فیل ییاف و م

ییل و ا ی

ای ی و

تأکید ا داللته ی ت ایت آو
نای یییدن و :دکتی
ف اه ن  ،2حید

هییدی حییب ن نی اد ،1دکتی

ف

ی

هییی

درض ح یی  *3م ک ظم ی ف ش فآا د

4

 .1دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد
 .2استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد
 .3کارشناس ارشد فلسفه آموزش و پرورش و آموزگار شهرستان زاهدان
 .4دانشجوی کارشناسي ارشد برنامهريزی آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي
*E-mail: smrh60@gmail.com

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

تبیییی

اخیی ج سی یی اظ ی یی

چکیده
در پژوهش حاضر ،اخالق جنسی در سه محور؛ عمده ترین وجووه اخوالق جنسوی ا
منظر فيلسوفان مسلمان (ابن سينا ،خواجه نصير الدین طوسی و عالمه طباطبوایی)،
جنسی مورد بررسی قرار گرفته است .روش انجام پژوهش ،تحليل اسوناد بووده و
به منظور گردآور داده ها ال م جهت پاسخگویی به سواا هوا پوژوهش ،يليوه
اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع تبيين اخالق جنسی ا منظور فيلسووفان
مسلمان (ابن سينا ،خواجه نصير الدین طوسی و عالمه طباطبایی) و مربيان مسلمان
(امام محمد غهالی و شهيد مطهر ) با تأييد بر داللت ها تربيتی آن ،بوا اسوتداده ا
فرم گردآور داده ها جمع آور و به شيوه ييدی ،تجهیه و تحليل شده است .عموده
ترین وجوه اخالق جنسی ا منظر فيلسوفان مسلمان (ابن سينا ،خواجه نصير الدین
طوسی و عالمه طباطبایی) در سه بخش؛ الف) حکمت ها غریهه جنسوی ) ،روش
ها و پيشنهادات در خصوص غریهه جنسی و ج) مولده هایی ا غریهه جنسی تحليل
شدند همچنين وجوه اخالق جنسی ا منظر مربيوان مسولمان (اموام محمود غهالوی و
شهيد مطهر ) نيه در سه بخش؛ الف) حکموت هوا غریوهه جنسوی ) ،روش هوا و
پيشنهادات در خصوص غریهه جنسی و ج) مولده هوایی ا غریوهه جنسوی تحليول
شده اند و داللت ها تربيتی مأخوذ ا تبيين اخالق جنسی در ساا هوا او و دوم
پژوهش نيه جهت ياربرد در تعليم و تربيت شامل؛ روش هوایی چوون :پيشویير ا
انحرافات جنسی ،ينتر غریهه جنسی ،اهداف تربيت جنسی ،محتوا تربيت جنسی،
تربيت عاطدی ،تربيت اجتماعی و غيره میباشند.
کلیدماژهه  :اخالق جنسی ،تربيت جنسی ،فيلسوفان مسلمان ،مربيان مسولمان ،داللوت هوا
تربيتی
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عمده ترین وجوه اخالق جنسی ا منظر مربيان مسلمان و تعاریف مرتبط با غریوهه
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تمايالس جنسي ممك است هر هدفي را دنبار کننتد .بتا

قد ه

اي همه حتي اگر مي توانستيم بي رابطه جنسي و توييتد

خلق به معني صفت پايدار و راسخ يا ملكه استت و

م

فرسنگ ها فاصله بيندازيم ،باز هم نمي توانستيم بتي
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اخالق مجموعه ايت گونته صتفاس استت] .[1معنتای

رابطه جنستي و اختالق فاصتله بينتدازيم] [1و متراد از

اصطالحي اخالق را نيز تمامي صفاس نفساني که منشاء

«اخالق جنسي» مجموعه داوری های اخالقي و ختوبي و

کارهای پسنديده يا ناپسند مي باشد ،دانسته اند .چه آن

بدی هايي است که دربتاره غريتزه جنستي وجتود دارد

صفاس به صتورس پايتدار و راستخ و چته ناپايتدار و

بنابراي هدف اخالق جنسي ،ساماندهي مطلوب به غريزه

زودگذر باشد .طبق اي اصتطال بته طتور م تار اگتر

جنسي است که از قوی تري غرايز و قوای دروني انسان

شخص شهوس راني بر خالف طبيعت خود ،احياناً عفت

است .موضوع اخالق جنسي ،غريزه جنستي و استباب و

ورزد در آن مورد دارای خلق عفت به حساب مي آيتد

آثار مستقيم نفساني ،انديشه ای و رفتتاری آن استت].[6

و چنان که کار وی را کار اخالقتي م بتت و پستنديده

همچني مي توان به بخشي از اخالق نيری کته موضتوع

تلقي مي کنند هرچند از آن جهت که اي صتفت در او

آن گرايشاس جنسي و روابط نزديک (جنسي) بتي افتراد

پايدار نيستت ،طبتق معنتي ي توی عفتت از اختالق و

است و شام مواردی چون زنا ،رضايت به انجتام عمت

اخالقياس او شمرده نمي شود ] .[2در اي ميان اختالق

جنسي ،مي جنسي ،صداقت جنستي ،ازدواج ،خلتوس و

جنسي يكي از بخش ها و زيرمجموعه های مهم اخالق

مسئوييت جنسي مي شود را اخالق جنستي ناميتد] [7در

به شمار مي آيد چنانچه ويت دورانتت معتقتد استت:

نتيجه مسائلي مانند حكمت وجود غريزه جنسي و مستائ

سامان بخشيدن به روابط جنسي هميشه مهم تري وظيفه

جزئيتری که تحت اي محورها جای مي گيرند از قبيت ا

اخالق به شمار مي رفته زيرا غريزه جنسي نته تنهتا در

حياء ،عفّت ،پوشش ختاص زنتان ،ايجتاد حتريم هتای

حي ازدواج بلكه قبت و بعتد از آن نيتز مشتكالتي را

جنسي ،منع ازدواج با محارم ،ممنوعيت انتشتار ترتاوير

فراهم مي آورد و در نتيجه شدّس و حدّس همي غريزه

خالف عفّت و مشتاهده آن ،ستتايش ازدواج و نكتوهش

و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافتاتي کته از

تجرد و غيره در حوزه مطايعه مذکور قرار مي گيرد ].[6

جاده طبيعي پيدا مي کنتد ،بتي نيمتي و اغتشتاش در

تاريخ بشر و شواهد نشان مي دهد که آدمتي تتاکنون

سازمان های اجتماعي توييد مي کند] .[3بِكتر و بِكتر

در بهره جويي از غريزه جنستي از هتير رفتتاری دريت

( [4])2001( )Becker & Beckerبيان متي دارنتدا اگتر

نكرده که بسياری از اي رفتارها به اعتقاد برخي از افتراد

پيامدهای احتمايي و طبيعت پر از ريسک و روانشناسي

در اوج پستي و به پندار برخي ديگر هير زشتي و قباحتي

مسائ جنسي حاکي از آن است که اخالق جنسي مهتم

نداشته است بر اي استاس بايتد ااعتان داشتت :بترای

و محدوديت آور است ،همچني حاکي از آن است کته

تشخيص طبيعي يا غيرطبيعي بودن تمايالس در رفتارهای

اصور اخالقي خاصي در اي زمينه ممك است به طور

جنسي انسان ،معيارهتايي وجتود دارد کته در غيتر ايت

مجزا بكار رود .اصور اخالقي خاص زمتاني معنتا متي

صورس حتي نمي توان رابطه جنسي انسان با حيوانتاس و

يابد که مسائ جنسي نقتش منحرتر بته فتردی را در

يا مردگان را رفتاری غيرطبيعتي يتا نتاروا دانستت .ايت

زندگي انسان ايفا کنند .رابطه جنسي به هر جهتت تنهتا

شاخص و معيار «اخالق جنسي» است که نقش آن متمايز

انسان ها است .اگر اهميت غريتزه

کردن هنجارهای حاکم بر رفتارهای بشری است که ابعاد

جنسي به اي خاطر است که يک زوج در کار آفترينش

فعاييت صحيح غريزه جنسي را بيان مي کند يعنتي اينكته

بي وقفه ايهي مشارکت مي کند ،پس مسأيه جنستي بتا

کدام رفتار جنسي صحيح و کدام ناروا است] .[8در طور

اهميت و مهم است و بايد توسط قواني محدود کننتده

تاريخ ديدگاه های مختلفي در مورد اهميت و توجته بته

راه طبيعي توييد م

ای ،کنتترر شتود .رث ( )1991( )Rothمعتقتد استتا
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دکتر مهدی سبحانینژاد و همکاران

اصور و مباني خاص خود مبتني بوده اند ،در اينجا بته

ميشود» ] .[10رهبانيتت و تجترد طلبتي از آمتوزههتای

سه ديدگاه بارز اشاره خواهد شد:

مشهور دي مسيح استا اگرچه از نير ما ايت تعتاييم در
نتيجه تحريفاس افرادی همچون «پويس» در دي حضترس

 -1تفريط يا رهبانيت و سرکوب جنستي :ايت

مسيح(ع) وارد شده است].[6

نگرش را مي توان در آيي هتای هنتدی ،چينتي ،ايتران
باستان ،يوناني و در اديان يهود و مسيحيت بته وضتو

 -2افراا يا گسترده آزادی جنسي :نگرش افتراا

مشاهده کرد .از ميان آيي های هندی عنرر مشترک بي

در واقع نقطه مقاب موضع قبلي يعني سرکوب و تعطيلتي

آنها ،توصيه به رياضت و ترک دنيتا استت و در ديت

غريزه جنسي است .شك مدوّن ايت جهتتگيتری را در

هندو به ويژه در تعاييم اوييه آن يعني هندوی برهمتايي،

انديشه های برخي نويسندگان م ترب زمتي هتم چتونا

آمده است :برهمنان برای شناخت اص و حقيقت عتايم

فرويد ،راس  ،مارکس و انگلس متي تتوان يافتت و هتم

يا «آتمان» ( )Atmanدارايي ،ختانواده ،زن و فرزنتد را

اکنون اي طرز فكر در قايتب ايتدئويو ی ييبراييستم کته

ترک مي گويند و مانند گدايان زندگي فقيرانه و آوارگي

حاکم بر تمامي شئوناس زندگي م رب زمينتان استت بتر

اختيار کرده و به اي سوی و آن سوی رهسپار ميشوند

همه امور جنسي آنان استيال پيدا کرده است کته در ايت

] .[9

بخش برخي از برجسته تري اصور و ويژگي هتای ايت
رويكرد جنسي به اخترار اشاره ميشود.

در آيي جي رياضت و تمري های سخت تنهتا راه
رسيدن به آمار مطلوب معرفي ميشتود و ايت امتر در
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غريزه و اخالق جنسي وجود داشته است و هر کدام بر

جامعه و در بازگشت به زنتدگي ستاده و زاهدانته يافتته

* نسبيت اخالق جنسي :با توجته بته اينكته اختالق

دي باشد ،در ابتدای ورود گرفته ميشتود .در يكتي از

در اي جوامع به صورس نسبي است اخالق جنسي نيز به

بندهای اي پيمان آمده استت« :مت يتذّاس و شتهواس

تبع آن دارای نسبيت است و اصور ثتابتي بتر آن حتاکم

جنسي را بر خودم حرام ميدانم و اي کتردار را بترای

نيست بلكه در هر زمان و مكاني بوستيله عترف و قتانون

ديگران نيز رضا نخواهم داد ] .[9در آيتي بتودا چتون

تعيي مي گردد و نسبيت اخالق جنسي ،يعنى اختالق در

زندگي سراسر درد و رنج است و منشاء همه اي رنجها

امور جنسي جزء امور نسبى است ،بدي معنى که به طور

يذّس و شهواس نفستاني معرفتي متيشتود ،در جهتت

کلى هير فع جنسي خوب نيست و به طور مطلق هم بد

خالصي از آن سفارش مي شود که بايد از هرگونه يذس

نيست ]مطهری به نق از .[11
* آزادی جنسي جهتت جلتوگيری از بوجتود آمتدن

دوری جست ] .[10از نگتاه ئئوتسته بنيانگتذار آيتي
«تائو» که از آيي های بزرگ چي است «کسي ميتوانتد

آشفتگي و عقده های جنسي :اي نيريه که بنيان گتذار و

به تائو (حقيقت نهايي) پي ببرد و به آسمان برسد که از

پايه گذار آن فرويد است در غرب باعث ت ييراس عييمي

تعلقاس زميني رسته باشد .آنكه گرفتار شتهواس استت،

در نگرش به مي جنسي و دستاويز محكمي بترای ستوء

فقط شك ظاهر تائو را ديده و به حقيقت آن پي نبترده

استفاده بوايهوسان است .در مكتب فرويتد ،بايتد جلتوی

است» در مكتب «کلبي» از مكاتب يونتان باستتان کته

تمام تحريمهای جنسي گرفتته شتده و آزادی جنستي در

برختتي شتتاگردان ستتقراا آن را پديتتد آوردهانتتد و از

مدارس و اجتماع مطر باشد و معتقدند که منعها باعتث

مكاتب طرفدار عزيت و رياضت است ،گفته متيشتود:

عقده سازی در جوامع مي شود ،و همي عقتده هتا باعتث

«تمام ثمراس تمدن ،از قبي حكومت ،ثروس شخرتي،

نابساماني و جرم خواهد شد ].[12

ازدواج ،دي و همه يذاس جنسي ،مرنوعي و بي ارزش

* آزادی جنسي بي حد و حرر :آزادی هر کسي بته

است و اگر رستگاری و نجاتي هستت همانتا در تترک

ويژه در امور جنسي تا آنجا که مخت در آزادی ديگتران
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مي اقي در پنج بند از هر فردی که ميخواهد پيترو ايت

جنسي جزئي از اخالق به مفهوم عام است و اختالق نيتز

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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نباشد ،بايد محفوظ بماند .بتر مبنتای ايت نيتر اويتي

صحيح و حساب شده را جويا گرديد ،بته همتي جهتت

موضوعي که مورد توجه قرار مي گيرد ،کاميابي آزادانه

شريعت اسالم ،يزوم مراعاس و اجتناب از افراا و تفريط

زنان و مردان از معاشرسهای يذس بخش جنسي استت

را نه تنها در غرايز و سوائق آدمي ،بلكته دربتاره جميتع

و به عبارس ديگر آزادی عشق است ،زيرا آزادی جنسي

شئون حياس دنيوی توصيه مي کند و فطرس را به عنتوان

يک فرد به حقوق ديگران ضربه نميزند .بر اي استاس

شاخص اصلي و پايه و اساس تعاييم خود معرفي کرده و

پيروان خود را به عنوان «ملت نمونه» و «امت وسط» مي-

زن و مرد نه تنها قب از ازدواج بايد از معاشترس هتای

ستايد ].[11

يذس بخش جنسي بهره مند باشتند ،بلكته ازدواج نيتز

برخي از پژوهش ها و مطايعتاس داخلتي و ختارجي

نبايد مانعي در اي راه به شمار آيد ].[13

مرتبط با موضوع پژوهش را مي توان اي چني برشمرد:

