
 
  نقش نارضایتی جنسی در اختالفات زناشویی

 *استادیمجید  والمسلمین االسالم حجت 

 ه اشار

تری  و  نهاد جامعـه بشـری اسـت کـه زیربنـایی تری  مهمو  تری  خانواده کوچک
واده افـراد جامعـه در خـان کـه آنجا ازدهد.  اولی  نهاد هر اجتماعی را تشکی  می

ای سـالم  یابند، خانواده بیشتری  تمثیر را در جامعـه دارد  لـذا جامعـه پرورش می
 9هایی سالم برخوردار باشد. است که از خانواده

 بیـت خانواده دارای جایگاه مهمی در اسالم است. طبق آیات و روایـات اه 
 اند از: اهدا  تشکی  خانواده عبارت

 الف. آرامش روانی همسران 

نأ  آیاِتِه  ِمنأ  َو »
َ
ُفِسُکمأ  ِمنأ  َلُکمأ  َخَلَق  أ نأ

َ
واجا   أ زأ

َ
ُکُنوا أ ة   َبیـَنُکمأ  َجَعـَل  َو  ِإَلیهـا ِلَتسأ  َو  َمـَود 

َمة   م   آلیات   ذِلَ   فی ِإن   َرحأ ُروَن  ِلَقوأ خودتـان جنس های او اینکه از    و از نشانهیَتَفک 
ان دوسـتی و رحمـت نهـاد. و میانت ها آرام گیرید همسرانی برای شما آفرید تا بدان

 2.«ی استهای اندیشند قطعاه نشانه در ای  )نعمت( برای مردمی که می
                                                                                       

 و پژوهشگر مؤسسه سبک زندگی.کارشناس ارشد   *
 .۹۱5، ص خانواده شناسی جامعه بر ای مقدمهساروخانی، باقر . 9
 .1۹. روم، آیه 2
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 ب. پیدایش مودّت و رحمت بین همسران

معنای ظاهر سـاخت   محبـت اسـت. هرگـاه شخصـی نیـاز طـر    به« موّدت»
شود تـا نیـاز وی را  بیند، نوعی تمثر روحی و نفسانی در او ایجاد می مقابلش را می

گویند. اگر رحمـت و مـوّدت بـی  همسـران « رحمت»فع نماید، به ای  حالت ر
هـا عمیـق و  صورت یک کنش و واکنش متقاب  ادامـه یابـد، عواطـف میـان آن به

گردانـد و بـه فرزنـدان نیـز سـرایت  شود و بنیان خـانواده را محکـم می بادوام می
 9کند. می

 ج. تأمین نیاز جنسی همسران

ی متفاوتی دارند. همراه با بلو)، نیاز جنسی در آنان بـروز زن و مرد، ساختار جنس
سازد. دی  اسالم برای تممی  صحیح ایـ   ها را به یکدیگر متمای  می کند و آن می

نیاز، فقط راهکار ازدواج را مقرر کرده تا ارضای غریـز جنسـی در مسـیر سـالمی 
امه به بررسی بحث ما در ای  نوشتار است که در اد ای  هد ، محور 2روی دهد.

 پردازیم. آن می

 اهمیت رابطه جنسی همسران

است تا از ایـ  طریـق  نهاده ودیعت به متعددی نیازهای  انسان وجود در خداوند
هایش را تممی  کند و  برای رفع نیازهای خود به تالش و کوشش بپردازد، نیازمندی

 3مسیر تکام  را بپیماید.
سی است. اسالم بـرای تـممی  ایـ  نیـاز، یکی از نیازهای اساسی انسان، نیاز جن

                                                                                       
 .۴۹۹، ص 5، ج ها پرسش و پاسخمصباح یزدی، محمدتقی . 9
ذیَ  » .7-5. مؤمنون، آیه 2 ُظوَن  َو الَّ ْم حاف  ه  ُفُروج  الَّ َعلـی ُهْم ل  ـْم َأْو مـا َمَلَکـْت َأیمـاُنُهْم   إ  ه  َأْزواج 

