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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
275-302، ص 1394اردیبهشت

آسیب شناسی و راهکارهاي تربیت جنسی
در حوزه خانواده اسالمی

1استادیار دانشگاه مازندران/ محمد مهدي زارعی

چکیده
ل پاك، برطرف کننـده قـوي تـرین غریـزه     تشکیل خانواده عالوه بر تامین آرامش، بقاء و ازدیاد نس

باشد. اشباع این انگیزه نیازمند مدیریت منطقـی و معقـول اسـت. هرگونـه     انسان یعنی غریزه جنسی می
خشونت، تفریط و حرص ورزي در این امر منجر به محرومیت زوجین از آرامش واقعی خواهـد شـد.   

مسئله جنسی کـه منطبـق بـا فطـرت بـوده در      شناسایی آسیب ها و نگاه اعتدالی زوجین در خانواده به 
تربیت جنسی خانواده مؤثر است. با توجه به کارکرد جنسی تشکیل خانواده ممکن است رفتارهاي غیـر  
اخالقی جنسی در روابط زناشویی موجب پدید آمدن انحرافات متعددي میان زوجین و دیگـر اعضـاي   

خواهی در عرصه زناشویی، تجارت فحشا، اباحه خانواده شود. سستی در اعتقادات، تجدد طلبی و تنوع 
گري جنسی و شباهت حقوق مردان و زنان در عصر جدید، کانون مقدس خانواده را در معرض بیماري 
هاي اخالقی واگیردار از جمله جنسی قرار داده است. لذا جهـت کنتـرل و هـدایت رفتارهـاي جنسـی      

اسالمی پختگی کامل و سعادت ابدي انسـان مرهـون   نیازمند اصول و قواعد تربیتی می باشیم. در متون
بهره مندي سازمان یافته از لذت جنسی در سایه ازدواج براي زوجین می باشد. به منظـور پیشـگیري از   
انحرافات جنسی در محیط خانواده، نویسنده در این پژوهش به طرح برخی از راهکارهـا بـراي تنظـیم    

تلفیق مفاد آیـات و روایـات و احکـام شـرعی و عقلـی در      روابط زناشویی بطور خاص پرداخته است.
هاي پژوهش پـیش رو اسـت.   کشف خاستگاه هاي انگیزه جنسی و راهبردهاي تربیت جنسی از ویژگی

این مجموعه با بیان و شناسایی ضمنی آسیب ها به وجود راهکارهاي تربیت جنسی براي سامان دهی و 
است.انضباط جنسی در محیط خانواده مستند شده

انگیزه جنسی، خانواده، پوشش، خشونت جنسی، انضباط جنسی.: کلید واژه ها

1 . m.zarei@umz.ac.ir
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مقدمه
يهـا و کـانون رشـد تمـدن   ینهاد اجتماعترینیلبشر، به عنوان اصیخدر طول تارخانواده

ها با وجود تحوالت گسترده در سطح جهان، همواره کارکردیادین،نهاد بنینبوده است. ايبشر
یتـی و تربیاخالقـ يارزشهایوستهحفظ کرده و پیدر جوامع اسالمیژهد را به وخویتو موقع

) اسـت کـه   21(روم/یمحبـوب الهـ  يهمراه داشته است. خـانواده در اسـالم، بنـا   بهرا با خود 
یفـه کـه مقـام خل  يموجـود گیـرد؛ یدر آن صورت م» انسان«به نام يموجودیتپرورش و ترب

او بـه  ینشبه هنگام آفریکتاو خالق یده) گرد34فرشتگان (بقره/) دارد، مسجود 30(بقره/یالله
همراه اسـت.  یخانواده در اسالم با فلسفه و اهدافیل). تشک14/منونگفته است (مؤینخود آفر

انسـان، برطـرف   يبـرا یتمسـئول یجـاد نسل و ایادنسل پاك، ازديآرامش، بقاینعالوه بر تأم
انسان یاسالمیدگاهبر اساس دین. بنابرارودیبه شمار میزنیجنسیعنییزهغرترینيکننده قو

ازدواج ـ   یاسـالم يخانواده بـا دو الگـو  یلتشکیقاز طریدبایجنسیازبرطرف کردن نيبرا
به صورت مستمر یزخانواده نیلازدواج پس از تشکی. کارکرد جنسیددائم و موقت ـ اقدام نما 

خانواده از جملـه متولـد   یريار متعدد پس از شکل گزن و شوهر مطرح است. به لحاظ آثيبرا
اصول یتو مقررات و رعاینبه وضع قوانیر، ناگزیجنسیتشدن فرزندان، جهت کنترل و ترب

.  باشیمینهاد مقدس میندر ایجنسیتو قواعد ترب
نـامبردار  »یو اطـالع رسـان  يفنّاور«عصر حاضر که در ظاهر به عصر دانیمیکه مهمانطور

و یختگیافسـار گسـ  یجو تـرو یاخالقيو ارزشها»یانسانیتبحران هو«، در واقع عصر است
کرده اسـت.  یاساسيهاو چالشهایباست، نظام خانواده را دچار آسیاخالقيهاپردهیدندر

در خـانواده، آرام آرام  یتیو تربیاخالقيهابه اصول و ارزشيبنديو پانیتدوره، امیندر ا
داده است. تجارت فحشـا  یو انحرافات اخالقبندوباريیخود را به بيرفته و جایلرو به تحل

یمبتنيهاطالقي،و پدريمادریتفرار از مسؤليبراینسقط جنی،جنسيگربر اساس اباحه
عصر اسـت.  یندر ایشدن حقوق زن و مرد، از آثار زندگیهشبی،خواهوعو تنیبر تجدد طلب

و اخـتالالت  یانحرافات اخالقینجوامع قریندر ایانسانیتشخصيیراساس، شکل گینبرا
خـانواده دارد؛  یهاوليدر هستهیشهریردارواگیاخالقهايیماريگفت بتوانیاست. ميرفتار

یواقعـ یمايسیمها را بر عهده دارد و به ترسانسانیاصلرشگاهنهاد نقش پروینکه ایدر حال
و یچیـده با انحرافات پیاروییروین. بنابراپردازدیميختمان بشرسايو معماریاجتماعیاتح
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کـه  طلبـد یکـانون خـانواده را مـ   یـابی و بازيجهان معاصر بازسازیو اخالقیخطرناك روح

اصول و قواعـد  یگاهرهگذر جاین. از اشودیماشتهدر آن کیانسانیتشخصیننخستيبذرها
.  گرددیروشن میوزه خانواده به خوبدر حینسبت به امور جنسیژهبه ویتیترب

یژهبـه حـوزه خـانواده بـو    يجـد هـاي یباست با توجه به ورود آسـ ینایپرسش اصلاما
وجـود  یـرغم خـانواده کـدام اسـت؟ عل   یطدر محیجنسیتتربيراهکارهای،انحرافات اخالق

از تـوان یپژوهش آن اسـت کـه مـ   ینمحقق در ايیهدر حوزه خانواده فرضيجديهاچالش
است بهره برد و با یجنسهايیزهها و انگکه ناظر بر رفتاریبر وحیمبتنیتیقواعد و اصول ترب

درخانواده را مرتفع نمود. یمربوط به امور جنسهايیبو درمانگرا آسیشگیرانهپیاستس

یجنسانگیزه
دهـد تـا   قـرار يفطرهايیزهکه در سرشت انسان انگکندیخداوند متعال اقتضاء محکمت

از یکی. یردگیشرا در پیگوناگونيضرورياز ذات، رفتارهایانتصيبرایدرا وادار نمايو
یلمثـل اسـت کـه موجـب تشـک     یـد تولیـزه انگیـن است. کار مهم ایجنسیزةانگهایزهآن انگ

ها، گسترش شناختن ملتین،کره زمي. عمران و آبادشودیها مها و جوامع بشر و ملتخانواده
: فرمایدیاست همانگونه که میزهانگیندانش و صنعت محصول ایشرفتدن، پتم

تـا  یـدیم گردانیلهقبیلهو شما را ملت ملت و قبیدیماى مردم ما شما را از مرد و زنى آفر«
تـرین یزگـار شما نزد خـدا پره ینترارجمندیقتدر حقیدمتقابل حاصل کنیىشناسایکدیگربا 

اى مردم از پروردگارتان که شـما  ). «13(حجرات /» داناى آگاه استخداوندیدتردشماست بى
یارىو از آن دو مـردان و زنـان بسـ   یـد ] از او آفریـز و جفـتش را [ن یـد واحدى آفرفسرا از ن

و ییـد پروا نمایدکندرخواست مىیگرکه به [نام] او از همدیىو از خدایدپراکنده کرد پروا دار
و خدا براى شـما  ). «1(نساء/» که خدا همواره بر شما نگهبان استیدمبریشاوندانزنهار از خو

). 72(نحـل / » همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگـانى نهـاد  ناز خودتا
] نـر  یزها [نقرار داد و از دامیىاست از خودتان براى شما جفتهاینها و زمآسمانیدآورندةپد«

شـنواى  و اوسـت یسـت ماننـد او ن یزىگرداند چمىیارشما را بسیلهوسینو ماده [قرار داد] بد
شـود، یافـت یـز مثـل در نباتـات ن  یـد تولیفۀاست که وظین) خواست خدا چن11/ي(شور»یناب

و از هـر  «داشـته باشـد:   یجفتیدر جهان هستیزياست که هر چینهمان طور که خواستش ا
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نـر و  یعنـى گونـه [ دویزىو از هر چ«یا). 13(رعد /» در آن جفت جفت قرار داداىیوهگونه م
ینچه زمکه از آنیىپاك خدا«یا) و 49/یات(ذار.» یـریـدشما عبرت گـهکیدامیدیم؛ماده] آفر

» اسـت. یـده داننـد، همـه را نـر و مـاده گردان    چـه نمـى  ] از خودشـان و از آن یـز و [نیاندرومى
).  36/یس(

در کنـار همسـر   یناز زوجـ یکهر یراخانواده است؛ زیلکتشیـۀدر واقع پایجنسانگیزة
یو مهربـان یها عاطـفـه، عشق، دوستآنیانو مکندیو آرامش میتو امنیخود احساس راحت

بـه نـوبــۀ   یزنینوع زندگینو اباشدیمییزناشویکه خود عامل تداوم زندگآیدیبه وجود م
هـا  آنیتشـخـصـیحصحیريگکودکان و شکلیـترشـد و تـربـيرا برالمیسايخود فضا

هـا  تا بـدان یداز [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرینکههاى او او از نشانه. «سازدیآماده م
یشـند اند[نعمت] براى مردمى که مـى یندوستى و رحمت نهاد آرى در اانتانیو میریدآرام گ

و جفـت  یـد ه شما را از نفس واحـدى آفر اوست آن کس ک) «21(روم/.» استیىهاقطعا نشانه
ندارد که انسـان  یاشکالیچ). اصوالً ه189(اعراف/...» یردآورد تا بدان آرام گیدوى را از آن پد

خود از راه حالل و مشروع لذّت ببرد قـرآن در مسـائل مربـوط بـه     هايیزهانگيارضایقاز طر
هـا یـزه انگي: اول ارضاکندیدعوت میانسان را به دو نوع سازماندهي،فطرهايیزهانگيارضا
هـا.  آنيکـرده اسـت دوم اسـراف در ارضـا    یزو تجـو یعحالل که شرع مقدس تشـر یقاز طر
همان اشباع از راه حالل کهیزیولوژیک،فهايیزهانگيارضايبرایسازماندهیننخستيدرباره

از یاز خـوردن انـواع  ینحـرام و همچنـ  یـق از طریه گرسـنگ یـز باشد، قرآن ما را از اشباع انگ
يشراب ـ که بـرا یدناز نوشیاانسان دارند ـ و  یتندرستيکه برايضرریلـ به دلهایخوردن

