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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
219-258، ص 1394اردیبهشت

نقش تربیت جنسی در ارتقاء نهاد خانواده
بر اساس آموزه هاي اسالمی

1استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوي/ سید محمود مرویان حسینی

چکیده 
نگري و در عین حال تعالی طلبـی اسـت. اسـالم    از سر واقعنگاه اسالم به تمایالت جنسی، نگاهی

بینی کرده است و در هر دوره، راهبردهاي اي را پیشهاي رشد، نظام تربیت جنسی ویژهمتناسب با دوره
هـاي اسـالمی دربـاره    خاصی را براي مواجهۀ صحیح با نیازهاي جنسی در نظر گرفتـه اسـت. آمـوزش   

ش استعدادهاي افراد، در جهت ارتقاي سطح سـالمت و تحقـق اهـداف    تواند به پرورمسائل جنسی می
عالی تعلیم و تربیت و رشد همه جانبه، کمک کنـد و اجتمـاع را از انحرافـات جنسـی نجـات بخشـد.       

هاي قرآن و حدیث، در دورة جوانی ـ بـراي کسـانی کـه امکـان      وارة تربیت جنسی متّکی به آموزهنظام
باشد. در بزرگسالی و همراه با ازدواج، تربیت جنسی مبتنـی  ایی متمرکز میگرازدواج ندارند ـ بر عفاف 

هاي جنسی میان زن و مرد، زمینـۀ  باشد. تفاوتبر ارضاي مشروع، همراه با پاسداشت حریم خانواده می
هـا در روابـط   جذابیت هاي جنسی، براي زوجین است که بازشناسی آنها و حفظ طبیعی ایـن جـذابیت  

شود. هاي پایدار و سالمت اخالقی و ارتقاء کارکردي نهاد خانواده میموجب کامجوییدرون خانوادگی
تحقق حق جنسی شوهر و اجتناب از ستم جنسی به زن، به پویایی نظام جنسی خانواده کمـک شـایانی   

کند. اسالم براي حفظ و پایداري ازدواج و حریم خانواده از گزند آسیب و آفت، ضـوابط و قـوانین   می
میت را بنا نهاده است. همچنین فرهنگ حجاب و عفاف از کارآمدي مهمی بـراي پایـداري کـانون    محر

باشد.خانواده برخوردار می
شکل گیري نظام تنظیم روابط جنسی، مورد تأکید پیشوایان اسالم در سنت و سـیرة ایشـان اسـت.    

ري از تبلیغات و فرهنگ اختالل جنسی، گسترش روابط غیر اخالقی در فضاي فرهنگ عمومی و اثرپذی
هـاي ایمـان و اخـالق در سـاماندهی اندیشـه و رفتـار،       معاشرت غربی و فاصله گـرفتن از زیرسـاخت  

کند و نیـاز بـه توجـه جـدي نخبگـان،      مشکالتی است که اخالق جنسی در کانون خانواده را تهدید می
فرهنگ سازان و حاکمیت دارد.

تربیت جنسی، انحرافات جنسی.قرآن، حدیث، نهاد خانواده،: هاکلیدواژه

1 . aasgharyar@gmail.com
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مقدمه
براساس رویکرد اسالم، زن و مرد از حیث تکوینی از یکـدیگر متفـاوت هسـتند، یعنـی از     

باشـند و بـه دلیـل همـین     جهت زیسـتی، روانـی و احساسـات کـامالً از یکـدیگر متمـایز مـی       
باشد.  ها امکان پذیر نمیهاي تکوینی، تساوي یا تشابه حقوق آنتفاوت

نویسد: از نظر اسالم ایـن مسـأله هرگـز مطـرح     شهید مرتضی مطهري در این باره میاستاد
نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوي در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنهـا  
باید ارزش مساوي با یکدیگر داشته باشد یا نه؟ از نظر اسـالم زن و مـرد هـر دو انسـانند و از     

متساوي بهره مندند. حقوق انسانی 
آنچه از نظر اسالم مطرح است این است که زن و مـرد بـه دلیـل اینکـه یکـی زن اسـت و       
دیگري مرد، در جهات زیادي مشابه یکدیگر نیستند، جهان براي آنها یکجور نیست، خلقـت و  

کند که از لحـاظ بسـیاري از   طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می
درزنحقـوق نظاممرتضی،مطهري،قوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند (ح

شود که زن و مرد، تحت دو صنف از یـک نـوع واحـد قـرار     ) جنسیت موجب می121اسالم،
ها، الزمه صنفشان است و بـر ایـن اسـاس، تفـاوت     ها میان آنگیرند. بنابر این اختالف و تمایز

باشد. به عبـارت دیگـر بـر حسـب آنچـه کـه جنسـیت اقتضـا         ضروري میها، حقوقی میان آن
ها دائمی و همیشگی و در پی آن، حقـوق طبیعـی شـان نیـز متفـاوت      نماید، تفاوت میان آنمی

خواهد بود.  
اند در دو مدار مختلف؛ هـر کـدام بایـد در مـدار     به بیان شهید مطهري: زن و مرد دو ستاره

لُ سـابِقُ النَّهـارِ و    لَ«خود و فلک خود حرکت نماید  لَا اللَّیـ رَ والْقَم رِكغى لَها انْ تُدنْبی سا الشَّم
شرط اصلی سـعادت هـر یـک از زن و مـرد و در حقیقـت      ).40: یس(»کُلٌّ فى فَلَک یسبحونَ

خود ادامه دهند. آزادي جامعه بشري این است که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت
بخشد که هیچ کدام از مدار و مسـیر طبیعـی و فطـري خـویش خـارج      آنگاه سود میو برابري
)25همان،نگردند (

ها عمدتاً براین باورند که زن و مرد از حیث بیولوژي با هـم اخـتالف دارنـد، امـا     فمینیست
تفاوت جنس نباید موجب تفاوت در جنسیت شود. بر طبق این دیدگاه، زنانگی و مردانگی نـه  

اتی، مطلق و فراسوي زمان و مکان است، بلکه مقوالتی اجتماعی و فرهنگی و سـاخته  ویژگی ذ
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گـرت، : ك. رآیـد ( و پرداخته شرایط تاریخی معین و گاه سیاسـی و اقتصـادي بـه شـمار مـی     

)9بقائی،کتایونترجمهجنسیت،شناسیجامعهاستفانی،
و آثار آن، تفاوت در رشد هاي هورمونیهاي جنسی عضوي، تفاوتاما با این همه، تفاوت

هـاي رفتـاري و ارتبـاطی و در خصوصـیات     هاي ثانوي جنسی، در گـرایش جسمی، در ویژگی
: ك. رباشـد ( روانی، اموري است که توسط اندیشمندان مربوطه ارائه شـده و قابـل انکـار نمـی    

پیشـگامان ویلیـام، کـرین، ؛120-110کـودك، شخصـیت ورشـد همکـاران، وپادلماسن،
) همچنـین  43-25نوجوانـان، شناسـی رواناسماعیل،بیابانگرد،؛85-80رشد،شناسیروان

اسالم در موارد متعددي که مساوات و تشابه جنسی کامل بین زن و مرد با مصالح عام مطلـوب  
داند. بعنـوان مثـال، تشـبه   اسالم، ناسازگار باشد، آن را نپذیرفته و رفتار مبتنی بر آن را حرام می

زنان به مردان و بالعکس در پوشش یا نمایش ظـاهري، در روایـات اسـالمی بـه شـدت مـورد       
) 12/211الشـیعه، وسـایل حسـن، بـن محمـد عـاملی، حـرّ : ك. رنکوهش قرار گرفته است (

حسـین، محمـد طباطبـائی، : ك. رهمچنین منع زنان از قضاوت یا مشارکت مستقیم در جنگ (
هاي جنسی در راسـتاي نیـل بـه    ). البته در مواردي که تفاوت2/272القرآن،تفسیرفیالمیزان

اهداف نظام اجتماعی اسالم باشد، تربیـت جنسـی اسـالم آن را ممانعـت نکـرده وبلکـه تأییـد        
نماید. مثل آماده ساختن دختران براي پذیرش نقش مادري و همسري و آماده کردن پسـران  می

، هیچ یک از زن و مرد را فـرع بـر وجـود دیگـري     براي پذیرش نقش نان آوري خانه؛ اما قرآن
ندانسته، بلکه هر دو را در عرض هم و مکمل یکدیگر بشمار آورده است.  

گوید که هر یک از زن و مـرد  گوید که زن براي مرد آفریده شده، بلکه میاسالم هرگز نمی
یعنـی زن و مـرد   ؛)187: هبقر(»لَهنَّهنَّ لباس لَکُم و أَنْتُم لباس «براي یکدیگر آفریده شده اند: 
پوشـانند و وسـیله آرامـش    هاي یکدیگر را نیز میدارند، نارسایییکدیگر را از انحراف نگاه می

آینـد. ایـن تعبیـر، نهایـت     باشند. از این رو هر یک وسیله زینت دیگري بشمار مـی یکدیگر می
سازد.  ن میها را روشارتباط معنوي زن و مرد و نزدیکی و همراهی آن

در مجموع جنسیت بین زن و مرد، واقعیت تردید ناپذیري است کـه منشـأ هویـت جنسـی     
گـردد. ایـن   هـاي جنسـیتی متفـاوت مـی    متفاوت بین جنس مؤنث و مذکر و پایه نقش آفرینـی 

حقیقت، پایه نظام تربیت جنسی در اسالم است. سـالمت و ارتقـاء نظـام خـانواده در گـرو بـه       
زوجین و دستیابی بـه مـدل متعـادل تـأمین     ی متفاوت یتهاي جنسفرینیآرسمیت شناختن نقش
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باشد.نیازهاي جنسی در فضاي ازدواج می

ازدواج، بهترین زمینه براي سالمت جنسی
از اهداف اساسی ازدواج در اندیشه اسالمی، ارضاي صحیح نیازهاي جنسی است. از هنگام 

یابـد و تمـام   و توسـعه مـی  بـه تـدریج شـدت   شـود و بلوغ، نیازهاي جنسی در فرد پدیدار می
دهد. هاي فرد را تحت الشعاع اثر نیرومند خویش قرار میها و موقعیتظرفیت

ترین راه مشـروع ارضـاي ایـن نیازهـا اسـت. در      ترین و طبیعیترین و سالمازدواج، اساسی
عزیـز پیـامبر (اسالم سرکوب کردن این نیازها و در پیش گرفتن رهبانیت، پذیرفته نشده اسـت 

المـس وأصـلی وأصـوم السـمحۀ بالحنیفیۀبعثنیلکنوبالرهبانیۀاهللایرسلنیلم: «فرمایندمی
وسائلحسن،بنمحمدعاملی،حرّ»النکاحسنّتیمنوبسنّتیفلیستنّفطرتیأحبفمنأهلی

هـاي بیرونـی   ی و زمینه) و به جوانان که بیشتر از دیگران، با بروز تمایالت درون14/74الشیعۀ،
علـیکم الشـباب معشـر یا«غریزه جنسی مواجه هستند، صراحتاً سفارش به ازدواج شده است (

هـاي  کننـد، خطـاب  ) و به افرادي که به دالیلی واهی از ازدواج خـودداري مـی  25همان،»بالباه
آنهـا را  ) تعـابیري کـه  7همـان، »العـزاب موتـاکم رذّال«آمیز شدیدي گفته شده اسـت ( مالمت

)14/155الوسایل،مستدركحسین،نوري،»عزّابهاامتیشرار«شمرد (مشمول لعنت الهی می
هـاي آغـازین دوره جـوانی بـه تـأخیر افتـد.       دانـد کـه ازدواج از سـال   اسالم، شایسته نمـی 

ت و مـودت        کارکردهایی که اسالم براي ازدواج مورد تأکیـد قـرار داده اسـت و از جملـه محبـ
ها و طوفان شـدید عـاطفی و روانـی دوره جـوانی مناسـبت دارد. جـوانی،       ) با تالطم21: روم(

هـا و احساسـات نیرومنـد و    هـا، غلیـان روابـط شـدید عـاطفی، دلبسـتگی      هنگامه اوج دوستی
شناسـی رواناحمـد، سـید احمـدي، هاي روانی فردي و میان فـردي گونـاگون اسـت. (   بحران

)44جوانان،ونوجوانان
راي ظرفیت واالیی است که ساحل آرامش بخشی به روح و روان نـاآرام جـوان   ازدواج، دا

هاي او را سـامان  ها و دلدادگیباشد. احساسات او را به نقطه قابل اتّکایی پیوند زند و دلبستگی
هاي جنسی او را تعدیل کند و او را از ابتال بـه رفتارهـاي جنسـی فاسـد و     دهی نماید و کشش

محافظت کند. تأخیر در پاسخ به این نیاز، در بیان اهل بیت، مورد انتقاد خارج از محدوده شرع
شدید قرار گرفته است و به ویژه در دختران به نچیدن میوه رسیده از درخت تشـبیه شـده، کـه    
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الثمـر بمنزلۀاالبکاران: اهللارسولقال«کند (آفتاب تند و وزش بادها، آن را فاسد و معیوب می

ادرکـن اذااالبکارکذلکالریاح،نشرتهوالشمسافسدتهتجتنفلمثمارهادركااذاالشجرعلی
عـاملی، حـرّ »بشرالنهنّالفسادعلیهنیأمنلماالوالبعولۀاالدواءلهنفلیسالفساد،یدركما

هاي جدي شخصیتّی در ) چنین فردي هم دچار آسیب14/39الشیعه،وسایلحسن،بنمحمد
هاي اجتماعی و دینـی  ردد و هم خودآگاه و ناخودآگاه به سوي هنجارشکنیگناحیه خویش می

شود.  کشیده می
عدم ارضاي صحیح و اصیل نیازهـاي جنسـی در هنگـام جـوانی از طریـق ازدواج، فـرد و       

کشـاند، کـه امـروزه مـا فهرسـت بلنـد و       هاي باطل و فاسد دیگري میجامعه را به سوي روش
یابیم. ي عمومی جوامع دور از فرهنگ اسالمی و انسانی میباالیی از آن را در رفتارها

تأثیر ازدواج در ارضاي مناسب نیازهاي جنسی 
تردیدي نیست که تعالیم اسالمی با تمایالت و نیازهـاي طبیعـی و فطـري آدمـی هماهنـگ      

) و در این مسیر به 30: روم(» یهاعلَالنّاسفَطَرَالَّتىاللّهفطْرَتحنیفاًللدینِوجهکفَأَقم«است 
اي معطوف داشته است. مجموعه نیازهاي معنوي، شناختی، روانی و جسمانی، توجه همه جانبه

ترین تمایالت آدمی است کـه در دوران جـوانی، اولویـت جـدي     نیازهاي جنسی از جمله قوي
شده است.  هاي اسالمی، به زوایاي گوناگون آن پرداختهکند و در آموزهپیدا می

