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 سبک زندگی اسالمی با تأکید بر اخالق جنسی در خانواده

 

 1 منیژه هاشم خانی

 2 سید محمود مرتضوی هشترودی
 3 کمال اکبری

 

 :چکیده

که در سبک زندگی اسالمی با عمل ترین وسرکش ترین غرایز انسان است ؛غریزه ی جنسی یکی از نیرومند     

 جنسی درخانواده  شود،دین اسالم بر رعایت اخالق انوادهامش خموجب آر ه اخالق جنسی در خانواده می تواندب

واده را ثابت می کند این امر مهم ترین نکته ای که ضرورت پیروی از نوعی اخالق جنسی در خان؛تأکید می کند 

 برای بهبود این روابط  راهی جزکه پیوسته روابط زن ومرد منشأنزاع وتجاوز جوامع به شمار می رفته است. است 

مقاله حاضر با هدف شناسایی ارزش های رفتاری اعضای تنظیم دقیق روابط زناشویی در خانواده وجود ندارد.

خانواده اسالمی به روش کتابخانه ای وبه شیوه ی توصیفی وتحلیلی انجام شده ونتایج حاصل از این پژوهش نشان 

واجتماعی اقتضاء می کند که محدوده ی  داد که در سبک زندگی اسالمی کرامت ،شرافت انسانی ،نظم خانوادگی

 خانواده به طور کامل مشخص باشد وبی بند وباری جنسی در آن راه داده نشود.

 

 الم ،اخالق جنسی،غریزه جنسی،حیا سبک زندگی ،اس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

است که زندگی طبیعی ترین نهاد بنیادین اجتماع  ،ا بودن پیشینه ای به قدمت آفرینشبا دار ،خانواده     

اجتماعی از آن جا آغاز می شود واصلی ترین کانون آرامش ،تعادل وشکل گیری شخصیت انسان ها ونخستین 

یکی از افتخارات بزرگ آیین مقدس اسالم ،توجه خاص وتأکید وسیله انتقال مناسب فرهنگ به شمار می آید.

 فراوان در مورد نظام خانواده است.

و مرد ،والدین  برقراری روابط سالم میان زن و اج وتشکیل خانوادهاهمیت ازدو ،یدر سبک زندگی اسالم    

در  ؛طور کلی دگرگون شدم ،نسبت به تمایالت جنسی انسان به با ظهور اسالاوالد امروزه بر کسی پوشیده نیست؛و

 شمرده شد و نه تنها مجاز بلکه مستحب وگاه واجب ،جنسیی چهارچوب ازدواج ارضای غریزه نظام خانواده در

روانی به شکل این نیاز عینی وواقعی و ،داده شده به زن ومرد اجازه وامکان تمتع از این غریزه ی فطری الهی

در سبک زندگی اسالمی ،برای داشتن حیات سالم جنسی وجلوگیری از انحراف وابتذال  .ازدواج یاد شده است

 .ق جنسی مطرح شده استاخال ،ینه سازسقوط وانحطاط انسانیت استهای جنسی که زم

جنسی فرزندان ،بسیار در پیشگیری از انحراف  اخالق جنسی در خانواده نه تنها در تربیت جنسی فرزندان و    

نسی باشند.اهمیت دادن به بلکه زن و مرد همواره باید در روابط خودشان هم ملزم به این اخالق ج ،مهم یاد شده

یت ها به خاطر عدم رعااز هم پاشیدن خانوادهد در خانواده واجتماع وراف زن ومرخود  مانع از انح ،این مهم

  اخالق جنسی شده است.

 

 تبیین موضوع

ارزشها وشیوه های رفتاری وسلیقه هایی است که نشانگر شرایط قی سبک زندگی مجموعه ای از طرز تل     

پردازد وبه اهدافش سائل زندگیش میبه کمک آن به حل مزندگی انسان است وشیوه ی نسبتاً ثابتی است که فرد 

آیین زندگی ،اخالق و...را نیز  ،یدن ودر بعد وسیع تر معنای زندگیمی رسد ومواردی چون نشستن ویالباس پوش

گویای آن دسته از هنجارهای حاکم بر عادت ها ورفتارهای بشری است که ابعاد "اخالق جنسی "در بر می گیرد.