از یجنسیزهانسان را از اشباع انگین. قرآن همچنداردیسالمت جسم و عقل مضّر است ـ باز م 
. خداونـد بـا   کنـد یمینهیو اجتماعيفردیفراوان بهداشتيضررهایلنامشروع ـ به دل یقطر
انسـان مـنظم کـرده اسـت و     يرا بـرا یجنسـ یـزه انگيارضايجنس نر و ماده، برنامهیدنآفر

یجنسـ یزهانگيارضايقرار داده است براايیلهمشترك زن و شوهر در خانواده را وسیزندگ
تـوأم بـا محبـت و عشـق و     ادگیخـانو یهـا چـرا کـه زنـدگ    آنيو آرامش برایتو تحقق امن

یـاز نيزن و شـوهر ارضـا  ینبـ ییجـو یونـد بـه پ یازاز ابعاد نیکیاست. يو فداکاريکارهم
: فرمایدیباره میندر ایماست. قرآن کرینیطرفیجنس

(آل » از جمله زنان و فرزندان و... در چشم مردم آراسته شـده اسـت  هایعشق به خواستن«
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یـروى ها [ى نفسـانى] پ انى که از خواستهو کسیدخواهد تا بر شما ببخشاخدا مى). «14عمران/

خواهد تا بارتـان  خدا مى) «27(نساء/.» یدخواهند شما دستخوش انحرافى بزرگ شوکنند مىمى
ی) مقصـود نـاتوان  28(نسـاء/ » شـده اسـت.  یدهداند که] انسان ناتوان آفرو [مىگرداندرا سبک 

ارضـا نگـردد، دسـتخوش    یحصـح است که اگر در بستر مشـروع و  یجنسیازانسان در مقابل ن
در حفـظ عفـت و   یجنسـ یـاز رفـع ن یتاهمیلبه دلین) افزون بر ا28. (نساء/شودیانحراف م

در شـبهاى  «ماه رمضان منع برداشته شده اسـت:  يهادر شبیحتّهو استمرار خانوادیپاکدامن
تند و شما براى است آنان براى شما لباسى هسیدهروزه همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گرد

و یـد ] بـا آنـان همخـوابگى کن   یـد توان... پس اکنون [در شبهاى ماه رمضان مىیدآنان لباسى هست
یدبر آن تأکیاتآنچه در روایز) و ن187(بقره/...». یدطلب کنتهآنچه را خدا براى شما مقرر داش

یفکه از تکـال ندهد بلیپاسخ منفییبه روابط زناشویهمسر بدون عذر شرعینکهشده است ا
ی،) بدهد. (حـر عـامل  ینهمسر خود پاسخ مثبت (تمکیجنسیازهمسر آن است که نسبت به ن

از در ضمن ازدواج زن و مرد ممکن نباشد ازدواج را ینینايارضایاگر به عللی) حت111ّ/ 14
یو گرمیکدیگرزن و شوهر به یکیدر نزدیزموضوع نین) که ا592بر هم زد. (همو، توانیم

کانون خانواده مؤثر است.  

خانواده
بـه  یکـدیگر سبب و رضاع با یانسب یقکه از طرياست متشکل از افرادیگروهخانواده

یعنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتبـاط متقابلنـد و فرهنـگ مشـترک    
معاونـت  ي،جمهـور سـت یا.) رکننـد یمـ یبه نام خانواده زندگیآورده و در واحد خاصیدپد

کـه  یواحد اجتمـاع یکخانواده را ی(برخ390و مقررات خانواده، نینمجموعه قوای،پژوهش
یـل و فرزنـدان حاصـل از آن ازدواج آن را تکم  آیـد یمرد به وجود میکزن و یکاز ازدواج 

،یـت زوجیـا قرابـت و  یـل اسـت کـه بـه دل   یخـانواده گروهـ  گویندیمیا. و دانندیمکنند،یم
واحد قرار گرفتـه اسـت.)   یمقامیاستو ريرهبرتو تحیافتهیو اجتماعیحقوقیهمبستگ

یـق کـه از طر ياسـت متشـکل از افـراد   ی(به اعتقاد برگس و الك، خانواده گروه15ي،طاهر
به عنوان شوهر، زن، مـادر،  یکدیگر(به عنوان فرزند) به یرشپذیاو یهمخونیی،زناشویوندپ

یآورده و در واحـد خاصـ  یـد پدرکیخواهر در ارتباط متقابلنـد و فرهنـگ مشـت   پدر، برادر و 
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خـانواده آورده اسـت:   یـف دالـوز در تعر ی) فرهنـگ حقـوق  135ی،. (ساروخانکنندیمیزندگ
یـا ییزناشويهارشتهیلهکه به وسیاست مشتمل بر مجموع اشخاصینهاد حقوقیکخانواده 

خـانواده معـرف   هتـر، کلمـ  محدوديدر معنااندیافتهوندیپیکدیگربا یفرزند خواندگیاخون 
ي. (دعـاو شـود یاسـت کـه شـامل زن و شـوهر و فرزندانشـان مـ      ییاز زناشـو یشرکت ناشـ 

یو اساسـ یعـی حقوق بشر آمده است: خـانواده رکـن طب  یجهانیه) در اعالم20صی،خانوادگ
حقوق بشـر،  یجهانیه(اعالممند شود. جامعه و دولت بهرهیتاجتماع است و حق دارد از حما

)  3/بند16ماده 
:  گویدیخانواده میفدر تعریلیزحوهبه

. دهنـد یمیلجامعه را تشکیربنايهستند که زیخانواده گروه و جماعتیاصطالح شرعدر
است که بـه  یآن وجود فرزندانیامدزن و مرد استوار است و پیانآن بر روابط همسر ميو بنا

نصـرت و  یـت، حمایخانواده شـامل معنـ  یو شرعي. مفهوم لغوگذارندیگام میصحنه زندگ
معتقـد  ي. وباشدیو ارضاع می،سببی،نژاد، خون، نسببر اساسيوجود روابط تفاهم و همکار

امـور و شـؤون آن را سـر و    یخـانوادگ یزندگيکه در آغاز، اثنا و انتهایناست احکام و قوان
: موضوع ازدواج مشمول احکام گویدیمي) و28یلی،ارد. (زحسامان بخشد، نظام خانواده نام د

اسـت.  یکسانزن و مرد ي. و براشودیحرام، مکروه و مباح م،واجب، مستحبیفیهخمسه تکل
که در صورت عدم اقـدام بـه ان   داندینکاح را واجب می) صاحب حدائق زمان62-61ان، هم(

ـ نمایـد یمـ یمپنج قسـم تقسـ  نکاح را بهيباب وینشخص مرتکب زنا شود. ازهم ی،. (بحران
بـوده و بـه لحـاظ    یعامـل اخالقـ  یـک دهخانوایلمعتقد است تشکیزنيمطهرید) شه23/17

) در 339در اسـالم،  یـت و تربیمتعلي،هم نخواهد بود. (مطهریرپذینکردن جانشیداتقدس پ
زن و مـرد حاصـل   ینعقد بیلهکه به وسیو عاطفیاست حقوقيااصطالح حقوق نکاح رابطه

رابطـه حـق تمتـع    یـن ازکنند و مظهر باریزندگیکدیگرکه با دهدیها حق مو به آنگرددیم
)  4/268ی،است. (امامیجنس

ینزوجیدر رفتار جنسیتیتربقواعد
در اسـالم بـر اسـاس ضـوابط و دسـتور      یکـدیگر از ینزوجـ یجنسـ يمنـد و بهرهحلیت

در غـرب  یشده که بر خالف اخالق جنسـ یانصوص به آن باست که در منابع مخییهاالعمل
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يو فطـر یعـی طبيهـا خواسـته ینتراز مهمیکیو مشروع به یحدر قالب ازدواج صحینزوج

در یجنسـ یاخالقیرکه رفتار غیی. از آنجادهندیمیحپاسخ صحیجنسیزهغریعنیخودشان 
دارد و موجـب انحرافـات   ینـامطلوب خانواده آثار ياعضایگرو دینزوجیانمییروابط زناشو
نـامطلوب  يو رفتارهـا یجنتایناز وقوع چنیريجلوگيبرایفقه اسالمشودیمیمتعدد اخالق

هـا و  واجد حکمتینکهدسته از احکام عالوه بر ایننموده است و ایاناحکام خاص خود را ب
هـا  از آنتوانیو مباشدیمیزنیو اخالقیتیتربيهاخاستگاهيمتعدد است، دارايهامصلحت

.  شودیقسمت به اهم موارد آن اشاره مینبهره برد. که در ایجنسیتتربيبعنوان راهکارها
یجنسيهاو معقول جاذبهیمنطقیریتـ مد1

نفس و خارج شـدن از  يهوایتخانواده، حاکمیطدر محیجنسبندباريیبو مرج وهرج
اسـت کـه بـه    یـن که اسـالم در نظـر دارد ا  یمقدسندیواست. آن پیجاذبۀ جنسیحصحیرمس
و رسـد یو طهارت مـ یزگیشخص مسلمان به پاکیجنسیزهازدواج با پاسخ دادن به غریلهوس

اعمـال  یگـر عمـل بـه ثـواب د   ین. و با انمایدیرا مالقات مخویشيخدایبا عفّت و پاکدامن
یـز غرایـان معتقـد اسـت در م  يمطهـر ید). شـه 20/18ی،. (حـر عـامل  افزایدیمیشخويعباد

یـزه انسان ندارد جز غریتدر معنویريکه اشباع شود، اشباع آن تأثايیزهانسان هر غریشهوان
مجموعـه آثـار،   ي،شـده اسـت. (مطهـر   یـر تعبحب. لذا ازدواج در نظر اسالم سنت مستیجنس
22/677  (

. و بـه  دهـد یمـ یحپاسـخ صـح  یـز نیجنسیزهبه غریگرازدواج عالوه بر اهداف دبنابراین
ی،اسـت (امـام  یدر نکاح حـق تمتـع جنسـ   ینشد مظهر بارز ارتباط زوجیانکه قبالً بیريتعب
جهـت شـخص   ین. به همـ یردقرار گیعیدرست طبیرمسیکدر یدبايقویزهغرین). ا4/286

بـه سـر   یتدر مصونیدارد در حد قابل توجهیجنسیلدر میشهرکهیمزدوج از انجام گناهان
شده اسـت چـون   یانبیآن در اسالم به روشنيو نحوه ارضایجنسیزه. در پاسخ به غربردیم

مختلـف پاسـخ داده   يهـا گردد بـه صـورت  یرومندنیزهغرینایها وقتباالخره در اغلب انسان
. اسـالم تنهـا   یستآرامش نيصورت فرد داراینایر. و در غگرددیارضاء میو به نوعشودیم

آثـار  یزهغرین. چون سرکوب اداندیرا ازدواج با جنس مخالف میجنسیلمارضاءیحراه صح
یو جسـم یآثار نامطلوب اخالقـ یزنیازدواج شرعیقطریردارد و از غیو جسمیسوء روان

یو روانیگونه اضطراب روحیچهدونبیجنسیازرفع نيدارد برایو اجتماعيدر ابعاد فرد
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اسالم زن و مرد را با عقـد  ی،و مبتال شدن به فساد اخالقیاز امراض العالج جنسیتو مصون
به آرامش و سکون برسند قـرآن در سـوره روم   ینکهقرار داده است تا ایکدیگرازدواج در کنار 

ياست که از جنس شما بـرا اینخداوند يهاو نشانهیاتاز آ«مطلب اشاره کرده است. ینبه ا
(روم/ » شـما مـودت و رحمـت قـرار داد.    ینو بیدرسکه به آرامش و سکون بیدشما زوج آفر

21 .(
یو خشونت جنسیاز خستگیزـ پره2

یـزه غرتـرین يبـه قـو  ییدر پاسخگویشهامر ريازدواج در ابتدایريهر چند که شکل گ
مسـأله  ینخانواده همت آنان صرفاً در ایلبعد از تشکیناگر زوجیدارد ولیجنسیزهغریعنی

