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 گاه قرآن و رواياتدارزيابی روابط عاطفی و سالمت جنسی زوجين از دي
 
 

  21/7/89پذيرش مقاله:                                 27/8/89مقاله: دريافت 

 
 چکيده

مورد و همواره در شریعت مقدس اسالم  داشته روابط عاطفي مطلوب و سالمت جنسي نقش مهمي در استحکام کانون خانواده سابقه و هدف:

 انجام گرفت.دیدگاه قرآن و روایات  لذا این مطالعه با هدف ارزیابي روابط عاطفي و سالمت جنسي زوجین از ست.تاکید بوده ا

گردآوری و  0713تا  0731های های مختلف اینترنت در طي سالاطالعات این بررسي با جستجوی مقاالت متعدد از سایت :هامواد و روش

 مورد ارزیابي قرار گرفت.

صورت اکمل و اتمم بوده و  ر مورد سالمت جنسي به. دستورات اسالم داستها غریزه جنسي در کالم الهي از نیازهای فطری انسان :هايافته

به  در نظام خانواده تأکید فراوان شد. از دیدگاه اسالم، القای تفکری مثبت نسبت به ارضاء عاطفي و جنسي زوجین در نهاد خانواده با ازدواج

کمال، پوشاندن عیوب همدیگر، کامل نمودن نیمي از لذت، آرامش رواني، رشد و  پذیر بوده و آن را موجبات تمتع وعنوان یک نیاز واقعي امکان

دین مبین اسالم دستورات همه جانبه در جهت حفظ . در ثواب اخروی ذکر نموده بود و باالخره  ق و عفتدین خود، صیانت از گناه، حفظ اخال

آلود و ي مردان و زنان از نگاه غرضفحشا شامل زنا و لواط، نه و بهداشت و سالمت جسمي و رواني زوجین نظیر منع نهي از همجنس بازی

های عاطفي و ها و مهارتوجود داشت. ایجاد شناخت برای انتخاب همسر، ارائه آموزش ... و حائضشهواني به نامحرمان، نهي از آمیزش با زنان 

-در محیط خانه و خانواده از شیوهجنسي از طریق ارائه آیات قرآني، سالمت بخشي به روابط عاطفي و جنسي زوجین، و اصالح رفتارهای زوجین 

 های قرآني برای پیشگیری و رفع اختالف از حیث روابط عاطفي و جنسي بود.

توجه ویژه به آن از جانب مسئولین  ،ویژه زنان در دین اسالمهو مسائل جنسي زوجین و بنکات ریز زندگي زناشویي  با توجه به :گيرینتيجه

 یابد.مت جنسي ضرورت ميهبردی برای ارتقا سالهای رامحترم در جهت تدوین برنامه

 قرآن، اسالم، سالمت جنسی، روابط عاطفی، ازدواج ی:کليدگان واژه

 
 مقدمه

سالمت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه 

فقط داشتن بیماری و نقص عضو مي باشد. سالمت یک مسئله چند بعدی است و 

(. سالمت جنسي بعدی 0) عاد فو ق، جنبه معنوی را هم در نظر مي گیردعالوه بر اب

است که اهمیت خود را به ویژه هنگام ازدواج و در طول زندگي  از ابعاد سالمت

  (.2)دهد زناشویي نشان مي

 جسم و احساس ذهن، میانو سازگاری  هماهنگي نوعي جنسي بهداشت

امور جنسي  اجتماعي و النيعقجسمي، عاطفي،  های جنبه تواند مي که است

 مسیر در را انسان انسان، را به گونه ای که روابط عشق را ارتقاء داده و پربارتر کند

بدیهي است سالمت جنسي و عملکرد مطلوب . (7) دهد سو ق شخصیت رشد

عامل مهمي در تحکیم خانواده محسوب مي شود و منشاء بسیاری از تحوالت در 

(. غریزه 4) اند تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار گیردزندگي انسان است که مي تو

رود و جنسي و ارضای صحیح آن یکي از اهداف و آثار تشکیل خانواده به شمار مي

رمز  شده عقل و شرع، تعادل و استفاده بهینه از آن در مسیر مطلوب و پذیرفته

ب عملکرد جنسي مطلوب موج د.سالمت و استحکام این میثا ق مقدس خواهد بو

، احساس های روزمره زندگيآرامش روحي، تقویت اعتماد به نفس، کاهش تنش

 در عوض هرگونه اختالف  .شودصمیمیت زناشویي و نزدیکي بیشتر به همسر مي

 

