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 مترجم ي مقدمه

يبنـا حباملرسلني وخـاتم النبيـني سـيدنا و سيد رب العاملني، والصالة والسالم عىلاحلمد هللا 

 يوم الدين. ان ودعا بدعوهتم واستن بسنتهم إىلحممد وآله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحس

پـويم كـه    جويم و راه ايمان تو را مـي  و رضاي تو را مدام مي گويم مي تو را سپاس !خدايا
و  ،تنها با ايمان به تو و تبعيت از سنت پيامبر تو انسانيت مـا زنـده و زنـدگي مـا ارزنـده اسـت      

 شدن در درگاهت خواهيم بود. مستوجب قبول
و اميدمان  ،ايم در ميان انبوهي از گناهان خويش و رحمت وسيع و بخشش تو مانده !خدايا

و تا نفسي در تن است جز تو هـيچكس و هـيچ چيـز را    ايم  تو ي هتنها به اين است كه فقط بند
 پرستيم. نمي

تكنولوژي در قرون اخير همراه با غـروب ايمـان از افـق زنـدگي جمـع       گير چشم پيشرفت
وري به آ ها بود، و از اين تكنولوژي حوادث و جنايات بسيار هولناك و رعب كثيري از انسان

هـان پهنـاور از ايـن ارمغـان بـزرگ يعنـي       جهايي در گوشـه و كنـار ايـن     و انسان ،وجود آمد
اش  همـه هـا   ايـن  رپرسـت شـدند،  س سر و بـي  دست و پا و بي يتكنولوژي و شعار دموكراسي ب

فـرار از ناپسـندبودن شـعار    اش  همـه هـا   ايـن  ولوژي و دموكراسي بدون ايمان بود،نكت ي ههدي
كردنـد و زرق و بـرق و حـالوت ايـن      از تمدن فرار مـي  ،كه در واقع داشتند تجددگرايي بود

جديـد بـه نـام تمـدن      ي هتمـدن پوسـيد   ي هها سبب شد كه خيلي از بزرگان نيز شـيفت  پيشرفت
بودن را با ايـن تمـدن    پيشرفت فن و تكنولوژي يك بعدي شوند، و ايمان و صداقت و خالص

باقي بماند، عبائي كـه  ها  آن عبائي از دين و ايمان بر تن معاوضه نمايند، و فقط لباس يا بگويم
شـود كـه ايـن     گرد و غبار گناه به حدي برآن نمايان است كه هر عاقلي از دور هم متوجه مي

و تملق و چاپلوسي است كه صاحب آن جز جهت ارتزاق از دين مظلوم بـر تـن   عبا عباي ريا 
دينداران امروزي چون دين را در درون افراد  و متأسفانه به اصطالح ،خود باقي نگذاشته است
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ته و شـ اطالعند زود دينـداري را كنـار گذا   كنند و از درون شريعت ناآگاهي و بي جستجو مي
شـوند، و علـت    متوسـل مـي   هبراي آرامش دردهاي دروني خود به ابزار نامشروع و نابودكنند

ينند كه دين پيشرفت انسان را در دانند. در حالي كه غافل از ا ماندگي خود را در اين مي عقب
دو بعد معنوي و مادي يعني پيشرفت در تكنولوژي و فـن مشـروعي كـه در خـدمت آسـايش      

ين خواهان پيشـرفت  دهد و هيچ وقت د انسان باشد در كليه نصوصش به پيروانش آموزش مي
اثـر  ش نيست، و اين عمل كساني است كه به عمـد و يـا بـه اشـتباه يعنـي در      تك بعدي پيروان

كـه ديـن دشـمني پيشـرفت     انـد   هـا معرفـي كـرده    ناآگاهي از شريعت دين را اينگونه به انسان
ها در فن و تكنولوژي است، و اين يكي از عوامل بسـيار مهمـي اسـت كـه مسـلمانان از       انسان

امروزه علَم  ،قافله تمدن جديد عقب افتادند، و آنچه كه تا ديروز پرچمدار آن مسلمانان بودند
 اند. بينيم كه شاگردان ما بوده در دست كساني مي آن را

و درسـت ايـن چيـزي اسـت كـه ديـن بـه مـا          ،بشر هميشه در تالش براي بهتر زيستن بوده
آموزد و دانشمندان و خوشفكران و عاقالن هميشـه پيشـگامان ايـن ابـداعات و اختراعـات       مي

باالبردن راندمان عمـر   و اختراعات و اكتشافات متعددي جهتاند  جهت خدمت به خود بوده
اخيـر بشـر مخصوصـاً در     ي هسـال در طول تاريخ چهار الـي پـنج هزار   اما هميشه اند، انجام داده

و بـه  انـد   نس با بشر سالم نام نهادههاي بشر كه خود را شر و همج تفالهكه ايم  قرون اخير ديده
ختراعــات و هـاي كـه در وجودشـان بــه صـورت عقـده درآمـده بـود، از ايـن ا         دليـل بيمـاري  

و در  انـد،  را انجـام داده هـا   آن جهت خدمت به بشرها  آن اكتشافاتي كه مخترعين و مكتشفين
دن بـراي ارضـاءكر   ،شـان نيـز وارد شـده اسـت     اين راه حتي ضررهاي زيادي به جسم و جـان 

ماننـد اسـتفاده از بـاروت و الكـل و      اند، شان استفاده كردندههاي سرطاني نهفته در وجود غده
بـردن بعـد مسـافت و     از انواع اختراعاتي است كه مخترع آن جهت از بينتلفن نيز يكي  ،غيره

... آن را اختـراع كـرد، امـا متأسـفانه     ز وقـت و به يكـديگر و اسـتفاده بهتـر ا    تر آسان دسترسي
 بينيم كه استفاده بيمارگونه از آن براي اخالق انساني بسيار خطرناك است. امروزه مي
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كوچك اثـر اسـتاد بزرگـوار محمـد عبـدالعزيز الحميـدي        ي هين كتابچآنچه كه شما در ا
هايي است كـه دامنگيـر گروهـي از افـراد شـده كـه عـزت و         اي از گرفتاري خوانيد گوشه مي

ارزش نقـش بـر آب    فن بـي لبا يك تاند  ها با رنج و سختي به دست آورده افتخاري را كه سال
خـورد كـه    هاي مؤمني به چشـم مـي   انسان و در ميان مطالب اين كتاب سرگذشت ،شده است

اند  ديدهاند  و زماني كه از خواب غفلت بيدار شده اند، هاي تلفني شده حالوت تماس ي هفريفت
كه خيلي دير شده است. به خاطر حس چنين دردهايي كه بيشتر در ميان جوانـان شـايع شـده    

و  ،قابـل فهمـي بـه مـا تـذكر دهـد       ها منتظر كتابي بودم كه گناهان تلفني ما را به زبان بود سال
ده بـودم تـا ايـن    بارها به دوستان مترجم و صاحب قلم لزوم نوشتن چنين كتابي را گوشزد كر

رقيـه  «سر وفـادار و مهربـانم سـركار خـانم     خره خداي متعال اين سعادت را توسط همكه باآل
 درگاهش نمود. ي هبه من عاصي عنايت فرمود و مرا شرمند »نعمتي

دادند ايشان نيـز   ان بعد از تشرف از مكه مكرمه اين كتاب را به ايشان هديه ميوقتي پدرش
ســرزمين وحــي را بــه بنــده پيشــنهاد نمودنــد كــه آن بــه شــرط   ي هترجمــه نمــودن ايــن هديــ

و الحمد هللا سببي شـد كـه تعطـيالت نـوروز امسـال يعنـي سـال         ،هاي ايشان پذيرفتم راهنمائي
در جهت راهنمايي همنوعانمان اسـتفاده كنـيم. در پايـان از آن    مان  نيز بتوانيم از اوقات 1382

قيات الصالحاتي ي عاجزانه و مخلصانه التماس دارم كه اين عمل ناچيز را بااهذات اليزال اليتن
اشـان شـامل    مان و خودمان و تمام كساني كه انتقادات سازنده مان و پدر و مادرانبراي اساتيد

 حال ما گردد قرار دهد.
 ن پستك بخش جناح دهستان فرامرزنشهرستا

 دهنوخواجه
 عبداهللا پاساالري

 1424/ صفر /  1
 



 
 
 

 مقدمه مؤلف

عـن الصـحابة  رب العاملني والصالة والسالم عـىل النبـي األمـني وريض اهللا تعـاىل احلمد هللا

 يوم الدين... وبعد: عني، وعن التابعني، وتابعيهم إىلأمج

رفـت، امـا    راع يكي از رؤياهاي انسان بـه شـمار مـي   تلفن قبل از اخت ،هاي گذشته در زمان
بعدها جزء ضروريات طبيعي انسان قرار گرفت. تلفن اختراع شد تا در خدمت انسـان باشـد و   

 ارتباط با ديگران در گوشه و كنار جهان پهناور به سهولت انجام گيرد.
يـان بـردارد، امـا    ها و مرزهـا را بـين مـردم از م    تلفن آمد تا بعد مسافت را بكاهد و مسافت

بيماردالن آن را براي اهدافي پست و حقير بكار گرفتند، و اينك ما بسـيار متأسـفيم كـه ايـن     
روز شاهد مصيبتي هسـتيم كـه   نيز ظاهر شده است، به طوريكه هر پديده در جوامع مسلمان ما