یبـه نـوع  یجنسـ یو خسـتگ نمایـد یور زمان آن عشق و محبت فروکش مصرف گردد به مر
مبدل یموارد به خشونت جنسیندارد و در برخیکدیگرتنفر از جزايیجهو نتگرددیظاهر م

اهـداف ازدواج  یگـر در کنار دیرابطه جنسیناست. بنابرایکه بر خالف اصول اخالقگرددیم
يو به دور از هـر گونـه پرخاشـگر   یردصورت گینطرفیتبر اساس محبت و رضابایستیم

یـن اسـت و ا یهو نوعیهسعادت شخصيبراجنسییزهاز طرف مرد باشد. در اسالم غریژهبه و
همان گونه حضـرت  شده و اعتدال تجاوز نکندیینکه از حدود تعگرددیمحقق میمسأله زمان

یـوان به حیاست که حق تعالايیفهشريبدان که قوه شهوت از قوا: «گویدیباره مینامام در ا
ابقاء نـوع  يو برایعتآن در عالم طبيحفظ شخص خود و بقايو انسان مرحمت فرموده برا

بـه اسـرع   یـه، و داخلیـه قوه را نداشت به واسطه محلّـالت خارج ینو حفظ آن. و اگر انسان ا
سعادت یل. و چون تحصدکرینمیتحلّلبدل ما یلو تحصگذاشتیاوقات، رو به فنا و زوال م

یـات انسان و حيابدعادتسیرد،صورت نگیعتو اقامۀ در نشئۀ طبیادر عالم دنبقايیبيابد
قوه را دخالـت کامـل اسـت در    ینایزاست. و نیفهقوة شریناو مرهون منت ایملکوتیفشر

ه سـعادت  نفوس ناقصه. پس عـالوه بـر آنکـ   یتفاضله و تربینۀو نظام مدیفهعائله شریلتشک
اسـت. و  یمائـده آسـمان  ینبه ایوندنوع هم پیقوه است، سعادت بنینخود انسان وابسته به ا

و تجاوز یاست که از حدود اعتدال تخطیهو نوعیهسعادات شخصینایلکفیقوه در وقتینا
با خروج آن از حد خود و بـه جانـب   یراخارج نشود؛ زیهو الهیهعقلیننکند، و از تحت مواز

یشقاوت و بـدبخت یۀنکند، مایلرفتن، عالوه بر آنکه سعادات مذکوره را تحصیطفراط و تفرا
یفهعائله شـر یکچند ساعت نظام یاچند روز ینوع خود شود. چه بسا با شهوترانیو بنخود
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شـود و چـه بسـا از عنـان     یختـه ها تـا ابـد ر  آنیچارگیو بیاز هم گسسته شده و طرح بدبخت

ینـی، (خم» او دسـتخوش بـاد فنـا شـود.    یفهوه، شرافت خود انسان و عائله شرقینایختگیگس
) 280-279و جهل، لجنود عقیثشرح حد

یبا حرص در امور جنسیروانیازهاينيـ عدم ارضا3
ببرنـد  یعیاز مجامعت لذّت طبتوانندیندارند و نمیبخشیترضایکه رابطه جنسکسانی

ـ یازهـاي نيارضـا نکـه یو احتمـال ا شـوند یمیصحریشترب یخـود را در امـور جنسـ   یروان
گاه که مـرد و زن  آنی. در نظام خانواده در بحث تمتعات جنسشودیمتریادجو کنند زوجست

نداشـته  یگـري و تفکر غلبه و سـلطه بـر د  یتذهنیبدانند و نوعهمیجنسیکرا شریکدیگر
را برطرف کنند از رابطـه  یشخویکو شریشخویجنسیازباشند که نینباشند بلکه به فکر ا

لـذّت  يبـرا اشیزندگیککه شریندشوهر ببیازن یحداکثر لذّت را خواهند برد. وقتیجنس
او را جبـران کنـد و در لـذّت بـردن از ابعـاد      ثبـت کـار م کوشـد یبردن به فکر او هم هست، م

کـه زن و مـرد   جاستین. ایندیشدهم باشیزندگیکو به شریندخود را تنها نبیمختلف زندگ
سـخاوتمندانه خـود را   کندیمی. هر کدام سعبرندیروح به سر میکگرچه دو تن هستند، در 

حـال  یـت شـکل رعا ینبـه بهتـر  سـی قرار دهد. زن و مرد دانا در تماس جنیگريدیاردر اخت
یشـهوان یـه و تخلیبـه اوج لـذّت جنسـ   تریرخصوص چون زن دین. در اکنندیرا میکدیگر

که زن بـه اوج  یهمسرش باشد و تا زمانیازبه فکر بر آوردن نیشتربر مرد الزم است بسدریم
صـورت نـاخود   یـن ایر. در غیردخود را کنار نکشد و سهم لذّت زن را در نظر گیدهلذّت نرس

ترینیندهر دو از خوشایجهو در نتشودیسوق داده میجنسمیلییو بیآگاه زن به سرد مزاج
زنان ینبهتر«اند: (ص) فرمودهیامبر) پ181. (ثابت، شوندیمحروم میو روحیجسميهالذّت

ی،(حـر عـامل  » بگذارند.يرا به کناریاکه هنگام تنها شدن با همسرشان، سپر شرم و حاندیآنان
20/31  (

یدر مسأله جنسیطاز تفریزـ پره4
در یـزش اسـت. لـذا تـرك آم   یزشدارد حق آمیکه زن از مرد در خانواده اسالمیحقوقاز

افتادن زن باشد بر مـرد واجـب اسـت درخواسـت زن را     یتاز موارد که موجب به معصیبرخ
که هر چهار ماه مرد موظف اسـت  نامندیحق را حق مواقعه مینزن اي. فقهاء برایداجابت نما

ـ نذر کنياند اگر مرد) لذا گفته20/290ی،کاشانیض. (فایدعمل مبادرت نمینبه ا از یشد که ب
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اگـر  «وارد شـده اسـت:   یثی. در حـد یسـت نیحنکند، نذر او صحیکیچهار ماه با زن خود نزد
پـس از آن مـدت گناهکـار محسـوب     یـرد، کنـاره بگ یشاز چهارماه از همسر خـو یشبيمرد

کـه مـرد در سـفر واجـب     یهان معتقدند در صورتیاز فقی) برخ140-20ی،. (حرعامل»شودیم
تـرك  ینباشد و به قصد ادا نکـردن حـق زن کـه بـه نـوع     يضروريسفر واینباشد و یشرع

یـات نماز را تمام بخواند. (اسـتفتاءات آ یدو حرام است و بایتواجب است باشد سفر او معص
و بهجت.  یزيتبریرازي،مکارم شی،عظام: فاضل لنکران

و ادا نکردن حق موارد خاستگاه ترك مواقعه با زنیطرف در برخیکاز یمتون اسالمدر
کـه  ياست به طوریگردد که در مسأله نشوز قابل بررسیزن برمیابه اخالق شوهر و یزشآم

یـدا از حقوق واجب زن را ادا نکند حکم نشـوز را پ یکهر يحق بلکه اگر مردیننه تنها در ا
یعـی طبیازهـاي نینعـدم تـأم  یـل اوالً: بـه دل یدر مسأله جنسـ یطتفریگردطرفی. و از کندیم

ینزوجـ يکه برای: حق ثابتیاً. ثانشودیمیو بد اخالقيو رفتاریعصبيهاموجب بروز تنش
یـد (ص) تاکیامبرکه در سنّت پی. حقّشودیگرفته میدهزن در نظر گرفته شده است نادیژهبه و

روزه و ها را همۀ روزامیدهعبداهللا شن«شده است: رسول اکرم (ص) به عبداهللا بن عمرو فرمود: 
رسـول اهللا (ص)  یـا است یحگفتم: بله صحپردازي؟یاز اوقات شب را به نماز شب میاريبس

هـا را از گـرفتن   از روزیو برخـ یرها را روزه بگاز روزیبرخیکار را مکن! گاهیناو فرمود ا
یـرا را اسـتراحت کـن. ز  یگردییها را نماز بخوان و شبهااز شبیکن! و برخيروزه خوددار

را بـه  یـک بر عهدة تو دارنـد و حـق هـر    یجسم و چشمان و همسرت هر کدام حق و حقوق
احسـان و صـدقه محسـوب شـده     یبا همسران نوعيهمبستریگردییو در جا» ادا کن.یخوب

مجـدد آن  يدر برقـرار یـرد را نگبیعـی بهـرة ط یروابـط جنسـ  يکه زن از برقراریاست. زمان
. و کـانون خـانواده بـا    دهدیاز خود نشان میو جنسیر رواننابهنجايشده و رفتارهارغبتیب

ینو تضـم ینـان بـه اطم یـاز نی. زن و مرد هر دو در روابط جنسکندیبرخورد میمشکل اساس
انـد کـه   الزم را داشـته یسـتگی شاکننـد یها متفاوت است مردان فکر مدر آنیازنیندارند. اما ا

یـن هـا را نسـبت بـه ا   و نشـاط همسرشـان آن  يد و شـاد برقرار کننییاند رابطۀ زناشوتوانسته
ـ کندیتر ممطمئنیستگیاحساس شا يبـه مهـر ومحبـت و توجـه از سـو     یازمنـد زنـان ن ی. ول

و مردان رندبه عشق و ابراز عشق دایممستقیازنینان،احساس اطميها براهمسرشان هستند آن
مردان همسرشـان  ینکهرا برآورده کنند. ایازنینایعاطفيهاجملهیقبا ابراز محبت از طریدبا
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ابـراز نکننـد در واقـع امکـان احسـاس دوسـت داشـتن را از آنـان         یرا دوست داشته باشند ول

عشـق  یاسالم سفارش به ابـراز کالمـ  یگرامیامبراست که پیروانیازنینهمياند و براگرفته
سـخن،  یندوستت دارم، ا: یدبه همسرش بگويچون مرد: «فرمایدینسبت به همسر کرده و م

هـا در  ) اسـالم بـا در نظـر گـرفتن تفـاوت     569-5ینـی، (کل«شـود ینمیرونهرگز از قلب او ب
یجنسـ یـاز و برآوردن نیناز حقوق مسلّم مرد بر زن را تمکیکیزن و مرد، یجنسيرفتارها

ـ یبـه ان تج«(ص) با عبارت یامبرو پداندیفرصت مترینریعمرد در س و ان کانـت  حاجتـه  یال
در واقـع بـه   پرسـد، یکه از حق مرد بر زن می) در پاسخ به کس14/112ی،(حرعامل» قتبیعل
.  فرمایدیاشاره میمرد در مسائل جنسيفوریازن

یامبردارند مورد توجه پیازبه ارضاء کامل نیدنرسيکه زنان برایاديزمان زیگرديسواز
يکـه هـر لهـو   فرمایـد یمیشناسنکتۀ روانینبه ااسالم (ص) بوده و حضرت با توجهیگرام

حق اسـت  یکینها مالعبۀ با زن هنگام جماع است و ااز آنیکیکه یزباطل است مگر سه چ
: سـه عمـل جفـا    فرمایـد یبا مزمت ترك مالعبـه مـ  یگردیت) و در روا119همان،زنان (يبرا

ان) همـ ز مالعبـه و مداعبـه اسـت. (   مرد با زن قبل ای:... و سوم، ارتباط جنسشودیمحسوب م
وضـع  یها در ندگآنیاصلیفۀو سرشت افراد و وظیعتبر اساس طبیناحکام دیۀکلینبنابرا

زن و مـرد  ینبـ یاست. اگر مردان به تفاوت روابـط جنسـ  یندالنشانگر کمینشده است و ا
اخـتالل در  و دچـار پندارنـد یرا سرد و بدون احسـاس مـ  یشنداشته باشند همسر خویآگاه

