالقــات الزوج)ــة ف)مــا �عــد ، أو تــؤد3 إلــى العــزوف عــن ا
  	راهة إلى التحر�م ذاته .. "وال تلقوا �أید)	م إلى التهلكة" .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدراسة المیدانیــة

  : عینة الدراسـة

تــم اخت)ــار عینــة الدراســة مــن الشــ�اب مــن شــرائح تمثــل 	افــة قطاعــات المجتمــع مــن 
  الجنسین ، وتحت شر̀و خاصة أهمها :

  عاما . ٣٥ – ٢٥المد3 العمر3 :  -

 لم )سب1 لهم خبرة الزواج . -

 إجادة القراءة والكتا�ة على األقل (الیوجد بینهم أمى) . -
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 –قطــاع خــاص  –ح	ــومى  –�عقــد  –تتــوفر لــد3 	ــل مــنهم فرصــة عمــل (دائــم  -
 حر) .

) شــا�ة  ٥٠٠) شــاب ، (٥٠٠) شــاب وشــا�ة ، مــنهم (١٠٠٠وقــد بلــغ حجــم العینــة (
  موزعة 	التالى :

  �انمن الدعاة الش  ١٠٠

  طبی�ة) ٥٠طبیب ،  ٥٠من األط�اء الش�ان من الجنسین (  ١٠٠

  أخصائ)ة) ٥٠أخصائى ،  ٥٠من األخصائیین الش�ابیین (   ١٠٠

  أخصائ)ة) ٥٠أخصائى ،  ٥٠من األخصائیین الر�اضیین  (   ١٠٠

  أخصائ)ة) ٢٥أخصائى ،  ٢٥أخصائى إعالم   (  ٥٠

  أخصائ)ة) ٢٥أخصائى ،  ٢٥أخصائى ثقافى   (  ٥٠

  رائدة ر�ف)ة  ١٠٠

  من الش�اب المتعاقد مع وحدات الجهاز اإلدار3 �الدولة  ٢٠٠

  شا�ة) ١٠٠شاب ،  ١٠٠(          

  شا�ة) ٥٠شاب ،  ٥٠من العاملین �القطاع الخاص  (  ١٠٠

  شا�ة) ٥٠شاب ،  ٥٠من الفالحین  (  ١٠٠

  : أدوات الدراسـة

  )  استفتاء دوافع عزوف الش�اب عن الزواج (إعـداد : ال�احث)١(

  وقد تم إعـداده عن طر�1 سؤال مقترح :

  "من وجهة نظرك .. اذ	ر الدوافع التى تدفع الش�اب للعزوف عن الزواج؟ "

) شـا�ا وشـا�ة مـن المشـار	ین ٣٠٠وقد طرح السـؤال علـى عینـة اسـتطالع)ة قوامهـا (
  فى عینة ال�حث ..

ى تــدفع وقــد أســفر تحلیــل اســتجا�اتهم عــن تحدیــد مجموعــة مــن الــدوافع المحور�ــة التــ
  الش�اب للعزوف عن الزواج ، یندرج تحت 	ل منها دوافع فرع)ة .. على النحو التالى:
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  اختالل البن)ة الدین)ة/ الخلق)ة . •

 بن)ة األسر�ة وفساد المناخ األسر3 .اختالل ال •

 اختالل التنشئة العاطف)ة / الجنس)ة . •

 اختالل واضطراب البناء النفسى . •

 اختالل البن)ة المعرف)ة . •

 الل البن)ة االقتصاد)ة .اخت •

وقــد قــام ال�احــث �صــ)اغة المفــردات النوع)ــة لكــل محــور صــ�اغة علم)ــة فــى إطــار 
اســـــتجا�ات الم�حـــــوثین ، مســـــتفیدا مـــــن خبراتـــــه ال�حث)ـــــة فـــــى مجـــــال العالقـــــات العاطف)ـــــة/ 

  الزواج)ة/ الجنس)ة ، وتم تحدید أرXعین مفردة لكل محور .

  وتتم االستجا�ة على النحو التالى :

  نادرا     أح)انا    ئمادا

  فى المفردات الموج�ة    ١         ٢     ٣ 

  فى المفردات السال�ة    ٣         ٢     ١ 

  تقنین االستفتاء :

  تم االعتماد على صدق التكو�نصدق االستفتاء : 
	ما حسب الصدق أ)ضـا عـن طر�ـ1 المقارنـة الطرف)ـة بتطبیـ1 االسـتفتاء علـى عینـة 

  شاب وشا�ة) . ٣٠٠التقنین (
  )١قم (جدول ر 

  یوضح داللة الفروق بین متوسطى درجات الر;عبن األعلى واألدنى

  فى استفتاء دوافع عزوف الش�اب عن الزواج

  ٨١=    ١=  ن  ١ن

  (ت)  الر;ع األدنى  الر;ع األعلى  الدوافـــــع

  ع  م  ع  م  وداللتها
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  ٢.٣٨  ١٧.٨  ٩٨  ٢٧.٤  ١٠٨  اختالل البن)ة الدین)ة/ الخلق)ة .
  ٠.٠١دالة عند 

خــــتالل البن)ــــة األســــر�ة وفســــاد المنــــاخ ا

 األسر3 .

٣.٥٧  ١٦.٥  ٩٤  ٢٥.١  ١٠٦  
  ٠.٠١دالة عند 

  ٣.٦٦  ١٧.١  ٩١  ٢٣.٨  ١٠٣ اختالل التنشئة العاطف)ة / الجنس)ة .
  ٠.٠١دالة عند 

  ٣.٨  ١٦.٩  ٨٩  ١٩.٦  ١٠٠ اختالل واضطراب البناء النفسى .
  ٠.٠١دالة عند 

  ٤.٦٥  ١٥.٩  ٨٥  ١٩.٢  ٩٨ اختالل البن)ة المعرف)ة .
  ٠.٠١دالة عند 

  ٥.٤٧  ١٥.٦  ٨١  ١٨.٩  ٩٦ اختالل البن)ة االقتصاد)ة .
  ٠.٠١دالة عند 

، وهــذا یــدل علــى  ٠.٠١) أن جم)ــع الفــروق دالــة عمــد ١یتضــح مــن نتــائج جــدول (
  تمتع المق)اس بدرجة صدق عال)ة .

  ث�ات االستفتاء : 

ن ، و	انــت معــامالت تــم حســاب الث�ــات �طر�قــة إعــادة االخت�ــار �عــد مــرور أســبوعی
  )٣٠٠(ن =   االرت�ا` 	ما یلى :

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٩١=        اختالل البن)ة الدین)ة/ الخلق)ة .

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٩=    اختالل البن)ة األسر�ة وفساد المناخ األسر3 .

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٧=      اختالل التنشئة العاطف)ة / الجنس)ة .

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٦=        ى .اختالل واضطراب البناء النفس

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٤=          اختالل البن)ة المعرف)ة .

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٢=          اختالل البن)ة االقتصاد)ة .

 یتضح من معامالت االرت�ا` وداللتها تمتع االستفتاء بدرجة ث�ات عال)ة .

  ـداد: ال�احث)) استفتاء االتجاه نحو الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة (إع٢(
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) شاب وشا�ة من المشـار	ین ٣٠٠مفتوح طرح على (سؤال بناء على  وقد تم إعـداده
  "ما رأ6ك فى الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة؟"فى عینة ال�حث وهو : 

  وتم تحلیل االستجا�ات ، وأسفر التحلیل عن تحـدید االتجاهات الرئ)س)ة التال)ة :

  ة رجس من عمل الش6طان .الممارسات الجنس6ة غیر المشروع •

 الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة شر ال بد منه . •

 الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة متعة وحر:ة تعبیر .  •

  وقد تم تحدید عشرة مفردات لكل اتجاه یجاب عنها على النحو التالى :

  نادرا     أح)انا    دائما
  فى المفردات الموج�ة    ١         ٢     ٣ 
  فى المفردات السال�ة    ٣         ٢     ١ 

  تقنین االستفتاء :

  تم االعتماد على صدق التكو�نصدق االستفتاء : 

	ما تم حساب الصدق عـن طر�ـ1 المقارنـة الطرف)ـة �عـد التطبیـ1 علـى عینـة التقنـین 
  شاب وشا�ة) . ٣٠٠(

  )٢جدول رقم (

  یوضح داللة الفروق بین متوسطى درجات الر;عبن األعلى واألدنى

  االتجاه نحو الممارسات الجنس6ة غیر المشروعةفى استفتاء 

  ٨١=    ١=  ن  ١ن

  االتجاهات نحو الممارسات

  غیر المشروعة

  (ت)  الر;ع األدنى  الر;ع األعلى

  ع  م  ع  م  وداللتها

  ٧.١٧  ٤.٨  ١٨  ٧.٣  ٢٥  رجس من عمل الش)طان
  ٠.٠١دالة عند 

  ١٢  ٣.٩  ١٧  ٦.٩  ٢٤ شر البد منه
  ٠.٠١دالة عند 

  ٩.٦  ٣.٦  ١٥  ٥.٤  ٢٢ تعبیــرمتعة وحر�ة 
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  ٠.٠١دالة عند 

یؤ	ـد القـدرة وهـذا ،  ٠.٠١) أن جم)ـع الفـروق دالـة عمـد ٢یتضح من نتـائج جـدول (

  التمییز�ة للمق)اس وصدقه .

  ث�ات االستفتاء : 

تــم حســاب الث�ــات �طر�قــة إعــادة االخت�ــار �عــد مــرور أســبوعین ، و	انــت معــامالت 

  )٣٠٠(ن =   التالى : على النحو المرتیناالرت�ا` بین 

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٩=        رجس من عمل الش)طان

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٧=          شر البد منه

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٣=          متعة وحر�ة تعبیر

  وهذا یدل على تمتع االستفتاء بدرجة ث�ات عالیــة .

  ) استفتاء التفضیل الجنسي غیر المشروع (إعـداد: ال�احث)٣(

ة تفضــیل نــوع الممارســة الجنســ)ة غیــر المشــروعة ، وقــد تــم إعــداد بنــاء و)قــ)س درجــ

  على سؤال مفتوح :

"اذ�ر نوع الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة التى 6فضل �عض غیر المتـزوجین 

؟ وحدد لكـل تفضـیل  (العازفین عن الزواج) تفر:غ طاقاتهم العاطف6ة الجنس6ة من خاللها

  من میل لممارستها من وجهة نظرك؟" راهـ) حسب ما ت١٠ – ١درجة من (

شاب وشا�ة) 	عینة اسـتطالع)ة مـن المشـار	ین فـى عینـة  ٣٠٠وXتحلیل استجا�ات (

  ال�حث ، أم	ن حصر هذه الممارسات ط�قا للترتیب التالى :

  التحرش الجنسى •

 الممارسات التكنولوج)ة للجنس (الشات) •

 االستعراض الجنسى  •

 ال�غــاء •

 الزنـــا •

 ةالمثل)ة الجنس) •

 اغتصاب ومجامعة األطفال من الجنسین •

 الجنس الجمـاعى •
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 االختطاف واالغتصاب الجنسى •

 زنا المحــارم •

الخ)انــــة الزوج)ــــة التــــى ذ	رهــــا الــــ�عض رغــــم عــــدم  اســــتجا�ات وقــــد اســــت�عد ال�احــــث
ارت�اطها �عینة الموضوع ، وٕادمان العادة السر�ة لعدم اإلفتاء �حرمتها حتـى هـذه اللحظـة ، 

نهــا إذا وصــلت لحــد اإلدمــان تكــون قــد وصــلت للحرمــة إذا أضــرت �البنــاء وٕان 	نــت أر3 أ
  العضو3 والنفسى للفرد من �اب "وال تلقوا �أید)	م إلى التهلكة".

  ) مق6اس مستو8 السلوك الدینى (إعـداد: ال�احث)٤(

  و)ق)س األ�عاد التال)ة :
ــدینى - ال)مــه (وزن : و)قصــد �ــه المعرفــة والفهــم الصــح)ح ألح	ــام الــدین وتع الــوعى ال

  )١نسبى 

: )قصــد �ــه االســتقرار ال)قینــى للعقائــد الدین)ــة مــع االطمئنــان القلبــى  االعتقــاد الــدینى -
 )٢(وزن نسبى 

: )قصد �ه التطبی1 السـو3 للمعــارف واالعتقـاد الـدینى فـى شـ	ل  الممارسات الدین6ة  -
  خرته.رسات ح)ات)ة تحق1 سعادة المجتمع والفرد فى دن)اه وآاشعائر وع�ادات ومم

  نتـائج الدراسة ومناقشتها

  ینص التساؤل األول على ما یلى :

  "�یف تنتظم دوافع عزوف الش�اب عن الزواج ؟"

  )٣جدول رقم (

  �یف تنتظم دوافع عزوف الش�اب عن الزواج (التنظ6م الهرمى المقلوب)یوضح 

  ب وشا�ةاش ١٠٠٠=     ن

  الترتیب  المتوسb (م)  الدوافـــــع

  األول  ٩٩  لدین)ة/ الخلق)ة .اختالل البن)ة ا
  الثانى  ٩٦ اختالل البن)ة األسر�ة وفساد المناخ األسر3 .

  الثالث  ٩٥ اختالل التنشئة العاطف)ة / الجنس)ة .
  الرا�ع  ٩٣ اختالل واضطراب البناء النفسى .
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  الخامس  ٨٩ اختالل البن)ة المعرف)ة .
  السادس  ٨٤ اختالل البن)ة االقتصاد)ة .

) یتضــح أن دوافــع عــزوف الشــ�اب عــن الــزواج تنــتظم فــى ٣جــدول رقــم (مــن نتــائج ل
  ش	ل هرم مقلوب ط�قا للترتیب التالى :

  فى المرت�ة األولى : اختالل البن6ة الدین6ة/ الخلق6ة

أن العازفین عن الزواج لغیر عذر قهر3 یرجع �الضرورة إلى جهل أو فمن المنطقى 
لعمـــارة الكـــون وســـعادة ال�شـــر  الهـــادفف ســـوء فهـــم أو إعـــراض عـــن مـــنهج اإلســـالم الحنیـــ

وٕاش�اع حاجـاتهم �طـرق مشـروعة سـو)ة ، والـزواج �مـا )قدمـه مـن إشـ�اعات عاطف)ـة تحقـ1 

األمــن واألمــان لنفســى فــى أحضــان مشــروعة ، وٕاشــ�اع جنســى طــاهر مصــون ، وتحقیــ1 

�ــأمر هللا إلشــ�اع دافعــى األمومــة واألبــوة عــن طر�ــ1 نســل شــرعى )	ســ�ه الــزواج مشــروع)ة 

الوجود االجتماعى والقانونى ، وفى ذات الوقت )حارب 	ل ما )ضر �سالمة الفرد عاطف)ـا 

والجنسـ)ة أو )صـرفها فـى غیـر مصـارفها الشـرع)ة ، وجنس)ا ، وما )عطل طاقاتـه العاطف)ـة 

و�التالى )أتى العزوف عن الزواج تعط)ال للمصارف الشرع)ة للطاقات العاطف)ة / الجنس)ة 

األعــــم للمصــــارف غیــــر المشــــروعة ، و�التــــالى تنتشــــر الفاحشــــة  وتوجیههــــا فــــى األغلــــب

  وتضطرب الح)اة الشخص)ة واالجتماع)ة .