نَ «هاي دنیایی، در قرآن تصریح شده اسـت  دوست داشتن روابط جنسی و جلوه آفرینی یـز
) و حتّی توجه انبیاء به زنان و روابط جنسی 14: عمرانآل(».والنِّساءمنَالشَّهواتحبللنَّاسِ

مـن ثـالث و«؛14/10شـیعه، الوسـائل عاملی،حرّ»النساءحباالنبیاءاخالقمن«تأکید شده (
فرماید: از دنیاي شما، نماز، )، تا آنجا که پیامبر عزیز می4همان،»الطروقۀکثرة... المرسلینسنن

»الصالةفیعینیقرّةوالنساءوالطیب: ثالثالدنیامنلیحبب«عطر و زنان را دوست دارم. (
)73/649بحاراالنوار،مجلسی،

دگی انسان، لذّت جویی است که چه بسا اوج آن در روابط جنسـی  یکی از ابعاد غریزي زن
14/10الشـیعه، وسایلعاملی،حرّ»النساءمباضعۀاالشیاءالذّ«شود. (و فضاي ازدواج تأمین می

)همان»النساءلذّةمنلهماکثربلذّةاآلخرةوالدنیافىالناستلذّذماو«و
کند، بلکه به آن رنـگ و بـوي   محکوم و منفی تلقّی نمیاسالم، ارضاي این نیازها را نه تنها 
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دهد و براي تأمین صحیح آن در فضاي ازدواج و خـانواده، اجـر و   معنوي، در طریق بندگی می
دهد و گاه در مسیر ایجاد نگرش مثبت به این روابط، اجر و پاداش آن را معادل پاداش قرار می

: اهللارسـول یا: فقلتوجر،اهلکایت«شمارد. (یجهاد در راه خدا یا موجب ریزش گناهان بر م
الوسـایل، مسـتدرك نـوري، ؛77همان،»اجرالحاللفاتىنفسهعلىخافاذا... اوجر؟وآتیهم

14/150(
تـرین  پـذیرد و یکـی از مهـم   اسالم، ارضاي این نیازهاي جنسـی را تنهـا از راه ازدواج مـی   

اي کـه چنانچـه بـا    یازهاي جنسی است، بـه گونـه  اهداف و ارکان ازدواج، تأمین رضایتمندانه ن
هایی در زن یا در مرد مانع باشد، مکلّـف مجـاز اسـت    ازدواج، این نیازها تأمین نشود و بیماري

که عقد ازدواج را فسخ نماید. 
تواننـد  ارضاي نیازهاي جنسی در فضاي ازدواج، تا آنجا تأکید شده است که زن یا مرد نمی

اء آتىإِنِّىالنِّساءعنِأَتَرْغَبونَ«... از روابط جنسی سر باز زنند. (حتی به بهانه عبادت، ال...النِّسـ
التطـولنّ «؛14/8الشـیعه، وسـایل عـاملی، حـرّ )... 87: مائده» (لَکُماللَّهأَحلَّماطَیباتتُحرِّموا

)117همان،»ازواجکنّلتمنعنصالتکنّ

هاي اسـالمی بـراي تـأمین روابـط رضـایتمندانه جنسـی در       آ. راهکارهاي آموزه
فضاي ازدواج

اسالم براي آنکه فضاي جامعه از عفاف و پاکـدامنی سـیراب شـود و هـر یـک از اعضـاي       
هـاي اخالقـی و   جامعه، در مسیر شغلی و کاري خویش پویا و با انگیـزه باشـند و بـه آلـودگی    

را مملو از عشق و محبت و همـدلی خواسـته   روابط ناسالم جنسی مبتال نشوند، فضاي ازدواج 
)30: روم(»رحمۀومودةًبینَکُمجعلَو«است. 

کند که تا آنجا که امکان دارد، به ایـن روابـط تـن دهـد،     هاي اسالمی به زن تأکید میآموزه
رِ علَـى کَانَتإِنْونَفْسهاتَمنَعهلَاو«حتی اگر در شرایط نامساعد قرار گرفته باشد. ( قَتَـب ظَهـ«

)  14/112الشیعه،وسایلعاملی،حرّ
هـا و خوشـبوترین عطرهـا و    همچنین به او توصیه شده است با استفاده از زیبـاترین لبـاس  

باطیبتطیبان«ها صورت بپذیرد. (ترین لوازم آرایشی، خود را بیاراید تا بهترین دلبريمناسب
) در این موقعیت بهتر آن است کـه زن  همان»زینتهاباحسنتزینوثیابهاناحستلبسوطیبها
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هرگونه حیا و شرم و خودداري را کنار بگـذارد و در محـدودة فـراخ آداب شـرعی، بیشـترین،      

زوجهـا معخلتاذاالتىنسائکمخیر«هاي جنسی را فراهم آورد (ترین لذّتبهترین و پسندیده
) و با این شرایطّ مرد سرشار از ارضاي جنسی، در چهارچوب 15ن،هما»الحیاءدرعلهخلعت

واذا... زوجهـا مـع المتبرّجه«قوانین شرعی و در فضاي سالم و تعالی بخش خانواده قرار گیرد (
) و در هر فرصـت مناسـب از شـبانه روز، زمینـه ایـن      14همان،»منهایریدمالهبذلتبهاخال

) طبیعـی  112همـان، »عشـیۀً وغدوةًعلیهنفسهاتعرّضو«د (تأمین نیازهاي جنسی فراهم باش
شـود و  است که مرد با چنین فضاسازي، جسم و جانش برخوردار از عشق و تعلّق و دلبري می

کشاند. کمبود و نیاز، او را به ورطه فساد و انحراف جنسی نمی
هـاي  و جذّابیتهاي اسالمی به مرد سفارش کرده است که رعایت بهداشت همچنین آموزه

جسمانی را بنماید، استفاده از زینت و عطر و آماده و مهیا بودن بـراي همسـر، همـان قـدر کـه      
مـا علـى تراهاانایسرّك«نماید (براي مرد دلچسب است، زن نیز انتظار دارد و او را جذب می

ب والتنظّـف االنبیاءاخالقمن... تهیئه؟غیرعلىکنتاذاعلیهتراك والشـعر حلـق والتطیـ «..
)182همان،

اسالم روابط جنسی را موجب تسـکین دردهـاي جسـمانی و فـراهم آوردن نشـاط روانـی       
) و 291همـان، » ...بالفراشفعلیهالحرارةغلبتهقدوجسدهفىاوجاعباحدکمکاناذا«داند (می

دانـد  د مـی هاي بی مـور برعکس کندي و ناتوانی در اینگونه روابط را موجب تندخویی و خشم
)101/46همان،(

هایی براي تقویت میل جنسی هاي اسالمی، توصیهو از همین روست که در مجموعه آموزه
)14/85الشیعه،وسایلعاملی،حرّارائه شده است (

کنـد، سـفارش بـه عمـل     گاه در شرایطی که تحریک بیرونی فرد را دچار بحران جنسی می
)72همان،»فاعجبتهاجنبیۀالىنظرلمنالزوجۀاتیاناستحبابباب«جنسی شده است. (

ب. مرزبانی روابط جنسی در فضاي ازدواج 
همان طو رکه تبیین شد، یکی از کارکردهـاي اساسـی ازدواج، تـأمین روابـط رضـایتمندانه      

شناسد، اما بـراي  هاي جنسی را براي زن و مرد به رسمیت میجنسی زوجین است. اسالم لذت
بط شرعی، حد و مرزي قائل شده اسـت. حـدود دینـی بـراي لـذت جنسـی،       آن در قالب ضوا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


226

رود. استفاده از همسر قانونی و شرعی است و خروج از ایـن محـدوده، تعـدي بـه شـمار مـی      
ا علـى  لفُرُوجِهِمهمو الَّذینَ«چنانکه در قرآن آمده است:  أَزواجِهِـم أَو مـا ملَکَـت    حافظُونَ إِلـَّ

) مؤمنان دامان خویش را از آلوده شدن به بی عفّتـی  7-5: مومنون(»انُهم فَإِنَّهم غَیرُ ملُومینَأَیم
کنند. بهره برداري جنسی غیر مشروع که در متون اسالمی از آن به زنا، لـواط و تعـابیر   حفظ می

إِنَّه کـانَ فاحشَـۀً و سـاء    نىو ال تَقْرَبوا الزِّ«دیگر اشاره شده، در اسالم بسیار مذمت شده است. 
هاي ) که عالوه بر بیان قبح اخالقی و آثار سوء فرهنگی و اجتماعی، مجازات32: اسراء(»سبِیال

76/17االنـوار، بحارمجلسی،؛16-15: نساء؛2: نورسنگینی براي آن پیش بینی شده است (
-40(

. روابط جنسی غیر قانونی و مخاطرات آن1
جنسی غیر قانونی، نهاد خانواده، پیوندهاي اجتماعی و سالمت فردي را به مخـاطره  روابط

کند.  هاي جدي میاندازد و دچار آسیبمی
) احسـاس گنـاه حاصـل از    76/26همان،کند (زنا، بناي ایمانی فرد را متزلزل و تخریب می

هاي فراوانی ستلزم تالشاي که جبران آن مزند، به گونهآن، به عزّت نفس فرد صدمه شدید می
است.

ت متقابـل را       خروج هر یک از زوجین از محدوده روابط جنسـی مشـروع، اعتمـاد و محبـ
کند. کمترین تأثیر منفی ارتکاب زنا کند و زمینه را براي خیانت طرف مقابل، مهیا میمعیوب می

انواده زنـا، نسـبت بـه    بر فرزندان، یادگیري این رفتار نا بهنجار توسط آنان است، و فرزندان خـ 
پاشد.افراد دیگرزمینه آلودگی بیشتري دارند. نسبت فرزندان در فرایند زنا به هم می

هاي روایی، از بین رفتن نور چهره، کوتاهی عمر، فقر و تنگدستی در دنیا، خشم و در آموزه
آمـدهاي  سخط الهی، فرجام سوء در هنگام محاسبه عمل و جاودانگی در آتش جهنم و... از پی

عمل شنیع زنا، شمرده شده است.
-19سـازد (همـان،   شود مگر آنکه آن را ویران مـی اي نمیپیامبر خدا فرمود: زنا وارد خانه

27(
اي مسـتقیم دارد و لـذا اسـالم بـراي حفـظ      فروپاشی نظام خانوده، با پدیده زشت زنا رابطه

ر حد جزئی را نیز ممنوع و حـرام  ساختار خانواده، هرگونه بهره برداري جنسی نامشروع و لو د
اعالم کرده است. نگاهی که برا ي لذّت جنسی باشد، زناي چشم معرّفی شده و بـه طـور کلّـی    
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الشـیعه، وسایلعاملی،حرّاند (بهره برداري جنسی نامشروع هر عضو را، زناي آن عضو شمرده

ر رفتـار جنسـی خـارج از    ) اسالم، هرگونه روابط جنسی بین دو مرد یا بین دو زن و ه14/138
محدوده ازدواج را، ممنوع و حرام اعالم کرده است، چه اینکه ایـن گونـه ولنگـاري در روابـط     

کند، موجب تخریب روابط عـاطفی  جنسی، جداي از آنکه زمینه عمل نامشروع زنا را فراهم می
الم اندیشـه  هـا، اسـ  و اعتماد بین زن و شوهر و مودت و رحمت بین ایشان است. عالوه بر این

خواهد هنگام برقراري روابط جنسی، تنهـا بـه فکـر    شمارد و از افراد میزنا را هم غیر مجاز می
همسر خویش باشند و هرگز در این هنگام با توجه و میل به دیگري، اقدام بـه ارتبـاط ننماینـد    

)188(همان، 
. فرهنگ حجاب و نقش آن در پایداري نهاد خانواده2

پایـداري ازدواج و حـریم خـانواده از گزنـد آسـیب و آفـت، ضـوابط        اسالم براي حفظ و
محرمیت را بنا نهاده است. افرادي را نسبت به هم محرم اعالم کرده که ازدواج با ایشـان حـرام   
است، از سوي دیگر روابط مرد و زنی که نسبت به یکدیگر نامحرم هستند، یعنی امکان ازدواج 

بایست در برابر افـراد نـامحرم   ي مرز و قیدهایی است. زنان میشرعی بین آنها وجود دارد، دارا
پوشش شرعی خویش را حفظ کنند. در اسالم، حجاب از کارآمدي مهمی براي پایداري کـانون  

باشد.  خانواده برخوردار می
دو آیه در سوره نور و احزاب به این مهم تأکید دارند: 

رَ  منْیغْضُضْنَللْمؤْمناتو قُلْ« نَّ إِلَّا ما ظَهـینَ زِینَتَهدبال ی نَّ وهفَظْنَ فُرُوجحی نَّ وصارِهأَب
)30: نور(»منْها... إِلَّا لبعولَتهِنَّ أَو...