) 78االسالم، ین. (معشوندیمیروابط جنس
یجنتـا یلوجود داشت به دلیزمسلمانان صدر اسالم نیاندر میجنسیزهبه غریطیتفرنگاه

طرز تفکـر  ین(ع) با ایناکرم (ص) و ائمه معصومیامبرمسأله به دنبال داشت پینکه ايناگوار
یـد از اصحابش به نام عـالء بـن ز  یکیبصره به خانه در شهر ی(ع) وقتیمبارزه کردند امام عل

بـه شـما   یادوارد شد پس از گفتگو عالء به امام (ع) عرض کرد: از برادرم عاصم بن زشالحار
کنـاره گرفتـه اسـت. امـام     یاو از دنیدهپوشیی. فرمود: چه شد او را؟ گفت: عباکنمیمیتشکا

سرگردانت کـرده  یطانشیشدشمنک جان خويا«آمد به او فرمود:ی. وقتیاوریدفرمود: او را ب
را اشیزهپـاک يهـا کـه خداونـد نعمـت   پنداريیتو مکنی؟یو فرزندانت رحم نمنتو به زیاآ

یـن که ایتر از آنتو در برابر خدا کوچکی؟ها استفاده کنحالل کرده اما دوست ندارد تو از آن
باسـتان  یونـان یمکاتب اخالقیاننگرش در مین) ا209(نهج البالغه، خ» گونه با تو رفتار کند.
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حکومـت،  یـل معتقد بودند تمام ثمرات تمـدن از قب یانرواج داشته است. کلبیزان نیازجمله کلب
اسـت. اگـر   ارزشیبـ یتجمل و همه لذّات مصـنوع ي،برده دارین،ازدواج، دی،ثروت شخص

یافـت ساده و زاهدانه یدگهست همانا در ترك جامعه و در بازگشت به زنیو نجاتيرستگار
یـان در نامه خود به قرنتیساز قول پولس قدیزنیحیت) در مس27و استرول، ین. (پاپکشودیم

پـس بـه   یسـتیم مانند من مجرد بمانند اما ما همه مانند هم نتوانستندیکاش همه م«آمده است: 
مانند مـن  توانندیر است اگر مکه بهتگویمیزنان میوهبه بیزاند و نآنان که هنوز ازدواج نکرده

).  10ـ 8: 7یاند، نامه اول قرنتی(عهد جد» مجرد بمانند.
ـ عدم مباشرت با زن حائض5

یمواقع شده است. قران کـر یدمورد تأکیبا زن حائض در متون اسالمیزشمنع آمحکمت
سـت پـس در   رنـج ا یـه بگو آن ماپرسندیمیضو از تو دربارة ح«در سوره بقره فرموده است: 

تا پاك شوند و چـون پـاك شـدند آن    یدنکنیکیو با آنان نزدیریداز زنان کناره گیضمدت ح
را یزگانکه خداوند آمرزش خواهان و پاکیامیزیدفرموده است با آنان بماگونه که خداوند به ش

صـورت اسـت کـه    ینبدیبه طور اجمالیضمسأله حیعلمی) بررس222(بقره/» دوست دارد.
خـون ترشـح   یـان به داخل جریزهستند که از غدد مترشحه درون ريها موادهورمونانیمدیم
کننـد بـه   یجاددور از محل ترشح خود ایرا در نواحیمختلف و خاصيهاتا واکنششوندیم

را در بـر  ايیچیـده و پیـف ظریاربسـ يسـاختارها یـز ها و مجموعه اعصاب ننحو نرونینهم
یعروقـ یسـتم بـه داخـل س  یزرا نيموادیعصبهايیامو پیکاتتحرکه ضمن انتقالگیرندیم

فـوق  یسـتم شـوند لـذا دو س  وجـب را میخاصيها عملکردهاتا مانند هورمونکنندیترشح م
یـدبک فیقبه طریقاعدگیکلمختلف از جمله سهايینهبه رحم داشته و در زمیکیارتباط نزد

یمرا تنظياعصاب مرکزیستمسيها ه واکنشنحویبافت عصبيبر رویپس خوراند هرمنیا
. نمایندیم

ـ     یزنظر حکمت ناز و یو اخالقـ یدر ممانعت مواقعه بـا حـائض از لحـاظ بهداشـت روان
موارد اشاره کرد:  ینبه اتوانیمیجسم
نـرم  یترشحات مخاطیلهمهبل به وسیداخلیطمحیود،پریرو زمان غیعیطبیطـ در شرا1

یـک الکتیداست و به علت باال بودن مقدار استروژن و وجود اسـ یرناپذیبسآیاديو تا حد ز
.  کندیرا مشکل میکروبیمیررشد و تکثیجهداشته و در نتیدياسیتوضعیطمحینا
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یبافـت مخـاط  یـزش بر اثر کاهش استروژن و پرژسترون و به علـت ر یودـ در مرحله پر2

يقسمت فـراهم بـوده و بـرا   یندر ایکروبمیرشدن آن امکان رشد و تکثیرپذیبرحم و آس
و یساز آلودگینهزمتواندیدوره مینلذا مباشرت در اباشدیمیمناسبیطابتالء به عفونت، مح

ابتالء به عفونت شود.  
موجـب  یجنسـ يهـا درون مهبـل و کـاهش هورمـون   یالتهـاب یتوضعیودـ در زمان پر3

ـ  ینایشده و حالت شلیهناحینانقباض عضالت ا بـودن  دردیعضالت که سبب سـهولت و ب
مرحلـه  یـن در ا»یکـی نزد«یجـه و در نتیابدیکاهش مشودیميعادیتعمل مقاربت در وضع

خواهد بود.  یندزن دردناك و ناخوشايبرا
آن یداخلـ یطمحـ PHشده یموجب کاهش ترشحات مهبلیجنسيهاـ کاهش هورمون4

یتوضـع یـن اگـر در ا یجـه و در نتکنـد یمـ یـایی قلداردیديحالت اسيعادیطرا که در شرا
.  یابدیمیشاز واژن افزایکروبامکان عبور و رشد میردصورت گیمقاربت
آن در یـزان میودزن است و در مرحله پریجنسیلميبرایـ چون استروژن محرك مهم5

با یکم و حتلییبه مقاربت خیزیولوژيو فیاز نظر روانیززن نیللذا تمایابدیخون کاهش م
مـردان  یزکه خداوند نبینیمیلذا مداندینامطلوب ميخود امريو آن را براشودیتنفر همراه م

صـورت  یـن ایـر با زنان منع کرده است که در غیکیها را از نزدخطاب قرار داده و آندرا مور
ـ یـان زیعاطفییآمدهایممکن است پیزن گاهمیلییو بیبه علت، ناهماهنگ يرا بـرا يارب

کند.  یجاددو طرف ا
اسـت لـذا مقاربـت    یزن دچـار احتقـان عروقـ   یدسـتگاه تناسـل  یودـ چون در مرحله پر6

دهد. یشرا افزایانهماهیزيخونریزانمتواندیم
لـذا تمـاس   باشـد یو بـدبو مـ  یفکثیزيمحل مقاربت به علت خونریـ در موقع قاعدگ7
خواهد شد. یندناخوشاهر دو يبرایزنیاز نظر روانیجنس

مـرد را نسـبت بـه    يکف نفـس و صـبور  یتتقو«یزیولوژیکیمشکالت فینـ عالوه بر ا8
امر دانست.  ینايهاحکمتیگربتوان از دیزخود ن» اطفاء شهوات

یـن از اسرار ایبخشیدگفت که مسائل و عوارض ذکر شده را باتوانیهمه مسلماً مینابا
مفاسـد  یـا مورد مصـالح  ینآن. چون ممکن است در ایو تمامییادستور دانست و نه علت غ

مثل نماز یرناپذیلیتعطيهاکه عبادتبینیمیمرحله مینوجود داشته باشد لذا در ایزنیگريد
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هـر نمـاز بـدن خـود را بـا      يها برااگر آنیزنان حائض منع شده است و حتيز برایو روزه ن
)  105-104ي،خواهد بود. (نورها باطل کنند نماز آنیرغسل تطه

رَکُم  یثُفرموده است (منْ حیهآیناز ايسوره بقره خداوند در فراز222یفه،شریهآدر أَمـ
داشته یجنسیزشزن آمیفقط در حال پاکیعنیجمله قبل باشد یدتأکتواندیجمله میناللَّه) ا

در چهـارچوب فرمـان   یـد بایـزش آمیـز پس از پاك شدن نیعنیحالت یناز ایرنه در غیدباش
یـرا خداونـد گـردد. ز  یعیو تشـر ینیتکـو يهاشامل فرمانتواندیفرمان مینپروردگار باشد ا

قـرار  یکـدیگر دو جنس مخالف نسبت بـه  یاندر میو کششیلبقاء نوع انسان ميخداوند برا
مسلم یارد ولهر دو طرف ديبرايبرایلذّت خاصیجنسیزشآمیلدلینداده است و به هم

يبراياکشش و لذّت مقدمهیننسل بوده و ايبقایقتمهم در حقهايدفاز هیکیاست که 
ینو به همیردقرار گیاصليهانسل و هدفيبقایردر مسیلذّت جنسیدباینآن است. بنابرا

ت اسـت ممنـوع اسـ   ینیفرمـان تکـو  ینها که انحراف از او مانند آن» لواط«و » استمناء«جهت 
آن هـم قـرار   یردر مسـ یو حتّکندینمینرا تأمیجنسیزشآمیوجه هدف اصلیچچون به ه

یـد نتوانست کف نفـس نما یایداگر شخص نتوانست مبارزه با نفس نمایرمسین. در اگیردینم
شـده اسـت خداونـد راه    یبر خالف امر خداوند آلوده بـه نافرمـان  یجنسیزهو بر اثر فشار غر

)  2/96یرازي،گذاشته است. (مکارم شبازدسته از افراد ینايه را برابازگشت و توب
یضبـر منـع و حرمـت مواقعـه بـا زن حـائض (فـ       یحکم اسالمیننهفته در ایتیتربنکته

بـا همسـر   یضهنگـام حـ  یشوهر بـر مباشـرت جنسـ   » کف نفس«یفیت) به ک2/284ی،کاشان
یـل همان گونه که شارع مقدس به دل.گرددیحال سخت و دشوار همسر بر میتو رعایشخو

منع از صلوة و عدم سجده یلقرار داده است از قبيويبراايیژهزن حائض احکام ویتوضع
نمـاز فـوت شـده در    يبه قضایاز) و عدم ن1/236ی،(دارمشنودیسجده را میهکه آیدر زمان
طهارت کامل است. طوافیط) واجب نبودن طواف کعبه چون از شرا234ان، هم(یضزمان ح

یزنیضطالق در وقت حیاو یستبر او واجب نیض) گرفتن روزه در زمان ح5/162یهقی،(ب
نجاسـت  یـک یض) آنچه که روشن اسـت حـ  2/292یله،الوسیرتحرینی،شده است. (خمینه

ال بأس بفضل شـراب المـرأة حائضـاً أو    «و از ابن عباس نقل شده است: ياست نه ماديمعنو
: بـه  تگفـ تـوان ی) لـذا مـ  9/577ي،هنـد ی(متّقـ »یحـاً ریـب و أطیاباًأنظف ثیض هحائیرغ

وجـود دارد  یکه در اخالق جنسـ یمواقعه با زن حائض با اهدافينجاست معنوینايپشتوانه
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توانـد یدبـراً بـا زن حـائض مـ    یدقُبالً با کراهت شدیکینزدیمندارد لذا قول به تحريسازگار

جهـت بعـد از منـع مواقعـه بـا زن      ینداشته باشد. از همیتیو تربيمعنویعنییخاستگاه درون
یاطفاء شـهوت جنسـ  ينابجا از وجود زن که تنها برایو احتمال استفاده و تمتع جنسائضح