للش�اب �االتجاه نحو الـزواج 	سـنة مـن  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ومن هنا 	انت دعوة الرسول الكر�م 

 سنن اإلسالم " )ا معشر الش�اب من استطاع من	م ال�اءة فلیتزوج"، "فمن رغـب عـن سـنتى
  فل)س منى".

 ة الدین6ــة/ الخلق6ــةـنیــبأهــم الــدوافع المتعلقــة �ـاختالل الوقـد 	شـفت النتــائج عـن أن 
هــى : إهمــال التنشــئة الدین)ــة القو)مــة ، العــرض الخــاطئ ألح	ــام وتعــال)م الشــرع الحنیــف ، 

تخلــف �عــض أســالیب الــوعQ واإلرشــاد الــدینى ، النظــر للضــوا�Y الشــرع)ة علــى أنهــا شــ	ل 

رمــان والتعــذیب ، اعتنــاق �عــض األف	ــار االنحالل)ــة الهدامــة ، تــرك الســاحة مــن أشــ	ال الح

الدین)ـة لـ�عض العــابثین (الفـراغ اإلرشـاد3 الــدینى) ، شـ	ل)ة الترX)ـة الدین)ــة فـى المــدارس .. 
  الخ .
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و)ـــأتى الخلـــل فـــى المنظومـــة الدین)ـــة مقدمـــة لخلـــل فـــى �ـــاقى المنظومـــات المجتمع)ـــة 
الصـالح یبـدأ ثم األسـرة ، وه	ـذا دوال)ـك �ـاقى المؤسسـات ، وعلى رأسها منظومة الزواج ، 

  من سالمة المنظومة الدین6ة ، والفساد 6أتى من الخلل فى تلك المنظومة .

  فى المرت�ة الثان6ة : اختالل البن6ة األسر:ة وفساد المناخ األسر8 

ینشـأ الولیـد ال�شـر3 فـى أحضـان الـرحم االجتمـاعى وهـو األسـرة ، وعلـى قـدر طب)عـة 
العالقــات الزوج)ــة بــین قطبــى األســرة وتجارXهــا ، وأســالیب المعاملــة الزوج)ــة بــین الوالــدین 
تتكون لد3 أطفال الیوم أزواج الغد .. مفاه)م ، ومشاعر ، وخبرات ، واتجاهات زواج)ـة ، 
�اإلضـــافة للمنـــاخ األســـر3 ومـــد3 اتســـامه �ـــاألمن واألمـــان ، أو الخـــوف والفـــزع والتف	ـــك ، 

وض األدوار ، فالفرد الذ3 تفتحت عیناه وأنصت ، بل وزعجـت أذنـاه ومد3 وضوح أو غم
�س�اب بین والده ووالدته ، أو رأ3 أم مطحونة امام أب مستهتر الم�ال قاسـى عنیـد عرXیـد 
.. فـال شــك أن أ)ــة فتـاة فــى األســرة سـتختزن فــى ذاكرتهــا مهانـة الزوجــة وذلهــا وان	ســارها ، 

تلعن الیوم الذ3 ولدت ف)ه أنثى ، فترفض الـزواج وسخY األم على الزواج وسنینه الشك س
  الذ3 ارت�Y فى ذاكرتها �المهانة واألسى واأللم فتعزف عن الزواج .

وفــى ذات الوقـــت الفتـــى الـــذ3 وجـــد والـــده مهانـــا ، مطعونـــا فـــى 	رامتـــه ، مـــن زوجـــة 
ا عنیــدة متســلطة ســل)طة اللســان ، تؤذ)ــه �ــالقول والفعــل وتهمــل حاج)اتــه ، وترهقــه �مطالبهــ

وتهمــل مطال�ــه ومطالــب أبنائهـــا .. ســوف تجعــل تلــك الخبـــرات ذاك الفتــى رافضــا للـــزواج 
عازفا عنه حتى ال )	رر غلطة والده . ناه)ك لو 	ان هنـاك أخ أو أخـت أو أقـارب عـا)ش 

  .(فو;6ا الزواج) مش	التهم الزواج)ة .. 	ل ذلك س)حدث لد)ه حالة 

)ة المتعلقـة �ـالعزوف عـن الـزواج وجـود وقد جاء على رأس أهم الدواقع األسر�ة الفرع
نمـــاذج زواج)ـــة فاشـــلة داخـــل األســـرة ، واضـــطراب العالقـــات الزوج)ـــة فـــى األســـرة، ضـــعف 
إشـــ�اع الحاجــــات العاطف)ــــة لآلبنـــاء ، التف	ــــك األســــر3 �النزاعـــات والصــــراعات العائل)ــــة أو 

  الطـالق ، وعدم تنم)ة المسئول)ة الشخص)ة واالجتماع)ة لألبناء .

اختالل البن)ة األسر�ة وفساد المناخ األسر3 فى المرت�ة الثان)ـة �عـد اخـتالل وقد جاء 
البن)ة الدین)ة والخلق)ة �اعت�ار أن الطفل یتلقى أول تعال)م الدین وآدا�ه ونماذجه وسـلو	)اته 

  .فى المحضن االجتماعى (األسرة) 
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  : اختالل التنشئة العاطف6ة / الجنس6ة ةفى المرت�ة الثالث

بل مس	وت عنه من أدوار األسرة فى التنشئة ، ومعها و	االت التنشـئة  جانب مهمل
األخــر3 رغــم أن األســرة العرX)ــة قــد)ما شــهدت نشــاطا ملحوظــا فــى هــذا الجانــب ، ولنــا فــى 
وصا)ا اإلعراب)ة البنتها حال زواجهـا مـا )حقـ1 التوافـ1 الزواجـى العـاطفى/ الجنسـى ، لكـن 

ة الحــــدیث فــــى أســــالیب التنشــــئة لعاطف)ــــة تحــــت ضــــغY �عــــض الموروثــــات اعتبــــرت األســــر 
الجنســ)ة لألبنــاء تفتــ)ح لعیــونهم علــى أشــ)اء ین�غــى أال )عرفــوا شــیئا عنهــا ، بــل وقــد تــدفعهم 

  للخطأ .

�ــالتجر�م والتحــر�م علــى غیــر  ماوالمؤسســات المجتمع)ــة حــین تحــدثت تحــدث �عضــه
نغــالق المطبــ1 هـد3 ، وتحــدث الــ�عض اآلخــر �انفتــاح )شـ�ه األســلوب اإل�ــاحى ، وXــین اال

واالنفتاح المطل1 غابت التنشئة العاطف)ة/ الجنس)ة بین إهمال لتلك الجوانب و	أنهـا ل)سـت 
هامة فـى الشخصـ)ة وسـو�تها ، بـل و	أنهـا غیـر موجـودة فـى األعضـاء التناسـل)ة رغـم أنهـا 
أصــل الح)ــاة ین�غــى عــدم اإلشــارة �الحــدیث عنــه ولــو همســا ، فــى إن	ــار ومجهول)ــة لمعلــوم 

، والحدیث عن الجنس والتناسل ، والعواطف والمشاعر أمـر غیـر ذ3 �ـال الیجـدر  موجود
االهتمـــام �ـــه ، وآخــــرون اســـتخدموا أســـلوب التســـلY والقســـوة والعقـــاب البـــدنى والنفســـى لمـــن 
تسول له نفسه من األبناء التعبیر �ش	ل تلقائى غـائى ، أو �ش	ل قصـد3 أو غیـر قصـد3 

ثر ، فــالكى �النــار لألصــا�ع اآلثمــة للصــغیر الــذ3 عــن موضــوعات الحــب والجــنس والتكــا
لجنســ)ة ، والحــ�س والمنــع لمــن ا)عبــث �أعضــائه التناســل)ة فــى محاولــة للتعــرف علــى ذاتــه 

عــرف عنهــا أنهــا تمیـــل للتعــرف علــى أحـــد أفـــراد الجــنس اآلخـــر ، وتصــو�ر أفــراد الجـــنس 
ُ)عرف عنه ذلـك �أنـه اآلخر �الوحوش المجرمین ، واعت�ار القتى الذ3 یتحدث عن ح�ه أو 

  .فتى فاس1 منحرف وفاشل (بتاع بنات) 

وفر�ــ1 ثالــث اعتبــر الفــر�قین الســا�قین مــن مخلفــات القــرون الوســطى ، وأنــه الفر�ــ1 
العصر3 المتحضر المتفتح ، فالحب والجـنس لـدیهم أمـور شخصـ)ة وحر�ـة تعبیـر ، وعل)ـه 

عــابئین �مــا یترتــب علــى ذلــك تر	ـوا صــغارهم لتجـــارب تفــوق إدراكــاتهم ومســئول)اتهم ، غیــر 
واالحتكاك العاطفى والجنسى بین الجنسین أمر طب)عـى لـدیهم من آثار سلب)ة ، فالمخالطة 

، والغ)ـاب عـن المنـزل ، ومراقصـة ، وعل)ه فاالنضمام لثلة األنس والفرفشة ، والتأخر لـ)ال 
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عادة لســـالفت)ـــات والفت)ـــان نـــوع مـــن الروشـــنة لشـــ�اب روش �ـــه )فرحـــون .. فـــواجبهم جلـــب ا

  طرق السعادة .  أسهل وألذتلك ألبنائهم ، و 

أما الفر�1 الرا�ع المسئول الذ3 تقوم تنشئته على المرونة والحزم والوعى القـائم علـى 

بنـاء للـدور العـاطفى/ الجنسـى اإلقـرار �حق)قة الجنس والحب والتناسـل ، وضـرورة إعــداد األ

شـ	ل ترXــو3 ســل)م متــدرج ط�قــا لمراحــل �شـ	ل ســو3 ، وتقــد)م الخبــرات العاطف)ــة/ الجنســ)ة �

النمـــو قـــائم علـــى حقـــائ1 الح)ـــاة العاطف)ـــة/ الجنســـ)ة ، وتعـــال)م الشـــرع الحنیـــف یجعـــل مـــن 

الضـــوا�Y الشـــرع)ة صـــونا للح)ـــاة العاطف)ـــة/ الجنســـ)ة ، �شـــ	ل )حقـــ1 ســـالمة الشخصـــ)ة ، 

  ونجاح الفرد فى دوره العاطفى/ الجنسى ذا الطا�ع االجتماعى الخلقى .

الوقـــت تحقیـــ1 اإلشـــ�اعات الســـو)ة لمراحـــل النمـــو العـــاطفى الجنســـى مـــن فـــى ذات 

رضاع وفطام طب)عى ونفسى ، واإلعـالء مـن ق)مـة الحـب الطـاهر العفیـف ، 	أسـاس لق)ـام 

الح)ــاة الزوج)ــة الناجحــة ، واإلعــالء مــن ق)مــة الــزواج فــى بنــاء األســرة والمجتمــع ، وتحدیــد 

المخــالف لیتجــاوز عقــدتى (أودیــب والكتـــرا)  شــ	ل العالقــات العاطف)ــة الوالد)ــة مــع الجــنس

د الوالــدین ، ثــم تصـــح)ح العالقــات الغیر�ــة مـــع والــتخلص مــن حالـــة التعلــ1 المرضــى �أحـــ

الجنس اآلخر ، التفر�1 بین األخوة من الجنسین فى المضـاجع ، وعـدم إبـداء أ)ـة تعبیـرات 

جنســ)ة أمــام األطفــال ، والرقا�ــة الواع)ــة والتوجــه الرشــید لألبنــاء لتقــو)م الســلوك العــاطفى/ 

  الجنسى لألبناء .

  اب البناء النفسىفى المرت�ة الرا�عة : اختالل واضطر 

الشخص)ة 	ل متكامل ، وأ3 خلل أو اضطراب فى أ3 جانب من جوانب الشخص)ة 

یـــؤثر �ـــال شـــك علـــى الجوانـــب األخـــر3 ، وأكثـــر الجوانـــب تـــأثرت تلـــك الجوانـــب العاطف)ـــة 

عاطف)ــة/ جنســ)ة ، فاضــطراب وتــأخر النضــج الوجدان)ــة ومــا یترتــب علیهــا مــن إشــ�اعات 

ـــــ ـــــذات الجنســـــ)ة، العـــــاطفى ، واضـــــطراب مفهـــــوم ال ـــــة/ الجنســـــ)ة ، ورفـــــض ال ذات العاطف)

واضــطراب النضــج الجنســى ، واالعتماد)ــة العاطف)ــة وعــدم االســتقالل العــاطفى ، ومعانــاة 

�عض العلل واألمراض النفس)ة ذات الطا�ع العاطفى مثل عش1 الذات (النرجس)ة) ، القل1 

كبـــت الجنســـى ، والمخـــاوف ال)ـــأس ، الفـــراغ العـــاطفى ، الفشـــل العـــاطفى ، ال، االكتئـــاب ، 

، ح)ــــاة جنســــ)ة  المرضــــ)ة المرت�طــــة �ــــالزواج (فوX)ــــا الــــزواج) ، عالقــــة مــــع آخــــر مجهــــول
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رمان من أحضان والد)ة حان)ة )صعب تعو)ضها ، خوف غیر مبـرر مجهولة العواقب ، ح
مـــن الفشـــل الزواجـــى ، ضـــعف الثقـــة �الـــذات العاطف)ـــة/ الجنســـ)ة ، التشـــ	ك المرضـــى فـــى 

)حملــه مــن متاعــب زواج)ــة ، الخــوف مــن العجــز عــن الق)ــام بــدور الــزوج  اآلخــر�ن ومــا قــد
واألب ومسئول)ات الزواج واألسرة ونفقاتهم فى زمن صعب ، خاصة مـع طموحـات الزوجـة 
واألبنـــاء غیـــر الواقع)ـــة لـــد3 �عـــض الزوجـــات والتـــى )عجـــز و�)ـــأس مـــن تحق)قهـــا ، و)شـــعر 

قصور والتقصیر فى داء المسئول)ات �الدون)ة والقصور ، ناه)ك عن الخوف من العجز وال
العاطف)ة/ الجنس)ة/ الزواج)ة ، وخوف الفتاة من األع�اء الزوج)ة جـنس ، حمـل ، ووالدة ، 
ورعا)ة زوج وأبناء ، ومخاطر على صحتها البدن)ة والنفس)ة واستمتاعها بنضارتها وشـ�ابها 

الحـــارم مــــن ، و	ـــذا الخـــوف مـــن فقـــدان الحر�ـــة الشخصـــ)ة والـــدخول فـــى ســـجن الزوج)ـــة 
الحر�ـات الممتعـة فـى الشــ�اب الفـارض لعـذا�ات زواج)ـة مرهقــة ، و�التـالى ضـ)اع الحر�ــات 
واالنطـــالق وغ)ـــاب المتعـــة واالســـتمتاع ، واالنتقـــال مـــن أحضـــان األســـرة لل�عـــد عنهـــا ومـــا 
یتطل�ــه مــن إعــادة التوافقــات ، ومــن حضــن (شــلة األنــس) إلــى أرXعــة أر	ــان ، ومــن ســعة 

واج متناس)ا الجوانب اإلیجاب)ة للزواج ، ف)	ون العزوف عن الزواج هـو العزوX)ة لضی1 الز 
  الحل السحر3 غیر الم	لف لتلك المش	الت .