 کند،یعنی این که چه رفتار جنسی صحیح وکدام یک نارواست.  صحیح غریزه ی جنسی را بیان می

 

 مفهوم سبک زندگی 
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.) حق در لغت به معنای روش خاصی از زندگی وفعالیت یک شخص یا گروه آمده است ،سبک زندگی    

 (891،ص1931شناس،

راهی است برای  شیوه ی نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می کند.یعنیدر اصطالح 

رت سبک زندگی ،بیش از آن که به شناخت ها وعواطف فرد به صو(232،ص1987 )آذر نوش،رسیدن به اهداف

) ومشهود مورد مطالعه قرار می دهد.رفتارهای فرد را به صورت عین  ،سازه های ذهنی نظر داشته باشد

 (18،ص1931کاویانی،

های اشخاص وآحاد مردم درهر جامعه ابط،تعامالت وکنشبنابراین سبک زندگی داللت برماهیت ومحتوای رو

 دارد.

 اسالمیسبک زندگی 

است به رفتار می پردازد وبا شناخت ها وعواطف ارتباط مستقیم "سبک"از آن جهت که سبک زندگی    

رد است ،نمی تواند بی ارتباط با عواطف وشناخت ها باشد.ورفتارهای فرد مو"اسالمی"ندارد،ولی از آن جهت که 

سنجش قرار می گیرد،اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد ،باید حداقل هایی از شناخت ها 

 (15ص 1972) حلبی ،.هدوعواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار د

 

 

 اخالق

به گاه اخالق بر همه افعالی که از نفس صادر می شود ،خواه پسندیده وخواه نا پسندیده اطالق می گرددوهر 

) طباطبایی، بر خصال پسندیده اطالق نمی شود. ززیرا ادب ج ؛دال بر ادب است ،کارهای پسندیده اطالق شود

 (23، بی تا،ص25ج

بق اقتضای آن ملکه از آدمی نی ملکه نفسانی است که افعال بدنی آن چه مطابه مع ،"لقخُ"جمع اخالق   بنابراین

 (25ص ،1979قاسمی  محمد) به آسانی از انسان صادر شود. ،زندسر می

 اخالق ارزش

زیرا هر یک از ابناءبشر همواره مواجه با امور ومسائل مربوط به  هیچ کس را گریز ی از اخالق نیست،      

مسائل مربوط به عمل ورفتار برای انسان ،مسائلی  .ان وحیات وی متالزم با رفتار استعمل می شود .وجود انس
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وضع ورفتاری تازه  ،لحظات حیات در برابر مسائل مختلفدر هر لحظه از  است فوری وضروری وانسان باید

 اختیار کند وتصمیم بگیرد .حتی تصمیم نگرفتن خود نوعی تصمیم است.

 ،است وما در هر لحظه زندگی نا گزیریم که به انتخاب بپردازیم"انتخاب کردن"ادامه حیات مستلزم بنابراین     

گریز وفرار از قلمرو خیر وشر  .این هر دو باید علی السویه باشد وشر تفاوت نگذارد  تواند در بین خیر وبشر نمی

با موازین  ناسازگار با مجوزات متداول اخالق روز باشد و زیرا هر رأی خالف اخالق که مباین و ؛میسور نیست

به  ،خالقی نیزاسازگار ازیرا آن رأی خاص ون .ند از جوالنگاه اخالق خارج بمانداخالق جاری عناد ورزد نمی توا

 (135،ص1993،دهخدا) منتها اخالقی که مورد قبول عامه نیست. سهم خود اخالقی است،

 

 غریزه

) شعاری نژاد در لغت بر معانی متعددی از جمله طبع ،خلیقه،خلقت،طینت وضمیر داللت دارد.غریزه      

 (215،ص1912،

 فطری که به هیچ گونه یادگیری نیازمند نیست وموجوداستعداد  :صطالح عبارتست ازا غریزه در همچنین   

 (721،ص1987) فیاض،زنده را به فعالیت برمی انگیزد.

 

 غریزه ی جنسی

موجد تغییرات وتحوالت  ها حائز مقام مهم واستثنایی است ودر میان سایر غرایز وانگیزه ،غریزه جنسی     

به دنیا می "هویت مردانه"با  وبا مرد"هویت زنانه"با زن با  زیرا از اول ؛ی در حیات فردی واجتماعی می باشداساس

وافزایش خود آگاهی  فطرت انسان نام دارد. ،ماهیت رشد انسان می شود آنچه سبب هویت و ،فرهنگ دینیدر  .آید

م در مقوله ای به نا معنویت از هم جدا نیستند وهمه غریزه و سبب رشد ایمان آن ها می گردد؛ وارضای این غرایز

 (29ص،1979) محمد قاسمی،. با جهان پدیدار انسان قرار داردشوند که در دایره ای مرتبط فطرت جمع می

به وجود می آید.میل "بلوغ"در نتیجه ی فراهم شدن استعدادهای بدنی ،پس از ظهور "میل جنسی"بنابراین     

مقتضیات  ،احتیاجات جسمی ر مقتضیات وبلکه عالوه ب جنسی در انسان از امیالی است که تنها منشأجسمی ندارد،

