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 مقدمه
 

مجموعه ای از داستان های پند  ،این کتاب

بین زنان نامشروع عواقب دوستی های از آموزی

 و مردان است.

ـ متأسفانه ـ دوستی های خیابانی در این 

حدّی به  .روزها به معظل اجتماعی تبدیل شده

که بررسی پرونده های جنایی نشان دهنده از 

این واقعیت است که برخی از جرائم از قبیل: 
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در  ،نفو تجاوز به ع1ُاذیقتل، آدم ربایی، اخّ

 ورت می گیرد.پوشش این روابط پنهانی ص

با نگاهی به صفحه حوادث روزنامه ها، پایان 

 تلخ این دوستی ها را مشاهده می کنیم. 

با یکدیگر روابطی که در ابتدا به بهانه آشنایی 

ا در امّ ،برای ازدواج و دوستی آغاز می شود

پایان، خاطره ای تلخ را برای یکی از طرفین 

 که البته اغلب آنان دختران هستند، برجای

 1می گذارد.

ضات جنسی از اموری نیست شمار قربانیان تعرّ

 که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. 

                                                           

.پسری از دوست دخترش خواسته بود که کلیه ات را 1

بفروش و پول آن را به من بده تا فیلمت را در اینترنت 

 « www.irna.ir »منتشر نکنم.

 .همان1
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بیان کننده از  1935آمار تکان دهنده سال 

درصد از پرونده های تجاوزات  42آن است که 

به خاطر دوستی  ،جنسی علیه زنان و دختران

اتفاق افتاده است های خیابانی و روابط پنهانی 

که بیشتر آن ها به بهانه شناخت قبل از 

 ازدواج صورت گرفته است.

هیچ مجرمان این پرونده ها ـ برخی از ـ 

ردپایی از خود برجای نمی گذارند و تمامی 

 است.و جعلی ساختگی  ،مشخصات آن ها

این دسته از شکارچیان اطمینان دارند که  

کمتر به  ،ترس از آبرو ریزیدختران به خاطر 

کشانده می شوند که همین س سوی پلی

آن ها هم چنان به کار  مسأله باعث می شود

 1ادامه می دهند.خود 

                                                           

1. rezabaseri123.blogfa.com 
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د نمید است که این داستان ها وسیله ای شواُ

برای توبه کردن اشخاصی که به چنین عمل 

قبیحی گرفتارند. و نیز درس عبرتی برای افراد 

 غیر مبتال باشد. 

از اهداف کتاب پیش رو این است که 

خوانندگان محترم با مطالعه ی آن، به قسمتی 

از زیبایی های دین زیبای اسالم پی ببرند. و 

یقین و باور کنند که دستورات الهی که در 

قالب دین بیان شده، برای هدایت و سعادت 

آن هاست، نه در تنگنا قرار دادنشان. و 

سایت ها و ای و داستان هاستفاده از مطالب 

کتب مختلف، این زیبایی را بیشتر برای ما 

جلوه گر می کند؛ به خاطر آن که، بیان برخی 

خیابانی و دوستی های آسیب ها و مضرات 

توسط سایت ها و کتاب ها که بر اثر نامشروع 
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به دست آمده، تأیید فاقات صورت گرفته اتّ

دستورات الهی در این باره است. چون که در 

این سالم به خاطر وجود مفاسد زیاد واقع، ا

ـ، دستور این آسیب هاـ قبل کشف دوستی ها 

 به ترک آن داده است. 

سوره  151درباره آیه  )علیه السّالم(امام محمّد باقر

چه  به کارهای زشت، چه آشکار و» أنعام:

منظور از » فرمودند:، «پنهان، نزدیک نشوید.

 زشتینیز منظور از و  ست.زنا ،آشکارزشتی 

 ،داشتن رابطه ی دوستانه ـ با نامحرم ـ پنهان
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 1«1است.

)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( مربی انسانیت رسول خدا

ـ  بین زنان و مردان جدایی افکنید»فرمودند:

تا با هم تماس و برخوردی نداشته باشند ـ؛ 

زیرا زمانی که آن ها رو در روی یکدیگر قرار 

جامعه  ،گیرند و با هم رفت و آمد داشته باشند

 به دردی مبتال می شود که درمان نخواهد 

 

 

 

                                                           

، هر گونه گناه زشت آشکار «ما ظَهَرَ و ما بَطَنَ » .جمله:1

و پنهان را شامل می شود. و حدیث یاد شده، فقط برخی 

 «6/53تفسیر نمونه:» از مصادیق را بیان فرموده است.