 اضطراب،استرس، در این رابطه به احساس محرومیت، ناکامي و ناامني رواني، 

ر مشکالت زندگي، عدم تمرکز، خشونت، مقصر دانستن طرف مقابل د افسردگي،

ای جز حاکم شدن ها، و احساس تنفر از همسر منجر شده که نتیجهافزایش تنش

گسیختگي زندگي مشترک نخواهد روح بر زندگي و یا از همفضای سرد و بي

  (.5-8، 2) داشت

بعد جنسي از جمله یکي از ابعاد سازگاری زناشویي است. همچنین سازگاری، 

عاطفي بر بسیاری از ابعاد زندگي فردی و اجتماعي افراد رضایت زناشویي، و روابط 

بي توجهي به اهمیت مشکالت جنسي در زندگي زناشویي  (.4، 2) گذاردتاثیر مي

 و بروز مشکالت جنسي مي شود به روابط زن و شوهر موجب لطمه های زیادی

 اختالل عملکرد جنسي به عنوان عامل گسترده تهدید کننده سالمت در نظر (.1)

 تواند موجبات ( و عدم رضایت از این مسئله مهم مي01) گرفته مي شود

زناشویي و پیامدهای ناخوشایند بعدی از جمله طال ق را به همراه ناسازگاریهای 

 (. 00،02) داشته باشد

بیش از نیمي از های خانواده مشخص شد که هایي از دادگاهبررسي پرونده

گیرد، ریشه در مسایل و مشکالت جنسي يها صورت مهایي که در خانوادهطال ق

در زنان و  %4/88در متقاضیان طال ق، میزان نارضایتي از زندگي جنسي  دارد.

 2(PhD) هاجر پاشا

 *7(PhD) افسانه بختياری

 

 پژوهشکده ناباروری، و باروری بهداشت تحقیقات مرکز. 0

 ایران.،بابل، بابل پزشکي علوم دانشگاه سالمت،

 ،پژوهشکده سالمت ،اختالل حرکت تحقیقات مرکز. 2

 .، ایرانبابل، علوم پزشکي بابلدانشگاه 
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بحث در مورد رفتارهای جنسي انسان  ازطرفي (.00در مردان بوده است ) 3/88%

همیشه اندک بوده است و به ویژه در کشور ما به دلیل مسائل فرهنگي کمتر به 

رفتار جنسي یک موضوع کامال شخصي و  شود.رداخته ميمسایل جنسي پ

 نمي افراد خصوصي است که افراد بندرت آن را با دیگران در میان مي گذارند.

صحبت کردن در  .دند و یا بپرسنند در مورد مسائل جنسي همه چیز را بگوینتوا

 لذا .(07) چندان راحت نیستاز جانب پزشک و یا بیمار  رفتارهای جنسيمورد 

 مسائل مهمترین یکي از انسان جنسي رفتارهای و تمایالت شناخت و مطالعه

در آموزه های دیني به طور که  است بهداشت روان ویژه به و عمومي بهداشت

ین مقدس اسالم با به رسمیت شناختن دکامل و جامع به آن پرداخته شده است. 

از آن در مسیر درست  ها بایدداند که انسانغریزه جنسي، آن را نعمتي الهي مي

استفاده نمایند. اسالم ازدواج را امری مقدس و سنت حسنه پیامبر)ص( عنوان 

ها و ارکان کرده است و تأمین نیازهای جنسي و عاطفي را یکي از مهمترین پایه

خدای متعال غرایز انساني را برای اهدافي در (. 04،07) هر ازدواجي مي داند

 برای ارضای هر کدام وراستای رشد فردی واجتماعي او در وجودش نهاده است 

عالوه بر  رهنمودهایي نموده است که طغیان و یا افراط و تفریط در ارضای آنها

 در دنیا و آخرت خواهد شد عذاب الهي اتموجب عدم دستیابي به اهداف خلقت

(05 ،08) . 

ازآنجائیکه دین مقدس اسالم با توجه به در نظر گرفتن تمام نیازهای زن و 

متناسب با تعالي فردی و  هایمرد برای جلوگیری از این مشکالت راهکار

های سالمت جنسي زنان و آداب زناشویي ارائه داده ها در زمینهاجتماعي انسان

 بین روابط فردی، عوامل تأثیر تحت جنسي آنکه سالمت است و با توجه به

-مي قرار خصوصا مذهب و فرهنگ اجتماع، و برخانواده حاکم هایسنت فردی،

(، لذا پژوهشگر بر آن شد تا به ارزیابي روابط عاطفي و سالمت جنسي 03) گیرد

 قرآن و روایات بپردازد .از دیگاه  زوجین 

 

 هامواد و روش

ای این پژوهش مروری با جستجوی مقاالت متعدد در اطالعات الزم بر

با استفاده از واژه  0713تا  0731های پایگاههای داده های اینترنتي در طي سال

های کلیدی  قرآن، اسالم، سالمت جنسي، روابط عاطفي و نیز بـا مراجعـه بـه 

 منـابع اسـالمي و آیـات و روایـات جمع آوری شده است.