ُهْم َغیُر َمُلومیَ   نَّ َک ُهُم العاُدوَن   َفَم   اْبَتغی َفإ  َک َفُموله   «.َوراَء ذل 
 .88، ص بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمیفر،  ساالریمحمدرضا . 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=6
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http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=7
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کنـد تـا عـالوه بـر ارضـای غریـزه جنسـی و  راهکار همسرگزینی را پیشـنهاد می
ها را به تعالی برساند. خداونـد متعـال در  تولیدمث ، باعث رشد زوجی  شود و آن

زنان شما کشتزار شمایند، پس هر وقـت کـه خواسـتید بـه »فرماید:  ای  زمینه می
رآیید و )با نیت اکتفا بـه حـالل در مقابـ  حـرام و طلـ  فرزنـدی کشتزار خود د

 9.«ن پیش فرستید و از خدا پروا کنیدصالح از ای  عم ، ثوابی( برای خودتا
 با هم گر   اتصال ا   دا جان

 

 2ات  ا  غلباان جاهآ دگر مآ 
 

تـوان اوج آن را در  جویی است که می یکی از ابعاد مهم زندگی انسان، حس لذت
اسالم با دیدی مثبت به رابطه جنسی همسران نگریسته و  3وابط جنسی دانست.ر

در ایــ  زمینــه  پیــامبر اکــرم دهــد. حتــی بــه آن رنــ  عبــادی و معنــوی می
بـه نـزد او  اش مؤمنـهمرد مؤمنی بـرای نزدیکـی بـا همسـر  که وقتی»: فرمایند می
ر راه خدا جهـاد و مانند شخصی است که د گیرند برمیدو ملک او را در  رود، می
ماننـد  شود  میگناهان او ریخته  ،با همسر خود نزدیکی کرد ازآنکه پسو  کند می

از گناهـان پـاک  ،غسـ  جنابـت از پـس یز و یریخت  برگ درختـان در فصـ  پـا
 0«.گردد می

 ها سـختیاز بسـیاری از  ،باشـند خـود رضـایتمندروابـط جنسـی  از  اگر زوجی
های زنـدگی  دشـواریاز شـدت  ی همسـران،رضایت جنسـ .گذرند می راحتی به

زمینـه را بـرای  ،نبود رابطـه جنسـی مناسـ . دکن می تحم  آن را قاب یا  کاهد می
 .سازد به مشکالت بزرگ مهیا می ها آنو تبدی   جزئیدام  زدن به مشکالت 

                                                                                       
هَ ساُؤُکْم َحْرث  َلُکْم َفْمُتوا َحْر ن. »11۴. بقره، آیه 9 ُقوا اللَّ ُکْم َو اتَّ ْنُفس 

َ
ُموا أل  ْهُتْم َو َقدِّ ی ش   . «َثُکْم َأنَّ

 .۴8۱۴، دفتر پنجم، بیت مثنوی معنوی. مولوی، 2
َساء  ». 8، ح ۴1۹، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 3 ْشیاء  ُمَباَضَعُة النِّ

َ
 «.َأَلذ  اأْل

 .۹۱۹، ص 1  ج دعائم اإلسالم. اب  حیون، 0

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=223
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 نارضایتی جنسی

رده تنها منبع صـحیح بـرآو ازدواج تری  نیازهای انسان است و  نیاز جنسی از قوی
صـورت  باشد. اگر نیاز جنسی فرد به هر دلیلی درون خانواده، به شدن ای  نیاز می

شـود و تبعـات نـامطلوبی  درست ارضا نشود، منجر بـه ناخشـنودی جنسـی می
 9دنبال خواهد داشت. به