به زنان مؤمن بگو، چشمهاي خود را از نگاه هوس آلود فروگیرند و دامان خویش را حفـظ  
هاي خود را یان است، آشکار نکنند و اطراف روسريکنند و زینت خود را جز آن مقدار که نما

بر سینه افکنند (تا گردن و سینه با آنها پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر بـراي  
شوهرانشان (... و بقیه کسانی که به آنها محرم هستند) 

ؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ ذلک أَدنـى  و نساء الْمو بناتکلأَزواجِکیا أَیها النَّبِى قُلْ«
)59: احزاب(»أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ

هاي بلند خـود را بـر خـویش    اي پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو: روسري
هتر است.  فروافکنند. این کار براي اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند ب
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) بـر  2/795،الـوثقی العروةیزدي،طباطباییبر اساس تعالیم اسالم و فتاواي فقهاي عظام، (
زنان الزم است همه بدن خود را، غیر از صورت و دستها، از مچ تا انگشتان بپوشانند. این حکم 

آن، اسالمی، داراي آثار اجتماعی و فردي متعددي است. روابط صمیمی زن و شوهر و تحکـیم  
شود، لذّت و بهره برداري جنسـی بـه محـیط    از اهداف قانون حجاب است. حجاب موجب می

خانوادگی و در محدوده ازدواج منحصر شود. این با تحکیم نظام خانواده و پیوند مستحکم زن 
شود، همسر قـانونی فـرد در نـزد او،    و شوهر، مستقیماً ارتباط دارد. رعایت حجاب موجب می

اي نیازهاي جنسی او تلقّی شود. تنها عامل ارض
اگر زیبایی چهره و اندام زن در فضاي عمومی و تعامالت اجتماعی، پوشانیده نشود، مـورد  

گیرد و اسباب آزار و سوء استفاده از سوي هوسبازان خواهد شد. طمع و تعدي دیگران قرار می
، نه تنها کـارآیی زنـان را   هاي شغلیهاي اجتماعی، در محیطوجود این آزارها، عالوه بر آسیب

فـر، سـاالري گـذارد. ( کند، تأثیر روانی ناخوشایندي نیز بر آنها، بـر جـاي مـی   دچار اختالل می
Baran. R,A,Sacid psychalagy: ازنقلبهروانشاسیواسالمنگرشدرخانوادهرضا،محمد

p. 226(
. ضوابط ارتباط با نامحرم3

شیوه سخن گفتن مرد و زن، مرزها و حـدودي را تعیـین   همچنین اسالم براي نگاه کردن و 
: نـور ) نگاه خیره و مستدام زن به مرد و برعکس، (2/277الوسیله،تحریرخمینی،کرده است.(

عـاملی، حـرّ اي براي انحراف و لغزش طرفین اعالم شده است. () غیر شرعی و زمینه30-31
ده و دیـدن، مقدمـه دلبسـتگی و دلـدادگی     ) چشم، پنجره دل بو140-14/139الشیعه،وسایل

است، از اینروست که کنترل و مدیریت چشم از ابزارهاي کنترل و مـدیریت احسـاس و رفتـار    
هـا و  رود و در تعالیم اسالم، نگـاه متمرکـز بـه نـامحرم و پـی جـویی زیبـائی       انسان بشمار می

بـراي حفـظ چشـم از    هـایی  هاي او، یک خطر و آسیب اخالقی معرّفی شده و تشویقجذابیت
)10/90الحکمه،میزانشهري،ريمحمدينگاه نامحرم، مقرّر شده است (

ارتباط کالمی بین زن و مرد نامحرم، در غیـر مـوارد الزم، زمینـه برقـراري روابـط عـاطفی       
کند، لذا قرآن کریم به زنـان سـفارش   هاي پایدار را فراهم میتر و تعلّق خاطر و دلبستگیعمیق

) و در دایـره لـزوم و نیـاز    32: احـزاب با آهنگ نازك و تحریک آمیز سخن نگویند (کند که می
)14/143الشیعه،وسایلعرفی، با مردان نامحرم سخن بگویند (
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حریم خانه در انحصار رابطه زن و شوهري است و مرد و زن نـامحرم بـدون اجـازه، حـق     

شود ا حدود و قیودي مجاز شمرده میورود به آن راندارند و حتی االمکان روابط با نامحرمان، ب
)53: احزابو معیار آن حفظ پوشش و حجاب شرعی است (

محیط خلوت بین زن و مرد، عامل تحریک کننده شدیدي است که زمینه فعالیت تمـایالت  
کند و معموالً افراد را به ورطه سقوط اخالقی و دریدن هنجارهاي شـرعی  جنسی را، فراهم می

وست که به عنوان امري خطرساز معرفی شده است.  کشاند، از اینرمی
در بیانی دیگر سفارش شده که بر زنانی که شوهران آنان در منزل نیستند، وارد نشوید، چرا 

کنزالعمـال، هنـدي، متقیکه شیطان در چنین شرایطی همانند خون در بدن انسان جریان دارد (
5/466(

نیز نگاه، دیگر روابط غیـر کالمـی بـین    عالوه بر محیط خصوصی مشترك بین زن و مرد و
زن و مرد نامحرم، لغزشگاه و غیر مجاز معرفی شده است، مواردي همچون دست دادن و یا هر 

هـا بـراي آن   ) همه ایـن مرزبنـدي  14/142الشیعه،وسایلگونه تماس بدنی زن و مرد نامحرم (
و دلبستگی شود و مـودت  است که فضاي خانواده و روابط بین زوجین مملو از محبت و عشق 

)، در باالترین سطح خـود،  21: رومو رحمت که از مهمترین کارکردهاي تشکیل خانواده است (
موجب استحکام روابط خانوادگی و تعالی خانواده و دستاوردهاي آن گردد و جامعه از اخـالق  

و عفاف بیشتري برخوردار گردد. 
امحرم و خروج از منزل در چنین حالتی، بـه  در روایات اسالمی از عطر زدن زن براي مرد ن

شدت نهی شده است و از پیامبر نقل شده که: هر زنی که خود را معطر کند و از منزلش خارج 
خرجـت وتطیبـت امـرأة اى«اش بر گردد. (شود، تا زمانی که به خانهشود، مورد لعن واقع می

)20/161الشیعه،وسایلعاملی،حرّ»ترجعمامتىبیتهاالىترجعحتىتُلعنفهىبیتهامن

هاي جنسی براي زوجینهاي جنسیتی، زمینۀ جذابیتتفاوت
قرآن، دو جنسیت مذکر و مونث را نـاهمگون دانسـته و ایـن تفـاوت را جـزء مقـدرات و       

آفرینش الهی دانسته است:  
»أَنَّه نِخَلَقَویجالْأُنْثىالزَّو و او جفت نـر و مـاده را آفریـد.    45: نجم(»الذَّکَرَ و (» سلَـی و

) و مرد و زن مثل یکدیگر نیستند.  36: عمرانآل(»الذَّکَرُ کَالْأُنْثى
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هاي متفاوت جسمی، روحی و احساسی در زن و مرد که جنسـیت اینـدو را شـکل    ویژگی
وجود ایندو بـه  هاي موهبتی هستند که در تکوین الهی و با رمزو راز خاصی در دهند، ارزشمی

ودیعت نهاده شده است.  
هاي جنسیتی مرد الف. ویژگی

شناسان عبارتند از: هاي جنسیتی مرد از نگاه دانشمندان و روانترین ویژگیاساسی
تـر و  هـاي سـنگین  . مرد توان و قدرت جسمی بیشتري دارد و این زمینه تحمل مسئولیت1

االشـارات، لطـایف تفسـیر قشـیري، رده اسـت. ( دشوارتر زندگی زناشویی را در وي فراهم آو
1/181(

) و آمـادگی او بـراي   163اسـالم، درزنحقـوق نظـام مطهري،تر است (. مرد سرد مزاج2
اقدام خردمندانه و آینده نگرانه به جاي اقدامات احساسی و واکنشی بیشتر است.  

هـاي بیـرون   گرفتـاري . مرد کانون خانواده را کانون آسایش، رفع خستگی و فراموشـخانه  3
) البته نادیده انگاشته شدن این نیاز و بـی تـوجهی بـه آن از سـوي زن،     210همان،شناسد. (می

یکی از عوامل گشت و گذار بی هدف یا هوس آلـود مـرد در بیـرون از خانـه و توجـه او بـه       
شود.  ارضاي نیازهاي جنسی در خارج از فضاي ازدواج شرعی می

نیاز مرد یاد نموده است و بر آورده شـدن آن را توسـط همسـر، از    قرآن به صراحت از این
کُنُوا    منْلَکُمخَلَقَأَنْآیاتهو منْ«هاي قدرت الهی بر شمرده است: جلوه تَسـواجـاً لأَز کُم أَنْفُسـ
فریـد  هـایی آ ) و یکی از آیات الهی براي شما، این است که از جنس شما جفت21: روم(»إِلَیها

تا در کنار آنان آرامش خود را باز یابید.  
گـردد و ناگهـان بـا جـاي     وقتی که مرد از محیط سنگین و خسته کننده کار به خانه باز مـی 

شود، هاي الزم روبرو میخالی زن یا سیماي گرفته او و یا روابط سرد عاطفی و فقدان جذّابیت
آورد و عشـق و امیـد او بـه پیونـد     یتلخ کامی و رنج درونی و فشـار عصـبی بـه او هجـوم مـ     

هـاي اخالقـی زیـر    تواند جزء عوامل توصیهشود. چنین ضرورتی میزوجیتش، دچار بحران می
باشد: زن بایستی با اجازه شوهر بیرون رود و نیز هنگام رفت و آمد شوهر، از بدرقه و اسـتقبال  

او دریغ نورزد. 
) زن آشـنا بـا احساسـات    164همـان، است. (. مرد خواستار زیبایی، تجمل و دلربایی زن 4

هایی، به میزان وابستگی و حضـور مشـتاقانه مـرد    تواند با برآورده نمودن چنین خواستهمرد، می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


231
در فضاي خانواده بیافزاید، و دلبستگی او را بـه فضـاهاي بیرونـی و اسـارت روابـط خـارج از       

یـرایش زن در فضـاي خانـه وارد    همسر شرعی، کنترل نماید. روایاتی که در زمینـه آرایـش و پ  
اي با ایـن نیـاز روحـی و جنسـی مـرد، در      ) به گونه14/118الشیعه،وسایلعاملی،حرّشده، (

ارتباط است.  
مرتضـی، مطهـري، دهـد. ( . تهاجمی بودن نیاز جنسی مرد، دیگر ویژگی او راتشکیل مـی 5
)، 209همـان، هـر نیـاز (  ) بر همین اساس او خـود را مظ 164-163اسالم،درزنحقوقنظام

)169همان،شناسد. (طلب، عشق و تقاضا می
سرعت جوشش شهوت در مرد باتقوا، سبب گریز و پرهیز از حضور در فضـاهاي مفسـده   

گردد. همین عامل در مرد بی بند و بار و هوس پیشه، از او شـکارچی  آور و انحراف جنسی می
ند. از همین روست که براي کنترل وضعیت کسازد که عفّت عمومی را تهدید میبی رحمی می

سوره نور، حرمت نگاه به 31و 30جنسی و اجتناب از سقوط در دام شهوات جنسی در آیات 
هاي زنانه و... مطرح شده است.  نامحرم، ضرورت حجاب و حرمت ارائه زیور و زینت

نْ أَبصـارِهن    ... قُـلْ للْم یغُضُّوا منْ أَبصارِهمللْمؤْمنینَقُلْ« غْضُضْـنَ مـی نـاتینَ  ؤْمد بـال ی و
)31-30.(نور: »...زِینَتَهن

از دیگر سوي، به زن توصیه شده که اشباع جنسی مرد را به عنوان یک اولویت استثنایی در 
هاي خانوادگی ناشـی  ) تا بدین وسیله از بحران14/126الشیعه،وسایلکانون خانواده بشناسد، (

رومیت جنسی مرد، پیشگیري کرده باشد.  از مح
. مرد در مقایسه با زن، غیرتمندتر است. مرد نگران آن است کـه مبـادا کسـی پـیش از او،     6

ویـل، دورانـت، زنش را تصرّف کرده باشد، ولی این نگرانی و اضطراب در زن کمتـر اسـت. (  
پرستی برخی مردان ) وقتی که غریزه غیرت با آگاهی مرد از خصلت شهوت136فلسفه،لذّات

یابد و به همین دلیل خارج شدن زن از خانه، به ویـژه در  گردد، نگرانی او افزایش میهمراه می
هاي جوانی براي شوهر، تشویش عمیقی را به دنبال دارد وتأکید مدیریت مرد بـر رفـت و   سال

شود.  آمدهاي زن از خانه، اینگونه توجیه می
تفریط در غریزه غیرتمندي، اسباب کنترل و عفاف زن و نیز توجه به جا و بدور از افراط و

اصالح روابط و مناسبات اجتماعی را به دنبال دارد و بخشـی از انحرافـات جنسـی در فضـاي     
عمومی را کاهش خواهد داد. 
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هاي جنسیتی زن ب. ویژگی
ار . زن در کنار لطافت و جاذبه ظاهري، از لطافت روحی و رقّت قلـب بیشـتري برخـورد   1

هـاي اسـالمی بـه ایـن     گـردد. در آمـوزه  است. زودتر از مرد هیجانی شده، اسیر احساسات مـی 
من شأن النساء الرقّـۀ و الجـزع   «فرماید: می(ع)ویژگی زن توجه خاصی شده است، امام سجاد

حالت زنان، نازك دلی و آشکار نمودن غم در گرفتاري هاست که در نتیجـه  » فلم تملک نفسها
)45/2بحاراالنوار،رود (ر از دست میآن، اختیا

نویسد: در زن قدرت عقل، ناقص است، زیرا عاطفه قدرتمنـدش او را بـازي   خانم المبر می
) زن به دلیـل زودرنجـی شـدید کـه     130زن،شناسیروانبرمقدمهمجتبی،هاشمی،دهد، (می

ونت مرد نگران است، بـه  گیرد، به همان اندازه که از خشالبته از لطافت روحی او سرچشمه می
عالقه و حمایت او نیاز دارد و در پی تسخیر دلِ اوست و اظهـار محبـت او را جـزء خـاطرات     

دهد. فراموش ناشدنی خود قرار می
قـول «رود (در بیانی از پیامبر آمده است: اظهار دوستی مرد به زن، هیچگـاه از یـاد او نمـی   

)، امام علـی در ایـن بـاره    5/569کافی،کلینی،»ابدااقلبهمنالیذهباحبکانّى: للمرأةالرجل
اربعینالحبتکتمالمرأة«دارد. (فرمایند: زن تا چهل سال، اظهار دوستی را در دلش نگاه میمی
)20/291البالغه،نهجشرحالحدید،ابیابن»سنۀ

لب مـرد را  خواهد قنویسد: زن میشهید مطهري در مقام تحلیل آثار تربیتی عشق به زن می
در اختیار داشته باشد و مرد حامی و مدافع او باشد... عالقه و محبت اصیل و پایدار زن، همـان  

آید، از این رو عالقـه  است که به صورت واکنش به عالقه و احترام مرد نسبت به او، وجود می
مـرد قـرار   زن به مرد، معلول عالقه مرد به زن است... طبیعت، کلید هر دو طرف را در اختیـار 

)299-249اسالم،درزنحقوقنظاممطهري،داده است. (
هاي جنسیتی زن است و بـر همـین روال اسـت کـه     . عالقه به مادر بودن از دیگر ویژگی2

شـود کـه رنـج    یابد. این عالقه ذاتی موجب میجریان حیات انسانی و بقاي نوع بشر تداوم می
اد و تربیت فرزند تحمل پذیر گردد. بارداري، زایمان، شیردهی و مراقبت نوز

و «گویـد:  هـاي او مـی  قرآن به قصد احترام به مادر و تقدیس حس مادري و یادآوري رنـج 
وهنٍ و فصالُه فى عامینِ أَنِ اشْکُرْ لى و لوالدیک إِلَىأُمه وهناً علىحملَتْهبِوالدیهوصینَا الْإِنْسانَ

) و انسان را نسبت بـه پـدر و مـادرش سـفارش کـردیم، مـادرش او را در       14: لقمان» (الْمصیرُ
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هاي مضاعف حمل کرد و او را دو سال شیر داد که سپاسـگزار مـن و   دوران حاملگی و ضعف

پدر و مادرش باشد که بازگشت به سوي من است.  
مله نقش مادري است. ها و از جهاي حوزه خانواده گمگشتگی نقشاز جمله آسیب

. عالقه مندي به آرایش، زیبایی و تجمل، سومین موهبت فضیلتی زن است. قرآن در ایـن  3
رُ مبِـین  الْخصامِمنْ ینَشَّؤُا فى الْحلْیۀِ و هو فى«فرماید: باره می آیـا کسـی را   18: زخـرف (»غَیـ (

ست.  دهند که در زیور پرورش یافته اشریک خدا قرار می
تجمل گرایی که به طور طبیعی مورد عالقه زن است، گاه توسـط زنـان بـه افـراط کشـیده      

سپرند. از ایـن رو علـی   شود و تمام استعداد و وجود خویش را به طور انحصاري به آن میمی
) عقل زنان، در زیبایی ایشان است.  228امالی،،بابویهابن». (عقول النساء فى جمالهنّ«فرمود: 
شناسـد و  ن، حس تجمل گرایی زن را در محیط زندگی خانوادگی، کامال به رسمیت میقرآ

شود، مشروط هاي هنري میبه برکت آن خشکی و یکنواختی زندگی تبدیل به طراوت و جاذبه
به آنکه از مرز قناعت و کفاف خارج نشود و به دره اسراف و تبذیر سقوط نکند. عالوه بـر آن،  

هـا  ان قرار نگیرد وتعادل نظام خانواده و جامعه را دستخوش تندباد هوسدرمعرض دید نامحرم
و شهوات نکند. 