 

 هايافته

 جنسي از جمله موضوعات مورد توجه در کتاب و سنت بوده استسالمت 

اسالم دین بهداشت، سالمت و تندرستي است و در ادیان الهي و دین مبین  .(08)

غریزه جنسي عطیه الهي وامری طبیعي اسالم به این امر مهم بسیار تاکید شد. 

م در مورد دستورات اسال. (01، 08) پوشي مطرح شدبا پرده وفطری بوده است که 

صحیح از غریزه جنسي و برقراری سالمت جنسي با توجه به  استفاده درست و آثار

، 04) است بودهتمام ابعاد، جامع ترین، علمي ترین، و بهداشتي ترین رهنمودها 

. در معارف قرآن به روابط عاطفي و جنسي با دید معنوی و عبادی نگریسته (08

عالقه جنسى نه تنها با معنویت و روحانیت منافات اسالم  شده است. از نظر

. ازدواج موجب افزایش محبت (05) نداشت، بلکه جزء خوى و خلق انبیا بوده است

زوجین نسبت به یکدیگر و خلقت زوج سبب کسب آرامش وجلب مودت ورحمت 

ازدواج با اثر سکن و سوره اعراف  081سوره روم و آیه  20طبق آیه ده است. بو

ها گیریآرامش بوده و با برقراری تعادل و آرامش و تمرکز و آسان شدن تصمیم

. از دیدگاه اسالم، القای تفکری مثبت نسبت به ارضاء (20، 21) بهمراه بوده است

با ازدواج به عنوان یک نیاز واقعي عاطفي و جنسي زوجین در نهاد خانه و خانواده 

امکان پذیر بوده و آن را موجبات ارضاء مشروع نیازهای عاطفي و جنسي زوجین، 

تمتع ولذت، آرامش رواني، سکونت قلبي، رشد و کمال، احساس دلگرمي، پوشاندن 

کامل نمودن نیمي از دین خود، افزایش ارزش  عیوب همدیگر، لباس همسر،

از گناه ، حراست از نگاه آلوده، حفظ آبروی اجتماعي  اعمال عبادی، صیانت

های جنسي و عاطفي، مفاسد یکدیگر، حفظ اخال ق و عفت، رهایي از آلودگي

علمي و اخالقي نیز نقطه نظر. از استثواب اخروی ذکر نموده  اخالقي، و باالخره

و در دین مبین اسالم دستورات همه جانبه موثر و کارساز در جهت حفظ بهداشت 

سالمت جسمي و رواني زوجین نظیر منع نهي از همجنس بازی، نهي اکید از 

آلود و شهواني به فحشا شامل زنا و لواط، نهي مردان و زنان از نگاه غرض

نامحرمان، نهي از آمیزش با زنان حائض، حفظ حجاب و رعایت نگاه و رفتار، 

. ایجاد شناخت ه استتشوجود دا .فراخواني به امر ازدواج، ضرورت انجام غسل و..

های عاطفي و جنسي از طریق ها و مهارت، ارائه آموزش(22) برای انتخاب همسر

، سالمت بخشي به روابط عاطفي و جنسي (24، 27، 20، 21) ارائه آیات قرآني

مدارا و (، 23) و اصالح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده(28، 25)زوجین 

های قرآني برای پیشگیری و رفع اختالف و ... از شیوه مصالحه زوجین با یکدیگر

 .(28) از حیث روابط عاطفي و جنسي بود

 
 گيرینتيجه بحث و

نیاز  قرآن و روایاتاز دیگاه  ارزیابي روابط عاطفي و سالمت جنسي زوجین 

دین اسالم به تمام نکات ریز زندگي به تفحص و بررسي بیشتر را مي طلبد. 