نـي بيهـوده و بـدون مسـئوليت     جـوان بـه سـبب تلفـن و ارتباطـات تلف     گريبانگير دختر و پسـر  
دارد افتادن بسياري از دختران جوان در تور فساد  شود، و آنچه كه انسان را به حيرت وامي مي

اينگونـه ارتباطـات    ي هبـه واسـط  هـا   آن با وجود شنيدن سرگذشت كسـاني كـه قبـل از    ،است
 به ننگ و بدنامي كشيده شده است.ها  آن و سرانجام اند، به دام افتاده »صوتي«

و از طـرف او   ،كنـد  تلفنـي خـود را بـه راحتـي بـاور مـي       ي هالمو دختر و يا زن طرف مك
گيـرد. و آن بـه ايـن خـاطر اسـت كـه        احساس امنيت كرده و به راحتي با سخنان او انـس مـي  

خبرنـد از عاقبـت آن و    دهـد، و بـي   هاي شيطاني اين راه را براي آنـان زيبـا جلـوه مـي     وسوسه
به خـاطر يـك لحظـه خوشـحالي      ،برسد ها آن آن به ي هدردسرهايي كه ممكن است به واسط

و حـال ايـن كـه ايـن      ،زودگذر مكالمه تلفني كه كمي از دردهايش را تسـكين دهـد و غيـره   
ذير و مصيبت بزرگ را درك نخواهد كرد و بيدار نخواهد شد مگر بعد از افتـادن جبـران ناپـ   

ده و خـدا را بـه يـاد    جواني هستند كه بيدار شو نيز دختران و زنان  ها و نابودي، شدن پرده پاره
 اند. آورده
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اي كـه   هم چنـد صـفحه  كنـيم تـا همـراه بـا     اينجا توقفي مي !محترم ي هما و شما اي خوانند
و انـد   خوردگـان را كـه اعتـراف كـرده     ها و ديدگاهي ايـن فريـب   حاوي بعضي از سرگذشت

و از  ،تذكر دهـيم  ن رهايي يافته و به ديگران نيزرا بخوانيم تا با پندگرفتن از آاند  پشيمان شده
خداوند عز وجل خواستاريم كه ما و فرزندان همه مسلمانان را از افتادن در اين گنـاه و فسـاد   

 در پناه خود حفظ فرمايد.
 مؤلف

 هـ 1416/  11/  18
 



 
 
 

 ندامت!!

 به وضوح نمايـان بـود، در حـال اعتـراف بـه گناهـان زشـتش       اش  عالئم پشيماني در چهره
كـرد   و در هنگـام بيـان خـاطرات تلخـش آرزو مـي      ،شد اداء ميكلمات در دهانش به سختي 

مـه  كـرد كـه دنيـا بـا ه     كاش هرگز به دنيا نيامده بود. چنان احساس خجالت و شرمسـاري مـي  
هـاش را   گانش سرازير بود بـا دسـت اشـك    اشك از ديده هايش براي او تنگ شده بود، لذت

سپس سخنش را  ،ا بشويد آرام شدكرد به وسيله آن گناه و ننگش ر و سعي مي ،كرد پاك مي
 سپاريم. ادامه داد رشته سخن را به او مي

ي خير و صالح ديده اه در او نشانه در سن پايين ازدواج كردم... خداوند همسري پاك كه
داد.. او بـا   شد را به من عطا نمود... هرچيزي را غير از يك چيز كه آرزو داشتم به من مـي  مي

گذشـت...   مـان بـر يـك روال عـادي و بـدون تغييـري مـي        گيگفـت... زنـد   من كم سخن مي
روزنامـه و مجـالت... قليـان... و بعـد هـم      خواب... صبحانه... كار... نهار... خـواب... خوانـدن   

شـدم،   نمودم... از تنهايي داشتم خفه مي خواب... از اينگونه زندگي شديداً احساس ماللت مي
اي در  با گذشت زمان از احساس غريب و كشندهرعب و وحشت سراپايم را فرا گرفته بود، و 

روزي در حالي كه كنـار تلفـن نشسـته بـودم زنـگ تلفـن بـه صـدا          ،بردم اين زندگي رنج مي
كه از من خواست چند لحظه  اقي را شنيدمدرآمد گوشي را برداشتم ناگهان صداي جوان مشت

ه ن توجه بـه او بالفاصـل  ، گوشي را بدوبا او صحبت كنم تا احساسش را نسبت به من بيان كند
گذاشتم... دوباره تكرار كرد... در ابتدا توجهي به او ننمودم... اما كم كـم تسـليم شـدم، زيـرا     

كنـد و آتشـي را    مـي  شباعكه او با سخنانش اشتياقي را كه در درونم است ا مكرد احساس مي
 سازد. ور است خاموش مي كه در قلبم شعله

شيرين و دلفريـب شـروع بـه صـحبت      ياشتم... با سخنانتلفن به صدا درآمد گوشي را برد
به طوري كه احساس كردم از دلم باخبر است... درست همان چيزي بود كه شـوهرم از   ،كرد
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هـايم اسـت... ارتبـاط     من دريغ كرده بود... حس كردم كه او قادر به برآوردن تمامي خواسته
 زندگيم شده بود... اي كه جزئي از تلفني بينمان ادامه پيدا كرد، به گونه

به هيچ چيـزي   دت نسبت به خودم متوجه نشده بودم،و شك و بدبيني شوهرم را در اين م
 كردم... خواست فكر نمي جز ارضاي غريزه ام با سخنان دلربائي كه از تلفن برمي

 شوهرم به ماجرا پي برده بود و مكلمات تلفني مرا مخفيانه ضبط كرده بود.
پـدرم برگـردم... و    ي همان آمد و از من خواست با او بـه خانـ   منزل روزي برادرم سرزده به

اي را كه همسـرم بـه او داده بـود بيـرون      نامه وقتي از او پرسيدم عصباني شد و از جيبش طالق
آورد و وقتي علت را جويا شدم بر سر فرياد زد و در حالي كـه چشـمانش از عصـبانيت گـرد     

 اي؟!. هشده بود گفت: خودت را به ناداني زد
اي! هيچكـاري   ما به بار آورده ي هبراي خانواد بدنامي را با اين كار پست و زشتت ننگ و

پايان رسيد و سرش را به پايين انـداخت... صـورتش   از من ساخته نبود... صحبتش در اينجا به 
لرزيـد!   اي كه به بار آورده بود به شدت به خود مـي  هايش گرفت و از ترس فاجعه را با دست

 يه كرد و با صداي لرزاني گفت:گر
و اوسـت   ،.. ولي شوهرم گناهكارتر استام. كنم كه دير از خواب بيدار شده اعتراف مي«

 .»كه مسبب اين امر است...!!
را با اشك و حسرتي كه ناشي از پشيماني از گناه و اشتباهي كه مرتكـب شـده   اش  و قصه

 اين ماجرا چيست؟. بود به پايان رساند... اما علت اصلي در پس پرده
مطمئناً يك وسوسه شيطاني زودگذر بوده كه دامنگير او شد و فراموش كرد كـه خداونـد   

بيند. و غافل بود از كسي كـه ظـاهر و بـاطن بـر او      كند او را مي جل از جائيكه گمان نمي عزو
در حـالي كـه    ،او به اين راه حل شيطاني براي حل مشـكلش پنـاه بـرد    ،واضح و آشكار است

تري از طريق گفتگو با شـوهرش و يـا نزديكـانش و يـا بـا صـبر و        توانست به راه حل ساده يم
 جل براي او اجري قرار دهد آن را برطرف كند. بردباريي كه خداوند متعال عزو



 
 
 

 كنيم؟!!. چرا اين موضوع را مطرح مي: اولين توقف

يـن شـكل آن را   پرسند: دليل طرح اينگونـه موضـوعات چيسـت؟ و چـرا بـه ا      ها مي بعضي
كنــيم، و چــرا بيشــترين ســهم را در كــالم خطبــاء و ائمــه جماعــات و مقــاالت و   مطــرح مــي

 هاي دعوتگران دارد؟!. هاي دانشمندان و كتاب سخنراني
علت اين است كه تعداد زيادي از دختران و پسران  :گوئيم در جواب اينگونه سواالت مي

ممكـن اسـت دچـار    ايـم   كوچك عنوان كرده ي هجوان به اينگونه مسائل كه ما در اين كتابچ
و ديگـران نيـز ممكـن اسـت بـه روش ديگـري از طريـق         ،شده باشند، ما آن را مطرح كرديم

از افتـادن در  هـا   آن اي بـراي نجـات   ها آن را مطـرح كننـد و شـايد بـه اذن خـدا وسـيله       رسانه
 زد...شان روشن سا شان را بعد از كوري و گمراهي منجالب فساد باشد تا راه

به دليل عدم آگاهي و ضعف اند  و شكي نيست كه بسياري از كساني كه در اين دام افتاده
شان بوده است... و چه بسا اين كتابچه باعث شود  ايمان و نينديشيدن به عواقب و عظمت گناه

و با خواندن اين كتاب بيدار شـده و سـببي    ،دانند خطر بزرگ را احساس كنند تا آنان كه نمي
شان شود. و چه بسيار دختران جوانيكه فريب خورده و بدور از چشمان خـانواده   هدايت براي

هــاي دروغــين بــراي ازدواج  بــه مكالمــات تلفنــي مردانــي بيمــار دل روي آورده و بــا وعــده 
اني كـه در تـور زنـاني پسـت و     و چـه بسـيار از پسـران جـو     انـد.  لوحانه در اين دام افتـاده  ساده

به اين گمان كه باعث لذت و آرامـش و   اند، افتادهاند  آماده كردهها  آن صفت كه براي شيطان
شوند! به همين خاطر اين كتابچه را نوشتيم تا زنـگ خطـر و پنـدي دلسـوزانه     ها  آن سرگرمي
امـان  در انـد   نند بسـياري كـه گرفتـار شـده    هاي آتش دور كرده و ما را از زبانهها  آن باشد كه

 بمانند.
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 بازي و سرگرمي..!!
او شده بـود  ر بازگوكردن ماجراي تلفني خود كمي مردد بود... از گرفتاريي كه دامنگير د

و بعد از اصرار شروع به نقـل مـاجرايي كـرد كـه هيچگـاه آن را       كرد، احساس شرمساري مي
 فراموش نخواهم كرد.