* اصايت يذس گرايي جنستي :بتر پايته برختي از
مكاتب فلسفي مادی گرا در غرب که اعتقاد زندگي بتر

قاسمي( )1369در پايان نامه خود با عنتوان «اختالق

اساس اصايت يذس دارند و اي اعتقتاداس بته فرهنتگ

جنسي از ديدگاه اسالم» با توجته بته آيتاس و روايتاس

عمومي در جوامع غربي تبدي شده استت ،در رفتتار و

موجود شمائلي کلي از موضوع اخالق جنسي از ديتدگاه

کردار افراد يذس و بويژه در امتور جنستي از اصتايت

ساير مكاتب ارائته و بته عتواملي کته موجتب پيتدايش

برخودار است و بر اي اساس يذاس جستمي و جنستي

تفكراس مكاتب مختلف و طرز تلقي آن ها نسبت به امور

واقعيت و حقيقت زندگي را تشكي مي دهد .اي طترز

جنسي بوده اشاره کترده استت .وی ستپس بته بررستي

تلقي از انديشه های جرمي بنتام که سلسله جنبان نيريه

ديدگاه اسالم درباره اخالق جنسي پرداخته و پتس از آن

منفعت طلبي و يذس جتويي در دوره مدرنيستم استت،

با عنايت به آياس و رواياس به استخراج شيوه های کنترر

ميباشد .به نير وی معيار خوبي و بدی اعمار انستاني،

و تعدي غريزه جنسي پرداخته است].[10
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يذس و درد است ] .[14هر عملي که يذس آور باشد از

رضا زاده( )1369بتا استتناد بته برختي از آيتاس و

يحاظ اخالقي خير است و هر عملي که ايم آور باشد از

رواياس در پايان نامه خود تحتت عنتوان «نيتام تربيتت

نير اخالقي شر است.

جنسي کودک در اسالم» معتقد استتا اگتر کودکتان از
زمان خردسايي بر فطرس دي خود تربيت شتوند مستلماً

* آزادی جنسي برای کاهش رغبت و ويع نسبت به
آن :به عقيده راس رغبت بشر به يک چيز ،در اثر اقناع

زندگي آنها در آينده بر پايه دي داری و گرايش به ديت

و اشباع کاهش مي يابد و در اثر امساک و منع افتزايش

استوار مي گردد .به بيان ديگر زمينه و زيربنای رسيدن بته

مي يابد .برای اينكه بشر را از توجته دائتم بته مستائ

چني نيامي تقويت پايه های ايماني در فترد استت .وی

جنسي و عوارض ناشي از آن منررف شود ،يگانته راه

همچني معتقد استا «نيام جنسي» که اسالم آن را مطر

صحيح از بي بردن همه قيود ،دادن آزادی است ].[12

مي کند ،نيام احس بوده چرا که متردم را بته ازدواج و
تشكي خانواده تشويق مي کند و از طرف ديگر با مفاسد

 -3اسالم مكتب تعدي  :اصوئً بتر استاس بيتنش

و انحرافاس مبارزه مي نمايد].[16

اسالم و مبنای قرآن کريم هر چيزی که از قلتم قضتاء

محمدی( )1381در پايان نامه خود با عنوان «بررسي

ايهي گذشته و در جهان خلقت به وجود آمده با اندازه
گيری صحيح و حساب منيم ايجاد شده استت« .وکت

و تبيي مباني ،اصور وروش های تربيت جنسي با تاکيتد

شئ عنده بمقدار» (رعد،آيه  )8و مقدار هر چيز از علتم

بر ديدگاه اسالم» به اي نتيجه رسيد که با دقت در آياس،

ازيي خدا معي است .به همي مبنا در تمامي تمتايالس

رواياس و احاديث مي توان ديدگاه مشخري را در زمينه

و غرايزی که به قضای حكيمانه ايهتي در بتاط آدمتي

تربيت جنسي از منابع ديني استخراج وپردازش نمود .دي

نهاده شده است ،نيز مي توان اي اعتدار و اندازه گيری

اسالم بتر استاس ويژگتي هتای اساستي انستان ،مبتاني
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است که مي توان براساس ايت مبتاني ،اصتور تربيتت

مي کند که« :تاريخ نشان متي دهتد کته در گذشتته ،هتر

جنسي (که همان دستورايعم های کلي در ايت زمينته

گروهي که به قدرس رسيده اند ،به علت اي قدرس بتوده

هستند) وهم چني روش هتايي بترای تربيتت جنستي

است و در طور زمان به قدرس رستيدن ،قواعتد روابتط

انسان ها تدوي نمود

جنسي در ميان آنها کامالً مشخص بوده است .اي گتروه،

].[9

ثابت( )1381بتا هتدف بررستي منتابع بته منيتور

تا زماني دارای اي قدرس بوده و بر جامعه مستلط بتوده

دستيابي به اصور و روش های کته در تربيتت جنستي

است که قواعد روابط جنسي آنها چه پتيش از ازدواج و

کودک و نوجوان و جوان مؤثر است پايان نامه خود را

چه پس از ازدواج ،بر خويشت داری و عدم بيبنتدوباری

با عنوان «تربيت جنسي در اسالم» تدوي کترده وی در

استوار بوده است .وی بيان مي دارد که م هير است نايي

بررسي عوام تاثير گذار بر رفتار جنسي انسان به ايت

برای اي قاعده پيدا نكردهام» .خالصهی کالم آنوي ايت

نتيجه رسيده که خانواده ،مدرسته و هتمست و ستائن

است که ملتها هنگامي به قدرس و استيال ميرستند کته

مهمتري عوام تاثيرگذار بر رفتار جنسي انسان قلمداد

رفتارهای جنسي خود را پيش و پتس از ازدواج ،تحتت

مي شوند .اصور و روش های مختلفي در تربيت جنسي

کنترر درآورند و آنها تا هنگامي قدرتمند باقي متيماننتد

وجود دارد که در تربيت جنسي انسان ،نقتش بستزايي

که روابط و پيوندهای اجتماعي و خانوادگي در آنها قوی

دارند .توجه به اي اصور و روش ها باعث مي شود تا

باقي بماند و هنگامي کته ايت حتد و حتدودها از ميتان

به سطح مطلوبي از تربيت جنسي که بخشي از تربيت به

مي رود ،شمارش معكوس برای مرگ آن جامعه آغاز شده

معنای اعم است ،رسيد ]. [17

است و همان گونه که آنوي ميگويد «ايت قاعتده هتير

جي .وی آنوي ( )1936( )G.V. Anvinمردمشناس
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مشخري در زمينه مساي جنسي انستان مطتر نمتوده

ندارند ،جامعه ای دارای اي قدرس باشد» .او نتيجهگيتری

است نايي ندارد»]. [18

مختلف پرداخت .نتايج تحقيقاس وی پس از مرگش در

س آموزش جنسي و همچني محتتوای آن در استالم و

ستتار  1936منتشتتر شتتد .عنتتوان اثتتر منتشتتر شتتده او

جهان غرب به اي مطلب اشاره کرده که در غرب ،تاکيد

«بنيادهای اقترادی و جنسي جامعه ی جديد» مي باشتد.

آموزش جنسي بتر مستايلي همچتون آشتنايي بتا نحتوه

وی فرهنگ ها و امپراطوری ها را بتر مبنتای رفتارهتای

جلوگيری از بارداری ناخواسته و بيماری هتای مقتاربتي

جنسي آنها متورد بررستي قترار داد .او خروصتاً بته

است و در مورد آماده ساخت بچه ها جهت حفظ عفت و

بررسي اخالق و روابط جنسي پيش از ازدواج و پس از

تقوا ،و خودداری از گناه تالشي صتورس نمتيگيترد .در

ازدواج جوامع عالقه داشت .او ميان اي رفتارهتا و آن

حايي که در اسالم ،تربيت جنسي از سني کودکي شروع

چه که «قدرس توستعه ی ملتت» متي ناميتد ،رابطته ای

مي شود و هدف از آن ،کمک بته کودکتان ،نوجوانتان و

معنادار کشف کرد .قدرس توسعهی ملتت ،بته تعريتف

جوانتتان استتت در فهميتتدن اي ت کتته آن هتتا مستتئور و

آنوي  ،توانايي مويّد باقي ماندن و حفظ موقعيت رهبری

جوابگوی نحوه صحيح استفاده از اندام ها و غريزه جنسي

و اثرگذاری بر ديگر ملتهاست .آنوي بيان ميدارد که:

شان مي باشند .و اي که چگونه با بحتران جنستي شتان

«قدرس توسعه ی مذکور از سوی جوامعي که ايگويي از

برخورد کنند.آموزش جنسي کودکان و نوجوانتان ،يتک

چند همسری و يا تک همسری ت يير يافتته را بته ارث

مسايه حياتي مي باشد .امروزه در مدارس و رستانه هتای

بردهاند ،رخ نداده است .در تاريخ بشری هير موردی را

گروهي،آموزشي که به کودکان مسلمان داده مي شتود از

نمي توان نشان داد که در حتايي کته نست جديتد بتر

قبي انواع روش هتای برقتراری ارتبتاا جنستي ،نحتوه

خويشتتت داری پتتيش از ازدواج و پتتس از آن تأکيتتد

و سقط جني بار

ارضای جنس مخايف ،کنترر توييد م
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انگليسي به بررسي تاريخ  1هتزار ستايه 86 ،جامعتهی

ريزوی سيد ( )1381( )Rizvy Sayidدر مقايسته بتي

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

معنوی ندارد .از طرفي مسايه کمرويي باعث شده است

عرر خود به عنوان يک مرلح اجتماعي مطر بوه اند و

پدران و مادران نتوانند اطالعاس مذهبي را در اي بتاره

تاثير روشني در هدايت فكری اجتماع خود داشته اند.
در اي راستا جهتت تبيتي اختالق جنستي از منيتر

به کودکان خود بدهند ]ريزوی سيد به نق از .[9
با عنايت به مباحث فتوق مستئله اساستي پتژوهش

فيلسوفان و مربيان مسلمان با تأکيد بر دئيت های تربيتي،

حاضر ،مشخص مي شود که با وجود فعاييتت هتايي

سؤار های پژوهشي اي طر و مورد بررسي واقع شتده

که در اي زمينه صورس گرفته ،کارهای انجام شتده در

است:
 -1عمده تري وجوه اخالق جنسي از منير فيلسوفان

اخالق جنسي بسيار کم و ناچيز است که فقط تتاکنون

مسلمان ،چه مي باشند؟

يک مورد پايان نامه در زمينه اخالق جنستي در استالم

 -2عمده تري وجوه اخالق جنسي از منيتر مربيتان

انجام شده است و از سوی ديگر فعاييت هتای ديگتری

مسلمان ،چه مي باشند؟

که در بائ اکر شد همگي به بررسي غريزه جنسي و راه
کارهای کنترر آن از منير قرآن و رواياس پرداخته شده

 -3عمده تري دئيت های تربيتتي متأخوا از تبيتي

و کسي تاکنون به طور مستقيم به گردآوری ،توصيف و

اخالق جنسي در سؤار های يتک و دو پتژوهش ،جهتت

تبيي اخالق جنسي و مباني آن و نوع نگتاه دانشتمندان

کاربرد درتعليم و تربيت ،چه مي باشند؟

بزرگ مسلمان به غريتزه جنستي و راه هتای کنتترر و

رمش

برخورد صحيح از منير آنان نپرداخته است يذا تحقيتق
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حاضر بر آن استا با توجه بته مبتاني انستان شناستي،

روش پژوهش حاضر از نوع تحلي اسنادی مي باشد.

اخالق و مباح ي که اي بزرگان به طور مستتقيم در آن

در پژوهش اسنادی ستعي متي شتود ،استناد و متدارک

به امور جنسي پرداخته اند و ديگر آثار آنها که به نوعي

موجود و مرتبط با موضوع پتژوهش بته منيتور پاستخ

مي توان دئيت های تربيتي و اخالق جنسي استتنتاج و

گويي به سؤار های پژوهش مورد بررسي قرار گيرد]. [19

استنباا کرد به تبيي و توصيف اخالق جنسي از منيتر

از اي رو اسناد و مدارک موجود در ارتبتاا بتا « تبيتي

فالسفه مسلماني چونا اب سينا ،خواجته نرتير ايتدي

اخالق جنسي از منير فيلسوفان و مربيان مسلمان با تأکيد

طوسي ،عالمته طباطبتايي و مربيتان مستلماني چتونا

بر دئيت های تربيتي آن » بررسي و تحلي شتده ،ستپس

غزايي ،شهيد مطهری ،راه های برخورد با اي غريتزه از

دئيت های تربيتتي مستتخرج از آن بته منيتور تتدوي

نير اي انديشمندان بپردازد .ئزم به اکر است که ديي

اهداف تربيتي بيان خواهد شد .مراح انجام تحقيق به اي

انتخاب اب سينا ،خواجه نرير ايتدي طوستي ،عالمته

قرار است:

طباطبايي به عنوان فيلسوف از اي جهت است کته اور

 -1جمع آوری منابع و مراجع مربوا به موضوع.

اي بزرگان به ديي اينكه در فلسفه صاحب نير هستتند

 -2مطايعه منابع و فيش بترداری از آنهتا در راستتای
مفاهيم کليدی پژوهش.

فيلسوف به شمار مي آينتد و دييت دوم انتختاب ايت

 -3طبقه بندی و تحلي داده های به دست آمده ،برای

بزرگان از بي ديگر فالسفه مسلمان تأکيداس و اشاراس

دستيابي به پاسخ سؤار های مورد بررسي.

