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کنند متون دینی به ویژه قرآن کریم مسائل اساسی زندگی انسان را مهمل گذاشته و اشتباه تصور می برخی به
دستیابی به حقایق آن را به خود انسان واگذاشته است. به همین دلیل در این مسائل به علومی که بر اساس تجربه 

د. یکی از این مسائل مهم که از این آورنهای ملحدانه و سیاسی همراه است رو میورزیبشری که گاه با غرض
های آموزش مسائل جنسی است. در این اثر سعی شده است بر اساس آیات نورانی اشتباه مصون نیست بایسته

قرآن به ویژه سوره مبارکه نور و روایات اهل بیت علیهم السالم به بیان خطوط قرمز طرح این مباحث در جامعه 
 له قرار دهیم.آد را زیر چتر دین و در حمایت رسول گرامی صلی اهلل علیه و بپردازیم تا با خیالی آسوده خو

مالک و حاکم ها هستند باید از جانب کسی صادر شود که که محرک هر رفتاری در زندگی انسانبایدها و نبایدها 
 برازنده هیچ کس جز خداوند نیست. یسِمَتو چنین  استها و سرپرست آن

شود یا در قالب های صریح خداوند از ناحیه رسوالن به انسان ابالغ میاین بایدها و نبایدها یا در اثر امر و نهی
 شود. ین تکوینی به او فهمانده میقوان

در این صورت برای کشف بایدها و نبایدهای الهی و تبعیت از آن، باید به رسوالن رجوع کرد یا قوانین مورد 
 نیاز را کشف کرد.    
شود که به راحتی افراد را در های مختلف نادیده گرفته میها یا بهانهگاهی آنقدر با جهالتاین موضوع بدیهی 

در این صورت  دهد.گر قرار میهای ظالم، فاسد و طغیاناشخاص و گروه طه عبادت و اطاعت از نظامات،ور
دهند و یا در مواردی که که منتسب به فرستاده خدا نیستند گوش میکسانی افراد یا به الزامات و قراردادهای 

نها را مبنای عمل و باور خود قرار کنند و آکشف علمی دقیقی صورت نگرفته بر اساس ظن و گمان اعتماد می
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به به اسناد  ...یاها ها یا جهالتسپارند و با بهانهدهند. بدین ترتیب خود را به بایدها و نبایدهای غیر خدا میمی
 . دهندتن می های مختلف تعلیم و تربیت و اقتصاد و...برد مقاصد انسان در حوزهالمللی برای پیشبینظاهر 

این اسناد مشتمل بر بایدها و نبایدهایی هستند که توسط مردمی بدون اتکا به مقاصد الهی و امر پر واضح است 
م امر و نهی برای آنان تواند مقاتهیه شده است. جایگاه به ظاهر علمی یا حاکمیتی آنها نمی ی خداوندهاو نهی

به تبعیت کرده است که خود را  درست کند و اگر کسی این بایدها و نبایدها را بپذیرد از کسانی اطاعت و
 اند.در جایگاه باید و نباید قرار دادهناشایستگی 

از موضوعات مهمی که در زندگی نوع انسان بسیار مهم بوده و بسیاری از انحرافات از ناحیه آن در جامعه القا 
باورهایی  فکرها وموضوع تعلیم و تربیت است. ترویج نوع خاصی از تعلیم و تربیت منجر به حاکم شدن  ،شده

 باوری در جامعه است. ساز برای پذیرش هرشود به همین دلیل آموزش و پرورش در حکم زمینهمتناسب می
زیرا این مسائل نه تنها  مسائل جنسی است، یکی از موضوعات بسیار مهم در امر تعلیم و تربیت موضوع

 تواند کل زندگی را تحت تأثیر خود قرار دهد. یبلکه متواند تعلیم و تربیت را تحت الشعاع خود قرار دهد می
های زندگی باید ذیل عقل و خرد فعال قرار گیرد دهد در سایر دورهاین قوا که در دوره دوم رشد خود را نشان می

های های آن نشود. در صورتی که در دورهمنیت یافته و فرد دچار عوارض و آسیبتا از ناحیه آن زندگی ا
ها وا نادانسته برخورد شود یا دانسته به شیوه نامطلوب با آن برخورد شود، فرد را با انواع اختاللمختلف با این ق

 اندازد.عاقبت او را به طور قطع به مخاطره می و روبرو کرده
و بر پایه کتاب عفاف از همین مجموعه و براساس آن  1ای بر سند تعلیم و تزکیهآنچه در این نوشتار آمده ضمیمه

 رشد تدوین شده است. یهاسند تعلیم و تزکیه نیز بر اساس مستندات کتب دوره .است
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  گیری از قرآن و معارف اهل بیت علیهم السالم، ضمن ارائه معرفیدر این نوشتار تالش شده است با بهره
رشد انسان های مختلف اجمالی از مفهوم عفاف از منظر قرآن کریم، به  نحوه پرداختن به مسائل جنسی در دوره

 بپردازد.

 هاکننده امیال و لذتمدیریت ؛عفاف
 بایدها و نبایدهای آگاهی از مسائل جنسی

 چگونگی آموزش مسائل جنسی
 سازی محیطضرورت پاک

 تفاوت نگاه قرآن با رویکردهای انحرافی غربی در حوزه مسائل جنسی
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