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Abstract

In recent years, fundamental changes in lifestyle and divorce uninterrupted 

development in Iran is an important and thoughtful issue that theorists’ 

attention focus on how and why this issue is priority. The results of studies led 

to discovering different reasons in the formation of national crisis. 

Principles, basis and methods in sexual ethic system are stated in detail in 

religious trains and putting effort into them will be very effective in the 

mental health of society. Divine religious laws, to ensure women’s mental and 

physical health and prevent mental disorders, have recommendations. Among 

them can be cited verses 222 and 223 of Surah Baqarah. The method of this 

research is documentary. It is tried to explain the importance of marital 

relations in Islam and some healthy marital customs, then Quran’s viewpoint 

in sexual health and ensuring women’s rights with an emphasis on the above 

verses.

The result of this research is based on religious law assertion on sexual ethic 

system which is comprehensive, and supporting the instinct of the spouse is 

leading to increase marital satisfaction and mental health. Observing 

principles in the holy Quran with regard to gender differences in the spouses 

protects peace and honor of families and ultimately help to achieve 

sublimation.
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چکیده

قابلومهمموضوعایران،دراخیرسالیاندرطالقوقفهبدونرشدوزندگیسبکدراساسیتغییرات
اینجنتای.استنمودهمعطوفمقولهاینچراییوچگونگیبهرانظرانصاحبتوجهکهاستتأملی

کارشناساناغلبآنچهاما.استگردیدهملیبحرانگیریشکلدرمختلفیعللکشفبهمنجرهاپژوهش
خانوادگیایهطالقوهاتنشبرایجادجنسیروابطاززوجیننارضایتیشگرفتأثیردارندتوافقآنبر

و.استجازدوابهترغیبدرمقدسشارعاصلیاهدافازجنسینیازتأمین.باشدمیجنسیوعاطفیازاعم
وقحقوسالمتصحیحدرکازغفلت.گرددمیمحسوبزوجینآرامشتأمیندرمهمابزارهایازیکی

،اصول.دشومیدرخانوادهتنشوبحرانایجادبهمنجرروایات،وآیاتبرمبتنیزوجینروابطدرجنسی
درآنهاهباهتمامواستگردیدهبیاندینیهایآموزهدرتفصیلبهجنسیاخالقنظامدرهاروشومبانی

سمجوروانسالمتتأمینراستایدرمقدس،شارع.بودخواهدمؤثربسیاراجتماعوجامعهروانسالمت
آیاتبهتوانمیجملهآنازکهاستنمودههاییتوصیهروانی،وروحیاختالالتبروزازجلوگیریوزنان
ازریمختصشرحازپسگردیدهسعیوبودهاسنادیپژوهشاینروش..نموداشارهبقرهسوره223و222

أمینتوجنسیسالمتامردرقرآننگاهسالم،زناشوییآداببرخیواسالمدرزناشوییروابطاهمیت
شارعتأکیدبراستمبتنیپژوهشاینرهیافت.گرددتبیینمذکورآیۀدوبرتأکیدباآنپرتودرزنانحقوق
افزایشهبمنجرکهزوجینسویازغریزهاینتأمینوبودهبرخوردارجامعیتازکهجنسیاخالقبرنظام

هبعنایتباکریمقرآندرشدهمطرحاصولرعایت.گرددمیروانسالمتوزناشوییمندیرضایت
درهکاستشدهوضعخانوادهکیانوآرامشحفظراستایدرزوجینازیکهردرجنسیتیهایتفاوت
.سازدمیهموارراتعالیسویبهحرکتنهایت

کریمقرآناسالم،سالمت،زناشویی،روابطزنان،:کلیدیواژگان

بحث
واده در بستر حرکت صحیح خان. خانواده، بنیادی ترین واحد جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است

زی بشرریت،  لیکن یکی از گرایش های غری. تکامل، نیازمند غرایزی است که اهداف این نهاد را تأمین نماید
دن بره  میل جنسی است که در مکتب وحی در کنار پرورش و رشد سرایر ابعراد وجرودی انسران، الزمره رسری      

اسری زنردگی   روابط جنسی یکی از پایه هرای اصرلی و اس  . تکامل حقیقی و قرب الی اهلل منظور گردیده است
.ویی می شودزناشویی محسوب شده و در حقیقت روابط جنسی موثر، موجب پایداری بیشتر زندگی زناش

رابطه زناشوییاهمیت 
و بری قاعرده   ازدواج، یک نظم اجتماعی است که مانع روابط نامنظمدر بستر از دیدگاه اسالم، رابطه جنسی 

زهای سوره نساء به دست می آید که انسان می بایست به نیا28از آیه . اجتماعی و تأثیرات منفی آن می شود
و »تعبیرر در این آیه ترغیب به پاسخ دادن به غریزه جنسی مطررح شرده و خداونرد برا    . جنسی خود پاسخ دهد