فراواني بود که ايشان در باب امور جنسي مبتاح ي در
آثار خود داشته اند و هم چني ديي انتختاب غزايتي و

س عه پ مهش

شهيد مطهری به عنوان مربي به ايت علتت استت کته
ايشان دارای تاييفاتي در زمينه اخالق و تربيت هستند و

با توجه به روش پتژوهش ،جامعته پتژوهش شتام ا

به تربيت شاگرد نيز پرداخته انتد و مهمتتر از همته در

اسناد ،مدارک و منابع مرتبط با موضتوع متورد بررستي
«تبيي اخالق جنسي از منير فيلسوفان و مربيان مسلمان با
تأکيد بر دئيت های تربيتي آن» استت .استناد و متدارک
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توان به کليه پژوهش ها ،گزارش ها ،تحقيقاس ،مقائس

طباطبايي) چه مي باشند؟» .عمتده تتري وجتوه اختالق

انتشار يافته در رابطه با اخالق جنسي از منير فيلسوفان

جنسي از منير فيلسوفان فوق ايذکر را متيتتوان در سته

و مربيان مسلمان ،به صورس مكتوب و منابع موجود در

بخش تقسيم کرد و به آن پرداخت:
 -1اب سيناا ايف) حكمت های امور جنسيا علتت

شبكه جهاني اينترنت ،کتب ،ستخنراني هتا ،مجتالس و
فرلنامههای معتبر اشاره نمود.

ممنوعيت هر نوع روابط جنسي غير از راه ازدواج « :رفع

ن انه ت قیق

های ديگری (چون زنا و يتواا) بايتد ممنتوع و مطترود

نيازهای جنسي در پرتو ازدواج مورد توجه استت و راه-

از آنجا که در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود

گردد زيرا اهميت و ضرورس نكا را در مدينته از ميتان

فيش برداری و در راستای سؤار هتای پتژوهش متورد

ميبرد»]اب سينا ،به نقت از  ، [20هتدف ازدواج ...« :بته

استفاده قرار خواهد گرفت ،نمونه گيری انجام نشتده و

ازدواجي اقدام شود که وسيله تناس گردد ،زيترا چنتي

کليه منابع و مراجع در دسترس مذکور مورد بررستي و

ازدواج سبب بقاء نوع استت و بقتاء نتوع دييت وجتود

تحلي واقع خواهد شد.

خداست» »]اب سينا ،به نقت از  . [21ازدواج و آرامتش
نفس « :انسان به ثباس و آرامش نميرسد مگر به برگزيدن

اازار

همسر ...و اي آرامش سبب تشكي خانواده استت»]ابت

پژوهش استفاده نخواهد شد ويي در اي ارتباا از فترم

مي گويد :واجب است برای جدائي هم راهي باشد ...زيرا

های فيش برداری به منيور گردآوری نتتايج مطايعتاس

بعضي از طبايع با بعضي ديگر ناسازگار مي باشد و بترای

مرتبط ،استفاده خواهد شد.

توييد ايفت و سازگاری شان هتر چته کوشتش و ستعي
مبذور گردد جز شر و زيان چيزی نمي افزايد وقتتي کته

شیاهی ت لیل داده ه

ميان مرد و زن چني ناسازگاری وجود داشته باشتد جتز

از آنجا که داده های به دست آمتده از نتوع کيفتي

طالق چاره ديگر نيستت» ]ابت ستينا ،بته نقت از . [21

است بنابراي با روش کيفي نيز تحليت و جمتع بنتدی

حكمت وحدس زوج و تعدد زوجاس « :اشتتراک در زن

خواهد شد.

منفور و مب وض انسان است و سبب ننگ بزرگ مي گردد
ويي اشتراک در مرد (يک مترد شتوهر چنتد زن باشتد)

ی فته ه ی پ مهش

ننگي نيست]اب سينا ،به نق از  . [21انگيزههای تشتكي

در اينجا نتايج بررسي ستؤار هتای پتژوهش ارائته

خانواده« :اب سينا انگيزه های مختلفتي را بترای تشتكي

خواهد شد:

خانواده مطر مي کنتد :مت ال انگيتزه اقترتادی ،انگيتزه
اجتماعي ،انگيزه جهت آرامش .رفع نيازهای جنسي»]ابت

 -1ا رح حؤال امل پ مهش

سينا ،به نق از . [20

اويي سؤار پژوهش عبارس بتود از اينكتها «عمتده
تتتري وجتتوه اختتالق جنستتي از منيتتر فيلستتوفان
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به معنای خاص پژوهش هتای ميتداني ،ابتزاری در

سينا ،به نق از  . [22حكمت طالق« :شيخ دربتاره طتالق
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مذکور شام طيف وسيعي بوده کته از آن جملته متي

مسلمان(اب سينا ،خواجه نرير ايتدي طوستي و عالمته
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سدمل  .1حكمت های غريزه جنسي (اب سينا)
ردیف

عنوان

حکمت و علت

1

ممنوعيت روابط جنسي خارج از ازدواج

از بي رفت اهميت و ضرورس ازدواج

2

ازدواج

وسيله تناس و بقاءنس که دئيت بر وجود خداست

3

تشكي خانواده

ثباس و آرامش روحي

4

فلسفه طالق

بوجود آمدن اختالر و زيان به علت ناسازگاری زوجي به هر ديي

1

مرد به عنوان صاحب حق طالق

غلبه احساساس و عواطف بر عق زن

6

انگيزه های تشكي خانواده

اجتماعي ،اقترادی نفساني

7

وحدس زوج و تعدد زوجاس

اشتراک در زن منفور و زشت ،اشتراک در مرد پسنديده

ب) روش ها و پيشتنهاداس چگتونگي مواجهته بتا

شروع به اصال نفس خود است و بايد اموری کته او را

غريزه جنسيا نقش عق در کنترر شهوس « :عقلي کته

وسوسه مي کند بشناسد پس چطور ممكت استت کته او

خدا به انسان بخشيده  ...و بتا آن عقت بتي فضتائ و

چيزی را که نمي شناسد اصال کند» .صفاس زن « :زنتان

راائ تفاوس گذارد تا به سمت خيراس رو نمايتد و از

عاق  ،متدي  ،سرزنده ،باهوش ،بچهآور ،کم حرف ،حرف

بدیها و شهواس دور شود» .يزوم شتناخت شتهواس« :

شنو ،رازدار و با تدبير و کاردان ،خوش خلق و اه رفق
و مدارا بهتري زنان هستند»]اب سينا ،به نق از

شناخت همه امور پنهان نفساني ،قبت از اينكته انستان

[22

سدمل .2غريزه جنسي ،مسائ ،روش ها و پيشنهاداس (اب سينا)
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روش ها و پيشنهادات

ردیف

عنوان

1

نقش عق در کنترر شهوس

قضاوس بي فضائ و راائ و انتخاب بهتري توسط عق

2

يزوم شناخت شهواس

جهت اصال و مواجهه با غريزه جنسي شناخت آن ئزم است

3

روش تربيت نفس

رياضت ،مراقبه دائم و نيز تشويق و تنبيه

4

حقوق زنان در صيانت از آنها

محفوظ داشت زن از فريب خوردن به ديي غلبه احساساس بر عق زن

1

يزوم استحكام خانواده

6

س مناسب برای ازدواج

هنگامي که فرد شاغ شده و قادر به امرار معاش باشد

7

اصور حاکم بر ازدواج

تشويق به ازدواج ،علني بودن ازدواج ،ثباس ازدواج

8

مالک های انتخاب همسر(زن)

هر عام بي اهميتي بهانه طالق نشود و استحكام بوسيله طور معاشرس و آميزش
جنسي و عادس و محبت است

عاق  ،متدي  ،سرزنده ،باهوش ،بچهآور ،کم حرف ،حرف شنو ،رازدار و با تدبير و
کاردان ،خوش خلق و اه رفق و مدارا

ج) تعريف عفت« :عفت آن است که شر شهواس را

سدمل .3مؤيفه های مرتبط با غريزه جنسي(اب سينا)

از ما باز ميدارد و افرااهای محسوس را در ايت سته
زمينه يعني خوردن ،آشاميدن و رابطه جنسي بته تعتادر
مي رساند ايبته با مخايفت و سترپيچي از خواستتههتای
نفس و شهواس» ]اب سينا ،به نق از . [22
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ردیف

عنوان

تعریف

1

عفت

عام بازدارنده از شهواس

2

حياء

زير مجموعه عفت و بازدارنده نفس از
قبايح

دکتر مهدی سبحانینژاد و همکاران

تحريک جنسي« :و در احاديث آمده است که زنتان را از
آموخت سورس يوسف منع بايد کرد که استماع ام ار آن
قره موجب انحراف ايشان باشد از قانون عفتت» .علتت
قوس مي جنسي و روش تضعيف آن« :و قوه شهوی کته
مي او به حرور يذس شهوس بود و ايت قتوا از ادراک
مراداس خويش مدد مي يابند و کام تر ميشوند ،و نفتس
از غلبه ام ار اي معتاني و حرتور متدرکاس جستماني
ضعيف تر و ناقص تر ميشود» ،عالج افراا و هرزگي در
شهوس« :و تباه تري انواع افراا در عشق بود  ...و عالج
آن صرف فكر بود از محبوب چنانكته طاقتت دارد و بته
اشت ار به علوم دقيق که به وسيله تفكر حاص مي شتود،
و مجايست ندمای فاض که گفتار آنان باعتث يتادآوری
خيائس فاسده نشود ،و به دوری از حكاياس عشاق ،و به
فرونشاندن قوه شهوس ،به مجامعت و اگر ايت معايجتاس
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 -2خواجه نرير ايدي طوسيا ايف) حكمتتهتای
غريزه جنسيا حكمت و منافع ازدواج ...«:به جفتي کته
تناس و توايد بر وجود او موقوف باشد احتياج بود... ،
هر مردی جفتي گيرد تا هم به محافيت منتزر و مافيته
قيام کند ،و هم کار تناس به توس او تمام شود ،تقبيح
پيروی از شهواس« :چه اگر فكر کند داند که قَرر همت
بر اي معاني عي رايلت و محض نقران است و ديگر
حيواناس در اي ابتواب از او کامت ترنتد و بتر متراد
خويش قادرتر ،چنانكه مشاهده ميافتد از شعف ختوک
بر شهوس راندن و حرص سگ هر خوردن ...و چگونته
عق راضي شود به سعي در طريقي که اگر غايت جهد
در آن بذر کند در سگي نرستد؟ و صتاحب همتت از
کجا جايز شمارد طلب چيزی که اگر عمر در آن صرف
کند با خوکي مقابلي نتواند کرد» .خطراس مي جنستي:
«و اما شهوس نكتا و حترص بتر آن از معيتم تتري
اسباب نقران ديانت و إنهتاک بتدن و إتتالف متار و
إضرار عق و ريخت آبروی باشد»]. [23

ب) روش هتتا و پيشتتنهاداسا تتتأثير شتتنيدني هتتا در

سود نبخشد سفر دور و تحم مشقت و اقدام بر کارهای

سدمل  .1-2حكمت های غريزه جنسي (خواجه نرير

سخت نافع آيد ،و امتناع از طعتام و شتراب بقتدر آنچته

ايدي طوسي)

قوای بدني را ضعفي رسد که موجتب ضترر بتر جستم
1

ازدواج و منانع

2

تقبيح پيروی از
شهواس

3

خطراس مي
جنسي

بقاءنس و انجام پذيرفت
امور منزر توسط زن
حيواني و پست بودن تبعيت
محض از شهواس
از بي رفت دي  ،هالک
شدن بدن ،تباه شدن مار،
ضرر رسيدن به عق و
ريخت آبرو

بعد از عقد بايد انجام دهد« :و چون عقد مواصتلت ميتان
زن و شوهر حاص شد سَبي شوهر در سياست زن سته
چيز بود  ...يكي آنكه ستر و حجاب او را از غير محتارم
مباي ت عييم نمايد ...و اما ش

خاطر آن کاری مش ور

دارد ،چه نفس آدمي بر بيكاری صبر نكند»

سدمل  .2-2غريزه جنسي ،مسائ  ،روش ها و پيشنهاداس (خواجه نرير ايدي طوسي)
ردیف

عنوان

روش ها و پيشنهادها

1

تأثير شنيدني ها در تحريک جنسي

منع زنان از شنيدن داستان های تحريک آميز

علت قوس مي جنسي و روش

مي جنسي هر جه بيشتر تقويت و تحريک شود کاملتر و هرچه کمتر مورد توجه قرار

تضعيف آن

گيرد ،ضعيف تر مي شود

2
3

عالج افراا و هرزگي در شهوس

4

وظايف مرد پس از ازدواج

تفكر در عواقب وخيم آن ،همنشيني با انسان های فاض  ،پرهيز از خواندن و شنيدن
مطايب تحريک آميز ،و در نهايت انجام امر سخت و تحم گرسنگي
حساسيت به عفت زن ،ايجاد حرفه ای در منزر که سبب عدم انحراف جنسي او شود
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ردیف

عنوان

حکمت و علت

نشود ،هم کمک کند به اِزايت اي مرض» تدابيری که مرد
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ج) تعاريفا «و اما حياء انحرتار نفتس باشتد در

(مانند محرم و شوهر دار نبودن زن و تعيي مهريه و عتدّه

وقتتت استشتتعار 1از ارتكتتاب قبتتيح جهتتت دوری از

پس از مفارقت) و نيز با ايقای ساير قواني ازدواج دائم از

استحقاق مذمت .و اما دَعَت 2آن بود کته نفتس ستاک

قبي حق نفقه و ...مشقت ازدواج دائم را برداشتته استت،

باشد در وقت حرکت شهوس و مايک زمام خويش بود.

در ميان قواني خود بگنجاند ،تا پاسخ کافي بته اقتضتای

و اما صبر آن بود که نفس مقاومت کنتد بتا هتوی تتا

اي غريزه عمومي بدهد» ] ، [21حكمتت تجتويز ازدواج

پيروی از يذاس قبيحه از او صادر نشود» ].[23

موقت با زنان اه کتاب ...«:براى تخفيف و تسهي کتار
مؤمنان ...و سرايت اخالق پاک اسالمى از ميان مستلمانان

سدمل  .3-2مؤيفه های مرتبط با غريزه جنسي
رديف

عنوان

1

حياء

2

دَعَت

3

صبر

به ساير فرقه ها»] ، [26حكمت تجويز تعدد زوجتاس در

تعريف

اسالم« :اسالم تعدد زوجاس را واجب نكرده فقط اجتازه

نوعي عفت ،خويشتنداری از

داده  ...آن هم بته شترا عتدايت  ...پيوستته طبيعتت و

انجام کاری که موجب مذمت

حوادث خارجي از جنس زن صالحيت دار بترای ازدواج

ديگران شود

بيشتر از مرد تهيه ميکند».