به همین خاطر  (21،ص1918مطهری، .)اثر است اد وتقویت وتشدید آن منشأاحتیاجات روحی وروانی نیز در ایج و

د را دچار اختالل شخصیتی خواه او و ها تأثیر مستقیم داردانسان کوچکترین اختالل دراین غریزه بر شخصیت 

وحی وروانی وایمانی خود نزدیک ر سالمتبه آگاه شود افراد جامعه دبی خو به خوبر عکس اگر این غریزه  ؛کرد

  گیرد .جامعه را آرامش فرا می شوند ومی
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 اهمیت غریزه ی جنسی از دیدگاه اسالم

اسالم غریزه ی جنسی را عامل حفظ موجودیت انسان به حساب می آورد وقوانین وسنن اسالمی آن را     

 (12،ص1931سفیری، )ه است که آن را وا پس زنند.روان خود نخواستواز پیمحکوم نکرده 

امری زیان بخش نیست که اسالم با آن به مبارزه بر خیزد  ،تمایالت شهوی ضروری است دانسته شود      

 الزمه حیات است و وجود غریزه جنسی مغتنم واز سبک زندگی حذف کند، بلکه  وچیز پلیدی نیست تا آن را

ش در سبک زندگی اسالمی خواهد ای آن مادام که بر اساس ضوابط شرعی باشد مورد توصیه وسفارارض اعمال و

عالقه به همسر  همچنین احادیث معصومین مسأله غریزه ی جنسی و آیات متعددی از قرآن کریم ورو ازاین .بود

ا در محدوده ی شرع واخالق ارضای غریزه ر تشکیل خانواده را به اراده ی تکوینی خداوند نسبت داده و گزینی و

وَمِنْ  ﴿فرماید :همانطورکه خداوند در قرآن می .های خدا ذکر کرده استنشانه براساس مصلحت جزءآیات و و

 ؛ ﴾فی ذلکَ ال یاتٌ لقومٍ یتفکرونآیاتهِ اِن خلق لکم من ْ أنفسکم أزواجاً لِتسکنوا إلیها وجعلَ بینکم مودةَورحمةً إنَّ 

از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما آدمیان از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار » ( 21)سوره روم،آیه 

او آرامش یافته ،با هم انس بگیرید ومیان شما رأفت ومهربانی قرار داد ،در این امر نشانه هایی است برای آنان که تفکر می 

 «ندکن

بخش روح های سر گشته وسرگردان ،حیات بخش دل های  ا توجه به آیه ی کریمه ی فوق ازدواج ،آرامشب    

ای برای رشد وکمال ، وسیلهازدواج ،همچپنین در مکتب متعالی اسالم؛نگران وهدایتگر افکار پریشان استافسرده و

تأمین غریزه جنسی اوست، که  ،شک یکی از نیازهای انسانچراکه بدون  .بقای نسل است ،تأمین سالمت جامعه و

به نیاز جنسی در  زیادی  اسالم توجهگیرد؛ به همین خاطر با پیوند زناشوئی صورت و طریق مشروع بایستی از

تأمین  کهنموده است.درحالیها و صیانت جامعه از بروز و ظهور مسائل جنسی درون خانواده و تأمین صحیح آن

از طریق قانونی و شرعی آن،  هیچ یک از غرایز انسان را سرکوب نکرده و ،یاز جنسی در درون خانوادهصحیح ن

 .است اجازه رسیدگی و توجه بدان را داده

ز جنسی ازدواج آرامش ،انس،رأفت ،مهربانی،دو جنس زن ومرداست واز نظر اسالم غرایاز بنابر این هدف     

برخالف  بلکه آن ها را زمینه تربیت زندگی ورونق وجال دهنده آن به حساب می آورد؛ ،نشانه پلیدی ،ناپاکی نیست

 دانند.ها مسائل جنسی را پلید میدیدگاه مرتاضان است که آن
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 اخالق جنسی

قسمتی ازاخالق به معنای عام است وشامل آن عده از عادت ها وملکات وروش های بشری  ،اخالق جنسی     

ین قسمت قدرت فو ق العاده ی غریزه ،که ااست که با غریزه ی جنسی بستگی دارد .اخالق جنسی به حکم قوت 

فرمیهنی .)های اخالق به شمار می رفته است از اخالق بشری وابسته به آن است ،همواره مهم ترین بخش

 (125،ص1981فراهانی،

بر این اساس ،در بعد اجتماعی ،رهاوردی که ازدواج وخانواده همواره برای جامعه داشته ،تأمین وسیله ای   

