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کار یادی آن انحراف قوای غریزی و جنهای شیطان و اترین حربهیکی از مهم سی به سمت دنیاطلبی است. این 
 2030آلودی چون سند های خباثتهای علمی و با سندهای مختلف فرهنگی و با رنگ و لعابامروزه با حربه

یج می کت انسانترو کشود تا موجب هال کتاب در تقابل با این جریان خطرنا  های شایسته و موحد عالم شود. این 
که منجر به ایجاد نسلی شایسته میباره مراقبت از نعمتبه تبیین نظرات قرآنی و فقهی در شود پرداخته و هایی 

 .کندب با سنین مختلف را بیان میچگونگی آموزش صحیح تقویت حیا و عفاف برای تربیت جنسی متناس

که بین دو زوج یکی از سنت کششی  که منجر شده تا با  های جاری در هستی وجود زوجیت در مخلوقات است 
که در زندگی انسان با موضوع اختیار همراه شده ماجر ایی قرار داده شده چرخه زندگی آنها تداوم یابد. این ماجرا 

کتسیار باشکوه و یا ماجرایی غمب بار را به وجود آورده است. به همین دلیل یکی از محورهای آموزشی و انگیز و هال
تربیتی رسوالن و اهل بیت علیهم السالم چگونگی برخورد با مسائل جنسی است؛ در مقابل شیاطین با ابزارهای 

گون در صدد ایجاد القائات منفی در انسان از این زاو   یه هستند.گونا
که به انسان  که بسیاری از مانطور هشود از این ناحیه است عطا میاز جانب خداون بسیاری از خیرات و برکاتی 

که به زندگی انسان وارد میآسیب کریم در قرآن به صورت مؤکد در صدد هایی  شود از این ناحیه است. خداوند 
 چنین آمده است:در این رابطه عمران هشدار نسبت به این موضوع است. در سوره مبارکه آل 

ةِّ َو  ض َ َهبِّ َو اْلفِّ
َن الذ َ ساءِّ َو اْلَبنیَن َو اْلَقناطیرِّ اْلُمَقْنَطَرةِّ مِّ َن الن ِّ َهواتِّ مِّ اسِّ ُحب ُ الش َ لن َ َن لِّ ِّ ی  ْنعامِّ ُز

َ
َمةِّ َو اْْل  اْلَخْیلِّ اْلُمَسو َ

ْنیا َو اَّللُ  َك َمتاُع اْلَحیاةِّ الد ُ ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِّ َو اْلَحْرثِّ ذلِّ ْم  * عِّ هِّ ِّ ب  ْنَد َر َقْوا عِّ ذیَن ات َ
ل َ ُکْم لِّ ْن ذلِّ َخْیٍر مِّ ُئُکْم بِّ َنب ِّ

ُ
 أ

َ
ُقْل أ

َن اَّللِّ َو اَّلُل َبصیٌر بِّ  ْضواٌن مِّ َرٌة َو رِّ ْزواٌج ُمَطه َ
َ
دیَن فیها َو أ ْنهاُر خالِّ

َ
َها اْْل ْن َتْحتِّ اٌت َتْجري مِّ بادِّ َجن َ 1اْلعِّ  

گنجینهعالقه به  پایان و مزرعههاى پر از طال و نقره و اسبان نشانشهوات یعنی زنان و فرزندان و  ها دار و چار
که الزم است در دل مردم سر میعالقه که به وسوسه شیطان بیش از آن مقدار  کشد با اینکه همه اینها اى است 

خواهید شما را به بهتر لدادگان بگو آیا میوسیله زندگی موقت دنیا است، و سرانجام نیك نزد خدا است. به این د
                                                           

 .15و  14سوره مبارکه آل عمران، آیات  1
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که از خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت کسانی  که از زیر سایه آن نهرها از اینجا خبر دهم؟  هایی دارند 
جارى است و ایشان در آن، زندگی جاودانه و همسرانی پاك داشته و خدا از آنان خشنود است و او به بندگان بینا 

 است.
ها ترین نقاط تمرکز در انحراف انسانتوسط انسان موجب شده تا یکی از مهم موجود در این زمینههای ششک

بندوباری، تحریک جوانان و نوجوانان به توسط مستکبران موضوع تمایالت جنسی باشد. سوق دادن جوامع به بی
که  ک مسائل جنسی، القائات منفی نسبت به جنس مخالف و صدها حیله و مکر  کردن جریان پا موجب آلوده 

 شود.عواطف رحمانی در جامعه می
ک و القائات باطلی در تقویت ایمان به خدا و خداباوری  کناربسیار مؤثر مقابله با چنین اوهام خطرنا  است. در 