به اهمیت رابطب جنسی زوجی ، بهتر است به یکی از موارد مراجعه  بردن یپبرای 
م  زوجـی کـه بـاوجود تحصـیالت بـاال، مشـکالت و شده به مشاور اشاره کنـی

اختالفات فراوانی با یکدیگر داشتند، زن درخواست طالق کرده بود. ای  زوج بـا 
هایشان حاضر به مشاوره شدند. وقتی مشاوره شـروع شـد، شـوهر  اصرار خانواده

ریشه بود. معلوم  آورد که همگی بی هایی می گفت، اما خانم بهانه کمتر سخ  می
توانـد آن را بـه زبـان بیـاورد. از آقـا  علت طالق، چیز دیگری است و زن نمی بود

خواسته شد خانم را تنها بگذارد. آقا که بیرون رفت، مشاور به خـانم گفـت: ایـ  
هایی که آوردید، علت اصلی اختال  شما نیست، آنچه را کـه باعـث رنـ   بهانه

جـواب، خـانم ریشـه  اصلی شما شده، بیان کنید. پس از گذشت مدتی سـؤال و
در هنگام رابطه جنسی با همسرم، او فقـط بـه فکـر » مشک  را بیان کرد و گفت: 

خودش است، به نیاز جنسی م  توجهی ندارد و فقط به دنبال رفـع نیـاز خـودش 
دانـد. در ایـ  حالـت مـ   های خودش می و م  را وسیله ارضای خواهش است

وقتی مشاور مسـهله را « شوم. رد میکنم و از زندگی با او دلس احساس حقارت می
 2با شوهر مطرح کرد، تعج  کرد و تمسف خورد و کمی خجالت کشید.

کنندگان به مراکز مشاوره است که اگر  ای کوچک از موارد فراوان مراجعه ای  نمونه
                                                                                       

 .۹87، ص رضایت زناشویییده، پسندعباس . 9
 .۴۹۱-۴۹۳ ص، صفرهنگ خانوادهمظاهری، اکبر  علی. به نق  از: 2
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به آن توجه شود و در ای  زمینه آموزش کافی داده شـود، بسـیاری از مشـکالت و 
 همسران برطر  خواهد شد. های زناشویی ناخرسندی

 پیامدهای نارضایتی جنسی

یکی از اهدا  تشکی  خـانواده و تثبیـت آن، ارضـای مناسـ  نیازهـای جنسـی 
است و هرگونـه اخـتالل در تحقـق آن، فرآینـد ازدواج و خـانواده را بـه مخـاطره 

 اندازد. می
 در بحث نیاز جنسی باید به نقش جنسیت در ارضای جنسی همسران توجه کرد.
طبق تحقیقات مـردان بـیش از زنـان بـه موضـوع داشـت  مـراودات جنسـی بهـا 

های زناشـویی و حتـی در مـوارد طـالق،  دهند  به همی  دلی  در کشـمکش می
بخش نبودن روابـط جنسـی، معمـواله از سـوی مـردان ابـراز  شکایت از رضایت

ی که آشفتگی زن زمانی است که احساس کند دیگر محبـوبیت درحالی 9گردد، می
 2نزد شوهرش ندارد.

شـده، اخـتالل در روابـط جنسـی زوجـی  پیامـدهای  با توجه به مطالـ  مطرح
 کنیم. ها اشاره می تری  آن . در ادامه به مهمدارد یپنامطلوبی را در 

 اختالل در روابط زوجین 

طور که عامـ  اساسـی پیـدایش خـانواده و زنـدگی مشـترک  غریزه جنسی همان
رو اگر ای  نیاز  داری خانواده نقش بسیار مهمی دارد  ازای است، در استمرار و پای

کند و بنیان خانواده سـرد  مهم برآورده نشود، در روابط همسران اختالل ایجاد می
توان گفت رابطه جنسی همانند یک فشارسن   عبارتی می روح خواهد شد. به و بی

                                                                                       
 .۹88، ص شناسی خانواده اسالم و جامعه. به نق  از: حسی  باستان، 9
 .۹8۱، ص همان. 2
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ک رابطـه صورت که یـک رابطـه جنسـی مناسـ ، بیـانگر یـ ای  کند. به عم  می
 9عاطفی شایسته بی  همسران است.