با توانیدیمیدشما هستند، شما هر زمان که بخواهیزنان شما مرکز بذر افشان: «یفهشریهاست آ
و با پرورش فرزنـدان  یدببرییبهره یعیفرصت طبیناز ایدکنیسعی(ولییدنمایزشها آمآن

یـد او را مالقـات خواه یدو بدانیزیدو از خدا بپرهیدبفرستیشخود از پي) برایکیناثرصالح 
انـد  بـه مزرعـه شـده   یهزنان تشـب یهآین) و در ا223(بقره/» کرد و به مؤمنان بشارت رحمت ده

از نـوع  یمیکه چرا اسالم درباره نیدآیندر مورد زنان سنگیبعضيبرایهتشبینممکن است ا
یقـت نهفتـه اسـت. و در حق  یهتشبیندر ایکیکه نکته باریکرده است در حالیانیبینبشر چن
یـک مجسـم کنـد، کـه زن    یضرورت وجود زن را در اجتماع انسانیانبینبا اخواهدیقرآن م

نوع بشر.  یاتحفظ حياست براايیلهبلکه وسیستاطفاء شهوت نیلۀوس
ییدارد و بدون کشت و زرع مواد غذایازنیهبه تغذیادامۀ زندگيطور که انسان براهمان

سخن ینبه وجود زن است. ایازمندنیزادامه نوع خود نيبراینهمچنشودینمیناو تأمیاتح
نگریسـتند یمـ يسـباز هویلهو وسیچهبازیککه نسبت به جنس زن همچون ییهادر برابر آن

به محـل  یاست و گاهیبذر افشانیمصدر است و به معن» حرث. «شودیموبمحسيهشدار
»یمتـ «یاز اسماء شرط است و غالباً به معنـ »یانّ. «شودیاطالق میزباشد ن» مزرعه«زراعت که 

بـه  یو گاهگویندیم»یهزمانیانّ«صورت آن را یندر اشودیزمان است استعمال میکه به معن
رْ یا«... آل عمران 37یهدر آ»یانّ«مانند شودیمعمالهم است» مکان«یمعن مـمذَا    ی هـ ى لَـک أَنـَّ

...اللَّه نْدنْ عم وه دیـد یآماده مییدر کنار او غذاشدیمیمکه وارد بر مریهنگامیازکر» «قَالَت
از نـزد خـدا   »من عنـد اهللا «تو آمد؟ جواب داد يغذا برایناز کجا ا» لک هذایان«یداز او پرس

با زنـان اسـتفاده   یجنسیزشباشد توسعه در زمان آمیهاگر زمان»یانّ«از بهشت) از کلمه یعنی(
مجـاز  یدر هـر سـاعت  یجنسیزشآمیعنیگرددیکه شامل تمام ساعات شب و روز مشودیم

اسـت. (مکـارم   یـزش آمینگباشد منظـور توسـعه در مکـان و محـل چگـو     یهاست و اگر مکان
که زن را بـه منزلـۀ   یهمخزن العرفان آمده است: متبادر از ظاهر آیر) در تفس97-2/96، یرازيش

از آن یـت آن و عمومیـر همان موضع نسل نـه غ حرث قرار داده است داللت دارد بر اقتصار به
را یههمان ظاهر آنمایدیمییدتأیرهو غیبو تهذیاز اخبار در کافيا. و عدهگرددیاستفاده نم
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کـه  یهـر زمـان  یعنـی » شئتمیانّ«کنندیمیتروایناز صادق آل محمد (ص) چنیقیرتفسدر
به موضع نطفه است و یهزن به بذر کنایهکه زرع موضع بذر است و تشبیرادر فرج. زیدبخواه

همـان موضـع   راجـع بـه  نییع» شئتمیانّ«یاستفاده نمود که قوله تعالتوانیاز مجموع اخبار م
توسـعه در مقـام   یـن کـه ا يمختـار یو هر وقت که بخواهیکه بخواهیمخصوص از هر راه

حکـم  یـه امامياز علمایاريبسینکهاند اگفتهیرتفسياز علمایاستمتاع است. و چنان که بعض
یـن انصـراف از ا یهکه ظاهراً آیرازیهایناست نه به ایگرياند با کراهت به ادلۀ دبه جواز داده

یعالشـرا یح) در مفـات 312ــ 2/310ی،اصفهانینطور توسعه ندارد. (امینمعنا دارد و داللت بر ا
»یمالتحـر یوبن حمزه علیون... و القمیدةکراهۀ شدیاالشهر عند اصحابنا ذلک عل«آمده است: 

است. (سـابق،  يعمل موجب تنفر طبع و بر خالف امور فطرینایز) و ن2/285ی،کاشانیض(ف
2/192  .(

یدر پرتو احکام فقهیـ توجه به انضباط جنس6
؛ 2/2ی،؛ حلـ 2/267ی،به خدا (= اسـتعاذه) (محقـق حلـ   یطانخدا و پناه بردن از شر شیاد

يبخـار یح). در صـح 2/800یزدي،ی؛ طباطبائ29/45ی،؛ نجف7/24مسالک االفهام، ی،ثانیدشه
اَهلَه قال: اللهم یلَو أن أحدکم إذا أت«اکرم (ص) فرمود: از ابن عباس وارد شده است که رسول

(ابـن حجـر   »یطانالشـ یضـرّه ولد لَـم  ینهماما رزقتُنا فان کان بیطانو جنب الشیطانالشنیجنب
در شـب زفـاف و هنگـام حمـل (محقـق      یـژه ) با وضو بودن زن و شوهر به و5165ی،عسقالن

در یــزش) آم29/45ی،؛ نجفــ7/24مســالک االفهــام، ی،ثــانید؛ شــه2/2ی،؛ حلــ2/267ی،حلــ
) 2/278یله،الوسـ یـر تحرینـی، ؛ خم14/11یم،؛ حکـ 2/801یزدي،یخاص (طباطبائيهاوقت

کـه در  يروزید،طلوع فجر و طلوع خورشـ ینفاصله بی،گرفتگیدو خورشیهنگام ماه گرفتگ
شـدن  یـد تا ناپدیدغروب خورشو زرد و قرمز بوزد، فاصله یاهسيآن زلزله واقع شود و بادها

فطـر و  یـد ماه، شب چهارشـنبه، شـب ع  یهۀشب ن،شب هر ماه به جزء ماه رمضانینشفق، اول
؛ 2/268ی،که قصد مسـافرت در آن روز را دارد. (محقـق حلـ   یاذان و اقامه، در شبینقربان، ب

ا مکـروه اسـت.   هـ در آنیزشکه آمییها) مکان23/31ی،؛ بحران6/355ي،؛ خوانسار2/2ی،حل
یـر ر آفتاب مگر پوشـش داشـته باشـد، ز   یاز اطاق، پشت بام، زیرونآسمان، بیر(کار ناپسند) ز

) 2/278یله،الوسـ یـر تحرینی،رفت و آمد مردم. (خمیردر مسی،دارد، در کشتیوهکه میدرخت
یريسـ ها مکروه است. رو به قبله و پشت به قبله بودن، با حالـت در آنیزشکه آمییهاحالت
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یدر حالتیستاده،در حالت ال،غسیاشکم، در حالت برهنه بودن، بعد از احتالم و قبل از وضو 

-2/800یـزدي، یباشد، در حالت خضاب. (طباطبائیزممیرولو کودك غبیندیاو را میکه کس
801 .(

یجنسیتـ توجه به پوشش در وصول به ترب7
شـده  یرفتهاصل پذیکمسأله حجاب به عنوان یمنظام خانواده اسالیتیارتقاء سطح تربدر

يمـوارد يداده شده است وبراینتدستور حفظ دامان و زیماناست. در سوره نور به زنان با ا
) در 31افـراد خـاص داده اسـت. (نـور/    يبـدن را بـرا  ياز قسـمتها یاجازه آشکار کردن بعض

دکم أهلَـه فَل  یأتـ إذا «(ص) وارد شده است که فرموده اسـت:  یامبراز پیثیحد ر أحـسـتَتو ال ی
ـ  ) «6/343ي،هنـد ی؛ متّقـ 6/345ی،؛ شوکان7/193یهقی،(ب»یرینِتَجرُّد العیتَجرَّدانِ یشچـون پ

خـانواده هـر   یطدر محـ »یدو همچون شتران برهنه مباشـ یدخود را بپوشانرویدیکسان خود م
ر و مـادر نگـاه فرزنـدان را بـه طـرف      شدن پدیانعریچند فرزندان به عنوان محرم هستند ول

یـد از اعضـاء بـدن تأک  یپوشش برخیابر حجاب و یهدر آینکه. ادهدیشهوت و تلذّذ سوق م
هسـتند. در  یجنسـ یـام احکام خاص و پياعضاء داراینبر آن است که ایلشده است خود دل

ور در برابر آنان نمودن حجاب مذکیتهر چند که اطفال از حکم رعا«نمونه آمده است: یرتفس
ها در آنییو توانایلتماینکه ااندیدهرسیهستند که به سنّیمنظور اطفالیاند، ولاستثناء شده

-14یرازي،(مکـارم شـ  .» ینـد نمایـت بانوان مسلمان حجاب را در برابر آنان رعایدشده بایداپ
یثباشند برداشـت از حـد  توانندیمیزن» اطفال«يواژههايداقاز مصیز) چون فرزندان ن453

ینکـه شوند تـا چـه رسـد بـه ا    یانکامالً عریستنیستهشاینزوجیفوق الذکر آن است که حت
یـامبر از پیـز نیثیخصـوص احـاد  ینبخواهند در معرض نگاه کودکان و فرزندان باشند و در ا

م به شمار و بالغ که جزء محاریزفرزندان ممراین) بناب2/36ی،(ص) وارد شده است. (حر عامل
قـرار  یناز عـدم پوشـش والـد   ییهاصحنهيدر معرض تماشایدخانواده نبایطدر محروندیم
یشهوت جنسیکناخواسته موجب تحریاهمراه گردد خواسته یه. چون اگر با لذّت و ربیرندگ

در یجنسـ یـت کردن تربینهنهادياز رهگذر پوشش و حجاب برایمآنان خواهد شد. قرآن کر
شـما و کسـانى از   یزهـاى غالم و کنیدقطعا بایداآوردهیماناى کسانى که ا: «فرمایدیمخانواده 

ـ  اندیدهشما که به [سن] بلوغ نرس از نمـاز  یشسه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کننـد پ
] سه هنگـام  ینو پس از نماز شامگاهان [ایدآورمىیرونهاى خود را بکه جامهیمروزبامداد و ن
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یکـدیگر [سه هنگام] گـرد  یناز ایرکه غیستگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نبرهن
کنـد و  مـى یانگونه براى شما بین[خود] را ایات] خداوند آیید[و با هم معاشرت نمایدبچرخ

از شما یدبایدندو چون کودکان شما به [سن] بلوغ رس) «58(نور/» استکاریدهخدا داناى سنج
یـات بودند کسب اجـازه کردنـد خـدا آ   یشاناز ایشهمان گونه که آنان که په کنندکسب اجاز

).  59(نور/» است.کاریدهدارد و خدا داناى سنجمىیانگونه براى شما بینخود را ا
و یسرزده به خانه و محـل زنـدگ  یداست که افراد نبایناسالم ایتیو تربیآداب اخالقاز

یـد نبایـز هـا ن آنشود،یمیزحکم شامل فرزندان خانواده نیند. و اوارد شونیگراناستراحت د
تنهـا در قبـل از نمـاز صـبح و     یـز فرزندان ممیکنسرزده وارد محل استراحت پدرشان شوند ل

یـن ایـر ها را ندارند و در غاز نماز عشاء بدون اجازه حق ورود به استراحتگاه آندو بعیمروزن
ن نزدشان رفت و آمد دارند بالمانع است اما فرزندان بالغ مثل مواقع که جهت رفع مشکالت آنا