گرایش مندی صحیح از آن نیز های جنسی و چگونگی بهرهچنین ارتقایی تبیین حقایق درباره چرایی وجود 
 د مؤثر باشد.توانمی

گاهی از حقایق چرایی و چگونگی مسائل جنسی در زندگیاز سویی صرف صرف  بدون تقویت خداباوری  ،آ
کندنمی کشش ،تواند جامعه را حفظ  که موتور حرکتی یک زیرا  که در این رابطه در افراد به ویژه جوانان  هایی 

گاهی ،جامعه هستند کم اثر یا بیها وجود دارد این نوع آ  .کندمیاثر را 
کنند آموزش گران عالم برای اینکه بتوانند مردم را از دین و معنویت جدا  های جنسی را از ابتدای مستکبران و اغوا

یادتری آن را شعلهکودکی قرار می کیدات ز های الزم، ور ساخته تا در جوانی با ایجاد زمینهدهند و در نوجوانی با تأ
خبران نیز به راحتی فریب تبلیغات و دهند. متأسفانه در این بین بیهای مختلف رواج فساد را در جنبه

ها و تعلیمات پراشتباه و آمارهای سراسر دروغ و رسانه متأثر  ازخورند و خود را های فریبنده آنان را میتشخص
کودکان، نمیقرار ادعاهای پرخطا در ایجاد امنیت اجتماعی  یادی را بر سر خود و  وجوانان و دهند و بالهای ز

کم میآورندمیجوانان  زنند! از یک سو کنند و از سوی دیگر دم از امنیت جنسی می. از یک سو میل به حجاب را 
یج کنند و از سوی دیگر بیآمارهای دروغین فقدان امنیت جنسی را ترویج می بندوباری را به شکل منظم ترو

ها و انتقال تجربیات را تدبیرترین آموزشسوی دیگر بی زنند و ازدهند! از یک سو دم از دانش و مهارت میمی
یج می ها را از عبودیت خدا زنند و از سوی دیگر انسانکنند! از یک سو از انسانیت و مراقبت و حفظ دم میترو
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کرده، در بند امیال و خواسته گسترشهای دنیایی قرار میترسانده و او را از خدا دور و آزاد   دهند، نه تقوا را 
 دهند و نه به بندگی خدا اشاره دارند!می

یه است و مانند سایر هاغریزه جنسی به عنوان یکی از قوا ی انسانی، عامل بقای انسان و ضامن تداوم نسل و ذر
که میدر عین ،در انسان هاقوا رب تواند نردبان صعودی برای قتواند موجب َپستی و رذالت در انسان شود، میحال 

اشد، ب های خود به خالق خویش رجوع داشتهو توان هاعالمیان باشد. هرقدر انسان در استفاده از قوا او به پروردگار
که برخی نظریات  های اخیر، شاهد آن هستیمماند. با این حال در سالهای متعدد آنها، در امان میاز آسیب

ید و حوزه تربیت جنسی، جایِّ ُحکم خدا و با های برگرفته از آنها درغربیِّ مبتنی بر فرضیه و تجربه و دستورالعمل
گرفته و موجب اختالالت و مشکالت فراوانی در جوامع شده روی از این . ادامه دنبالهاست نبایدهای الهی را 

م، های غیربومی، در تربیت و بالندگی فرزندان این مرز و بوم، به جای ساخت بنایی مقاوها و پروتکلدستورالعمل
یختن نگاه داشت! و جای تاسفای میویرانه استوار و بلند، که باید با هزار تدبیر و حیله آن را از فرور است  سازد 

که غرب در آموزش ها نشده مایه عبرتی برای سایر ملت ،های جنسی آزموده و شکست خوردهکه مسیرهای تربیتی 
 شود. تر در آنها تکرار میبه نحوی متعهدانه همچنان هاو همان آموزش

که دین اسالم، برنامهب کامل، دقیق، همهاور به این حقیقت  کمال و جانبه و سوقای  دهنده انسان به سمت 
های اهلبیت شکوفایی استعدادهای فطری اوست، منجر به رجوع ما در همه مسائل پیش رو به تعالیم دین و آموزه

-ی برائت از جریان موجود از طرف دیگر میطرف و نوعها از یکعلیهم السالم شده و سببِّ اعتماد به این آموزه

 شود.   
برخی از افراد این دو را به  ؛به نسبت آموزش جنسی مفهومی عام است بوده وتربیت جنسی یکی از ابعاد تربیت 

های ه دانش مربوط به تولید مثل و موضوعات جنسی، براساس برنامهآموزش جنسی ب گیرند.اشتباه یکی می
 (. 2004)فراهینی،  شود.گفته میطراحی شده 