مطالعات اخیر  .(04) نسي زوجین و بویژه زنان پرداخته استزناشویي و مسائل ج

و ازدواج  فطری امری طبیعي و غریزه جنسي عطیه الهي ونشان داده است که 

. خدای متعال غرایز انساني را برای اهدافي در راستای  امری نیکو و پسندیده است

ارکان تاثیر  یکي از اصلي ترین اجتماعي در وجود انسان نهاده است. رشد فردی و

مرد را  قرآن کریم، گرایش زن و. نظام خانواده است ،گذار در بلوغ اجتماعي جوامع

نخستین کاالی زیبا وآراسته دنیوی به حساب  به یکدیگر، اقتضای ساختار آدمي و

النِّکاحُ سُنَّتِى، فَمَن رَِغبَ عَن ›› پیامبر اکرم )ص( مي فرماید:(. 01، 08) آورده است

ازدواج سنت من است، پس هر که از سنت من روی گرداند  ››؛ «لَیسَ مِنّيسُنَّتي فَ

در اسالم هیچ بنایي ساخته نشده است ››( و یا مي فرماید: 23از )امت( من نیست )

 (.23) «که نزد خدای عزوجل محبوبتر از ازدواج باشد

نتایج مطالعه حاضر بیانگر راهکارهای سالمت جنسي در آیات و روایات در 

به هایي نظیر راز آفرینش زن و مرد در کنار یکدیگر، اهمیت ارتباط جنسي، جن

سالمت  نکات آمیزشي، رفتار جنسي و آداب و مهارت های آمیزش جنسي بود.

دستورات  (.08) جنسي از جمله موضوعات مورد توجه در کتاب و سنت بوده است

برقراری سالمت صحیح از غریزه جنسي و  استفاده درست و اسالم در مورد آثار

گیرنده از جنسي به صورت کامل، بسیار غني، اعجازانگیز، سالم ساز و پیش

عوارض زیان بار بوده است و با توجه به تمام ابعاد، جامع ترین، علمي ترین، و 

بهداشتي ترین رهنمودها در آن ارائه شده است. در دین مقدس اسالم بر همه 

ي که در اقوام و اعصار مختلف قبل از اسالم رفتارها یا برخوردهای افراط و تفریط

بوده، مهر باطل زده شد و با منطق معتدل و معقول پاسخگوی مشکالت مطرحه 
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بوده است. طغیان و یا افراط و تفریط در ارضای غریزه جنسي موجبات عدم 

 عذاب الهي در دنیا و آخرت ذکر شده بود  دستیابي به اهداف خلقت و

د معنوی و عبادی رف قرآن به روابط عاطفي و جنسي با دی(. در معا28، 08، 04)

امروزه دانشمندان با پیشرفت علم و فناوری به تمام و یا  (.04) نگریسته شده است

ها بیانگر جامع اند و دستاورد پژوهشها و راهکارها دست یافتهبخشي از این آموزه

  .(08، 04) بوده استو کامل بودن دین اسالم در همه شئونات زندگي بشر 

فزایش ازدواج موجب اهای حاصل از این پژوهش نشان داده بود که داده

 محبت زوجین نسبت به یکدیگر و خلقت زوج سبب کسب آرامش وجلب مودت و

رحمت بوده است. غریزه جنسي از جمله غرایزی است که خالق برای کسب 

آرامش در وجود زن و مرد قرار داده است. نگاه قرآني به  ازدواج با اثر سکن و 

ها شدن تصمیم گیری آرامش بوده و با برقراری تعادل و آرامش و تمرکز و آسان

ها را در ارتباط خداوند دستیابي به آرامش روحي و رواني خانوادهبهمراه بوده است. 

وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ ›› فرماید:مستقیم با سالمت جنسي زوجین معرفي نموده است و مي

ََرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَِلکَ  نَکُم مَّوَدَّةً وخَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إَِلیْهَا وََجعَلَ بَیْ

هاى او اینکه از نوع خودتان همسرانى و از نشانه ››(؛ 21«)لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى در این 

وَ الَّذی خَلَقَکُمْ ه››و یا « ى استهایاندیشند قطعاً نشانهنعمت براى مردمى که مى

وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْالً خَفیفاً  همِنْ نَفْس واحِدَ

(. 20«)افَمَرَّتْ بِهِ َفلَمّا أَثْقََلتْ َدعََوا اللَّه رَبَّهُما لَئِنْ آتَیَْتنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مَِن الشّاِکرینَ

و خدایى است که )همه( شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او ا›› 

قَولُ  ›› مي فرماید: پیامبر اکرم)ص(در این زمینه . «قرار داد تا در کنار او بیاسایید

عشق به همسر گرما  ›› ؛«ال یَذهَبُ مِن قَلبِها أبدا « إنّي اُحُِبّکِ: » ةِ الرَّجُلِ للمرأ

دوستت » قلب وی را تسخیر کنید. و انرژی زاست. با اعالم این عشق به اوبخش 

ای است که هیچ گاه از قلب زن بیرون رفتني نیست، همسر جمله «دارم عزیزم

مطالعات زیادی بر روی اثرات . (21) «خود را از این کالم آتشین محروم نسازید

واني زوجین گزارش ر-سالمت جنسي و اثرات مثبت آن بر روی جنبه های روحي

گردیده است. از جمله تحقیقات پاشا و همکاران که رابطه افزایش میانگین 

 (. 5-3عملکرد جنسي را با کاهش افسردگي و اضطراب در زنان نشان داده بودند )