را ندارنـد چـرا کـه    ینوقت بدون اجازه حق ورود به اسـتراحتگاه والـد  یچآحاد مردم، هیگرد
رسـد یها نباشند.... که بـه نظـر مـ   آنیدارباشند و آماده ديعادیردر حال غهاممکن است آن

یو خـانوادگ یاست تـا عفـت عمـوم   یبه آداب و اصول اخالقهمان ارشاد امر،ینمنظور از ا
خـالف اخـالق،   يهـا نشوند و بردگان و اطفال با صـحنه یتاذین،و والدیو موالیندنبیبآس

ی،اصفهانین؛ ام7/154یزدي،یی؛ طباطبا694یلی،؛ مقدس اردب26/22، یروبه رو نگردند. (نجف
) 24/29ي،؛ فخر راز12/302ی،؛ قرطب2/224

الزم شمرده شده است ناظر به مسـأله  یهدر سه وقت مذکور در آیذانحکم استینکهاعلت
لـذا  پوشـد یاستراحت انسان لباس سبک مياوقات برایناست چون غالباً در اینپوشش والد

دستور صادر شده است تا مبادا بـا  ینخانواده ایطمحیشترو حرمت بیحفظ عفت عموميبرا
اثر نـامطلوب  ینندگانو هم در روح بیندببیبهم حرمت خانواده آسناسبناميهامنظرهیدند

) فاضل مقداد در فلسفه اذن گرفتن بـه دخالـت پوشـش و    10/244و9یجی،الهیبگذارد. (قربان
مظنّۀ کشف العـورة  نهاإنما اختصت هذه األوقات الثالثۀ أل: «گویدیعدم آن معتقد است و لذا م

یـرة بلبس النهار، و أما وقت الظهیللبس اللّیلمن المضجع، و تبدیامقت القأما قبل الفجر فانّه و
لـبس النهـار بلـبس    یلو مظنّۀ ظهور العورة و أما وقت العشاء فانّه وقت تبـد یلولۀفانّه وقت الق

ـ «االحکـام معتقـد اسـت فـراز     یـات جامع آیر) صاحب تفس225-2/224یوري،(س.» یلاللّ یسلَ
) 10/245و9یجـی، الهیاسـت. (قربـان  ینناظر به پوشش والـد یهدر آ» جنَاحیهِمعلَالویکُمعلَ
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یجـاد جامعه و ايسالم سازيمعتقد است: خداوند برایهآینایرمعاصر در تفسیهاناز فقیکی

یـه آیـن را در ایو اخالقـ یتـی حکـم ترب یکخانواده یسالمتيطور براینفاضله و همینهمد
است کـه در سـالم   یتیتربیواقعاً از مسائل عالیمدستور قرآن کریناست. اودهرمذکر فیفهشر
گفت که خانواده محل رشد تمام صـفات فاضـله   یدجامعه دخالت تمام دارد و به حق بايساز

هم باشـد  یاخالقيمنشاء فسادهاتواندیطور که مینمحل تحقق اخالق فاضله است همیعنی
که افراد نابالغ را تحـت کنتـرل داشـته باشـند تـا گرفتـار       دهدیمورستدینبه مؤمنیلدلینبه ا

یـین نقـش تع توانـد یپوشش در خانواده میفیت) ک42ي،نشوند. (بجنوردیاخالقيناهنجارها
اگر پدر و مادر در استفاده از لبـاس بـه صـورت    یعنیداشته باشد یجنسیتکننده از جمله هو
ینـده در آیـد کـه با يفرزندان دارد لذا دختریاختالل جنسادیجدر ایرتأثیند،مبدل استفاده نما

کنـد عامـل   يرا بـاز ينقش مردانه و پـدر یدکه بايپسریاداشته باشد و ينقش زنانه و مادر
فرزندان اثـر  یاتاختالل در رفتار و خلقینو اکندیمیجادها اختالل انقشیندر ایمبدل پوش

پدر و مادر هستند، همان گونـه کـه در دیگـر    ان در خانوادهفرزنديالگوین. چون اولگذاردیم
موارد الگودهی دارند، در پوشش نیز مؤثرند. مسأله تشبه به رجال و نساء در روایات وارد شده 

) و این شـباهت ابتـدءاً   12/21است که شدیداً مورد نهی و مذمت قرار گرفته است.(حر عاملی، 
شود و سپس در ظـاهر  ر خانواده، در وجود افراد نهادینه میهاي تربیتی به ویژه دبه کمک زمینه

تواند بیـانگر ایـن   کند از جمله نحوه پوشش و شکل و قیافه میهاي مختلف بروز میبه صورت
توان گفت: مسأله تغییر جنسیت که امروز مطرح است عواملی چـون مـوارد   ها باشد و میزمینه

گیـري  کننـد، در شـکل  سی که والدین به تن فرزندان میمذکور را دارد. روانشناسان معتقدند لبا
هاي مختلف وجود دارد، حداقل در مورد نقش جنسی، دیدگاه1نقش جنسی کودك مؤثر است.

] او هم 483، ص1] [نقل از تقویت نظام خانواده، جsexualityهاي فرد است که با جنسیت [ها گرایشاي از رفتارعهـ نقش جنسی، مجمو1
] (همان) اسپنس و هل مریچ رفتارهایی را کـه از نظـر پسـر یـا     )1918spencex hemerichآهنگ باشد. برخی از متخصصان، هم چون [(

تعریف کرده اند. این رفتارها یا گرایش ها به گونه اي است کـه در نظـر دیگـران    » نقش جنسی«دختر بودن از کودکان سر می زند، به عنوان
gender (sex)میزان تطابق ارتباط شخص به ذکور یا اناث بودن را نشان مـی دهـد. چنـین امـري عمومـاً تجلـی کلّـی هویـت جنسـی [          

identityبه عبارت دیگر، نقش جنسی به رفتارهاي ویژه پسر 2/100ابع اسالمی ] (همان) فرد خواهد بود. (روانشناسی رشد با نگرش به من (
گردد و مواردي نظیر عادات و رسوم الگوي لباس انتخاب اسباب بازي را در بر دارد. برتري نقش جنسی نیز بدین معنا است که و دختر بر می

ار فرهنگی است که چگونگی ارتباط مردان و زنان را با یکدیگر نوعی انتظ» نقش جنسی«یکی از دو جنس مربوط به خود را پسندیده تر بیابد. 
کند. نقش جنسی با هویت جنسی ارتباط دارد. عامـل  تعیین نموده و هم چنین فعالیت افراد را بر اساس ارزش ها و عالقه آن ها مشخص می

د دارد. ممکن است شخصی با یک فرد عمده در کسب نقش مناسب جنسی یادگیري هاي فرد است. گاهی نقش جنسی با هویت جنسی تضا
هم جنس همانندسازي کند؛ اما با وجود، لباس، آرایش مو، یا سایر ویژگی ها غیر هم جنس را برگزیند. نقـش جنسـی را جـان مـانی چنـین      

ظـارات اجتمـاعی را   تعریف می کند: به هر آن چه فرد براي شناساندن خود به عنوان یک پسر یا مرد یا یک دختر یا زن انجام می دهـد و انت 
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ــ دیـدگاه   1سه دیدگاه متمایز جنسی و تفاوت دختران از پسران برجسـتگی بـیش تـري دارد:    
از دیـدگاه اسـالم   4و اعتـدال ــ دیـدگاه میانـه روي   33ـ دیدگاه مدرن و غرب گرایـی 22سنتی

یادگیري نقش جنسی تقریباً به صـورت ناآگاهانـه و غیـر مسـتقیم در جریـان ارتبـاط نزدیـک        
فرزندان با والدین رخ می دهد. کودکان می بینند که هر یک از والدین چه رفتاري دارنـد، چـه   

دختران و پسـران  دهند و در واکنش بهپوشند و چه حاالتی از خود بروز میمی گویند، چه می
کنند. به این ترتیب کودکان در جریان روزمره خود یاد می گیرند یک مـادر، یـک پـدر،    چه می

هاي او مورد قبول و کدام ها یک مرد و یک زن چیست و چه خصوصیاتی دارد و کدام ویژگی
).491همان، غیر قابل قبول است.(

دکانـ آگاهی والدین به تأثیر محرکات جنسی بر رفتار کو8
يامـور ی،و عصبیروانهايیمارياز بیارياند منشاء بسشناسان اثبات کردهاز روانیبعض

پـدران و  یها مشاهده اعمال و رفتار جنسـ به سراغ کودك آمده و منشاء آنیاست که در کودک
یشمثبـت و عوامـل پـ   يهاها راه حلّتر از آنزودیاربسیمادران بوده است. علم النفس اسالم

و یروانـ هايیماريآمد بیشو پیجنسیکاتدور کردن کودك از تحريرا براعدديمتريیگ
یـري شکل گيراهبردهاینتراز مهمیکی) 431ی،کرده است. (فتحینیبیشپیندهدر آیجسم

برآورده می سازد، نقش جنسی گفته می شود. نقش جنسی، به تدریج از طریق تجاربی که شخص در تعامل با محیط به دست مـی آورد و بـا   
).27/118گیرد( فصلنامه کتاب زنان،شماره این وجود، از طریق دستورها و تلقین هاي آشکار، شکل می

و به طور سنتی خصوصیات مردان را متفاوت از ویژگی هاي زنانه به حساب می آورده اند. همگان از مرد ـ این دیدگاه از گذشته هاي دور 2
انتظار داشته اند که موجودي نیرومند قدرت مدار، نترس، خشن، معتمد به نفس، ستبر، قوي دل، منطقی و غیر احساسی باشد در کارهاي منزل 

و بخصوص در رفتار بـا زنـان و کودکـان جـدي و بـا وقـار باشـد. در مفـاهیم سـنتی در مـورد           دخالت نکند. او نباید هرگز اظهار عجز کند 
خصوصیات زنانه نیز متفاوت از خصوصیاتی است که از مردان انتظار می رود این طرز تفکر هنوز هم به شدت در میان اکثر مردم وجود دارد 

تودار، مراقبت کننده، با عاطفه، زاري کننده، غیر دوراندیش، تابع زور و که زن موجودي است احساسی دل بسته زینتهاي ظاهري، درونگرا و
)31داراي روحیه اي که بر سر مسائل کوچک مشکل آفرینی هاي بزرگ می کند.(لطف آبادي، 

هاي ا ویژگیآرمان این گروه ایجاد جامعه دوجنسیتی است. اعضاي جامعه دو جنسیتی ممکن است از نظر جسمی مذکر و مؤنث باشند، امـ3
ع مردانه و زنانه را با اختالف اغراق آمیز روان شناختی نشان نمی دهند. محور تعیین ویژگی هاي زنانه براي اینان تساوي زن و مـرد از جمیـ  

)41جهات و برداشتن فاصله زنان و مردان است. (بستان، 
داند به مردان می آموزد که از است، یکی را بر دیگري برتر نمیاین دیدگاه در پی شکوفایی و تحقق تمامیت طبیعت و رشد مردان و زنانـ4

خشونت علیه زنان بپرهیزند، حرمت انسانی آنان را حفاظت کنند و آرام باشند، به زنان هم آموزش می دهد که بـا اولویـت دادن بـه زنـدگی     
نند که نقش و هویت جنسی خود را با عواطف گرم و رفتار خانوادگی و از سر انصاف از حقوق خود دفاع کنند. هم مردان و هم زنان نیازمند آ

مهرآمیز آراسته سازند. در این دیدگاه نقش هاي جنسی عالوه بر تناسب آن ها با طبیعت مرد و زن به علت برخورداري از حکمت هایی که در 
ن حکمت هایی که تعیین کننده نقش هاي جنسی این نقش ها وجود دارد، از مفهوم ارزش مند بودن رفتار نیز برخوردار است. از عمومی تری

در این دیدگاه است، می توان ظرفیت هاي وجودي هر کدام از دو جنس، حفظ کرامت، حفظ کانون خـانواده و حفـظ جامعـه بـزرگ را نـام      
)1/487برد.(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
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در خـانواده  یجنسـ يبـر رفتارهـا  یو عدم آگـاه یفرزندان، آگاهیو اخالقیتیتربیتشخص