  فى المرت�ة الخامسة : اختالل البن6ة المعرفیــة

خال)ــة ومجــردة مــن  حســاب)ة الن)ــة عــن الــزواج .. إمــا نظــرة حیــث تســود أف	ــار ال عق
ى النها)ــة یختصــر فــى عمل)ــة ت�ــادل جســد فــى مقابــل الجوانــب الوجدان)ــة العاطف)ــة ، فهــو فــ

جســد ، جــنس فــى مقابــل جــنس ، رXــح وخســارة ماد)ــة ، الــزواج (صــفقة) ی�حــث 	ــل طــرف 
عن حساب الم	اسب والخسارة ، مـع غ)ـاب للشـراكة العاطف)ـة الوجدان)ـة ، وافتقـار للمعـانى 

 –التعــاون  –)ة التضــح –الرحمــة  –المــودة  –الســ	ن  –الســام)ة للــزواج مــن وحــدة الــنفس 
األهــداف الســام)ة المشــتر	ة لمســتقبل أفضــل .. فــالزواج فــى نظــرهم شــر	ة زواج)ــة ول)ســت 
شراكة زواج)ة / إنسان)ة ، فالزواج جنس وفقY )م	ن الحصول عل)ه من طرق ومنافذ 	ثیرة 
أســهل مــن الــزواج ، والــزواج ســلب للحر�ــة ، هــم وقلــ1 ، غیــرة وشــك ، ضــ)اع ألحلــى أ)ــام 

ر ، قاتل للذة والسعادة ، مغتال لألحالم ، سافك لدماء المشاعر الجمیلـة ، لـذة ول)الى العم
شهر وتعاسة دهر ، تضـح)ات غیـر مبـررة یـدفع ثمنهـا الزوجـان ، معـوق للتقـدم والنجـاح ، 
سارق للسعادة ، مصدر للضغ̀و والمشاكل ، دخوله صعب ، الخروج منـه أصـعب ، وهـم 
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أكثـر مـن حقائقـه ، ضـ)اع للنضـارة والحیو)ـة ، وٕاعــدام للسعادة ، حق)قة للمتاعب ، أوهامـه 
  للحب .

یــدعم ذلــك وجــود وســائل ثقاف�ــة/ إعالم)ــة تــدعم حر�ــة التعبیــر الجنســى واإل�اح)ــة ، 
وتقـــدم مـــواد إ�اح)ـــة ها�طـــة تســـهل اإلشـــ�اعات المرضـــ)ة ، وتؤســـس لـــرفض الـــزواج 	نظـــام 

ــة الجناجتمــاعى واســتبداله بإشــ�اعات حــرة تــدعم حر�ــة ( ) ، ف	ــل فــرد حــر فــى ســ6ةالملك6
جسده ومفاتنه وأعضائه الجنس)ة )ستعملها 	ما )حب و�هو3 ، و)عبـر عنهـا 	)فمـا شـاء فـى 
حـــالة مــن التنــوع الجنســى ، إث�اتــا لل�طولــة الجنســ)ة ، والجماعــات الجنســ)ة بــدیل للجماعــة 

" .. 	مـــا ورد علـــى لســـان إحـــد3 أع�ـــاء ولـــذة �ـــال تعـــب وال ثمـــنجـــنس �ـــال الزواج)ـــة ، "
االت .. و�عـد هـذا فمـا حاجـة الشـ�اب للـزواج إذا 	ـان فـى نظـرهم جـنس ومتعـة وفرفشـة الح

  والمصارف متاحة �أبخس التكالیف الماد)ة / العاطف)ة .

وهذا یدفعنا لتصح)ح تلك األف	ار الالعقالن)ة عن الحب والزواج والجـنس واسـتبدالها 
  �أف	ار عقالن)ة مستمدة من تعال)م اإلسالم الحنیف .

  مرت�ة السادسة : اختالل البن6ة االقتصـاد6ةفى ال

أحــد الجوانــب الهامــة فــى الــزواج ، الجوانـــب االقتصــاد)ة ، تلــك التــى تتعلــ1 �النضـــج 
ة ش عــن طر�ــ1 خبــرات مهن)ــ)مهــارات 	ســب العــاالقتصــاد3 الــذ3 یتعلــ1 �اكتســاب األفــراد 

ن أو خارجـــه تـــدر دخـــال / خـــاص داخـــل الـــوطح	ـــومى عـــام –توظـــف فـــى فـــرص عمـــل حــــر
االجتماع)ــة مرت�طــة بتلــك المهنــة ، تســمح للشــاب ببــدء مشــروعه االجتمــاعى  تحقــ1 م	انتــهو 

ــــاة نمــــوه الطب)عــــى ــــام المؤ  الزواجــــى ل)ســــتكمل دورات ح) ــــات ق) ــــوفیر متطل� ــــك بت سســــة ، وذل
الزواج)ة من مقدم ومؤخر صداق ، ومـا أدراك مـا مـؤخر الصـداق الـذ3 بـدا ینظـر إل)ـه علـى 

ة الزوج)ـــة �شــ	ل یجعـــل مـــن التف	یـــر فـــى الطـــالق مشـــ	لة أنــه صـــك ضـــمان الســـتمرار الح)ـــا
وخ)ال)ـة فـى الســ	ن واألثـاث ، وحفـالت واحتفــاالت  ها المـؤخر ، ثــم مغـاالة فـى المهــورأصـعب

مراسم الزواج ، وشهر العسل ومتطل�اته ، والش�	ة وما أدر�ك ما الش�	ة ومتطل�اتها والت�اهى 
یــث إشــ�اع االحت)اجــات االقتصــاد)ة للزوجــة والتفــاخر بهــا ، ثــم أع�ــاء الح)ــاة الزوج)ــة مــن ح

رفاهة .. أمور فـى ظـل أزمـة  –	ساء  –غذاء  –تعل)م  –واألبناء ، ونفقات ح)ات)ة : صحة 

اقتصاد)ة عالم)ة �اتت عوائ1 وعق�ات وألغام تفجر مؤسسة الزواج وتنسف مشـروعه قبـل أن 
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ب ، وارتفـاع تكلفـة المع)شـة یولد ، بل یتوقف التف	یر فى المشروع ولـو خ)ـاال ، ف�طالـة الشـ�ا
  تصیب الش�اب �اإلح�ا` وال)أس الزواجى .

األزمـــة ثقافـــة المغـــاالة فـــى المهـــور وم�الغـــة الزوجـــات فـــى المطالـــب ، زاد مـــن حـــدة 
وطموحات أبناء الیوم واعتمادهم االقتصاد3 على الوالدین .. �ش	ل )شعر الش�اب �العجز 

عن تحقی1 وضـعه االقتصـاد3 المناسـب  والقصور الذاتى ، فینصرف ال�عض منهم لل�حث
العمــر مــن بــین أناملــه ، و)	ــون قطــار الــزواج قــد تجــاوز محطــات  للــزواج فتتســرب ســنوات

  	ثیرة )صعب عل)ه اللحاق �ه .

والــ�عض اآلخــر وجــد أن الهــروب مــن الــزواج واإلحجــام عنــه واالنصــراف �عیــدا عنــه 
ســى مــن لجنوالتحلــل العــاطفى وا وات اإل�اح)ــةلمصــارف ســهلت الوســائY اإلل)	ترون)ــة والقنــ

  )سر إش�اعاته الجنس)ة بثمن بخس .تقد)م مصارف سهلة متنوعة ت

مـــن أجـــل ترX)ـــة وتـــزو�ج وهنـــاك آخـــرون اعتبـــروا أنفســـهم أ�طـــاال وهـــم 	ـــذلك ضـــحوا 
وجــدوا أن الــزواج قــد ولــى زمانــه ، وXــدال مــن مــن مهمــتهم اتهم ، فلمــا فرغــوا أخــوتهم وأخــو 

  ال�طولة صاروا ضحـا)ا .

علـــــى الشـــــاطئ اآلخـــــر وقـــــف فر�ـــــ1 أعمتـــــه وفـــــرة األمـــــوال عـــــن الق)مـــــة اإلنســـــان)ة و 
االجتماع)ـــة للـــزواج ، فاشـــتروا األجســـاد أ)ـــة أجســـاد �ـــأموالهم التـــى أنفقوهـــا علـــى ال�غا)ـــا ، 

فأعطــت تلــك الفئــة المتحللــة مــن القــ)م الخلق)ــة الالئــى وجــدن فــى ب)ــع أجســادهن رXحــا وفیــرا 
فسها المتعة المشتراة المتنوعة و	له بثمنه .. وٕاذا 	انوا قادر�ن المتلحفة �القوة االقتصاد)ة لن

ألع�اء االقتصاد)ة للزواج فإنهم غیر قابلین لمسئول)ات الزواج فهم بوه)میون متعتهم اعلى 
، لـذا )سـ)حون فـى األرض �حثـا عـن تلـك المتعـة ، الذات)ة إش�اع رغ�اتهم الجنس)ة األنان)ـة 

و	رامته وشرفه و	ساد تجارته ثمنا إلش�اع رخ)ص ، مما  منهم سمعتهولألسف دفع الكثیر 
و;ـین العجـز ، والتضـح6ة ، خلل فى ح)اتهم سـفها وتبـذیرا ، ال ترشـیدا وتـدبیرا ، یدل على 

  . ب المشروع الزواجىغاوالوفرة غیر الرشیدة 

و�ؤ	د اختالل البن)ة االقتصاد)ة المرت�ة السادسة واألخیـرة فـى الـدوافع خطـأ االعتقـاد 
شــائع �ـــأن العامـــل االقتصــاد3 هـــو العامـــل الحاســم فـــى المشـــروع الزواجــى ، بینمـــا یؤ	ـــد ال

الخلق)ـــة المرت�ـــة األولـــى أن الـــزواج عمل)ـــة شـــرع)ة قانون)ـــة و اخـــتالل البن)ـــة الدین)ـــة وجـــود 
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اجتماع)ة ترXو)ة �الدرجـة األولـى ، مسـئول)ات �الدرجـة األولـى تعتمـد علـى اإلسـالم 	مـنهج 
الــدین ترXــت لناح)ــة االقتصــاد)ة .. "اظفــر بــذات ت)ســیر للــزواج مــن ا للح)ــاة ، �مــا ف)ــه مــن

یــداك" ، "إذا جــاء	م مــن ترضــون دینــه وخلقــه فزوجــوه ، أال تفعلــوا تكــن فتنــة فـــى األرض 
  وفساد عر�ض" .. "التمس ولو خاتما من حـدید" .

فاإلسالم حین )طب1 منهجه 	مـنهج ح)ـاة یهـدف لإلعمـار الكـونى فـى 	افـة مجـاالت 
اة ، سـاعتها تحـل 	ـل المشـ	الت ، ومـا ألزمـات االقتصـاد)ة واالجتماع)ـة التـى تعـانى الح)ـ

منهــا المجتمعــات واألفــراد إال نتیجــة لتعطیــل مــنهج االقتصــاد اإلســالمى ومعط)اتــه ، ومــا 
  معط)ات المنهج اإلسالمى .�األزمات االجتماع)ة إال نتیجة لمقدمات غیر آخذة 

ى لكــل تنم)ــة �شــر�ة 	انــت أو اقتصــاد)ة ، ونظــرة فــالمنهج اإلســالمى المــدخل الرئ)ســ
ـــة/ الجنســـ)ة و�عـــد الفـــتح اإلســـالمى ، وشـــ�ابها نمـــوذج  ـــة وأحوالهـــا العاطف) ـــل ال�عث لم	ـــة قب
للشــ�اب المثــالى فــى 	ــل أحوالــه یؤ	ــد أن اإلصــالح )	مــن فــى مــنهج اإلســالم الــذ3 )مثــل 

3 فـــإن لـــه اإلعـــراض عنـــه حالـــة مـــن الكـــدر والضـــی1 والضـــنك .. :ومـــن أعـــرض عـــن ذ	ـــر 
)ة/ االجتماع)ـة "أال ـمع)شة ضن	ا" .. و)مثـل التمسـك �ـه حــالة مـن األمـن والطمأنینـة النفسـ

  بذ	ر هللا تطمئن القلوب ".

، وال�عد عنه أو تعطیله مـدخل لكـل فالمنهج اإلسالمى القاطرة الحق)ق)ة لكل إصالح 
  انحراف أو فساد فى ح)اة الفرد والمجتمع .

  مناقشتهانتائج التساؤل الثانى و 

  ینص التساؤل الثانى على ما یلى :

الجنســ)ة غیــر  العالقــات"مــا عالقــة دوافــع عــزوف الشــ�اب عــن الــزواج �االتجــاه نحــو 
  المشروعة ؟"

  )٤جدول رقم (

  من خالل مصفوفة ارت�اP عالقة دوافع عزوف الش�اب عن الزواج یوضح 

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقات�االتجاه نحو 

  ب وشا�ةاش ١٠٠٠=     ن
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  الدوافـــــع

  دوافع العزوف عن الزواج

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقاتاالتجاه نحو 

رجس من عمل 

  الش6طان

متعة وحر:ة   شر البد منه

  تعبیر

  **٠.٧١٥  ٠.٠٤٩  **٠.٦٩٨ -  اختالل البن)ة الدین)ة/ الخلق)ة .

اخــتالل البن)ــة األســر�ة وفســاد المنــاخ 

 األسر3 .

- ٠.٦٩١  ٠.٠٤٠  **٠.٦٨٠**  

  **٠.٧٠٠  ٠.٠٣٥  **٠.٥١٠ - اختالل التنشئة العاطف)ة / الجنس)ة .

  **٠.٤٨٨  ٠.٠٣٢  ٠.٤٩٠ - اختالل واضطراب البناء النفسى 

  **٠.٥١١  ٠.٠٢٨  ٠.٤١٨ - اختالل البن)ة المعرف)ة .

  **٠.٤٢٠  ٠.٠٢٦  ٠.٣١٥ اختالل البن)ة االقتصاد)ة .

  

  ) ما یلى :٤یتضح من الجدول (

الجنسـ6ة  العالقـاتالقـة اخـتالل البن6ـة الدین6ـة/ الخلق6ـة �االتجـاه نحـو من حیث ع

  غیر المشروعة ..

بین اختالل البن)ة الدین)ة/ الخلق)ة واالتجاه  ٠.٠١وجود عالقة سال�ة دالة عند  •
ذلــك ألن هــذا الخلــل  (	ــرجس مــن عمــل الشــ)طان) الممارســات الجنســ)ة حــون

فـى حـل مشـ	الت الشـ�اب  هلـه فوائـدعمـل یؤد3 إلى اعت�ار العالقات الجنسـ)ة 
  الى فهم الینظرون له بتلك النظرة .ـالعاطف)ة والجنس)ة و�الت

التوجــد عالقــة بــین اخــتالل البن)ــة الدین)ــة/ الخلق)ــة واالتجــاه نحــو الممارســات   •
الجنس)ة غیر المشروعة 	شر البد منـه ، وذلـك ألن هـذا االضـطراب قـد یخلـ1 

عت�ار الزواج شر البد منه ، فهم )عتبرونه شـرا حالة تبر�ر�ة لسلو	هم تدفعهم ال
، بینمـا وجـود �ق)ـة مـن ضـمیر خلقـى تجعلهـم یبـررون اضـطرارهم لهـذا السـلوك 

  وفى ذات الوقت یدر	ون أنه شر .نتیجة عوائ1 مجتمع)ة 

بین اختالل البن)ة الدین)ة الخلق)ـة واالتجـاه  ٠.٠١عند  دالة توجد عالقة موج�ة •
اختالل البن)ـة فـ. غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیر نحو الممارسات الجنس)ة 

الخلق)ة یؤد3 إلى اختالل المعاییر فى النظر للممارسات الجنسـ)ة غیـر الدین)ة 
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المشروعة فینظرون لها من زاو)ة المتعة الحس)ة والمنفعة واللذة الوقت)ة الحس)ة 
�اع ، دون أ3 اعت�ــار أخـــالقى ق)مــى أو ضــوا�Y شــرع)ة تعلــى مــن ق)مــة اإلشــ

  وان)ة البوه)م)ة .یالجنسى وتسمو �ه فوق الح

مــن حیــث عالقــة اخــتالل البن6ــة األســر:ة وفســاد المنــاخ األســر8 �االتجــاه نحــو 

  الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة :

وفسـاد المنــاخ بـین اخـتالل البن)ـة األسـر�ة  ٠.٠١وجـود عالقـة سـال�ة دالـة عنـد  •
ر المشـــروعة 	ـــرجس مـــن عمـــل الجنســـ)ة غیـــ العالقـــاتاألســـر3 واالتجـــاه نحـــو 

 الش)طان .

