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« هر نوع عمل لذت جويی و ارضاي تماايتت

جنساای کااخ فااروت  ااااو و ار   هاااي 

استمی و قواعد عام جامعخ فاشاد  انرارا  

.  «جنسی گفتخ می شود

ش مصوب پنجمين نشست كارگروه زنان و دختران آسيب ديده در هماي
27/12/1386، مورخ «اسالم و آسيب هاي اجتماعي»

( ،گيري درآمدي بر پيشمسعود نورعليزاده ميانجي و حسين علي زاهدي پور
، مياز پديدة دختران و زنان آسيب ديده و در معرض آسيب در منابع اسال

(.24ص
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 َُجَل َمِعیَشتُهُ ِمْن ُدبُِرِه و ِِ ِمْن ََرْ َو َرأَیَت الرَّ ْرأَ ََ ِجَها  َمِعیَشُُ اْل

 ََجاِلَس ك ََ َجاُل َو َو َرأَیَت الن َِساَء یتَِّخْذَن اْل ا یتَِّخذَُها الر ِ ََ

 َِجاَل اْْلَْمَواَل َعلَى َُُروِجه ْم َو أَْعَطُوا الر ِ

ُجِل َو تَغَای َجالُ َو تُنُوََِس َِی الرَّ َر َعلَیِه الر ِ

 تََدُح بِِه الن َِساُء َْ نَا تُ َو َكاَن الز ِ

 ِْرأََِ تَُصانُِع َزْوَجَها َعلَى ن ََ َجاِل َو َرأَیَت اْل ََكاحِ الر ِ

 ِِْقِهنَّ یَُساِعُد الن َِساَء َعلَى َِسْ َو َرأَیَت أَْكثََر النَّاِس َو َخیَر بَیٍت َمن

 ََفَى بِِهنَّ  َو َرأَیَت ذََواِت اْْلَْرَحاِم یْنََكْحَن َو یَْكت
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 ُِجَل یَعیُر َعلَى إِتْیان  الن َِساِء َو َرأَیَت الرَّ

 ُِجَل یأُْكُل ِمْن َكْسب ْعلَُم ذَِلَك اْمَرأَتِِه ِمَن اْلَفُُجوِر یَو َرأَیَت الرَّ

َو یِِقیُم َعلَیِه 

 َْرأََِ تَِْقَهُر َزْوَجَها و ََ ُل َما ََل یْشتَِهیَو َرأَیَت اْل ََ َو تُْنَِفُق  تَْع

َعلَى َزْوِجَها

 َُجَل یََْكِری اْمَرأَتَهُ و لدَّنِی  َجاِریتَهُ َو یْرَضى بِاَو َرأَیَت الرَّ

ِمَن الطَّعَاِم َو الشََّراِب 

 َُهنَّ ِْلَْهِل اْلَُكَْفر َو َرأَیَت الن َِساَء یْبذُْلَن أَْنَفُس



سبب شناسی و راهکارهای پیشگیری و مقابله

عـوامـل 
و راهکارهای

اجتماعی خانوادگی فردی
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عوامل . ۱
معـنوی

 ضعف ايمان و دينداري
(عدم پايبندي مذهبی و ضعف معنويت)

ضعف وجدان اوتقی

ضعف تقوا و عفت ور ي

ضعف حیامداري

پوشش هاي نامناسب



عوامـل . ۲

روان شناختی

 وودمهارگريضعف در مهارت هاي

   و تجرفخ گرايیتنوع طلبیهیجان وواهی

طمع ور ي و عدم قناعت ور ي ياده وواهی  

 ايده آ گرايیمقايسخ گري و

 روافط عاطفی و جنسی گذشتختجارب

 ندهو يا اعتماد فخ نفس شکنعزت نفسضعف در

 روان شناوتیو اوتتالت شخصیتی

 ( وفافر ندانِ والدين فی)ترفیتیو آمادگی ژنتیکی



(تربیت فرزندان)عوامل خانوادگی ( ب

عواملغيرمستقيم(ب عواملمستقيم(الف

خانوادهدرنظارتکاهشسهلانگاری،/6

(  کاهش فرهنگ غيرت ورزي مثبت)

تربیتوکنترلدرتفریطوافراط/۷
(یتفاوتیتعصباتوسختگیریهایبیموردوبیمباالتیوب)

فرزندانکناردرمادرانحضورکاهش/۸

ازدواجموقعبهفراهمسازیعدم/۹

ضعفدرتربیتجنسیفرزندان/۱

ضعفدرمدیریتروابط/2

وجودناهنجاریهایتحریککنندة/3
جنسیدرخانواده

دانازانتقالمسئولیتتربیتفرزن/4
خانوادهبهجامعه

عدمحاکمیتارزشهایدینیدر/5
خانواده

پاسخگوییواطالعرسانی
مطالبالزم

آموزشخودمراقبتی

پرورشهویتجنسیتی

تعلیممقتضیاترشدی
..(بلوغو)

مهارتافزاییخودکنترلی

و...



   (عدم ارضاي کافی نیا هاي جنسی)نارضايتی جنسی

نارضايتی عاطفی و عدم امیمیت

گسست وانوادگی  تعارضات و ناسا گاري ها

کاهش حضور همسر

 انخانتقام جويو ( اقدام متقافل)فا تافیرفتارهاي

نسبت فخ وفاداري همسر فدفینی

 (.فاالخ سنی و )عدم رعايت الگوهاي انتخاب همسر ..