درصد اختالفات زناشویی، از مشـکالت موجـود  50شده  طبق مطالعات انجام
درصد نیز به عللی با روابـط جنسـی  25شود و حدود  در روابط جنسی ناشی می

دسـت آمـد  انجام داده شد، به زوج 5105در تحقیق دیگری که از  2ارتباط دارد.
داری یـا مسـائ   مسائلی نظیر فرزندپروری، مسـهولیت خانـه هایی که بر سر زوج

ــزاع می ــدیگر ن ــا یک ــالی ب ــد، در رابطــه جنسی م ــری  کنن ــان از رضــایت کمت ش
 3برخوردارند.

 کاهش سالمتی

سالمت جسمی و روحی روانی اعضای خانواده، یکی از عوام  تحکیم ای  نهاد 
از تعـامالت جنسـی مهم است. یکی از وجوه سالمتی در خانواده، رضایتمندی 

های دیگـر یـک رابطـه تـمثیر  زن و شوهر است. ازآنجاکه رابطه جنسـی از جنبـه
تـوان ادعـا کـرد روابـط جنسـی همسـران،  گـذارد. می پذیرد یا بر آن تمثیر می می

گیری میـزان بهبـودی و سـالمت زنـدگی زناشـویی  مقیاس مناسبی بـرای انـدازه
 0است.
 جسم به سالمت غریزی طرفی ، نیاز رضایا عالوه بر زوجی  سالم جنسی رابطه

است. قرآن کریم ای  مسهله را به  آرامش به ها آن نی  موج  و نماید می کمک نیز
ُفِسُکمأ  ِمنأ  َلُکمأ  َخَلَق  َأنأ  آیاِت ِ  ِمنأ  َو »زیبایی مطرح نموده است:  واجا   َأنأ ُکُنوا َأزأ  ِلَتسأ

َمه َو  َمَودَّ    َبیَنُکمأ  َجَعَل  َو  ِإَلیها هُروَن  ِلَقهوأ    آلیها    ذِلهَک  فهی ِإنَّ  ة  َرحأ و از   یَتَفکَّ
                                                                                       

 .۹1، ص بازبینی روابط همسران، اولسون ال.اچ.دیوید. 9
 .۹۴1، ص هیجان و رضامندی ،. جعفر جدیری2
 .۹1، ص بازبینی روابط همسران، اولسون ال.اچ.دیوید .3
 .همان. 0
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ها  های او ای  است که از )نوع( خودتان همسرانی برای شما آفرید تـا بـدان نشانه
و میانتان دوستی و رحمت نهـاد. در ایـ  )نعمـت( بـرای مردمـی کـه  آرام گیرید

 9 .«هایی است اندیشند، قطعاه نشانه می
هـای خـاص  ویی با کاهش سـالمتی و پیـدایش بیمارینارضایتی از روابط زناش

های قلبی و دردهای مزم  رابطه دارد و بـی  نارضـایتی  همچون سرطان، بیماری
 2ای آشکار برقرار است. زناشویی و اختالل جسمانی و عاطفی نیز رابطه

کند، برخی از  آمیزش جنسی عالوه بر اینکه نیاز جنسی زن و شوهر را برآورده می
روایتـی را از  امـام بـاقر کنرد هارابرطرر ی دهدتنشا تسکی  میدردها ر

