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 مقدمه

گيـري  غريزة جنسي از غرايز بسيار مهم در وجود آدمي است و نقـش مهمـي در شـكل   
، هـاي مـرتبط بـا آن    با توجه به نيرومندي اين غريزه و نابهنجـاري  .شخصيت انسان دارد
، 1342(جـونز ارنسـت،    4چرانـي  و چشم 3خودنمايي 2آزاردوستي، 1همچون دگرآزاري،

ــت     )،215ص  ــين محرومي ــد و همچن ــيش از ح ــات ب ــر آزادي و تحريك ــا و در اث ه
هاي بيش از حد آن نتايجي مانند سست شدن بنيـان خـانواده، از بـين رفـتن      محدوديت

نيروهاي اجتماعي، تجاوزات جنسي و عدم امنيت براي كودكـان، زنـان و دختـران و از    
رو، در  آيـد. از ايـن    ه به ويژه زنان پديد ميبين رفتن كرامت و منزلت انساني افراد جامع

اين مقاله بر آن شديم كه از ديدگاه اسـالم بـه بررسـي ايـن مسـئله بپـردازيم. در واقـع        
شوند عبارتند از اينكه: اسـالم چـه تصـويري از انسـان و      مسائلي كه در اينجا مطرح مي

بـر اخـالق جنسـي     شناختي اسـالم چـه تـأثيري   كند؟ مباني انسانغريزة جنسي ارائه مي
؟ آيا بر غريزة جنسي از ديدگاه اسالم نيز اخالقي مترتب است؟ اسالم با ايـن  گذارند مي

   ؟كند ميهايي ارائه حلكند؟ و چه راه امر چگونه برخورد مي
قسمتي از اخالق به معناي عام است كه شـامل آن عـده از عـادات    «اخالق جنسي 

             » كــه بــا غريــزة جنســي بســتگي دارد    هــاي بشــري اســت   ملكــات و روش و
). اين بخش از اخـالق، بـه خـاطر شـور و التهـاب و      633، ص19، ج1377(مطهري، 

رفتـه  هاي اخـالق بـه شـمار    ترين بخشنيرومندي غريزة جنسي، همواره يكي از مهم
 جنسـى  روابـط  بـه  بخشـيدن  سـامان  و سر« :گويد در اين باره مى دورانت است. ويل

 در تنها نه مثل توليد غريزة زيرا ؛است رفته شمار مى به اخالق ظيفهو مهمترين هميشه
 و شـدت  در نتيجـه  و آورد مى فراهم مشكالتى نيز آن از بعد و قبل بلكه ازدواج حين

 طبيعـى  جاده از كه انحرافاتى و قانون به نسبت آن بودن نافرمان و غريزه همين حدت
 ص (همـان،  »شود مى توليد اجتماعى هاىسازمان در اغتشاش و نظمى بى كند، مى پيدا
). با توجه به اين امر، دين اسالم تالش كرده است با به رسـميت شـناختن   634 -633

هاي اخالق جنسي بر روح فطري و انساني انسـان،  غريزة جنسي، و مبتني كردن آموزه
حو كند و نه به اين غريزه به نحوي معتدل سر و سامان ببخشد كه نه آن را حذف و م

 آزاد بگذارد و به تحريك آن دامن بزند.
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ي جنسي، ريشه در نوع نگاه به انسـان دارد. اگـر انسـان را    اما حاكم شدن موج آزاد
صرفاً موجودي احساسي، عاطفي، هيجاني و تحت تأثير تمايالت فردي و عشق جنسـي  

ه فـرو بكـاهيم. در ايـن    امـار تعريف كنيم، مثل اين است كه ماهيت او را صرفاً به نفس 
شـود  ه يا همان عشق پرشور جنسي وابسته مـي امارحالت، دوام و بقاي زندگي به نفس 

بعـد از الغـاي    1كه از صالحيت و شايستگي عقلي فارغ است. همان چيزي كـه انگلـس  
مالكيت خصوصي و انحالل كانون خانواده كه مبتني بر مالكيت خصوصي اسـت بـه آن   

ين اساس، دوام ازدواج صـرفاً وابسـته بـه تمـايالت فـردي و عشـق       كند. بر ادعوت مي
دوام ميل عشق جنسي فردي، بر حسـب  «دارد: در اين باره بيان مي جنسي است. انگلس

فرد، به خصوص در ميان مردان، بسيار متفاوت است؛ قطع مسلم عالقه، با جانشـيني آن  
براي جامعـه امـري مبـارك     با يك عشق پرشور جديد، جدايي را هم براي طرفين و هم

