
  بهداشت زناشويي و مسائل جنسي از ديدگاه قرآن و طب

  مجيد دانشگر

  

  چكيده

أكيدات زيادي بر آيين همسرداري و زندگي از آنجايي كه در دين مبين اسالم ت

ها اعم از مسلمان و  انسان ي شده است، اما با اين حال هنوز تعداد بسياري اززناشوي

هاي زندگي  ترين بخش يكي از مهم. مسلمان با آيين همسرداري آشنايي ندارندغير

تواند به  اي كه آشنايي با آن مي باشد، رابطه مربوط به روابط جنسي زوجين مي زناشويي

توجهي به آن منجر به بروز  حل بسياري از مشكالت جسمي و روحي ختم گردد و بي

از اين رو پژوهشگر سعي دارد تا براي . هاي جسمي و روحي شود از بيماريبسياري 

زندگي  اثبات علمي بودن اعجاز قرآن به بررسي  نقش بهداشت در روابط جنسي

همچنين در پايان، اين مقاله بنابر . بپردازد) پزشكي( ي از ديدگاه قرآن و طبزناشوي

علمي به  بررسي  دگاهي كامالًمسائل ذكر شده در بخش روابط جنسي زوجين، با دي

  .پردازد باشد مي كه شامل زنا و لواط مي ،داليل نهي اكيد قرآن از فحشاء

  

  واژگان كليدي

 .قرآن، طب ؛روابط جنسي ؛بهداشت زناشويي ؛بهداشت فردي
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  بهداشت زناشويي و مسائل جنسي از ديدگاه قرآن و طب

بهداشت فردي در قرآن، به در اين بخش پس از اشاره كوتاهي به موضوع 

بررسي مبحث بهداشت زناشويي و مسائل جنسي خواهيم پرداخت؛ موضوعي كه 

توجهي به آن  ساز و پرمخاطره زندگي انسان است و بي يكي از امور مشكل

تواند بروز  دنبال دارد در حالي كه رهنمودهاي الهي مي هاي بسياري را به باري زيان

اين مسائل در دو زمينه مختلف به . برايش پيشگيري كنداين عوارض را به سادگي 

  :شود نحو زير مطرح مي

  .ر برخي از داليل علمي بهداشت آناول ـ منع آميزش با زنان حائض و ذك

  .دوم ـ تحريم و نهي اكيد قرآن از فحشاء يعني زنا و لواط

 49(» طيب«با يك بررسي همه جانبه در آيات قرآني، فراواني موارد دو لفظ 

هاي مختلف آنها كه هر مورد آن به نحوي در  با اشتقاق )مورد 31(و طهر ) مورد

تواند به روشني اهميت پاكي و پاكيزگي را به  يابد خود مي زندگي انسان نمود مي

ياي هاي دين و دنت سالم گويا شود و در تأمين نيازعنوان يك عامل موافق با فطر

بينيم در ديدگاه قرآن  حوي كه ميساز گردد به نانسان و حفظ سالمتش كار

اهميت پاكي چنان است كه به غير از پاكيزگان، لمس و دست زدن به كالم الهي 

ُرونَ  ال�: اند براي كسي جايز نبوده و ناپاكان از اين كار نهي شده ُه إِلَّا الُْمَطهَّ  �َيَمسُّ

اصلي گزينش هاي  هاي مختلف زندگي نيز يكي از ويژگي و در زمينه )79واقعه، (

: غذا لباس و مسكن كه مورد توجه قرآن قرار گرفته پاكي و نظافت است

گونه كه خداوند از همان آغاز بعثت، رسول اكرمش را پس از فراخواني به  همان

ْر َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ �: تكبير مقاوم ربوبي با بيان به پاكيزه بودن  )5و  4مدثر، ( �َوثَِياَبَك َفَطهِّ

هاي ظاهري و باطني او را نهي فرموده است تا وجود  و از ناپاكي لباسش امر

بينيم كه  در همين راستا نيز مي. مقدسش از هر نظر براي مردم اسوه احسنه باشد
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قرآن مقدمه اداي فريضه نماز يعني قرار گرفتن در برابر خداوند و سخن گفتن و 

ت كه اين خود به روشني نيايش او را منوط به داشتن وضو، غسل يا تيمم كرده اس

تواند نقشي مؤثر در امر تامين نظافت و بهداشت فردي انسان داشته و عالوه بر  مي

گونه كه در  همان .جنبه عبادي و معنويش در حفظ سالمت او نيز كارساز باشد

ْن َحَرٍج َولَـِكن ُيِريُد لُِيَطهَّ �انتهاي آيه  َركُْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم لََعلَُّكْم  َما ُيِريُد اللُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