» دخترمیکمن «یا» پسرمیکمن «یدبگوتواندیمیباًتقرگی،سال2ـ3تا سن یاست. هر کودک
یو زنـانگ یمردانگـ یروانـ يهـا به جنبهیبه طور ضمنیجنسیترابرت استوار، هویدهبه عق

را یجنسـ یـت هوشـناختی یسـت بعد زیت،و جنسیجنبه اجتماعی،اشاره دارد و مفهوم جنس
هـا زنانـه   هـا مردانـه و زن  مردیعنیوجود دارد گیهماهندو مفهوم یناین. غالباً بدهدینشان م
یـز متعـارض ن یـا به صورت متضـاد  یتجنس و جنسینممکن است بیاما گاهکنند،یرفتار م

یشـه در اندیجنسـ یشناسـ ، مقاله رفتار27/117/ شماره 84رشد کنند. (نقل از کتاب زنان/بهار 
محمد باقر کجباف).  ینی،د

هـا و  از لغـزش یشـگیري مراقبت از کودکان و نوجوانان و به جهـت پ يابرینوالدبنابراین
یو اخالقـ یمـذهب یمبـان یتاز آن الزم است به تقویها و عوارض ناشآنان از لغزشیانتص

مراعات الزم «بستر فرزندان، یکمناسب در خواب و استراحت، تفکیطشرایجادبپردازند. و با ا
بـا  ییآشـنا ی،بلوغ و نوجوانیايورود به دنيات الزم برابه آموزش مقدم،»ششپويدر نحوه

زا، گام بردارنـد.  یبها و عوارض آسدوره بلوغ، توجه دادن به خطریو روانیجسمانییراتتغ
یـات، کناهـا، یبـوده و چـه بسـا شـوخ    یشالزم است مراقب روابط خود با همسر خوینوالد

نامناسـب در  يرفتارهایريدارند، در شکل گیکدیگردر حضور فرزندان با ینکه والدیاشارات
از یاديزيو مقدمات آن، کنجکاویروابط جنسینهها مؤثر باشد. کودکان و نوجوانان در زمآن

هـا و... دقـت کـرده و    پوشـش آن یفیـت کین،روابط والديها در نحوه. آندهندیخود نشان م
و نوجوانان یسالگ6ـ7و حدود یکودکو پسران در دوره ناز آن آگاه شوند. دختراخواهندیم

یاز نقش خود به عنوان پدر و مادر اطالع دارند؛ اگر چـه از چگـونگ  یسالگ13ـ14در حدود 
زن و یـک یاز زنـدگ يو همانندسـاز یـد تقلیموارد نوعیندارند و در برخینقش خود آگاه
م اسـت پـدران و   اسـت. الز یجنسـ ربیـت آموزش و تیتاهمینکه مبدهندیشوهر را نشان م

هـا  از حسن و قبح، منع و جـواز یجیبه صورت تدریمادران، فرزندان را در مورد مسائل جنس
).  120ان، هم. (یندآگاه نما
یلفظ طفل به معن» علَى عورات النّساءیظْهرُوالَم ینَأَوِ الطّفْلِ الَّذ«سوره نور فراز 31یهآدر

ذ «استغراق دارد و لذا لفـظ  یالم که با آن آمده است معنجنس کودکان است و با الف و »ینَالـَّ
رُوا لَم «ظ) و لف15/112یزان،المیی،آن وصف آورده شده است. (طباطبايبرا ظْهـبـه  یگـاه »ی
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بـر  ییـ توانـا یقـدروا لـم  «یبه معنـ یو گاهشودیمیرتفس» ندارندیـ آگاهیطلعوالم «یمعن
است کـه آن اطفـال چـون بـه     یندر هر دو صورت منظور از آن ا» دندارنیجنسیزهاعمال غر
امـا  یسـت الزم نهانرو حجاب گرفتن از آیناز ااندیدهنرسیجنسیزهو اعمال غریزمرحله تم

شـده هـم از عـورات زنـان سـر در      یدارها بدر آنیلتماینباشند و ایدهمرحله رسیناگر به ا
یرنـد هـا حجـاب بگ  دارند الزم است زنـان از آن یجنسیزهربر اعمال غییو هم تواناآورندیم

یـد ) و نبا2/166ی،؛ صابون12/236ی،؛ قرطب7/138یزدي،یی؛ طباطبا14/453یرازي،(مکارم ش
چون اگر نظر بر حرام افتد و بـه همـراه قصـد    . «یندآماده نمایفرزندانیننگاه چنيرا براینهزم

ست و اگر نظر بر امر مباح هم باشد دل شـخص بـه   شده ایرههم باشد شخص مرتکب گناه کب
ـ .» شـود یخاطر گرفتار مـ یشو به وسواس و تشوشودیآن مشغول م ین) و از همـ 58ی،(غزال

یرهـاي اسـت از ت یـري زنـان ت یکوییهاينظر کردن به ن«اسالم (ص) فرموده است: یامبرپهتج
)  20/89ی،(حر عامل.» یسابل

بـر رفتـار کودکـان روش    یاز شـناخت محرکـات جنسـ   روش پس ینبهتررسدینظر مبه
همـان کتـاب بـه    دریـز نیدر حوزه خانواده است که غزالـ یجنسيهااز وقوع جرمیشگیرانهپ

کودکـان بـا   یتتربي: براگویدیسوره نور م30یهبه آن اشاره کرده است که با الهام از آیخوب
گفتـه اسـت کـه    یـب نمـود. در وجـه تأد  یمشیدبا»یدتهد«و »یهتنب«و »یبتأد«ابزار سه گانه 

ـ  ياننگرند و االّ بندهیستنگربایدیکه نمییمؤمنان طبق فرمان خداوند به جا و ادبیباشـد ب
اسـت و  یـه دل و تزکیـر نگاه داشتن چشم موجب تطه» ذَلک أَزکَى لَهم: «گویدیمیهدر وجه تنب

ا  یرٌإِنَّ اللَّه خَبِ: «که خداوند فرموده استیهآذیلبه یددر وجه تهد ونَ بِمـنَع صـاسـتناد کـرده   »ی
ـ ینِخَائنَۀَ الْأَعیعلَم«دارد. یخداوند به نگاه آلوده و قلوب آگاهیرا) ز30است. (نور/ ا تُخْفمیو

وردبصر«یمحکمت تقدیههمان آیر) در تفس19(غافر/» الص از یشگیريفروج پفظبر ح» غض
طهـارت مـؤمن از رذائـل    ي) و در مجموع برا2/148ی،تر عنوان شده است. (صابونگناه بزرگ

ــائ149ان، همــاســت. ( ــ: «یــهآیردر تفســی) عالمــه طباطب ــت علَ رِّمحکُمی ــاتُکُم ــاتُکُم وبنَ هأُم
...اتُکُمأَخَومـادران و  یمخطـابش را در تحـر  لخداونـد متعـا  ینکـه ا: «فرمایـد ی) م23(نساء/» و

ـ  یـا دختران، متوجه مردان کرد و نگفت بر زنان، فرزندانشـان حـرام هسـتند     زن و یننفرمـود ب
تنهـا از  یعـی بـه طـور طب  یـاز علت است که درخواسـت و ن ینفرزندش ازدواج حرام است، بد

امـر  یـن : انویسـد یمـ يمطهـر ید) اسـتاد شـه  4/363یـزان، المیی،(طباطبا» جانب مردان است.
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به جنس نر داده شـده  یتمأمورینطورند. همواره اینهمیزنیواناتحاختصاص به بشر ندارد 

نظـام حقـوق زن در   ي،(مطهـر » به جنس ماده نشان بدهـد. یازمنداست که خود را دلباخته و ن
). 48ـ 47اسالم، صص 

یو احکام فقهیاتاز روایدر خانواده در برخیجنسیتکوتاه به تربنگاهی
مسـأله مواظبـت و مراقبـت کودکـان و     یرامـون پايیـژه ویهـ احکام فقیاسالمیاتروادر

از یشـگیري پياحکـام بـرا  یـن ایوارد شده است. هدف اصـل یجنسیتفرزندان در مورد ترب
و مسـائل مـرتبط بـا آن دارد.    یاخالق جنسـ یتدر عدم رعایشهاست که ریانحرافات اخالق

موجـب  یآنان دارد و اگـر عـوامل  یعتفرزندان و مطابق طبیتاز هدایتحکاینیديهاآموزه
انحرافـات  یـا از موارد مسـأله بلـوغ زودرس و   یاريآنان شود که در بسیعیاخالل در روند طب

آورده است. یدرا پدیاديز
ه و   یدر سنّ ده سالگ«(ص) فرموده است: یامبرآن است که پیاتجمله روااز دو پسـر بچـ

ی،(حرعـامل » بسـتر نخوابنـد.  یـک باشـند و در  از هـم جـدا   یددو دختر بچه و پسر و دختر با
بسـتر  یدندرسـ یفرزندان شما بـه هفـت سـالگ   یوقت«فرموده است: یگردیث) در حد15/182

یپسر به ده سـالگ یوقت: «فرمایدی) امام صادق (ع) م23/114ی،(مجلس.» یدخوابشان را جدا کن
) رسـول اکـرم (ص) در مـورد    15/183ی،(حـر عـامل  » بستر بخوابد.یکبا زن در یدنباید،رس
ه پسریدنها از بوسدختر شش ساله را پسر بچه نبوسد، و زن: «فرمودیکودکان میدنبوس يابچـ

رابطه امام صادق ین) در هم14/170ان، هم(»یندکه سن او از هفت سال تجاوز کرده، امتناع نما
مـان)  (ه.» یکه او را ببوسیستنیزجایدرسیدختر بچه به شش سالگیوقت«(ع) فرموده است: 

اش دست زدن مادر به آلت دختـر شـش سـاله   : «فرمایدیبه مادران مايیه(ع) در توصیامام عل
در یاخالقـ یـر غهايیشکودك از گرایتمصونيان) امام صادق (ع) براهم» (زنا است.ینوع

یزشخود آمیزنکه کودك حضور دارد مرد با زن و کیدر اطاق: «فرمایدیمیحوزه مسائل جنس
یـز ) و ن14/94ان، همـ » (باعث در معرض زنا قرار گرفتن کودك اسـت. یعملینچنیرانکند ز

بـا همسـر خـود    يکه جانم در دست (قدرت) اوسـت اگـر مـرد   ییفرموده است: قسم به خدا
نفس آنان را بشـنود  يو سخنان و صدایندآن دو را ببیداريکه کودك بیهمبستر شود در حال

طفل رستگار نخواهد شد؛ اگر پسر باشد منحرف خواهد شد، و اگـر دختـر باشـد بـه     هرگز آن 
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جمـاع  یکـره و : «سـت آمـده ا یعالشریح) در مفات20/133ان، هم» (خواهد شد.یدهانحراف کش
اسالم (ص) فرموده اسـت:  یامبر). لذا پ2/287ی،کاشانیض(ف»یقظمستیصبیتالبیالحرة و ف

مبادا در ) «103/295ی،(مجلس.» یهماالینظرالمهد یفیل امرئته و الصبالرّجیجامعو ان یاکما«
گـردد یث استنباط مـ یحدیناز ا.» یدکنیزشآمنگردیاش به شما مدر گهوارهیکه کودکیحال
در منظـر  یـت اولویـق شـده اسـت بـه طر   یدر منظر کودك داخل گهواره نهیعمل جنسیوقت

متوجـه آن  يتـر یدشـد یسـن بلـوغ نهـ   یژهقرار دارد به وترو بااليبعدینکه در سنيفرزند
نگـردد موجـب   یـت فرزندان بوده و اگـر رعا یروانیحفظ سالمتيبراینهینخواهد بود و ا