سمت الگوی تولید مثلی دراز مدت وحفاظت ی سوق دادن وی به برای رام کردن خشونت جنسی وفیزیکی مرد برا

از نسل است در مؤمن ،هر دو طرف توافق می کنند از بر قراری رابطه جنسی با فرد دیگری خود داری کنند این 

است که خانواده برای جامعه به ارمغان می آورد وبه این ترتیب ،زن ومرد ،هردو به "کنترل جنسی"همان عملکرد 

 وعاطفه مشروع وقابل پیش بینی دست می یابند.عشق 

 

 اخالق جنسی در سبک زندگی اسالمی

اصل غریزه ی جنسی در انسان  را وسیله ای برای کمال وآن را قدمی به سوی رشد معرفی می کند  اسالم،   

 .له ای یرای سکون و آرامش رسیدن به محبت ومودت می داندووجود آن را عامل دوام وبقای نسل ووسی

 (127،صهمان.)

این است که غریزه ی جنسی صورت لجام گسیخته به خود پیدا نکند  ،سبک زندگی که اسالم ارائه می دهد     

اسالم حفظ  این امر نیاز به کنترل دارد و در انسان فساد پدید می آورد و که در آن صورت روح را آلوده می سازد و

 را از اصول اخالق جنسی مطرح می کند . عفت وتقوا وپاکدامنی در چهارچوب ضوابط شرع

 

 اسالم وعدم آزادی مطلق غرایز جنسی

غریزه ی جنسی دو جنبه دارد ،جنبه ی جسمانی وجنبه ی روحانی ،از لحاظ جنبه ی جسمانی محدود است      

ین معنا به ا"شکل دیگری دارد : ،ولی از نظر تنوع طلبی وعطش روحی که در این ناحیه ممکن است به وجود آید،

همچون آتش  ،بیشتر اطاعت شود سرکش تر می شود عمیق ودریا صفت است ،هر چه ،غریزه ی جنسی نیرومند که



7 

 

 ﴿خداوند در قرآن کریم می فرماید :(127ص، 1981فرمیهنی،)ر خوراک بدهند ،شعله ورتر می شودکه هر چه بیشت

 (28سوره نساء،آیه  ) ؛﴾االنسان ضعیفاًخلقَ 

ر تفسیر این آیه می نویسد:انسان ضعیف است زیرا قوای شهوانی را که خداوند در وی عالمه طباطبایی د

بر می انگیزد ،خداوند بر آمیخته است ،مدام در مورد خواست هایش با وی در ستیز  است واو را به سمت آن ها 

آن را کرده  و رفع سختی تحمل هوی منت نهاده است وبا تجویز نکاح وتشکیل خانواده شدت شهوت را  شکست

 (299،ص2طباطبایی، ج )و...

اصوالً بر اساس بینش اسالم ومبنای قرآن کریم هر چیز ی که از قلم قضاءالهی گذشته ودر جهان خلقت به     

 فرماید :انطور که خداوند در قرآن کریم میوجود آمده با اندازه گیری صحیح وحساب منظم ایجاد شده است.هم

 «ومقدار هر چیزی از علم ازلی خدا معین است.»( 8سوره رعد ،آیه  ،) ﴾وکل شی ءٍعنده بمقدار﴿

در باطن آدمی نهاده شده است ،نیز می توان  الهیحکیمانه  بر همین اساس در تمایالت وغرایزی که به قضاء    

اب از این اعتدال واندازه گیری صحیح وحساب شده را جویا گردید.به همین جهت دین اسالم ،لزوم مراعات واجتن

افراط وتفریط را نه تنها در غرائز آدمی ،بلکه در جمیع شئون حیات دنیوی توصیه می کند.وفطرت را به عنوان 

می "امت وسط"و"ملت نمونه"شاخص اصلی وپایه واساس تعالیم خود معرفی کرده وپیروان خود را به عنوان 

از ما نیست کسی که  ؛آخرته لدنیا وال وال آخرتهِ دنیا هُلیسَ منّا مَنْ ترَکَ »)ع(فرمودند: علیامام همانطورکه  ستاید.