نوعي عفت ،آرامش و کنترر
نفس در هنگام تحريک شهوس
نوعي عفت ،مقاومت در مقاب
هوای نفساني تا عم زشتي از
انسان سر نزند

 -3عالمه طباطباييا ايف) حكمتهای غريزه جنستيا
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حكمت ازدواج :هر يک از جنس نر و متاده نتوع بشتر
وقتي به حد رشد رسيد در خود ميلي غريزی نسبت بته
طرف ديگر احساس مي کنند .هر يک از طرفي مجهتز
به جهاز و اعضای و قوايي است که او را برای نزديتک
شدن به طرف مقابلش وادار ميکنتد عتالوه بتر جهتاز
تناسلي ،يكي از آنها محبت و به فرزند و ديگری مجهتز
بودن زن به جهاز شيرساز ...همه اينها تسخيرهايي است
ايهي که به منيور بقتاء نتوع» ] ، [24حكمتت تجتويز
ازدواج موقت« :با اينكته ازدواج دائتم در همته جهتان
متداور استت ...در هتير يتک از کشتورهای بتا هتير
وسيلهای نتوانستته انتد از شتيوع آميتزشهتای متوقتي
جلوگيری کنند ...اسالم که جهتاني استت و هميشتگي
است و مي خواهد آميزش جنسي را به ازدواج محتدود
سازد و مطلقاً از زنا جلوگيری کند ،ناگزير است ازدواج
موقتي را با شرايط خاصي که رفع مفاسد زنا را مي کند

 .1ترس ،دل نگراني و باک داشتن
.2آرميده شدن ،سکون و آرامش
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دکتر مهدی سبحانینژاد و همکاران

ردیف

عنوان

1

ازدواج

2

ازدواج موقت

3

ازدواج موقت با زنان اه کتاب

4

تعدد زوجاس

1

ممنوعيت زنان

6

زشتي و شناعت زنا

7

تحريم يواا و همجنس گرايي

8
9

غير فطری بودن بي بند و باری

حکمت و علت

خلقت مي جنسي ،جهاز جنسي ،تماي جنسي و عاطفي به جنس مخايف و وجود
جهاز شير ساز و غريزه محبت به فرزند به ازدواج دئيت مي کنند
عدم پاسخگويي کام ازدواج دائم به رفع مفاسد جنسي ،از بي بردن مشقاس
ازدواج دائم ،از بي بردن مفاسد زنا
آسان گيری بر مؤمني  ،ترويج ايمان و اخالق اسالمي
کاهش تعداد مردان بر اثر تلفاس ،افزايش تعداد زنان به خاطر زودتر به بلوغ رسيدن،
عدم توانايي مردان در تعدد زوجاس به خاطر عدم توانايي مايي و شرا عدايت
طفره رفت جوانان از تشكي خانواده و ازدواج ،از بي رفت روابط بي پدر و
فرزندان ،نابودی عواطف خانوادگي
سد راه بودن و مزاحمت هميشگي برای ازدواج
گرايش فطری انسان به ازدواج با جنس مخايف ،خلق اندام های جنسي هر جنس
برای جنس مقاب  ،توييد م

بودن هدف ازدواج بنا بر فطرس انساني

غرض از خلقت مي جنسي توييد م

است،غرض از ازدواج توييد م

است نه

جنسي و جلوگيری از طالق

زندگي مشترک پس ت بيت دائم ازداج غير طبيعي است

ديي تشبيه زن و شوهر به يباس

زن و شوهر يكديگر را از عم نامشروع باز مي دارد ويي يكديگر را از هم باز نمي

يكديگر

دارد

زن بيوه در جامعه بيشتر از مرد زن از دست داده است.

انساني و خلقت مخروص به او ،او را به سوی ازدواج با

بعالوه تلفاس جاني در مردان (بر اثر اتفاقاس مختلف به

زنان هدايت ميکند ،نه ازدواج با مردان .و نيز در فطترس

خروص جنگها) به نسبت قاب توجهي بيشتر از زنان

انساني حكم مي کند که ازدواج مبنتي بتر اصت توايتد و

است» .زنا و انحالر خانواده و اجتماع ...« :جوانتان تتا

تناس است ،نه اشتراک زندگي» ،منيور از تشتبيه زن و

مي توانند مي غريتزی ختود را از راه غيررستمي(زنتا)

مرد به يباس در قرآن « :هر کدام از زن و شوهر ديگتری

اغناء کرده ،زير بتار محنتت و رنتج تشتكي ختانواده

را از آميزش با ديگران نگاه مي دارد ويي مانع از آميتزش

نخواهد رفت و پدران و فرزندان به ارتباا نسبي ختود

با خودش نمي شود چون يباس اوست و به تنش چسبيده

اطمينان و اعتماد نخواهند داشت و در نتيجته عواطتف

است» »]. [26

خانوادگي رو به ضعف خواهد رفت»] . [27علت زشتي

ب) غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهاداسا نقش ايمان

زنا« :ازدواج سنتي است طبيعي از آغتاز پيتدايش بشتر

در کنترر اميار جنسي« :و يوسف هير مانعى که جلتوگير

تاکنون  ...و هير مزاحمي به غير از زنا سد راه و مزاحم

نفسش شود ...نداشته مگر ايمان به خدا ،که وجتود او را

آن نبوده ،که نمتيگتذارد ختانوادهای تشتكي شتود و

پُر و قلب او را مش ور کرده بودا و اي بتود آن حقيقتتى

طرفي بار سنگي ازدواج را تحم کننتد» (طباطبتايي.

که در داستان يوسف آن را به دستت متى دهتد» .تتاثير

حكمت تحريم يواا و همجنسبتازی ...« :يتک نفتر از

سخ گفتت در حجتاب (در پترده) در طهتارس رو و

انسان نر ،که او را مرد مي خوانيم ،بدي جهت که مترد

قلب... :اگر ناگزير شديد با يكتى از همستران آن جنتاب

خلق شده است برای يک فرد ماده از اي نوع نه بترای

(پيامبر(ص) صحبتى بكنيد ،براى اينكته وقتتى از پشتت
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گذشته از آن ،عمر زن بيشتر از مرد است و پيوسته

يک فرد نر ديگر و زن هتم همتي گونته ...پتس فطترس
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سدمل  .1-3حكمت های غريزه جنسي (عالمه طباطبايي)
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بقای جنس آدمي و نس وی حاجت است و ايت بتي نكتا
ممك نيست» ] . [29ممنوعيت زنا« :و از بدايع ايطاف ختدای
تعايي اي است کته  ...شتهوس را بتر ايشتان استتيال داد تتا
بضرورس در اسباب توايد و تناس شروع افتتاد ...پتس کتار
1
نسب را تعييم فرمود و در قدر و منزيت آن بيفزود ،و سِفا
را به سبب آن حرام کرد و اقدام نمودن در سلوک آن مستايک
را جرمي شنيع و کاری فييع 2کترد» ،حكمتت هتای وجتود
شهوس « :و شهوس باعث و مستتحِث 3آفريتده شتده استت،
چون موک بر اکور برای بيرون آوردن تخم ،و بر اُناث بترای
تمكي از کشت کردن» و نيز «چه در قضتای شتهوس يتذتي
است که اگر دائم بود هير يتذس برابتر آن نبتوَد ،و شتمّتي از
يذس هايي که در بهشت وعده کرده اند بتدان تتوان يافتت».
فوايد نكا « :در نكا پنج فايتده استت :فرزنتد ،و شكستت
شهوس ،و تدبير خانه بوسيله زن ،و تسكي روحي و عتاطفي،
و مجاهده نفس در قيام نمودن بته حتق ايشتان» .ترغيتب بته
ازدواج« :و حق تعايي در کتاب خوداز انبياء جتز متتأهلي را
ياد نفرموده است ...و ای ،عبادس عابد تمام نشتود تتا تتزّوج
کند که به سبب غلبه شتهوس درآرام فتارغ نمانتد چتون در
فارغ و آرام نباشد عبادس تمام نشود» ]. [30

پرده با ايشان صحبت کنيد ،درهايتتان دچتار وسوسته
نمى شود ،و ...ديهايتان را پاکتر نگه ميدارد»»]. [26
سدمل  .2-3غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهادها (عالمه طباطبايي)
ردیف

1

2

عنوان

روش ها و پيشنهادها

مهمتري پيام ماجرای حضرس
نقش ايمان در
يوسف نقش عنرر ايمان در اي
کنترر مي جنسي
امر بود
تأثير سخ گفت سخ گفت در وراء حجاب باعث
در حجاب در عدم وسوسه قلبي و تبعاً طهارس
قلبي مي شود
طهارس قلبي

ج) تعاريفا معني غيرس « :مسايه اخترتاص يتک
زن به شوهر خود اصلي طبيعي است ...همي اختراص
باعث شده که مردان ،زنان خود را مار خود بداننتد ،و
عينا مانند اموار خود از آن دفاع کنند  ...و همي غريزه
دفاع در برابر اغيار است که به هنگام هيجان و فورانش
«غيرتش» مينامند»] ، [26تعريف عفت « :ملكه عام در
مشتهياس و تمايالس نفس در صتورتي کته بتا اعتتدار

سدمل  .1-4حكمت های غريزه جنسي (غزايي)
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باشدا يعني آنچه را که سزوار انجام شدن است به نحتو
شايسته انجام دهد« ،عفت» ناميده مي شود»]. [28

ردیف

سدمل  .3-3مؤيفه های مرتبط با غريزه جنسي (عالمه طباطبايي)
ردیف عنوان

1

تعریف

2

حايت شعله وری نوعي احساس که در
1

غيرس

2

عفت

نتيجه حس مايكيت زن برای مرد پس از

3

ازدواج است
عادس و ملكه راسخه ای که در انسان
باعث تعادر و دوری از افراا و تفريط در

4

شهوس مي شود
 -2ا رح حؤال دمم پ مهش

1

دومي سؤار پژوهش عبارس بود از اينكتها «عمتده
تري وجوه اخالق جنسي از منير مربيان مستلمان چته
مي باشند؟».
در اي سؤار هم نيراس غزايي و شهيد مطهتری را م ت
سؤار پيشي در سه بخش بررستي متي کنتيم -1 .غزايتيا
ايف) حكمتهای غريزه جنسيا حكمت ازدواج« :دي را بته
حياس و بقای شخص آدمي حاجت است ...پس همچني به

عنوان

دي برای داشت پيرو نياز به بقاء
بشر دارد و بقاء بشر در گروی
ازدواج
ازدواج است
ممنوعيت زنان تعييم و بزرگداشت ازدواج
وسيله بقاء نس  ،نشانه ای از
خلقت شهوس
يذاس بهشتي
بوجود آمدن فرزند ،حرور
پاکدامني جنسي ،آرامش روحي،
فوايد ازدواج
انجام پذيرفت امور منزر  ،مبارزه
با نفس
در قران به جز انبياء متأه ياد
ترغيب به
نشده ،ازدواج نوعي عبادس و
ازدواج
مكم و متمم عباداس است

 .1زنا
 .2کاري که زشتي و بدي آن از حد گذشته
 .3باعث و وسيله
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حکمت و علت

دکتر مهدی سبحانینژاد و همکاران

انتخاب همسر(زن) :هشت بود :اور آنكه دينتدار بتود،

صيانت نفس و فرج ضعيف بود ،عيتب شتوی رستاند و

دوم نيكو خويي ،سوم خوبرويي ،چهارم آنكه کتم مهتر

ميان مردان روی وی سياه گرداند.و به غيرس در مشتوش

باشد ،پنجم آنكه زاينده باشد ،ششم آنكه دوشيزه باشد،

کند» .توجه به ارضای جنسي همسر « :پتس چتون مترد

هفتم آنكه نسب شريف دارد ،هشتتم آنكته خويشتاوند

حاجت خود روا کرد بايد که درنگ کند تا اه (زن) نيز

نزديک نباشد .که شهوس در حتق خويشتاوند ضتعيف

حاجت خود روا گرداند،که بستيار باشتد کته انتزار وی

باشد» .معيارهای انتخاب همسر(مترد)« :و بتر ويّتي زن

پستر اتفاق افتد .پس از اي روی شهوس او بترانگيخت و

واجب است که خرار شوی (شوهر) را رعايت کند .و

از اتمام آن تقاعد نمودن رنجاندن او باشد ...و بايد که در

او را به کسي ندهد کته زشتت روی و ضتعيف ايمتان

چهار شب يک بار وطي باشدکه آن معتدر استت و بايتد

باشد و کُفو وی نبوَد» .نقتش ديانتت در عفتت زن« :و

که به اعتبار حاجت زن در تحري وی زيادس يا نقرتان

چون (زن) ديندار و پارسا بود .و اصت ايت استت ،و

کند ،چه تحري عفاف زن بر مرد واجب است»]30

سدمل  .2-4غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهادها (غزايي)
حکمت و علت

ردیف

عنوان

1

معيارهای انتخاب همسر(زن)

2

معيارهای انتخاب همسر(مرد)

زشت چهره نبودن ،کم ايمان نبودن ،همكفو بودن

3

منيور از تعدي در غريزه جنسي

عدم سرکوبي غريزه جنسي ،مسلط کردن عق بر رفتارهای اي غريزه

4

نقش ديانت در عفت زن

اصلي تري شاخص انتخاب همسر ،عام حفظ آبرو و غيرس مرد

1

توجه به ارضای جنسي همسر(زن)

6

اعتدار در غيرس

جلوگيری از آغاز اموری که احتمار انحراف جنسي زن را در پي دارد

7

حقوق فرزند

جدا کردن بستر در هفت سايگي ،ازدواج پسر در شانزده سايگي

8

روش های کنترر شهوس

9

راه های رسيدن به تعدي در غريزه جنسي

10

اهميت و نقش چشم در زنا

نگاه نكردن موجب قرب ايهي مي شود ،نگاه نقطه آغاز زناست

11

اثراس غض برر

بهتري راه برای در امان ماندن از وساوس قلبي نگاه نكردن است

معيار اعتدار در غريزه جنسي

تمكي و فرمانبرداری غريزه جنسي از عق و شرع

تدي  ،زبيايي ،مهريه کم ،بچه آور ،خوش اخالق ،دوشيزه بودن ،با
اص و نسب بودن ،عدم خويشاوندی نزديک

توجه به نياز زن جهت حفظ عفت زن

مي جنسي ،تأسي از داستان حضرس يوسف و يوسف صفتان و ثواب
و اجر آنها

13

ناکارآمدی روش های کنترر شهوس

تعليم و ملكه شدن اي امور در دوران کودکي ،اکتساب اي فضيلت
با تحم رياضت و سختي در بزرگسايي

نگه داشت در و فكر از وسوسه بسيار سخت مي باشد ،روزه داری
مداوم  ،جز بيماری جسمي نتيجه ای ندارد
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ترک نكردن رابطه جنسي تا ارضای کام زن ،تنييم تعداد روابط با

اويي روش روزه داری ،پرهيز از غذاهای افزايش و تحريک کننده

12
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ب) غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهاداسا معيارهای

اعتنا و اهتمام بايد که در اي بتود .چته اگتر ديتنش در

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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اعتدار در غيرس« :اعتدار در غيرس و آنچنان بايتد

بررکردن پاکيزگي قلب و زيتادی و افتزايش طاعتت و

که از آغاز کارها که آن را غائله ها باشد غفلت برزيتده

بندگي و خير است»] . [31معيار اعتدار در ميت جنستي:

نشود و در بدگماني و تجسس باط ها مباي ت نترود».