فالجنس والتعبیر عنه �صور منحرفة فى بیئة أسر�ة فاسدة أمر عاد3 ووصمه 

ماذج المبررة ، فالن�الرجس وتحر�مه نوع من الحرمان والتضیی1 ، والقیود غیر 

  تدعم قبول ذلك السلوك واعت)اده .الجنس)ة داخل األسرة  والعالقات

الل البن)ــة األســر�ة وفســاد المنــاخ األســر3 واالتجــاه عالقــة بــین اخــتعــدم وجــود  •

 نحو الممارسات غیر المشروعة (	شر البد منه) .

فهو فى نظـرهم ضـرورة وٕان نظـر فالموقف األسر3 من الجنس موقف عاد3 ، 

واقــب ممارســته خــارج النطــاق الشــرعى القــانونى فهــو شــر ، ولكــنهم مــن إلــى ع

 وجهة نظرهم على ممارسته مرغمون .

بـین اخـتالل البن)ـة األسـر�ة وفسـاد المنـاخ  ٠.٠١عالقة موج�ة دالة عنـد  وجود •

 الجنس)ة غیر المشروعة (	متعة وحر�ة تعبیر) والعالقاتاألسر3 

حیــث ال تضــع األســرة ضــوا�Y الشــرع وال قــوة العــرف والتقالیــد وال موانــع الح)ــاء 

و�التـالى  الجنسـ)ة ،صـحى لإلشـ�اعات اإلنسانى وال العقو�ات القانون)ة 	مـنظم 

فـــى ظـــل إهمـــال الترX)ـــة الجنســـ)ة اإلســـالم)ة الرشـــیدة والرقا�ـــة األســـر�ة ووجـــود 

نمـاذج أســر�ة منحرفـة جنســ)ا ، 	ـل ذلــك یـدفع األبنــاء لالتجـاه نحــو الممارســات 

وحر�ــة تعبیــر تشــ�ع الرغ�ــات وتحقــ1 المطالــب الجنســ)ة غیــر المشــروعة 	متعــة 

  الجسد)ة .
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�االتجــاه نحــو الممارســات  طف6ــة/ الجنســ6ةالتنشــئة العامــن حیــث عالقــة اخــتالل 

  الجنس6ة غیر المشروعة :

بــین اخــتالل التنشــئة العاطف)ــة/ الجنســ)ة  ٠.٠١وجــود عالقــة ســال�ة دالــة عنــد  •

واالتجاه نحـو الممارسـات الجنسـ)ة غیـر المشـروعة 	ـرجس مـن عمـل الشـ)طان  
�اعت�ـــار أن الخلـــل العـــاطفى/ الجنســـى یـــؤد3 إلـــى خلـــل فـــى الســـلوك الجنســـى 

الجنســ)ة المختلــة 	اســتجا�ة العالقــات وخلــل فــى التعبیــر عنــه ، و�التــالى تــأتى 
 طب)ع)ة لتنشئة عاطف)ة جنس)ة مختلة وٕاش�اع جنسى سق)م .

العالقـات التوجد عالقـة بـین اخـتالل التنشـئة العاطف)ـة/ الجنسـ)ة واالتجـاه نحـو  •
ة مـن ، حیـث )مثـل هـذا االتجـاه حالـ )	شـر البـد منـه(الجنس)ة غیر المشـروعة 

ولكــن )قــر �االضــطرار لممارســتها تحــت العالقــات اإلقـــرار �عــدم مشــروع)ة تلــك 
 وطأة الظروف مبررة �ش	ل غیر منطقى .

بــین اخــتالل التنشــئة العاطف)ــة/ الجنســ)ة  ٠.٠١توجــد عالقــة موج�ــة دالــة عنــد  •

الجنسـ)ة غیـر المشـروعة 	عمل)ـة متعـة وحر�ـة تعبــیر ، العالقـات واالتجاه نحـو 
فى التنشئة العاطف)ة الجنس)ة یجعل من اإلش�اع الجسد3 غا)ة فى  فهذا الخلل

اإل�اح)ة المحققة لتلك المتعة أمر منطقـى ومقبـول حد ذاتها ، و�التالى فالحر�ة 
 .، 	تعبیر عن حر�ة العاطفة والجسد 

الجنســ6ة غیــر  العالقــات�االتجــاه نحــو  البن6ــة المعرف6ــةمــن حیــث عالقــة اخــتالل و 

  المشروعة :

بـین اخـتالل البن)ـة المعرف)ـة واالتجـاه نحـو  ٠.٠١القـة سـال�ة دالـة عنـد توجد ع •
الجنســـ)ة غیـــر المشـــروعة 	ـــرجس مـــن عمـــل الشـــ)طان ، فالمفـــاه)م العالقـــات 

واألف	ــار الالعقالن)ــة عــن الــزواج 	عمل)ــة بیولوج)ــة حیوان)ــة تختــزل فــى تحقیــ1 
وت�عاتـه االستمتاع الجنسى المت�ـادل أو الشخصـى ، 	مخـرج مـن همـوم الـزواج 

ــــا الجــــنس ،  ــــزواج أزهــــاره ، ولنتــــرك أشــــواكه" .. واألزهــــار هن "فلتقطــــف مــــن ال

الجنســ)ة غیــر العالقــات واألشــواك هــى المســئول)ات .. إذن مــن وجهــة نظــرهم 

 المشروعة حل لمش	الت أكبر .



  
 - 42  -  

الجنس)ة غیر العالقات التوجد عالقة بین اختالل البن)ة المعرف)ة واالتجاه نحو  •

الجنس)ة غیر المشـروعة العالقات د منه ، فاالختالل )عتبر المشروعة 	شر الب

حــل لمشــ	الت عســیرة ، وفــى ذات الوقــت )حمــل فــى ط)اتــه مشــ	الت أخالق)ــة 

هنــا 	ــان حــل وشــر فــى ذات الوقــت لكــن مــن وجهــة نظــرهم وتشــر�ع)ة ، ومــن 

 .نحن مرغمون على تعاطى الدواء المر

ن)ـة المعرف)ـة واالتجـاه نحـو بـین اخـتالل الب ٠.٠١موج�ة دالة عند  توجد عالقة •
الجنس)ة غیـر المشـروعة 	متعـة وحر�ـة تعبیـر . فاألف	ـار الالعقالن)ـة العالقات 

عن الجـنس والـزواج والمعط)ـات المعرف)ـة الثقاف)ـة اإلعالم)ـة تؤ	ـد هـذا االتجـاه 

(	الملك)ــة الجنســ)ة) وحر�ــة التعبیــر الجســد3 ، وحر�ــة اإلشــ�اع الجســد3 �ــأ3 

 اإلش�اع سو)ا 	ان أو مرض)ا .وسیلة 	انت المهم هو 

الجنسـ6ة غیـر المشـروعة  اتـــالعالق�االتجاه نحو  االقتصاد6ةالبن6ة عالقة اختالل 

:  

واالتجــاه  االقتصــاد)ةبــین اخــتالل البن)ــة  ٠.٠١توجــد عالقــة ســال�ة دالــة عنــد  •

 . )	رجس من عمل الش)طان(الجنس)ة غیر المشروعة العالقات نحو 

ز االقتصــاد3 و�التــالى فالممارســات غیــر الشــرع)ة ذلــك ألن الخلــل إمــا �ــالعج

وٕامــــا الخلــــل االقتصــــاد3 �ســــبب الــــوفرة  . مخــــرج طب)عــــى مــــن وجهــــة نظــــرهم
ـــا وتحـــت  االقتصـــاد)ة التـــى تجعـــل الممارســـات الجنســـ)ة المشـــروعة أمـــرا مم	ن

3 ر ) �صرف النظر عن محتو3 الـدل)فدل6فر8 جنس( Delivery Sexالطلب 

  ها)ة إش�اع لرغ�ة طاغ)ة .، حله أو حرامه ، فهو فى الن

وٕاما الخلل ناشئ عن �طولة اجتماع)ة لحمل أع�اء اآلخر�ن المقـرXین و�التـالى 

عــوض عــن  كغیــر المشــروعة فــذاالعالقــات إن جــادت الظــروف عل)ــه بتلــك 

  معاناة وحرمان .

 الجنســ)ة العالقــاتواالتجــاه نحــو  االقتصـاد)ةالتوجـد عالقــة بـین اخــتالل البن)ــة  •
 .	شر البد منه 
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شــرا فمــا �الیــد حیلــة . وفــى حالــة تلــك الممارســات وٕان 	انــت  ففــى حالــة العــوز
الــوفرة شــر لمــاذا والمــال )شــتر3 	ــل شــئ ، 	لــه �فلوســه ، والمعــاتبین علــى هــذا 

  السلوك عجز عن المجاراة (قصر دیل) هذا من وجهة نظرهم .  

 وفى حالة الضح)ة ال�طل ، مرة من نفسه ، عوض عن حرمان ، فهو مطلوب
 ، وهو أخف األضرار .

بــین اخــتالل البن)ــة االقتصــاد)ة واالتجــاه  ٠.٠١توجــد عالقــة موج�ــة دالــة عنــد  •
 .الجنس)ة غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیرالعالقات نحو 

ـــة تعبیـــر جســـد3 فهـــو  ـــك �النســـ�ة للمعـــوز�ن حر� ـــر تل ومتعـــة لمـــن ینالونهـــا �غی
  د3!!مستحیل )ا ولالجنس)ة غیر المشروعة فالزواج مستحیل .. العالقات 

سـى سـلعى اقتصـاد3 یخضـع آلل)ـات س�ة ألصحاب الوفرة حر�ـة تعبیـر جنو�الن
السـوق ومنافسـاته فـى عـالم ال�غــاء والدعــارة والخطیئـة ، وتأكیـد الـذات الجنســ)ة 

فسـوق النخاسـة 	أحد أ�عاد م	ونات الذات وتو	یدها فى مزاد المتعة المحرمـة 
  .اد الجنس المحرم الجنس6ة مفتوح لمن یدفع أكثر فى مز 

  ، ومتعة لحرمان طال الصبر عل)ه و�النس�ة للضح)ة ال�طل تحرر ول)س حر�ة

  ومناقشتها الثالثنتائج التساؤل 

  ینص التساؤل الثالث على ما یلى :
(التفضــــیل الجنســــى غیــــر  الجنســــ)ة غیــــر المشــــروعة العالقــــات"	یــــف تنــــتظم أنــــواع 

  ؟" المشروع) لد3 �عض العازفین عن الزواج

  )٥ول رقم (جد

  الجنس6ة غیر المشروعة للعالقاتالتفضیل الجنسى یوضح 

  لد8 �عض العازفین عن الزواج

 شاب وشا�ة ١٠٠٠=     ن

  الترتیب  المتوسY  التفضیل الجنسى

  التحرش الجنسى

  الممارسات التكنولوج)ة للجنس
  االستعراض الجنسى

١٠  
٩  
٨  

  األول
  الثانى
  الثالث
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  ال�غـــــــاء

  الزنا العشقى

  المثل)ة الجنس)ة

  لجمـاع األطفا

  الجنس الجمـاعى

  االختطاف واالغتصاب الجنسى

  زنــا المحـارم

٧  

٦  

٥  

٤  

٣  

٢  

١  

  الرا�ع

  الخامس

  السادس

  السا�ع

  الثامن

  التاسع

  العاشر

)أخذ الترتیب ات غیر المشروعة عالق) أن التفضیل الجنسى لل٥یتضح من الجدول (
  التالى :

  الجنسى فى المرت�ة األولى : التحرش

فــى وســائل النقــل واألســواق  متاحــةهــو األكثــر شــیوعا ، وذلــك لوجــود فــرص احتكــاك 
المختلY ، 	مـا أنـه ی�قـى الفعـل الجنسـى عنـد حـد خـدش الح)ـاء اللفظـى ، ومجاالت العمل 

أو المالمســة الجســد)ة وال )فضــى للعمــل الجنســى الكامــل ، وأح)انــا )أخــذ شــ	ل المــداع�ات 
  واء لفظ)ة أو لمس)ة تبدو فى أش	ال ش�ه مقبولة . المت�ادلة بین الجنسین س

ولقــد طفــت علــى الســطح حــاالت التحــرش الظــاهر فــى الشــوارع والم)ــادین العامــة فــى 
المناس�ات العامـة واألع)ـاد ، �عـد التحـرش المسـتتر داخـل المر	�ـات العامـة واألسـواق و	ـل 

بـره أمـرا سـهًال )قـف اماكن االزدحـام ، فـالظروف تتـ)ح فـرص شـیوعه ، 	مـا أن الـ�عض )عت
ــــة وتوضــــ ــــة الدین) ــــالى التوع) ــــدمات الفعــــل الجنســــى و�الت ــــد حــــد مق ــــك )عن ح الح	ــــم فــــى تل

السلو	)ات أمر �الغ األهم)ة خاصة ما )حدث فى �عض المجتمعـات حال)ـا ذات االخـتال` 
مــن حفـــالت مشــتر	ة وتجــاور م	ـــانى فــى مقاعــد الدراســـة الجنســى ، وفــى معاهـــد تعل)م)ــة 

  ین .والعمل بین الجنس

  فى المرت�ة الثان6ة : الممارسات التكنولوج6ة للجنس

وذلــــك �اســــتخدام المعط)ــــات التكنولوج)ــــة الحدیثــــة فــــى مشــــاهدة العــــروض الجنســــ)ة 
اإل�اح)ـــة أو اســـتخدام شـــ�	ة األنترنـــت ، والشـــات الحـــى بـــین أفـــراد مـــن الجنســـین ، وتلـــك 
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قائم علـى االتصـال أسالیب ممارسة عبر وسائY ، فهى عمل)ات تفر�غ جنسى غیر م�اشر 
  الجنسى غیر الم�اشر .

ولعبــت الهواتــف الجوالــة �الرســائل المصــورة واألحادیــث الجنســ)ة دورا فعــاال فــى هــذا 
بـل و)فتـى �عضـهم  مقبــولالمجال ، فهو إش�اع عبر الهواء و�التالى فهو من وجهة نظـرهم 

  �أنه مصرف مأمون للطاقات الجنس)ة للش�اب .

  ستعراض الجنسىفى المرت�ة الثالثة : اال

عـــن طر�ـــ1 المال�ـــس الخل)عـــة خاصـــة المال�ـــس التـــى تجســـد وتظهـــر المفـــاتن تحـــت 
دعـــاو3 الموضـــة والحداثـــة ، ناه)ـــك عـــن مال�ـــس وأرد)ـــة ال�الجـــات التـــى تكشـــف العـــورات 
وتوضــح المفــاتن فــى اســتخدام مــر�ض للغــة الجســد الجنســ)ة لفتــا لالنت�ــاه وتحق)قــا لإلشــ�اع 

وعش1 الذات واإلعجـاب بهـا ، فمـا المـانع مـن عـرض لنرجس)ة الغیر3 المر�ض ، 	نتیجة ل
  الذات الجسم)ة الجنس)ة لنیل إثارة وٕاعجاب اآلخر�ن .