: مردم را متوجه نتيجه و هدف آن كرده و فرموده است ،)6مائده، ( �َتْشُكُرونَ 

خواهد شما را پاكيزه  خواهد براي شما دشواري قرار دهد بلكه مي خداوند نمي«

در اين گذر اگر  و» .بدارد و نعمتش را بر شما تمام كند باشد كه سپاس بگذاريد

امر استحباب مسواك زدن قبل از وضو و استنشاق آب را نيز به عنوان مقدمه اين 

بينيم اجراي اين برنامه به  كار واجب در نظر بگيريم صرف نظر از بعد عباديش مي

تواند به ميزان گسترده و  دفعات پنج يا حداقل سه بار در شبانه روز چگونه مي

مين نمايد و ضمن اين فريضه عبادي دهان را تأ فراگيري بهداشت جسمي و

دار، مردم را از نعمت سالمت جسماني نيز برخوردار كند و اين در حالي است  نظام

كه در اسالم ضرورت غسل يا شستن تمام بدن چه به صورت واجب يا مستحب 

براي زن و مرد بسيار مورد تأكيد بوده و به عنوان يك عبادت در آيات مختلف 

هاي عبادي فريضه  و امروز عالوه بر جنبه )6و مائده  222بقره، ( شده است توصيه

هاي اعصاب  بهداشتي و فوائد بسيار آن از جمله تحريك رشته غسل، از نظر

خودكار و ارادي، تأمين سالمت پوست، بهبود وضعيت جريان خون، باز شدن 

هاي  سيستم منافذ عرق، بهبود تنفس پوستي، تعريق و برقراري نظام هماهنگ

  .مختلف بدن بر هيچ صاحب نظري پوشيده نيست
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  شت زناشويي و مسائل جنسي در قرآنبهدا .1

هاي قرآني بينيم كه دستورات و رهنمود اما در مورد بهداشت مسائل جنسي مي

به ده از عوارض زيان بار تجاوزگران ساز و پيشگيرن بسيار غني، اعجازآميز، سالم

باشد ولي در اين جا به علت  آيات در اين زمينه بسيار مياين مسائل است و گرچه 

  .شود رعايت هماهنگي با ديگر مسائل فقط به برخي از آنها اشاره مي

  :گيري و منع مباشرت با زنان حائض اول كناره

دين اسالم برخورد با زنان مبتال به عادت ماهانه را در حدي منطقي و معتدل 

: خوانيم كه چون در سوره بقره مي. داده استبراي مسلمانان مورد توجه قرار 
ْرَن َوَيْسأَلُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أًَذى َفاْعَتِزلُواْ النَِّساء ِفي الَْمِحيِض َولاَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهرْ � َذا َتَطهَّ َن َفٕاِ

ِرينَ َفأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَركُُم اللُّه إِنَّ اللَّه ُيِحبُّ ال ابِيَن َوُيِحبُّ الُْمَتَطهِّ و از تو درباره  )222بقره، ( �تَّوَّ

پرسند بگو آن مايه رنج است پس در مدت حيض از زنان كناره بگيريد  حيض مي

) غسل كردند و( و با آنان نزديكي نكنيد تا پاك شوند و چون پاكيزه شدند

خواهان  كه خداوند آمرزشآنگونه كه خداوند به شما فرموده است با آنان بياميزيد 

الزم به ذكر است كه چون براي اين آيه در تفاسير . و پاكيزگان را دوست دارد

 .موجود، مسائل علمي و علل هورموني اين پديده طبيعي به خوبي بيان نشده است

شود تا از  لذا در اين جا قسمتي كوتاه از نكات اصلي آن ذكر مي )1382اصفهاني، (

  .ه موضوع توجه نسبي شده باشدديدگاه طبي نيز ب

از نظر علمي اگر بخواهيم مروري بسيار سطحي نسبت به قاعدگي يا مسأله حيض 

هورموني  داشته باشيم بايد ابتدا نگاهي گذرا به مقدمات فيزيولوژي عصبي و

ها موادي هستند كه از غدد مترشّحه  دانيم هورمون مي. فكنيمدستگاه تناسلي زنانه بي

هاي مختلف و خاصي را  شوند تا واكنش داخل جريان خون ترشّح ميريز به  درون

ها و مجموعه  به همين نحو نرون. در نواحي دور از محل ترشّح خود ايجاد كنند
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گيرند كه ضمن انتقال  اي را دربر مي اعصاب نيز ساختارهاي بسيار ظريف و پيچيده