«ويژه در آنچه مربوا به شكم و زير شكم است افتراا و

حقتتوق فرزنتتد:وی بتتا توجتته بتته حتتديث 1پيتتامبر

تفريط در همه اينهتا نقرتان استت و کمتار در اعتتدار
آنهاست .معيار اعتدار ،عق و شرع است»

اکرم(ص)معتقد است « و چون هفت رسيد بستر او جدا

].[30
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کرده شود...و چون عمرش به شانزده سار رستيد زنتي

 -2شهيد مطهریا ايف) حكمت های غريتزه جنستيا

وی را داده شتتود» .روش هتتای کنتتترر شتتهوس« :و

حكمت حجاب« :به عقيتده متا علتت اساستي و ريشته

همچني چون جواني را ببيند کته آرزوی نكتا دارد و

اجتماعي پديد آمدن حريم و حائ ميان زن و مرد ...وقتي

از آن عتتاجز باشتتد .او را روزه فرمايتتد ...چتته در اور

که زن مقام و موقع خود را برابر مرد و نقطه ضعف مترد

ارادس هير عالج سودمندتر از گرسنگي نيست» .اهميت

را در برابر خود دانستت از طرفتي متوست بته زيتور و

و نقش چشم در زنا  «:چه نگريست آغاز زناست ،پتس

خودآرايي برای تراحب قلب مرد و از طرفي متوس بته

نگاه داشت آن مهم است ،و آن دشتوار استتا واز آن

دور نگه داشت خود از دسترسي مرد نيز شد .دانست کته

نيک نترسند ،و همه آفت ها از او زايد» .راههای رسيدن

نبايد خود را رايگان کند بلكه بايست آتش عشق و طلب

به تعدي در غريزه جنسي « :اعتدار در قتوس شتهوس

را تيزتر کند و درنتيجه مقام و موقع ختود را بتائ

بترد».

بر دو وجه حاص آيد يكي :آن چيزها در آدمي به تعود

سيمای واقعي مسايه حجاب« :در مستايه حجتاب ستخ

(عادس کردن) حاص آيد در کودکي و بسا که به تعلم

اصلي بر اي نيست که آيا زن ختوب استت پوشتيده در

حاص آيد .وجه دوم :کسب اي خوبيهاست به مجاهده

اجتماع ظاهر شود يا عريان؟ ...بلكه حقيقت امر اي است

و رياضت بدني .»..ناکارآمدی روش های کنترر شهوس

که آيا زن و تمنياس مرد از زن بايد رايگان باشد يا نته؟...

و يزوم ازدواج« :چه آنكه نگاهداشت در از وسوسه هتا

جواب اي است که مردان فقط در محيط خانوادگي و در

و انديشه ها در تحت اختيار نيايد ،ب نفس هميشته بتا

کادر قانون ازدواج و همراه با يک سلسله تعهداس سنگي

وی در کشاکش است و سخنان مباشرس در انتدازد ،و

ميتوانند به عنوان همسران قانوني کامجويي کنند ،امتا در

ديو وسوسه کند در بيشتر وقت ها و سستي ننمايتد ...و

محيط اجتماع استفاده از زنان بيگانه ممنوع است و زنتان

پيوسته روزه داشت وسوسته را در حتق بيشتتر خلتق

نيز از اينكته متردان را در ختارج از کتانون ختانوادگي

منقطع نگرداند ،مگر ضعف نفس و فساد مزاج با آن يار

کامياب سازند به هر شك ممنوع ميباشد» .فلسفه پوشش

شود ،و نكا بايد به سبب دفع غائلته شتهوس» ]. [30

اسالمي« :فلسفه پوشش اسالمي بته نيتر متا چنتد چيتز

غض برر و اثراس آن« :و اما (غض برر )2بته معنتای

است -1:آرامش روحي-2 ،استحكام پيوند خانوادگي-3 ،

خيتتر اک تتر و رشتتددهنده بتترای آنهاستتت و در غتتض

استتتواری اجتمتتاعي و -4ارزش و احتتترام زن» .متتذمت
رهبانيت و ترک ازدواج« :اسالم اصوئ با فكر رياضتت و
رهبانيت ستخت مبتارزه کترده استت .استالم ايتتذاا و

« .1پيامبر (ص) :و چون به شش سال رسيد ادب آموخته شود و چون
هفت رسيد بستر او جدا کرده شود .و چون به سيزده سال رسيد برراي
او نماز زده شود و چون عمرش به شانزده سال رسيد زني وي را داده
شود پس دست وي گيرد و گويد :تو را ادب آمروخت و تعلري داد و
زني داد  ،بازداشت ميخواه از فتنره ترو در دنيرا و از عرذاب ترو در
آخرت»
 .1قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره و يحفظروا فرروج كلرز ازکر
ل ؛ ترجمه :به مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگراه بره زنران
اجنب باز گيرند و فرج اى خويش را نگ دارند اين براى ايشان پاکيزه
تر است

کامجويي زن و شوهر را از يكديگر نه تنها تضييع نكترده
است»] .[13نگاه اسالم به غريزه و عالقه جنستي« :استالم
عالقه جنسي را به هير وجه پليد نشمرده است و تتالش
خود را برای تنييم اي غريزه به کار برده استت .از نيتر
اسالم روابط جنسي را فقط مرايح اجتمتاعي حاضتر يتا
نس آينده محدود مي کند» .انتقاد از سوء استفاده از اص
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قرنها عليه شهوس پرستي به عنوان امری منتافي اختالق

ميلها و غرائز که غريزه جنسي از آنها است اي تمنّا غايبا

 ...جلوگيری از شهواس و پابند بودن به عفت و تقتوا و

برورس يک عطش روحي در ميآيتد ،يعنتي قناعتت و

تحم قيود و حدود اخالقي و اجتماعي ،عام بتر هتم

پايان پذيری را در آن راه نيستت ...اگتر انستان در ايت

زدن آرامش روحي و  ...ضتد اختالق معرفتي شتد در

زمينهها مانند حيواناس ظرفيت محتدود و پايتانپتذيری

حاييكه حقيقت اي است که اشباع غريتزه و سترکوب

ميداشت احتياجي نبود  ...نه بمقترراس جنستي ،از نيتر

نكردن آن يک مطلتب استت ،و آزادی جنستي و رفتع

اخالقي نيز نه به اخالق جنسي» .رابطه بي عشق و عفت:

مقرراس و موازي اخالقي مطلب ديگر ،اشباع غريزه بتا

«رابطه عميقي بتي ايت دو مقويته وجتود دارد بته ايت

رعايت اص عفت و تقوی منافي نيست بلكته تنهتا در

صورس که محيط های به اصطال آزاد که زن در نهايت

سايه عفت و تقوی است که ميتوان غريتزه را بته حتد

ابتذار و سهويت در اختيار مترد قترار متي گيترد ،متانع

کافي اشباع کرد» .عطش جنسي ريشه اختالق جنستي:

پيدايش عشق های سوزان و عميق استت و زمينته بترای

«يكي از مختراس و امتيازاس انسان از حيوانتاس ايت

پيدايش هوس های آني و موقتي و هرزه شدن قلتب هتا
فراهم مي شود»

است که دو نوع مي و تمنا در بشر ممكت استت پيتدا

].[12

سدمل  .1-5حكمت های غريزه جنسي (شهيد مطهری)
ردیف

عنوان

حکمت و علت

1

حجاب

تدبيری از سوی زن جهت بائ بردن ارزش خود در مقاب مرد

2

سيمای واقعي حجاب

3

فلسفه پوشش اسالمي

4

مذمت رهبانيت و ترک ازدواج

6

انتقاد از سوء استفاده از اص عدم سرکوب غرايز

7

عطش جنسي ريشه اخالق جنسي

8

رابطه عشق و عفت
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«عدم سرکوب غرايز» در امور جنستي« :پتس از آنكته

شود ،تمناهای صتادق ،تمناهتای کتااب ...در بعضتي از

مجاز بودن يذاس جنسي در چارچوب خانواده جهت کمک به
آرامش روحي ،استحكام خانوادگي ،استواری اجتماع ،ارزش و احترام
زن
مبارزه سخت اسالم با رهبانيت ،تشويق اسالم به ايتذاااس حالر
عفت جنسي به معني سرکوب غريزه تعبير شده در حاييكه اي دو از
هم متفاوتند
به ديي وجود خاصيت عطش اشباع ناپذيری مي جنسي مقرراس و
به تبع آن اخالق جنسي بوجود آمده است
عشق همراه ئينفک عفت است ،در محيط های آزاد جنسي به ديي
عدم وجود عفت ،عشق بوجود نمي آيد

ب) غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهاداسا ضرورس

است» .ازدواج آزمايشي« :ممك استت زن و متردی کته

ازدواج موقت در عرر حاضر« :خاصيت عرتر جديتد

خيار دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانستهانتد

اي است که فاصله بلوغ طبيعي را با بلوغ اجتمتاعي و

نسبت به يكديگر اطمينان کامت پيتدا کننتد .بته عنتوان

قدرس تشكي عائله زيادتر کرده است ...حار با طبيعت

«ازدواج آزمايشي» برای مدس موقتي (ازدواج موقت) بتا

و غريزه چه کنيم؟ رهبانيت موقت يا کمونيستم جنستي

هم ازدواج مي کنندا اگر اطمينان کام بته يكتديگر پيتدا
کردند ادامه ميدهند وگرنه از هم جدا ميشوند»

يتتا ازدواج موقتتت؟ ...تنهتتا راه ،ازدواج موقتتت و آزاد
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سدمل  .2-5غريزه جنسي ،روش ها و پيشنهاداس (شهيد مطهری)
ردیف

عنوان

1

ضرورس ازدواج موقت در عرر حاضر

2

ازدواج آزمايشي

روش ها و پيشنهادها

تنها راه ارضای صحيح غريزه جنسي از س بلوغ جنسي تا س بلوغ
اجتماعي و توانايي تشكي خانواده ازدواج موقت است
نوعي ازدواج موقت که هدف آن آشنايي جهت ازدواج دائم است

ج) تعاريف مرتبط بتا غريتزه جنستيا معنتي وا ه

جنسي مسئله عشق است ...به هرحار خواه عشتق ريشته

حجاب «:حجتاب بته دو معنتي «پوشتيدن» و «پترده و

جنسي داشته باشد يتا نته ،شتكي نيستت کته از يحتاظ

حاجب» مي باشد ...منيور اسالم از پوشاندن بدن زن از

تحوئتي که در رو فرد ايجاد مي کند و تأثيراتي که در

تماس با نامحرمان و ممانعت از جلتوه گيتری و ختود

خلق آثار هنری ،اوقي و اجتماعي داردا با يتک شتهوس

نمايي اوست ،نه پرده نشي کتردن او» .مستايه غيترس

ساده حيواني ،بسيار متفاوس است».

مردان« :غيرس يک حتس اجتمتاعي و نتوعي استت و

سدمل  .3-5مؤيفه های مرتبط با غريزه جنسي (شهيد مطهری)

فايده و هدفش توجته ديگتران استت .غيترس ،نتوعي
پاسباني است که آفرينش برای شخص بودن و مختتلط

رديف

نشدن» .غض برر« :غض برر يعني کاهش دادن نگتاه.

عنوان

تعريف
اص وا ه حجاب ،وا ه

و معني «ي ضوا م ابرارهم »1اي استت کته نگتاه را

1

کاهش بدهند يعني خيتره بته نتامحرم نگتاه نكننتد .و

معني وا ه حجاب
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اصطالحاً نگاهشان آيي 2و بته عنتوان مقدمته و وستيله

«ستر» به معني پوشاندن
بدن از تماس با
نامحرمان بوده است

مخاطبه باشد ،نه استقاليي 3و به قرتد چشتم چرانتي».

نوعي حس اجتماعي که

ستر عورس« :پوشاندن عورس يک نوع نيافت و پتاکي

2

غيرس مردانه

جهت منافع و سالمت
جامعه است

رو است از اينكه بشر دائما درباره مسائ مربتوا بته
اسف اعضا بينديشد»] .[13کمونيسم جنسي« :حتايتي از
روابط جنسي که اختراص به هير طرف وجود نداشته

3

غض برر

4

ستر عورس

يعني خيره خيره و با
دقت نگاه نكردن
نوع طهارس معنوی که

باشد ،نه مرد به زن معيني اختراص داشته باشتد و نته
زن به مرد معيني .اي حايت برابر است با نفتي زنتدگي

مانع از انديشيدن در
امور پست مي شود

خانوادگي .تاريخ و حتي فرضتياس مربتوا بته ماقبت

روابط بي حد و حرر و

تاريخ ،دوراني را که شاهد فقدان زندگي ختانوادگي و
1

حاکميت کمونيسم جنسي باشد را نشان نمي دهد» ]32

کمونيسم جنسي

[.معاني عشق و انواع آن« :يكي از مسائ مهتم اختالق

کامال آزاد جنسي که
مذموم و مطرود و بي
سابقه است
وجه مشترک تمام عشق
ها ايجاد تحوئس روحي

« .1قل للمؤ منين يغضوا من ابصاره * ترجمه :به مرردان مرؤمن بگرو
ديدگان خويش را از نگاه به زنان اجنب باز گيرند » بخشي از آيه 33
سوره نور.
 .2نگاه آلي :نگاهي که الزمه مکاالمه با شخص مخاطب است.
 .3نگاه استقاللي :نگاه به يز شرخص برراي ورانرداز کرردن و دقرت
کردن به خود آن شخص و احوال او.

6

معنای عشق و انواع

بر عاشق بوده و معني

آن

عشق از نير شرقيان
وائتر از معني آن در
غرب است
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با مي جنسي در سايه شناخت ماهيت و ويژگي های اي

 -3ا رح حؤال حام پ مهش

مي يكي از اصور تربيت جنسي مي باشد و ترغيتب بته

سومي سؤار پژوهش عبارس بود از اينكتها «عمتده

ازدواج در فراگيران به عنوان يكي از اهداف مهم تربيتت

تري دئيت های تربيتي مأخوا از تبيي اخالق جنستي

جنسي ،ازدواج به عنوان تنها مكان رستيدن بته ارضتای

در نيام تربيتي اسالم جهت کاربرد در تعلتيم و تربيتت

عاطفي به عنوان محتوای تربيت عاطفي همچني آگاهي از

چه مي باشند؟».