 ).  117، ص 1357(انگلس، » سازدمي
 نيسـت بلكـه   انگلـس جويانه نسبت به انسان، مختص بـه  اين نوع نگاه غريزي و كام

انسـان حيـواني اسـت كـامجو،     «گويد: اين رابطه ميدر نيز چنين نگاهي دارد و  3فرويد
خرسـند سـازد. همـواره در پـي      هاي خود را به نحوي از انحـاء كوشد تا كام همواره مي

» هـا اسـت  ارضاي ميل و گرفتن كام است. كامجويي و اطفاي شهوت نياز بزرگ انسـان 
داري و عفـاف و  ). بر اين اساس، صحبت كـردن از خويشـتن  92، ص 1357پور،  (آريان

 4راسـل هايي فطري و انساني جايي نخواهد داشت. همچنـان كـه   غيرت به عنوان ارزش
آزادي  ،كنـد  كه تنها چيزي كـه آزادي را محـدود مـي   زادي جنسي و اينضمن تأكيد بر آ

دارد: ديگران است و بنابراين، زن و شوهر بايد آزادي يكديگر را رعايت كنند، بيـان مـي  
كنم مرد در حقيقت آزاد اسـت، آزاد از محصـور بـودن     در سيستمي كه من پيشنهاد مي«

بل وظيفه دارد احساس حسـادت خـود   امور جنسي وي در قلمرو زناشويي، ولي در مقا
). به اين ترتيب، مرد نيـز همـان آزادي را   279 - 278ص ، 1352(راسل، » را كنترل كند

كه در حيطة زناشويي براي خود قائل است، براي همسر خود نيز بايد قائـل باشـد و بـه    
 همين دليل بايد حسادت خود را كنترل كند.  

نوع بنيادي و كـاربردي اسـت. بنيـادي از آن     الزم به ذكر است كه پژوهش حاضر از
پـردازد و كـاربردي   شناختي اخالق جنسي ميانسان لحاظ كه به استخراج و كشف مباني
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از آن لحاظ كه با توجه به اين مبـاني، اصـول و بايـدهايي را در حيطـة اخـالق جنسـي       
دينـي بـه   شـناختي اسـالمي از متـون     كند. براي اين كـار، ابتـدا مبـاني انسـان    مطرح مي

بررسـي و  قرآن كريم استخراج شد و سپس تـأثير ايـن مبـاني بـر اخـالق جنسـي        ويژه
 .شدتحليل  و تجزيه

 پيشينه

بـارة  اسـت، سـه رويكـرد اصـلي در     انجام شدهاي كه در بررسي پيشينه بر اساس مطالعه
  اخالق جنسي وجود دارد كه عبارتند از:

اخالق جنسي مبتني بـر رهبانيـت ريشـه در برخـي     : بر رهبانيت الف) رويكرد مبتني
ق.م)،  9تـا   8( 1توان به آيين برهمايي ها و مكاتب در اعصار گذشته دارد؛ از جمله مي آيين

ق.م)  570-517( 4ق. م) در هنـد، آيـين تـائوئيزم    6( 3ق.م) و آيين بودايي 6( 2آيين جيني
ق.م) در يونـان باسـتان،    600 - 444( 6ستان، كلبيونم) در ايران با 240( 5چين، آيين ماني

ق.م) در ميان يهوديان و مسيحيت در ميان پيروان مسيح، اشـاره كـرد (قاسـمي،     2( 7اسين
ها در اخـالق جنسـي مبتنـي بـر پليـدي غريـزة       ). مبناي همه اين آيين43-26، ص 1373

، طرد تمتعات، لذايـذ  طلبي و رهبانيت، دوري از ازدواج و تشكيل خانوادهجنسي، رياضت
 بـراى  بشـر  هاي جنسي است. علت گرايش به رهبانيت، در تمايـل  دنيوي و تحريم آگاهي

 و محروميـت  معنـوى،  هـاى رنـج  از اى پاره به مادى لذات بودن آميخته حقيقت، به وصول
و وشـگذراني  خشكسـت در عشـق، افـراط در     ويـژه  بـه مـادي   هـاى موفقيت در شكست

 ).  399-398ص ، 19مجويي ريشه دارد (مطهري، ج كا
رويكرد ليبرال بـه اخـالق جنسـي، واكنشـي در مقابـل اخـالق        :ليبرالب) رويكرد 

 و اسـت  خـوب  . تجرد1جنسي مسيحي است. اصول اخالق جنسي مسيحي عبارتند از: 
 كار جازدوا ولي است، مجاز ازدواج زنا، از خودداري منظور به .2شد؛ سازگار آن با بايد