گــويي خــاطراتش را بــر روي پــرده نمــايش بــه نمــايش  ،كــرد خيــره بــه زمــين نگــاه مــي
 با كمي برگشتن به گذشته ماجرا را چنين شرح داد: آمد ن به خودچو ،گذاشت مي

مـا وارد شـد، آن روزهـا بـه      ي هدردسري داشتيم، تا اين كه تلفن به خان زندگي آرام و بي
كـردم تلفـن    خاطر اين دگرگوني جديد و جالب و جذاب بسيار خوشـحال بـودم. گمـان مـي    

پركـردن اوقـات    در هر زماني از آن بـراي توان  اي براي تفريح و سرگرمي است كه مي وسيله
كرد، دوستان و  ها را كوتاه مي اما تلفن مزاياي ديگري هم داشت، فاصله فراغت استفاده كرد،
 م و...يشد باخبر ميها  آن از احوالفاميل هركجا بودند 

تي فقـط گـوش   بح، بـدون هـيچ صـ   هاي مخلتفـي گـرفتم   گوشي تلفن را برداشتم و شماره
م خيلـي  خط شنيدم... با او صحبت كـردم، ديـد  صداي دختر جواني را پشت  كردم. روزي مي

ها با او بارها و بارها تكرار شد تا اين كه بـرايم   باز است دوباره تماس گرفتم و اين تماس زبان
كـردم ايـن يـك     توانستم روزي با او صحبت نكـنم، آن زمـان فكـر مـي     عادت شده بود، نمي

 سرگرمي و تفريحي بيش نيست.
ها گذشـت... بـزرگ شـدم و دبيرسـتان را تمـام كـردم، و وارد        ها و بلكه سال زها و ماهرو
زد و از مـن   گارتباط تلفني داشتم روزي به مـن زنـ   ه شدم... ناگهان كسي را كه با اودانشگا

شـدم، چـون اصـالً انتظـار چنـين       يتقاضاي ازدواج نمود... با درخواستش دچار شوك بزرگـ 
جديت تمام جـواب داد كـه قصـد     كني، با به او گفتم: حتماً شوخي مي پيشنهادي را نداشتم...

هاي تلفني  هاي تلفني ما باخبرند، و اين ارتباط مردم از تماس :كردن ندارد، و گفت كه شوخي
 ما نقل مجالس شده است.
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با اين خبر دنيا بر سـرم خـراب شـد و وضـعيت بحرانـي شـديدي بـه مـن دسـت داد. از او          
ازدواج اصالً امكان ندارد و من از اين كار هدفي جز بـازي،   :و به او گفتمعذرخواهي نمودم 

 ام. سرگرمي و تفريح نداشته
كنــان  بــازهم بــا مــن تمــاس گرفــت و عاجزانــه از مــن درخواســت ازدواج كــرد، و گريــه

هـاي رد و بـدل    ي مردم و رسوايي كه ممكن است بين دوستانش كه از تمـام حـرف  اه حرف
 آورد. به بار بيايد يادم مي ،مان باخبر بودند ه و وعيدهايشده ميان ما و وعد

ها به حقارت و پستي خودم فكر كردم كه چگونه به اين بازي پست راضي شدم، و  ساعت
و بارهـا از خـودم    ،شـناختم فكـر كـردم    را از پشـت تلفـن مـي    ج با دختري كه تنها اوبه ازدوا

ايـن دختـر زبـانش بـا كـس ديگـري       كنـد كـه    پرسيدم و تكرار كردم، چه كسي تضمين مـي 
صحبت نكرده باشد، شايد دوستان ديگري جز من هم داشته باشد. كسي كه راضي شده باشد 
با جواني مثل من تلفني ارتباط برقرار كند، حتماً بـا ديگـران هـم بـوده اسـت... ايـن گـروه از        

 شوند. دختران با ازدواج اصالح نمي
با شنيدن  د كه من همسري مثل او انتخاب كنم،دارو تصميم نهايي من اين بود كه امكان ن

شدن رازش ميان مردم و رسوايي كـه   اين خبر دختر دچار شوك شديدي شد و به خاطر فاش
او با كسي ازدواج نكـرد... و   انزوا را انتخاب كرد و روزها گذشت و ي هبه بار آمده بود گوش

 خره او قرباني اين بازي پست شد!!.باآل
در حالي كه شديداً خـود را مـورد سـرزنش     ،و سخنش را به اتمام رساندجوان برخواست 

 كرد از دستاوردي كه شيطان براي او به بار آورده بود. داد و احساس شرمساري مي قرار مي

َما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبثٗ ﴿ َّ ُُۡم ََ ۡۡ ِب ََ ََ
َ
َُّ�ۡم إبَ�َۡنا َ� تُرَۡجُعوَن َ

َ
َ ََ  .]115[املؤمنون: ﴾ ١ا 

 .»گرديد آفريدم و شما به نزد ما باز نمي هكنيد كه شما را بيهود گمان ميآيا «
 





 
 
 

 هاي به بارآمده ناشي از تلفن داليل ناهنجاري: دومين توقف

 پيشگيري و درمان
هايي كه در مورد بسياري از دختران و پسران جـوان مطـرح شـده     از ميان فتواها و پژهوش

هـاي تلفنـي اشـاره     ت مهم و داليل ناشي از ناهنجارياست، ما در اينجا به طور خالصه به نكا
 كنيم. مي

عدم تعهدات ديني و ضعف ايمان و اين محوري است كه اغلب مشـكالت اجتمـاعي    -1
 و اين همان موضوع بحث ماست. ،زند پيرامون آن دور مي

 فقدان عشق و احساسات دوران جواني خواه از جانب دختران و يا پسران باشد. -2
آورد، و جوان نيازمند  ن دردي مزمن است كه بيشتر مشكالت را به بار مي، و آفراغت -3

بيشتر از آن اش  ماندن خود و جامعه است تا بتواند در زندگي جهت سالممراقبت شديد از آن 
(استفاده كند

0F

1(. 
هـاي   هـا و مجـالت و فـيلم    مخربند تا سـازنده امثـال روزنامـه   وسايل ارتباط جمعي كه  -4

هاي مهيج و حرامي است كه اميال جوان را به سوي خـود سـوق    كننده صحنه ارائه مبتذلي كه
هـا   كند، و عالج اينگونـه بيمـاري   حياي مي باري و بي و بند حجابي و بي داده و او را مشتاق بي

كـردن آنـان بـه خطـرات اينگونـه       راهنمائي جوانان به پركردن مفيد اوقـات فراغـت و متوجـه   
 وسايل است.

تـرين عـواملي اسـت كـه منجـر بـه افتـادن جـوان در تـور           ناباب و اين از مهـم  دوستان -5
بيماردالني تلفني و دچارشدن به مشكالتي است كه تـا پايـان حيـات بايـد ننـگ آن را چـون       

                                           
 »اضافه مترجم« -1

ــــــــــــبَابَ  إنَّ  اغَ  الشَّ ــــــــــــرَ فَ الْ هْ باوَ  وَ ــــــــــــدَّ  جِ
 

ةٌ   ــــــــــــــدَ سَ فْ ءِ  مَ ــــــــــــــرْ هْ  أَيَّ  لِلْمَ ــــــــــــــدَ سَ فْ  مَ
 

 كشاند. به راستي جواني و بيكاري و رفاه و آدمي را به تباهي مي
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و درمـان ايـن بيمـاري نيازمنـد توجيـه جـوان در        ،زنجيري بر دست و پاي خود احساس كنـد 
(باشد مي يابي و عدم تعجيل در انتخاب دوست دوست

1F

1(. 
هاي تربيتـي   كه براساس قرآن و سنت باشد، و عالج اين نيز خواندن كتاب عدم تربيتي -6

 باشد. مهم و مؤثري چون كتاب شيخ محمد الدرويش مي
ضرورت وجود مجازات سخت و كافي براي مرتكبين اينگونه كارهاي زشت و پسـت   -7

 تا سدي در مقابل اينگونه اعمال باشد.
شدن بـه افـراد نيـك و صـالح      درست جهت رد اقتداء به منحرفين و متمايل الگوسازي -8

 امثال داعيان و اصالحگران.
هاي عشقي و خيالي و تلفنـي و غيـره    هايي كه از طريق بيان قصه برداشتن از دروغ پرده -9

 اء و فساد ندارد.شحف ي هشده است كه هدفي جز اشاعها  آن كه بين دو نفر منجر به ازدواج
به ازدواج، زن وقتي كـه احسـاس كنـد     تبدر مقابل اشتياق و نياز مبرم نس ضعف زن -10

كه زمان ازدواجش گذشته و از همسن و ساالنش عقب مانده است، ايـن احسـاس او را وادار   
كند، اما اين طـرز تفكـر و فهـم غلـط تنهـا بـا توجيـه و ارشـادهاي          ه ميبه رفتن در مسير اشتبا

ه ازدواج هر انساني بستگي به تقـدير و سرنوشـتي اسـت كـه خداونـد      آگاهانه در اين زمينه ك
هـا نيـز دختـران جـوان را بايـد بـه دعـا و راز و نيـاز          و در خـانواده  ،براي او مقرر نموده اسـت 

فهماند كه تنها بايد از خداوند درخواست نمايند كه به ها  آن خالصانه با خدا تشويق نمود و به
 نمايد.آنان همسري صالح و خوب عطا 

هاي جمعي با شيوه مناسب به اصل موضوع و مداواي ايـن مسـئله    پرداختن رسانه عدم -11
هاي مختلف براي هشداردادن و آگاهي و توضيح خطرات اين  دادن برنامه و كنفرانس نمايش
 كارها.