معيارهای انتخاب همسر و ارائه آموزش ها و آگاهي هايي

1ت دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس اب سينا بته

در مورد ازدواج و زندگي مشترک به عنتوان روش هتای

اي صورس مي باشد :استفاده از عق به عنوان عتاملي

تربيت جنسي حي ازدواج و توجه و مراقبت مرد به امور

مهم در شناسايي و کنترر مي جنسي ،تحم ستختي و

جنسي و حفظ عفت زن به اي ديي که بته ستبب غلبته

مراقبت مداوم از نفس جهت ممانعت از گرايش نفس به

عواطف و احساساس بر عق زن وی ،مورد فريب و سوء

بي عفتي و تقويت حياء به عنوان عتاملي کته نفتس را

استفاده جنسي افراد هوس باز قرار نگيرند از روش هتای

برورس شايسته ای از امور ناپسند و بي عفتي دور مي

تربيت جنسي پس از ازدواج مي باشد.

کند و مانع از انجام زشتي ها مي شود سه روش کنتترر

سدمل  .1-6دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس اب سينا

1

نقش عق در مواجهه با امور جنسي

روش کنترر مي جنسي

2

شناخت شهواس جهت مواجهه بهتر با آن

اص تربيت جنسي

3

تحم سختي و مراقبت دائم از نفس

روش کنترر مي جنسي

4

تقويت حياء

روش کنترر مي جنسي

1

توجه به عفت همسر توسط مرد

روش تربيت جنسي بعد از ازدواج

6

تشويق ،ترغيب و دعوس به ازدواج

هدف تربيت جنسي

7

ارضای عاطفي تنها در سايه ازدواج

محتوای تربيت عاطفي

8

آموزش های قب از ازدواج جهت استحكام بنيان خانواده

روش تربيت جنسي حي ازدواج

9

آگاهي از معيارهای انتخاب همسر

روش تربيت جنسي حي ازدواج

رفتارها و عاداس صحيح جنسي چه به صورس اجباری و

 -2دئيت های تربيتي متأخوا از نيتراس خواجته

چه به صورس اختياری و به وستيله تشتويق و تنبيته در

نرير ايدي به اي صورس مي باشد :تقويت خرتلت-

کودکي توسط وايدي و مربيان ،تفكر در زشتي و پستتي

های خويشتنداری که باعث دفع کشش هتای شتيطاني

عاقبت پيروی از شهواس حيواني باعث تنبّته انستان متي

مي شتوند و انجتام امتوری چتون مستافرس ،تحمت

شود و ايجاد زمينه رشد و شكوفايي استعدادهای اهني و

گرسنگي ،همنشيني با صلحا و انجام کارهای سنگي به

جسمي دانش آموزان جهت انرتراف از فكتر کتردن در

عنوان چند روش کنترر مي جنسي هستند و خودداری

امور جنسي چند «روش پيشتگيری» در مجموعته تربيتت

از شنيدن و خواندن داستان ها و مطايب تحريتک آميتز

جنسي محسوب مي شوند و نيز متّرف بتودن وايتدي و

جهت جلتوگيری از بتاروری تختيالس اهنتي ،ايجتاد

مربيان به صفاس خويشتنداری و حياء بته عنتوان ايگتوی
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ردیف

عنوان

داللت تربيتی
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مي جنسي در تربيت جنسي مي باشد و برخورد و مقابله

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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عملي نوعي روش غير مستقيم تربيتت جنستي استت و

انر ی فكری و جسمي زن شتده و از انحرافتاس جنستي

همچني توجه به عفتت و محجوبيتت زن کته موجتب

ناشي از بيكاری جلوگيری مي نمايد بته عنتوان دو روش

تكريم زن مي شود و افزايش محبت بي طرفي را سبب

تربيت جنسي پس از ازدواج مد نير است.

مي شود و ايجاد ش لي در منتزر کته باعتث مرترف
سدمل  .2-6دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس خواجه نرير ايدي طوسي
ردیف

عنوان

داللت تربيتی

1

تقويت انواع خرلت های خوشتنداری

روش کنترر مي جنسي

2

ايگوی عملي بودن وايدي  ،و مربيان در خويشتنداری

روش تربيت جنسي

3

پرهيز از خواندن و شنيدن مطايب تحريک آميز

روش پيشگيری

4

ايجاد رفتارها و عاداس صحيح جنسي در کودکان

روش پيشگيری

1

تحم گرسنگي و همنشيني با انسان های صايح

روش کنترر مي جنسي

6

حساسيت نسبت به وضعيت عفت همسر

روش تربيت جنسي بعد از ازدواج

7

ايجاد حرفه برای زنان خانه دار در منزر

روش تربيت جنسي بعد از ازدواج

8

تفكر در زشتي و پستي پيروی از شهواس حيواني

روش پيشگيری

9

ايجاد زمينه رشد استعدادهای جسماني ،روحي و عقالني کودکان جهت صرف توجه
از امور جنسي

روش پيشگيری
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زنان و دعوس به سخ گفت با زنان جهتت پتاکي قلتب

 -3دئيت های تربيتتي متأخوا از نيتراس عالمته

طرفي و تبيي حكمت تعدد زوجاس و بسترسازی جهت

طباطبايي به اي صورس مي باشتد :تقويتت ايمتان بته

آن از روش های «پيشگيری» محسوب ميشوند .همچنتي

عنوان مهمتري عام و عنرر مهار کننده مي جنستي،

ايجاد بينش در مورد ضترورس ازدواج موقتت در عرتر

تقويت حس «غيرس» به عنوان يكي از صتفاس درونتي

حاضر و ايجاد زمينه پاکدامني از اهداف تربيتت جنستي

انساني ،که باعث مي شود انسان به آيودگي ت ندهد و

مي باشد و نيز تبيي حكمت و فلسفه ازدواج بته عنتوان

نه به ديگران چنتي اجتازه ای بدهتد ،بوجتود آوردن

سنگ بنا و بنيان اجتماع و مسئوييت های ناشي از آن بته

روحيه عفت و پرورش آن که باعث خويشتنداری نفس

عنوان بخشي از محتوای تربيت اجتماعي و تبيي تبعتاس

و غلبه بر شهواس ميشود به عنوان چند روش «کنتترر»

ضد تربيتي زنا در ابعاد مختلف به عنوان محتتوای حيطته

در تربيت جنسي دانش آموزان با اهميتت استت .منتع

های مختلف تربيت ميتواند مفيد باشد.

خضوع و ناز و عشوه در يح کالم زنان جهت ممانعت
از تحريک جنسي مردان ،پرهيز از مكايمه رو در رو بتا
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رديف

عنوان

دئيت تربيتي

1

تبيي حكمت ازدواج به عنوان بنيان اجتماع

محتوای تربيت جنسي

2

تبلي و بستر سازی جهت ازدواج موقت

هدف تربيت جنسي

3

تبيي فلسفه ازدواج موقت با اه کتاب

محتوای تربيت جنسي

4

تشريح حكمت تعدد زوجاس و بستر سازی جهت آن

روش پيشگيری

1

تبيي پيامدهای ضد تربيتي زنا در ابعاد مختلف

6

پاکدامني و حفظ عورس از حرام

هدف تربيت جنسي

7

منع خضوع و عشوه در يح سخ گفت زنان

روش پيشگيری

8

پرهيز از مكايمه رودررو با زنان

روش پيشگيری

9

تقويت ايمان

روش کنترر

10

ايجاد روحيه عفت و پرورش آن

روش کنترر

11

تقويت حس غيرس

روش کنترر

12

تبيي فلسفه تحريم همجنس بازی

روش پيشگيری

 -4دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس امام محمتد

محتوای تربيت اجتماعي ،عاطفي ،جسماني ،اخالقي،
عقالني و جنسي
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سدمل  .3-6دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس عالمه طباطبايي

و يزوم ازدواج و عدم کتارايي روشهتای ديگتر کنتترر

گرسنگي به عنوان اويي روش کنترر غريتزه در هنگتام

ترغيب به ازدواج از اهتداف تربيتت جنستي و تبيتي و

فوران آن ،تفكر کردن درآياس و روايتاتي کته دربتاره

تشريح فوايد ازدواج مي تواند در محتوای تربيت جنستي

پاداش عفتت ورزی و دوری از زنتا ،ايگتو قتراردادن

قرار گيرد .و همچني توجه به ديانت زن به عنوان اويي و

حضرس يوسف و يوسف صفتان در مواجهه بتا ط يتان

مهمتري مالک انتختاب همستر و آگتاهي از معيارهتای

غريزه جنسي و پرهيز از چشم چراني و کنترر نگتاه بته

انتخاب همسر از روشهای تربيت جنسي حي ازدواج و

عنوان عاملي که سرچشتمه همته فستادهای جنستي و

غيرس ورزی بجا و پيشگيری از انحرافاس جنسي همسر و

سرآغاز عم زنا از روش های کنترر غريزه جنسي متي

توجه به ارضای کام کمّي و کيفتي جنستي زن جهتت

باشند و متعادر کتردن ايت غريتزه از طريتق ارضتای

جلوگيری از انحتراف جنستي وی از روشهتای تربيتت

صتتحيح جنستتي و جلتتوگيری از روشهتتای نادرستتت

جنسي پس از ازدواج مي باشند.

ارضای آن نه به معنای سرکوب و پس زدن مي جنسي
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غزايي به اي صورس متي باشتد :روزه داری و تحمت

غريزه از اصور تربيت جنسي بشمار ميآيند .و تشتويق و

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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سدمل  .4-6دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس امام محمد غزايي
رديف

عنوان

دئيت تربيتي

1

تشويق و ترغيب به ازدواج

هدف تربيت جنسي

2

تبيي و تشريح فوايد ازدواج

محتوای دروس تربيت جنسي ،عاطفي ،اخالقي و اجتماعي

3

تبيي يطايف مي جنسي ابعاد و روابط بي عناصر آن

محتوای تربيت جنسي

4

ويژگي ها و صفاس همسر

روش تربيت جنسي حي ازدواج

1

ديانت به عنوان مهمتري معيار انتخاب همسر

روش تربيت جنسي حي ازدواج

6

توجه به ارضای جنسي کام زن از دو بُعد کمي و کيفي

روش تربيت جنسي بعد ازدواج

7

پرهيز از چشم چراني و کنترر نگاه

روش کنترر

8

غيرس ورزی بجا درباره رفتارهای همسر

روش تربيت جنسي بعد ازدواج

9

رعايت وضعيت مناسب پوشش وايدي در منزر

روش پيشگيری

10

تعدي به معنای ارضای صحيح نه سرکوب غريزه

اص در تربيت جنسي

11

تعدي غريزه جنسي بوسيله عق و شرع

روش کنترر

12

کسب فضيلت عفت بوسيله رياضت مداوم

روش کنترر

13

روزه داری و تحم گرسنگي

اويي روش کنترر

14

عدم اثر بخشي کام روش های کنترر فكر

اص در تربيت جنسي

11

تفكر در پاداش عفت ورزی در آياس و رواياس

روش کنترر

16

ايگو پذيری از قهرمانان کنترر شهوس م

حضرس يوسف

روش کنترر
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پيشگيری و پرداخت به ابعاد شخريت بخشي و افتزايش

 -1دئيت هتای تربيتتي متأخوا از نيتراس شتهيد

مقام زن در اجتماع و پيامدهای م بت اجتماعي حجاب و

مطهری به اي صورس مي باشد :پرهيز از ورانداز کردن

هدف آن يعني محدود کردن روابط جنستي در محتدوده

و نگاه با دقت به نامحرم و تقويت حس غيرس به عنوان

خانواده به دييت مرتايح اجتمتاع بته عنتوان بخشتي از

يک حس اجتماعي به عنتوان روش هتای کنتترر ميت

محتوای تربيت اجتماعي دانش آموزان دختر است.

جنسي و اشاعه فرهنتگ حجتاب در دانتش امتوزان از
طريق تبيي حكمت اي امر مقدس به عنوان يتک روش
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رديف

عنوان

دئيت تربيتي

1

نقش حيا و پوشش در بائ بردن مقام زن

محتوای تربيت جنسي

حجاب به عنوان محدود کننده يذاس جنسي در کانون خانوادگي ازاهداف تربيت جنسي ،محتوای تربيت عاطفي ،اجتماعي

2
3

معرفي ،تشويق و ترغيب به ازدواج موقت

هدف تربيت جنسي

4

اشاعه فرهنگ بوسيله تبيي حكمت حجاب

روش پيشگيری

1

تقويت حس غيرس

روش کنترر ،محتوای تربيت اجتماعي

6

کنترر نگاه و پرهيز از نگاه مدقّقانه به نامحرم

روش کنترر

7

تبيي و تشريح نير اسالم در مورد غريزه جنسي

هدف تربيت جنسي

معرفي ،تشويق و ترغيب به ازدواج موقت و ضترورس و

همچني تبيي و تشريح نير م بت ،متعتادر و همته

وجوب بستر ستازی و احيتاء فراگيتر ايت حكتم وائ و

جانبه گرايانه اسالم به غريزه و مي جنسي و نيز معرفي

تعطي شده اسالمي در مدارس و بي جوانتان از اهتداف

عشق به عنوان يک نياز ضروری بشر و رابطته ئينفتک

تربيت جنسي مي باشد.