 (933حکمت نهج البالغه،  )«.ی دنیا ترک کنددنیا را برای آخرت وآخرت را برا

دیل غرایز وتمایالت او می پردازد؛چرا این اسالم انسان را به دست شهوات نمی سپارد ،بلکه به ضبط وتعبنابر   

جنبه های آدمی است که در صورت عدم توجه به آن از بین برنده ی عفت که پرورش وتعدیل غرایز ازا هم 

 سازد.طرت انسانی را تباه میوشخصیت فرد است وحال آنکه آزادی در شهوات وتمایالت ،ف

 خانواده

زره محکم ،قوم وقبیله شخص واهل بیتش آمده است.در اصطالح به معنای در لغت به معنای خانواده        

 (823،ص1915عمید، .)ومادر وفرزندان آن هاست می شودی که شامل پدر اعواحد اجتم

 اهمیت خانواده از نظر اسالم

ارتباط  ،با زندگی تمام مردم وسرنوشت آنانچرا که  حساس اجتماعی است؛ از موضوعات مهم و ،خانواده

تکامل وپیشرفت  ،از نظر اسالم .دست دوم قرارداد توان آن را در ردیف قضایای ثانویه وهرگز نمی تنگاتنگ دارد و
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خانواده تنها معیاری است برای پیشرفت امت به سوی تعالیم حیات بخش اسالمی در چارچوب علم اما در 

 (21،ص1982شریف قریشی، )انی در پیشرفت وتکامل انسانهاست.محدوده ی اخالقی که درجه پای

باال بردن سطح معنویات اخالق خانواده از جمله توان گفت سبک زندگی اسالم بر اطمینان می با روازاین    

یکی از شعارهای نخستین است که دین اسالم آن را مطرح کرده وبا جرأت می توان از مبادی وارکان اخالق جنسی 

محوری است که تمام فعالیت های رفتار جوامع  چراکه اصلی است که نظام خانواده برآن پایه ریزی شده است،

در خلل  زندگی توأم با معاشرت هاست و ،ت؛ زیرا زندگی خانوادگی واجتماعیا شده اسبشری براساس آن بن

نفوس انسان ها از یکدیگر تأثیر می پذیرد.در زندگی اسالمی به جهت آنکه  همین معاشرت هاست که طبیعت و

-آن از افسار گسیختگیبه طبع  روابط ومعاشرت هادر خانواده برمبنای معیارهای الهی ومعنوی بنیان نهاده شود و

جلوگیری به عمل آید ،سنت به تعیین حدود وثغور وخط مشی روابط عنایت وتوجه خاصی های حیوانی در جامعه 

ای را در خصوص اخالق جنسی مقرر داشته یف فردی وخانوادگی واجتماعی ویژهرا مبذول داشته ووظایف وتکال

 گرفت. است در این جا این وظایف مورد بررسی قرار خواهد

 

 تکالیف زوجین در خانواده

ی زن و مرد در ای از اوامر و فرامین الهی است که بر عهدهمجموعه« تکالیف زوجین در خانواده»منظور از       

فرزندان گذاشته شده است. این تکالیف در دیدگاه اسالم با طبیعت و  درون نهاد خانواده و در تعامل با یکدیگر و

توان از وجود کارکردهای اجتماعی و خانوادگی متفاوت زن تکوین جسمانی زن و مرد پیوند دارد. این اصل را می

ها، ی انسانترین ممیّزات طبیع، به عنوان یکی از مهم«جنسیت»های اسالمی دریافت نمود. در واقع و مرد در آموزه

رود و اساساً دلیل طبیعی و بنیادین تشکیل ی حقوق و تکالیف زوجین به شمار میکنندهی ارکان تعییندر زمره

شود، با تقسیم کاری مبتنی بر ها دانست. این تمایز سبب میتوان تمایز جنسی انساننهادی به نام خانواده را می

از هر یک از اعضای خانواده متناسب با مهارت  دومه محقق نمود، وحدت را در خانواد جنسیت میان زوجین، اول

با  سومی افراد برداشت والیطاق را از عهدهاو طبیعت وی انتظار انجام تکلیف داشت و این گونه تکلیف م

 . ی عمل پوشانیدف خانواده را جامهی درست و بهینه از قدرت و اندیشه از زن و مرد، اهدااستفاده

دین اسالم، بر مبنای همین اصل ساده و در عین حال اساسی و بنیادین، روابط زن و مرد را در  بنابراین   

خانواده تنظیم نموده است و در کنار آن از هر یک از آن دو، در جهت زیبایی و تداوم روابط زناشویی، خواستار 

در تمامی مراحل تشکیل خانواده، از التزام به اصول اخالقی در حین انجام تکالیف شده است. در تعالیم اسالمی، 
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ی انتخاب همسر تا انجام مراسم خواستگاری و پس از آن در طول زندگی مشترک زوجین و حتی اقدام به مرحله

 های اخالقی متعددی وجود دارد.انحالل خانواده، توصیه

ی إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِ» از امام صادق)ع( چنین آمده است:در روایت دیگری      

سی است که چون با بهترین زنانتان ک(23،ص25وسائل الشیعه،ج) ؛دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ

 «.کند برای او زره حیا را از تن درآورد و چون لباس بپوشد زره حیا را با او به تنشوهرش خلوت کند

کند که زن باید به دنبال ارضای نیاز جنسی شوهر خود باشد صریح میت نخست این روایت در درجة  بنابراین  

کنار زرهی برای حفظ عفاف اوست  که نیرویی قوی در وجود زن و به مثابةیا را و در خلوت با شوهر خود، ح

است و هم   را بیان کرده های مهم زن در زندگییتهم یکی از مسئول،با توصیف بهترین زنان  این روایت گذارد.