َجاع  ِفی َجَسـِدِه َو »فرماید:  نق  می جدش امیرالمؤمنی  علی وأ
َ
َحِدکمأ أ

َ
ِإَذا کاَن ِبأ

َباِقِر  ِفَراِش. ِقیَل ِللأ َحَراَرُة َفَعَلیِه ِبالأ نَ : َیا َقدأ َ َلَبِت الأ ِه، َما َمعأ َن َرُسوِل الل  ِفـَراِش  بأ ی الأ
ِفیِه  ُه یَسکُنُه َو یطأ َساِء؛ َفِنن  یاُن النِّ چون به ت  شـما دردهـایی باشـد، بـر   َقاَل: ِ شأ

الله، بستر یعنی  گفته شد: یاب  رسول بستر شوید. به امام پنجم شما باد که هم
 3«.آرام و خاموش کند را (آن )درد چه؟ فرمود: آمیزش با زنان  زیرا

هـای  ابطه زناشویی معمواله افسردگی، اخـتالالت تغذیـه و بیمارینارضایتی از ر
جسـمانی و روانـی همسـران را در پــی دارد. ناسـازگاری در همسـران عـالوه بــر 

 0تر دارند. تر و خلقی مضطرب افسردگی، رفتاری خصمانه
جهـت اسـت کـه همسـرانی کـه  نقش روابط جنسی در سـالمت روان نیـز ازآن

به دیگران از سـالمت روانـی و جسـمانی بیشـتری  رضایت جنسی دارند، نسبت
برخوردارند. از طرفی جسم و روان بر یکـدیگر تمثیرگـذار هسـتند  روان سـالم و 

                                                                                       
 .1۹. روم، آیه 9
 .۴۱5، ص شناختی همسرداری از منظر دین با رویکردی روانپناهی، علی احمد . 2
 .15۳، ص ۴، ج الفصول المهمة فی أصول األئمةعاملی،  . شیخ حّر 3
 .۴1، ص هیجان و رضامندیجدیری، جعفر . 0
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رو کامیـابی جنسـی باعـث  شاداب، تمثیر بسزایی در سـالمتی جسـم دارد. ازایـ 
بنـابرای  بایـد توجـه داشـت سـالمتی و  9شـود  سالمت جسم و روان انسان می

روابط جنسی زوجی  بر سالمت جسمی و روحی روانی همسران  رضایتمندی از
های روابـط زن و شـوهر اثـر مثبـت دارد و  بسیار تمثیرگذار است و بر دیگر جنبـه

دنبال آن، اثرات مطلـوبی در جامعـه نیـز  شود و به سب  رشد و تعالی خانواده می
 خواهد گذاشت.

 نفس عزتکاهش 

نفس باالسـت. ازدواج، نقـش  زتیکی از عوام  مهم رشد شخصیت انسان، عـ
مهمی در رشد شخصیت انسان دارد. وقتی زن و شوهر همدیگر را دوست داشته 

شـود. یکـی دیگـر از  نفس آنـان می ستایند، همی  امر موج  افزایش عزت و می
نفس، ارضـای نیازهاسـت. ازدواج، زمینـه مناسـبی را بـرای  عوام  افزایش عزت

 نیـاز صـحیح کنـد. تـممی  یاز جنسی فـراهم میارضای نیازهای روانی، ازجمله ن
 2و احساس ارزشمندی را در پی دارد. نفس افزایش عزت جنسی،

 تجّلـی و انسانی لطیف عواطف نشانگر خانواده، درون جنسی نیاز صحیح تممی 
 اسـالم گرامـی رسـول. اسـت الهـی رضـایت البتـه مـورد و محبت و عشق

 و گیرند پناه در را او فرشته دو نماید، یرو خود همسر به مؤم  هرگاه»: فرماید می
 فـار) رابطـه آن از چـون و شـود شـمرده خـدا در راه زدن شمشیر چون آنان رابطه
 غسـ  کـه یهنگام و از او فرو ریزند درختان،  برگ ریزش گناهان، همچون شود،
 3.«شوند شسته گناهان از نماید
 زناشـویی رابطـه هبـ منحصـر یکـدیگر، بـه همسران جنسی ذکر است نیاز شایان