                                           
دوست بد همچون سگ آغشته به لجن است، هرچه تو را بيشتر دوست داشته باشد تو را  »اضافه مترجم« -1

 .»ضرب المثل انگليسي«تر خواهد كرد.  آغشته
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مـان چيـزي اسـت كـه     خروج زن بدون محرم به بازارهـا و امـاكن عمـومي، و ايـن ه     -12
 اندازد. بر دارد و به راحتي زن را در دام فساد ميبراي زن درخطرات زيادي را 

و براي جلوگيري از اين كار نياز به باالبردن سطح آگاهي افراد جامعه نسـبت بـه اينگونـه    
هـاي عمـومي    باشد كه همراهي زن با يك محرم به هنگام خروج از خانه بـه مكـان   مسائل مي

 الزامي است.
عاطفي وجود داشته باشـد بايـد آن را برداشـت و اوليـاء بايـد      اگر بين اولياء فرزندان  -13

شـان را   بپرسـند، كارهـاي  ها  آن مقداري از وقت خود را در اختيار فرزندان بگذارند و از حال
شـان   شـان را بشناسـند، و هرگـاه در مسـير زنـدگي      و دوستان و عاليق فرزنـدان زيرنظر گرفته 

 آگاهي بدهند.ها  آن بهرا متوجه كرده و ها  آن احساس خطر كردند
روي از شـهوات دوران   اقب و خيم ايـن انحرافـات و دنبالـه   عدم درك صحيح از عو -14

هـاي   بلوغ و اميال و احساسات بدون تفكر عالج اينگونه مسائل مواضبت دورا دور و مراقبـت 
 باشد. هاي حسنه و نيك مي متعادل از جوان همراه با راهنمايي و ارشادهاي سالم و موعضه

هـاي مبتـذل (اسـتاالكيتت) بـه      تقليد كوركورانه به ويژه تقليـد از آنچـه كـه در فـيلم     -15
ان قهرمـان و جـوانمرد بـه    وشود كه اعمال خودسرانه بازيگرانش را بـه عنـ   نمايش گذاشته مي

دهـد، و بـا ايـن     كشد و بازيگران زنش را به عنوان فردي آزاد و مشهور نمايش مي تصوير مي
دادن بـه نسـل جـوان     شـدار نمايد، و راه عالج آن نيـز ه  ب ميبيننده را تخرياعمال ذهن جوان 

برداري از والگـ  نسبت به خطرات اينگونه اقـدامات و بيـان اشـتباهاتي اسـت كـه در پيـروي و      
 اينگونه افراد وجود دارد.

هــاي صــالح و بــدون تعمــق و  عــدم اســتفاده صــحيح از تجــارب گذشــتگان و انســان -16
 سرگذشت بزرگان. فكركردن گذشتن از

 اً دختراني كه تـازه بـه دوران بلـوع   بودن مخصوصتابع احساسات بدون فكر و انديشه  -17
 اند. رسيده
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بـه  انـد   در نظـر گرفتـه  فهميـد كـه راهـي را كـه      بودند به راحتي مي اگر كمي تابع خود مي
 اي جز هالكت و گمراهي دربر ندارد. و نتيجه تركستان است،

ه كشف چيزهائي كه عواقب آن مشـخص نيسـت و تمايـل بـه انجـام      مندبودن ب عالقه -18
 اي كه گفتگوهاي عاشقانه تلفنـي نيـز جزئـي از    نهاقهاي احم ي ممنوع از قبيل عشقبازيكارها

 است.ها  آن
رواج غلط اين تفكر كـه آشـنايي قبـل از ازدواج بـه آن روش الزامـي اسـت، و ايـن         -19

و دشمنان اسالم اين تفكر را صرفاً  ،مان نيز رسوخ كرده هاي اسالمي انديشه متأسفانه در جامعه
 اند. به منظور ترويج فساد در زمين انتشار داده

و  ،فقدان حساسيت عرف جامعه و ضعف حيا و عفت و آبـروداري نـزد بيشـتر مـردم     -20
باشـد،   آبرويي زن مي دري و بي از پرده تر آسان اين در حاليست كه خودكشي نزد عرب بسيار

 زن به پا شده است.هايي كه به علت به خطرافتادن آبروي يك  بسيار جنگو چه 
كردن بسياري از زن و شوهرها در قبال وظايفي كه خداوند براي آنان مقـرر   كوتاهي -21

نمــوده از قبيــل ابــراز محبــت نســبت بــه يكــديگر و تبــادل ديــدگاها و گفتارهــاي عاشــقانه و  
 هاي پاك و دلنشين. صحبت

و اين همان اسبابي است  ،كردن آن را داشتيم داليلي بود كه بنده توان جمع و اين از جمله
 شود. كه منجر به ارتباطات حرام از طريق تلفن مي

 دام!!
گذاشـت كـه سـاكت     ن تأثير مييآموزان كوچكش چن دل و جان دانش سخنان پاكش در

كه عقل و هـوش را  سخناني بود اين  ،انديشيدند شان مي غرق در تفكر به جمالت زيباي معلم
 آورد. ير خود درميخسدر ت

گذشت او را بيشتر دوست  روز كه ميشد، و شاگردانش هر روز زيادتر ميايمان او روز به 
 داشتند. مي

 تا اين كه... به اين منوال گذشت روزگار
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 روزي برخالف عادتش تنها براي خريد به بازار رفت...
 ر او تأثير نخواهد گذاشت...فكر كرد كه امري عادي است، و هرگز چيزي ب

كردن آن هستم و هيچ نيـازي بـه بـردن     با خود گفت: كاري ساده است و نيازمند برآورده
 بزرگتري (محرمي) با خود ندارم.

گذشت... كه ناگهان  به سادگي از ميان مردمي كه در جاجاي بازار پراكنده شده بودند مي
اي را زيـر پـايش انـداخت. ايسـتاد و بـه       مهبا حركت جواني روبرو شد كه به سويش آمد و نا

 به اين كار فكر كرد... ،راست و چپ نگاه كرد كسي را نديد
يا چه كار كنم؟ آيا نامه را بردارم يا رها كنم و بروم... بايد آن را بردارم و پـدرم را از  اخد

ه داشـت  اين كار آگاه كنم... خم شد و كاغذ را برداشت و راهي منزل شد... كارهايي در خان
شـد كـه نامـه را فرامـوش كـرد... و       داد... چنان به كارهـايش مشـغول   مي انجامكه بايد آن را 

 پدرش را كه به او اطمينان كامل داشت از رازنامه باخبر نكرد...
ن آن كه متوجه نامه شود... روزي بر حسب اتفاق خواست چيزي را از روزها گذشت بدو

رخورد كرد... كـار جـوان را در بـازار بـه يـاد آورد...      جيب لباس بردارد، دستش به كاغذي ب
خواست پدر را باخبر كند، اما مردد شد.. به فكر فرو رفت و با خود در مورد كار جـوان فكـر   

 گفت: كرد و مي مي
 شود اگر من تلفني با او صحبت كرده و او را پند و اندرز دهم... چه مي

 من قرار داده باشد... ي هواسط فهمد شايد خداوند هدايت او را به هيچكس نمي
 اين آروزيي است كه دوست دارم به دست من محقق شود...