گونه خدمت و لذتی برای شوهر خود دریغ نورزد. همچنین این به کنار نهد و از بذل هیچ که باید ای را شیوه

روایت اشاره به این نکته دارد که ارضای نیاز جنسی باید فقط در چارچوب حریم خانواده صورت گیرد و پس از 

هایشان، لباس حیا را دوباره بر تن کنند و در روابطشان با و شوهر برآورده شد، با پوشیدن لباس آن که نیاز زن

ی روابط همسری در خانواده با ظرایف زیادی همراه است نگاه اسالم به مقوله یا را حفظ نمایند.عفت و ح دیگران

ظام حقوقی را نیازمند یک نظام اخالقی که حامل تکالیف و حقوق متقابل برای زن و مرد است. این دیدگاه، هر ن

باهم مرتبط هستند رغم آنکه دو نظام مستقلکند. حقوق و اخالق در اسالم علیداند که همگام با آن حرکت میمی

 هستند.

 وظیفه والدین در قبال فرزندان

مقررات دقیق غریزه جنسی یکی از مهم ترین فطریات کودک است ،این غریزه در پرتو یک سلسله قوانین و    

طبیعی راه رشد وتکامل خود را می پیماید وتا رسیدن به ایام بلوغ ،منازلی را که طبق برنامه ی خلقت است ،قدم به 

 قدم طی می نماید.

عفت آراسته گردند،الزم است پدران برای اینکه کودکان دچار انحراف جنسی نشوند وبا صفت عالی      

که هماهنگ با فطرت باشد ،فرزندان خود از لحاظ غریزه ی جنسی تحت مراقبت ومادران با برنامه ی تربیتی خود 

وبه مرور زمان آنهارا با مسائل مربوط به مراحل قرار دهند وآنان را به راه صحیح وسعادت بخش رهبری نمایند.

 (225محمد قاسمی،همان کتاب ،ص .)رشد ومسائل ضروری دوره ی بلوغ آشنا سازند
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ت که در صورت آشنا ننمودن فرزندان با مسائل شرعی وقبح ابتذال های جنسی او را به سوی الزم به ذکر اس    

دیگران وهمساالنش سوق داده وادار خواهد نمود که او رفع عطش جنسی خود را از تجربیات کسانی بجوید که 

 خود در اشتباه بوده ومعلومات وگرایشهاوعاداتشان پلید است.

هترین شیوه در تربیت اخالقی ،روش الگویی وآموزش عملی است ؛یعنی پدر ومادر بشایان تأمل است که      

وجود آن ها  وبذر ارزش های اخالقی را درباید در رفتار خود ،فرزندان خویش را با اخالق پسندیده آشنا سازند 

متعددند.در وظایفی که والدین باید در سبک زندگی اسالم در خصوص اخالق جنسی داشته باشند  پرورش دهند.

واقع پدران ومادرانی که خواستار داشتن فرزندی سالم در بعد جسمانی ،اجتماعی واخالقی هستند ،الزم مراقبت 

هایی را در روابط خود ملحوظ نمایند.از جمله مراقبت در پوشش است که در خانه ضروری است پدر ومادر در 

مناسب در شکل گیری وتکوین حجب وحیا در  زیرا رعایت پوشش ؛نزد کودکان پوشش مناسبی داشته باشند

فرزندان نقش اساسی دارد که اگر پدر ومادر خود شرم وحیا را رعایت نکنند کودک با مالحظه ی این امر ،به ویژه 

فرمهینی  )در صورت استمرار از همان طفولیت بی قید وبند بار می آید واحساس شرم را از دست خواهد داد.

 (23فراهانی،همان کتاب ،ص

ز آثار قابل توجه تربیت دینی خانواده آن است که کودکان امروز که در آغوش خانواده پرورش می یابند ا  

 (22ص ،بستان نجفی )،مربیان ومجریان وقانون گذاران آینده خواهند بود.