كنند تا  عروقي ترشّح ميهاي عصبي موادي را نيز به داخل سيستم  تحريكات و پيام

ها عملكردهاي خاصي را موجب شوند لذا دو سيستم فوق ارتباط  مانند هورمون

هاي مختلف از جمله سيكل قاعدگي به طريق  نزديكي به رحم داشته و در زمينه

هاي سيستم اعصاب  يا بازخور هورموني بر روي بافت عصبي نحوه واكنش 1فيدبك

طور كلي در فيزيولوژي قاعدگي از سه  به )1981بيكر، ( .نمايند مركزي را تنظيم مي

توان نام  انداز اين امر به ترتيب زير مي ريز به عنوان محورهاي اصلي راه غده درون

  :برد

اين غده را بايد از نظر تشريحي سيستم عصبي آغازگر امر  :ـ هيپوتاالموس1

قرار داشته و  اين غده مجموعه ساختاري است كه در قاعده مغز. دانست قاعدگي

ضمن ارتباط زيادي كه با ساير نواحي مغز دارد با غده مهم ديگري به نام هيپوفيز 

توان محرك و  هيپوتاالموس را كه مي. به نحو دو سويه يا فيدبك در ارتباط است

هاي هيپوفيز دانست با تراوش هورمون آزادكننده  منشاء توليد تمام هورمون

شده و به اين   FSHو LHرشّح آنها يعني موجب ت) RGH(ها  گنادوتروپين

ها و دستگاه توليد مثل زنانه  ترتيب دخالت هيپوفيز را در امر فعال شدن تخمدان

  )1981بيكر، ( .نمايد اعمال و تنظيم مي

ريزي زنانه، غده  دهي سيكل خون دومين غده مؤثر در جريان :ـ هيپوفيز2

مياني و خلفي است كه قسمت اين غده داراي سه قسمت قدامي، . هيپوفيز است

اي از هيپوتاالموس بوده و از نظر ساختماني بخش عصبي هيپوفيز  خلفي آن استطاله

ها است  دهد و داراي دو نوع هورمون محرك براي ترشّحات تخمدان را تشكيل مي

باشد و به  هاي فوليكولر مي كه يكي از آنها مربوط به ترشّح فوليكولين از قسمت
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موسوم است و ديگري مربوط به ترشّح  FSHرك فوليكول يا نام هورمون مح

  .نامند مي LHهورمون مربوط به جسم زرد بوده كه آن را هورمون 

سومين عضو شاخص و اساسي در ساختمان خلقتي زن كه در حد  2:ها ـ تخمدان3

طور قرينه  ها به تخمدان. باشد مي ها دار اساس جنسيت اوست تخمدان محوري عهده

در طرفي از قاعده رحم درحفره تخمداني قرار دارند كه از بدو تولد در هر يك 

ساختمان بافت استرومايي متراكم و زيركپسولي آن تعداد زيادي فوليكول اوليه 

ها يا  ها از اعقاب اووسيت اين سلول. هاي سلولي وجود دارد صورت مجموعه به

ميليون  2ـ1تر، به تعداد هاي جنسي اوليه بوده كه در زمان والدت نوزاد دخ سلول

يابد و در  هزار كاهش مي 300مانند و تا زمان بلوغ رقم آنها به  در تخمدان باقي مي

ها در  رسند اين سلول گذاري مي عدد آنها به مرحله تخمك 500تا  400نهايت 

انسان پس از تولد، ديگر تقسيم ميتوزي نداشته و وارد مرحله استراحت ديپلوتن 

مانند و  گذاري در همين مرحله باقي مي شوند و تا زمان تخمك ميتقسيم ميتوزي 

سلول گرانولوزا اووگوني يا تخمك را  10تا  8صورت يك اليه متشكل از  به

فوليكول از  15تا  12به اين ترتيب در آغاز هر سيكل تعداد . كنند احاطه مي

بزرگ هاي اوليه زيركپسولي كه هر يك داراي تخمكي نارس هستند  فوليكول

ها در  در انسان يكي از فوليكول. كنند اي در اطراف تخمك ايجاد مي شده و حفره

ها حوالي روز ششم سيكل قاعدگي شروع به رشد سريع كرده و به  يكي از تخمدان

گردند  هاي ديگر پژمرده و خاموش مي شود و فوليكول فوليكول غالب تبديل مي

رشّح استروژن درون خودش به عنوان كه شايد توانايي فوليكول غالب مربوط به ت

  .ها بوده باشد عاملي براي پيروزي او بر ديگر فوليكول

افتد  شود و تخمك به درون حفره شكمي مي فوليكول موفق، اتساع يافته پاره مي

اي  وسيله زوائد شرابه اين تخم به. گويند گذاري مي و اين جريان را فرآيند تخمك
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گردد كه اگر  روز به داخل رحم منتقل مي 5تا  3 لوله رحمي برداشته شده پس از