ال تَقرَبُوا » ـ فی قولِه تَعالی: )علیه الساّلم( .اإلمامُ الباقر2ُ

ـ: إنَّ ما ظَهَرَ هُوَ الزِّنا و « نَ...الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها و ما بَطَ

 «274ـ4/275میزان الحکمه:«.» ما بَطَنَ هُوَ المُخالَّةُ.
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 1«شد.

که با زنان  کسی»در حدیثی دیگر فرمودند:

نشست و برخاست داشته باشد، به ناچار 

 2«گرفتار زنا خواهد شد.

با زنان  »نیز فرمودند: )علیه السّالم(نینمامیرالمؤ

نامحرم زیاد خلوت نکن؛ زیرا این کار باعث 

 5«دلگیری هر دو نفرتان می شود.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مه معصومین، و مطهّر و مقدّس پیامبران، ائ

                                                           

باعِدُوا بَینَ أَنفاسِ :» )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( .قالَ رسولُ اهلل1

الرِّجالِ و النِّساءِ فَإِنَّهُ إذا کانَتِ المُعایَنَةُ و اللِقاءُ کانَ الدّاءُ 

 «1/124پاسخ به پرسش های جوانان:«.» ال دَواءَ لَهُ. الَّذی

... مَن جالَسَ النِّساءَ فَالبُدَّ لَهُ  :»)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( .عنه1

 «111ارشاد القلوب إلی الصواب دیلمی ص«.» مِنَ الزِّنا...

 َالخَلوَةَ بالنِّساءِ کثِرَنَّال تُ:» )علیه الساّلم( قالَ امیرُالمؤمنین.9

 «12/412میزان الحکمه: «.» فَیَملَلنَکَ و تَمَلَّهُنَّ...
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، )علیهم الساّلم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

منات خصوصاً پدر همه ی مؤمنین و مؤ

 مرحومم. 

 11/6/1911استان فارس، شهرستان کازرون 
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شده تازه فهمیدم که بازیچه دست او (ـ 1

 ام.

 
ل در کنکور سراسری شرکت مین سابرای دوّ

 نخواهم شد.قبول می دانستم که  کردم ولی

که نتایج آزمون در سایت سنجش اعالم  یروز

نگرانی عجیبی داشتم و در وضعیت  ،شده بود

.تا جایی روحی و روانی بدی به سر می بردم

مرتبه که دستانم می لرزید و نمی دانستم این 

 .بیاورم ،مچه بهانه ای برای قبول نشدن

 .با ترس و دلهره به یکی از کافی نت ها رفتم

بالفاصله نطقه  ،ساله کافی نت 91صاحب 

گفت به من می ضعفم را فهمید و در حالی که 
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به دلداری من ای، در آزمون قبول نشده 

 .پرداخت

آن شیطان که در پوشش انسان ظاهر شده 

من هم مشکالت تو را داشتم  به من گفت: ،بود

و حاال می توانم با تجربیاتی که دارم در کنکور 

و دختر زیبایی هستی ت .آینده به تو کمک کنم

این  .و می توانی زندگی خوبی داشته باشی

گونه بود که شماره تلفنم را گرفت و رابطه ما 

با تعریف و تمجیدهای او و پیشنهاد ازدواجش 

 آغاز شد.

هنوز یک ماه از این دوستی خیابانی نگذشته 

به  ،بود که او مرا با ترفند صحبت برای آینده

 .نش کشاندمنزل مجردی یکی از بستگا

به آن  ،من هم که به ازدواج او دل بسته بودم 

ی به مصرف مواد و حتّ .انی رفتمطالنه شی
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آنجا بود که او با  .رش هم اهمیتی ندادممخدّ

هستی ام را از من  ،وعده ی ازدواجدادن 

 گرفت و مرا به روز سیاه نشاند.