آن با عفت به عنوان بخشي از محتوای تربيت جنستي و
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سدمل  .5-6دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس شهيد مطهری

سدمل  .6-6روش ها(پيشگيری از انحرافاس ،کنترر غريزه ،تربيت جنسي حي و بعد ازدواج)

2

ايجاد رفتارها و عاداس صحيح جنسي در کودکان ت پيشگيری

3

ايجاد زمينه رشد استعدادهای جسماني ،روحي و عقالني کودکان جهت صرف توجه از امور جنسي ت پيشگيری

4

تشريح حكمت تعدد زوجاس و بستر سازی جهت آن ت پيشگيری

1

منع خضوع و عشوه در يح سخ گفت زنان ت پيشگيری

6

پرهيز از مكايمه رودررو با زنان ت پيشگيری

7

تبيي فلسفه تحريم همجنس بازی ت پيشگيری

8

رعايت وضعيت مناسب پوشش وايدي در منزر ت پيشگيری

9

اشاعه فرهنگ پوشش بوسيله تبيي حكمت حجاب ت پيشگيری

10

نقش عق در مواجهه با امور جنسي ت کنترر

11

تحم سختي و مراقبت دائم از نفس ت کنترر

12

تقويت حياء ت کنترر

13

تحم سختي و مراقبت دائم از نفس ت کنترر

14

تقويت انواع خرلت های خوشتنداری ت کنترر

11

تحم گرسنگي و همنشيني با انسان های صايح ت کنترر

16

تقويت ايمان ت کنترر
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1

پرهيز از خواندن و شنيدن مطايب تحريک آميز ت پيشگيری

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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ادا ه سدمل  6ی 6
17

ايجاد روحيه عفت و پرورش آن ت کنترر

18

تقويت حس غيرس ت کنترر

19

پرهيز از چشم چراني و کنترر نگاه ت کنترر

20

تعدي غريزه جنسي بوسيله عق و شرع ت کنترر

21

کسب فضيلت عفت بوسيله رياضت مداوم ت کنترر

22

روزه داری و تحم گرسنگي ت کنترر

23

تفكر در پاداش عفت ورزی در آياس و رواياس ت کنترر

24

ايگو پذيری از قهرمانان کنترر شهوس م

حضرس يوسف ت کنترر

21

کنترر نگاه و پرهيز از نگاه مدقّقانه به نامحرم ت کنترر ت تربيت جنسي حي ازدواج

26

آموزش های قب از ازدواج جهت استحكام بنيان خانواده ت تربيت جنسي حي ازدواج

27

آگاهي از معيارهای انتخاب همسر ت تربيت جنسي حي ازدواج

28

ديانت به عنوان مهمتري معيار انتخاب همسر ت تربيت جنسي حي ازدواج

29

حساسيت مرد نسبت به وضعيت عفت همسر ت تربيت جنسي بعد ازدواج

30

غيرس ورزی بجا درباره رفتارهای همسر ت تربيت جنسي بعد ازدواج

31

توجه به ارضای جنسي کام زن از دو بُعد کمي و کيفي ت تربيت جنسي بعد ازدواج

32

ايجاد حرفه برای زنان خانه دار در منزر ت تربيت جنسي بعد ازدواج
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سدمل  .7-6محتوا
1

عفت :عام بازدارنده از شهواس ،عادس و ملكه راسخه ای که در انسان باعث تعادر و دوری از افراا و تفريط در شهوس
مي شود

2

حياء :زير مجموعه عفت و بازدارنده نفس از قبايح ،به عنوان نوعي عفت و خويشتنداری از انجام کاری که موجب مذمت
ديگران شود

3

غيرس :نوعي حس اجتماعي که جهت منافع و سالمت جامعه است ،حايت شعله وری نوعي احساس که در نتيجه حس
مايكيت زن برای مرد پس از ازدواج است

4

حجاب :اص حجاب ،يعني «ستر» به معني پوشاندن بدن از تماس با نامحرمان است

1

عشق :که معاني متفاوتي دارد ويي وجه مشترک تمام عشق ها ايجاد تحوئس روحي بر عاشق است و معني عشق از نير
شرقيان وائتر از معني آن در غرب است

6

تعدي به معنای ارضای صحيح نه سرکوب غريزه

7

شناخت شهواس جهت مواجهه بهتر با آن

8

عدم اثر بخشي کام روش های کنترر فكر
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1

تشويق و ترغيب به ازدواج

2

ايجاد روحيه پاکدامني و حفظ عفت

3

بستر سازی جهت ازدواج موقت

4

دروني کردن حجاب

1

تعدي غريزه و دوری از افراا و تفريط با معيار عق و شرع

6

تبيي و دروني سازی نيراس اسالم در مورد امور جنسي در افراد جامعه

محسوس دانستته و حيتا را زيتر مجموعته آن و نتوعي
خويشتنداری مي داند.

ا ث م نتیجه نی ی

خواجه نرير ايدي طوسي فايده ازدواج را توييد م

با نگاهي اجمايي در نيراس و مباحث مطروحه ابت

و انجام امور منزر مي داند ويي وی در مقام يک فيلسوف

سينا ميتوان تأثير روحيه فلسفي وی را حتي در مباحث

و انديشمند مي توانست بعد از توييد م

مربوا به امور جنسي و ازدواج بته ستهويت مشتاهده

که هدف اصلي

ازدواج است فوايد بهتری از انجام امور منزر هتم بترای

کرد .اب سينا در مسائ مربوا به امور جنسي بيشتر بته

ازدواج در نير گيرد .وی پرداخت بته شتهواس را عتي

امتر ازدواج و مستتائ مربتتوا بته آن از قبيت ا هتتدف

پستي و حيوانيت دانسته و آن را امری غيرعقالني مي داند

ازدواج ،حكمتتت ازدواج ،استتتحكام ازدواج ،طتتالق و
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و پيامدهای منفي آن را شام ا آسيب های جتاني ،متايي،

حكمت و ضترورس آن پرداختته و نكتته قابت توجته

ايماني و عقالني و ريخت آبرو مي دانتد و بته تفكتر در

نگرش وی به اي مسائ به شتك بنيتادی و ريشته ای
بوده و در مسائ مربوا به ازدواج ،زنا را به اي دييت

استفاده معتدئنه و به دور از افتراا و تفتريط از نيتروی

که باعث کم اهميت شدن امر مقدس ازدواج مي شتود

جنسي دارد .خواجه در بحتث شتيوه هتای پيشتگيری و

تقبيح مي کند و هتدف از ازدواج را تناست دانستته و

کنترر غريزه جنسي پرهيز از شنيدن داستان های تحريتک

رسيدن به آرامش نفس را در گرو آن مي داند ،همچني

آميز و صَرف توجه از امور جنسي و پرداخت به کارهای

انگيزه های ديگری نييرا انگيتزه اقترتادی ،اجتمتاعي،

مفيد را مؤثر مي داند .او همچني چاره هرزگي (افراا در

جنسي ،رواني و معنتوی را بترای آن قائت استت .وی

مي جنسي) را تفكر در عواقب ايت امتر ،معاشترس بتا

همچني صفاس قاب توجهي را بترای انتختاب همستر

صايحي  ،تحم گرسنگي و رنج سفر ،رابطته جنستي بتا

برشمرده و يكي از مهمتري وظايف مرد بعد از ازدواج

همسر و پرهيز از خواندن و شنيدن مطايب تحريک کننده

را حفاظت وی از همسر ختود در مقابت اغفتار زن از

مي داند و دو عام ا توجه و حساسيت مرد به حجتاب و

سوی ديگر مردان مي داند .اب سينا طالق را در برختي

عفت همسرش و ايجاد کاری در منتزر کته زن از فترا

مواقع تنها راه ممك ميداند ويي معتقد است که طالق

بيكاری منحرف نشود را ،موجب جلتوگيری از انحتراف

نبايد به آساني صورس گيرد زيرا موجب مي شتود هتر

جنسي زن پس از ازدواج مي دانتد .خواجته نرتيرايدي

بهانه بي اهميتي موجب طالق شود .وی ااعان مي داردا

طوسي عفت را خويشتنداری مي داند که انتواع مختلفتي

پايه های ازدواج به گونه ای استوار باشند که هر مسأيه

دارد از آن جمله حيا که به معنتي خويشتتنداری جهتت

ای باعث جدايي نشود همچني او درباره امتور جنستي

دوری از مذمت ،دَعَت به معني وقار و آرامتش نفتس در

تأکيد زيادی به نقش عق در کنترر و شناخت شتهوس

هنگام تحريک شهوس و صبر که بته معنتي مقاومتت در

دارد و عفت را عام بتازداری انستان از افتراا هتای

برابر هوای نفس مي باشد.
333

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

عواقب پيروی از شهواس دعوس متي کنتد و تأکيتد در

تبیین اخالق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر داللتهای تربیتی آن
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عالمه طباطبتايي در نيتراس ختود دربتاره اختالق

کردن نيازهای اه و عيار است و معايب ازدواج شتام ا

جنسي بيشتر به تبيي فلسفه احكتام مربتوا بته غريتزه

آسيب رسيدن به ايمان ،تماي به دنيا ،عتدم پيشترفت در

جنسي پرداخته است .وی به بحث درباره مباني ازدواج

امور معنوی و فقر مي باشد و معنتای تعتدي در غريتزه

بسيار پرداخته است و در حكمت ازدواج ،وجود غريزه

جنسي نابودی آن نبوده بلكه دوری از افتراا و تفتريط و

و آئس جنسي و تمايالس هر انسان به جنس مخايف را

کنترر غريزه بوسيله عقت و شترع متي باشتد و تحمت

دئيت کننده بر ازدواج مي داند و علت تجتويز تعتدد

رياضت در اي امر مؤثر است .غزايي هشت صفت شام ا

زوجاس را مرگ و مير بيشتر متردان نستبت بته زنتان،

دينداری ،خوش اخالقي ،زيبايي ،کم مهريه بودن ،دوشيزه

زودتر به بلوغ رسيدن زنتان و همچنتي عتدم توانتايي

بتتودن ،بچتته آور بتتودن ،اصتتايت ختتانوادگي و عتتدم

بيشتر مردان از يحاظ مايي در به اختيار گرفت بتيش از

خويشاوندی نزديک را معيارهای انتخاب همسر(زن) متي

يک همسر متي دانتد .همچنتي وی ت بيتت ازدواج را

داند و خوشرويي ،هتمکفتو بتودن و متؤم بتودن را از

برخالف هتدف ازدواج متي دانتد و ازدواج موقتت را

صفاس انتخاب همسر(مرد) مي داند .وی در متورد امتور

امری مي داند که از سويي مشتكالس ازدواج را مرتفتع

جنسي همسر پس از ازدواج بته دو مستأيه پرداختته کته

مي کند و از سوی ديگر مفاسد زنا را از بي مي بترد و

يكي توجه به ارضای جنسي زن از سوی مرد ،بدي معني

همچني به نير وی ازدواج موقت با اه کتب به دييت

که از مرد خواسته تا به اتمتام رستيدن ارضتای جنستي

انتشار اسالم و آسان گيری بر مردان مسلمان است و زنا

همسر از ترک رابطه جنسي بپرهيزد و ديگری اعتتدار در

عام عدم تشكي خانواده و نابودکننده روابتط پتدر و

غيرس ورزيدن ،که معتقد استتا بايتد قبت از انحتراف

فرزندی و عواطف خانوادگي مي باشد .عالمه طياطبايي

جنسي همسر زمينه های اي انحراف را خشكاند .از منير

به اي ديي که يواا مخايف فطرس انساني و در تضتاد

غزايي چشم و نگاه نقش بسيار مهمي در انحرافاس جنسي

با هدف خلقت اندامهای جنستي بتوده بتا آن مختايف

دارند بطوری که وی نگاه کردن را آغاز زنتا متيدانتد و

است و با انواع روابط جنسي و مقدماس آنها هم از اي

تمام باليتا و انحرافتاس جنستي را زاده آن متي دانتد و

بابت که تهديد کننده ازدواج و وراثت هستند را مردود

بهتري راه برای در امان ماندن از اي انحرافتاس را نگتاه

مي داند .وی معتقد استا ايمان مهمتري عامت کنتترر

نكردن مي داند.
به نير شهيد مطهری مهمتري عام حجاب ،بتائرفت

کننده غريزه جنسي است و بي مكايمه مستقيم با زنان و

ارزش زن بوده و سخ اصلي حجتاب ممنوعيتت يتذس

وسوسه قلبي و پاکي در ارتباا وجود دارد.
در رابطه با دومي سؤار پژوهش يعني عمده تتري

جنسي بدون تعهد اجتماعي(ازدواج) است .به اعتقاد وی،

وجوه اخالق جنسي از منير مربيان مسلمان بايد ااعتان

فلسفه پوشش اسالمي دارای چهار بعدا روحي ،اجتماعي،

نمود که غزايي ازدواج را از آداب دي و شترا ادامته

خانوادگي و بتائ بتردن ارزش و شتأن زن متي باشتد و

دي مي داند و هدف آن را بقاء نس و تقبيح زنا را بته

همچني به نير وی وا ه حجاب کلمه ای جديتد بتوده و

خاطر بزرگداشت ازدواج دانسته و بتا ترغيتب بته آن،

ريشه فقهي آن پوشش است .منيور از پوشش ،پوشتاندن

ازدواج را مكم و يكي از اجزاء عبادس مي دانتد .وی

بدن زن از تماس با نامحرمان است ،نه پترده نشتيني زن.

وسيله بقاء نس بودن و نشان دادن نمونته کتوچكي از

وی اعتقاد دارد که اسالم با رهبانيت جنسي مخايفت کرده

يذاس اخروی را دو حكمت وجود شهوس مي دانتد .از

و اي غريزه را پليد ندانسته و متضاد با امور معنوی نمتي

ديتتدگاه وی فوايتتد ازدواج بتته وجتتود آمتتدن فرزنتتد،

داند و آن را در قايتب ازدواج تشتويق فراوانتي نمتوده

شكست شهوس ،تدبير خانه بوسيله زن ،تسكي روحتي

است .به نير او در غرب از اص «عدم سترکوب غرايتز»

و عاطفي و مبارزه با نفس بوستيله تتالش در بترآورده

سوء استفاده شده است به اي صورس که عفتت جنستي
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غريزه جنسي با آزادی جنسي متفاوس است و مي تتوان

اهداف تربيت جنستي و ازدواج بته عنتوان تنهتا وستيله

در سايه عفت جنسي غريزه را نيز به نحو احس اشتباع

ارضای عاطفي به عنوان يكي از مباحث محتتوای تربيتت

کرد .از ديدگاه شهيد مطهتری ريشته و منشتاء بوجتود

عتتاطفي از نيتتراس اب ت ستتينا متتأخوا استتت .تقويتتت

آورنده مقرراس و اخالق جنسي عطتش و نيتاز کتاابي

خويشتنداری ،تحم گرسنگي و همنشيني با افراد صتايح

است که بايقوه در مي جنسي انستان وجتود دارد .وی

از روش های کنترر مي جنستي و پرهيتز از خوانتدن و

در تشريح رابطته عشتق و عفتت ،عشتق را يتار جتدا

شنيدن مطايب تحريک آميتز ،تفكتر در پستتي پيتروی از

ناشدني عفت مي داند و معتقد استا محيط هتايي کته

شتتهواس حيتتواني و ايجتتاد زمينتته رشتتد همتته جانبتته

در آن آزادی جنسي وجود دارد هير گونته عشتقي بته

استعدادهای کودکان و نوجوانان جهت صَترف توجته از

ديي عدم وجود عفت بوجود نميآيد همچني بته نيتر

امور جنسي از روش های پيشگيری از انحراف جنستي و

وی عشق دارای انواع مختلفي همچونا عشق انسان بته

نيز نقش ايگويي وايدي و مربيتان در عفتت جنستي بته

خدا و عشق انسان به انسان و نيز عشق از منير شرقيان

عنوان روش غير مستقيم تربيت جنسي مأخوا از نيتراس

و عشق از منير غربيان مي باشد .وی معتقد استت کته

خواجه محسوب مي شود .تقويت ايمان ،ايجتاد روحيته

هير گونه عشقي در محيط های بي بندوبار جنسي پديد

عفت و پرورش آن و تشتريح حكمتت ازدواج موقتت و

نميآيد و نيز ازدواج موقت از اي بابتت کته تنهتا راه

بستر سازی جهت آن ،از روشهای کنترر مي جنستي و

برطرف کننده نياز جنسي در فاصله بي بلوغ جنستي و

منع خضوع و عشتوه در کتالم زنتان و همچنتي پرهيتز

بلوغ اجتمتاعي(توانتايي ازدواج) استت ،مهمتتري راه

حتتداک ری از مكايمتته رودررو بتتا آنتتان از روشهتتای

مواجه با اي غريزه در اي سني مي باشتد .غيترس بته

پيشگيری از انحرافاس جنسي ،تبلي و بسترستازی بترای

نير او نوعي حس اجتمتاعي و نگهبتان خلقتت بترای

ازدواج موقت و ايجاد زمينه پاکدامني به عنتوان يكتي از

جلوگيری از اختالا نس مي باشدا غض برر به معني

اهداف تربيت جنسي و تبيي حكمت ازدواج و پيامدهای

خيره خيره نگاه نكردن استا ستر عورس نوعي طهارس

ضد تربيتي زنا در ابعاد مختلف به عنوان محتوای تربيتت

روحي برای انرراف انديشه در امور پست مي باشتد و

اجتماعي و تبيي حكمت ازدواج موقتت بتا زنتان اهت

کمونيسم جنسي نوعي روابط کامال بي قاعتده جنستي

کتاب به عنوان تعميق بخش تربيت ديني در دانش آموزان

است که سابقه تاريخي ندارد.