نم، چرا كـه ديـن   اين كار نيكي است كه خداوند به آن خشنود است بايد او را نصيحت ك
 كردن است. نصيحت

 گوشي را برداشت و شمارهاي را كه در نامه نوشته بود گرفت.
نـين  صبري منتظر همچ م جوان مشتاقي شد كه با نهايت بيناگهان متوجه سخنان نرم و مالي

اي با او صحبت كرد كه انتظارش را نداشت.. جوان را نصـيحت   اي بود... جوان به گونه لحظه
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او نيز گوش كرد و به او فهمانـد كـه از كـارش پشـيمان اسـت و تحـت تـأثير         ،كرد و پند داد
تلفنش را به او بدهد تا هرگاه مشكلي  ي هسخنان او قرار گرفته است.. از او خواست كه شمار

 يا سوالي در مورد توبه و ايمان داشت از او بپرسد.
دختر جوان در دام افتاد و شماره تلفنش را به او داد.. گمـان كـرد كـه او بـه ايـن سـرعت       

روز بـا او  اهد توبـه كنـد. بعـد از آن جـوان هـر     خو متوجه اشتباهش شده است.. و صادقانه مي
ــي  ــحبت م ــار  ص ــرد و در ب ــي    ي هك ــورت م ــا او مش ــورات ب ــي از ام ــود بعض ــالل نم ، در خ

 شد.. هاي عاشقانه و لبخندهايي رد و بدل مي شان گاهگاهي حرف هاي صحبت
شـان   آرزوهـا و اميـال  شـان بـه    هـاي  روزگار به همين منوال گذشت تا اين كه باب صحبت

و  ،هـاي شـيطانيش شـد    جوان تسـليم وسوسـه   شد و دختر كشيده شد.. و كم كم شيوه عوض
عشق و دوستي و صداقت  دري كه از زبان جوان بيماردل در موچنان رام شد كه فريفته سخنان

 شد گرديد. خارج مي
و چنان اوضاع دگرگون شد كه دختر جوان راضي شد از خانه براي ديدن جوان پسـت و  

هاي مختلف با وي بگذارد، و بعد  نسنگدل در جاهاي مختلف بيرون رود و قرارهايي در مكا
اين مدارك چنان مطيع او شد كه كارش  ي هاز عكس و ضبط سخنان او دختر جوان به واسط

 به فضاحت و رسوايي كشيد.
و ايـن   .هاي شـيطان قـرار گرفـت..    چنين راهش قدم به قدم به سوي هالكت در دام و اين

 خبرند. ردم از آن بيرفتن به سوي هالكت است كه بيشتر م همان آرام آرام
كار كه در ابتدا كارش به گمان نصيحت و  و اين همان ناچيزشمردن گناه و فهم غلط گناه

 كند. امر به معروف و نهي از منكر اقدام به آن مي
 



 
 
 

 كند..؟ چه كسي مرا ياري مي: سومين توقف

نسـاني جـائز   رفتن.. و اشتباه جزئي از انسان است، زيرا هـر ا  اشتباه راهي است براي درست
از «فرمايـد:   مي صيا همانطور كه حضرت ،كنندگانند الخطا است. و بهترين خطاكاران توبه

 .»ندارد كه دچار اشتباه نشده باشد ما كسي در دنيا وجود
 كند. خود ميو لكن اشتباهاتي وجود دارد كه انسان را گروگان و اسير 

گـردن انسـان   د و تـا آخـر و بـال    آور ت به بـار مـي  و از جمله اشتباهاتي كه ننگ و فضيح
شود، بر جاي گذاشتن مـدارك از خـود در دسـت ديگـران اسـت امثـال، نـوار كاسـت و          مي

شـود، و بسـياري    وري در هوي و هـوس از انسـان گرفتـه مـي     هايي كه در هنگام غوطه عكس
شود براي بـه   اي مي گيرد و وسيله ميصفتان قرار  ديگر از اينگونه مدارك كه در دست گرگ

 شان. هاي انداختن طعمه دام
 ،تواند سراسر عمر صاحبش را مطيع و رام و ذليل او بگردانـد  و تنها يكي از اين عوامل مي

خواهنـد او   و هرچه مـي  ،و آلتي شود در دستان فاسقان تا هرگونه كه بخواهند با او عمل كنند
 بر ايشان در كمال حقارت و زبوني انجام دهد.

ع ورنامشـ  ي هدهنـد از تلفـن بـه شـيو     زه مـي است كه به خود اجـا اين حالت براي دختراني 
هـاي فسـاد و    دهـد تـا بـه سـوي النـه      طرف ديگر مـي  استفاده كرده و گوش به سخنان شيرين

 گمراهي رهسپار شوند.
دارم: آرزوي تو چيست؟ تـو كـه    »دختران«يادي به همراه جواب از اين گروه سواالت ز

 اي!!. مطيع و رام او شده
چنان مشغول  ،با اعتقاد به اين كه اينكار تنها جهت بازي و سرگرمي استها  اين يكي از

او را تهديد به افشاي گفتگوهاي  »اش تلفني ي هطرف ديگر مكالم« شده بود كه آن خبيث
اي كه خواستگار در منزل  به حدي كه حتي در آن لحظه ،تلفني صورت گرفته كرده بود

از پدرش خواستگاري كند تهديدها به حدي باال گرفت  خواست او را دختر جوان بود و مي
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و نه تنها او بلكه هر  ،كه دختر مجبور شد خواستگاري كه مناسب و در شأن او بود را رد كند
كرد، و  آمد از ترس آن خبيث كه نكند راز او را فاش نمايد رد مي خواستگاري كه مي

و آن نابكار سودجو از اين حالت  ند،ي پدري ما ازدواج كند در خانه همينطور بدون اين كه
 برد. لذت مي

تـو را بـه خـدا     شـكل داراي ابعـاد وسـيع و مهمـي اسـت،     اين م !عزيزم ي هدوستان خوانند
شود كـه تمـام عمـر انسـان را      بينيد كه چگونه اشتباهي به مشكلي و خيم و بحراني بدل مي مي

 كند. تهديد مي
خواهم دعوت كنم به مداواي اينگونـه   مي من قصد ندارم احكامي عمومي صادر كنم، اما

و بـا مـرور زمـان     ،شـود  شـروع مـي   »گناه كوچك«الت كه ابتدا به صورت يك اشتباه مشك
شـدن از آن و نجـات از    خـارج شـود كـه    شود كه به آتش بزرگي تبديل مـي  چنان متحول مي

 هاي آن كاري صعب و دشوار است. زبانه
ورت عام و يا شـمايي كـه دچـار چنـين مشـكلي      به ص !و اينك شما اي خوانندگان محترم

توانيـد   تـان مـي   هايي كه جهت حل مشكالت ترين راه حل شده ايد به صورت خاص به روشن
 ها عبارتند از: حل هاكنم، و اين ر تان مي به آن اعتماد كنيد را راهنماي

ز و بكارانـداختن عقـل و پنـدگرفتن ا    ،نشـدن بـه ذلـت و خـواري     در مرحله اول تسليم -1
صورت سهل و آسان شروع شده و در آخر به بمبي خطرنـاك  ه بدبختي ديگران كه در ابتدا ب

 مبدل شده است.
خـواهران و  در باره مشكل خود با بزرگترها و خصوصاً افراد عاقل و فهيم از برادران و  -2

ود ات آسوده ش اي كه خيال تو و خانواده كردن كه تو را همراهي كنند به گونهاقوام مشورت 
 و مشكلت حل شود.

كـردن آن در پشـت    اعتماد به اين نداشته باشي كه كتمان مشكل از خـانواده و مخفـي    -3
 كاري خوب و پسنديده است. اميال و آرزوها
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شـود، بلكـه مشـكالت ديگـري را بـه بـار        با اعتقاد به اين كار نه تنها مشـكالت حـل نمـي   
هـاي   تـر شـد، شـكل    ي مشكل گستردهكند، خصوصاً وقت آورد كه حل مشكل را سختر مي مي

 گيرد. ديگري نيز  به خود مي
خواستن از افراد متخصص مثل (مشاورين) كه كامالً معتقدم شما جوابي عملـي   كمك -4

 گيريد. ميها  آن و كافي و قابل استفاده و اجرا از
و معتقـدم   توانـد مفيـد و كارسـاز باشـد،     ان) مـي كردن بـا اهـل علـم و (اسـتاد     مشورت -5

 هاي كافي دارند كه به اذن خدا برايت سودمند باشد. ربهتج

 رحمت خدا
آورد  سخنش را با حمد و سپاس خداوند آغاز كرد... در حالي كه خاطراتش را به ياد مـي 

تبسمي كرد و داستان خود را بيان كرد تا شايد عبرتي  ،بودهو عرق (شرم) از پيشانيش سرازير 
 افتند. ت تلفني ميباشد براي كساني كه در دام مكالما

هـا بـودم آن زمـان سـنم چهـارده سـال بـود، و احسـاس نيـاز           سري بلوغ و خيره ي هدر دور
وارد شـده   دم از تلفن كه تازه به روستاي مـا كردم، مر شديدي به بازي و سرگرمي با تلفن مي

 كردند.. بود با حرص و ولع صحبت مي
حبت كرد كـه زود بـا او صـميمي    اي با من ص روزي جواني با من تماس گرفت و به گونه

اي بـا او صـحبت كـردم     كردن با من كرد، و من نيز بگونه شدم، او به تدريج شروع به صبحت
ها ادامه پيدا  شود، مكالمات تلفني بين من و او روزها و ماه كه انسان از يادآوريش شرمسار مي

 ري كرد..د و مرا از پدرم خواستگاتا اين كه روزي خواستگاري برايم آم ،كرد
وقتي جوان ايـن موضـوع را شـنيد بـا مـن تمـاس        رم او را قبول كرد،دبعد از اصرار زياد پ

 مان تهديد كرد. مكالمات تلفني ي هشد گرفت و مرا با نوار ضبط
در تنگناي شديدي قرار گرفته بودم، چنان دچار بحران و اضطرابي شده بودم كه زنـدگي  

 در كامم تلخ شده بود.
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دامه ن مانده بودم! او تهديدهايش را انستم بكنم؟ در كارم سرگردان و حيراتوا چه كار مي
ا خواهـد  ه فضـيحتي كـه انجـام داده ام را افشـ    نكنم و گرنـ خواست كه ازدواج  داد، از من مي

 كرد.
ه از تلفن استفاده توانم بكنم... بسيار پشيمان شدم از اين كه اينگون فكر كردم كه چكار مي

ت گريه كردم و از دگيم تلفن را نديده بودم... به شداشتم كه هرگز در زند وزكرده بودم، آر
او ملتمسانه خواستم كه رازمان را فاش نكند. اما او با كمال غـرور و خودخـواهي تهديـدها و    

كرد. خداوند مرا هدايت به اين كرد كه مشكلم را با بردارم در  وعده وعيدهايش را تشديد مي
آنچه كه بين من و او (آن خبيث) گذشته بود، بـه او گفـتم، بسـيار     ميان گذاشتم و با صراحت

ناراحت شد و مرا سرزنش كرد كه چرا مطيع شيطان شده ام و نصـيحتم كـرد و از وحشـت و    
 اضطرابم كاست.