بازیچه دست او شده بودم و  ،از آن روز به بعد

هر کاری از من می خواست مجبور می شدم 

 .به آن عمل کنم

فیلم و  ،در میان این مالقات های پنهانی

و من به  .عکس هایی نیز با هم گرفته بودیم

هیچ وقت  ،که با او ازدواج می کنماین امید 

 .ده ام نشدمنگران آین

 ،زماننه های مختلفیا او هر بار به بهاامّ

می  مثالً .به تأخیر می انداخترا خواستگاری 

گفت: پسر عموی پدرم فوت کرده و باید چند 

 ماه دیگر صبر کنی. 
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فریب های او برای سوء استفاده از من به 

 ،جایی رسید که با توسل به ترفندهای متفاوت

ی پول های تو و حتّ .طالهای مرا فروخت

 ،جیبی ام را می گرفت تا به قول خودش

را راضی کند تا به خواستگاری من پدرش 

 بیاید.

ارتباط چهار سال از این بعد از گذشت 

تازه فهمیدم که من بازیچه ای برای  ،خیابانی

قصد ازدواجبا او م و ه اهوس رانی های او شد

 مرا ندارد.

از رفتن به النه  مرتبه آخرینزمانی که برای 

کرد که به  مرا تهدید،شیطانی خودداری کردم

، فیلم ها و تصاویری که در دست دارد وسیله

 آبروی مرا خواهد برد.
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که وقتی به ذات کثیف او پی بردم و فهمیدم 

چیزی و در گرداب گناه و بدبختی فرو رفته ام 

سوی مرا هم مانند خودش به که نمانده بود 

ر و مشروبات الکلی بکشاند، مصرف مواد مخدّ

 دما یک تصمیم عاقالنه راه درست را پیدا کرب

را را ابتدا ماج ،و با راهنمایی مشاور کالنتری

 برای خانواده ام بازگو کردم.

دریافته ام که همه حرف های او دروغی  اآلن

 و من جوانی ام را نابود کرده ام. .بیش نبود

شایان ذکر است که به دستور سرهنگ 

حمیدرضا عالیی رئیس کالنتری میرزا کوچک 

د دستگیر آن فر،خان و با کسب مجوز قضایی

 1.مراحل قانونی خود را طی کند ،شد تا پرونده

 

                                                           

1.www.khabaronline.ir 
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(ـ او در این مدّت یک سال مرا فریب 1

 داده.
 

دختری هستم که در یکی از بیمارستان ها 

 شغل پرستاری دارم.

روزی با یکی از همکاران مرد، رابطه دوستی 

از قبیل  برقرار کردم و آن جوان حرف هایی

این که؛ من واقعاً تو را دوست دارم و 

خوشبختت خواهم کرد و در آینده زندگی 

شیرینی را خواهیم داشت، به من می گفت. تا 

این که حرف های او را قبول کردم و بدون این 

که خواستگاری رسمی از من به عمل آورد، با 

او رفت و آمد برقرار نمودم و به طوری که همه 
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هل آن محل، تصوّرشان این بود که همکاران و ا

 این آقا نامزدم می باشد.

حدود یک سال از این ماجرا گذشت. ناگهان 

دیدم در حال انتقال از آن شهر به شهر دیگری 

است و سخنانی مانند این که؛ فالنی! از شما 

معذرت می خواهم؛ زیرا هر چه فکر کردم، 

دیدم من کسی نیستم که شما را بتوانم 

 نم و بعد هم از آنجا رفت.خوشبخت ک

امّا من با خودم فکر کردم و متوجّه شدم که در 

این مدّت یک سال مرا فریب داده و فقط برای 

سرگرمی و بهره برداری با من دوست شده و 

 اصالً از اوّل قصد ازدواج نداشته است.

اکنون پیش همکاران و دیگران آبرویم رفته و 

می کنند و  دیگران به چشم دیگری به من نگاه

با این کارها و خوش باوری هایم، 
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خواستگارهای دیگر را به خودم بدبین کردم و 

این باید درس عبرتی برای سایر دختران 

 1باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 164ـ  165/ 1.پاسخ به پرسش های جوانان: 1
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 سرگذشت تلخ -(9
 

در یکی از تألیفات  مصطفی لطفی منفلوطی

خود، داستان دختر و پسر جوانی را بیان می 

کند که رابطه نامشروع جنسی بین آن دو، 

 حوادث تلخی را برایشان رقم زد.

او می نویسد: دوستی داشتم که بیشترین 

بود. از  عالقه من به او، به خاطر علم و فضلش

دیدن او خوشحال می شدم و در حضورش، 

احساس شادی می کردم. نه به عبادت او 

توجهی داشتم و نه به آلودگیش به گناه. او 

 برای من فقط رفیق انیس بود.
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سالیان طوالنی با یکدیگر دوست بودیم. در 

طول این مدّت رفاقت، نه من از او بدی دیدم 

 و نه او از من رنجیده خاطر شد.