که تعریف های متعددی برای تربیت جنسی در بین پژوهشگران مطرح شده است. شهید مطهری، معتقد است 
های بشری است ای از عادات، ملکات و روشتربیت جنسی قسمتی از اخالق به معنای عام است و شامل عده»

مقصود از تربیت جنسی، این »گوید: دیگری چنین میبهشتی نیز در تعریف . «ی جنسی بستگی داردکه به غریزه
گونه که طفل را به  که به سن بلوغ رسید، حالل و حرام را در مسائل جنسی تشخیص  تاای بپرورانیم است  هنگامی 
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گاه باشد و از الابالی گری بپرهیزد و راه و رسم عفت اسالمی، خلق و خوی او داده و به وظایف زناشویی و همسری آ
 (. 1370)بهشتی، « در وادی شهوت سرگردان نشود باشد و

یاد مورد استعمال نیست و آنچه بررسی این مفهوم در ادبیات غرب، نشان می دهد مفهومی به نام تربیت جنسی ز
2«آموزش جنسی»پرتکرار است، موضوع  که اجرایها و دستورالعملاست این آموزش  وابستگی بسیاری به  شانها 

، در جوامع دیگر خصوصا جوامع مسلمان تزریق شده و با حرمت نگه داشتنبدون توجه  ها دارد،فرهنگ ملت
ها شود. جالب اینکه بسیاری از موضوعات روانشناسی و تعلیم و تربیت، متناسب با فرهنگ ملتاصرار اجرا می

کید بر بومی شدن آن می گسیخته و در قالب تنظیم شده و تا -اسناد و توافقنامهشود اما این موضوع همچنان لجام 

 شود.های مختلف به جوامع  تحمیل می
که بدانیم این آموزشأمس ها از درون چه جوامعی با چه باورها و سبک له مهم در تربیت و آموزش جنسی این است 

که غرب در تربیت و آموزش جنسی  ایزندگی که آیا راهی  برخاسته است! و سوال اساسی در این بین این است 
کر کرده است؟ آیا به راستی آمارهای تجاوز، سوء ها و نابهنجاریرا از آسیب هاده است، آنخود طی  ها حفظ 

کودک کاهش یافته است؟ آیا نهاد خانواده در استفاده جنسی،  آزاری و فساد و فحشا در غرب طی سالیان اخیر 
ک روابط خارج از خاناین سال  رو هستیم؟واده و زنازادگی روبهها تقویت شده است یا همچنان با آمارهای وحشتنا

آیا برهنگی و ارتباط بدون محدوده با جنس مخالف عاملی برای پیشرفت بوده یا موجب فسادهای اخالقی بیشتر 
 شده است؟ 

گزارش مرکز منابع خشونت نگاهی به برخی از آمارهای موجود در این زمینه می تواند روشنگر این سواالت باشد. به 
3(NSVRC) جنسی ملی آمریکا مرد، یک مرد در طول عمر خود مورد تجاوز جنسی  71زن، یک زن و از هر  5از هر  

 127ها و برابر با (، هزینه ساالنه تجاوز در آمریکا بسیار باالتر از سایر جنایت2011گیرد )بلک و همکاران، قرار می
مورد حمله ارتش آمریکا در موارد اطق در من(، تجاوز جنسی به مردم 1996بیلیون دالر است )میلر و همکاران، 

4متعددی به عنوان یک سیاست سازمانی شدگان و تجاوز به زنان مطرح است و در عین حال تجاوز به بازداشت 

                                                           
2Sexual education  
3l sexual violence resource centerNationa  
4organizational policy  
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مردان در  %81زنان و  %67(. طبق تخمین وزارت دفاع آمریکا، 2018افتد )وود، مبارز در ارتش آمریکا اتفاق می
 (.2013کنند )وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا ، خود را اعالم نمی ارتش آمریکا تجاوز جنسی به

5نگاریمصرف خودخواسته محتواهای هرزه -تر در حال افزایش است و مردان بیشتر از زنان به هرزهدر افراد جوان 

ان جنسی باال (. هیج2009پردازند )فالد، آورند و به واسطه آن به تحریک جنسی و خودارضایی مینگاری روی می
کثیف، نه تنها بر شروع زودهنگام رابطه و در عین حال مشاهده خشونت جنسی علیه زنان در این رسانه های 

یابی جنسی نیز گذارد، بلکه منجر به تخریب و انحراف هویتجنسی، خودارضایی و روابط خارج از ازدواج اثر می
که در بین نوجوانان  براساسشود. می های هرزه، در سوئد انجام شده کننده فیلمساله مشاهده 18تا  15پژوهشی 