سيكل . شود باروري صورت نگيرد تخمك پالسيده از طريق واژن خارج مي

توان براساس عضو درگير عمل، به دو بخش سيكل  قاعدگي طبيعي را در انسان مي

توان در دو مرحله  سيكل تخمداني را نيز مي. سيكل رحمي تقسيم كرد تخمداني و

گونه كه سيكل رحمي نيز شامل دو مرحله  و لوتئال بررسي نمود همان فوليكولر

ص  1978جوركوفسكي، ( شود، پروليفراتيو يا رويشي و ترشّحي يا ريزشي مي

. هاي ويژه تنها به نام آنها اكتفا مي شود كه در اينجا به علت محدوديت )156ـ164

 قاعدگياما از نظر بهداشتي با مروري اجمالي به وضعيت دستگاه زنانه در جريان 

نوري، ( توان حكمت بهداشتي منع آميزش با زنان حائض را دريافت به روشني مي

  :به اين معنا كه  )85ـ93، ص 2007ربكا كالرك، ) (362ـ370، ص 1995

وسيله  بينيم محيط داخلي مهبل به مي قاعدگيطبيعي و زمان غير ـ در شرايط1

ناپذير است و به علت باال بودن مقدار  ترشّحات مخاطي نرم و تا حد زيادي آسيب

استروژن و وجود اسيد الكتيك اين محيط وضعيت اسيدي داشته و در نتيجه رشد 

  .كند و تكثير ميكروبي را مشكل مي

ر كاهش استروژن و پروژسترون و به علت ريزش اث بر قاعدگيـ در مرحله 2

پذير شدن آن امكان رشد و تكثير ميكروب در اين  بافت مخاطي رحم و آسيب

در  نزديكيباشد لذا  قسمت فراهم بوده و براي ابتالء به عفونت، محيط مناسبي مي

  .ساز آلودگي و ابتالء به عفونت شود تواند زمينه اين دوره مي

هاي جنسي  وضعيت التهابي درون مهبل و كاهش هورمون قاعدگيـ در زمان 3

موجب انقباض عضالت اين ناحيه شده و حالت شلي اين عضالت كه سبب 

يابد و  شود كاهش مي درد بودن عمل مقاربت در وضعيت عادي مي سهولت و بي

  .ناخوشايند خواهد بود ، در اين مرحله براي زن دردناك و»نزديكي«در نتيجه، 
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محيط   PHهاي جنسي موجب كاهش ترشّحات مهبلي شده، هورمونـ كاهش 4

كند و در نتيجه اگر  داخلي آن را كه در شرايط عادي حالت اسيدي دارد قليايي مي

در اين وضعيت مقاربتي صورت گيرد امكان عبور و رشد ميكروب از واژن 

  .يابد افزايش مي

 قاعدگيمرحله ـ چون استروژن محك مهمي براي ميل جنسي زن است و در 5

يابد لذاتمايل زن نيز از نظر رواني و فيزيولوژي به  ميزان آن در خون كاهش مي

شود و آن را براي خود امري نامطلوب  مقاربت خيلي كم و حتي با تنفر همراه مي

بينيم كه خداوند نيز مردان را مورد خطاب قرار داده و آنها را از  داند لذا مي مي

ده است كه در غير اين صورت به علت، ناهماهنگي و نزديكي با زنان منع كر

باري را براي دو طرف  آمدهاي عاطفي زيان ميلي زن گاهي ممكن است پي بي

  3.ايجاد كند

دستگاه تناسلي زن دچار احتقان عروقي است لذا  قاعدگيـ چون در مرحله 6

  .ريزي ماهانه را نيز افزايش دهد تواند ميزان خون مقاربت مي

باشد لذا  ريزي كثيف و بدبو مي ع قاعدگي محل مقاربت به علت خونـ در موق7

  .آيند خواهد شد تماس جنسي از نظر رواني نيز براي هر دو ناخوش

ـ عالوه بر اين مشكالت فيزيولوژيكي، تقويت نفس و صبوري مرد نسبت به 8

  .باشد هاي اين امر مي اطفاء شهوات خود نيز يكي ديگر از حكمت

توان گفت كه مسائل و عوارض مذكور را بايد بخشي از  مسلماً ميبا اين همه 

چون ممكن است در اين . اسرار اين دستور دانست و نه علت غائي و تمامي آن

بينيم كه  مورد مصالح يا مفاسد ديگري نيز وجود داشته باشد لذا در اين مرحله مي

منع شده است و حتي ناپذير مثل نماز و روزه براي زنان حائض  هاي تعطيلي عبادت

 .با غسل تطهير كنند نماز آنها باطل خواهد بود اگر آنها براي هر نماز بدن خود را
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چگونه با  )222بقره، ( بينيم كه در آيه مربوطه به حيض بنابراين مي )امام خميني(

ترين رهنمود ها به مردم  ترين، بهداشتي ترين، علمي توجه به تمام ابعاد قضيه جامع

است و ضمناً بر همه رفتارها يا برخوردهاي افراط و تفريطي كه در اقوام  داده شده

به  .و اعصار مختلف قبل از اسالم در اين زمينه جاري بوده مهر باطل زده است

نحوي كه نه طرد زنان حائض و دوري مطلق از آنان را كه در قوم يهود و برخي 

توجهي مسيحيان را نسبت  بيشمرده و نه  از اعراب زمان جاهليت معمول بود جايز

اساس يك زنان را مجاز دانسته است بلكه برله و آميزش آنها با اين أبه اين مس

منطق معتدل و معقول مسلمانان را در اين مورد پاسخگو شده است به نحوي كه 

اگر از ديدگاه علمي و اخالقي مفاد اين آيه را منصفانه بررسي كنيم آن را 

تواند براي حفظ بهداشت و سالمت جسم  يابيم كه مي ب ميجانبه مناس دستوري همه

  .و روان مرد و زن مؤثر و كارساز باشد

  