 و رضـايت  خـالف  بر و است نجات و رستگاري مانع . ازدواج3است؛  برانگيزيتأسف
اخالق جنسي مسيحي به علت مخالفـت بـا    ).1994 8است (ريضوي، خداوند خشنودي

                                                           
1. Brahmanism 

2. Jainism 
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ترين نياز انسان رو به افول و نابودي رفت و در نهايت بعد از دو جنـگ جهـاني،   طبيعي
انقـالب  «عنـوان   بـا گـوني اساسـي شـد كـه     اخالق جنسي در غرب دچار تحول و دگر

را  2شود. بر اين اساس، غرب تـالش كـرد اخـالق جنسـي ليبـرال      توصيف مي 1»جنسي
از بانيان و متفكـران  شناخته شده است.  3ريزي كند كه به عنوان اخالق جنسي جديد پايه

) 1895–1820( )، انگلـس 1883-1818( 4توان از ماركسمتفكران اين اخالق جنسي مي
مبنـاي فكـري ايـن متفكـران در      ) نام برد.1970-1872( راسل ) و1939-1856( ويدفر

اخالق جنسي مبتني بر مخالفت با رهبانيت، به رسميت شناختن نياز جنسـي بـه عنـوان    
). 138، ص 1352يك نياز طبيعي و به رسميت شناختن آموزش جنسي اسـت (راسـل،   

شناسد، اما در عين حال، ماهيت انسـان را بـه   يالبته اسالم، اين مباني را نيز به رسيمت م
كاهد و طلب فرو نميغريزة حيواني صرف، عشق پرشور جنسي، حيواني كامجو و لذت

هاي فطـري و الهـي   كند، بلكه ارزشآزادي انسان را صرفاً محدود به آزادي ديگران نمي
 كند.نيز آزادي انسان را محدود مي

رويكـرد اخـالق مسـيحي كـه مبتنـي بـر        عد ازامروزه غرب ب: ج) رويكرد اسالمي
رهبانيت و رويكرد ليبرال كه مبتني بر آزادي جنسي است، متوجه شده است كـه رابطـه   

 بنـابراين، شـود،  جنسي آزاد منجر به عدم ثبات ازدواج و از بين رفتن كانون خانواده مي
، امري است كـه  به نوعي خواهان اخالق جنسي مسئوالنه است. اخالق جنسي مسئوالنه

در اسالم بيشتر قابل تحقـق و پيگيـري اسـت؛ زيـرا اسـالم نسـبت بـه اخـالق جنسـي          
رويكردي اعتدالي، عبـادي و مسـئوالنه دارد. ايـن رويكـرد در آراء متفكرانـي همچـون       

ق)، و  1245–1185احمـد نراقـي (   ق)، مال  505–450ق)، غزالي ( 428–370سينا ( ابن
 .  است) مشهود  1358-1298مطهري (

رويكـرد آزادي روابـط    براي نمونه، مطهري به نقـد و بررسـي رويكـرد رهبانيـت و    
رويكرد رهبانيـت كـه    پردازد. در مقابلِگيري اسالم در برابر آنها مي بيان موضع و جنسي

كند كه مبتني بر عدم پليـدي  مبتني بر پليدي غريزة جنسي است، منطق اسالم را بيان مي
روع آن در چارچوب خانواده است. بعد از اين به نقد مبـاني  غريزه جنسي و ارضاي مش

 پردازد كه به نظر ايشان عبارتند از:مي رويكرد آزادي روابط جنسي

                                                           
1. Sexual revolution 

2. Liberal sexual morality 

3. New sexual morality 

4. Karl Marx 
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: كه مبتني بر اين عقيده است كه آزادي را جـز آزادي  آزادي در روابط زناشويي. 1
هـا و  عـالوه بـر آزادي  كه  كند ميتواند محدود كند. مطهري در نقد اين مطلب بيان  نمي

توانـد آزادي  هاي عالي انساني، اخالقي و مصالح خود فرد نيز مـي حقوق ديگران، ارزش
 او را محدود كند.