                                                                                       
 .7۳، ص ورزی آداب عشقظاهری، اکبر م . علی9
 .۴۱۹ص  شناختی، سبک زندگی: همسرداری از منظر دین با رویکردی روان. علی احمد پناهی، 2
 .۹۱۹، ص 1، ج دعائم اإلسالم. اب  حیون، 3
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هـر  9.شـود می شـام  را رفتاری و شنیداری دیداری، های بهره همه بلکه نیست،
یک از زن و شوهر وظیفه دارند به نیازهای متنوع یکدیگر پاسخ مناس  دهند. در 

ِج »فرمـود:  روایات نیز به ای  امر اشاره شده است. امام صـادق وأ َّل ِ َنـی ِبـالز 
یا شأ

َ
ـِة َعنأ َثَلَثِة أ ًَ َهی ـِتَماَلَة َقلِبَهـا ِبالأ َماُلُه اسأ ـِتعأ َجِتِه َو ِهـی... اسأ َء ِفیَما َبیَنُه َو َبیَن َزوأ

ِجَهـا  َجـِة ِفیَمـا َبیَنهـا َو َبـیَن َزوأ وأ ِسـَعُتُه َعَلیَهـا َو َّل ِ َنـی ِبالز  َحَسَنِة ِفی َعیِنَها َو َتوأ الأ
ُمَواِفِق َلَها َعنأ َثَلِث ِخَصال  ... َو  َحَسَنِة َلَها ِفی َعیِنهالأ ِة الأ ًَ َهی رابطـه میـان زن  در  الأ

و مرد، مرد به سه چیز نیازمند است: ... آراستگی ظاهری در مقابـ  دیـدگان زن، 
و زن نیز به سه چیز بی  او و همسر مـوافقش نیـاز  ...آوردن قل  او به دستبرای 

 2 .«ر عشقرابر دیدگان شوهر برای اظهادارد: ... ظاهری آراسته در ب

 نارضایتی زناشویی

زناشـویی از عوام  مهم پایداری در ازدواج، رضایت زناشویی اسـت. رضـایت  
وضــعی اســت کــه در آن زن و شــوهر در بیشــتر مواقــع احســاس خوشــبختی و 

. رضــایت زناشــویی ابعــاد دارنــدرا از یکــدیگر  خشــنودیرضــایت از ازدواج و 
 ، رضایت جنسی است.تری  ابعاد آن مختلفی دارد که یکی از مهم

اندازه نیاز جنسـی، منجـر بـه احسـاس ناکـامی  جنسـی  موقع و به عدم ارضای به
آورد و خودآگـاه یـا ناخودآگـاه  وجود مـی شود و بداخالقی و ناسازگاری را به می

رضایت جنسـی دهد  نشان می ها پژوهش 3دهد. موّدت و صمیمیت را کاهش می
فعالیت جنسـی چنـان در رضـایت . استروابط زناشویی بهبود عام  مؤثری در 

مشـکالت  وجـود نهنشـا توانـد میجنسـی رضایت  زناشویی مهم است که عدم
                                                                                       

 .۹57، ص دانش خانواده و جمعیت. جمعی از نویسندگان، 9
 .۴1۴، ص تحف العقولانی، . اب  شعبه حّر 2
 .۹۱۴، ص رضایت زناشویی پسندیده،عباس . 3
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 9.دیگری در ازدواج باشد

 خیانت زناشویی

 رابطه جنسـی  وجود آید،  یکی از انحرافاتی که ممک  است در روابط زناشویی به
ایـ   در )خیانت زناشویی( اسـت. عوامـ  مختلفـی خارج از چارچوب خانواده

سازد، نارضـایتی  تری  عاملی که زمینه خیانت را فراهم می خیانت اثرگذارند. مهم
 زناشویی است. اگر فردی از زندگی خود رضـایت نداشـته باشـد، بـه هـر دلیـ 

 ت ( ممک  است دست به خیانت بزند.مانند انتقام گرف)
اگر بـه  ناکامی جنسی، یکی از دالی  مهم ایجاد حس نارضایتی زناشویی است.