  شود نهي اكيد قرآن از فحشاء كه شامل زنا و لواط مي .2

 32طور مستقيم و از مقابل هدف قرار داده است آيه  اي كه زنا را به اولين آيه

 �يلابِ اء سَ و سَ  ةشَ احِ فَ  وا الزني انه كانَ بُ قرَ لا تَ و �: فرمايد باشد كه خداوند مي سوره اسراء مي

بينيم  در اين آيه كوتاه مي. و به زنا نزديك نشويد كه آن ناشايسته و ناپسند است

يا نهي » �
	����� � ��«كه خداوند حداقل به سه نكته انسان را رهنمون شده است؛ اول 

شود و ابتدا  مقدماتي شروع مياز نزديك شدن به اين عمل است چون زنا هميشه با 

تدريج انسان را مايل به عمل و  هاي فريبنده آن در ذهن خطور كرده به تصور جاذبه

كه بيانگر عظمت و آشكاري » فاحشه«دوم تعبير . كند گرفتاري و آلودگي مي

تواند  نيز مبين آن است كه اين كار مي» ����� ��� ��«اين گناه است و سوم عبارت 
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 .باري را به دنبال داشته و راه مفاسد ديگري را هم براي انسان بگشايد انعوارض زي

  )اهللا مكارم شيرازي آيت(
اي ديگر كه مسئله زنا را نه از روبرو  بلكه از پشت نشانه رفته است و در آن  آيه

زناكاران را از زمره بندگان خدا خارج كرده و درخور مجازات دانسته چنين 

َم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوَلا َوالَّ �: فرمايد كه مي ِذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوَلا َيْقُتلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

و كساني در جنب خداوند خداي ديگري را  )68فرقان، ( �َيْزنُوَن َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق أََثاًما

را حرام كرده جز به حق ) كشتنش(پرستند و هيچ كس را كه خداوند  نمي

كه . گناه خواهد ديد) عقوبت(كنند و هر كس چنين كند  كشند و زنا نمي نمي

... را پاكدامني و» عباد الرحمن«چون در آيات قبل از اين آيه از جمله صفات 

دامن بندگان خدا را از ) زنا(برده بوده لذا در اين آيه با مشخص كردن آلودگي 

  .شمارد اك ميلوث اين گناه پ

اي كه در مورد برخورد با امر زنا و زناكاري نازل شد و مفسران  سومين آيه

باشد كه خداوند در  سوره ممتنحه مي 12اند آيه  نزول آن را روز فتح مكه نوشته

يِْعَنَك َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إَِذا َجاءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَبا�: فرمايد مي )ص(اين آيه خطاب به پيامبر اكرم 

اي پيامبر چون زنان  �...َعَلى أَن لَّا ُيْشِرْكَن بِاللَِّه َشْيًئا َوَلا َيْسِرْقَن َوَلا َيْزنِيَن َوَلا َيْقُتْلَن أَْوَلاَدُهنَّ 

مومن به نزدت آمدند كه با تو بيعت كنند آنهايي كه براي خدا شريكي نياورند و 

را از راه بهتان به دست نياورند كه دزدي نكنند و فرزندانشان را نكشند و فرزندي 

نسبت آن را به دست و پاي خويش دهند و در كار خيري از تو نافرماني نكنند 

پس با آنان بيعت كن و برايشان از خداوند آمرزش بخواه چرا كه خداوند آمرزنده 

عنوان يك پيمان اجتماعي از  بينيم زنا نكردن به كه در اين آيه مي. مهربان است

روط الزم براي بيعت شمرده شده است و نهي از زناكاري را از جنبه فردي جمله ش

  .فراتر برده و در حد يك تعهد اجتماعي قرار داده است
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سوره نور برخورد جدي و قاطعانه با زناكاران را به  3و  2هاي  باالخره در آيه

گونه كرده و اجراي آن را به دور از هرصورت حكم مجازات عامالن آن صادر 

منظور عبرت مردم انجام حكم را در مالء عام و  فتي الزم شمرده و بهاحساس و رأ

ْنُهَما ِمَئَة �: منان واجب كرده استمؤدر حضور جمعي از  انِي فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد مِّ انَِيُة َوالزَّ الزَّ
َن َجْلَدٍة َوَلا َتأُْخْذكُم بِِهَما َرأَْفٌة ِفي ِديِن اللَِّه إِن كُنُتْم تُ  ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اْلآِخِر َولَْيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة مِّ

َم َذلِ * الُْمْؤِمنِيَن  انَِيُة َلا َينِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ انِي َلا َينِكُح إلَّا َزانَِيًة أَْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ َك َعَلى الزَّ
مرد زناكار را به هر يك از آنان يكصد تازيانه بزنيد و اگر به زن و  �الُْمْؤِمنِينَ 

ها دچار ترحم نشويد و خداوند و روز بازپسين ايمان داريد در دين الهي در حق آن

مرد زناكار نبايد جز . منان در صحنه عذاب كشيدن آنان حاضر باشندگروهي از مؤ

 .نان حرام گرديده استممشرك ازدواج كند و اين كار بر مؤ با زن زناكار يا زن
  )اي الهي قمشه(