: كه مبتني بر اين عقيـده اسـت كـه شـكوفايي     پرورش همه استعدادهاي دروني. 2
 شـود، استعدادهاي فطري و طبيعي باعث نشاط، شادكامي، تعادل روحي و رواني فرد مي

گردد. مطهـري در  اما جلوگيري و تحت فشار قرار دادن آنها موجب هزاران ناراحتي مي
كند كه اسالم با رشد طبيعي استعدادها مخالف نيسـت، بلكـه بـا    نقد اين مطلب بيان مي

 نظمي و به اختالل كشاندن استعدادهاي طبيعي انسان مخالف است.  آشفتگي، بي
بر اين ايده است كه غريـزه جنسـي در اثـر     مبتني . عدم محدوديت غريزة جنسي:3

كند. بنـابراين،  و در اثر ارضاء و اشباع، فروكش مي شود ميورتر  منع و محدوديت، شعله
براي انصراف بشر از توجه دائم به امور جنسي و جلوگيري از عوارض ناشي از آن، راه 

ش بـرداريم. مطهـري در   صحيح اين است كه هر گونه قيد و ممنوعيتي را از جلوي پـاي 
هـاي  پردازد كه همچنان كه محروميت باعـث ايجـاد عقـده   مقابل، به بيان اين مطلب مي

شود، آزادي بيش از اندازه نيز باعـث اخـتالالت روانـي و انحرافـات جنسـي      رواني مي
و با غرايز و تمايالت خـود بايـد بـه ماننـد يـك حكومـت عـادل و دمـوكرات         شود  مي

 ).651-644ص ، 19، ج 1377(مطهري،  برخورد كرد
دارند اگـر چـه جنسـيت و    بعضي از متفكران خارجي از جمله علي اوصاف بيان مي

عمل جنسي همان چيزي است كه در شرق، غرب، شمال و جنوب عالم اسـت؛ امـا بـر    
طبق سـاختار فرهنگـي و اجتمـاعي غـرب، روابـط آزاد قبـل از ازدواج و ... مناسـب و        

و در اسالم نيز بر طبق ادراك اجتماعي، ساختار فرهنگي و ساير فاكتورها،   اخالقي است
). 2001، اوصـاف موارد مذكور در فرهنگ غرب، امري غير اخالقي و ناشايست اسـت ( 

دارد كه يكي از مشكالت امروزي، فاصله افتادن بين سن بلوغ و محمد ريضوي بيان مي
است. راه حل مشكل اين است كه والـدين يـا   ازدواج است كه علت آن مشكالت مادي 

مؤسسات اسالمي، جوانان را براي ازدواج تا رسـيدن بـه اسـتقالل مـالي حمايـت كننـد       
 ).1994(ريضوي، 

 پيشينه بررسي
بر اساس آنچه در بررسي پيشينه مشخص شد، مطالعات صورت گرفته بيشتر ناظر بـر  

هي و نقد اخالق جنسـي كهـن و   هاي النظر اسالم دربارة غريزة جنسي، رعايت ارزش
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شـناختي و سـپس بررسـي تـأثير ايـن      مدرن در غرب است و نه بررسي مباني انسـان 
 .در اخالق جنسي مباني

 تعريف مفاهيم

 1اخالق جنسي
قسمتي از اخالق به معنـي عـام اسـت كـه شـامل آن عـده از عـادات و        «اخالق جنسي 

، 1377(مطهـري،  » دارد هاي بشري است كه بـا غريـزه جنسـي بسـتگي     ملكات و روش
قواعد و هنجارهاي تعيين كنندة رفتار جنسـي  «). همچنين اخالق جنسي 633، ص 19ج

مورد پذيرش جامعه در زمان معين است، عدم رعايت اين قواعد، غير اخالقي و يا حتي 
 ).567، ص 1378(فرمهيني فراهاني، » شود نابهنجار تلقي مي

هـاي  ن حدود روابط بين جنس مخالف در عرصهبنابراين، اخالق جنسي اسالمي مبي
اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و ديگر روابط رسمي و غيررسمي منبعث از مباني نظـري  

 شناختي اسالمي است. و عقالني انسان

   2شناختي مباني انسان
 و شناسـي  روان چون نظري علوم در شده شناخته هايقانونمندي مجموعه«مباني ناظر بر 

. )64 ص ،1381 بـاقري، ( »دارد تكيـه  آنهـا  بـه  تربيـت  و تعلـيم  كه است شناسي جامعه
هستند  جهان و انسان دگاريآفر و جهان انسان، يوجود اوصاف«همچنين مباني ناظر بر 

ـ ي مركـب،  اي م،يمفاه يعني ط،يبس شكل دو از يكي به و استخراج اسالم متون از كه  يعن
 اصول، اهداف، نيتدو و استخراج شالودة و شونديم انيب يفيتوص اي ياخبار يهاگزاره
 ).30-29 ص، 1389 ،ي(بهشت »نديآيم شمار به هاروش و هابرنامه