ارضاي نیازهاي جنسی در فضاي ازدواج، زمینه کاهش ستم و انحراف جنسی
تأمین نیازهاي جنسی، از کارکردهاي اصلی نهاد خانواده، در طول تاریخ بوده است. البتّه بـا  

اره بین نیازهـاي جنسـی مـردان و زنـان مطـرح اسـت، در بیشـتر        هایی که هموتوجه به تفاوت
وآبـوت جوامع، ارزش گذراري کمتري نسبت به لذّت جنسـی زنـان صـورت گرفتـه اسـت.(     

) در کشورهاي غربی، حتی تا اوایل قـرن بیسـتم ایـن تصـور     135زنان،شناسیجامعهواالس،
تنهـا مـردان سـایق کنتـرل ناپـذیر      برنـد و حاکم بوده که زنان از آمیزش جنسی هیچ لذتی نمی

کننـد کـه   ) فمنیستها، چنین وانمود مـی 25جنسیتی،هايتفاوتواسالمحسین،بستان،دارند.(
شود، مگـر زمـانی کـه بـه     میل جنسی زنان معموالً مسکوت گذارده شده یا نابهنجار قلمداد می

Ramazanagla, Feminism and the: ازنقـل بـه همـان عنوان مکمل نیازهـاي مـردان باشـد. (   

Cantradictions of Oppression, P64(
ترین حق شوهر بـر  شود که حق بهره مندي جنسی از همسر، مهمدر منابع اسالمی گفته می
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شـود از قبیـل بـودن زن و    زن بوده و با استثناي برخی موارد خصوصا آنجا که موجب ضرر می
کن مقدس ماننـد مسـاجد و بـودن زن در    شوهر در حالت احرام یا روزه واجب، حضور در اما

حال حیض و نفاس، معموالً محدودیت قابل توجهی براي این حق در نظـر گرفتـه نشـده و در    
صورت عدم ارضاي آن از سوي همسر، ابزارهاي قانونی مانند ترك انفاق، و احیاناً تنبیه روحی 

داده شده است.  یا بدنی (با شرائطی خاص) براي استیفاي آن در اختیار شوهر قرار 
همچنین ارضاي جنسی مرد، صرفاً در قالب الگوي تک همسري پیش بینی نشده، بلکـه بـا   

اي براي آن در نظر گرفته شـده اسـت.   تجویز تعدد زوجات و نیز ازدواج موقّت، دامنه گسترده
ر مندي جنسی زن از شوهر در کانون خـانواده، دیگـ  البته براي زنان چنین نیست. یعنی جز بهره

باشد. امکان چند شوهري و ازدواج موقت، همزمان با پیوند ازدواج، نمی
الف. حق جنسی شوهر

شود. یعنی زن باید امکان بهره گیري این حق در اصطالح فقهاء، با تعبیر حق تمکین یاد می
جنسی را براي شوهرش بدون هیچگونه محدودیت زمانی یا مکانی (به غیر از مـوارد اسـتثناء)   

ترین دلیل این حق، تصریح بـه آن  ) مهم8/439االفهام،مسالکثانی،شهید: ك. رسازد. (فراهم 
فَعظُوهنَّ و اهجرُوهنَّ فى الْمضاجِعِ نُشُوزهنَو اللَّاتى تَخافُونَ«در برخی آیات و روایات است. 

) این آیه این حق را به شوهر داده 34: نساء(»سبِیالفَإِنْ أَطَعنَکُم فَال تَبغُوا علَیهِنَّ -و اضْرِبوهنَّ
هاي سه گانه موعظه، قهر کردن و تنبیه بـدنی  به شیوه» عدم طاعت«است که در برابر نشوز زن 

هشدارآمیز توسل جوید که از مصادیق قطعی نشـوز زن، خـود داري از تمکـین جنسـی زن در     
د نیز لزوم تمکین جنسی زن را مطرح کرده برابر تمایل و درخواست شوهر است. روایات متعد

تطیعهان: لهافقال؟المرأةعلىالزوجحقمااهللارسولیا: فقالتالنبیالىامرأةجائت«است. (
حاجتـه الىتجیبهان: «دیگريروایتنیزو»قتبعلىکانتانونفسهاالتمنعهو... التعصیهو
)14/112عه،الشیوسایلعاملی،حرّ»قتبعلىکانتانو

هـاي  هـاي واگیـردار یـا کاسـتی    همچنین شوهر این امکان را دارد که اگر با برخی بیمـاري 
توانـد عقـد   هاي تناسلی، بهره گیري جنسی براي شوهر مقدور نشـود، مـی  جسمی زن در اندام

بـدین  )599ــ 593التـدلیس، والعیـوب ابـواب از1،2،3بـاب همان،ازدواج را فسخ کند. (
اسالم حق جنسی مرد را به رسمیت شناخته است.  ترتیب
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ب. حق جنسی زن 
در اسالم حق همبستري و نیز حق طالق در اختیار شوهر است. علی (ع) در مورد زنی کـه  
در عقد ازدواج شرط کرد که حق همبستري و طالق در اختیار خودش باشد و مهریه را هم بـه  

بر خالف سنّت پیامبر (ص) از حقّـی کـه از   شوهرش پرداخت کرده بود، حکم کرد که این زن
آنِ او نبوده، برخوردار شده است، لذا حضرت، مهریه را بر عهده شوهر و همبستري و طالق را 

)15/41نیز در اختیار او قرار داد. (همان، 
توان با توجه به دالیلی حق جنسی زن را نیز اثبات نمود:  اما اجماالً می

اش (به دلیـل نـاتوانی یـا خـودداري     ن به ادعاي محرومیت جنسیالف: روایاتی داریم که ز
کند و حضرت براي اینکه مـرد از ایـن اتهـام تبرئـه     شوهر از ارتباط جنسی) به امام مراجعه می

)ایـن رسـیدگی قضـایی بـه     547همـان، نماینـد. ( شود، او را محکوم بـه سـوگند خـوردن مـی    
دادخواست زن، نشانه حق جنسی اوست.  

کند: شوهر نباید بـدون عـذر شـرعی، ارتبـاط جنسـی بـا       تی داریم که تصریح میب: روایا
همسرش را بیش از چهار ماه ترك کند. ازجمله صفوابن یحیی از امام رضا(ع) پرسید: آیـا اگـر   
شوهر نه به انگیزه ضرر رساندن، بلکه به دلیل غم و مصیبتی که به آنان وارد شده، از ارتباط بـا  

کند، گنهکار است؟ حضرت فرمود: مدت چند ماه یا یکسال خودداري میهمسر جوان خود به 
)14/100همان،اگر چهار ماه از او کنارگیري کند، پس از آن گناه کار خواهد بود. (

تواند این مطلب را اثبات کند از جمله قاعده حرمت اعانت بر ج: برخی قواعد فقهی نیز می
) چه اینکه اگر خودداري شوهر از ارضاي نیـاز  2: مائده(»مِ و الْعدوانِو ال تَعاونُوا علَى الْإِثْ«اثم 

جنسی زن، به وقوع زن در گناه منجر شود، مصداق اعانت بر گناه است و همچنین قاعده نفـی  
) و نیـز ادلـه نهـی از منکـر و     12/362الشـیعه، وسـایل عـاملی، حـرّ ضرر و ضرار در اسـالم ( 

ذینَ آمنُـوا قُـوا      «ز گناه همسر و فرزندان بر طبق آیه: مسئولیت شوهر در جلوگیري ا ا الـَّ هـیـا أَی
کُمأَنْفُسیکُملأَه 6: تحریم(»ناراًو (

رفتار جنسی و نابهنجار 
رفتار جنسی نابهنجار به نظر نگارنده، هرگونه ارتباط جنسی اسـت کـه بـه منظـور ارضـاي      

و مرد باشد یا در قالب ازدواج، اما بدون رعایـت  جنسی و خارج از محدوده ازدواج شرعی زن
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مرزها و آداب شرعی باشد. 
رُ ملُـومینَ    حافظُونَ إِلَّا علىلفُرُوجِهِمهمو الَّذینَ« غَیـ مفَـإِنَّه ممانُهأَی لَکَتما م أَو واجِهِمأَز

).7ـ5: مومنون».(نوراء ذلک فَأُولئک هم العادوفَمنِ ابتَغى
کننـد. جـز بـا    هـا محافظـت مـی   (مؤمنان کسانی هستند که... ) و بر دامن خود از آلـودگی 

کنند، که در این ارتباط مالمتی بر آنهـا  همسران خود یا کنیزان خویش ارتباط جنسی برقرار نمی
نیست و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند. 

ي جنسی تمایالت و رفتارهاي جنسی غیرطبیعی و انحرافی اسـت کـه بـه هـر     هانابهنجاري
رسـاند و او را از تعـالی   اي، به سالمت جسمانی، روانی، معنوي و اجتماعی فرد آسیب میشیوه

)299حدیث،وقرآنمنظرازجنسیتربیتفقیهی،دارد. (و رشد انسانی، باز می
پردازیم:جنسی با توجه به نظام خانواده میهاياینک به برخی از مهمترین نابهنجاري
الف. زندگی مشترك بدون ازدواج 

ها وجود دارد و در همـه جوامـع،   ها و مکاناي است فراگیر که در همه زمانازدواج، پدیده
رود. با وجود این همراه با آزادي وسیع روابط میان زن و راه اصلی تشکیل خانواده به شمار می

هاي نوین، ها و فن آوريهاي اخیر در جوامع غربی پدید آمده و از طریق رسانهمرد، که در دهه
فرهنگ سازي جهانی گردید، نوع دیگري از روابط کم و بـیش پایـدار بـین زن و مـرد در ایـن      
جوامع رواج یافت و آن عبارت از همخانگی یا زندگی مشـترك یـک زن بـا یـک مـرد بـدون       

زوج زندگی مشـترك بـدون   439000در آمریکا 1960سال ازدواج است. بر حسب آمارها، در 
of the Censusرسـید ( 4236000ایـن رقـم بـه    1999اند در حالی که در سـال  ازدواج داشته

www. U. S. Bareau  .که بر طبق آمارها همچنان افزایش داشته است (
سـالگی بـه   39تـا  20از زنـان غیرشـوهر دار واقـع در سـنین     %20در انگلستان نیز تقریبا 

)Allan an crow. 2001, P63اند. (همخانگی روي آورده
آورند، از بچـه دار شـدن خـودداري    از سوي دیگر، اغلب کسانی که به همخانگی روي می

شوند. کنند، ولی همواره عده قابل توجهی از آنان بچه دار میمی
دیـان الهـی، از دیـدگاه    بی تردید الگوي همخانگی، به دلیل مخالفت با اصول مسـلّم همـه ا  

اسالمی نیز هیچ گونه مشروعیتی ندارد. این الگو، به هـیچ روي بـراي بـروز عواطـف اصـیل و      
عمیق بین زن و مرد و پرورش صحیح فرزندان به عنوان اهـداف مهـم ازدواج، زمینـۀ مناسـبی     
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ا کـه ایـن   هاي اصلی آن اسـت. از آنجـ  آورد. چرا که بی ثباتی و ناپایداري از ویژگیفراهم نمی

انجامد، میان زوجین الفت و محبت و دلبستگی از نوع دلبستگی رابطه معموالً مدتی به طول می
باشد، آید. دلبستگی که همراه با انحصار طلبی نسبت به شریک جنسی میزناشویی به وجود می

دي بـه زنـدگی مشـترك خاتمـه       ولی آنجا که شریک جنسی هر زمان خواست، بدون هیچ تعهـ
دهد، هر دو طرف همواره در حالت اضطراب و نگرانی و بدبینی نسـبت بـه یکـدیگر بسـر     می
برند و احساس رضایت عاطفی از روابط خویش، بسیار کمتر از احساس رضـایت در میـان   می

بسـتان، ازنقـل بـه .Cunningham and Antill. 1995زن و شوهرهاي ازدواج رسـمی اسـت. (  
)59نواده،خاشناسیجامعهواسالمحسین،
توان ازدواج موقت در اسالم را، الگویی از ازدواج دانست که ضـمن قـرار دادن ارتبـاط    می

کنـد. ضـمن   جنسی در چهارچوب مشروع دینی، برخی کارکردهاي همخانگی را نیـز ایفـا مـی   
اینکه تعهدات این نوع ازدواج، کمتر از ازدواج دائم بوده و بر حسب تمایل و قـرارداد زوجـین   

واند از ارتباط جنسی مشروع برخوردار باشند.  تمی
ب. همجنس بازي 

بر طبق شریعت اسالمی، اگر مرد بالغ، عاقل و مختار، مرتکب چنین عملی شود و این عمل 
) 2/469الوسیله،تحریرخمینی،امامنزد قاضی اثبات گردد، آن شخص محکوم به مرگ است. (

لستان نیز تا اوایل قرن نوزدهم، مجازات چنین عملی در بسیاري از کشورهاي اروپایی مانند انگ
ترجمـه شناسی،جامعهآنتونی،گیدنز،شد. (هاي اخیر، جرم تلقّی میمرگ بوده و تا همین دهه

)207صبوري،منوچهر
ج. اختالل در ارضاي جنسی 

یکی از اهداف زوجین براي تشکیل خانواده و یکی از عوامل تثبیت نهاد خـانواده، ارضـاي   
مناسب نیازهاي جنسی است و هرگونه اختالل در تحقق آن فرایند ازدواج و خـانواده را دچـار   

کند. مشکل می
در بسیاري از جوامع معاصر، به ویژه در جوامع غربی، علی رغم تحـوالت متنـوعی کـه در    

ترین عنصر در تنظـیم  زمینۀ آزادي روابط جنسی به وقوع پیوسته است، خانواده همچنان اساسی
هـاي جنسـی از سـوي    شود و لذا، مشـاهدة کجـروي  و سالم سازي روابط جنسی محسوب می

یا دچار اختالفات شدید خانوادگی هستند، چنـدان دور  اند وافرادي که یا تشکیل خانواده نداده
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هایی همچون زناي با محارم، تجاوز جنسی به کودکـان، روابـط جنسـی    از انتظار نیست. پدیده
و انواع دیگر روابط جنسی نامشروع، آن هم توسط افراد متأهل، تـا حـدودي،   خارج از خانواده 