 عدم حفظ توا ن و کفويت در تداوم  ندگی
(نهايیيکی ا   وجین فخ ت... رشد شخصیتی  اجتماعی و )

۶۵۵ص



عوامل اجتماعی( ج

 گستر  فرهنگ فرهنگ عفا تضعیف  

فی تفاوتی اجتماعی لیبرالیسم جنسی و 

 اولوت گزينی همریط کار و ترصیل نامناسب و

روافطعادي سا يو تغییر ار   ها و قبح  دايی

 رسانخ ها و هر ه نگاري سايبريتهاجم:

ترريک و الگوفرداري غلط ا  ماهواره ها )

(و شبکخ هاي  اجتماعی مجا ي و اينترنتی



 تشکیل وانواده تضعیف فرهنگ

ا دواج هاي سفیدو ترويج وانخ هاي مجردي و 

ه ها فقدان فضاي اجتماعی مطلوب و سوءاستفاد

ا دواج موقع و مجدددر  مینخ 

اعتیاد  فقر   فیکاري و  ياده وواهی مالی

دوستان وسوسخ گر و افزايش واسطخ  گري

دلسو ي و کمک رسانی غیر حرفخ اي



نسیضعفدرآموزشوپرورشمسائلومفاهیممرتبطباامورج



عفت ورزی

کام یابی 

مطلوب

مصون سازی

:عفاف

خویشتنداری

:نکاح

ارضایمشروعجنسی



تدابیر حفاظتی اسالم 

 ونسازیمصاسالم در تدابير پيش گيرانه و مقابله اي خود به
.می اندیشد؛ و مصون سازي را در دو راه منحصر می کند

:رسول خدا

 در جهت خویشتن داري توانمندسازیدر واقع
از آلودگی هاي جنسیپاکیزگیو 



باالهامازاینچشماندازغنیاسالم،هدفگذاریهاواقدامات

درسهسطحپیشگیری،بهخصوصسطحاولپیشگیری،

:باالگوی

از طریق خویشتن داری ( احصان)مصون سازی »

«و ارضای مشروع و مطلوب نیازهای جنسی

وارائهراهکارهادرسهحوزةفردی،خانوادگیواجتماعی



نهادینهکردنعفتوزیوخودمهارگریجنسی
(66۹ص)فعالسازیقوایبازدارندهوهدایتکننده

تأمیننیازهایعاطفیوجنسیهمسر
تصحیحافکاربانگرشاصیلاسالمیوپلیدیزدایی

افزایشمهارتهایزناشویی

...(جزئی و : کلی؛   کالس: منبر)خروج از تابو و بیان درست در مناسبت های تبلیغی 



خودارتباطتوجیهبرايزنانومردانخیانتوبيوفاييداليل

داليلزنانبرايبيوفاييخودداليلمردانبرايخیانتخود

ی؛د  دگی و مت در  ندگی  ناشوي

ناهماهنگی و ناسا گاري فعالیت 
جنسی در رافطة  ناشويی؛

فاالة جغرافیايی و جدا فودن ا  
همسر فخ  مدت طوالنی؛

در تمايل فخ تجرفة هیجانات جنسی
رافطة جديد فا معشوقخ؛

تنوع طلبی؛

.عادت ماهیانخ و سردي  نان

وي احساس کمبود توجخ و مربت ا  س
شوهر؛

دن نبود هیچ گونخ گفت وگو و درک ش
ا  سوي همسر؛

عاشق شدن و رضايت عاطفی کخ ا  
رافطة جديد کسب می شود؛

فخ دنبا يک مونس فودن؛

ویانت شوهر؛

.اثبات جذافیت هاي جنسی وود



خ مگر آدم چند فار فخ  دنیا می آيد؟ اين حق من است تاجايی ک
می توانم  وو  فاشم؛

اين  ارتباط ها در روافط کاري  کامتً طبیعی است؛

اين ارتباط  فخ  قصد هم افزايی و مراودة عملی است؛

ده اين ارتباط  فا پاک دلی همراه است و فخ  قصد ا دواج در آين
اورت می پذيرد؛

شیده ما مثل وواهر و فرادر هستیم و اين ارتباط  فخ گناه االی ک
نخواهد شد؛

 رافطة پنهانی من  اجا ه می دهد فدون ا  هم پاشیدن کانون
من اين کار را فخ  واطر . وانواده ام  احتیاجاتم را فرطر  کنم

فچخ هايم می کنم؛

چیزي کخ همسرم ا  آن وبر ندارد  فخ طبع مشکلی فخ  وجود
.نمی آورد





هفتروشپیشگیری
ازانحرافاتجنسی،
هادیحسینخانی



؛  َاَلذُّ االشیاِء ُمباِضَعُة النَِّساِء

 َأْكَثَر َلَُْم َما َتَلذََّذ النَّاُس يفي الدُّْنَيا َو اْلآِخَرِة ِبَلذٍَّة

؛ ِمْن َلذَِّة النَِّساِء

ٍء ِمَن اْلَْنَِّة َأْشَهى َو ِإنَّ َأْهَل اْلَْنَِّة َما َيَتَلذَُّذوَن ِبَشْي

؛ ِعْنَدُهْم ِمَن النَِّكاحي الا َطَعاٍم َو الا َشَراٍب

.  23، ص 20؛  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 321، ص5کلینی، الکافی، ج . 





نه گفتن، حقِ تو است •
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