اسالم . رده استرا تبیین کخصلت بشر توان ترک جماع را ندارد، این ؛ یعنی «استانسان ناتوان آفریده شده 
. ه اسرت خاص از این رابطه منعی صرورت نگرفتر  جز در موارد ارتباط جنسی سالم را مدنظر قرار داده است و 

ت و ایرن  زمانی که از آمیزش جنسی نهی شده است، زمانی است که انسان در حال اعتکاف اسطوالنی ترین 
اجرب شرده   حتی کسانی نیز که حرج برر آنهرا و   . عمل که بیش از سه روز طول نمیکشد، امری مستحب است

(.85، 1390زاده،حسن )باشد، حجشان حدود سه روز طول نمیکشد 

اهمیت آموزش رابطه سالم و مفید
یزی نیست، بلکره  غرجنسیشان سایر جانداران، کیفیت همبستر شدن با همسر و انجام رفتار ها برخالف انسان

پسر و ی هر به همین دلیل یکی از آموزه های ضروری برا. بیاموزندآموختنی است و باید روش صحیح آن را 
ایرن  . یرنرد این است که دانسرتنیهای الزم بررای ایرن کرار را یراد بگ     به ازدواج دارند، که تصمیم دختر جوانی 

گراهی از  جلوگیری از بارداری، تنظریم خرانواده، آ  های راهمقدمات همبستر شدن، آگاهی از : دانستنیها شامل
.احکام شرعی آن و رعایت بهداشت میباشد

گیرینتیجه
انواده و بنابراین تشرکیل خر  . از اهمیت ویژه ای برخودار استجامعه به عنوان یکی از نهادهای مهم خانواده 

ن یکری از مهترری  . اسرت از اولرین ضرروریات یرک جامعره     اسرتحکام  مهم ترر از آن راه هرای حفرظ ثبرات و     
گی زناشرویی،  در زند. مشروع استکارکردهای پیوند زناشویی، تأمین نیاز جنسی زوجین از طریق قانونی و 

ت بخرش  کیفیت زندگی خوب و روابط لذت بخش جنسی یکری از عوامرل خوشربختی اسرت، زیررا رضرای      
سی زنان و بین رضایت مندی جن. نبودن آن، سبب ایجاد محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران میشود

گی هرای  آشرفت مطالعات متعددی نشان داده که علت بسریاری از  . تعارضات روانی زوجین رابطه وجود دارد
وب و بد که رفتار آنها آینه احساسات خنمی دانند اغلب زوجها . روانی، عدم رضایت مندی جنسی می باشد

رش اسرت، برا   جنسی او فقط بررای رفرع نیراز همسر    رابطۀ اگر زن چنین معتقد باشد که . ناخودآگاهشان است
قط باید پاسخ جامعه، فصحنۀ نادیده گرفتن ارزش خویش براین باور صحنه گذاشته است که در مقام زن در 

ه از لذایرذ  زندگی نقشی فعال تر بر عهده گیرد و حق خرود بدانرد کر   صحنۀ اگر زن در . گوی همسرش باشد
ائل عراطفی و  مس. که در مناسبات جنسی نیز سهمی برای خود قائل شودمی گیرد زندگی برخودار شود، یاد 

زن از نظرر  ، ارضرا شردن  نشودجنسی زنان بسیار مهم می باشد، که اگر به این موضوع توجه روابط روانی در 
ی و جسمی متفاوت روحو مرد به دلیل ساختمان و از همین روی است که زن . خواهد بوددشوار فیزیکی نیز 

.خودشان عمل می کند
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مقدمه
واده در بستر حرکت صحیح خان. ترین واحد جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان استخانواده، بنیادی

زناشرویی را  ذا ریشۀ بسریاری از اختالفرات  ؛ لمین نمایدأتکامل، نیازمند غرایزی است که اهداف این نهاد را ت
د و از ریشره یابر توان در اختالل در رابطۀ جنسی آنها دانست که گاهی به ظاهر در عوامل دیگر تبلور مری می

ملره  مین ایرن آرامرش در پرترو شرکل گیرری عرواملی اسرت کره از ج        أزهمین روی تا.گردداصلی غفلت می
.می توان به رابطه جنسی سالم اشاره نمودمهمترین آنها

ترین ه اصلیرا به مثابو سالمتی و آرامشداشتهمندی از این رابطه سالم آنها را از ارتباط ناسالم مصون هرهب
(.1390،42، و همکارانشیخ االسالمی)خشدبهدف، تحقق می

کریمسالمت روابط زناشویی و زنان از منظر قرآن
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا: *لیال بهرامی
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