ریشه در اختالالتی دارند که زوجین را از ایفاي نقش خـود در زمینـه ارضـاي مشـروع غریـزه      
دارند. جنسی، باز می

بی تردید نقش جنسیت را نباید در ارضـاي جنسـی زوجـین از یـاد بـرد. مـردان بـر طبـق         
هـاي  دهند. به همین دلیل در کشـمکش تحقیقات، بیش از زنان به موضوع روابط جنسی بها می

زناشویی و حتی در موارد طالق، شکایت از رضایت بخش نبـودن روابـط جنسـی، معمـوال از     
جامعـه واسـالم حسـین، بسـتان، ازنقـل بـه .Goade, 1964: 97گردد. (سوي مردان ابراز می

)188خانواده،شناسی
هاي جنسی مرد از سوي همسر آشفتگی گویند رد درخواستهمچنین تحقیقات دیگري می

کند که احساس کنـد، دیگـر   زیاد مرد را به همراه دارد، در حالی که آشفتگی زن زمانی بروز می
اسالمحسین،بستان،ازنقلبه.Baron and Byrne, 1997: 308د. (محبوبیتی نزد شوهرش ندار

)189خانواده،شناسیجامعهو
نویسد: عالقه زن به مرد معلول عالقه مرد به زن و وابسته به شهید مطهري در این زمینه می

اوست. یعنی این مرد است که با بی عالقگی و بی وفایی خود نسـبت بـه زن او را سـرد و بـی     
کند. سردي و خاموشی عالقه مـرد، مـرگ ازدواج و پایـان حیـات خـانوادگی اسـت.       قه میعال

)316اسالم،درزنحقوقنظاممطهري،(
در نظام تنظیم روابط جنسی اسالم، به هر دو نکته یاد شده، یعنی اهمیـت ارضـاي جنسـی    

گذشـته از  هاي جنسی، به طور خاص توجه شده اسـت. اصوالًاسـالم   براي زنان و نقش تفاوت
اهتمام فراوان به ارضاي جنسی زنان در روابط زناشویی، در مواردي براي ایـن موضـوع جنبـه    
حقوقی قایل شده و مردان را موظّف به رعایت این حقوق کرده است (قـبال در ایـن زمینـه بـه     

وسـایل عـاملی، حـرّ : ك. رتفصیل مطالبی ارائه شده) همچنین تأکید بر لزوم مالعبـه جنسـی (  
دهد. اي است که توجه خاص اسالم به میل جنسی زن را نشان می) نمونه14/82عه،الشی

هاي اسالمی، اهتمام بیشتري نسبت به ارضاي جنسی مرد در قیاس با ارضاي ثانیا در توصیه
خواهد نیاز جنسی شـوهر خـود را در هـر    کنیم. اسالم از زن مسلمان میجنسی زن مشاهده می

ضاي آن کوتاهی نکند و تمکین جنسـی وي را یـک تکلیـف شـمرده     حال جدي بگیرد و در ار
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است و حتی در برخی روایات سفارش شده، نباید زنان نماز را طوالنی کننـد، در هنگـامی کـه    

)14/117الشیعه،وسایلعاملی،حرّ: ك. رمرد تقاضاي ارتباط جنسی دارد. (
د. آزار جنسی زنان

جنسی، موضوع ستم جنسی است که هم قدمت از جمله موضوعات مرتبط با حوزه تربیت
شود.  رسد و هم انحاء و ابعاد گوناگونی را شامل میفراوان تاریخی دارد و به عمر انسان می

از مصادیق آشکار ستم جنسی، خشونت و آزار جنسـی در محـیط خـانواده، آزار و تجـاوز     
باشد.  جنسی بر ضد زنان می

رود. ) به طور مترادف به کار میSexمفهوم جنس () در مواردي باGenderمفهوم جنسیت (
در حالی که بسیاري از دانشمندان علوم اجتماعی، بین جـنس کـه داراي بعـد صـرفا سـائقی و      

شـوند.  طبیعی است و جنسیت که از ابعاد اجتماعی، فرهنگی برخوردار است، تمـایز قائـل مـی   
)905اجتماعی،علومالمعارفدائرةباقر،ساروخانی،(

این تمییز از سوي بسیاري از صاحب نظران فمینیست پذیرفته شده است. آنان معتقدند بـه  
هـاي آناتومیـک کـه زیـر     هاي محدود بین مذکر و مونث، به ویژه تفاوتاستثناي برخی تفاوت

شـوند،  هاي دیگر حیوانی نیـز یافـت مـی   گیرند و در گونههاي جنسی قرار میمجموعه تفاوت
هـاي  فرهنگـی دارد و لـذا در زمـرة تفـاوت    -ان و مردان، منشـأ اجتمـاعی  هاي زنسایر تفاوت

؛61ص،28شـماره زنان،مجلهفمینیسم،ازتلقیچهارآلسیون،جگر،گیرند. (جنسیتی قرار می
)475معاصرین،فمینستینظریه: ك. رهمچنین

لَ  علَىونَقَوامالرِّجالُ«اسالم در مقوله سرپرستی شوهر بر زن در آیه شریفه:  النِّساء بِما فَضـَّ
) ابعاد گوناگونی را مورد توجه قـرار  34: نساء(»بعضٍ و بِما أَنْفَقُوا منْ أَموالهِماللَّه بعضَهم على

هـاي طبیعـی زن و مـرد قوامیـت در     داده است؛ حمایت اقتصادي مرد از زن با مالحظه تفـاوت 
سرپرستی شوهر بر زن گرفته شده که البتـه بایسـتی تـوأم بـا     تفاسیر مرسوم به معنی ریاست و 

) برخی نیـز آن  2/315الکاشف،التفسیرمغنیه،: ك. رقسط و عدل و رعایت حدود الهی باشد (
وجاللآئینهدرزنآملی،جوادياند (را به معنی تکلیف و مسئولیت شوهر در برابر زن دانسته

)366جمال،
با مردان، خواه آن را واقعیتی بیولوژیـک و غیـر قابـل تغییـر     ضعف جسمی زنان در مقایسه
هاي ویژه زنانه مثل حاملگی، قاعدگی و پرورش فرزند بدانیم، بدانیم و خواه منشأ آن را فعالیت
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کند که نیاز به نگهبـان، پشـتیبان و   به طور قهري شرائط پیچیده و سختی را براي زنان ایجاد می
هاي جسمانی و نیز مالی که ره آورد کـار اقتصـادي   اسطه توانمنديباشد و مردان به وحامی می

باشند.  باشد، مأمور به مراقبت و حمایت میمی
دهد که با تأکیـد بـر   این حق سرپرستی، از نوعی خدمت و پاسداري حریم خانواده خبر می

عنصر اخالق و تربیت انسانی، پیراستۀ از ستم و ظلم خواهد بود.  
ی فراوان به مردان دربـاره معاشـرت نیـک بـا زنـان در حـریم خـانواده و        هاي اخالقتوصیه

) وجـوب نگهـداري   233: بقرهرعایت حقوق آنان، مثال حرمت ضرر رساندن به مادران شیرده (
)، حرمـت  229: بقرهتوأم با رفتار شایسته یا طالق توأم با نیکی و احسان در مورد زنان مطلقه (

20: نسـاء )، حرمت تصاحب اموال زن بدون رضایت او (6: قطالضرر رساندن به زنان مطلقه (
) لـزوم تـأمین پوشـش    222: بقـره )، اجتناب از تقاضاي ارتباط جنسی در دوران حـیض ( 21-

)، تلویحـاً داللـت دارد کـه اسـالم ریشـه بسـیاري از       233: بقرهکافی و مناسب براي همسران (
داند. ایمانی مردان میهاي اخالقی وهاي وارد شده بر زنان را کاستیستم

تواند در کـاهش سـتم جنسـی بـر زنـان مـؤثر باشـد:        عامل ایمان و اخالق به دو شکل می
نخست، از راه کنترل درونی مردان و بازداشتن ایشان از پایمال کردن حقوق زنان، دوم از طریق 

ستمدیدگی و کنترل درونی زنان و بازداشتن آنها از ایجاد شرایطی که ممکن است در نهایت به
واسـالم دیدگاهازجنسیستمونابرابريحسین،بستان،تجاوز به حقوق خود آنان بیانجامد. (

)90فمنیسم،
همچنین کنترل بیرونی، از طریق نهاد حکومت و قانون بر پدیده ستم جنسـی اثـر شـگرفی    

گذارد. نظـارت اجتمـاعی و احسـاس مسـئولیت حاکمیـت و مـردم در برابـر سـتم جنسـی         می
تواند، سپر فرهنگی و اجتماعی بی نظیري در سطح اجتماع ایجاد کند. اسالم با تأکیـد فـوق   می

اي را بـه آحـاد   العاده بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر، نگرش جمع گرایانه فـوق العـاده  
دهد. مردم می

)Prostitution)و روسپیگري (Adultery. زنا (ه
هاي جنسی، آمیزش جنسی زن و مـردي اسـت کـه بـا هـم      اريترین انواع نابهنجاز قدیمی

ترین گناهان کبیره شمرده شـده اسـت و از آنجـا    اند که از بدترین و زشتپیوند زناشویی نبسته
که مفاسد دنیایی زیادي بر آن مترتب است، مجازات سنگینی هم براي آن ذکـر شـده اسـت. از    
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با شمشیر کـه در کتـب فقهـی و مقـررات     حد یک صد تازیانه تا رجم (سنگسار شدن) و زدن

)الحدودباب،2جالوسیله،تحریرخمینی،امام: ك. رجزایی ذکر شده است. (
این انحراف انواعی دارد از جمله؛ زنـاي محصـنه (زن شـوهر دار یـا مـرد زن دار) و غیـر       

چند دفعه و یـا  محصنه، با محارم و با غیر محارم، به عنف (احبار و زور) و یا به اختیار، یک یا 
یک کار دائمی و به عنوان شغل یا عادت تحت عنوان روسپی گري و... 

ل زنـا،      قرآن کریم تأکید دارد که به زنا نزدیک نشوید. یعنی حتی از مقـدمات آن مثـل تخیـ
کننـد،  هاي حرام که زمینه سازي زنا میتصویرگري جنسی، ارتباطات کالمی شهوت آلود و نگاه

شمرد. یعنی گناهی که زشتی آن کامال آشکار اسـت.  ن زنا را جزء فواحش میاجتناب کنید. قرآ
) 32: اسراء(»إِنَّه کانَ فاحشَۀً و ساء سبِیلًاو ال تَقْرَبوا الزِّنى«

شود، شـش پیامـد اسـت. سـه تـا در      فرماید: عوارضی که دامنگیر زناکار میامام باقر(ع) می
ا در زندگی معنوي و اخروي، اما عوارضی که زنا در زنـدگی  زندگی اجتماعی و دنیایی و سه ت

دنیایی به دنبال دارد: از بین رفتن اعتبار و آبروي اجتماعی، ابتال به فقر و بیچـارگی و کوتـاهی   
آیـد: غضـب و خشـم پروردگـار،     عمر است، و عوارضی که در آخـرت بـراي فـرد پـیش مـی     

)20/309الشیعه،وسایلعاملی،حرّحسابرسی بد و زندگی دائمی در آتش جهنم است. (
هاي کثیف، گذرانند و یکی از تجارتامروزه برخی با این رفتار نابهنجار زندگی خود را می

خرید و فروش زنان است، سوگمندانه در برخی از کشورها، بخش قابل توجهی از اقتصاد و در 
باشد.  آمد، وابسته به مراکز فساد و خود فروشی زنان می

هـاي خطرنـاك جسـمانی همچـون سـوزاك،      راف جنسی زنا، عالوه بر بروز بیماريدر انح
هاي مقاربتی، درد مفاصل و استخوان، ناتوان سازي تمام ارگانیسم بـدن  سفلیس، ایدز و بیماري

هاي اخالقی، ناامنی، تعدي به حقوق زنان و دختـران، فروپاشـی نظـام    و اختالط انساب، بحران
از موقعیت زن در جامعه و دوري از رحمـت الهـی و عواقـب دنیـوي و     خانواده، سوء استفاده 

روسـپیگري، مسـاله واسـالم نظـام ابراهیم،سروستانی،شفیعیآید. (اخروي دیگر نیز پدید می
133(

هاي جنسی در فضاي ازدواجآموزش
هـاي جنسـی   از جمله مهمترین راه کارهاي پیش گیري و کنترل انحرافات جنسی، آمـوزش 
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وري جنسی نیست، بلکه ارائه هـر  هاي بهرهالبته مقصود از آموزش جنسی، صرفا تکنیکاست. 
نوع دانش و نگرش به شخص در موضوعات جنسی متناسب با اقتضـاءات دوران رشـد او، بـه    
منظور تأمین سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي وي را آموزش جنسی گویند. بر ایـن  

هاي مربوط به هویت جنسی، نقش جنسی، نیازهاي جنسـی،  زشاي از آمواساس طیف گسترده
شناخت کارکردهاي اعضاي جنسی، رفتارهاي درست جنسی، انحرافات و اختالالت جنسـی و  

تخصـص -علمـی مجله: ك. رشود (هاي دینی درست در هر موضع را شامل میموضع گیري
تربیـت حافظ،ثابت،؛115ـ108ص،1380خردادسوم،شمارهدهم،سال،42شمارهمعرفت،
) 60صجنسی،رفتاروانگیزهجوان،علی،اسماعیلی،؛171ـ168صاسالم،درجنسی

اسالم در این زمنیه داراي دیدگاه اعتدالی است. ضرورت طرح و آموزش مسائل جنسی در 
چهارچوب اخالق و شریعت متناسب با نیازهاي هر مقطع سنی و با رعایت ادب و هنجارهـاي  

ماعی، مورد توجه و تأکید اسالم است. اجت
اي و بـا  قرآن کریم که مهمترین منبع معرفتی، تربیتی و آموزشـی ماسـت، بـا ظرافـت ویـژه     

رعایت ادب و ضمن بهره گیري از فصاحت و بالغت به مسائل عمده جنسی، بدور از تحریک 
زایی و شهوت آفرینی اشاره کرده است.  