  فى المرت�ة الرا�عة : ال�غــاء

ســلوك جنســى ت�ــاع ف)ــه األجســاد ، واعت�ــار ذلــك لــ)س ممارســة جنســ)ة قــدر مــا هــى 
ـــال ترخ)صـــا قانون)ـــ ـــت تن ـــة ، خاصـــة وأن الـــدعارة مازال ـــدان ، حرف)ـــة مهن) ا فـــى �عـــض البل

  فالنظرة إلیها على أنها مهنة یبرر ممارستها .

  فى المرت�ة الخامسة : الزنا العشقى

إطـار الشـرع)ة والعالقـات الزوج)ـة عـن وهو ممارسة الفاحشـة بـین ذ	ـر وأنثـى خـارج 
رضــــا مشــــترك بینهمــــا ، بــــل )صــــل لحــــد العشــــ1 واعت�ــــار الزانــــى عشــــ)قته المتزوجــــة �ــــأن 

  مع زوجها خ)انة له . ممارستها الشرع)ة

  فى المرت�ة السادسة : المثل6ة الجنس6ة

العـــاجزون عـــن الغیر�ـــة الجنســـ)ة مـــع الجـــنس المخـــالف لمـــا یتســـمون �ـــه مـــن �عـــض 
السـمات الســلب)ة فـى الشخصــ)ة یجـدون ضــالتهم فـى أفــراد مـن نفــس الجـنس تتــ)ح الظــروف 

و�التالى )فضون جنس)ا تجمعهم معا ، وتتشا�ه ظروفهم النفس)ة/ االجتماع)ة/ الشخص)ة ، 
مـــع �عضـــهم فـــى عمل)ـــة ت�ـــادل لإلشـــ�اع الجنســـى (المثل)ـــة الت�ادل)ـــة) ، أو أحاد)ـــة الجانـــب 
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	رضا أحد الطرفین �قبول اإلش�اع المنحى القائم على المنح مـن طـرف فاعـل وذلـك راجـع 

لقصور عاطفى وجنسى واضطراب فى التنم)Y الجنسى ، سواء 	ـان ذلـك لواطـا أو سـحاقا 
.  

  لمرت�ة السا�عة : جماع األطفال من قبل الكبـارفى ا

عندما )عجز الفرد عن إش�اع مثلى مع قر�ن أو قر�نة مع قر�نة ، )	ون االتجاه نحو 
األضـــعف المقـــدور علـــى خداعـــه واســـتدراجه واالنتصـــار الجنســـى عل)ـــه ، إن قـــاوم ف)	ـــون 

)شـعر القـائم األطفال هم الهدف ، سواء أطفال من نفـس الجـنس أو مـن جـنس مخـالف ، و 
، فقـــد وجـــد  المر�ضـــة نتصــــار والتغلـــب علـــى ضـــعفه وأف	ـــاره الجنســـ)ة�الفعـــل هنـــا بلـــذة اال

  األضعف الذ3 )ستعرض عل)ه عضالته الجنس)ة .

  ممارسة الجنس الجمـاعىفى المرت�ة الثامنة : 

فـــى الجماعـــة )قـــو3 الضـــعیف و�تشـــجع الج�ـــان وتســـود الفوضـــى الجنســـ)ة ، و)شـــمل 

ـــه الطب)ع)ـــة التجمـــع الجنســـین ،  ـــا اإلســـالمى ، ومقدمت وهـــذا الســـلوك غر�ـــب علـــى مجتمعن

ـــة التـــى تســـودها  ـــة فـــى الحفـــالت الماجن ـــاءات الجماع) ـــات التحـــرش الجنســـى فـــى اللق عمل)

الخمور مغلفة �الفحشاء والمن	ر ، و�التالى تكون مقدمة �عد ذلك لجنس جمـاعى .. وصل 

. ومن فضل هللا أنه جاء فى مرت�ـة لعرض ال�عض ل)س ت�ادل ال�غا)ا بل ت�ادل الزوجات .

  متأخرة ألنه نبت غر�ب وافد مع الر�اح السلب)ة لعاصفة العولمة .

  االختطاف واالغتصاب الجنسى:  التاسعةفى المرت�ة 

سلوك جنسى ساد3 مر�ض )قوم علـى القهـر وسـرقة األعـراض 	رهـا ، خـال مـن أ3 

أنثــى أوقعتهــا  –فــى الغالــب  –حالــة عدوان)ــة جنســ)ة ، تقــوم علــى اختطــاف  ثــلمتعــة ، )م

) ، وفـى اغتصـاب الصـدفةالظروف فى طر�1 تلك األید3 اآلثمة �ش	ل )سـهل اختطافهـا (

الغالب فى هذه الحالة التوجد أ3 عالقة بین الجانى أو الجنـاة وXـین الضـح)ة ، ففـى حالـة 

الـب تبدأ فرد)ا وتنتهـى جماع)ـا . وفـى حالـة التخطـ)Y المسـب1 )	ـون الفعـل فـى الغالصدفة 

جماع)ا بدافع االنتقام .. وفى 	لتا الحالتین التوجد أىة متعة جنس)ة بـل ممارسـات عدوان)ـة 

  حیوان)ة قد تفضى فى النها)ة إلى موت الضح)ة ، وٕاعـدام الجناة . 
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وقــد بــدأت �عــض الحــوادث مــن هــذا النــوع تلقــى �ظـــاللها علــى �عــض الحــاالت فــى 
  شاذة تدخل فى إطار الس)	و�ات)ة .عالمنا اإلسالمى ، ومن قلة مر�ضة منحرفة 

  المحــارمزنا العاشرة واألخیرة : فى المرت�ة 

، وعجـز عـن الجنسـ)ة الغیر�ـة ، وعجـز عـن التعامـل  مثیل لمثیلهعجز عن مواجهة 
مع األطفال ، فوجد فى المقرXین منه فى عالقات حم)مة له معهـم ود ودالل وهـم �ـه أولـى 

ون ســـلو	ه الجنســـى ولـــو علـــى مضـــض ، وهـــو )ـــأمن وهـــو أولـــى بهـــم . وفـــى الغالـــب یتقبلـــ
جــانبهم ، وهــم بتعــامالتهم غیــر المنضــ�طة معــه )قــدمون لــه فرصــا لالتصــال الجنســى بهــم 

  �ش	ل �س)Y أو مر	ب فى إفضاء جنسى ال)قصد من وجهة نظره سو3 فض شهوته .

ومن فضل هللا عدم شـیوع هـذا الـنمY وندرتـه فـى عالمنـا اإلسـالمى ، حیـث جـاء فـى 
  الترتیب للممارسات الجنس)ة غیر المشروعة .أخر 

وهـذا العـرض ، أكـرر أكثــر مـن مـرة ، )قــع ف)ـه �عـض العــازفین عـن الـزواج �ظــروف 
،  ر وٕان 	ـانوا قلـةخاصة ، بینما هناك الكثیر من العازفین الـذین تسـاموا عـن تلـك الصـغائ

مـالذ للوقا)ـة لكن ی�قى الزواج الشـرعى 	نظـام تشـر�عى/ قـانونى/ اجتمـاعى هـو الحصـن وال
  من تلك الممارسة الجنس)ة الخاطئة غیر المشروعة .

  ومناقشتها الرا�عنتائج التساؤل 

  ینص التساؤل الرا�ع على ما یلى :  

  الجنس)ة غیر المشروعة ؟" العالقات"ما عالقة مستو3 السلوك الدینى �االتجاه نحو 

  )٦جدول رقم (

   عالقة مستو8 السلوك الدینى �االتجاه نحویوضح 

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقات

  شاب وشا�ة ١٠٠٠=     ن

  

  مستو8 السلوك الدینى

  االتجاه نحو الممارسات الجنس6ة غیر المشروعة

رجس من عمل 

  الش6طان

متعة وحر:ة   شر البد منه

  تعبیر
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  **٠.٥٩  -  **٠.٤٣  -  **٠.٦٤  الوعى الدینى

  **٠.٦١  -  **٠.٤٨  -  **٠.٦٩ االعتقاد الدینى

  **٠.٦٨  -  **٠.٥٥  -  **٠.٧٢ ممارسات الدینیــةال

  **٠.٦٣  -  **٠.٤٨  -  **٠.٦٨ المستو3 العام للسلوك الدینى 

  

  ) ما یلى :٦یتضح من الجدول (
  
  

  �النس�ة للوعى الدینى :  -

العالقـات بین الوعى الدینى واالتجـاه نحـو  ٠.٠١توجد عالقة موج�ة دالة عند  •
 من عمل الش)طان .الجنس)ة غیر المشروعة 	رجس 

الجنس)ة غیر المشروعة على  للعالقاتاد إدراك الفرد ز ف	لما زاد الوعى الدینى 

  أنها رجس من عمل الش)طان یتنافى والفطرة السل)مة ومنط1 ط�ائع األش)اء .

العالقـات بـین الـوعى الـدینى واالتجـاه نحـو  ٠.٠١توجد عالقة سال�ة دالة عنـد  •

 بد منه .الجنس)ة غیر المشروعة 	شر ال

فالوعى الدینى )عتبر الممارسات الجنس)ة غیر المشروعة شر ین�غى تجن�ه وال 

إت)انــه ، فــال حاجــة لــه ، ولــ)س مــن المعقــول أن )صــ�ح الشــر شــیئ الزم یلــزم 

الســتقامة الح)ــاة العاطف)ــة/ الجنســ)ة ، بــل الع	ــس ، اختفــاء الشــر هــو الــالزم 

  .الستقامة تلك الح)اة 

ـــــ • ـــــة ســـــال�ة دال ـــــد توجـــــد عالق ـــــدینى واالتجـــــاه نحـــــو  ٠.٠١ة عن ـــــوعى ال ـــــین ال ب

 الممارسات الجنس)ة غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیر .

یجعل الفرد یـدرك أن المتعـة اآلمنـة المشـ�عة ال تتـوفر سـعادتها فالوعى الدینى 

ــــاح ، وأن  وال لـــذتها إال فـــى ظـــالل الشـــرع)ة التـــى تتـــوفر لهـــا 	ـــل عوامـــل النجـ

لفـة الضـوا�Y الشـرع)ة التـى تضـع سـ)اجا حام)ـا لكـل حر�ة التعبیر التعنـى مخا

) فمــا هــو إال فعــل حیــوانى االنفــالت الجنســى(عــرض ومقننــا لكــل متعــة ، أمــا 
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ضــو3 ، فالحر�ــة تكتســب ق)متهــا مــن ضــوا�Y تجعلهــا حر�ــة حق)ق)ــة ، ولــ)س فو 

  من فوضى جنس)ة تجعلها تحـررا مر�ضا لنفوس سق)مة وٕاش�اع سق)م .

  الدینى :�النس�ة لالعتقـاد   -

ــــة عنــــد  • ــــدینى واالتجــــاه نحــــو  ٠.٠١توجــــد عالقــــة موج�ــــة دال بــــین االعتقــــاد ال

 الجنس)ة غیر المشروعة 	رجس من عمل الش)طان .العالقات 

ــــى وحدان)ــــة هللا ، وصــــدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، والتمســــك  فالعقیــــدة اإلســــالم)ة القائمــــة عل

ن العاطفـة وفـوران الجـنس ، بتعال)مه على أنها عقائد راسخة التهتز أمام طغ)ا

وتعتقد )قینا أن حما)ة النفس والنسل من الكل)ات الخمس من مقاصـد الشـر�عة 

، والممارســات الجنســ)ة غیــر المشــروعة إضــرار �ــالنفس والنســل وعــدوان علــى 

األعـــراض ، وأنهـــا مـــن الخ�ائـــث التـــى تتنـــافى مـــع صـــح)ح االعتقـــاد وســـالمة 

  وصدق األح	ام الشرع)ة .

العالقات بین االعتقاد الدینى واالتجاه نحو  ٠.٠١سال�ة دالة عند توجد عالقة  •

 الجنس)ة غیر المشروعة 	شر البد منه .

ف)قــــین المســــلم العقــــد3 یــــر3 أن الخیــــر هــــو الــــذ3 لــــ)س منــــه بــــد ، وأن الشــــر 

معتلــة االعتقــاد الیوجــد مــا یبــرره ، ولــ)س لــه صــفة الصــادر مــن نفــوس ســق)مة 

ـــة تحـــت أ3 دعـــاو3 أو ســـلطان  أ3 ضـــغ̀و ، فـــال ســـلطان إال ســـلطان لزوم)

  العقیدة الصح)حة .

العالقات بین االعتقاد الدینى واالتجاه نحو  ٠.٠١توجد عالقة سال�ة دالة عند  •

 الجنس)ة غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیر .

فاالعتقــاد الــدینى القــو)م یــر3 المتعــة ف)مــا أحــل هللا والحرمــة مــن الخ�ائــث التــى 

  م الطی�ات و)حرم علیهم الخ�ائث" .حرمها هللا .. ")حل له

	ما أن حر�ـة التعبیـر التعنـى العـدوان علـى أعـراض وحرمـات اآلخـر�ن .. وأن 

العقیــدة اإلســـالم)ة برســوخها تخلـــ1 حــــالة مــن االلتـــزام ال�ــاطنى الموجـــه القـــو)م 

  لالتجاهات السو)ة الرافضة لكل اتجاه نحو الحرام .

  �النس�ة للممارسات الدین6ة :  -
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بـــین الممارســـات الدین)ـــة واالتجـــاه نحـــو  ٠.٠١القـــة موج�ـــة دالـــة عنـــد توجـــد ع •
 الجنس)ة غیر المشروعة 	رجس من عمل الش)طان .العالقات 

الدین)ة �طب)عتها نبیلة المقاصد شر�فة الغا)ة ، تؤ	د مستو3 السلوك  فالعالقات

ـــالى تكـــون  ـــافى مـــع فســـاد المقصـــد وفســـاد الوســـیلة ، و�الت ـــدینى القـــو)م ، تتن ال

ممارسات الجنس)ة غیر المشروعة �فساد مقاصدها وفساد وسائلها ، و�التالى ال

الجنســ)ة غیـــر العالقـــات تظــل دائمــا مؤ	ـــدة تلــك الممارســـات الدین)ــة علــى أن 

  المشروعة رجس من عمل الش)طان .

ـــة عنـــد  • ـــة واالتجـــاه نحـــو  ٠.٠١توجـــد عالقـــة ســـال�ة دال ـــین الممارســـات الدین) ب

 وعة 	شر البد منه .الجنس)ة غیر المشر العالقات 

الدین)ــة داعمــة للخیــر رافضــة للشــر مهمــا 	انــت المبــررات المــدعاة فالعالقــات 

لممارسته ، لذا الشر هو شر ین�غى مقاومته ، لـذا فهـى ممارسـة مقاومـة للشـر 

  محارXة النتشاره رافضة لتبر�ر وجوده .

ـــة عنـــد  • ـــة واالتجـــاه ن ٠.٠١توجـــد عالقـــة ســـال�ة دال ـــین الممارســـات الدین) حـــو ب

 الممارسات الجنس)ة غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیر .

ــــى ظــــالل الشــــرع)ة  ــــدع)م للمتعــــة المشــــروعة القائمــــة ف ــــة ت فالممارســــات الدین)

المحاطة �س)اج الحدود الشرع)ة ، حیث تكـون اللـذة الحق)ق)ـة واإلشـ�اع السـو3 

، 	ما أن حر�ة التعبیـر ممارسـة مصـونة �ضـوا�Y خلق)ـة تحتـرم وتقـدس طالمـا 

ى دائــرة المشــروع ، وتلفــQ وتــرفض عنــد التجـــاوز للحــدود الشــرع)ة تحــت أ3 فــ

  دعـاو3 .

  �النس�ة لمستو8 السلوك الدینى العـام :  -

العالقات بین السلوك الدینى واالتجاه نحو  ٠.٠١توجد عالقة موج�ة دالة عند  •

 الجنس)ة غیر المشروعة 	رجس من عمل الش)طان .

العالقـات بین السلوك الدینى واالتجـاه نحـو  ٠.٠١توجد عالقة سال�ة دالة عند  •

 الجنس)ة غیر المشروعة 	شر البد منه .

العالقـات بین السلوك الدینى واالتجـاه نحـو  ٠.٠١توجد عالقة سال�ة دالة عند  •

 الجنس)ة غیر المشروعة 	متعة وحر�ة تعبیر .
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)ة ذلــك ألن الســلوك الـــدینى غا)ــة التنشـــئة الدین)ــة القو)مــة التـــى تحقــ1 شخصـــ

الجنسـ)ة غیـر العالقـات  فتعتبـرحسنة التدین ترعى شرع هللا وتحفـQ حرماتـه ، 

المشــروعة رجــس مــن عمــل الشــ)طان ، وفــى ذات الوقــت نعتبرهــا شــر ین�غــى 

مقاومتـــه ومحارXـــة تبر�ـــر وجـــوده ، ورفضـــها 	متعـــة وحر�ـــة تعبیـــر ، فالســـلوك 

األخالقــى الــدینى �احــث عــن المتعــة المشــروعة الطی�ــة فــى إطـــار مــن التعبیــر 

  المنض�Y �قواعد الشرع وتعال)مه .

  

  ومناقشتها الخامسنتائج التساؤل 

  ینص التساؤل الخامس على ما یلى :  

السلوك الـدینى  یختلف االتجاه نحو العالقات الجنس)ة غیر المشروعة �اختالف"هل 

  ؟"

  )٧جدول رقم (

  وك الدینىمرتفعى ومنخفضى مستو8 السلیوضح داللة الفروق بین متوسطى درجات 

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقاتاالتجاه نحو فى 

  ٢٧٠=    ١=  ن  ١ن

االتجاهات نحو الممارسات الجنس6ة 

  غیر المشروغة

  مرتفعى 

  السلوك الدینى

منخفضى 

  السلوك الدینى

  (ت)

  وداللتها

  ع  م  ع  م

  **٨.٢  ٣.٥  ١٨  ٤.٩  ٢١  رجس من عمل الش)طان

  **٨.٦٧  ٤.٧  ١٩  ٣.٢  ١٦ شـر البد منه

  **٩.١٧  ٤.٤  ١٧  ٣.١  ١٤ متعـة وحر�ة تعبیــر

  

  ) ما یلى :٧یتضح من نتائج جدول (

بـــــین متوســـــطى درجـــــات مرتفعـــــى  ٠.٠١توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائ)ا عنـــــد  •

ـــــى االتجـــــاه نحـــــو الممارســـــات الجنســـــ)ة غیـــــر  ومنخفضـــــى الســـــلوك الـــــدینى ف
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المشــــــروعة لصــــــالح مرتفعــــــى الســــــلوك الــــــدینى فــــــى الوضــــــع األفضــــــل ، ألن 
مارســـات الجنســـ)ة غیـــر المشـــروعة رجـــس مـــن عمـــل الشـــ)طان ، وذلـــك ألن الم

ارتفــــاع الســــلوك الــــدینى بجوان�ــــه المتعلقـــــة �ــــالوعى الــــدینى واالعتقــــاد الـــــدینى 
والممارسـة الدین)ــة یـدعم ف	ــرة أن الممارسـات الجنســ)ة تتنـافى مــع سـمو وقداســة 

منطقـى  الشرع الحنیف ، و�التـالى فـإن اعت�ارهـا رجـس مـن عمـل الشـ)طان أمـر
العالقـــات لـــدیهم .. علـــى الع	ـــس مـــن ضـــعاف الســـلوك الـــدینى فهـــم یـــرون أن 

 الجنس)ة غیر المشروعة ل)ست رجسا بل تصرف اضطرار3 .

 	ما یتضح من الجدول أنه :

لصـــالح مرتفعـــى الســـلوك الـــدینى عـــن  ٠.٠١توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائ)ا عنـــد  •

ة غیــر المشــروعة  الجنســ)العالقــات الســلوك الــدینى فــى االتجــاه نحــو  منخفضــى

 	شر البد منه فى الوضع األفضل .

همـــا وٕادراكـــا لمخـــاطر الســـلوك الـــدینى أكثـــر وع)ـــا وأكثـــر تفذلـــك ألن مرتفعـــى 

الممارســات الجنســ)ة غیــر المشــروعى 	شــر البــد منــه ، و�التــالى فهــم بــوعیهم 

واعتقــــادهم الــــدینى وممارســــاتهم الدین)ــــة یرفضــــون ف	ــــرة أن تكــــون الممارســــات 

ین�غـى أن ی�قــى لضــرورات ح)ات)ـة ، فالشــر هـو الشــر ال)م	ــن أن الجنسـ)ة شــر 

شر ین�غى استئصاله ول)س است�قائه تحت  و)	ون خیرا �حال من األحوال ، فه

 ضغ̀و أ3 مبرر 	ان .

 یوضح الجدول أ)ضا أنه :

لصـــالح مرتفعـــى الســـلوك الـــدینى عـــن  ٠.٠١توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائ)ا عنـــد  •

الجنســ)ة غیــر المشــروعة  العالقــات اه نحــو الســلوك الــدینى فــى االتجــ منخفضــى

 	متعة وحر�ة تعبیر فى الوضع األفضل .

ـــر إدراكـــا لق)مـــة المتعـــة المشـــروعة المصـــانة �قواعـــد  ـــدینى أكث فـــذو3 الســـلوك ال

 ،وســــ)اج الــــدین الحنیــــف ، القائمــــة علــــى الحر�ــــة الملتزمــــة ول)ســــت الفوضــــى 

  فوضى التعبیر الجنسى المر�ض .
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تهم للقـ)م والتعـال)م لـذین تتـدنى نظـر لسـلوك الـدینى اعلى الع	س من منخفضى ا
الدین)ة واعت�ارها قیودا وأغالال ین�غى تحط)مها لكسب المتعة وممارسـة التحــرر 
والحر�ة الجنس)ة .. وذاك مفهوم خاطئ یدعمه ضـعف مسـتو3 السـلوك الـدینى 

.  
  
  
  
  

  التطب6قات النفس6ة / التر;و6ة / االجتماع6ة

نتــائج ال�حــث ، أم	ــن لل�احــث التوصــل إلــى التطب)قــات  بنــاء علــى مــا 	شــفت عنــه  
  النفس)ة/ الترXو)ة/ االجتماع)ة التال)ة :

  أوال : �النس�ة لمواجهة عزوف �عض الش�اب عن الزواج

  �النس�ة للوالدین :  -

ـــة الزوج)ـــة ، ُترغـــب وتحفـــز األبنـــاء فـــى  • تقـــد)م نمـــوذج طیـــب ألســـالیب المعامل
م خبــرات زواج)ــة ســعیدة تعلــى مــن ق)مــة اإلق�ــال علــى الــزواج مــن خــالل تقــد)

الــزواج 	مشــروع ح)ــاة ومســتقبل و	ــدور اجتمــاعى ین�غــى ممارســته والنجــاح فــى 
أدائه ، فاالبن الذ3 یر3 والده )قدس العالقـات الزوج)ـة و)حتـرم والدتـه و��ادلهـا 
وت�ادلــه ح�ــا �حــب واحترامــا �ــاحترام ، وفــى ذات الوقــت فالبنــت التــى تــر3 أمهــا 

ها محترمـة ومقـدرة 	زوجـة سـوف )قبـل 	الهمـا علـى تكــرار تجرXـة سعیدة بزواج
والدیهما عندما ینضجان و)صیران مؤهلین للزواج ، والع	س صـح)ح .. فالـذ3 
)ضـــع أولـــى خطـــوات االتجـــاه نحـــو الـــزواج تقد)ســـا واحترامـــا وٕاق�ـــاال أو عزوفـــا 

  الخبرات الزوج)ة األول)ة فى األسرة ، للوالدین واألقـارب .

بنــاء التعــرض للمشــ	الت الزوج)ــة الطارئــة والحــادة فــى �ــاكر ح)ــاتهم تجنیــب األ •
  والتى تقع داخل 	)ان األسرة والعائلة .
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إقامــة الوالــدین عالقــات والد)ــة ســو)ة مــع أبنــائهم ط�قــا للخصــائص العاطف)ــة/  •
الجنســـ)ة لكـــل مرحلـــة �عیـــدا عـــن التعلـــ1 المرضـــى والحما)ـــة الزائـــدة والتـــدلیل ، 

م والرعا)ة واالهتمام �ش	ل )ساعد علـى خلـ1 شخصـ)ات وترت�Y �المرونة والحز 
، وعدم االسـتقالل العـاطفى/ الوجـدانى ، ناضجة عاطف)ا ووجدان)ا �ش	ل سو3 

ـــاء علـــى تجـــاوز عقـــدتى أودیـــب  ـــة الفطـــام النفســـى ، و)ســـاعد األبن و)حقـــ1 حال
 والكترا ، �سالم .

مـن خـالل  إعالء ق)متى األمومة واألبوة ، 	نتاج طب)عـى لـزواج شـرعى ، وذلـك •
تقـد)م نمـوذج طیــب لسـلوك األم واألب المثـالیین ، �شــ	ل یـدفع الشـ�اب لإلق�ــال 

 على الزواج لرسالته السام)ة فى اإلعمار الكونى .

إعـداد األبناء من الجنسین للح)اة الزوج)ة ، والدور الزواجى مـن خـالل مواقـف  •
 لبنـت تلعـب دورح)ات)ة تتعل1 �متطل�ات األسرة )شارك األبناء فى إنجازهـا ، فا

أح)انـا �النسـ�ة للبیـت فـى الغ)ـاب المؤقـت  األب دوراألم أح)انا ، واإلبن یلعب 
 ، أو تكلیف الوالدین.

تدع)م االستقالل)ة وتحمل المسئول)ة الشخص)ة واالجتماع)ة من خالل التكلیـف  •
 �مهام شخص)ة ، ومشار	ة اجتماع)ة فى نطاق األسرة والعائلة .

قیــ1 النضــج االقتصــاد3 	مــدخل للــزواج عــن طر�ــ1 مســاعدة األبنــاء علــى تح •
مساعدتهم على اكتساب مهـارات وخبـرات مهن)ـة تم	ـنهم مـن 	سـب العـ)ش مـع 

 تكو�ن عادات اقتصاد)ة رشیدة �عیدا عن السفه والتبذیر .

عدم التدخل السـافر فـى اخت)ـارات األبنـاء العاطف)ـة/ الزواج)ـة ، ولـ)	ن التوج)ـه  •
ار الزواجــى القــو)م ، حتــى الیــرفض أســس االخت)ــحــوار واإلرشــاد مــن خــالل وال

 األبناء ف	رة الزواج نتیجة اإلرغام على زواج الیرغبونه .

ت)ســیر عمل)ــة الــزواج �عــدم المغــاالة فــى المهــور والســ	ن واألثــاث والمتطل�ــات  •
 الزواج)ة ، ومساندة األبناء ما أم	ن عند بدء المشروع الزواجى .

  التعل6م6ة :�النس�ة للمؤسسات التر;و6ة/   -
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االهتمام �الترX)ة الزواج)ة ووضعها ضمن المقررات الدراسـ)ة 	مقـرر إضـافى /  •
شــ̀ر للنجــاح وال)ضــاف للمجمــوع فــى المراحــل النهائ)ــة (الســنوات النهائ)ــة فــى 
التعل)م الفنى) ، و(السنوات النهائ)ة �الجامعـات والمعاهـد العل)ـا) حیـث سـیتأهل 

  ج .�عد ذلك الش�اب لسوق العمل والزوا

التر	یــز فــى موضــوعات الترX)ــة الدین)ــة فــى تلــك الســنوات علــى الــزواج وح	مــه  •

  ومشروعیته ، الحقوق والواج�ات الزوج)ة ، وأح	ام الزواج .

التر	یــز فــى العلــوم االجتماع)ــة علــى الــزواج ، واألســرة ، وأهم)ــة ذلــك �النســ�ة  •

 للفرد والمجتمع .

  �النس�ة للمؤسسات الدین6ة :  -

  دات والتوجیهات واألح	ام والفتاو3 السل)مة المتعلقة �الزواج .تقد)م اإلرشا •

تقد)م نماذج دین)ة زواج)ة )قتد3 بها النشء ، 	أم المؤمنین خدیجة ، والرسـول  •

  الكر�م دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .

 محارXة المغاالة فى المهور وتكالیف الزواج . •

 لزوج)ة .تقد)م األسس القو)مة لالخت�ار الزواجى والعالقات ا •

 المساعدة فى إنشاء (صندوق لت)سیر الزواج) من أموال الز	ـاة . •

 دعوة أهل الخیر إلقامة حفالت الزواج الجمـاعى . •

سـائد بـین فئـات محارXة األش	ال البدع)ة السائدة هذه األ)ام (	التزاوج السر3) ال •
 مختلفة من الش�اب .

اج ، ومحارXـة العزو�ـة على تكو�ن اتجاهات إیجاب)ة نحـو الـزو مساعدة الش�اب  •
 واإلضراب عن الزواج .

على أن الزواج سنة هللا فى خلقـه ، وهـو مـن سـنن اإلسـالم ، وال )م	ـن التأكید  •
 أن )حل أ3 نظام بدیل عنه لتحقی1 اإلش�اعات التى )حققها الزواج .
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تــدع)م ق)مــة الحــب اإلنســانى وق)مــه الســام)ة 	إشــ�اع عــاطفى )فضــى لمشــروع  •
الجنـة تحـت أقـدامها ، وأب یـؤد3 دوره رضـا لرXـه ورعا)ـة  زواجى قـد یـؤد3 ألم

  لمسئول)ة )سأل عنها .

  

  

  الجنس6ة غیر المشروعة العالقاتثان6ا : �النس�ة لمحار;ة 

  �النس�ة للوالدین :  -

نمــاذج مثال)ــة راق)ــة للتعبیــر العــاطفى/ الجنســى ، )علــى مــن ق)مــة الطهــر تقــد)م  •
اضل .. )عتز األبناء �سلو	هم و)فاخر أم فاضلة ، وأب فوالعفاف والفضیلة .. 

. 

تقد)م نماذج للسلوك القو)م فى مجال العالقات المحترمة بین الجنسـین ومراعـاة  •
 الحرمات ، وتقد)س األعـراض .

التفرقة بین األبناء فى المضـاجع متـى بلغـوا الحلـم ، وتعلـ)مهم آداب االسـتئذان  •
 ین الدخول على الوالدین والغیر .ح

العاطف)ـــة/ الـــدین عـــن األبنـــاء ، مـــع االبتعـــاد عـــن التعبیـــرات عـــورات الو  ســـتر •
 الجنس)ة الصر�حة والضمن)ة أمام األبناء .