کمتری در مقایسه با دیگران  نسبت به آن است، مشخص شد این نوجوانان میل بیشتری به خودارضایی و شرم 
(. 2007اند و همچنین میل بیشتری به ایجاد رابطه جنسی بدون وجود عالقه دارند )جوهانسون و همرن، داشته
که در بین طور در تهمین ساله در آمریکا انجام شد، نتایج اینطور نشان  18تا  14نفر از نوجوانان  522حقیق دیگری 

که فیلم که آنهایی  های دیدند، شرکای جنسی متعدد و روابط متعددی داشته و بیماریهای هرزه بیشتری میداد 
ینگوود و همکاران،  درصد مشاهده تصاویر و  70آمریکا،  ای در(. طبق مطالعه2001تناسلی بیشتری داشتند )و

کار هستند، اتفاق  5صبح تا  9های مستهجن در ساعات بین فیلم که افراد در محیط  بعدازظهر یعنی دقیقا زمانی 
گونه در روابط جنسی، نگاری، منجر به نوعی انتظارات اغراق(. مواجهه مکرر با هرزه2009افتاده است )رتسالف، 

باور به محدودکننده بودن ازدواج و باور به اینکه فقدان رابطه جنسی مضر سالمتی است و کاهش اعتماد به همسر، 
یلمن، کاهش میل و رغبت به خانواده و فرزندآوری می که هرزه2009شود )ز یافتند  بینی با افزایش آمار (. همچنین در

کاهش میل به ازدواج و کاهش رضایتمندی جنسی،  کاهش صمیمیت بین زوجین،  تک همسری و اعتیاد  طالق، 
 (. 2005جنسی ارتباط دارد )تستیمانی، 

ها، گذارد بلکه بر نگرشعریان بودن امور جنسی در جامعه و تبلیغ و ترویج آن، نه تنها بر رفتار جنسی مردم تاثیر می
که  مهمهای مکرر خود به این باورها و هویت پذیری جنسی نیز اثرگذار است. وارد در پژوهش این دست یافت 

ها شده و زنان را به گان از این رسانهکنندهها و باورها و رفتارهای استفادهاتفاق، موجب جنسیتی شدن نگرش
(؛ این 2006و وارد و فریدمن،  2005؛ وارد و همکاران، 2002)وارد،  کندجنسی به مخاطبان معرفی می یعنوان اشیا

                                                           
که قصد آن تحریک جنسی مخاطبانش است )ماالموت،  pornographyهرزه نگاری یا  5 2به معنای رسانه شفاف جنسی  است  001.) 
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گذارد )انجمن دهی به آنها در روابط و تعامالت آنها اثر میکنشمواجهه همچنین بر روی مواجهه مردان با زنان و وا
6روانشناسی آمریکا تنها  ،(. جنسی دیدن زن، نگاه جنسی و نه انسانی به او، افزایش خشونت نسبت به او2007، 

ن ای پلید در دنیاست. این دقیقا خالف آزادی زن و مایه ابزاری شدبرخی از پیامدهای این فرهنگ رایج رسانه
 نگاه به زن و عدم امکان حضور انسانی او در جامعه است. 

که آموزش دهند، آمار سوء استفاده و دهندگان جنسی در داخل و خارج بر روی آن مانور مییکی از مسائلی 
کمی دقت در می که رسانه ،یابیمتجاوزات و ایجاد نگرانی در مورد آن است. با  ها آزادانه به ترویج در جوامعی 

. افراد تجاوزگر 7برندپردازند، خود عامدانه میزان تجاوزات و سوء استفاده را نیز باال میو فرهنگ برهنگی می فحشا
گونهمحصول همین فضاهای اجتماعی و رسانه ،کنندهو سوء استفاده ای درد را خود ای در جوامع هستند. به 

که کنند. کنند و درمان را هم عرضه میایجاد می درد باید باشد و نه آن درمان مناسب آن درد است و نه در حالی 
که آن درمان هم دردی مضاعف را ایجاد میهمین می نگاری در واقع غده سرطانی بیرون زده از کند. هرزهشود 

جسم بیمار غرب است. این صنعت هم علت بسیاری از مشکالت و مسائل فعلی است و هم معلول باورها و 
 مسائل جنسی و مسائل مربوط به آن است. های آنها در حوزه نگرش

، آیدها از بستر چه فرهنگی در جوامع بیرون میها و دستورالعملکه بدانیم این آموزش به این ترتیب، در صورتی
یابیم. آموزشآنگاه می  های زودهنگامِّ مربوط به مسائل جنسی از یک طرف به دلیل فضایتوانیم عمق فاجعه را در