فَلَما تَغَشَّاها حملَت حملًـا خَفیفـاً   «فرماید: فت خاصی میدر مورد حضرت آدم و حوا با لطا
رَّتفَمبِها أَثْقَلَترِین، فَلَمنَ الشَّاکحاً لَنَکُونَنَّ متَنا صالنْ آتَیما لَئهبر ا اللَّهوع189: اعراف» (د(

جود آن به کارهـاي خـود   سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت که با و
داد و چون سنگین شد، هر دو از خداوند خواستند: اگر فرزند صالحی به مـا دهـی، از   ادامه می

شاکران خواهیم بود.  
در قرآن، داستان باردار شدن حضرت مریم به وسیله نفخ فرشته و به دنیـا آمـدن حضـرت    

و روابـط زن و شـوهر، احکـام    عیسی، داستان بارداري حضرت موسی، آیاتی درباره زنا، لـواط  
غسل و تیمم، آمیزش جنسی، انحراف جنسی، مراحل رشد جنین، احتالم، جنابت، نطفه، رحـم،  

؛187،22،223،237: بقـره ؛5: حج: ك. رزایمان، حیض و نفاس و... سخن گفته شده است. (
: نبا؛22: واقعه؛80: اعراف؛2،14: نور؛32: اسراء؛15: احقاف؛5،7،12،13: مومنون؛2: دهر
) اما هرگز حـریم حیـا و عفـاف و اخـالق آسـیب ندیـده اسـت و از هـر گونـه          21: روم،33

انجامد. ها به رفتارهاي جنسی ناسالم و نامشروع نمیبدآموزي برکنار است و این آموزش
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هاي جنسی اسالمی، همگام با مراحل رشد جنسی تدریجی است تبصره دیگر اینکه آموزش

هـاي جنسـی اسـالمی،    شود. آمـوزش هنگام نیاز وارد زندگی نوجوان، جوان و زوجین میو به 
شـود.  شود و بـه همـان مقـدار بسـنده مـی     سطح بندي شده و متناسب با نیاز هر دوره ارائه می

مسائل بلوغ در دوران شروع طوفان غرایز و مسائل آمیزش جنسی و روابط رضایتمندانه جنسی 
شود. شـتابزدگی و جلـو انـداختن یـا غفلـت و تـأخیر ایـن        واج ارائه میزوجین، در آستانه ازد

تواند اثرات زیانباري را بر سالمت و کمال جنسی و شخصیت همه ها از هنگام نیاز، میآموزش
جانبه مخاطب داشته باشد. 

دهد که مباحث جنسی در کتب بررسی روند گذشته نظام آموزشی و تربیتی کشور نشان می
هاي اختصاصی زوجین در آستانه ازدواج، مغفول واقـع  هاي عمومی و آموزشزشدرسی و آمو

شده است. نوجوان همزمان با بلوغ خویش، با طوفانی از احساسات و تمایالت و تحریکات در 
کند، اما نـه در مدرسـه و خانـه و حتـی     شود. مسأله احتالم را مشاهده میدورن خود مواجه می

هاي مواجهـۀ الزم و تربیـت اخالقـی و روان    عات مناسب و روشتعلیمات دینی مساجد، اطال
شود. همچنین در جوانی که تمایالت جنسی او شـدیدتر  شناختی و دینی مفیدي به او ارائه نمی

مندي نامشروع از تمنیات جنسی، زمینـه لغـزش بیشـتري فـراهم     شود و احیاناً با امکان بهرهمی
بینـد. حتـی در   مت اخالقی خـویش را آمـوزش نمـی   شود، به درستی راه کنترل و حفظ سالمی

هـاي جنسـی بـرایش فـراهم اسـت،      هنگام ازدواج که امکان طبیعی و شرعی تـأمین نیازمنـدي  
شود. هاي شرعی و اخالقی و آداب روابط جنسی براي او به درستی تبیین نمیمرزبندي

راوانی در اخـتالالت  هاي جنسی، سهم فکنند که عدم آگاهیهاي گوناگون اثبات میمشاوره
پـژوه، بـه و انحرافات جنسی و اختالف زوجین و نیز نارضایتی زوجین از روابط جنسی دارد. (

فقیهی،: ازنقلبه. جنسیتربیتوتعلیمچگونگیوجنسیآموزشاهمیتهمکاران،واحمد
)104جنسی،بهداشتوخانوادهمشاوره

نابع مربوطه در جوامع گوناگون، کـامالً متفـاوت و   ها و مربیان و مالبته رفتار آموزشی رسانه
باشـد. بـی تردیـد    تحت تأثیر ایدئولوژي و مکتب فکري آن جوامع، داراي افراط و تفـریط مـی  

توانـد مخـاطرات فراوانـی را    ورود مقوله مسایل جنسی به برنامه درسی کودکان و نوجوانان می
-بدون توجـه بـه نیـاز بالفعـل آنـان     -درقم زند و آموزش فراگیر جنسی به همه اقشار و افرا
اسباب انحرافات و اختالالت جنسی متعددي گردد. 
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درآمـوزش نقـش اپیـدمیولوژیکی بررسـی اکبر،علیمنصوریان،: ك. ربر طبق تحقیقات (
بـه مشاوره،مراکزبهمتأهلمراجعیندرجنسیرضایتمنديوجنسیپرخطررفتارهايکاهش

هـاي  ) آمـوزش و مشـاوره  120جنسـی، بهداشـت وخانوادهمشاورهی،نقعلیفقیهی،: ازنقل
تواند باعث افزایش رضایتمندي جنسـی  فردي و گروهی به موقع، خصوصاً در اوایل ازدواج می

آمد و نتیجه آن و کاهش اختالالت، انحرافات و رفتارهاي پرخطر جنسی در جامعه گردد که پی
نسی زوجین خواهد شد. هاي ججلوگیري از نارضایتی در ارتباط

نفـره زنـان متأهـل کـه تحـت ایـن       100جدول زیر تغییر اختالالت را در بین گروه نمونه 
کند: اند، قبل و بعد از آموزش گزارش میها قرار گرفتهآموزش

بعد از آموزشقبل از آموزشنوع اختالل و انحراف در شرایط خاص
رابطه جنسی با غیر همجنس

جنسرابطه جنسی با هم
خودارضایی جهت ارگاسم

مشکل در برقراري ارتباط جنسی
رسیدن به اوج لذت جنسی به صورت هماهنگ با هم

رضایت از عمل جنسی با همسر
اختالل در ارگاسم یا انزال

عدم تهییج جنسی
عدم توانایی در لذت بردن

اختالل در نعوظ شوهر
انزال زود رس شوهر

100
5

62
76
10
21
79
23
30
21
70

27
1
7

17
72
83
23
4
6
5

15
هاي مربوط به حقوق جنسی است. هاي جنسی، آموزشاز دیگر تاکیدهاي اسالم به آموزش

آیند و همگی در ارتبـاط بـا   هایی است که پس از ازدواج پدید میمنظور از حقوق جنسی، حق
ف به انجام لذت جنسی زوجین اند. هر یک از زوجین در برابر حقوقی که همسرش دارد، موظ

هایی است که در جهت لذت جنسی همسـرش بایـد انجـام دهـد. مهمتـرین حـق       دادن فعالیت
جنسی براي هر یک از زوجین، تمکین نسبت به همسر در نیازهاي جنسـی و پرهیـز از نشـوز    

) ایـن حـق را   104/52بحـاراالنوار، مجلسـی، ؛128و34: نسـاء است. آیات قرآن و احادیث (
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دانند. شامل مرد و زن می

هاي اسالمی به نکاتی چند تأکید دارد: هاي جنسی ویژه زوجین در آموزهمجموعه آموزش
الف. آمادگی روحی 

هاي رابطه جنسی سالم و مثبت، آمادگی روانی و آرامش معنوي است. ایـن  از جمله ویژگی
ـ اي سـالم را پدیـد مـی   کنـد و هـم نطفـه   آمادگی هم لذت مطلوب را فـراهم مـی   ذا در آورد. ل

اي کـه دغدغـه و تـنش آفـرین     هاي پیشوایان دینی، اجتناب از اضطراب و هرگونه زمینهتوصیه
باشد، سفارش شده است.  

فرماید: اگر مرد در حال آرامش و بدن غیرمضطرب، با همسرش نزدیکـی  امام حسن(ع) می
مجلسـی، ود. (شـ کند و فرزند آنها شبیه پدر و مـادرش مـی  کند، نطفه در رحم استقرار پیدا می

)61/359بحاراالنوار،
اي اسـت کـه اگـر زن، آرامـش     آرامش و آمادگی روحی در مباشرت بین زوجین بـه گونـه  

شـود و در مـرد نیـز اگـر آرامـش      نداشته باشد و مضطرب باشد، میل جنسی در او حاصل نمی
رت بـه  شـود، لـذا آمیـزش قبـل از مسـاف     روانی نداشته باشد، میل جنسی او به رکود کشیده می

فرمودند: در شـبی کـه   (ص)هاي روحی، نهی شده است. پیامبرواسطه تشتّت ذهنی و دلواپسی
قصد سفر داري، با همسرت آمیزش نکن که اگر در آن حال، نطفه فرزند منعقد شود، مال خود 

)3/553الفقیه،الیحضرهمن،بابویهابنرا در راه نادرست خرج خواهد کرد. (
سالمی به قصد قربت و ذکر الهی و نـام خـدا و داشـتن وضـو و پنـاه      همچنین در روایات ا

بردن به خداوند از شر شیطان هنگام آمیـزش تأکیـد شـده اسـت. امـام صـادق (ع) بـه نقـل از         
بسـم اهللا و بـاهللا اللهـم جنبنـى     «امیرالمؤمنین (ع) فرمود در هنگام آمیزش این دعـا را بخوانـد:   

) همچنـین آمـده   20/136جالشـیعه، وسـایل عـاملی، حرّ(» الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی
شود، بدون وضو با او نزدیکی نکن که فرزند شما کوردل است: هنگامی که همسرت حامله می

)644االمالی،،بابویهابنشود. (و خسیس می
آمادگی روانی در هنگام روابط جنسی بین زوجین، به عشق و عالقه به یکدیگر نیز بسـتگی  

هاي یکدیگر بیندیشند و در این باره ها و جذابیتکید شده است در این هنگام به ارزشدارد. تأ
گفتگو کنند و مبادا افکار زن و مرد دیگري را در این هنگام به ذهن خود راه دهند کـه در ایـن   

شـود.  صورت عالوه بر حرمت شرعی، اختالالت جنسی رخ داده، مشکالت جنسی فـراهم مـی  
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)پیامبر در این باره فرموده اسـت: بـا   107جنسی،رفتاروانگیزهجوان،علی،اسماعیلی،: ك. ر(
)2/552الفقیه،الیحضرهمنتخیل زن دیگري به جاي همسرت، با او نزدیکی نکن. (

ب. زمان و مکان  
هاي جنسـی زوجـین را بـه خـود اختصـاص داده      زمان و مکان، بخشی از روایات آموزش

ت دینی براي آمیزش مستحب و برخی مکروه شمرده شده است.  ها در ادبیااست. برخی زمان
در کتب آداب روابط جنسی، تأثیر رفتارهاي جنسی نامناسب در بروز مشـکالت جسـمی و   
روانی مؤثر دانسته شده و مواقعی که روابط جنسی به ویژه به منظور بچـه دار شـدن باشـد، بـه     

هاي اسالمی را تشـکیل  این آموزهطور مشخص ذکر شده است و آموزش آنها، بخش مهمی از
الطبرسی،؛20جالشیعه،وسایلحسن،بنمحمدعاملی،حرّ؛2جالفقیه،الیحضرهمندهد. (می

اخبـار عیـون علی،بنمحمد،)صدوقشیخ(قمیبابویهابناالخالق؛مکارم،فضلبنحسن
)....وحدیثوقرآنمنظرازجنسیتربیتنقی،علیفقیهی،؛2جالرضا،

هاي اسالمی وجود دارد. تأکیـد بـر اینکـه    اي در توصیهدرباره شرایط مکانی نیز نکات ویژه
ها حفـظ شـود و روح و روان   ترین روابط بشري، دور از دید دیگران باشد تا حرمتخصوصی

دیگران به آتش شهوت نسوزد. 
ر جایی انجام دهیـد  فرماید: هنگامی که قصد هم بستري با همسرتان دارید، دپیامبر اکرم می

شـوند و  کنند و از آنجا خـارج مـی  که مستور باشید، چرا که اگر اینگونه نباشد، مالئکه شرم می
متقـی شوند و اگر فرزندي میان شما باشد، براي شما، شریکی پیدا شده است (شیاطین وارد می

)16/343العمال،کنزهندي،
ا شرائطی که او صـداي زوجـین را   همچنین سفارش شده که از آمیزش در حضور کودك ی

شنود، خودداري کنند که در غیر ایـن صـورت زمینـه زنـا بـراي آن      در هنگام روابط جنسی می
)14/94الشیعه،وسایلشود. (کودك در دراز مدت فراهم می

ج. انگیزش آمیزشی در فضاي رابطه جنسی 
و بـه ارگاسـم (اوج   گـردد  شود، سپس تشدید مـی رابطه جنسی از مرحله انگیزش آغاز می

وقـرآن منظـر ازجنسیتربیتنقی،علیفقیهی،کند (رسد و بعد فروکش میرفتار جنسی) می
هاي متفاوت زن و مرد در این چهار مرحلـه، اهمیـت زیـادي در    ) توجه به حالت272حدیث،

یک رابطه جنسی سالم و مؤثر دارد. 
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شـود. از همـین   هم براي او تلقی مـی ابراز محبت و عشق به زن، از جمله عوامل انگیزشی م

وسـایل ؛ (»قول الرجل للمراء انى احبک ال یذهب من قلبهـا ابـدا  «فرمایند: روست که پیامبر می
رود.هرگز از دلش نمی» من تو را دوست دارم«) این سخن مرد به همسرش که 20/23الشیعه،

ند. در متون حـدیثی بـه   ها در مرحله انگیزش زن مؤثر هستهمچنین نوازش و انواع معاشقه
هـاي  تأثیر تحریکات بیرونی براي ایجاد امادگی زن تأکید شده است و عدم فراهم سازي زمینـه 

تحریکی، جفا به او نامیده شده است: از جمله امور جفاکارانه، این است که مردي با همسـرش  
)62/327بحاراالنوار،همبستر شود، ولی پیش از ان با او معاشقه ننماید. (

بر خالف مرد که تحریک پذیري آنی در رابطه جنسی دارد، گاه زن متاثر از حوادث روزهـا  
هاي پیش هم هست. و هفته

هاي خود را بشویید و موهاي خود را کوتاه کنید و مسواك بزنیـد و  فرمایند: لباسپیامبر می
کنـز ار شـدند. ( آراسته و پاکیزه باشید که قوم بنی اسرائیل چنـین نکردنـد، پـس زنانشـان زناکـ     

)6/640العمال،
هاي نامناسـب و  هاي اسالمی از انجام رابطه جنسی و آمیزش در موقعیتهمچنین در آموزه

اضطراب زا پرهیز داده شده است، از جمله پرهیز از آمیزش در موقعیت لزوم تخلیه شـکم کـه   
) 16/255مـال، العکنـز کنـد، ( هاي جسمانی، مشکالت روانی نیـز فـراهم مـی   عالوه بر بیماري

الفقیـه، الیحضـره مـن خودداري از سخنان غیرعاشقانه و صـمیمیت افـزا در هنگـام آمیـزش (    
الشـیعه، وسـایل ) ، ترك آمیزش در حال جنابت و حداقل داشتن وضو در ایـن حالـت (  2/552

) و پرهیز از افـراط در عمـل جنسـی.    253همان،) اجنتاب از آمیزش در حال ایستاده (20/139
)210الخالق،امکارم(

د. مرحله اوج لذت جنسی
اقدام به آمیزش، پس از آن است که زوجین زمینه کافی براي برانگیختگی یکدیگر را فراهم 
کنند، تأکید روایات اسالمی بر آن است کـه عمـل آمیـزش، خصوصـا بـدون برانگیختگـی زن       

زاري از ارتبـاط  صورت نگیرد، حتی اگر این زمان ببرد. چرا که فقدان ایـن مرحلـه موجـب بیـ    
شود.  جنسی، پرخاشگري، احساس ناراحتی عصبی از شوهر می

در بیشتر موارد زنان نسبت به مردان براي رسیدن به ارگاسم، به مدت زمـان بیشـتري نیـاز    
دارند و بایستی هماهنگی کافی بین مرد و زن در این رابطـه صـورت گیـرد و گرنـه منجـر بـه       
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شود و عمل جنسی براي او نوعی فداکاري تلخ به حساب یهاي عصبی حاد براي زن مناراحتی
هاي روانـی طـوالنی   اش عقدهکند و گاه نتیجهآید و عمال سخت و بی معنا برایش جلوه میمی

شود. از این رو در روایات سفارش شده که مرد به نیاز همسرش توجه داشته باشـد و  مدت می
بدون آمادگی کامل او، اقدام نکند. 