ــــام الجــــنس  • ــــى االســــتحمام وحــــدهم ، وعــــدم ق) ــــروا عل ــــى 	ب ــــال مت تعو�ــــد األطف
 المخالف �مساعدتهم فى ذلك .

 عدم االنغماس فى اللهو والعبث وارت)اد تلك األماكن و�صح�ة األطفال . •

 للعروض الجنس)ة اإل�اح)ة .�ض األطفال عدم تعر  •

 الرقا�ة على سلوك األبناء من الجنسین فى المراحل العمر�ة الحرجة . •

اق ومعرفـــــة ســـــلوك وأنشـــــطة تلـــــك ـمتا�عـــــة ســـــلوك األبنـــــاء مـــــع جماعـــــات الرفـــــ •
 الجماعات .
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3 �مـا یتفـ1 وشـرع هللا و�تفـ1 مـع طب)عـة فـى الـز توج)ه سلوك األبنـاء لالحتشـام  •

 	ل جنس .

 ء ق)مة العرض وقداسته وحرمته فى نظر األبناء .إعال •

 إش�اع الحاجات النفس)ة/ العاطف)ة/ الوجدان)ة لألبناء �ش	ل سو3 . •

احترام عواطف ومشاعر األبناء وعدم قهرها و	بتها أو السخر�ة منها مع حسن  •

 توجیهها .

لمجان)ـة المرونة والحزم ، ول)س التدلیل والحما)ة الزائدة والحر�ة ااع أسالیب ـاتب •

 التى تتجاوز الحدود فى سبیل الرغ�ات .

، وتأكیــــد الخشــــ)ة مـــن هللا ، وتعمیــــ1 المفــــاه)م ترX)ـــة وتنم)ــــة الوجــــدان الـــدینى  •

 الصح)حة فى نفوس النشء .الدین)ة 

تنم)ة الضمیر الخلقى وجعله الرقیب األمین علـى سـلوك األبنـاء �اسـتدخال قـ)م  •

 یتعل1 �األعراض واألنساب.صة ف)ما الحالل ورفض الحرام واستهجانه خا

  �النس�ة للمؤسسات التر;و6ة :  -

المؤسسـات  –مراكز الشـ�اب  –ة التعل)م)ة ، والالمدرس)ة (دور الع�ادة )المدرس •

 الثقاف)ة / اإلعالم)ة) .

  �صفة عامة تبنى المعاییر اإلسالم6ة فى التر;6ة الجنس6ة الرشیدة 

فــى ح)ــاة اإلنســان وٕان 	ــان دافعــا الح)ــاة الجنســ)ة لإلنســان عــالم خـــاص ، فــالجنس 

، ولكونه یرت�Y �المسـئول)ات فـى عـالم اإلنسـان  غر�ز�ا إال أنه عاطفة ومشاعر ومسئول)ات

فقد تأخر النضج الجنسى الكامل للولید اإلنسـانى حتـى البلـوغ لتكـون مرحلـة مـا قبـل البلـوغ 

حرماته وأن الزواج هو فرصة لترX)ة النشء عاطف)ا ووجدان)ا ، مع معرفة أول)ة �حدود هللا و 

المــدخل الطب)عــى الشــرعى لإلشــ�اع الجنســى ، وهــو مســئول)ة دین)ــة واجتماع)ــة ، ومــن هنــا 

فــإن شــر�عة اإلســالم قــد حــددت نمــوا صــح)ا متــدرجا للعواطــف والمشــاعر فــى شــ	ل أســس 

  للترX)ة الجنس)ة تبدأ تلك اإلش�اعات .
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لـــة الفم)ـــة ، ثـــم التنمـــ)Y �ـــااللتزام �الرضـــاعة الطب)ع)ـــة 	إشـــ�اع ســـو3 عـــاطفى للمرح
الجنسى للولید ذ	را 	ان أو أنثى ، وتعر�فه بذاته الجنس)ة التى تعرف علیها ، والـرد �شـ	ل 
منطقـــى علـــى تســـاؤالت الصـــغیر عـــن أصـــل وجـــوده ، و	)ف)ـــة وجـــوده .. مـــن أیـــن جئـــت ؟ 
و	یف جئت ؟ وذلك �أسلوب علمى دینى یناسب النمو العقلى والخلقى للطفل ، ثم الفصل 

ذلـك عنـد در�جى بین الجنسین فـى المرحلـة (األودیبی�ـة / الكتـرا) ، والمرحلـة القضـیب)ة  و الت
االستحمام وقضاء الحاجة ، ثم التفر�1 التام بین الجنسین وجعل لكل صغیر خاصته عنـد 

إن فرضــت ذلــك ظــروف مشــ	لة العاشــرة �ــالتفر�1 بیــنهم فــى المضــاجع ، ولــو �ــأ3 حــاجز 
  الس	ن .

االستئذان حین دخولهم على الوالـدین ، وحتـى ال تقـع أعیـنهم علـى ثم تعل)م األطفال 
أمــور جنســ)ة مشــروعة مــن والــدیهم تســتفز مشــاعرهم ، وتهــز 	)ــانهم ، وٕاذا 	نــا نطلــب مــن 
األبناء االستئذان ، فإننا نطلب من اآل�اء االحتشام حتى داخل المنزل فى المال�س ، وفى 

ال یدفعون األبناء للوقوع فى خطیئة زنـا المحــارم ، التعبیرات الجنس)ة امام األبناء ، وحتى 
وتوج)ه األبناء لما س)قع لهم من تغیـرات بیولوج)ـة/ جنسـ)ة/ عاطف)ـة حـال بلـوغهم ، البنـت 
عـــن طر�ـــ1 األم ، واالبـــن عـــن طر�ـــ1 األب ، و�طر�قـــة متدرجـــة معقولـــة ومقبولـــة ، وعـــدم 

الموقـف الجنسـى الصـادم فـى تر	هم لمواجهة الموقـف الـدامى الصـدمى فـى ح)ـاة البنـت ، و 
ح)ــاة االبــن ، مــع االهتمــام �أز�ــاء األبنــاء ومال�ســهم فــى مرحلــة البلــوغ مــن حیــث االحتشــام 
المناســب للعمــر والجــنس ، �الحفــا' علــى المظهــر الــذ	ور3 واألنثـــو3 ، فــال یتشــ�ه األوالد 

  ا .�البنات ، وال البنات �األوالد ، فهذا خروج شاذ عن الطب)عة الجنس)ة لكلیهم

مــــع إعــــالء ق)مــــة الحــــب اإلنســــانى ، وتصــــح)ح مفهــــوم الحــــب اإلنســــانى ، �اعت�ــــاره 
عاطفــة ق)م)ــة ســام)ة تــدفع للفضــیلة والعفــة ، علــى أال )ســاء اســتخدام 	لمــة الحــب وتحو�ــل 

  الحب إلى جنس .

فالحب ل)س لهوا أو عبثا أو متعة جسد)ة ، فهذا مفهوم خاطئ ، وٕانما شعور طاهر 
بـین للعمـل واإلجـادة وااللتـزام ل)	ـون أهـال لآلخـر ، وأن یبـدأ هـذا الحـب نبیل یدفع 	ـال المح

لــ)س برســائل هاتف)ــة أو مصــورة ، وقــد)ما 	انــت إشــارات عبــر النوافــذ ، إنمــا یبــدأ �طر�ــ1 
شـرعى عبـر األلــواب الشـرع)ة طل�ـا لإلشــ�اع العـاطفى الشـرعى عــن طر�ـ1 الـزواج ، وعلــى 

تحو�ل الحـب إلـى مشـروع زواج سـعید عـن طر�ـ1 الوالدین مساعدة األبناء ما وسعهم على 
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دعمهـــم للتغلـــب علـــى العق�ـــات التـــى تحـــول دون هـــذا الـــزواج الطـــاهر فـــى ظـــالل ت)ســـیرات 
الشر�عة اإلسالم)ة الغراء �ال م�الغة فى مهر وتكلفة زواج تسبب تعجـیزًا للعر�س والعروس 

األولــى علــى طر�ــ1 أهلیهمــا ، وٕانمــا )فســحا لهمــا قــدر اإلم	ــان الطر�ــ1 لوضــع خطــواتهم و 
  الح)اة السعیدة الم�ار	ة .

فقــد قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "الــتمس ولــو خاتمــا مــن حـــدید" .. "فــاظفر بــذات الــدین ترXــت 
یـــداك" .. "إذا جـــاء	م مـــن ترضـــون دینـــه وخلقـــه فزوجـــوه أال تفعلـــوا تكـــن فتنـــة فـــى األرض 

�ــاءة فلیتــزوج ومــن لــم )ســتطع وفســاد عــر�ض" .. ")ــا معشــر الشــ�اب مــن اســتطاع مــن	م ال
  فعل)ه �الصوم ، فإنه له وجـاء".

  وقال تعالى : "ول)ستعفف الذین الیجـدون ن	احا " ..

رّغب فى اإلق�ال على الزواج ، رافضـا العـزوف عنـه 	ما أن اإلسالم بدعوته للزواج 
الـزواج �الره�ان)ة الحن)ف)ة السمحة" ، وممـا یؤسـف لـه عـزوف الـ�عض عـن  أبدلنا، "إن هللا 

تحــت دعـــاو3 التمتــع �الشــ�اب ، واالســتمتاع �المتعــددات المتنوعــات ، والتحــرر مــن ت�عــات 
  الزواج ومسئول)اته .

وه	ـذا نظـم اإلسـالم العالقـة العاطف)ـة/ الجنسـ)ة وحـدد مصـارفها الشـرع)ة لتظـل رمــزًا 
دة لق)مــة ســام)ة طــاهرة هــى الحــب الســامى والــزواج الشــرعى لبنــاء ح)ــاة زوج)ــة أســر�ة ســعی

  لبناء مجتمع سعید .

وقـــد أثبتــــت تــــداع)ات األحــــداث الجار�ــــة فــــى مجــــال العاطفــــة والجــــنس والــــزواج مــــن 
ـــار  –جـــنس جمـــاعى  –انحرافـــات فـــى الســـلوك العـــاطفى/ الجنســـى (تحـــرش  اغتصـــاب 	�

جــنس ومــال وقتــل ..) وغیرهــا مــن  –مثل)ــة جنســ)ة  –مشــاهد عــروض جنســ)ة  –وأطفــال 
 Yــة الجنســ6ة  تقــد6مضــرورة اإلعالم)ــة .. الحــوادث التــى تعــج بهــا الوســائ موضــوع التر;6

�شــ�ل علمــى فــى إطــار دینــى منــذ الطفولــة الم��ــرة فــى إطــار العــادات والتقالیــد والثقافــة 

  المجتمع6ة فى العالم اإلسالمى وذلك عن طر:> تحـدید :

 –أسـالیب التر;6ـة الجنســـ6ة  –معـاییر التر;6ـة الجنسـ6ة  –ماه6ة التر;6ة الجنس6ة 

  ات الفاعلة فى التر;6ة الجنس6ة وتحـدید أدوارها .الجه
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  ماه6ة التر;6ة الجنس6ة الرشیدة :

األنشطة الترXو)ة من معارف ومعلومات ، وخبرات ، واتجاهات ، ومهـارات هى تلك 
، وأنمــا` ســلوك عــاطفى/ جنســى تقــدم للــنشء ط�قــا لمتطل�ــات نمــوه العــاطفى/ الجنســى / 

ـــى/ االجتمـــاعى ، فـــى إطـــار ال ـــ)م الدین)ـــة العقل ـــة ، والق ـــة والمعـــاییر االجتماع) تعـــال)م الدین)
والخلق)ة ، والثقافة العاطف)ة/ الجنس)ة القو)مة فى المجتمـع �شـ	ل وعـرض سـل)م یـؤد3 إلـى 
تحقی1 التواف1 العاطفى/ الزواجى/ الجنسى ، مع القدرة على مواجهة المش	الت العاطف)ة/ 

اطفى الســو3 والصــحة النفســ)ة/ الزواج)ــة/ الجنســ)ة ، ممــا یــؤد3 إلــى الســلوك الجنســى/ العــ
  اإلنجاب)ة .

  معایـیر التر;6ة الجنس6ة الرشیدة :

  : المع6ار الدینى الخلقى

)عتبر الدین اإلسالمى الرافـد األول لسـالمة الترX)ـة العاطف)ـة/ الجنسـ)ة .. �مـا شـرعه 
عات وحدده من مصارف شرع)ة لإلش�اع العاطفى/ الجنسى ، ومـا حـدده مـن أح	ـام وتشـر�

تضمن سو)ة اإلش�اع وسالمته ، وتحارب 	ل صور االنحراف العاطفى/ الجنسـى ، تـدعو 
للفضــائل العاطف)ــة �الحــب الســامى ، والفضــائل الجنســ)ة �العفــة والطهــارة وتحــارب الرذائــل 

  العاطف)ة/ الجنس)ة المنحرفة فى 	افة صورها وأش	الها . 

عل)ة ، و	تب الفقه اإلسالمى �	ـل مـا السنة المطهرة قول)ة وفن الكر�م و القرآوقد ذخر 
یتعل1 �العالقات الزوج)ة ، والعاطف)ة والجنس)ة ، واألسر�ة من أح	ام وتشر�عات تنظم تلك 
العالقات ، دعـوة للعفـة وحما)ـة للعـرض والنسـل ، ومحارXـة للفاحشـة والرذیلـة. وقـد حظیـت 

�مــا )حقــ1 الســعادة الجنســ)ة غیــر المشــروعة �أح	ــام إســالم)ة رادعــة وموجهــة ، العالقــات 
  اإلنسان)ة و)على من م	ارم األخـالق .

  االجتمــاعى :المع6ار 

أن تتفــــ1 التعبیــــرات العاطف)ــــة/ الجنســــ)ة ، ونظــــم مصــــارفها مــــع األصــــول الثقاف)ــــة/ 
االجتماع)ـــــة/ االقتصـــــاد)ة / األعـــــراف والتقالیـــــد المجتمع)ـــــة ، 	أصـــــول ومعـــــاییر حاكمـــــة 

  رXة لكل انحراف )شذ عن تلك األصول .وموجهة لسو)ة التعبیر والممارسة ومحا
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  اإلنســانى :المع6ار 

إنسان)ة التعبیر والممارسة العاطف)ة/ الجنس)ة 	سـلوك إنسـانى قـو)م یجعـل مـن الحـب 
تش�ع فى إطار شرعى/ قانونى/ إنسانى سام ، ول)س ق)مة إنسان)ة سام)ة ، والجنس وسیلة 

لجنســـى الجســـد3 ، مـــع صـــ)انة �شـــ	ل غر�ـــز3 حیـــوانى بـــوه)مى الهـــم لـــه ســـو3 اإلشـــ�اع ا
للعرض وتفد)سه واحترامه ، وتحقی1 تلك اإلش�اعات عن طر�1 الزواج ، وحتى فى الزواج 

الرحمة ، سع)ا لق)ام عالقات زوج)ـة إنسـان)ة  –المودة  –الس	ن  –�ممارسات وحدة النفس 
ســام)ة ، حیــث أن الــزواج خاصــ)ة إنســان)ة ، واإلشــ�اع الســو3 للجــنس یتمشــى مــع ســالمة 

، و�ؤ	ـد  ، وأ3 إشـ�اع مخـالف محـّرم یتنـافى والط�ـائع اإلنسـان)ة الفطرة والطب)عـة اإلنسـان)ة
ة ، فاإلنســـان الســـو3 )ســـمو ـالتـــوحش الحیـــوانى و�نـــزل �اإلنســـان لمرت�ـــة أدنـــى مـــن الحیوانیـــ

  �الغرائز و)ط�عها �طا�عه اإلنسانى فى التعبیرات والتفاعالت والممارسة .