هر دلیلی نیاز جنسی همسر در خانواده برآورده نشود، به نارضایتی جنسی کشیده 
شود. شخص اگر از ایمان کافی برخوردار نباشـد، بـرای بـرآورده شـدن نیـاز  می

 2اش به دنبال منبعی خارج از چارچوب خانواده خواهد بود. جنسی
هـای پیشـی  را  تدلی  انحرا  جنسی و خیانت زناشویی برخـی ام امام علی

اسـرائی  از پـاکی و  زنـان بنی»دانـد:  رعایت نکردن ای  امر مهم توسط مردان می
 داری به ناپاکی درآمدند و چیزی جـز کاسـتی  همسرانشـان در آمـادگی خویشت 

خواهد کـه  نداشت و زن از تو همان چیزی را می زناشویی(، آنان را به ای  کار وا)
 3.«خواهی تو از او می

زن خیابانی مقیم مراکـز بـازپروری سـازمان بهزیسـتی و یـا  903درباره  تحقیقی
                                                                                       

 رضـایت و عمـومی سالمت جنسی، رضایت رابطه» مرتضوی، مهناز و رضا علی بخشایش. 9
 ش، ۹۴88 زمسـتان ،۳( ۹1)ش  ،۴ سال کاربردی، روانشناسی فصلنامه ،«زوجین در زناشویی

 .85 ص
 .۹8۱-۹85 ص، صرضایت زناشوییپسندیده، عباس . 2
 .8۹، ص مکارم انخالق. طبرسی، 3
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 گونـه هیچ ،درصد ای  زنان در طول زندگی مشترک 2/35خارج آن حاکی است، 
 9.مهر و محبتی را از همسر خود ندیده بودند

ی دینـی، هـا آموزهی مهم سفارش به آمیزش جنسـی در ها حکمتاساساه یکی از 
 ر امان ماندن از انحرافات جنسـی اسـت. امـام صـادقیی و دافزا همان عفا 

بـار بـا او  چهـ  روز یک کم دسـتاگر کسی با زنـی ازدواج کنـد و »فرماید:  یم
فتی شـود، گنـاهش بـر عهـده ع یبای  زن مرتک   چنانچهآمیزش نداشته باشد، 

 2.«شوهر است

 رفتارهای نابهنجار

یگر رفتـار نابهنجـاری شود همسران نسبت بـه یکـد یکی از مواردی که سب  می
آرام روابـط زن و  داشته باشند، نارضایتی جنسـی اسـت. نارضـایتی جنسـی، آرام

های مختلـف،  های جنسی زیاد شود، به بهانـه که دافعه کند. وقتی شوهر سرد می
واکـنش خشـم و  ،پیامـدهای نارضـایتی جنسـیشود. از  ها شروع می گیری بهانه

در تحقیقی که بـه همـی  منظـور . استپرخاشگری و عصبانیت در زن و شوهر 
اظهـار خشـم بـا عـدم رضـامندی جنسـی و  انجام شده به ای  نتیجه رسیدند که

اختالل در ارضای می  جنسی بر روند  وناسازگاری زناشویی ارتباط نزدیکی دارد 
 3گذارد. میمنفی  تمثیرزندگی زناشویی 

                                                                                       
بررسی نقـش سـالمت جنسـی در خـانواده »محمدحسی  اخوان تقوی  و . سید کاظم فروت 9

 .۴۹، ص «ایرانی
ـیَ  یْومـاه ُثـمَّ ». 5۴۱ص  ،1، ج صالالخ. شیخ صدوق، 2 ی ک ِّ َأْرَبع  َها ف  یةه َفَلْم یْمت  َخَذ َجار  َم   اتَّ