از جمله دئيت های تربيتي مأخوا از نيراس عالمته متي
باشد .کنترر نگاه ،تعدي غريتزه بوستيله شترع و عقت ،

و نهايتاً در رابطه با آختري ستؤار پتژوهش يعنتي
عمده تري دئيت های تربيتي مأخوا از تبيتي اختالق

اکتستاب عفتتت بوستيله رياضتتت ،روزه داری و تحمت

جنسي در نيام تربيتي اسالم جهت کاربرد در تعلتيم و

گرسنگي ،تفكر در پاداش عفتت ورزان و ايگوپتذيری از

تربيت به اي صورس متي باشتد :استتفاده از عقت در

حضرس يوسف و يوسف صفتان به عنوان راه های کنترر

مواجهه با امور جنسي ،تحم سختي و مراقبت دائتم از

مي جنسي و رعايت وضعيت مناسب پوشش وايتدي در

نفس و تقويت حياء را مي توان از روش هتای کنتترر

منزر به عنوان روش پيشتگيری از انحرافتاس ،توجته بته

غريزه جنستي ،آمتوزش هتای قبت از ازدواج جهتت

معيارها و صفاس انتخاب همسر و توجه به ايمان به عنوان

استحكام بنيان خانواده و آگاهي از معيارهتای انتختاب

اويي مؤيفه آن به عنوان روش های تربيت جنستي حتي

همسر از روشهای تربيت جنسي حي ازدواج و توجته

ازدواج و توجه به ارضای جنستي همستر(زن) و غيترس

به عفت همسر توسط مرد از روشهای تربيتت جنستي

ورزی بجا درباره رفتارهای همسر به عنتوان شتيوه هتای
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جنسي ،دعوس و ترغيب بته ازدواج بته عنتوان يكتي از
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 -3تدوي برنامه هايي در جهت ايجاد خويشت داری

تربيت جنستي پتس از ازدواج ،تشتويق و ترغيتب بته
ازدواج به عنوان يكي از اهداف تربيت جنستي ،تبيتي

دروني ،تعتدي استتفاده از غريتزه جنستي و رفتارهتا و

فوايد ازدواج و يطايف نهفته در مي جنسي بته عنتوان

عاداس صحيح جنسي با بهره گيتری از عقت و شترع از

محتوا و تعدي در ارضای غريزه و يزوم ازدواج به ديي

طريق آموزش وايدي  ،معلمان ،مربيان پرورشي و رستانه

عدم اثربخشي روش های کنترر مي جنسي بته عنتوان

ها.

اصور تربيت جنسي از نيراس غزايي مأخوا متيشتود.

 -4تبيي و تشريح علت و حكمتت هتای ممنوعيتت

پرهيز از نگاه های مدققّانه به نامحرم و تقويتت غيترس

اعمايي چون زنا ،يواا ،استمناء و ساير انحرافاس جنستي

به عنوان روشهای کنترر غريزه و تشويق و ترغيب بته

از نير اسالم در متدارس از ابعتاد اجتمتاعي ،اخالقتي،

ازدواج موقت و اشاعه حجاب بته عنتوان دو نمونته از

بهداشتي و رواني جهت دروني سازی اي احكام.

اهتتداف تربيتتت جنستتي و نقتتش حجتتاب در منزيتتت

 -1مطايعه و مفهوم شناستي مفتاهيمي چتون عفتت،

اجتماعي زن و غيرس به عنتوان يتک حتس اجتمتاعيِ

غيرس ،حياء ،عشق و غيره جهت عيني سازی و تبدي بته

تنييم کننده روابط جنسي بي افراد به عنوان بخشتي از

محتوای قاب آموزش و تدريس در مدارس.
 -6مطايعه و پژوهش جهت شناسايي انواع کنش ها و

محتوای تربيت جنسي ،استتنباطاس متأخواه از نيتراس

رفتارهای جنسي و بررستي ابعتاد تاثيرگتذار اجتمتاعي،

شهيد مطهری مي باشند.

اخالقي ،فرهنگي ،رواني ،بهداشتي و ديني ميت و غريتزه
جنسي جهت مواجهه بهتر با اي مي و غريزه طبيعي.

پیشیه ده ی ع ل سهت ک را ت ی فته ه

 -7ايجتتاد مكتتان هتتای فرهنگتتي ،هنتتری ،ورزشتتي،

 -1تدوي برنامته هتای آموزشتي در متدارس بتا

مطايعاتي و غيره جهت تخليه انر ی نوجوانان و جوانتان
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محتوای مناسب تربيت جنسي در قايب دروس پرورشي

که باعث پرشدن اوقاس فراغت آنها و دور شذن آنهتا از

و تعليماس ديني و اجتمتاعي بترای تربيتت جنستي در

تخيالس جنسي گردد.

زمينه هايي چونا دادن آگاهي هايي در رابطه بتا شتيوه

 -8توجه ويژه به روزه داری و تحمت گرستنگي بته

های کنترر ،خويشتت داری و تعتدي غريتزه جنستي،

عنوان يكي از مناسب تري راه های کنترر غريزه جنستي

تشتتريح نكتتاس بهداشتتتي در ستتني بلتتوغ ،آگتتاهي از

در هنگام فوران آن.

خطراس و امراض جنستي ،آمتوزش نحتوه برختورد و

 -9گنجاندن داستان های قهرمانتان مبتارزه بتا ميت

رفتار صحيح با جنس مختايف ،تشتويق و ترغيتب بته

سرکش جنسي از قبيت داستتان حضترس يوستف(ع) و

ازدواج و يا آموزش راهكارهای مختلف جهتت کنتترر

يوسف صفتان.

غريزه جنسي به نوجوانان و جوانتاني کته بته دئيلتي

 -10برگزاری کارگاه های آموزشي مستمر به منيتور

توانايي ازدواج و تشكي خانواده را ندارند.

آموزش مهارس های پيش از ازدواج (آموزش معيارهتای

 -2تبيي و طر استدئر های جديد و منطقي برای

صتتحيح ازدواج و نحتتوه درستتت همستترگزيني) ،حتتي

روش کردن نقش حجاب برای دانتش آمتوزان دختتر

ازدواج و مهتارس هتتای بعتد از ازدواج (نحتتوه صتتحيح

جهت دروني سازی ايت حكتم ايهتي در ايت قشتر و
همچني کاهش انحرافاس و مسائ

برقراری روابط جنسي برای همسران جوان).

جنسي.
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دکتر مهدی سبحانینژاد و همکاران

ی اع

ايران.

 .1مربا يزدی ،مجتبي( ،)1381فلستفه اختالق ،قتم،

 .12مطهری ،مرتضي( ،)1386اخالق جنسي در استالم و

انتشتتاراس موسستته آموزشتتي و پژوهشتتي امتتام

جهان غرب ،قم ،انتشاراس صدرا.

خميني(ره).

 .13مطهتتری ،مرتضتتي ( ،)1387مستتئله حجتتاب ،قتتم،

 .2مربا يزدی ،محمد تقتي( ،)1367فلستفه اختالق،

انتشاراس صدرا.

تهران ،انتشاراس موسسه اطالعاس.

 .14راهنمايي ،سيد احمد ( ،)1384غترب شناستي ،قتم،

 .3دورانت ،وي ( ،)1381تاريخ تمتدن «مشترق زمتي

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

گهواره تمدن» ،ترجمه احمد آرام و عسكری پاشايي

 .11فرمهيني فراهتاني ،محست ( ،)1386تربيتت جنستي،

و اميرحسي آريانپور ،جلد اور ،انتشاراس علمتي و

تهران ،نشر ايبرز.

فرهنگي ،تهران.

 .16رضازاده ،فاطمه بيگم( ،)1369نيتام تربيتت جنستي

4. Becker & Becker, Lawrence C & Charlotte
B) 2001), Encyclopedia of Ethics, New

کودک در اسالم ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه

York, Routledge.
5. Roth, John K (1995), International
Encyclopedia of Ethics, London, Salem
Press Inc.

تربيت مدرس ،تهران.
 .17ثابت ،حافظ ( ،)1386تربيت جنسي در استالم ،قتم،
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اسالمي«مشاوره ختانواده و مستائ جنستي» ،تهتران،

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

 .6ديلمي ،احمد و آاربايجاني ،مسعود ( ،)1380اخالق

 .18هورنر ،نوئت ( 31 ،)1382پتس از انقتالب جنستي،

اسالمي ،قم ،دفتر نشر و پخش معارف.
7. Terkel, Susan Neiburg(1999), Encyclopedia
of Ethics, editor R. Shannon Duval, New
York, Book Builders Incorporated.

شماره هفتم ،دی ماه 82,
 .19بست ،جتان( ،)1379روش هتای تحقيتق در علتوم

 .8غالمي ،يوسف( ،)1381اخالق و رفتارهای جنستي،

تربيتي و رفتاری ،ترجمه حس پاشاشتريفي و نترگس

قم ،دفتر نشر معارف.

طايقاني ،انتشاراس رشد ،تهران.

 .9محمدی ،حسي ( ،)1381بررستي و تبيتي مبتاني،

 .20اعرافتتتي ،عليرضتتتا و همكتتتاران ،)1386( ،آرای

اصور و روش های تربيت جنسي با تاکيد بر ديدگاه

دانشمندان مستلمان در تعلتيم و تربيتت و مبتاني آن،

اسالم ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشتگاه شتاهد

جلد ،1تهران ،سازمان مطايعه و تدوي کتتب درستي

تهران.

علوم انساني دانشگاه هتا (ستمت) و دفتتر همكتاری

 .10قاسمي ،حميد( ،)1369اخالق جنستي از ديتدگاه

حوزه و دانشگاه.

اسالم ،پايان نامه کارشناستي ارشتد ،دانشتگاه امتام

 .21نجمي زنجاني ،محمد( ،)1319اب سينا و تدبير منزر،

صادق (عليه ايسالم) ،تهران.

تهران ،مجمع ناشر کتاب.

 .11ستتبحاني نتتژاد ،مهتتدی و حستتيني ،ستتيد محمتتد

 .22شمس ايدي  ،عبدائمير ( ،)1988ايمتذهب ايتربتوی

رضا( ،)1388بررسي مقايسته ای تاکيتداس تربيتت

عند اب سينا م خالر فلسفته ايعمليته ،بيتروس ،نشتر

جنسي کودک و سبک ايگويي متاثر از آن بي جوامع

ايشرکة ايعايميه يلكتاب.

اسالمي و غربي ،پنجمي همايش مشاوره از ديتدگاه

333

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

ترجمه سعيد حبيبي ،ماهنامه سياحت غرب ،سار اور،
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 .23طوسي ،خواجه نريرايدي ( ،)1360اخالق ناصتری

 .28طباطبايي ،عالمه سيد محمتد حستي ( ،)1374نهايته

 ،ترحيح مجتبي مينوی و عليرضا حيتدری ،تهتران،

ايحكمه ،ترجمه و شتر علتي شتيرواني ،جلتد اور،

انتشاراس خوارزمي.

انتشارس ايزهرا(س) ،تهران.

 .24طباطبايي ،عالمه سيد محمدحستي ( ،)1378آزادی

 .29غزايي ،ابوحامد محمتد ابت محمتد( ،)1374ميتزان

از ديدگاه عالمه طباطبايي ،ترجمه علي رضا فراهاني

ايعم  ،مرحح دکتر سليمان دنيتا ،ترجمته علتياکبتر

منش ،دفتر انتشاراس اسالمي ،قم.

کسمايي ،ص ،71انتشاراس سروش  ،تهران.
 .30غزايي ،ترجمه مؤيدايدي محمتد ختوارزمي(،)1386

 .21طباطبتتايي ،عالمتته ستتيد محمتتد حستتي (،)1318

احيتتاءايعلوم ايتتدي  ،بتته کوشتتش ختتديوجم ،جلتتد

استراتژی زن در اسالم ،تهران ،نشر ندای ايمان.

دوم(ربتتع عتتاداس) و جلتتد ستتوم (ربتتع مهلكتتاس)،

 .26طباطبايي ،عالمه سيد محمد حسي ( ،)1378تفستير

انتشاراس علمي و فرهنگي ،تهران.

ايميزان ،ترجمه سيد محمد بتاقر موستوی همتداني،

 .31غزايي ،محمد اب محمد ( ،)1989نهج ايعابتدي  ،بته

جلد  ،11دفتر نشر اسالمي ،قم.

کوشش مرطفي محمتود حتالوی ،بيتروس ،موسسته

 .27طباطبتتايي ،عالمتته ستتيد محمتتد حستتي (،)1379

ايرسايه.

آموزش دي اسالم ،به کوشتش ستيد مهتدی آيتت

 .32مطهری ،مرتضي( ،)1384نيام حقوق زن در استالم،

ايلهي ،تهران ،نشر جهان آرا.

قم ،انتشاراس صدرا.
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