گوهری الهی به نام  مسموم جوامع غرب است. در واقع  «حیا و عفاف»است و از طرف دیگر به دلیل فقدان توجه به 
کالنی را به صورت سیاست گسترش فرهنگ برهنگی سوق یافته و سودهای  های جوامع روز به روز به سمت 

کمیت  ها به وجود آورده است. مستقیم و غیرمستقیم برای حا
گوهری درونی و فطری به نام ، مهمهای دین مبین اسالمطبق آموزه کید بر شکوفایی  ترین اصل در تربیت جنسی تا

گناهان است و نه تنها بر موضوع همه خوبی أعفاف سرمنش ، زیرااست «عفاف» ها و سبب دوری از شهوات و 
کید دارد. تقوا و عفاف دو مفهوم بها و نابهنجاریتربیت جنسی بلکه بر حفظ نفس از همه آسیب سیار نزدیک ها تا

                                                           
6APA  
که بین  97نعت صنعت پورن در دنیا، یک ص»گوید: یکی از اساتید دانشگاه ایالت نیومکزیکو در آمریکا می 7 1بیلیون دالری است  بیلیون دالر آن از  12تا  0

 ( Kassia Wosick, assistant professor of sociology«. )آیدآمریکا می
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کید فراوانبه هم که در قرآن و روایات بر هر دو تا یشه  یاند  به معنای حفظ نفس از 8«عفف»شده است. عفاف از ر
یشه  9«وقی»تمایالت شهوانی است. تقوا نیز از ر به معنای حفظ شیء از خالف و عصیان در خارج و در مقام عمل  

که در خارج است )مانند حفظ خود از تمایالت و شهوات نفسانی( . بنابراین عفاف ناظر به درون و تقوا آن است 
1دهدنفس رخ می 0  و این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  

 فرمایند: امام علی علیه السالم می
ة اْلحرار و شیمة اْلبرار إن   هما لسجی  ئق اإلیمان و ان  ة من خال 1.الحیاء و العف  1   

که حیا و عفت از خصلت که آن دو، خوی آزادگان و شیوه نیکوکاران به درستی  های ایمان است و به درستی 
 است.

ن  ٍف ُمْحسِّ ِّ ي ٍ ُمَتَعف  ُکل ُ َسخِّ َیاَء  ْتقِّ
َ
ن َ اْْل 1.إِّ 2  

که پرهیزگاران، همه صاحب سخاوت و دوری کارانند. بدرستی   کننده از حرام و نیکو 
که آن را های تقویت عفاف به نیز دربردارد. مهارت عفاف نسبت به موضوع تربیت جنسی، مفهومی عام است 

و در عین حال در همه ابعاد زندگی موجب حفظ انسان از  بودهنوعی همه موجب تربیت صحیح قوه جنسی انسان 
کار و زندگی، عفت در فکر، عفت در شنیدن اختالالت و آسیب کالم، عفت در روابط، عفت در  هاست. عفت در 

های متعدد انسان است و به معنای در .. همگی مصادیقی از عفت در حوزه توانو دیدن و عفت مربوط به بدن و.
چارچوب بودن برای رعایت حدود و اوامر و نواهی خداوند است. رعایت عفت جز در سایه ایمان به خداوند یکتا  و 

کریم م ر نگاه و منان را به رعایت عفاف دؤمحبت و اعتماد به آن ذات مقدس ممکن نیست. خداوند در قرآن 

                                                           

ة.«: عفف»التحقیق، ماده  8 ته و شهواته النفسانی  ا یوجب الخالف و الع هو حفظ النفس عن تمایال مات و عم   صیان.کما أن  التقوى حفظ النفس عن المحر 
ق بما یکون في النفس. و التقوى بما یکون في الخارج. َفاْلَعُف   یتعل 

ة. ء عن الخالف و العصیان في الخارجهو حفظ الشي «:وقی»التحقیق، ماده 9 ته و شهواته النفسانی  ة حفظ النفس عن تمایال کما أن  العف  و  و في مقام العمل، 
اته باختالف الموارد،  ه الی الحق  و الی تطهیر العمل و الجامع هو صیانة الشيالتقوى تختلف خصوصی  ة، و التوج  ة و العقلی  مات الشرعی  الی  وء عن المحر 

  الجریان الطبیعی  المعروف.
1 43غرر الحکم و درر الکلم، ص  0 هوة هلك7 کت است و نافرمانی با آن موجب قدرت و مالکیتو معصیتها ملك : طاعة الش   است. ؛ اطاعت از شهوت، هال
1 23غرر الحکم و درر الکلم، ص  1 9. 
1 27تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  2 3. 
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کرده است کی انسان از بدی ، زیراحفظ فروج امر  هاست و به راستی چه عامل دیگری این موضوع موجب تزکیه و پا
 سوق دهد؟غرائز  تواند انسان را به حفظ خود از شهوات و غیر از امر خالق هستی می