یـث و احادیـات مطـابق آ یناست. بنـابرا يویانحراف جنساشیجهاست که نتیجنسلاختال
.  باشندیمینده رفتار خود والدخانوایطکودکان در محیاز عوامل مهم انحراف اخالقیکی

یريگنتیجه
و يارادیونـد کـانون محصـول پ  یـن متعدد اسـت. ا يکارکردهايمقدس خانواده دارانهاد

و اخالق حسـنه  يآزادانه دو جنس مخالف بوده که موظف به حسن معاشرت، صداقت، وفادار
یحبدان تصریمدر قرآن کراست کهیاصول اخالقیده. محبت و مودت در خانواده زائباشندیم

یتـداوم زنـدگ  يبرایینقش را دارد. لذا حقوق به تنهاینتراخالق مهمادنهینشده است. در ا
ي) اسـت بـرا  21(نسـاء/ یظغلـ یثـاق همان مخانواده در اسالم کهیلناتوان است. تشکینزوج

تـداوم  يها نوعاً برانانساینبین. در اگیردیفطرت انجام ميتقرب به ذات حق و پاسخ به ندا
ـ   یدنو رسـ یجنسـ یزهبه غریو پاسخ منطقينسل بشر یبـه دنبـال زوجـ   یبـه آرامـش درون

یجنسـ یـزه . غرینـد نماینیموضوعات فوق نقش آفریرامونعمر بتوانند پیانکه تا پاگردندیم
. نـد کیخود با آن دست و پنجه نرم میاست که انسان در طول زندگیزيغراترینياز قویکی
تنها راه مقبول و مشـروع جهـت   » مقدسیمانپ«ک یازدواج به عنوان یمخانواده و تحکیلتشک

یطـی است. نگـاه تفر یجنسیزهوابسته به غریستیزیازهايو پاسخ به نیروابط جنسيبرقرار
بـه  ییتجرد و عزوبت درآورده و انسان را از پاسخ گـو یت،سر از رهبانیجنسیزهبه مسئله غر

یسـم غوطه ور شدن در فواحش و کمونیزمسئله نینبه ای. نگاه افراطگرداندیروم مفطرت مح
موجب انتشـار نسـل   یتنهاو ناسازگار با فطرت بوده که در يمنافع مادینبه هدف تأمیجنس

است.  یوانیحیو نامشروع و توسعه زندگیشهناپاك، بدون ر
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که در اسالم با ابـزار ازدواج  یجنسیزهغریتهدایاو یامور جنسیتکنترل و تربيبرالذا
مقالـه بـه پشـتوانه    یـن . در اباشـیم یمـ یو اخالقـ یتیقواعد و اصول تربیازمندنشود،یدنبال م
:  یافتیمدست یرزیجدر حوزه خانواده به اصول و نتایجنسیتتربیرامونپیانیوحيهاآموزه
هاييخانواده با الگویلاز رهگذر تشکیجنسیزهاسالم پاسخ به غریآسمانیم. بنابر تعال1

است.  یرمناسب آن امکان پذ
گردد نه یافتازدواج دریحصحیراز مسیدبایکدیگرنسبت به ینزوجی. حق تمتّع جنس2
یجنسـ یـل ارضـاء م یحتنهـا راه صـح  ین. بنـابرا یجنسهايبندباريیهرج و مرج و بیقاز طر

ازدواج با جنس مخالف است.  
یهو نوعیهسعادت شخصيبرایجنسیزهازدواج، چون در اسالم غریريکل گ. پس از ش3

ینـد و تجـاوز نما یاز حدود اعتدال تخطیزهغریناز ايمندبهرهیتدر حلیدنبایناست، زوج
.  گرددیمیو خشونت جنسیصورت موجب خستگینایردر غ

نفر، یکهر دو است نه زن و شوهريبرایتمتعات جنسیدر فقه اسالمی. از نظر اخالق4
سـخاوتمندانه خـود را   یندنمایهر کدام سعیدبابرندیروح به سر میکو چون آن دو تن در 

طـرف  یکاز یبا حرص در امور جنسیروانیازهاينيقرار دهد. پس ارضایگريدیاردر اخت
. رودیبه شمار ماخالقییرغینطرفیاو 

پس اگر مـرد  یستنیحبا زن صحیکینزدیامواقعه تركیدر فقه اسالمی. از نظر اخالق5
بـه  یطـی و حرام است. پس نگـاه تفر یتبه قصد ادا نکردن حق زن به سفر برود، سفر او معص

در خانواده حرام است.  یمسأله جنس
ايیژههمسر، از احکام ویضدر هنگام حی. ضرورت کف نفس شوهر در مباشرت جنس6

.  رودیبه شمار مینزوجیاست که در عداد انضباط جنس
فرزندان با یو از طرفاندیخاص جنسهايیامپيدارایکبدن هر یدهپوشي. چون اعضا7

است کـه پوشـش   ین. پس بر والدکنندیمیدانگاه به آن مواضع به طرف شهوت و تلذّذ سوق پ
در یننابرانکرده باشند. بیفرزندان کوتاهیاخالقیتشخصیريتا در شکل گیندنمایترا رعا

شـده  یـره اگر نظر فرزندان به همراه قصد، بر حرام افتـاده و مرتکـب گنـاه کب   ی،صورت کوتاه
باب است مسأله عـدم انضـباط در اخـالق    ینمؤثر است. و از هميویاتباشد، قطعاً در اخالق

در خـانواده،  یمربوط بـه مسـائل جنسـ   یژهاحکام ویتکه در صورت عدم رعاینوالدیجنس
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. آیدیمیدکودکان، پدیعیاخالل در رشد طبی،اخالقحرافاتبلوغ زودرس و انیلاز قبیمسائل
یکـرد بـا رو یامـور جنسـ  یژهمربوط به مسائل خانواده در اسالم به ویاحکام شرعیه. کل8

همراه است.  یو اخالقیتیترب
یجنسیتدر تربینقش اساسییاز موضوعات، آثار و تبعات امور زناشوینوالدی. آگاه9
.خانواده داردياعضا

منابع
قرآن کریم 
نهج البالغه 

تا.، بیروت، دارالمعرفۀ، بیفتح الباري بشرح صحیح البخاري،حجر عـسـقـالنـی ، احمد بن علیإبن
.1371، تهران، کتاب فروشی اسالمیه، حقوق مدنیامامی،حسن،

رات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چـاپ  ، اصفهان، انتشامخزن العرفانامین اصفهانی، بانو، 
چهارم.

تا.، انتشارات جامعه مدرسیـن، بیتقی ایروانی، قم، با تحقیق محمدالحدائق الناضرةبـحـرانـی، یوسف،
.1383، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، اسالم و جامعه شناسی خانوادهبستان، حسین، 

جلدي.10، بیروت، دارالفکر، لسنن الکبرياالبیهقی، احمد بن علی، 
الـدین مجتبـوي، تهـران، انتشـارات     ، ترجمـه جـالل  کلیات فلسـفه ، ریچارد و آروم، استرول، پـاپـکین
.1381حکمت، 

.1385، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تربیت جنسی در اسالمثابت، حافظ، 
تشــارات مؤسســه تــدوین و نشــر آثــار عالّمــه ، تهــران، اناخــالق و مــذهبجعفــري، محمــد تقــی،

. 1383جعفري،
، تحقیـق ربـانی شـیرازي،    وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل الشـریعۀ   حرّ عاملی، محمد بن حسن، 

تا.بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی
، بیروت، داراالحیاء التراث، بی تا.مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 

ق.1413، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اول، قواعد االحکام،یوسفبن حسنحـلّـی،
ق.1404، قم، جامعه مدرسین، تحریر الوسیله، روح اهللای،خمین

، تهران، مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی،      شرح حدیث جنود عقل و جهل، __________
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1377.

.1355، مکتبۀ الصدوق،ریاض المسائلخوانساري، موسی بن محمد، 
.يجلد2دمشق، مطبعۀ االعتدال، ،یسنن الدارم،عبداهللا بن بهرامی،دارم

.1385، تهران، نشر احسان، چاپ دوم، فقه خانواده در جهان معاصرزحیلی، وهبۀ، 
ق.1397، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعۀ الثالثۀ، فقه السنّۀسابق، السید، 

. 1370، تهران، انتشارات سروش، ه شناسی خانوادهمقدمه اي بر جامعساروخانی، باقر،
ق.1385، تهران، المکتبۀ المرتضویه، کنز العرفانسیوري، مقداد بن عبداهللا، 
ق.1255، بیروت، دارالجلیل، نیل االوطار من احادیث سید االخیارشوکانی، محمد بن علی، 

، قـم، موسسـۀ المعـارف    ع اإلسـالم مسالک األفهام إلـی تنقـیح شـرای   ، شهیدثانی، زین الدین بن علی
ق.1416االسالمیه، الطبعۀ االولی، 

ق.1407، بیروت، موسسۀ عزالدین، الطبعۀ الخامسۀ، روائع البیانصابونی، محمد علی، 
.1381، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، سیري در مسائل خانوادگیطاهري، حبیب اهللا، 

، تهران، مکتبۀ المرتضویه، بی تا.عروة الوثقیطباطبائی یزدي، سید محمد کاظم،
، ترجمه محمد بـاقر موسـوي همـدانی، مرکـز نشـر      المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین،

.1363فرهنگی رجاء،
، بیروت، لبنان، مؤسسۀ االعلمی. مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
، شرح عمر بن عبد الجبار سعدي سـاوي، بـه تصـحیح احمـد     ابدینمنهاج العغزالی، محمدبن محمد، 

ق.1400شریعتی، انتشارات انجمن اسالمی حکمت و فلسفه، ایران، 
ق. 1357، مطبعۀ البهیۀ المصریۀ، میدان جامع االزهر، التفسیر الکبیر،محمد بن عمري،رازفخر

ق.1401الذخائر االسالمیۀ،، قم ، مجمع مـفـاتـیـح الـشـرایـعفیض کاشانی، محمد محسن،
.1381، قم، نشر سایه، چاپ اول تفسیر جامع آیات االحکامقربانی الهیجی، زین العابدین، 

، بیـروت، دار احیـاء التـراث    تفسیر قرطبـی معروف به الجامع ألحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
ق.1405العربی، 

ق.1414ف للمطبوعات، ، بیروت، دارالتعارالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،
، بـه تحقیـق بکـري حیـانی،     کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعـال مـتّـقـی هـنـدي، عالءالدین علی، 

ق.1409بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، 
التراث العربی، چاپ ، دار احیاء بحار االنوار الجامعۀ لدرر اخبار ائـمـۀ  األطهارمجلسی، محمد باقر، 

ق.1403سوم، 
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، بـا تعلیـق صـادق شـیرازي،     شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامجعفر بن حسن، محقق حلّی،
ق.1409تهران، انتشارات استقالل، الطبعۀ الثانیۀ، 

. 1369، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم، تعلیم و تربیت در اسالمی،مرتضي،مطهر
.1384وم، بهمن ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دمجموعه آثار،__________
.1384، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، بهمن نظام حقوق زن در اسالم، __________

.1381، قم بهشت بینش، روانشناسی زن در نهج البالغهمعین االسالم، مریم، 
، تحقیق بهیواي، انتشارات رضوي.زبدة البیان فی احکام القرآنمقدس اردبیلی، احمد، 

.1371، دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ چهاردهم، تفسیر نمونهر، مکارم شیرازي، ناص
، تهـران، انتشـارات   مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسـفی و اجتمـاعی  موسوي بجنوردي، محمد، 

.1380عروج، چاپ اول، 
، تحقیق عباس قوچانی، تهـران، دارالکتـب   جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمحسن،نجفی، محمد

.1367میه، چاپ سوم، االسال
ق.1407، قم، موسسه آل البیت ، چاپ اول، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوري، حسین، 

.1384، تهران، انتشارات واقفی، چاپ اول، بهداشت در قرآننوري، محمد رضا، 
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