به همین منظورسبک اسالم این است که با روانشناسی دقیق در خصوص اخالق جنسی در حیطه ی      

که  مهمی اشاره می کند که کامل مورد تأیید علم امروز است وآن اینوالدین در رابطه با کودکان به مسأله  وظایف

کودکان قبل از رسیدن به بلوغ جنسی ،می توانند تحریک شوند که این حرکات نا به جا به یقین باعث بروز 

انسان تقریباً،بامجموعه ی ثابتی از نیازها زیرا (88،ص1913بیگم زاده شیراز،)انحرافات بسیاری در آنان خواهد شد

متولد می شود که در طول زندگی ،با او خواهند بود .نیازهای کودکان ،نوجوانان وبزگساالن تقریباًبرابر است 

.تفاوت اصلی ،در شدت وضعف ظهور این نیاز ها ست که والدین باید نوجوانان خود را در زمان ظهور بلوغ 

درک کنند وبرخورد صحیح را در این زمینه داشته باشند واز طریق سوق دادن فواید میل وشدت گرفتن نیاز جنسی 

جنسی ،به سوی فواید ازدواج آن ها را برای ازدواج آماده کنند.واین میل مهار گسیخته را در قالبی مطلوب محدود 

 )وحفظ خانواده قایل است.با توجه به اهمیتی که دین اسالم برای محکم کردن وتعمیق روابط زن وشوهر سازند .

 (17،ص1983هاشمی و محمد حسن ،هاشمی زاده ،
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 وظایف واخالق جنسی زن ومرد در مقابل نامحرم 

قایل است در خانواده  ظبا توجه به اهمیتی که دین اسالم برای تحکم وتعمیق روابط زن وشوهر وحف      

هر در خصوص اخالق جنسی در مقابل نامحرم سبک زندگی که ارائه می دهد وظایف وتکالیفی را برای زن وشو

با این کار می خواهد از کانون گرم خانواده مراقبت کند وپایه   در روابط خانوادگی تبیین می کند ،اصوالً اسالم 

 های زندگی خانوادگی را ثبات ببخشد واخالق جامعه را حفظ کند.

د وخانواده ی آنان بر پایه ی عشقی خالص به یکدیگر وفادار بماننزن وشوهری که می خواهند همیشه     

استوار گردد،باید از نگاههای شهوت آلود به نامحرمان ورود این نگاه به قلب وخیال خود ،خودداری کنند ؛بدانند 

که هر جا چشم برود دل نیز دنبال آن خواهد رفت وچون تأمین تمامی آرزوهای دل مقدور نیست به تدریج این 

 (132،ص1935،اکبری ).های روانی ،اختالل روحی ،پشیمانی ها وجدایی ها خواهد شدمحرومیت ،سبب بیماری

از جمله وظایف وتکالیفی که شرع مقدس در سبک زندگی اسالمی بر آن پافشاری نموده همانا مسئولیت     

می  مراقبت مرد در معاشرت ها به خصوص رفت وآمدها ی خانوادگی که یکی از ارکان مهم قوام زندگی محسوب

کانَ ابراهیمُ علیه ِالسالمِ غیوراًوأَنا أغیرُمنه وجدع اهلل انف من ال »شود ؛که دراین زمینه پیامبر اکرم )ص(فرمودند:

پدرم ابراهیم ،غیرتمند بود ومن از او غیرتمندترم .خدا بینی (635ص ،کلینی رازی) یغار من المؤمنینَ والمسلمینَ

 «خاک بمالد. بهراآن کس که از مؤمنان ،غیرت ندارد 

انسان هر چه بیشتر در گرداب شهوات شخصی فرو رود وعفاف و تقوا واراده ی اخالقی را از کف بدهد    

در وجودش ناتوان می گردد.بر عکس ،افرادی که با خود خواهی ها وشهوات مبارزه می کنند "غیرت"،احساس 

 خود حساس تر می گردند.د ؛چنین اشخاصی غیور تر ونسبت به همسران نوانسان دوست می گرد

 تبیین بی ثباتی خانواده

ریشه بی ثباتی خانواده را باید در انحراف از خواهش های فطرت انسانی یا فطرت گریزی در سه سطح    

پشتیبان که منظور عوامل انگیزشی یا بازدارنده ای احساسات فردی ،کنش های فردی زن وشوهر وبرخی از عوامل 

ندارند،بلکه جنبه تربیتی ومحیطی دارند ودر جهت تقویت پیوندهای خانوادگی عمل می است که خاستگاه طبیعی 

زیرا آدمی موجودی لذت جوست که دوست دارد از همه ی حواس خود به نوعی لذت ببرد کنند جستجو کرد.