ْم َو َیْحَفُظوا ُفُروَجُه  هِّ ْبصارِّ
َ
ْن أ وا مِّ نیَن َیُغض ُ ْلُمْؤمِّ ْزکیُقْل لِّ

َ
َك أ ن َ اَّلَل َخبیٌر بِّما َیْصَنُعوَن  ْم ذلِّ 1َلُهْم إِّ 3   

کنندبه مؤمنان بگو چشم ک ،هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خود را حفظ  تر یزهاین براى آنان پا
گاه است!خداوند از آنچه انجام می ،است  دهید آ

ینتخداوند به زنان نیز عالوه برحفظ نگاه و فر  کند. این موضوع دوها و رعایت حجاب میوج، امر به پوشاندن ز
ینت کنند طرفه است یعنی هم مردان باید چشمان خود را نگاه دارند و هم زنان نباید ز ث تا باعهای خود را آشکار 

کنترل نگاه نشوند و نیز هر دو باید خود را از روابط نامشروع و بی حد و  ارند! دمرز نگاه تحریک مردان و دشواری در 
ینت ها در جامعه، امر به رعایت عفاف و حیاست تا در جامعه ایمانی، روابط امر به حجاب و آشکار نکردن ز

  انسانی جاری باشد نه روابط مبتنی بر جنسیت و شهوات.
ضای داند. ارکند و آن را مایه رستگاری و رشد و بالندگی میمی منان را به رجوع به خداوند امرؤخداوند مهمچنین 

کنترل این قوه و  کمال است و در عین حال  گمراهی و وقفه در رشد و  شهوات همیشه و به هر طریق ممکن عامل 
 زند. رعایت باید و نبایدهای مربوط به آن مسیر سعادت را برای انسان رقم می

ن َ َو َیْحَفْظَن ُفُروَجُه  هِّ ْبصارِّ
َ
ْن أ ناتِّ َیْغُضْضَن مِّ ْلُمْؤمِّ ن َ َو ُقْل لِّ هِّ ُخُمرِّ ْبَن بِّ ْنها َو ْلَیْضرِّ ال َ ما َظَهَر مِّ یَنَتُهن َ إِّ ن َ َو ال ُیْبدیَن ز

ن َ  َعلی هِّ ْبنائِّ
َ
ْو أ

َ
ن َ أ هِّ ْو آباءِّ ُبُعوَلتِّ

َ
ن َ أ هِّ ْو آبائِّ

َ
ن َ أ هِّ ُبُعوَلتِّ  لِّ

ال َ یَنَتُهن َ إِّ ن َ َو ال ُیْبدیَن ز هِّ ْخواُجُیوبِّ ْو إِّ
َ
ن َ أ هِّ ْبناءِّ ُبُعوَلتِّ

َ
ْو أ

َ
ْو أ

َ
ن َ أ هِّ نِّ

ْو َبني َبني
َ
ن َ أ هِّ ْخوانِّ وِّ  إِّ

َ
ِّجالِّ أ َن الر  ْرَبةِّ مِّ ي اإْلِّ ولِّ

ُ
ابِّعیَن َغْیرِّ أ

وِّ الت َ
َ
ْیماُنُهن َ أ

َ
ْو ما َمَلَکْت أ

َ
ن َ أ هِّ ْو نِّسائِّ

َ
ن َ أ هِّ َخواتِّ

َ
ذیَن  أ

ْفلِّ ال َ ِّ الط 
ْرُجلِّ  َلْم َیْظَهُروا َعلی

َ
أ ْبَن بِّ ساءِّ َو ال َیْضرِّ ُنوَن َعْوراتِّ الن ِّ َها اْلُمْؤمِّ ی ُ

َ
َلی اَّللِّ َجمیعًا أ ن َ َو ُتوُبوا إِّ هِّ یَنتِّ ْن ز ُیْعَلَم ما ُیْخفیَن مِّ ن َ لِّ هِّ

ُحوَن  ُکْم ُتْفلِّ
1َلَعل َ 4  

ینت خود راهاى خود را )از نگاه هوسو به آنان با ایمان بگو چشم کنند و ز  -آلود( فروگیرند، و دامان خویش را حفظ 
که نمایا گردن و سینه آشکار ننمایند و )اطراف( روسرى -ن استجز آن مقدار  هاى خود را بر سینه خود افکنند )تا 

ینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا  با آن پوشانده شود(، و ز