  لرشیدة :أسالیب التر;6ة الجنس6ة ا

  محددات أسالیب التر;6ة الجنس6ة الرشیدة :

ــــة النمائ)ــــة : خصائصــــها  مظــــاهر نموهــــا العــــاطفى/ الجنســــى/ المعرفــــى/  –المرحل
  الخلقى .

  المستو3 الثقافى / االجتماعى / االقتصاد3 لألسرة .

  مستو3 السلوك الدینى والتدین فى المجتمع واألسرة .

  ة :أهم أسالیب التر;6ة الجنس6ة الرشید

  اإلجا�ات الم�سطة المنطق)ة على التساؤالت الطفل)ة البر�ئة . -

 اإلرشاد والتوج)ه العاطفى / الجنسى . -

 المناهج الدراس)ة . -

 األنشطة الترXو)ة الثقاف)ة/ الر�اض)ة/ االجتماع)ة/ الفن)ة . -

 الخدمات النفس)ة/ االجتماع)ة . -

 الحاالت الفرد)ة دراستها وعالجها فى هذا الجانب . -
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 رشاد الزواجى فى مرحلة الرشد .اإل -

  الجهات الفاعلة فى التر;6ة الجنس6ة الرشیدة :

  األسرة -

 المؤسسات التعل)م)ة -

 المؤسسات الدینیـة -

 المؤسسات الش�اب)ة -

 المؤسسات الثقاف)ة واإلعالم)ة -

 الثقافة الصحیـــة -

 الجمع)ات األهلیـة -

  األســرة :

  رشیدة عن طر�1 :)م	ن أن تقوم بدور فاعل فى الترX)ة الجنس)ة ال

التعامـــل مـــع الموضـــوعات الجنســـ)ة بـــوعى ودون حساســـ)ة تز�ـــد مـــن غمـــوض  •
  الموقف الجنسى .

عــدم إهمــال تســاؤالت الطفــل العاطف)ــة/ الجنســ)ة واإلجا�ــة عنهــا �شــ	ل منطقــى  •
. Yس�م 

 النمو العاطفى/ الجنسى لألبناء فى المراحل النمائ)ة المختلفة.فهم خصائص  •

الحـــزم فـــى المســـائل العاطف)ـــة/ الجنســـ)ة ، وال�عـــد عـــن ات�ـــاع أســـلوب المرونـــة و  •
 أسلوب التشدد أو السماحة الزائدة .

 احترام مشاعر األبناء العاطف)ة/ الجنس)ة مع حسن توجیهها . •

 تحصین األبناء دین)ا وخلق)ا ضد عوامل االنحراف الجنسى . •

مـــع  حما)ـــة األبنـــاء صـــغارا و	�ـــارًا مـــن التعـــرض للمثیـــرات الجنســـ)ة المختلفـــة ، •
 توجیههم لعدم إساءة استعمال تكنولوج)ا االتصاالت فى هذا المجال .
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ـــداع الفنـــى  • ـــى اإلب ـــاء �مســـاعدتهم عل ـــدافع الجنســـى لألبن إتاحـــة فـــرص إعـــالء ال

 وممارسة الر�اضة والمشار	ة فى المشروعات المجتمع)ة .

  المؤسسات التعل6م6ة (مدارس ، جامعات ومعاهد) :

 التنشئة العاطف)ة/ الجنس)ة لألبناء . أهداف تلك المؤسساتأن تتضمن  •

ترجمة هذه األهداف إلى محتو)ات ترXو)ة مبرمجة ط�قا لشر̀و إعداد المحتو3  •
، )شــرف علــى وضــعها متخصصــون ترXو�ــون ، مبرمجــة ط�قــا لشــر̀و إعــداد 
المحتــو3 ، )شــرف علــى وضــعها متخصصــون فــى مجــال العالقــات العاطف)ــة/ 

 الحس)ة .

دین)ــة مــع هــذا المحتــو3 وانطــالق المحتــو3 مــن ع�ــاءة تــآزر مقــررات الترX)ــة ال •
 صح)ح الدین وسل)م الف	ر الدینى فى هذا المجال .

ق)ـــام مؤسســـات الخدمـــة االجتماع)ـــة والترX)ـــة االجتماع)ـــة �التعـــاون مـــع مراكـــز  •
اإلرشاد الدینى والنفسى بدور فاعل فى توج)ه وٕارشاد الطالب فى هـذا المجــال 

. 

معــات بــدور فاعــل فــى هــذا المجــال الخطــر بــدال مــن ق)ــام رعا)ــة الشــ�اب �الجا •
التـزاوج السـر3  ةاالنصراف 	ل)ة نحو الرحالت والحفالت الترفیه)ة فشیوع ظاهر 

بــین شــ�اب الجامعــات والمعاهــد إدانــة للمؤسســات المعینــة برعا)ــة الشــ�اب فــى 
 المدارس والجامعات .

ــ • ا ووزارة األوقــاف ق)ــام م	اتــب المستشــارون الــدینیون �الجامعــات والمعاهــد العل)
والوعQ واإلرشاد بتنم)ة مشروع قومى یدعو الش�اب و�ـوجههم لصـح)ح التعبیـر 
ـــزواج ، وال�حـــث عـــن وســـائل لت)ســـیره  ـــراز ق)مـــة ال العـــاطفى/ الجنســـى ، مـــع إب

 �التعاون مع مؤسسات المجتمع الح	وم)ة واألهل)ة .

  وعل6ه فإن الدور األكبر 6قع على عات> :

  المؤسسات الدینیــة :
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فتلك المؤسسات �ما یتوافر لدیها من قادة دینیین فى الوعQ واإلرشـاد ووسـائY )م	ـن 
استخدامها فى توج)ـه الشـ�اب اسـتثمارًا لمـا لرجـل الـدین مـن م	انـة فـى نفـوس النـاس ترجـع 

  لكونهم )مثلون دینا ق)ما ، لذا ین�غى على تلك المؤسسات :

  التخلى عن األسالیب العق)مة فى الوعQ واإلرشاد . -

الجـنس  –العاطفـة  –رYX الدین اإلسالمى وتوظ)فه فـى مواجهـة مشـ	الت الحـب  -

 .. �اعت�ار أن الدین اإلسالمى منهج ح)اة .

التحــرك اإلیجــابى المــنظم الفاعــل بــین قطاعــات الشــ�اب وٕارشــادهم �طر�قــة ســو)ة  -

 عن طر�1 : الحوار والتحاور الفرض الرأ3 والوصا)ة .

لعــرض الجیــد لمعط)ــات الــدین الســام)ة فــى هــذا تنم)ــة الــوازع الــدینى مــن خــالل ا -

 المجـال .

 إعالء ق)م الحب اإلنسانى ، والح)اء والعاطفة السو)ة والزواج الشرعى . -

 محارXة االنحرافات الجنس)ة وX)ان فسادها وخطورتها على الفرد والمجتمع . -

  المؤسسات الش�ابیـة :

  ین�غى على هذه المؤسسات :

- Xمؤسسة تر	و)ـة ال مدرسـ)ة فـى تحقیـ1 النمـو المتكامـل للـنشء بـدن)ا الق)ام بدورها 

  جنس)ا . وعدم اقتصار دورها على اإلعـداد البدنى للنشء . –عاطف)ا  –عقل)ا  –

ثقاف)ـة  –التصد3 لقضـا)ا الشـ�اب ومشـ	الته مـن خـالل بـرامج ومهرجانـات دین)ـة  -

 اجتماع)ة خاصة ف)ما یتعل1 �المش	الت العاطف)ة/ الجنس)ة . –

رص إعــالء الغرائـــز الجنســ)ة والتســامى بهــا مـــن خــالل اســتثمار طاقـــات إتاحــة فــ -

  فن)ة . –مهن)ة  –الش�اب فى أنشطة ر�اض)ة 

الــدینیون فــى تلــك المراكــز بتوج)ــه  –االجتمــاعیون  –ق)ــام األخصــائیون النفســیون  -

 وٕارشاد الش�اب فى مجال العاطفة والجنس والزواج .

  المؤسسات الثقاف6ة اإلعالم6ة :

 ألف	ار العقالن)ة السو)ة حول العاطفة والجنس والزواج .تقد)م ا -

 محارXة االنحرافات السلو	)ة الجنس)ة وX)ان فسادها . -
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نشـــر الثقافـــة العاطف)ـــة الجنســـ)ة �شـــ	ل ســـو3 ، وعـــن طر�ـــ1 متخصصـــون ولـــ)س  -
 �طرق عرض سال�ة خادشة للح)اء ومنفرة .

 .تدع)م 	ل ما ی)سر الزواج ، و)على من ق)م الحب ، واألسرة  -

 ال�عد عن تقد)م ما یخدش الح)اة ، و)حرك الشهوات �ش	ل حیوانى . -

تحســـن اخت)ـــار وانتقـــاء ة ســـتقبل بتكـــو�ن عقل)ـــة ناقــــدتحقیـــ1 الترX)ـــة اإلعالم)ـــة للمُ  -
الرســائل اإلعالم)ــة التــى تبثهــا �عــض الوســائY التكنولوج)ــة وتضــر وتتعــارض مــع 

 اج .الق)م الدین)ة والخلق)ة فى مجال العاطفة والجنس والزو 

  الثقافـة الصحیــة :

نشر المفاه)م الصح)حة المتعلقة �الصحة الجنس)ة واإلنجاب)ة ، بتقد)م المعلومات  -
 الزواج . –الجنس  –والمعارف المناس�ة عن العاطفة 

 األضرار الصح)ة للممارسات الجنس)ة غیر المشروعة . -

رسـات الجنسـ)ة اآلثار السلب)ة على الصـحة الجنسـ)ة واإلنجاب)ـة الناتجـة عـن المما -
 غیر المشروعة والشاذة .

 ب)ان اآلثار اإلیجاب)ة للزواج فى اإلش�اع العاطفى/ الجنسى . -

توضـــ)ح اآلثـــار الســـال�ة للعـــزوف عـــن الـــزواج علـــى الصـــحة الجنســـ)ة والجســـد)ة  -
 واإلنجاب)ة والعاطف)ة .

الـــدعوة إلـــى الرضـــاع الطب)عـــى آلثـــاره اإلیجاب)ـــة علـــى االنتمـــاء والحـــب واإلشـــ�اع  -
 اطفى السو3 للطفل .الع

  الجمع6ات األهل6ة والخیر:ـة :

)م	ـــن لهـــذه الجمع)ـــات �اعت�ارهـــا مؤسســـات أهل)ـــة/ خیر�ـــة تعمـــل فـــى مجـــال التنم)ـــة 
والثقاف)ــــة والترXو)ــــة والدین)ــــة والخلق)ــــة .. خاصــــة مجــــال التنم)ــــة االجتماع)ــــة واالقتصــــاد)ة 

جــــال التنشــــئة العاطف)ــــة/ قــــوم بــــدور فاعــــل فــــى متال�شــــر�ة أو اإلنســــان)ة المســــتدامة .. أن 
عــن الــزواج ، و	ــذا محارXــة الجنســ)ة ، والترغیــب فــى الــزواج وتســهیله ، ومحارXــة العــزوف 
  الممارسات الجنس)ة غیر المشروعة والدعوة للعفة والطهارة ..

  وذلك عن طر�1 :
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إنشاء جمع)ات خیر�ة (لت)سیر الزواج) علـى غـرار جمع)ـات ت)سـیر الحـج والعمـرة  -
. 

  الزواج للمقبلین على الزواج من حیث :تقدم م)سرات 

  م	اتب لإلرشاد الزواجى •

 قید الراغ�ات والراغبین فى الزواج •

 �حث تلك الحاالت ومساعدتهم على االخت)ار المناسب  •

 دعم تلك الحاالت اقتصاد)ا •

 إقامة حفالت للزواج الجمـاعى •

  توفیر فرص عمل لمعاونتهم على مواجهة أع�اء الح)اة  •

 )ة الخالفات الزوج)ة .إنشاء م	تب لتسو  -

 عقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة المش	الت العاطف)ة/ الجنس)ة للش�اب . -

 الدعوة للفضیلة ومحارXة الفاحشة . -

 إرشاد الوالدین لحسن إش�اع الحاجات العاطف)ة ألبنائهم . -

التشی)ك مع الجمع)ات العاملة فى المجـاالت التـى تعنـى �قضـا)ا الشـ�اب فـى هـذا  -
 المجـال .

التعاون مع المؤسسات الح	وم)ة العاملة فى هذا المجـال من أجل مستقبل أفضل  -
 لش�اب العالم اإلسالمى .

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 - 67  -  

  

  

  

  

  

  

  المراجــــع

) : عالج انحراف الش�اب من منظـور إسـالمى، مجلـة ١٩٨٩دمحم دمحم بیومى خلیل ( )١(

  	ل)ة الترX)ة �طنطا ، العدد السا�ع ، الجزء الثانى (أ) .

) : الترX)ة وجودة الس	ان (المدخل السلو	ى للصحة ١٩٩٩______ (________ )٢(

 اإلنجاب)ة) ، 	ل)ة الترX)ة ، جامعة الزقاز�1 .

) : ســـ)	ولوج)ة العالقـــات الزوج)ـــة ، القـــاهرة ، دار ١٩٩٩______________ ( )٣(

 ق�اء للط�اعة والنشر .

دار ) : ســـ)	ولوج)ة العالقـــات الزوج)ـــة ، القـــاهرة ، ٢٠٠٠______________ ( )٤(

 ق�اء للط�اعة والنشر .

) : الترX)ــــــة وجــــــودة الشــــــ�اب العرXــــــى فــــــى عصــــــر ٢٠٠١______________ ( )٥(

 العولمة ، اإلس	ندر�ة ، الكتاب الجامعى الحدیث .

ـــــــة لشـــــــ�اب ) : محاضـــــــرات ٢٠٠١______________ ( )٦( فـــــــى الصـــــــحة اإلنجاب)

الجامعات والمشار	ة فى المؤتمر الختـامى "تسـاؤالت الشـ�اب عـن 

 جاب)ة" ، القاهرة ، الجمع)ة المصر�ة لصحة األسرة .الصحة اإلن

) : انحرافـــات الشـــ�اب فـــى عصـــر العولمـــة ، مجلـــد ٢٠٠٣______________ ( )٧(

 ) ، القاهرة ، دار ق�اء للط�اعة والنشر .١(

) : انحرافـــات الشـــ�اب فـــى عصـــر العولمـــة ، مجلـــد ٢٠٠٣______________ ( )٨(

 ) ، القاهرة ، دار ق�اء للط�اعة والنشر .٢(

) : تنم)ـــة المفـــاه)م االجتماع)ـــة للطفـــل العرXـــى فـــى ٢٠٠٣______________ ( )٩(

 عصر العولمة ، القاهرة ، دار ق�اء للط�اعة والنشر .



  
 - 68  -  

) : دراســـات و�حـــوث معاصـــرة فـــى الصـــحة النفســـ)ة ، ٢٠٠٦____________ (  )١٠(

 ) ، القاهرة ، م	ت�ة النهضة العرX)ة للط�اعة والنشر .١مجلد (

  

  

  

  