فرماید: هرگاه یکی از شما بخواهد با زنش نزدیکی کند، نباید او را بـه شـتاب   میامام علی
)20/118الشیعه،وسایلهایی دارند (اندازد، زیرا زنان هم نیاز

هاي جنسی بر بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی هم براسـاس  در مجموع تأثیر آموزش
هاي مـوردي، کـامالً قابـل اثبـات اسـت.      شهاي اسالمی و هم براساس تحقیقات و پژوهتاکید

تواند بـراي پیشـگیري از اخـتالالت جنسـی، کـاهش تعارضـات و افـزایش        آموزش جنسی می
هاي بیشتر بین زوجین و همکاري بیشتر ایشـان در حـلّ مشـکالت    رضایت جنسی و سازگاري

مشـاوره نقـی، علـی فقیهـی، : ك. رزندگی و بهبود کیفیت آن اثربخشی زیادي داشـته باشـد. (  
زوجـین زناشوییکیفیتبهبودبرجنسیآموزشتأثیربررسیمقالهجنسی،بهداشتوخانواده

)370اصفهان،شهر

راهکارهاي اسالمی براي کاهش انحرافات جنسی در فضاي زندگی زوجین
بخش قابل توجهی از انحرافات و اختالالت جنسی، مربوط بـه زوجـین اسـت و بـا آنکـه      

زهاي جنسی براي ایشان فراهم است، میزان نارضایتی، نـاامنی جنسـی، روابـط    زمینه ارضاي نیا
جنسی خارج از حریم خانواده، کاهش کارکردهـاي جنسـی رضـایتمندانه زوجـین، انحرافـات،      

هاي جنسی و جنایات مربوط به ایـن موضـوع تکـان دهنـده و بحـران آور اسـت. اسـالم        جرم
شود:  کرده است که اجماال بیان میراهکارهاي اصالحی را در این باره ارائه 

الف. ارضاي مشروع نیازهاي جنسی 
مهمترین راهبرد اسالمی براي کاهش انحرافات جنسی در فضـاي زنـدگی زوجـین، تـأمین     
مناسب و مشروع و پویاي این نیاز و البتـه اجتنـاب از انحرافـات و اخـتالالت خـود خواسـته       

موقّت و در موارد خاصی چند زنی، هـم موجـب   باشد. راهکارهاي جبرانی همچون ازدواج می
گردد.  ها و جنایات جنسی میهاي جنسی و به تبع جرمها و محرومیتکاهش انحراف
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ب. جامعه پذیري  
گیرد، اما نقـش یـادگیري   هاي درونی نشات میهاي جنسی نوعاً از خاستگاههرچند انحراف

هـایی  دهنـد کـه پدیـده   حقیقات نشـان مـی  یا جامعه پذیري را نیز نباید کم اهمیت تلقی کرد. ت
همچون خشونت و آزار جنسی یا انحرافات جنسی تا حد زیادي جنبه فراگرفتنی دارند. 

ها، کتاب هاي رسانهها و سریالها و هنجارهاي خانوادگی، فیلمتأثیر فرهنگ عمومی، ارزش
در سـوق یـافتن   و سایر عوامل فرهنگ ساز و نحوه مواجهـه دیگـران، پلـیس و حکومـت و...    

هاي جنسی، غیرقابـل انکـار اسـت. اسـالم بـا اینکـه در       جوانان و عموم جامعه به این کجروي
آموزش جنسی و ذکر مباحث جنسی در بیانات قرآنی وسیره گفتاري معصومان، جـدي و همـه   

باشد، اما در ادبیات جنسی، از تعابیر کنـایی بهـره گرفتـه، هـم مقصـود را منتقـل       جانبه نگر می
کند. بنابراین نقش کنترل و مراقبـت از فضـا آفرینـی    کند و هم از تحریک کنندگی پرهیز میمی

باشد. جنسی در عوامل محیطی بسیار مهم می
ج. اجتناب از اختالط جنسی 

نماید. هر چند ایـن  اسالم با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب به پرهیز از اختالط تأکید می
آفریند، اما این محدودیتی است که کـامال  و مردان محدودیت میفرهنگ تا حدودي براي زنان

بر پایه تفاوت طبیعی زن و مرد از نظر تمایالت جنسی مقرّر شده و یکـی از کارکردهـاي مهـم    
باشد. هاي جنسی به ویژه کاهش ستم جنسی به زنان میآن کاهش کجروي

ن فلسفه تشریع حجاب یا یکی جالب اینکه در قرآن کریم، جلوگیري از آزار جنسی به عنوا
اي پیامبر به همسـران و  فرماید: سوره احزاب می59هاي آن مطرح شده است. در آیه از فلسفه

هاي خود را بر خویش فرو اندازند که این کار براي آن کـه  دخترانت و زنان مؤمن بگو: جلباب
تر است.  ار نگیرند، مناسب(به عنوان زنان با ایمان) شناخته شوند و در نتیجه، مورد آزار قر

اما اینکه چرا حجاب به زنان اختصاص یافته و مردان به گونه زنان، ملزم به رعایت حجاب 
ها، مـرد شـکار اسـت و    ها و دلنیستند، در بیان شهید مطهري آمده است: از نظر تصاحب قلب

. میـل  زن شکارچی، همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مـرد شـکارچی  
شـود. در هـیچ جـاي دنیـا سـابقه      زن به خود آرایی، از این نوع حس شکارچی گري ناشی می

هاي تحریک کننده به کار ببرند. این زن است که به هاي بدن نما و آرایشندارد که مردان لباس
خواهد دلبري کند و مرد را دلباختـه و در دام عالقـه خـود اسـیر     حکم طبیعت خاصِ خود، می
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هاي مخصوص زنان است و دسـتور پوشـش هـم    لذا انحراف تبرّج و برهنگی از انحرافسازد. 
)88حجاب،مسألهمرتضی،مطهري،براي آنان مقرر گردیده است. (

شود، بلکه گسترة وسـیعی دارد کـه از   این راهبرد اسالمی در خصوص حجاب خالصه نمی
تـوان اهمیـت آن را   زنـان، مـی  هاي فراوان اسالم در مـورد چگـونگی ارتبـاط مـردان و     توصیه

)، حفـظ وقـار و   25: قصـص دریافت. سفارش زنان به حفظ حجب و حیا در هنگام راه رفتن (
)، ممنوعیت خلوت کردن بـا مـرد نـامحرم    32: احزابمتانت در هنگام سخن گفتن با نامحرم (

-30: نور)، ممنوعیت نگاه شهوت آلود مرد به زن نامحرم و بالعکس (14/132الشیعه،وسایل(
) و ممنوعیـت  14/174الشـیعه، وسـایل )، کراهت اختالط زنان و مردان در اماکن عمـومی ( 31

) همـه از جملـه مـوارد    170همـان، تماس فیزیکی مرد با زن نامحرم جز در موارد اضـطراري ( 
باشد.  همین راهبرد اسالمی می

د. گسترش ایمان و اخالق 
ي تثبیـت خـانواده متعـالی را مـورد توجـه قـرار       اسالم براي کاهش انحرافات جنسی، الگو

اي که مبتنی بر تربیت ایمانی و رفتار اخالقـی و لبریـز از صـفا و صـمیمیت و     دهد. خانوادهمی
) و ایـن در  31: رومدانـد. ( همکاري است. اسالم کارکرد اصلی خانواده را مودت و رحمت می

أکید اسالم بر عنصـر اخـالق بـه حـدي     آید. تسایه ایمان به خداوند و تالش طرفین بدست می
است که حتی در شرایط بروز اختالفات و تصمیم طرفین به جدایی از یکدیگر، باز هم به ایـن  

کند و مردان را از بدرفتاري با زنان مطلّقه و ضرر و زیان و تجاوز به حقوق آنـان  مهم توجه می
را به برخورد بزرگوارانـه و مراعـات   )ضمن آنکه همه مردان و زنان 231: بقرهدارد (بر حذر می

)237: بقرهکند. (ها، سفارش میفضیلت
تواننـد در  هاي جمعی، نخبگان و مربیان اجتماعی هم مـی سایر نهادهاي فرهنگ ساز، رسانه

تحقق ایمان پایدار و اخالق اسالمی، نقش آفرینی کننـد. دو معیـار ایمـان و اخـالق در شـکل      
ه انتخاب در ازدواج نیز مهم هستند. گیري کانون خانواده و مرحل

شخصی از امام حسن مجتبی دربارة ازدواج دختر خود مشورت خواست، حضرت فرمـود:  
او را به ازدواج مردي پرهیزکار درآور زیرا اگر دخترت را دوست بدارد، وي را گرامی خواهـد  

)214االخالق،مکارمداشت و چنانچه او را دوست نداشته باشد، به وي ستم نخواهد کرد. (
همچنین شخص براي امام رضا نامه نوشت که: یکی از خویشاوندان من که قدري هـم بـد   
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اخالق است، از دخترم خواستگاري کرده است! امام در پاسخ وي فرمود: اگر بـداخالق اسـت،   

)14/54الشیعه،وسایلدختر خود را به او نده. (
عیـار ایمـان و اخـالق، زمینـۀ بسـیاري از      بنابراین با فرهنگ سازي اجتماعی براي تحقـق م 

رود. انحرافات جنسی از بین می
. نقش قانون گرایی و جایگاه حاکمیت ه

هـاي زیسـت اسـالمی    حکومت اسالمی مسئولیت عدالت و اخالق و فـراهم کـردن زمینـه   
جامعه را بر عهده دارد. 

ز طریق انتخـاب متولیـان   در جامعه اسالمی، مردم بخشی از اختیارات و توانایی خویش را ا
اند و با تشکیل قواي مقننـه و قضـائیه و مجریـه، راهکـار تحقـق      صالح به حکومت منتقل کرده

کنند.  جامعۀ عاري از انحرافات اخالقی و جنسی را مطالبه می
بی تردید بسیاري از انحرافات جنسی، بـه واسـطه عـدم امکـان تـأمین مشـروع و مناسـب        

سئولیت حکومت اسالمی ساختارسازي مناسـب بمنظـور اهتمـام بـه     باشد. منیازهاي جنسی می
ازدواج بهنگام، آسان و پایدار است. مخاطب این کریمۀ الهی بی تردید جامعه اسالمی است که 

در چهره حاکمیت نظام اسالمی متبلور است.  
نْ    منْکُم و الصالحینَ منْ عبادکُم و إِمائو أَنْکحوا الْأَیامى« مـ ه کُم إِنْ یکُونُوا فُقَراء یغْـنهِم اللـَّ

). جوانان مرد و زن بی همسرتان را و نیـز غالمـان و کنیـزان    23: نور(»فَضْله و اللَّه واسع علیم
شایسته خود را همسر دهید، اگر تهیدسـت هسـتند، خداونـد آنهـا را از فضـل خـود بـی نیـاز         

کند...  می
هـاي بـی ریشـه،    به جاي آسان سازي ازدواج، با رشـد تجمـالت و سـنت   متاسفانه امروزه، 

مراسم ازدواج سدي در برابر تشکیل خانواده شده است.  
هاي غربی، با اهداف غیراخالقی و به منظـور  کن امپراطوري رسانهاز سوي دیگر سیل بنیان

و فرهنگ جامعه ایرانـی  باورزدایی از مبانی دینی و با استفاده از حربۀ سکس، به بمباران اخالق
هاي جنسـی، بـه طـور    ها و شبکههاي مجازي و فضاي اینترنت، سایتپرداخته است. فن آوري

زننـد و تمـام   پیوسته به تخریب نهـاد خـانواده و تحریـک و تهیـیج جنسـی جامعـه دامـن مـی        
دهی دهند. بانـدهاي سـازمان  هاي دینی و اجتماعی را مورد شبیخون ظالمانه خود قرار میحریم

هـا، محافـل و اقـدامات ابتـذال و بـی بنـد و بـاري        شده فساد در شهرها اقدام به تشکیل گروه
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نمایند. می
نظام اسالمی، بی تردید وظیفه سالم سازي جامعه از تشدید روابط و فضـاي جنسـی را بـر    

اي غرب چه در بخش سخت افزاري و چه در بخش نـرم  عهده دارد. مقابله با امپراطوري رسانه
فزاري و نیز برخورد قاطع با باندهاي سازماندهی شده فساد، تکلیف روشن حکومت اسـالمی  ا

اي را براي جامعه به دنبال دارد. است و مسامحه در آن، پی آمدهاي سخت و عواقب شکننده
توان در سوره مبارکه نور به وضوح مشاهده کرد:  شدت این برخورد را می

ه إِنْ  الزَّانیۀُ و الزَّانى« فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ و ال تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فى دینِ اللـَّ
)2: نور». (...کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ اآلخرِ و لْیشْهد عذابهما طائفَۀٌ منَ الْمؤْمنین

صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان داریـد، نبایـد   به زن زناکار و مرد زناکار 
شما را در اجراي دین خدا دربـارة آن دو نفـر دلسـوزي و مهربـانی بگیـرد و بایـد گروهـی از        

مؤمنان شاهد اجراي حکم آن دو نفر باشند. 
بـی  هـاي  شود و به دنبال آن سرگردانی بچهانحرافات جنسی منجر به پدیده شوم طالق می

هاي اجتماعی روبرو شده و به طور طبیعی ها و محرومیتسرپرست و خیابانی که با انواع عقده
ها، اعتیاد و انـواع تهدیـدهاي امنیـت    نمایند. بزه کاريتا بزرگسالی هر نوع جنایت را تجربه می