مت وچشم نیز ابزار لذت بردن است ونگاهش زمانی منشألذت است که با باتمرکز همراه باشد وذهن را به خد

بگیرد .فلسفه ی چشم چرانی بیشتر این است که فرد با تمرکز در هنگام نگاه ،تخیالتش را به خدمت بگیرد ودر 
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 .) دنیای خیاالت به هوسرانی بپردازد.بنا براین آن چه نگاه را لذت آفرین می کند بیشتر تخیالت پس از نگاه است

 (222،ص 1983،غالمی

که اگر نگاه کنترل شود در نتیجه تخیل هم کنترل  ساسی اخالق جنسی استز اصول ازیرا کنترل نگاه یکی ا   

دل است می شود وزن ومرد در خانواده ،آرامش روانی خواهند داشت .کنترل نگاه ،مقاوت در مقابل خواسته های 

راوانی که دیده را برای نگاه های حرام بر می انگیزد ،مسأله عفت چشم برای پیشگیری از انحراف جنسی اهمیت ف

یه وبه طور جداگانه ،زن ومرد مسلمان را به عفت چشم دعوت می کند.ومی ارد،به طوری که قرآن کریم،در دو آد

به مردان با ایمان بگو عفت چشم را رعایت کنند (95سوره نور ،آیه  )؛ ﴾قُل للمؤمنینَ یغضوا من ابْصارهم ﴿فرماید:

 ه عفت چشم را رعایت کنند.ک خداوند به زنان با ایمان می گویدودر آیه بعد 

تقویت ایمان واحساس حضور خداوند توانا ودانایی که از راز های درونی انسان آگاه است ،بهترین وسیله پس  

برای مبارزه با چشم چرانی وهرزگی چشم در مقابل نامحرم است  .زن ومردی که باور دارند خدا نگاههای خیانت 

ن رسیدگی خواهد کرد ،بدون شک از گناه دیده دست خواهد کشید وخود را می بیند وروزی به حسابشاآمیزشان 

را ملزم به به کنترل نگاهشان در معاشرت های خانوادگی واجتماعی خواهند کرد وهمواره اخالق جنسی را رعایت 

ادگی خواهند نمود.هر قدر انسان بتواند چشم خود را از تماشای مناظر تحریک کننده وشهوت انگیز در روابط خانو

مصون نگه دارد وبه عبارت دیگر نگاه خود را کنترل کند به همان اندازه احساس های مربوطه نیز کمتر تحریک 

 (195،ص1987رضایی ، )شده ودر نتیجه شخص کنترل بهتری روی میل جنسی خواهد داشت.

بر آن تأکید کرده ،الزام بنابراین سبک زندگی که اسالم به خانواده ارائه داده ودر آیات وروایات فراوانی     

والدین به رعایت اصول اخالقی است چرا که رعایت اخالق جنسی با عث رضایت زوجین از یکدیگر ،نشاط 

 خانواده ودر نتیجه همان آرامشی که قرآن فرموده خواهد شد؛واز بی ثباتی آن جلوگیری نمود.
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 نتیجه گیری

(سرشار از ذکر هنجارهای رفتار جنسی ،آداب وموازین  مبادی انسانی الهی )قرآن واحادیث ومنابع فقهی  

اخالقی در خانواده است.مسائل جنسی فقط جسمانی نیست وزمینه هایی از عواطف واحساسات نیز در آن نقش 

دارد.بنابراین باید خانواده هادر باره ی عشق منزلت آن آموزش ببیند ،چنانچه در هر علمی اخالق مطرح است،وقتی 

وجنسیت می شود اخالق جنسی مطرح می شود که باید ها ونباید هایی را که در مسائل جنسی  صحبت از جنس

وجود دارد بیان می کند.در سبک زندگی اسالمی این باید ها ونبایدها از اهمیت خاصی برخوردار است وبرعهده ی 

دین اسالم در  بنابراین د.والدین ودست اندرکاران تعلیم وتربیت است که دراین زمینه هم آگاهی الزم را بدهن

راستای هدف واالیی که برای تشکیل خانواده نهاده است، هر یک از زوجین را به فراخور تکالیفی که در قبال 

ها از آیات قرآن کریم یکدیگر بر عهده دارند، دعوت به رعایت ادب، اخالق و مهرورزی نموده است و این توصیه

 است. ی اطهار قابل دریافتت ائمهو روایا

 

 پیشنهاد ها

با توجه به اهمیت اخالق جنسی در اجتماع پیشنهاد می گردد پژوهشی به صورت کامل وجامع با موضوع -1

  سبک زندگی اسالم با تأکید بر اخالق جنسی در اجتماع انجام شود.

پیشنهاد می شود تحقیقی از اختالف هایی که به خاطر عدم رعایت اخالق جنسی در معاشرت های -2

انوادگی واجتماعی به طالق انجامیده صورت گیرد ونتیجه ی آن منتشر شود تا اهمیت رعایت اخالق جنسی خ

 برای همه روشن شود.
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