ک َعَلیه   ْزُر َذل  ماه کاَن و   «.َأَتْت ُمَحرَّ

هـای  نقـش سـالمت جنسـی در خانواده»محمدحسی  اخـوان تقـوی،  و  . سید کاظم فروت3
 .۴۹، ص «ایرانی
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 نابسامانی در تربیت فرزندان

بخش  میان همسران، روابـط جنسـی سـالم و لـذتیکی از عوام  ایجاد محبت 
است که در سازگاری میان آنان و تربیت فرزندان نقش مهمی دارد  زیـرا یکـی از 
اصول اساسی تربیت فرزنـد، روابـط صـمیمی میـان والـدی  اسـت  چـه اینکـه 

نفس فرزندان و شکوفایی استعداد  صمیمیت و سازگاری میان والدی ، در اعتمادبه
 شان بسیار مؤثر است. یآنان و شاداب

 دارد  ازجملـه یهای زندگی و سستی ارتباط زن و شوهر عل  گونـاگون تزلزل پایه
که ممک  است بـه  بخش است جنسی سالم و لذت کامیابی، محرومیت از ها آن

 یگری زن و شوهر بیانجامد و اثـرات نـامطلوبجویی و ناسازگاری و پرخاش بهانه
بـرداری، تمـام رفتارهـا و  ند هماننـد دوربـی  فیلمذه  فرزدارد. بر روی فرزندان 

در کیفیـت رفتارسـازی ایـ  فرآینـد کنـد و  برخوردهای پدر و مـادر را ضـبط می
ازجمله »فرموده است:  بسیار مؤثر است. در همی  راستا رسول خدا فرزندان

حقوق فرزند بر پدر ای  است که پدر در اکرام و احترام مادرش )مـادر فرزنـد کـه 
و از هرگونه اهانـت  ( بکوشد و سرزنده و بانشاط با او برخورد کندش استهمسر

 9.«و ناسزاگویی اجتناب ورزد
محیط امـ  و آرام خانـه و خـانواده بـر رشـد و تکامـ   بر تمثیر یتحقیقات فراوان

 دسـت آمـد بهروی جوانان و نوجوانان بزهکار بر . در تحقیقی تمکید داردکودکان 
و فقدان محبت از عل  مهم بزهکاری در ایـ  گـروه سـنی که ناسازگاری والدی  

درصد جوانان بزهکـار از محبـت الزم  31/03است. بر اساس نتای  ای  تحقیق 
 2.اند بودهاعضای خانواده محروم از سوی 

                                                                                       
 .۳8، ص ۱، ج کافیال. شیخ کلینی، 9
برسی نقـش سـالمت جنسـی در خـانواده »محمدحسی  اخوان تقوی، و  . سید کاظم فروت 2

 .۴۹، ص «ایرانی
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 طالق

وجـود  معمواله طالق پس از گذشت یک دوره اختالل در روابط بی  زوجـی  بـه
مان مقـدس ازدواج و فوایـد آن تمکیـد فراوانـی طور که اسالم بر پی همان 9آید. می

دانـد و تمـام کوشـش  دارد، طالق را نیز امری ناپسند و دارای کراهـت شـدید می
 2بندد. ها از ای  امر به کار می خود را در جهت پرهیز خانواده

نارضـایتی  ، طـالقاصلی پدیدۀ  یکی از دالی  منتشر شده،های  بر اساس گزارش
 از ناشـی هـا طالق درصـد 50 از در ایـ  میـان، بـیش 3.اسـتهمسران  جنسی

 0است. جنسی اختالالت و مشکالت
بسیاری از روانشناسان معتقدند نبود روابط جنسی مطلوب بـی  زوجـی ، اثـرات 
نامطلوبی به دنبال دارد و امکان دارد با هر اختال  کوچکی، تعارضـات زیـادی 

 5بشود. بسا منجر به طالق نیز وجود آید و چه میانشان به
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