، او را گرفتنـد و  بعد از آن برادرم به مأموران ويژه خبر داد و آنان را از ماجرا بـاخبر كـرد  
ود نمودند، اينگونه خداوند با لطف و مرحمت خـود مـرا اصـالح كـرد و     را مصادره و ناب نوار

از اين كه نافرمـاني خـدا را كـرده ام و مرتكـب      وشانيد، و امروز من بسيار پشيمانمگناهم را پ
خـواهم اشـتباهم را ببخشـد و در دنيـا و آخـرت آن را بـر مـن         معاصي شـده ام و از خـدا مـي   

 بپوشاند...
قبل از آن كه كـار   ،گذاشتن مشكلش با برادرش آگاهانه عمل كردو اين دختر با در ميان 

 شـدنش خـاموش كنـد..    را قبـل از پخـش   از كار بگذرد... و به لطف خداوند توانسـت آتـش  
صـفتي كـه هميشـه مراقبنـد تـا دختـران و زنـان         هاي شـيطان  ريب انسانخوشبختانه در مقابل ف

 عف نشان نداد.هاي هالكت و نابودي بيفكنند ض مسلمان را به ورطه

 فيلم!!
 پرده بيان كرد... او آنچه را كه در دل داشت بي
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كمـي سـكوت كـرد     ها و فوائد زيادي براي دختران همنوعش داشت،در سرگذشتش پند
اي بـه خـواهرانش نگريسـت،     سپس لبخندي زد و شروع به حمد و ثناي خداوند كرد، لحظـه 

 سپس شروع به بيان خاطرات ننگين تلفني كرد..
دادم و هيچ ميل و آرزويي در ايـن   كردم به چيزي اهميت نمي د بيشتر زنان زندگي ميمانن

جز همسر صالح و خوبي كه بتوانم در كنار او پناه گيرم و بقيه عمر را در سعادت  ،دنيا نداشتم
 و خوشبختي زندگي كنم.

و من بيشـتر  ها  آن با بعضي از دختران همسايه آشنا شدم.. به مرور زمان عالقه و محبت بين
مـان صـحبت    نشسـتيم و در مـورد زنـدگي    و بيشتر شد، ديد و بازديدها شروع شـد.. بـاهم مـي   

را بـراي  دلـش   ي هو هركسي سفر ،گفت و هركسي از نكته نظرات خود سخن مي ،كرديم مي
 كرد. جمع باز مي
مـا روي آن توافـق داشـتيم     ي ههاي ما كم كم به بحث بر روي موضوعي كـه همـ   صحبت

 هاي شيطاني و هوس به شكل عجيبي در ما رخنه كرد... شد... و وسوسهمعطوف 
اش  از خود و خانواده »بازيگري سينما«ر مورد هركدام از آن دختران از كارهاي هنري د

شـان بـا مـردان     شـروع بـه ذكـر خـاطرات    ها  آن كرد و همه كه از هنرمندان بودند، تعريف مي
باليدنـد.. وقتـي در مـورد     بـا مـردان بـه خـود مـي     كردند.. و هركدام از عشق و عاشـقي خـود   

تلفني بوده است.. و هنگامي كـه كارشـان    :شان با اين جوانان پرسيدم گفتند چگونگي آشنائي
زدنـد و بـه مـن گفتنـد: تـو روسـتائي       فكـري و نـاداني    را زشت و قبيح شمردم مرا با تير كوته

و بـدين   ،كنـي  بيهـوده ضـايع مـي   هاي لذت و كاميـابي را   عقلي هستي.. و فرصت متحجر و بي
خره مـرا قـانع   دهي، و بـاآل  رؤيائيت را از دست ميصورت است كه فرصت ازدواج سواركار 

 اي جهت شوهريابي است.. كردند كه تلفن وسيله
به اين صورت سپري شد تا اين كـه فيلمـي را آوردنـد    ها  آن روزها گذشت و ارتباط ما و

با دختر جواني كه او را دوست داشت و دختر نيز او را كه در آن مدير شركتي از طريق تلفن 
و  ،دوست داشت آشنا شده و سپس قـرار گذاشـتند تـا در مكـاني همـديگر را مالقـات كننـد       
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باشد.. هردو تعجب كردنـد و   منشي دفترش مياش  تلفني ي ههنگام مالقات دانست كه معشوق
 هردو قرار ازدواج را گذاشتند..

يـش را دارم  وزا ممكن است كه من به همسري كه آريآ :گفتم يكردم و م با خود فكر مي
 رسي پيدا كنم؟!!. از طريق تلفن دست

هاي  اي از شماره ي اينگونه كارها بود شماره بعد از آن تصميم گرفتم از دوستم كه واسطه
 كند بگيرم. با جوانان صحبت ميها  آن زيادي را كه دارد و با

را داد و مرا قانع كرد كه بـراي ازدواج بـاهم مناسـبيم، و    جواني  ي هدوستم بالفاصله شمار
 او را شناختم و مكالماتم را تكرار كردم.. ،شدبعد از آن مكالمات تلفني من با او شروع 

كـرد. مـن منتظـر     مـي  »داري شب زنـده «گم بيداري در شب را دوست داشت و برادر بزر
 گرفتم. پسرم تماس مياهل خانه بخوابند و بعد با دوست  ي هماندم تا هم مي

گوشـي را برداشـتم و شـروع بـه     بعد از آن كه بـرادرم بـه خـواب رفـت،     روزي از روزها 
 صبحت كردم..

شدن هـوا نشـدم... بـرادرم     كردن با دوست پسرم بود كه متوجه روشن آنقدر غرق صحبت
بيـدار شـده بـود... و مـن متوجـه نشـده بـودم... و آمـد تـا بعضـي از           اش  مثل عادت هميشگي

 دوستانش را براي نماز صبح تلفني بيدار كند...
زدن من شد و حتي بعضي از سخنانم را شنيد، اما با حالـت خونسـردي    ناگهان متوجه تلفن

، دستم را گرفت و بر سرم ريعاً قطع كنمآن را ناديده گرفت و از من خواست كه گوشي را س
اي... بـدنم بـه لـرزش افتـاد و      ديوانهدهي... مگر  فرياد كشيد: واي بر تو چه كاري را انجام مي

م را ردتم كه مـاجرا را ناديـده بگيـرد و پـ    پايم را فرا گرفته بود، از او خواساترس شديدي سر
باخبر نكند، آه سردي كشيد و دستم را رها كرد و گفت: قرار است فـردا اگـر خـدا بخواهـد     

شـوي   آبـرو مـي   برداري بي دهم كه دست از اين كار براي تو خواستگار بيايد به تو هشدار مي
كني.. از برادرم عذرخواهي كردم و از او خجالت كشـيدم،   آيا به پيامدهاي اين گناه فكر نمي

و او از من خواست از خداوند طلب بخشايش كنم و به درگاهش توبه كـنم. اينكـار را انجـام    
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مي برادرم بود دادم، خواستگاري كه قرار بود برايم بيايد آمد، با مرد صالحي كه دوست صمي
ازدواج كردم و خداوند را خالصـانه سـپاس گفـتم كـه مـرا از دام گنـاه تلفنـي نجـات داد. و         

شايشگر و كنم كه مرا كمك و راهنمايي كرد تا به لطف خداوند بخ همواره برادرم را دعا مي
 طه او از اين گناه بزرگ نجات پيدا كنم!!.اسوآمرزنده و به 

 )1فوائد كلي (
كالتي كه امروزه دامنگير جوانان شده است چند اصل كلي و مهم را يادآور در مقابل مش

و به اميد خداوند گشايشي و راه  ،كند شويم كه كمك مؤثري در تشخيص اين مشكل مي مي
 عالجي مؤثر براي آن موضوع خواهد بود.