اجتماعی ره آورد دیگر انحرافات جنسی است.  
فراوانی را در پی دارد. چرا که گسـترش ایـن   هايانحرافات جنسی در بعد سیاسی نیز زیان

انحرافات، نیروهاي مولّد و پویاي کشور در عرصه اقتصاد و حفاظـت از دسـتاوردهاي انقـالب    
کند. اسالمی را به نیروهاي مفلوك، بی هویت و بحران آفرین تبدیل می

اي کشاندن جـوان  هاي سازمان یافته برمقام معظم رهبري در این باره تأکید دارند که توطئه
هاي گوناگون جنسی، یک توطئه بسیار خطرنـاکی  ایرانی به شهوات، به مواد مخدر، به سرگرمی

است. مبارزه با آن در درجه اول بـر عهـده خـود آحـاد ملـت، بـه خصـوص جوانهاسـت... و         
بـا دیـدار درمسئولین هم بایستی با جد و جهد در این راه تالش کنند که جهاد بزرگی اسـت. ( 

)14/3/1387تاریخ،درردمم
بی تردید نهادهاي مرتبط و مسئوالن حکومتی، با وضـع قـوانین و اجـراي شایسـته آنهـا و      

هاي انحراف آور جنسی و اقدامات الزم، بایسـتی مبـارزه قـاطعی را    نظارت و مراقبت بر توطئه
راي رفتارهاي هاي مناسب بهاي الزم و فرهنگ سازيسازماندهی کنند. البته نقش ساختارسازي

باشد.  پیشگیرانه و ایجابی، بسیار مهم و زیربنایی می
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و. نظارت اجتماعی

نهادینه شدن نظارت اجتماعی و احساس مسئولیت عمومی و رواج روحیه امر به معروف و 
باشد. امر به معروف و نهی از منکر نه منحصر بـه ارشـاد و   نهی از منکر، بسیار تعیین کننده می

ه ابراز کراهت و انزجار، نه توبیخ و تهدید و نه برخورد قهرآمیز، بلکـه گسـتره   نصیحت است، ن
گیرد.  مفهومی و مصداقی آن تمام این امور را به حسب یک نظام معقول و هماهنگ دربر می

نقش جامعه و نهادهاي اجتماعی در حفظ سالمت جنسی فرد و جامعـه پـر رنـگ اسـت و     
ز منکر، نشان از اهمیت مسئولیت اجتماعی در شکل گیـري  تأکید قرآن کریم به ضرورت نهی ا

انحرافات دارد. 
م  أُمۀٌ یدعونَمنْکُمو لْتَکُنْ« هـ کأُولئ نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی و رُوفعرُونَ بِالْمأْمی رِ وإِلَى الْخَی

)104: عمرانآل». (الْمفْلحونَ
معی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنهـا  باید از میان شما ج

همان رستگارانند.  
اس نباشـد و بـا مراقبـت و           اگر جامعه نسبت بـه حفـظ هنجارهـاي دینـی و انسـانی، حسـ
ابزارهاي تشویقی و انذاري، اعمالِ کنترل و مدیریت ننمایند، برخی از انحرافـات جنسـی مثـل    

هـاي خیابـانی،   هاي زشت مـانکن هاي غیر شرعی، پدیدهیی، زنا، ارتباطگرابدحجابی، همجنس
هـاي  هاي مجرّدي، محافل عیش و عشرت ضد اخالقی و... در بدو ورود به جامعه با نگـاه خانه

شود، ولی به تدریج خود تبدیل به خرده فرهنـگ شـده و   تند و برخوردهاي اندك روبه رو می
هـا هرگـز قابـل زدوده شـدن     گیرد و پـس از سـال  را میها و هنجارهاي اجتماعی جاي ارزش

نخواهد بود. 

گیرينتیجه
. نگاه اسالم به غریزة جنسی، تعادلی است. اساس این غریـزه بـه حکمـت الهـی در     1

تکوین آدمی قرار داده شده است و ذاتاً پلید نیست، بلکـه ارضـاي صـحیح و مشـروع آن،     
ارهاي متعادل فردي و اجتماعی، بقاي نسل و راهکاري براي سالمت جنسی فرد، بروز رفت

باشد. البته تأمین آن در هنگام مناسب و در سایۀ عفت و تقوا گیري کانون خانواده میشکل
هاي هوس مدارانه.خواهی و تنوع طلبیباشد و به دور از زیادهمی
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نمودار این دیدگاه چنین است:

اي نامشروع ارضـاء نهـی شـده، امـا بـراي روشـهاي       . در نظام تربیت جنسی اسالم، راهه2
مشروع، تشویق و تأکید نیز شده است. در این نظام براي مردانی که نیاز زودهنگام بـه ارضـاي   

بینی شده، که البتـه  جنسی دارند و امکان ازدواج دائم برایشان فراهم نیست، ازدواج موقت پیش
راي کسانی که بیش از یک همسر دائـم نیـاز   اي است. همچنین بداراي اقتضائات و احکام ویژه

بینـی شـده اسـت. در    دارند، به شرط توان اداره و رعایت عدالت، نکاح دائمی تا چهار زن پیش
طور که ارضـاي مـردان اهمیـت دارد، بـه ارضـاي زنـان نیـز        مکتب تربیت جنسی اسالم، همان

بینی شده است.اهمیت داده شده و حق جنسی براي آنان پیش
اي که در عین موزش جنسی در اسالم جنبۀ هدایتی دارد و کامالً اخالقی است، به گونه. آ3

طلبی نیز غفلت نشـده اسـت و اطالعـات و    توجه به واقعیات انسانی و شرائط طبیعی، از تعالی
شـود.  آفرینی و تشدید رفتارهاي نابهنجار جنسی نمـی هاي الزم جنسی، منجر به شهوتمهارت

تر استفاده شده، و هم با احکام فقهی و بیـان حـالل و   ایی براي اثر بخشی سریعهم از تعابیر کن
هاي الهـی از  گرایانه و کاربردي آن مالحظه شده است و هم با ارائۀ حکمتحرام رویکرد عمل

هاي جنسی، نیاز و این امور، جنبۀ معرفتی و معنوي به آن داده شده است. البته در ارائۀ آموزش
امالً مورد توجه است و در خصوص سنّ قبـل از بلـوغ، بیـدار کـردن تمـایالت      اقتضاي سنّی ک

باشد.جنسی ممنوع می
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هاي جنسی به طور تدریجی و به تناسب دروة نیاز و هماهنگ بـا جنسـیت توسـط    آموزش

هـاي اسـالمی، بایسـته اسـت. در     پدر یا مادر و مربیان شایسته و منابع آموزشی متّکی به آمـوزه 
نسی اسالمی مدیریت روابط اجتماعی و کنترل فضاها و ارتباطات اهمیت زیادي هاي جآموزش

گرایی، چه در عرصۀ فردي و چه در روابط بین افـراد و چـه در فضـاهاي    دارد. گسترش عفاف
سازي فرد و جامعه است.عمومی، بخشی از تدابیر اسالمی براي سالم

ۀ عشق همه جانبه و محبـت در ایـن   . تقویت کانون خانواده و روابط بین زوجین و توسع4
کنـد کـه زن بایـد خـود را بـراي شـوهرش       کانون، مورد تأکید اسالم است. اسالم سفارش مـی 

بیاراید، جذّاب باشد و نیازهاي روحی و جنسی او را اشباع کند و مرد هم از اظهار شـیفتگی و  
هـایی  د بـا آمـوزش  تواندلبستگی به همسرش کوتاهی نکند. این التذاذات جنسی مشروع که می

هـاي خـانوادگی   کارآمد، اسباب پایداري کانون خانواده را فراهم کند مانع مهمی در برابر تـنش 
کند و در نهایت سالمت اجتمـاع را  پاشیدگی حفظ میبوده، خانواده را از خطر انحالل و از هم

نماید.تضمین می
شاندن مردم و بویژه جوانـان ایرانـی   یافته براي کهاي سازمان. این مقاله، با توجه به توطئه5

هاي جنسی و تفاوت مبنایی که فرهنگ اسالمی با فرهنگ غربـی در ایـن   به شهوات و سرگرمی
کند به مقولۀ غرائـز  ساز، نخبگان و مسئوالن اجتماعی توصیه میزمینه دارد، به نهادهاي فرهنگ

روي هاي پیشیکی از چالشتردیدو رفتارهاي جنسی، توجه کارشناسانۀ جدي مبذول شود. بی
آفـرین  باشد. بنابراین بایسته است راهبردهـاي اسـالمی مصـونیت   جامعۀ ایرانی، این موضوع می

فردي و اجتماعی در این عرصه شناسایی شود، و هر گروه اجتماعی متناسب با شرائط خویش، 
الت جنسـی و مقـاوت   تدبیر و پشتیبانی گردد. مصونیت آحاد جامعه در برابر انحرافات و اختال

اي که با گسترش دنیاي ارتباطات فـراهم شـده اسـت، در گـرو     هاي لغزندهایشان در برابر زمینه
سـازي محـیط و نیـز ارضـاي بهنگـام      توسعۀ ایمان، اخالق، آگاهی، نظارت اجتمـاعی و سـالم  

باشد.می

منابع
موسـس االعلمـی للمطبوعـات،    ، بیـروت: شرح نهـج البالغـه  ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه اهللا،ناب

ق.1415
.1362، ترجمه کمره اي، تهران، کتابخانه اسالمیه، االمالىابن بابویه، محمد بن علی، 
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.1363، قم، رضا مشهدي، عیون اخبار الرضا،______________
، تحقیق حسن موسوي خراسانی و محمد آخوندي، تهران، من الیحضره الفقیه،______________

.1361تب االسالمیه، دار الک
، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران، نشر نـی، چـاپ دوم،   جامعه شناسى زنانابوت، پامال و کلر واالس،

1381.
.1368، اصفهان، مشعل، روان شناسى نوجوانان و جواناناحمدي، احمد،
.1384، تهران، لقاء النور، جوان، انگیزه و رفتار جنسیاسماعیلی، علی،

، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه،  اسالم و تفاوت هاى جنسیتى در نهادهاى اجتماعین،بستان، حسی
1388.

.1388، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اسالم و جامعه شناسى خانواده،________
، قم، پژوهشکده حـوزه و دانشـگاه،   نابرابرى و ستم جنسى از دیدگاه اسالم و فمنیسم،________

1382.
، تهران، مدرسه، اهمیت آموزش جنسى و چگونگى تعلیم و تربیت جنسیاحمد و همکاران، به پژوه،

تا.بی
.1379، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، روان شناسى نوجوانانبیابانگرد، اسماعیل،

.1385، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تربیت جنسى در اسالمثابت، حافظ،
.28، شماره مجله زنان، ترجمه س. امیري، »تلقى از فمنیسمچهار «جگر، آیسون،

.1382، قم، اسراء، زن در آیینه جالل و جمالجوادي آملی، عبداهللا،
، تصـحیح عبـدالرحیم الربـانی    وسایل الشیعۀ الى تحصیل مسائل الشریعهحرعاملی، محمد بن محمد،

ق.1403الشیرازي، بیروت، احیاء التراث، 
، شــارح محمــد فاضــل موحــدي لنکرانــی، بیــروت، دار التعــارف تحریــر الوســیلهخمینــی، روح اهللا،

ق.1418للمطبوعات، 
، ترجمه عباس زریاب، )لذات فلسفه (پژوهشى در سرگذشت و سرنوشت بشردورانت، ویلیام جیمز،

.1369تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
.1376، تهران، کیهان، تماعیدائرة المعارف علوم اجساروخانی، باقر،

، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،     خانواده در نگرش اسالم و روانشناسیساالري فر، محمد رضا،
1388.

، قـم،  مجموعه مقاالت و گفت و گوهـا »نظام اسالم و مساله روسـپیگرى «شفیعی سروستانی، ابراهیم،
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.1385حوزه علمیه قم، 

، قم، بصرتی، بی تا.سالک االفهام فى شرح شرایع االسالممشهید ثانی، زین الدین بن علی،
.1364، تهران، بنیاد علمی و فکري عالمه طباطبائی، المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،
.1376، تهران، دارالکتب االسالمیه، مکارم االخالقطبرسی، حسن بن فضل،

، قم، مؤسسه علمی وش ها از منظر قرآن و حدیثتربیت جنسی؛ مبانی، اصول و رفقیهی، علی نقی،
.1387فرهنگی دار الحدیث، 

.1388، تهران، اندیشه ماندگار، مشاوره خانواده و بهداشت جنسی،__________
، بیروت، دارالکتـب العلمیـه،   تفسیر القشیرى المسمى لطائف االشاراتقشیري، عبدالکریم بن هوازن،

ق.1420
.1367، ترجمه فرید خدایی، تهران، اطالعات، پیشگامان روان شناسى رشدر،کرین، ویلیام کریستوف

، ترجمه و شرح جواد مصطفوي، تهران، اهل البیت، بی تا.اصول کافیکلینی، محمد بن یعقوب،
.1379، ترجمه کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر، جامعه شناسى جنسیتگرت، استفانی،
.1381رجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر نی، ، تجامعه شناسیگیدنز، آنتونی،

.1386، مترجم مهشید پارسایی، تهران، نشر مرکز، رشد و شخصیت کودكماسن، پاول هنري،
السـقا، بیـروت،   صـفوة ، تصـحیح  کنز العمال فى سنن االقوال و االفعـال متقی، علی بن حسام الدین،

ق.1413، الرسالۀمؤسسۀ
، تهـران، دارالکتـب   بحار االنوار الجامعۀ الخبار االئمـۀ االطهـار  ،مجلسی، محمد باقر بن محمد تقـی 

ق.1403، االسالمیۀ
، قـم،  میزان الحکمۀ: اخالق عقیدتى اجتماعى سیاسى اقتصـادى ادبـی  محمدي ري شهري، محمـد، 

ق.1403مکتب االعالم االسالمی، 
.1357، صدرا، نظام حقوق زن در اسالممطهري، مرتضی،
، قم، صدرا، بی تا.له حجابمسا،__________

.1383ترجمه موسى دانش، قم، بوستان کتاب، ، تفسیر کاشفمغنیه، محمد جواد،
بررسى اپیدمیولوژیکى نقـش آمـوزش در کـاهش رفتارهـاى پرخطـر جنسـى و       «منصوریان، علی اکبر، 

ره خـانواده  مشاو، در کتاب: فقیهی، علی نقی،»رضایتمندى جنسى در مراجعین متاهل به مراکز مشاوره
.1388، تهران، اندیشه ماندگار، و بهداشت جنسی

، قم، مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.مستدرك الوسائلنوري، حسین بن محمد تقی،
، قـم، شـفق،   )مقدمه اى بر روان شناسى زن (با نگرش علمـى و اسـالمی  هاشمی رکاوندي، مجتبی،
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1370.
هران، علمیه اسالمیه، بی تا.، تعروة الوثقییزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
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