                                                           
1 3سوره مبارکه نور، آیه  3 0. 
1 3سوره مبارکه نور، آیه  4 1. 
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کیششان، یا ان خواهرانشان، یا زنان همپسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسر
گاه بردگانشان ]کنیزانشان که از امور جنسی مربوط به زنان آ کودکانی  که تمایلی به زن ندارند، یا  [، یا افراد سفیه 

که برپا  ینت پنهانیشان دانسته شود )و صداى خلخال  نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا ز
 سوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!ه گوش رسد(. و همگی ب دارند به

کمان باید به بهترین طریق عملی شود تا مسیر استیالی شیطا ن و طبیعتا اوامر و نواهی الهی در جامعه نیز توسط حا
که خداوند به مطاغوت بر جامعه مسدود شود. همان را از نگاه  منات دستور داده تا چشمان خودؤمنان و مؤطور 

کمیت اسالمی نیز باید شرایطی را فراهم آورد حرام فروبندند و دامن خود را از آلودگی کنند، نظام حا ا تها حفظ 
کتابفضای اجتماعی، رسانه کانالهای شنیداری و دیداری اعم از  ها و فضای مجازی و... از امور محرک ها، 

یج فحشا خالی باشد تا زمینه ای فساد و فحشا از بین برود. اما در عین حال نباید از این هجنسی و عوامل ترو
که عده یج فحشا را داشته و با اقداماتی فضاهای آموزشی و فضای رسانهموضوع غافل شد  -ای در جامعه قصد ترو

 دهند. .. را به سمت امور جنسی و فساد و فحشا سوق می.ها، تفریحات و تبلیغات و
 
َ
وَن أ ب ُ ذیَن ُیحِّ

ن َ ال َ ْنُتْم إِّ
َ
َرةِّ َو اَّلُل َیْعَلُم َو أ ْنیا َو اْْلخِّ ي الد ُ لیٌم فِّ

َ
ذیَن آَمُنوا َلُهْم َعذاٌب أ

ي ال َ َشُة فِّ  *ال َتْعَلُموَن ْن َتشیَع اْلفاحِّ
ن َ اَّلَل َرُؤٌف َرحیٌم 

َ
ذیَن آَمُنوا ال *َو َلْو ال َفْضُل اَّللِّ َعَلْیُکْم َو َرْحَمُتُه َو أ

َها ال َ ی ُ
َ
ْع یا أ بِّ

ْیطانِّ َو َمْن َیت َ ُعوا ُخُطواتِّ الش َ بِّ
 َتت َ

اْلَفْحشاءِّ َو اْلُمْنَکرِّ َو َلْو ال َفْضُل اَّللِّ َعَلْیُکْم َو َرْحَمُتُه ما زَ  ُمُر بِّ
ْ
ُه َیأ ن َ ْیطانِّ َفإِّ ن َ  کیُخُطواتِّ الش َ َبدًا َو لکِّ

َ
َحٍد أ

َ
ْن أ ْنُکْم مِّ مِّ

ي َمْن َیشاُء َو اَّلُل  1 َسمیٌع َعلیٌم اَّلَل ُیَزک ِّ 5  
که دوست دارند زشت کی براى آنان در دنیا و آخرت یکسانی  ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردنا

گر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و  *دانید! داند و شما نمیاست؛ و خداوند می و ا
که ایمان آورده *گرفت(! یرحیم است )مجازات سختی دامانتان را م کسانی  گاماى  هاى شیطان پیروى اید! از 

کس پیرو شیطان شود )گمراهش می گر فضل و رحمت سازد، زیرا( او به فحشا و منکر فرمان مینکنید! هر  دهد! و ا
که را بخواهد تزکیه میالهی بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاك نمی شنوا و  کند، و خداشد؛ ولی خداوند هر 

 داناست!

                                                           
1 2تا  19سوره مبارکه نور، آیات  5 1. 
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که بزرگساالن را بای کودکان نیز باید آموزش داده شود. عفااز منکرات و بدی ستیهمان عاملی  ف و ها بازدارد، به 
گیرند. که باید به جد  در برنامه ستهاترین راهکار بازدارنده از بدیتقوا مهم که های تربیتی قرار  فته شد گهمانطور 

تواند ها در صورت فقدان فعال شدن عفاف میها نیست! این آموزشده از بدیهای جنسی بازدارنصرف آموزش
گزارش شده طورهمان ،یا زمینه تحریک بیشتر و لغزش شدیدتر را فراهم آوَرداشد تاثیر ببی در  ،است که در آمارها نیز 

کاهش شرکای جنسی یا فعالیت جنسی نداشته )برای مثمواردی آموزش ال سیگال و های جنسی تاثیری بر 
دیدگان ( یا خود موجب افزایش فعالیت جنسی در آموزش1386؛ به نقل از فقیهی و همکاران، 1995همکاران، 