ضیّه ای پیش آمد که من مجبور شدم شهر ق

قاهره را به قصد سفر ترک کنم و از رفیق 

محبوبم جدا شوم. البته، تا مدّتی برای یکدیگر 

نامه می نوشتیم و از این طریق از حال 

 همدیگر با خبر می شدیم.

متأسفانه مدّتی گذشت و نامه ای از طرف او  

من  به من نرسید. و این وضعیّت تا پایان سفر

ادامه داشت، که همین باعث شد در طول این 

 مدّت، نگران و ناراحت باشم.

پس از این که از مسافرت برگشتم، برای دیدن 

او به خانه اش رفتم، امّا متوجه شدم که از آن 

 جا نقل مکان کرده است.
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همسایگان او به من گفتند: مدّت زمان طوالنی 

که  است که تغییر مسکن داده و آگاهی نداریم

 به کجا رفته است.

برای یافتن او تالش زیادی کردم و به هر 

جایی که احتمال داشت او را پیدا کنم، رفتم، 

مید شدم تا ولی او را نیافتم. رفته رفته نااُ

جایی که یقین کردم دوستم را از دست داده 

ام و دیگر راهی برای دسترسی به او ندارم، در 

 این هنگام بود که گریه ام گرفت.

در یکی از شب های تاریک آخر ماه در حالی 

که به سمت منزلم می رفتم، به صورت اتفاقی 

راه را گم کردم و ندانسته به محلّه ای دور 

افتاده و به کوچه های تنگ و وحشتناکی 

رسیدم. هنوز به وسط آن کوچه نرسیده بودم 

که از درون یکی از منازل ویران در آن کوچه، 
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فت و آمدهای اضطراب صدایی را شنیدم و ر

آمیزی احساس کردم که در من اثر عمیقی 

 گذاشت.

من که از قبل با خدای خود عهد بسته بودم، 

هر گاه شخص مصیبت زده ای را ببینم، اگر 

توانایی کمک به او را داشته باشم که این کار 

را انجام دهم و گرنه، با اشک و آه، خودم را در 

 غم او شریک کنم. 

ر راه خود را به سمت آن خانه به همین خاط

کج کردم و به آهستگی در زدم، امّا کسی در 

 را باز نکرد. 

دفعه دوّم در را به شدّت کوبیدم، امّا این دفعه 

در باز شد و دختر بچه ای حدود ده ساله را 

دیدم که چراغ کم نوری در دست داشت، در 
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حالی که لباس کهنه ای پوشیده بود، ولی 

 ماه بود.چهره اش مانند 

ال کردم: در منزل شما کسی بیمار از او سؤ 

 است؟

در کمال ناراحتی و نگرانی، و در حالی که 

نزدیک بود قلبش بایستد، جواب داد: ای مرد! 

 پدرم را دریاب که در حال جان دادن است.

این جمله را گفت و بعد برای راهنمایی من به 

 داخل منزل حرکت کرد.

خل شدم، زمانی که من هم بعد از این که دا

وضعیت آن ها را دیدم، گمان کردم به عالم 

مردگان وارد شده ام و در نظر من، آن باال 

خانه کوچک، مانند قبر، و آن شخص بیمار که 

در آن باال خانه قرار داشت، مانند میّتی جلوه 

 می کرد.
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نزدیک بیمار رفتم و پهلویش نشستم و 

شده  مشاهده کردم که به حدّی الغر و ضعیف

 است که فقط استخوانی از او باقی مانده بود.

از روی محبت، دستم را بر روی پیشانی اش  

گذاشتم، در این هنگام چشم خود را باز کرد و 

 تا مدّت زمانی به من نگاه می کرد.

کم کم لب های بی رمقش به حرکت درآمد و 

با صدای بسیار ضعیفی گفت: خدا را شکر که 

 ام را پیدا کردم. سرانجام دوست گم شده

از شنیدن این سخن آن چنان منقلب و 

مضطرب شدم که مانند این بود که دلم از جا 

 کنده شده و در سینه ام راه می رود.

فهمیدم که گمشده خود را پیدا کرده ام. امّا  

هیچ وقت دوست نداشتم او را در لحظه ای 

ببینم که در حال جان کندن است. دوست 