عامل مهمي برای اختالف  واقعیت آن است که عدم ارضای نیازهای جنسي،

ش از نیمي از زوجها از یکدیگر، زن و شوهر است. طبق آمار ریشه جدایي بی

های دیني در این ( و این در حالي است که آموزه71، 00) مسایل جنسي بوده است

زمینه تاکید فراواني شده است. لذا به دلیل اهمیت مسائل جنسي و نقش اساسي 

آن در قوام خانواده باید شرایط مناسبي جهت نگاه مثبت به مسایل سالمت جنسي 

 بي فراهم نمود. از دیدگاه مذه

مطالعات بعمل آمده نشان داده بود که ازدواج به منزله لباس و پوششي است 

که ضعف ها و بدی های زوجین را مي پوشاند، زخم های آنها را مي بندد و سبب 

 (. 70) کنترل شماتت ها مي شود

در دین مقدس اسالم نیز ازدواج با اثر لباس و پوشش ذکر شده بود و مي 

الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  هأُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَ ›› فرماید:

 دو آنها، هر لباس شما و هستند شما لباس آنها››؛ (083/)بقره«عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ

ای آمیزش جنسى با همسرانتان، در شبِ ه .یکدیگرید حفظ سبب و هم زینت

 وشوهر زن ارتباط چگونگي به نسبت زیبا تعبیری . بیان« روزه بر شما حالل است

 هُن››است  بوده وشوهر زن ارتباط برای ترین تشبیه ولطیف زیباترین آیه این در

. در این زمینه آیت اهلل جوادی آملي مي (27) «لهُن لِباس نتم أ و لکُم لِباس

اج هر چند اطفای غریزه را به همراه دارد، لباس مانع از آسیب است. ازدو :نویسند

 همچنین. لیکن صبغه ملکوتي آن صیانت از گناه وحراست از نگاه آلوده است

آبرو را حفظ مي کند. زن ومرد و شوهر نیز باید  و لباس عیوب انسان را مي پوشاند

لباس مایه آرامش  .آبروی اجتماعي یکدیگر را حفظ کنند عیوب هم را بپوشانند و

 (. 72) سان است و زن و شوهر نیز موجب آرامش یکدیگرندان

؛ (77) «وَ جَعَْلنَا الَّیْلَ لِبَاسًا››تعبیر کرده است: « لباس »به قرآن از شب، هم 

هُوَ الَّذِى ›› ؛«آرامش هم به سکونت و و شب را برای شما پوششي قرار دادیم و ››

اوست کسي که برای شما شب را قرار داد تا در  ››؛ «جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُواْ فِیه

آن بیارامید و روز را روشن گردانید، بي گمان در این امر برای مردمي که مي 

ها بیانگر حرث و کشاورزی و یا حرث نتایج بررسي .(74) «شنوند نشانه هایي است

نیز و کشتزار و یا حرث وکشته آدمي در مورد ازدواج بوده است. در دیدگاه قرآني 

ازدواج با اثر حرث و بهره برداری بوده است. در این زمینه حائری صفایي مي 

حرث به معنای مکان و حاصل است و ازدواج، این حاصل ها را مي سازد » :نویسد

نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ »(. قرآن کریم مي فرماید: 70) «و جمع مي کند و نگه مي دارد

ْئتُمْ وَقَدِّمُواْ ألَنفُسِکُمْ وَاتَّقُواْ اللَّه وَاعْلَمُوْا أَنَّکُم مُّالَقُوهُ وَبَشِّرِ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّى شِ

زنان شما، محل بذرافشاني شما هستند، پس هر زمان که بخواهید،  ›› ؛«الْمُؤْمِنِینَ

مي توانید با آنها آمیزش کنید و سعي نمایید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش 

ن صالح اثر نیکي برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را فرزندا

 (75) «مالقات خواهید کرد و به مومنان، بشارت ده

های پژوهش حاکي از تمتع و لذت از ازدواج بوده است. در این زمینه یافته

برای مردم در دنیا وآخرت، هیچ لذتي باالتر از » فرماید:امام صاد ق)ع( مي

همبستری با زنان نیست. اهل بهشت به چیزی بیشتر از نکاح، چه از طعام وشراب، 

دنیا و خوشي های آن برای »پیامبر اکرم)ص( مي فرماید: (. 70« )لذت نمي برند

شما آفریده شده است. لذیذترین چیزها در این دنیا آمیزش با همسر است .چنان 

همچنین اشاره به (. 78) «تکه لذت بخش ترین کاردر باغ بهشت نیز همین اس

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ َخلَقَکُمْ مِنْ تُراب ثُمَّ إِذا أَنْتُْم » آن در کالم قراني که مي فرماید:

 «که همسرانى)زوج(ازجنس خودتان، به نفع وسود شما آفرید»؛ «بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

نسان، لذت یکي از ابعاد مهم زندگي ا» :در این زمینه عاملي مي نویسد .(73)

« جوئي است که مي توان اوج آن را در روابط عاطفي و جنسي زوجین دانست

(21.) 

اطالعات جمع آوری شده بیانگر برخورداری از پاداش اخروی در روابط 

نگاه اسالم به این روابط، مثبت بوده و حتي به آن رنگ معنوی  جنسي بوده است.

د از پاداش اخروی و کامل نمودن وعبادی داده است. اولیای دین در موارد متعد

سازی پاداش روابط نیمي از دین خود در روابط جنسي سخن گفتند و با معادل

پاک شدن افراد،  جنسي با برخي تکالیف دیني دشوار مانند جهاد، ریزش گناهان و

پیامبر در این زمینه مرد بودند.  به دنبال نگرش مثبت دیني به این رفتار در زن و

شود دو ملک او را احاطه وقتي همسرت به تو نزدیک مي» :رمودند)ص( فاکرم 

-زند، پس وقتي نزدیکي ميکنند و مانند کسي است که در راه خدا شمشیر ميمي

کند از تمام پس وقتي غسل مي ؛ریزد مانند ریزش برگ درختانکند گناهانش مي

نِصفَ دینهِ فلیتَّقِ اهلل  مَنْ تزّوجَ احرزَ»فرماید: و یا مي (21« )شودگناهان پاک مي

کسي که ازدواج کند نصف ایمان خود را حفظ کرده، پس »؛ «في النصفِ اآلخرِ

ها بیانگر بررسي .(78) «باید جهت حفظ نصف دیگر آن تقوای الهي را پیشه کند
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 اسالم مقدس دین در .(08) تأکید قرآن بر مسائل جنسي و مدیریت آن بوده است

 قبل اعصار مختلف و اقوام در که تفریطي و افراط خوردهایبر یا رفتارها همه بر

مشکالت  پاسخگوی معقول و معتدل منطق با و شد زده باطل مهر بوده، اسالم از

 آمیزش، در رویمیانه»فرماید: صاد ق )ع( مي در این زمینه امام .است بوده مطرحه

و  «نیست آن روا رد رویزیاده و کندمي زیاد را عمر و افزایدمي آدمي سالمت به

روی در تر از همبستر شدن با همسر نیست، ولي زیادههیچ حاللي لذت بخش» یا

افزاید و عمر را زیاد روی در آمیزش، به سالمت آدمي مياین امر روا نیست، میانه

روی نارواست، همان گونه که در امور جنسي زیاده» :)ع( . امام رضا(21) «کندمي

ماه  4روا نیست مرد بیش از . کردن نیز ناشایست است کم گذاردن و سستي

 «آمیزش جنسي با همسر جوان خود را ترک کند، حتي اگر مصیبت دیده باشد

مرد باید مقداری از شهوت خود را نگه دارد که همواره »: امام علي)ع((. 71)

شوهر خود را در امور جنسي توانا بیابد،  ،توانایي جنسي داشته باشد، زیرا اینکه زن

تواند همسر خود را راضي بهتر از این است که او را ناتوان ببیند. مرد ناتوان نمي

  .(71) «دنگه دار

صورت مدیریت اعضای بدن در خطاب به اخال ق جنسي افراد در قرآن به

وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ»: زنان و مردان مؤمن اشاره شده است

هاى خود را از نگاه کردن به زنان نامحرم و ه مؤمنان بگو چشمب»؛ « فُرُوجَهُمْ

(. 25) «آنچه نظر افکندن بر آن حرام است فرو گیرند، و دامان خود را حفظ کنند

ه بیشتر دستورات قرآن در این زمینه با نوعي حجاب و در قالب خودداری از نگاه ب

های جنسي به مؤمنان سفارش شد. دستوراتي نامحرم، و پرهیز استفاده از جذابیت

وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هَُو » فرماید:که مي نظیر منع آمیزش با زنان حائض

هَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَ

از تو در باره »؛ «مِنْ حَیُْث أََمرَکُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه یُحِبُّ التَّوَّابِیَن وَیُحِبُّ الْمَُتطَهِّرِینَ

پرسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت ماهانه از زنان مى عادت ماهانه

پس چون  .پاک شوندگیرى کنید و به آنان نزدیک نشوید تا آمیزش با زنان کناره

پاک شدند از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید 

زنان به » :امام صاد ق)ع( (.41) «داردکاران و پاکیزگان را دوست مىخداوند توبه

برند، روا نیست با آمیزش در این دوران به رنج قدر کافي از عادت ماهیانه رنج مي

عمل عالوه بر حرمت شرعي؛ غیر اخالقي و غیر بهداشتي نیز آنها بیفزاییم. این 

های علمي (. بررسي71) «توان از دیگر اعضا بهره بردباشد، در این اوقات ميمي

هم نشان داده است که خون، محیط مناسبي برای حضور و رشد و انتقال عوامل 

ک، سیفلیس، هایي نظیر کالمیدیا، سوزابیماریزا است و امکان انتقال بیماری

ویروس تب خال و ایدز در صورت آلودگي یکي از طرفین ذر زمان قاعدگي 

یابد. همچنین بین رابطه جنسي در زمان قاعدگي و افزایش شدت و افزایش مي

 .(40مدت زمان خونروی رابطه مستقیم وجود دارد )

ضرورت انجام غسل، نهي مردان و زنان از نگاه از نکات دیگر در قرآن کریم 

بوده  شامل زنا و لواط نهي اکید از فحشاو  (42) آلود و شهواني به نامحرمانرضغ

یا ایها النبي اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علي ان ال یشرکن  » .(47-48)است 

باهلل شیئا و الیسرقن وال یزنین وال یقتلن اوالدهن وال یاتین ببهتان یفترینه بین 

فبایعهن و استغفرلهن اهلل ان اهلل غفور  ایدیهن وارجلهن والیعصینک في معروف

آیند که با تو بر ایمان بیعت کنند مي وقتي زنان مؤمن (ص)ای پیامبر »؛ «رحیم

شرک نیاورند و سرقت و زنا نکنند و اوالد خود را به قتل  که دیگر هرگز به خدا

امر  نرسانند و بر کسي افترا و بهتان میان دست و پای خود نبندند و با تو در هیچ

با آنها بیعت کن و برای آنان از خدا طلب  به معروفي مخالفت نکنند، با این شرایط

( و یا در جای دیگر 45) «مهربانست آمرزش و غفران نما، همانا خدا آمرزنده و

مَ اللَّهُ وَ الَّذِینَ ال یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ » فرماید:مي

و )بندگان خاص خدا( » (؛44) «إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ال یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً

خوانند و انسانى که خداوند کسانى هستند که با خداوند، خداى دیگرى را نمى

کنند و هر کس چنین نمى کشند و زنا)خونش را( حرام کرده است، جز به حقّ نمى

  .«د عقوبت گناهش را خواهد دیدکن

 .(48و  43)بوده است  از همجنس بازی اکید نهيمطالعات قرآني بیانگر 

 بوده است)ع(  همجنس بازی در زمان حضرت لوطها نشان دهنده رواج بررسي

وَلُوطًا إِذْ  » فرماید:آنجا که قرآن کریم مي که حضرت به مبارزه با آن برخاست.

تَْأتُونَ الْفَاحَِشةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا ِمنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِینَ * إِنَّکُمْ لَتَأُْتونَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ

و )به خاطر » ؛(48، 43« )الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 

-يرا انجام مآورید( لوط را، هنگامى که به قوم خود گفت: آیا عمل بسیار زشتى 

دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است؟! آیا شما از روى 

روید نه زنان؟! شما گروه اسرافکار )و منحرفى( شهوت به سراغ مردان مي

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشََة  »فرماید: و یا در جای دیگر که مي! «هستید

أَئِنَّکمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوٌْم  (؛41تُبْصِرُونَ ) وَأَنْتُمْ

پیغمبر خود( لوط را فرستادیم وقتي که به قوم خود گفت: آیا )و »؛ «(51) تَجْهَلُونَ 

شما با آنکه بصیرت )به زشتي عمل خود( دارید باز مرتکب چنین کار منکری 

گویید؟ بلکه شما آیا شما با مردان شهوتراني کرده و زنان را ترک مي ؛ید؟شومي

 . «بسیار مردم جهالت پیشه و گمراهي هستید

رهنمودهای قرآني از طریق بهداشت اولیه از بروز ها نشان داده بود که یافته

های پرمخاطره جنسي پیشگیری نموده است و سبب رهایي از عوارض بیماری

(. در مورد تجاوز در ارضای غریزه 28) نسي و عاطفي شده استهای جآلودگي

وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ  ›› جنسي در سوره فرقان وعده عذاب خلد در جهنم را داده است

یَفْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرََّم اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَن 

  ؛(44) «ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا. یُضَاَعفْ َلهُ اْلعَذَابُ یَوَْم الْقِیَامَِة وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا

عذاب او در کند، مجازات سختى خواهد دید،  چنین کنند و هر کسزنا نمى و››

 .«گردد، و همیشه با خوارى در آن خواهد ماند!قیامت مضاعف مى

های انجام شده بیانگر راهکارهای مختلف درماني قرآن به عنوان بررسي

جهت کیفیت بخشي به  های کمال یابي و ارتقاء شخصیتي زوجین دریکي از زمینه

رآني برای های گوناگون قروابط عاطفي و جنسي زوجین بوده است. شیوه

پیشگیری و رفع اختالف از حیث روابط عاطفي و جنسي زوجین، ایجاد استحکام 

نهاد خانواده و رفع مشکالت جنسي زوجین، درمان و ساماندهي مشکالت و روابط 

عاطفي و جنسي زوجین از طریق ایجاد شناخت برای انتخاب همسر شایسته و 

، 20، 21) های عاطفي و جنسيرتها و مها( )شیوه اول(، ارائه آموزش22صالحه )

 (28، 25) بخشي به روابط عاطفي و جنسي زوجین)شیوه دوم(، سالمت (24و  27

اعتنایي به هم و کم )شیوه سوم( و اصالح رفتارهای زوجین، مذمت شدید بي

(، تاکید بر مدارا و مصالحه 23) محلي به یکدیگر زوجین در محیط خانه و خانواده

 (.21) بوده است ... )شیوه چهارم(زوجین با یکدیگرو 

دین اسالم رعایت بهداشت جنسي و پیشگیری در مشکالت جنسي را در 

تعالیم خود بوضوح ذکر نموده است و دستورات زیادی در این زمینه ارائه نموده 

است. در علم رفتارشناسي جنسي امروزی نیز رعایت سالمت جنسي از اهمیت 
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کالمي و همسویي دین و علم ه این امر بیانگر همبسیار باالیي برخوردار بوده ک

اند، بلکه روز به روز با گذشت زمان و است که نه تنها همدیگر را نقض نکرده

تر های جدید و کشفیات نو، حکمت و دالئل دستورات دیني مشخصکسب یافته

 زمینه با توجه به راهبردها و راهکارهای درماني قرآن و روایات درگردد. لذا مي

نهاد خانه و خانواده و سالمت جنسي، قرآن شناسي، قرآن درماني، توجه به 

راهبردها و راهکارهای قرآن در روابط عاطفي و سالمت جنسي زوجین و همچنین 

های مناسب بر مبنای تعالیم اسالمي و پیاده سـازی آن در جامعـه یریزبرنامه

 یابد.ضرورت مي
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Abstract 

Introduction: Desirable emotional relationships and sexual health play an important 

role in strengthening the family and are emphasized in the holy law of Islam. 

Therefore, the aim of this study was to evaluate the emotional relationships and sexual 

health of couples from the point of view of Quran and narrations. 

Methods: Data were collected and evaluated by searching for various articles from 

different Internet sites during 1991-2018. 

Findings: Sexual instinct in the divine word is one of the innate human needs. The 

orders of Islam are complete about sexual health which is emphasized in the family 

system. From Islamic point of view, the induction of positive thinking about the 

emotional and sexual satisfaction of couples in the family through marriage was 

possible as a real need, resulting in enjoyment and pleasure, mental relaxation, growth 

and perfection, covering each other's deficiencies, completing half of their religion, 

protecting from sin, preserving morality and chastity, and finally, the rewards of the 

hereafter. There are comprehensive and effective orders in Islamic religion to maintain 

the physical and mental health of couples, such as the prohibition of homosexuality and 

prostitution including adultery and sodomy, forbidding men and women from erotic 

look at opposite genders with no relative relationships (Namahram), avoiding 

intercourse with women in menstruation period and so on. Creating cognition for 

choosing a spouse, providing emotional and sexual education and skills through 

providing Quranic verses, providing health for couples' emotional and sexual 

relationships and modifying the behavior of couples in the home and family through 

Quranic methods to prevent and resolve differences are related to affective and sexual 

relationships. 

Conclusion: Considering all aspects of marital life and sexual issues of couples, 

especially women, in Islamic religion, the special attention is needed by the respected 

authorities to develop strategic plans for promoting the sexual health. 
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