بديهي است زشتي زنا نياز به بحث و بيان ندارد چون از نظر اخالقي حيثيت 

 كند و از نظر مندي است دچار آسيب و زوال مي انسان را كه مستلزم نظم و قانون

ساز ابتالء و  شكند و از نظر بهداشتي زمينه اجتماعي حرمت و قداست خانواده را مي

دار و شايع آن سوزاك  هاي آميزشي خواهد شد كه انواع سابقه دگي به بيماريآلو

شود و  هاي غيرشايع ديگري نيز گاه و بيگاه بر آن مزيد مي و سفليس بوده و گونه

بيماري يا . نها رخ نموده استترين آ به عنوان پرمخاطره 4»ايدز«اخيراً عارضه 

گذشته است ولي ارقام فزاينده موارد ي كه گرچه كمتر از ربع قرن از بروزش نبالي

هاي  ثمر بودن تالش اي آن دليلي است در بي ابتالء و گسترش روزافزون منطقه

جانبه طبي براي كنترل دامنه پيشرفتش چون اين كوشش، تاكنون به جايي  همه

ثر آن عاجز مانده است در حالي كه ؤنرسيده و دانش طب نيز در برابر درمان م

بروز چنين عوارضي » بهداشت اوليه«رهنمودهاي قرآني چگونه از طريق بينيم  مي

  .را پيشگيري كرده است
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  :اين دستورات شامل مسائل زير است

توجه و تأكيد به وجوب حجاب براي زنان؛ كه خداوند آن را در آيات ) الف

يُّ قُل َيا أَيَُّها النَّبِ � :فرمايد مختلف يادآور شده است از جمله در سوره احزاب مي

َْٔزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساء الُْمْؤِمنِيَن ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجَلابِيبِِهنَّ  اي پيامبر به  )59احزاب، ( �...لِّا

َولَْيْضِرْبَن � يا. هاي خود را فروتر گيرند بگو پوششدخترانت و زنان همسرانت، 

هايشان را بر گريبان بيندازند  و زنان روسري �...يَنَتُهنَّ بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوبِِهنَّ َوَلا ُيْبِديَن زِ 

َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج الَْجاِهلِيَِّة ... �و يا در آيه  )31نور، ( و زينت خويش را آشكار نسازند

ُٔولَى نمايي  نمايي زمان جاهليت پيشين زينت و مانند زينت: فرمايد مي )33احزاب، ( �اْلا

پس در  �فلا تخضعن بالقول�: فرمايد نيز مي) احزاب( اين سوره 32در آيه . نكنند

َوقُل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن �: فرمايد سوره نور مي 31و در آيه . سخن نرمي نكنيد

و به زنان مؤمنه بگو ديدگانشان را فرو گذارند به اين ترتيب حجاب  �أَْبَصارِِهنَّ 

دار و كيفيت نگاه و  پوشش جسماني ضابطه اسالمي زنان را بايد لزوم رعايت در

ها، تحريك غرايز نحوي كه ضمن پرورش حياي فطري آن رفتار آنان دانست به

  .مردان را نيز مانع شود

 29نهي مردان و زنان از نگاه غرض آلود و شهواني به نامحرمان كه در آيه ) ب

  )م شيرازياهللا مكار آيت( .سوره نور به تفضيل به آن اشاره شده است 30و 

...) سوره روم و 21(فراخواني به امر ازدواج كه در بعضي از آيات قرآن ) ج

مائده  5بقره و  221آمده است و بايد براساس سنخيت در ايمان و اخالق در آيات 

 )روضة اليقين( �المومنون بعضهم اكفاء بعض�: فرمود )ع( و يا كفائت كه امام صادق

در اسالم «: فرمايد مي )ص(صورت گيرد و نسبت به ضرورت آن نيز پيامبر اسالم 

چون تشكيل خانواده ) روضة اليقين( »تر از ازدواج نيست هيچ بنياني نزد خدا محبوب

بيني،  پذير بود هر بنا كه مي  خلل«: به قول حافظ بناي محبت و ايجاد نسل است و
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و در تسهيل انجام آن نيز خداوند به » مگر بناي محبت كه خالي از خلل است