هاي مشكوكي كه از سوي افـراد ناشـناس بـه او     شايسته است كه هر دختر جواني تلفن -1
گونـه اعمـال تنهـا او قربـاني و صـيد آن      ، و بايد بداند كـه در ايـن   شود را سريعاً قطع كند مي

خواهد شد، مگر اين كه لطف خداوند شامل حالش گردد و زودتر متوجـه اشـتباهش شـود و    
 باهش برآيد.تدر صدد رفع اش

بينـيم   يهاي دردآور در اين زمينه، اما بـاز مـ   با وجود تذكرات زياد و گفتن سرگذشت -2
 اند. هاي همنوعان خود پند و عبرت نگرفته كه تعداد زيادي از دختران مسلمان از سرگذشت

و در برابر اين  كنند، به اين كارها مياهميت به عواقب و خيم آن اقدام  و بدون توجه و بي
روز موارد بيشماري از ايـن معضـالت از سـوي    ها و بيان وقايع بازهم شاهد ب پند و موعظههمه 

 دختران مسلمان هستيم.
پدر و مسئول خانواده در برابر اين امور بايد هشيار باشد و ارتباط صـميمي بـا خـانواده     -3

شـان را حكيمانـه    شكالتلحظه به لحظه باخبر باشد و مها  آن و از حال و امورات ،داشته باشد
ي و دينـي  باشـند، و وظيفـه شـرع    رعيـت او مـي  اش  برطرف كند، چرا كه او حاكم و خـانواده 

 تا روز قيامت بر عهده او خواهد بود.ها  آن مسئوليت مواظبت از
رفت و آمد افراد خانواده به خارج از منزل بـه خصـوص رفـتن زنـان، بـدون محـرم را        -4

 شان همراهي كنند. كردن حاجات را براي برآوردهها  آن كنترل و
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 ورات و معضـالت و ترسـاندن  توجيه و بيدارنمودن افراد خانواده نسبت به اين گونه امـ  -5
 شود. شدن در بالهايي كه از اينگونه رفتارها ناشي مي از واقعها  آن

 به راه انداختن. رادواج خيريه كردن و از زود ازدواج نمودن جوانان به تشويق -6
ها را تنها با تلفن رها نكنند، و اين چيز تأسف باري است كـه مـا در آن سسـتي بـه      بچه -7

 شود. ها مي و اين از جمله مسائلي است كه منجر به مشكالتي براي خانواده ،دهيم خرج مي
توجه نباشد، و از همصحبتي با او كوتاهي نورزد و خـود را بـا    در خانه نسبت به زن بي -8

شـدن   شان و سرگرم و از همنشيني با دوستان ،خواندن مجالت و ديدن تلويزيون سرگرم نكند
 نظر كند. جاهاي لهو و لعب صرفو گذراندن وقت در ها  آن با

بـه خانـه جلـوگيري     »هاي مبتـذل  نوارها و مجالت و فيلم«بايد از ورود وسايل مبتذل  -9
 هـاي خـوب تلويزيـون يـاري كنـد و      كند. شايسته است كه افراد خانواده را در انتخاب كانال

 هاي موسيقي مبتذل آگاه كنند. كردن به كانال را از خطرات نگاهها  آن
شك و ترديد بدون دليل در بين افراد خانواده و ايجاد جوي مملو پرهيز از ايجاد جو  -10

از اعتماد و اطمينان نسبت به همديگر و ساختن شخصـيت افـراد خـانواده بـر همـين اسـاس و       
 كاشتن بذر اعتماد و اطمينان و آرامش در دل تك تك افراد خانواده.

ايت و حكمت و عدم اعمـال خشـم و   حل مشكالت كوچك و بزرگ خانواده با در -11
 مورد. هاي بي غضب و عصبانيت

كردن در تلفن با ديگران و  كردن دختران جوان به خطرات نرم و نازك صحبت آگاه -12
مـزاحم  «داليلـي اسـت كـه طـرف ديگـر مكالمـه        كردن مكالمات، زيرا اين يكـي از  طوالني

 ار كند.ها را تكر تر شود و تماس دارد كه جري را وامي »تلفني
بفهمانـد  گوشي را بالفاصله پس از قطع آن بردارد تا به طرف مقابـل  مسئول خانواده  -13

و را تنبيـه نمايـد و مچـش را    تـا ا « اسـت، اش  دادن بـه مكالمـه   كه هنوز دختر در حـال گـوش  
 .»بگيرد
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خوردگـان بـه جـاي     هدايت و بازگشت به راه راست را براي ايـن فريـب   »در پايان« -14
 الكت و نابودي آنان از خداوند منان مسئلت بداريم.درخواست ه

 )2فوائد كلي (
هــايي كــه ممكــن اســت مــا را در  در اينجــا الزم اســت كــه بــه بعضــي ديگــر از راه حــل 

 كردن اينگونه مشكالت و معضالت ياري كند اشاره كنيم: برطرف
اين روشـي   حل اينگونه مشكالت را به قاضي واگذار كنيم ابتدا تنبيه و سپس مجازات -1

 است نيكو در دفع و مجازات منحرفين.
تربيتي نرمش همـراه بـا توجيـه و     ي هتربيتي درست: خانواده از شيو ي هبه كاربردن شيو -2

 در تنگنا قراردادن فرزندان چه از دختران و پسران بايد استفاده كند.
ــرج   -3 ــه خ ــياري ب ــايي  ددا هوش ــه و راهنم ــامل توجي ــه ش ــانواده   ن ك ــراد خ ــردن اف و  ك
، همچون افراد شان نسبت به خطراتي كه در بعضي از گفتگوهاي تلفني نهفته است كردن آگاه

و شما  و معصوم را به دام خود بياندازند،گوشي تلفن مراقبند تا افراد پاك غريبي كه در پشت 
 كنم: ه موارد ذيل توصيه ميرا ب

منــد و از مجــالت هدفدر مقابــل اســتفاده  ،لهــا و مجــالت مبتــذ نكــردن فــيلم مشــاهده -1
 هاي مفيد. كتاب
 پركردن اوقات فراغت دختران و پسران به نحو احسن. -2
 ديني و ايماني در قشر جوان. ي هتقويت قو -3
 برگزاري مسابقات هدفمند و سودمند. -4
 دوري از دوستان بد و انتخاب دوستان خوب و شايسته. -5
اي كـه كـاري جـز     پسر جـوان هـرزه   جلوگيري از برقراري روابط عاطفي بين دختر و -6

 اذيت و آزار ديگران ندارد.
 پدران و مادران بايد معيارهاي تربيتي صحيح را بياموزند. -7
 توجه شوهر به همسر و دادن حق شرعي او در زندگي زناشويي به نحوا حسن. -8
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 شان. توجهي مادران نسبت به دختران جلوگيري از بي -9
ايــن  ي هو تربيـت اجتمـاعي بـه طـور گسـترده در بـار       كـردن افكـار عمـومي    حسـاس  -10

 معضالت خانمانسوز.

 »دلربا«زيبارو 
 نجم در دنياي شهوت و افتخار در حال درخشش بود.

هـاي   كرد دوستانش فريفته او شـده بودنـد، تمـاس    هاي ترقي را طي مي او در حالي كه پله
ين و عاشقانه و پـر از احسـاس   شد و او را با جمالت شير زيادي از سوي طرفدارانش به او مي

آوردند حـاكي از ايـن كـه دختـران زيـادي آرزو       ستودند، دوستانش خبرهايي براي او مي مي
دارند او را ببينند و با او صحبت كنند، احسـاس غـرور و خودپسـندي بـه او دسـت داده بـود،       

 سرمست از ترقي و پيشرفت بود.
ها دختر جوان روبروي  ارو هستم، آه.. دهبا چشمان براق به خود نگريست... من جواني زيب

وقتـي تصـوير مـرا روي    هـا   آن من هستند.... چه سـعادتي بزرگتـر از ايـن خوشـبختي اسـت...     
 بوسند. بينند مي تلويزيون مي ي هصفح

كه در كار خود پيشرفت و موفقيت كسي كرده بود... همچنان زنـان زيـادي بـا او    از وقتي 
كـردن بـا او از ديگـري سـبقت      خواست در صـحبت  ميها  آن و هركدام از ،گرفتند تماس مي

الني كند و ديگـري  ورا با او طاش  هاي تلفني كرد كه صحبت بگيرد... يكي از او خواهش مي
پوشـي بـا كمـال     رودربايستي و پرده خواستار مالقاتي كوتاه با او بود... ديگري هم بدون هيچ

 شود... ه اگر از نزديك او را نبيند ديوانه ميكرد كه آنقدر شيفته اوست ك حيايي اعالم مي بي
شان را بـا   تباطارشدند، گروهي با آوردن هدايايي  دوستان و عاشقانش همچنان زيادتر مي

مبني بر ايـن   ،كردند، دوستانش شروع به تعريف و تمجيد از او كردند تر مي او بيشتر و محكم
 آورد.رو را به چنگ و قدرت خوبي دارد كه دختران زيباكه ا

بيرون رود.. در خود رغبـت و اشـتياق   ها  آن از او خواستند كه با دختران تماس بگيرد و با
 اين كار را حس كرد..
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گـرفتن بـا    كـرد و شـروع بـه تمـاس     را اجابتها  آن رغبت گناه او را فرا گرفت و خواسته
هـا   آن ضـي از گذاشـت و بـا بع   قرار و مـدارهايي مـي  ها  آن دختران هرزه و خياباني نمود، و با

هـا   آن دادنـد بـه   رفت تا لقمه حرام و پستي را كه گرگان انسان نماهايي مثـل او مـي   بيرون مي
و بسـياري از   ،بدهند. به اين ترتيب دختران زيادي به واسطه او در ورطه فسـاد و گنـاه افتادنـد   

 ند.گرداب بدبختي و فالكت و هالكت افگدختران بدبخت عاشقش را به 
آورده، آه سـردي كشـيد و    ها را به ياد مي ت و در حالي كه اين بدبختيروي صندلي نشس

او فريـب   ي هبه دوستش نگاه كرد و براي او خاطرات بيرون رفتن با آن دختراني كه بـه وسـيل  
ناه و مصـيبت قلـبش را   خوردند و به دام او افتادند را باز گفت. به او نگاه كرد در حالي كه گ

 .كرد... ار بدينجا خاتمه پيدا ميك !اي كاش فشرد... گفت: مي
 دوستش متحير شد و با تعجب پرسيد:

 آيا بدتر از اين هم انجام شده است..؟!.
 كمي از جايش تكان خورد و نفس عميق كشيد.