( و در مجموع جوامع به 1386؛ به نقل از فقیهی و همکاران، 1986شده است )برای مثال مارسیگلیو و موت، 
که فعال شدن عفاسمت سالمت حرکت نکرده کودک به نسبت سنین مختلف اند! به همان میزان  ف و تقوا در 

کودک هندر سال ، زیراامری مهم است، عفیف بودن والدین و مربیان نیز اهمیت فراوانی دارد که  وز های اولیه رشد 
کند. گاهی ندارد، باید از طریق والدین با عفاف و حیا انس پیدا   به قوای جنسی خود آ

کتاب حاضر با  یت بر این اساس،   درصدد است تا:  عفافمحور
کند .1 کید  کودکان و نوجوانان تا  .بر اهمیت شکوفایی عفاف به عنوان محور اصلی تربیت جنسی 
کودکان و نوجوانان، هشدار دهد .2 یج فحشا به اسم آموزش جنسی   .نسبت به آمارهای اغراق شده و ترو
کندهای دین بیاهای مختلف رشدی را با توجه به آموزهمحورهای تربیت جنسی در دوره .3  .ن 
 .عفت و حیا را در سنین مختلف رشدی آموزش دهد های مختلف تربیت جنسی در سایهمهارت .4
سال اول و دوم و سوم رشد  7ها در سنین مختلف و اهداف تربیتی متفاوت در بر تفاوت انواع آموزش  .5

کند. کید   تا
 دهد.  سال چهارم رشد نشان  7طور غایت تربیت جنسی و شکوفایی عفاف را در و همین .6

کتاب در درجه اول والدین به عنوان مس الن اصلی تربیت و در درجه دوم مراقبان و مربیان و ئومخاطبان این 
 . است مندان حوزه تعلیم و تربیتکارشناسان و همه دغدغه

فصل دارد. فصل اول بیان مقدمات بوده و چهار فصل بعد به تبیین اصول و  5کتاب حاضر یک مقدمه و خاتمه و 
یکرد عفافارتمه که بیان شد، محور اصلی تربیت پردازند. با توجه به مقدمهمحور میهای تربیت جنسی با رو ای 

سال  7های بلوغ، در سال دوم رشد پیشگیری از آسیب 7سال اول رشد، تقویت حیا و عفاف، در  7جنسی در 
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که در هر فصل الزامات کیل زندگی میسال چهارم رشد، ازدواج و تش 7ها و غرایز و در سوم مراقبت از هیجان باشد 
کتاب شود. فصل پنجم مربوط به آن تبیین می های فرزندان در موضوعات دهی به پرسشرا به چگونگی پاسخاین 

 ایم. و مسائل جنسی اختصاص داده
یت قرآن و روایات اهلبیت علیهم السالم نگاشت کتاب با محور در  وه شود تالش نویسندگان بر آن بوده تا مطالب 

کتاب کتابراستای آن از  کتاب؛  20های منظومه رشد قرآنی )بیش از های تحریرالوسیله امام خمینی ره،  جلد 
های تربیت جنسی براساس آیات و (، بایسته1396(، سند تعلیم و تزکیه )اخوت، 1392تا  1390نوشته اخوت، 

کتاب عفاف؛ 1397)اخوت،  لیهم السالمروایات اهلبیت ع خواهی لذت )چیت چیان و اخوت، جاودانه( و 
 ( بهره برده است. 1397

کمک شایانی به طراحی  همچنین از آنجایی که آشنایی با نظام مسائل والدین و مربیان در زمینه تربیت جنسی، 
کشف نظام مسائل در حوزه تربیت جنسی فرزند، پیش ها و تبیین راهکارها میمهارت کند. پژوهشی میدانی برای 

کتاب از آن بهره برده شده است. در استخراج نظام مسائل  از که در تدوین محتوای  کتاب انجام شد  نگارش 
که در  کاظمی، سرکار خانم سارا امینی، سرکار خانم نجمه مجدزاده  جنسی والدین، از زحمات سرکار خانم فاطمه 

یادی را متقبل شدند، تشکر می  یم.ینمااین بخش زحمات ز

   ها در مورد تربیت جنسیفرضالح پیشاص :فصل اول
 آموزش حیا و عفاف در روابط :فصل دوم

 بلوغ و الزامات تربیتی آن :فصل سوم
 (های پیشگیرانهسازی برای ازدواج و تشکیل زندگی یا مراقبتآماده)زیباخواهی و محبت و عشق   :چهارمفصل 
 سواالت در حوزه مسائل جنسی :پنجمفصل 

 ریزی برای مراقبت از غرائز توسط صاحبان فضل لزوم برنامه: خاتمه
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