مسلماناني كه تمكن مالي و معنوي دارند امر كرده است تا امكانات ازدواج زنان و 

نياز  مردان مجرد را فراهم كنند و خداوند تهي دستان آنان را با بخشش خود بي

 خواهد كرد و باالخره به مسلماناني هم كه قادر به ازدواج نيستند توصيه به رعايت

حفظ عفاف و پاكدامني شده است تا اين كه خداوند با فضل خود براي آنها 

يابند  و كساني كه امكانات زناشويي نمي«: نيازي فراهم سازد گشايشي و بي

  )33نور، ( .»پاكدامني ورزند تا اين كه خداوند از بخشش خود توانگرشان سازد

موضوعي است كه امروزه يكي از  5بازي ترين نوع فحشاء يا همجنس اما زشت

بروز كرده هر چند اين بيماري هم » ايدز«بارش به صورت بيماري  عوارض زيان

بازي هم يكي  شود ولي همجنس از راه تماس جنسي با زنان و هم مردان منتقل مي

كه به اثبات رسيده است و به  6باشد هاي بروز اين بيماري در اشخاص مي از راه

و تهديدكننده سالمت مردم جهان، مورد توجه محافل  عنوان مرضي مسري

بهداشتي قرار گرفته است در حالي كه بيش از چهارده قرن پيش قرآن با برخورد 

اش سرنوشت قوم مبتال با آن را براي عبرت  بسيار تند و شيوه درماني بنيادي

يز و ن: فرمايد طور كه خداوند در قرآن كريم مي همان. آيندگان نقل كرده است

لوط را فرستاديم كه به قومش گفت آيا ديده و دانسته مرتكب عمل ناشايستي 

آميزيد آري شما قوم  آيا شما از روي شهوت با مردان به جاي زنان مي* شويد  مي

همين معنا را به  سوره اعراف تقريباً 81و  80ر آيه سپس د )55و  54 ،نمل( .نادانيد

بينيم كه آنها را به علت خارج شدن از  مي عنوان انذاري از لوط پيامبر بر قومش

گرايي به سختي نكوهش  گذار عمل زشت همجنس دايره فطرت انساني و بدعت

بينيم كه لوط  همچنين آياتي مي. كرده و افرادي مسرف و منحرف خوانده است

سابقه و ناشايست پيĤمد  پيامبر با ذكر يكي از اثرات زيانبار اجتماعي اين عمل بي
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آن را كه گسستگي در جريان توليد نسل و پيوندهاي طبيعي است برايشان ناهنجار 

بريد و  آميزيد و راه پيوند طبيعي را مي آيا شما با مردان مي: فرمايد بازگو كرده مي

و باز هم در آيات  )29و  28 ،عنكبوت( شويد كاري مي در محفلتان مرتكب زشت

ر با انگيزش عواطف و بيدار خوانيم كه لوط پيامب سوره شعراء مي 166و  165

آيا از ميان مردم جهان : كند كه كردن فطرت طبيعي قوم خود آنها را يادآوري مي

آميزيد و همسرانتان را كه پروردگار براي شما آفريده است رها  با مردان مي

سوره هود براي نشان  77و در آيه . كنيد، شما واقعاً قومي تجاوزكار هستيد مي

اي از صحنه  و دلبستگي آنان به عمل زشت خود به ذكر شمهدادن شدت عالقه 

هاي حضرت لوط با قوم تجاوزكارش  آمدن فرشتگان عذاب و كنش و واكنش

پرداخته و رفتار آنان را بيشتر به نمود آورده است و آنان را مستوجب عذابي كه 

سوره  37تا  32عذابي كه در آيات . در حد زشتي اعمالشان بوده دانسته است

بازي از قوم  ذاريات به آن اشاره شده است كه چگونه بر سر هر مسرف همجنس

كند و همين معنا به  آيد و او را هالك مي دار فرود مي اي نشان لوط سنگواره

لوط قومش را از  :آمده است كه سوره قمر 39تا  33تفصيل بيشتر در آيات 

هشدارها سركشي كرده مجازات خداوند هشدار داده بود ولي آنها در برابر اين 

خواستند از مهمانان او كام برگيرند لذا خداوند به غير از خاندان لوط آنان را در  مي

معرض شنبادي تند قرار داد تا آنها را نابينا ساخته و بامدادي پگاه آنها را فرو 

َتَماَرْوا بِالنُُّذرِ َولََقْد أَنَذَرُهم َبْطَشَتَنا فَ � گرفت باشد تا نتيجه هشدارها و عذاب الهي را بچشد

  )37و  36 ،قمر(. �َولََقْد َراَوُدوُه َعن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا أَْعُيَنُهْم َفُذوقُوا َعَذابِي َونُُذرِ 
عنوان بروز  هاي جديد علمي به بينيم كه آنچه را امروز پژوهش به اين ترتيب مي

وار رواني هاي مقاربتي شناخته است و پيĤمدهاي ناگ عوارض مختلف بيماري

 رفتاري و اجتماعي آن را همراه با آسيب زدن به قداست و حرمت كانون
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و » ايدز«عنوان يكي از علل مهم بيماري  به خانوادگي نشان داده است و اخيراً