انسان در گرو اعمال اوسـت، ولـي   آنجا بدتر از اين هم به وقوع پيوست و پاداش  »آري«
 اشتباهم شدم. خدا شامل حالم شد و با رحمتش متوجه لطف

 دوستش پرسيد چه اتفاقي افتاد...؟!.
دختري را براي مردي هوسران بردم... وقتي او را با دختر آشـنا كـردم بـا نگـاهي پسـت و      

و از من خواست كه بنشينم... با كمال وقاحـت و پسـتي بـه مـن      آلود به من نگاه كرد.... هوس
 خواهم خدمت بزرگي را در حقم انجام دهي!!. گفت: مي

آيـا هرگـز از مـن خواهشـي      ، بـه او گفـتم:  در حالي كه حيرت سراپايم را فرا گرفتـه بـود  
خـواهم كـه    . منظورم اين نيست.. اما اين بار چيزي را ميام. اي كه من آن را انجام نداده كرده

 ترسم آن را انجام ندهي.. مي
 آن چيست؟!.
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ت... و بدون شـك از تـو زيبـاتر    خواهم دخترت را برايم بياوري، زيرا او واقعاً دلربا اس مي
 نيم...ارشبي را در خانه ما باهم خوش بگذ تواني او را بياوري تا است... آيا نمي

هاي بدنم در حال لرزيـدن   ترس و وحشت سروپايم را فرا گرفت... حس كردم تمام ستون
دم است. به او لبخند زدم در حالي كه خشم و غضبم را در درونم مخفي كـرده بـودم... فهميـ   

 شود.. گري منتهي مي هاي فحشا و نابودي و هرزه هاي پست به ورطه كه اين راه
 احساس حقارت كردم..

 كند.. آنقدر پست شده بودم كه فكر كردم مگسي هستم كه بروي كثافات زندگي مي
فهميدم كه چقدر پست بوده ام كه اين راه را طي كرده ام و در تعفن و نجاست آن چقدر 

 .ام. كه با اين مرحله رسيده ور شده ام غوطه
هـاي اينگونـه    شد، زيرا شـهوت  رسيدم، و چنين درخواستي از من مي بايد به اين مرحله مي
 افراد حد و مرزي ندارد.

 زده از آنجا بيرون آمدم و ديگر پشت سرم را نيز نگاه نكردم.. حيران و وحشت
(م توبه كنمتصميم گرفت

2F

 دست نزنم.. و ديگر هرگز به چنين كارهاي پستي )1
 دستانش را براي دعا و توبه و استغفار به آسمان بلند كرد و گفت:

» َّ  »...حم   ر  ح�ر حتك يا أ  ف  يل  ت  يل 
ام را  توبـه  !و با لطف و كرم و مرحمت خود اي مهربـانترين مهربانـان   ،مرا بيامرز !خداوندا

 بپذير.
 »والسالم«

 

                                           
 ترجم.اضافه م -1



 
 
 

 :پرسم اين سؤال را مياز تو ! ام فاضله خواهر: توقف

آوردن  گر بيكـار كـه حتـي قـادر بـه بدسـت       تو چه انتظاري از انساني فريبكار دغلباز هرزه
انداختن تو و امثال چون تو از دخترانـي   ي جز بدامشغذاي روزانه نيست و هيچ فكري و كوش

رنـد  كـردن بـا ديگـران ندا    رفتن از خانـه و صـحبت   چ مانعي جز حيا و عفت براي بيرونكه هي
 داري؟.

داني كه او در برابر دوستانش به اين موفقيت كه تو را بـدام خـود انداختـه اسـت و      آيا مي
 بالد...؟!. هايش هستي به خود مي شكاركردن تو كه قرباني ديگري از قرباني

بـرد و   مـي  هاي شيطاني كه تو را به دنياي اوهـام و رؤياهـاي واهـي    ام! از دام فاضله اهرخو
آبرويـي سـوق    هاي هالكـت و بـي   و سرانجام تو را به ورطه ،دهد ه ميزيبا جلو باطل را برايت

به تأخير افتاده است صبر كـن و بـه او توكـل     دارم؛ خواهرم اگر ازدواجت رحذر ميدهد ب مي
بري خداوند آن  كن، منتظر باش كه آينده از آن توست.. و آنچه را كه در انتظارش به سر مي

 ر آن درهاي حرام را نزن!!.طزاني خواهد داشت، پس به خارا از راه حالل به تو ار
هاي آخرين سيستمي كه در  آگاه باش كه تو را با كلمات شيرين و ظواهر فريبنده و ماشين

 ،بلعيدن تو هسـتند  ي هشان را باز كرده و آماد گرگاني وحشي قرار دارند كه دهانها  آن پشت
نند، در حالي كه هيچكس متوجه او نخواهد شـد  ك آبرو رها مي بي و سرانجام تو را بدبخت و

 فريب ندهند!.
هـاي   كنم كـه در دام  و تو را متوجه سرگذشت تاريك و بدبخت دنيا و آخرت كساني مي

 در دنيا تا هنگام مرگ است.ها  آن همان ننگ و بدنامي براي كهاند  شياطين انس و جن افتاده
 والسالم پايان





 
 
 

 خاتمه

شـمارش بـه حـد اعلـي      هاي بي ها را با بخشش نعمت و نيكيسپاس خداوندي كه حسنات 
 رساند و سالم بر رسول هدايت و نبي مكرمش...

 اما بعد:
ــه   اي از وقــايع و ديــدگاه ايــن مجموعــه هــاي اجتمــاعي و مــوارد كليــدي مهمــي در زمين

محتـرم   ي هباشد كـه بـه سـمع و نظـر خواننـد      ميها  آن هاي عالج تلفني و راه هاي حرام تماس
سودمند آن پند و عبرت و مواعظي سودمند بيابـد   ي هو اميدوارم كه در البه الي مطالع ،يدرس

س پيشـرفت و تمـدن شـايع    اتا در برابر خطرات اين معضالت و دردهايي كه بين مـردم در لبـ  
 اي دردناك و سنگين بر مردم شده است هوشيار باشد. شده و خطري ملموس و واقعه
هاي پست و  شوند و با صحبت ميها  آن وز و شب مزاحم تلفنيامروز مردم از كساني كه ر

 هـاي  كنند و شكايت كنند به كرات صحبت مي را فراهم ميها  آن حرام موجبات اذيت و آزار
 در اين خصوص بارها تكرار شده است و برايشان مشكالتي به بار آورده است.ها  آن

دنيــا بــاز اينگونــه معضــالت و هــا در  امــا و متأســفانه بــه مــرور زمــان و گســترش آگــاهي 
 شود.. هاي مختلف ديده مي هاي اخالقي در حال ازدياد است و در زمينه گرفتاري

شان از  به طوري كه بسياري از فرزندان ساده و خام غير مذهبي ما در بيشتر عادات و سخن
 آورند. ميشان بدترين رفتارها را به ارمغان  هاي كنند، و از اين تقليد اين معضالت تقليد مي

ي هاي مـؤثر  در اينجا الزم است ما و شما در برابر آن كمي درايت به خرج داده و راه حل
مان در اين تورهـاي پهـن شـده و ايـن      افتادن دختران و پسران را براي آن وضع كنيم و از بدام

ن و شكي در آن نيست كه در دين و عقيده و قـرآ  ،ربانيان بپرهيزيمد قهاي آماده براي صي دام
 و سنت پيامبر ما راه حلي مؤثر و مفيد و محكم براي رفع اين مشكالت وجود دارد..

فرزنـدان را تشـويق كنـيم    و ليكن بر ما الزم است كه به تربيت قرآني توجه داشته باشيم و 
شان را براساس كتاب خدا و سنت پيامبر اطهر و رفتن در ايـن مسـير اسـتوار و     كه راه و روش
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خواهيم كه علوم مفيد را به ما بيـاموزد، و بـه    و در پايان از خداوند منان مي ،محكم قرار دهند
كننـد تـا    گوينـد و عمـل مـي    و ما را از كساني قرار دهـد كـه مـي    ،مان عمل كنيم هاي آموخته

 مشمول خشم غضب خداوند نشويم.
 زيرا خداوند همانا بر هرچيزي قادر است.

 پايان والسالم
 
 

كند، استقبال شما و ارائه نظريات مفيد و پيشنهادات و بيان وقايع  ه ما را خرسند ميكآنچه 
 باشد. از جانب شما مي

ص.پ  .اضسالمية الريإلجملة الدعوة ا ي هيا نشان 11962حريمال  16ر شما با ص.پ منتظ

 باشيم. مي 626
 المؤلف

 هـ 1416/  11/  18الرياض 
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