. اش را نيز به نحو مستمند ثابت كرده است گسترش روزافزون ميزان بروز دنيايي

رهنمودهاي تشريعي خود را  )7تا  5آيات ( منونؤخداوند ضمن آياتي از سوره م

پيشگيري «صورت  متناسب با سرشت تكويني انسان يادآوري فرموده است و به

آنجا . راه درست برخورداري مردم را از مسائل جنسي برايشان نمايانده است» اوليه

فرمايد اينها كساني  كند و مي منان رستگار را ذكر ميؤها و صفات م كه ويژگي

ورزند مگر در مورد همسران خود يا ملك يمينشان كه در  پاكدامني ميهستند كه 

اين صورت نكوهيده نيستند پس هر كس كه از اين فراتر رود تجاوزكار است و 

ر هاي افراد نمازگزا ج همين معنا را از جمله ويژگياسوره معر 31تا 29در آيات 

رشاد كرده است و راه مين بهداشت مسائل جنسي اخوانده و مسلمانان را در راه تأ

پيشگيري از عوارض پرمخاطره ارضاي نامشروع اين نياز غريزي را به انسان نشان 

 2002گزارش جهاني سالمت سال «همان موضوعي كه در . داده است

عنوان  به» 7

وزني اطفال، در شمار  عارضه روابط جنسي غيرايمن ناميده شده است و بعد از كم

ده خطر يعني آنچه كه احتمال پيĤمد نامطلوب براي دومين عامل از ده عامل عم

درصد علت  99هاي تحقيقي جديد نيز حدود  انسان دارد قرار گرفته است و بررسي

را به همين روابط جنسي غيرايمن » ايدز«هاي نقص ايمني انساني يا  بروز بيماري

ت در ميليون فرد مبتال به اين عفون 40مربوط دانسته است و هم اكنون بيش از 

نحوي كه در  جهان گزارش شده و روند آن نيز به سرعت در حال افزايش است به

ميليون مرگ در اثر روابط جنسي غيرايمن در تمام دنيا ثبت  9/2حدود  2001سال 

ها از ابتالء  گرفتارند تا مدت» ايدز«چون اكثر افرادي كه به ويروس  8.شده است

جه از طريق روابط جنسي ناايمن به خود به اين عفونت آگاه نبوده و در نتي
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درصد  94تا  كه رقم آن را فعالًطور  همان. كنند گسترش انتقال بيماري كمك مي

  9.اند در آمريكاي مركزي معمول روابط جنسي نامشروع گزارش كرده
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  نتيجه

ملموس خواهد  با بررسي و تفكر در مورد تمام مباحث ذكر شده اين نكته كامالً

علمي كه در  بود كه قرآن كريم عالوه بر بعد الهي بودنش كتابي است كامالًٌ

توان عظمت خالق هستي را مشاهده كرد، كتابي مقدس كه با  گوشه گوشه آن مي

اين تحقيق .دهد ذكر تمام ابعاد زندگي انسان، جاده سعادت حقيقي را به او نشان مي

پزشكي، آن هم با  ئل جنسي در دو بعد قرآني ـبا بررسي بهداشت زناشويي و مسا

، و ...هايي چون نور، احزاب، عنكبوت، نساء و گيري از قصص قرآني و سوره بهره

سعي علوم پزشكي روز و با استفاده از كتب التين و داخلي مرتبط  با استفاده از

ين تر كيدات قرآن كريم و اثبات حقانيت آن را پيرامون يكي از مهمنمود تا  تأ

كه تمامي كشفيات حال حاضر بشر پيرامون  مسائل زندگي بشر نشان دهد؛ چرا

مسئله زناشويي و هزاران مسئله ديگر، در هزار و چهارصدسال پيش نازل گرديد و 

  :نتيجه علمي و كلي اين تحقيق چنين است .تا به حال باقي مانده است

شريفه قرآن كريم و  مقاربت با زنان در دوران قاعدگي، با استناد به آيات -

در اين مقاله بررسي شد و به  شناختي كه تماماً هاي علوم پزشكي و روان بررسي

نهي  علت به همراه داشتن مسائل و مشكالت جسمي و روحي متعدد، كامالً

  .شود مي

بازي نيز براساس مخالفت دين اسالم و همچنين آمارها و  مسئله همجنس -

ها و  پيرامون مشكل 10هاي سازمان ملل گزارشهاي علمي معتبر همچون  گزارش

شناختي،  هاي رواني و جسمي، و همچنين با تكيه بر دانش پزشكي و روان بيماري

  .باشد امري ناپسند و نادرست مي كامالً
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توان چنين بيان كرد كه علمي بودن اعجاز قرآن كريم نيز به تنهايي  در پايان مي

 دين مبين اسالم و حقانيت پيامبر اعظم ترين دليل بر كامل و جامع بودن محكم

  .باشد مي) ص(
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 ها نوشت پي

1- Feedback 
2- Ovaries 

 .هاي بيشتري بايد به زوجين،  بويژه مردان داده شود در اين قسمت آموزش ـ3
4- HIV: Human Immunodeficiency Virus 

5- Homogeneous 

فرد آلوده به ويروس ايدز، چه مرد و چه زن به طرق مختلف مي تواند فرد ديگري را آلوده كند،  ـ6
بنابراين ممكن است از راه . قابل انتقال است) مادر( بيماري مذكور از راه خون، تماس جنسي،جفت

  .، خون آلوده نيز منتقل گرددوسايل آلوده دندانپزشكي، تزريق
7- UN Reports, Aids, 2002 AD 

8- National Association of People with AIDS (NAPA), Archives 2001 
9- Uniting the world against AIDS, PDF, www.unaids.org 
10- Uniting the world against AIDS & UN Reports, Aids 2000-2007 
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