هاي توصيفي است كه بيان ي، مفاهيم يا گزارهنابا توجه به آنچه بيان شد منظور از مب
اخـالق  شناسـانه بـر   هاي انسـان كنندة ديدگاه اسالم در مورد انسان است كه اين ويژگي

 .  ارندذگتأثيرجنسي 

 اصول
 يكلـ  يهاگزاره اي مياسالم مفاه گاهيداز د اصول«دارد: بهشتي در تعريف اصول بيان مي

 يهـا روش يو حـاو  راهنمـا و  اريـ كه مع يمحور مستخرج از متون اسالمديبا اي ييانشا
 ).35 ص، همان( »انديتيترب

                                                           
1. Sexual morality 

2. Anthropology 
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محوري است كـه   بايدهاي تجويزي د، مقصود از اصول، گزارهبا توجه به آنچه بيان ش
و معيار عمل است و تحقق اين اصول در گرو  شود ميشناختي استنتاج  از مباني انسان

 .شناختي اسالم است كه ناظر بر واقعيت انسان است   قبول مباني انسان

 جنسي و تأثير آن در اصول اخالق شناسي اسالميانسانمباني 

 ،ويژه قرآن كـريم  هب ،كه از متون ديني ايشناسانهانسانبا توجه به مباني نظري و عقالني 
پـردازيم كـه   استخراج شده است، به تبيين تأثير اين مباني در اصول اخالق جنسـي مـي  

 :عبارتند از

   يجنس زةي. غر1
شناسـد و آن را  اسالم غريزة جنسي را به عنوان يكي از نيازهاي انسان بـه رسـميت مـي   

داند و عالقـه و تمايـل بـاطني زن و مـرد بـه      موهبتي الهي و امري طبيعي و فطري مي«
، 1385بهشتي، » (داند كه هيچ زشتي و پليدي ندارديكديگر را امري پسنديده و نيكو مي

دسـتورات الهـي و سرشـت انسـان نـوعي       ميان). اين امر به خاطر اين است كه 93 ص
هنگي و توازن وجود دارد و اسالم يكايـك قواعـد خـود را بـر فطـرت و      آوايي، هما هم

هر نوع اخـالق جنسـي كـه در صـدد      ،سرشت تغييرناپذير انسان بنا كرده است؛ بنابراين
ترديد از نظر اسالم مطرود   بيباشد،  سركوبي و تقبيح اين گونه تمايالت در وجود آدمي 

-ها را بـه بهـره   بسياري از آيات قرآن انسانموم خواهد بود. زيرا خداوند متعال در ذو م

و در آنچه خدا بـه تـو   «هاي الهي دعوت نموده است.  هاي مادي و نعمتگيري از لذت
 .)77(قصص، » ات را از دنيا فراموش مكن داده، سراى آخرت را بطلب و بهره

 جنسيدر اخالق  جنسي غريزة پذيرش تأثير

سي به عنوان يك نياز انساني، منجـر  : پذيرش غريزة جنعدم سركوبي غريزة جنسي
شود. سركوبي غريزة جنسي مبتني بـر ناديـده   به عدم پذيرش سركوبي غريزة جنسي مي

همچـون   ل،گرفتن اين غريزة و مبارزه با آن است كه خود اين مبارزه به داليل غير معقو
ن كهـ رسيدن به سعادت حقيقي، شناخت حقيقت، رهايي از رنج و عذاب در اخالق جنسـي  

 است. شده ميانجام 
پذيرش غريزة جنسي به عنوان يك نياز انساني كه بايد در سـطحي اخالقـي   : اعتدال

رويكـرد  ريزي خواهد كرد. بر اساس معتدلي را پايه شود، اخالق جنسيِ ءو انساني ارضا
 كوشيم آن را تشديد نكنيم و به آن پركنيم، ولي ميما غريزة جنسي را طرد نمي ،اعتدالي
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بدان كه انـدر شـهوت نيـز افـراط     «گويد:  ال ندهيم. امام محمد غزالي در اين باره ميو ب
كه چنان شود از فواحش و كارهـاي زشـت شـرم     دبو هست و تفريط و ميانه؛ افراط آن

نداشته باشد و همه چيز خود را براي آن بدهد و چون انسان به اين حد رسيد راه مقابله 
باز هم تمايل به انجام اين كار داشت بايـد ازدواج كنـد و   با آن روزه گرفتن است و اگر 

تفريط آن است كه شهوت بـه كلـي در كسـي بـروز نكنـد و ايـن نقصـان و ضـعف را         
و اعتدال آن است كه شهوت در كسي باشد، ولي اجازه طغيان نداشته باشـد و  رساند  مي

 .)63 ص، 2 ج، 1361( غزالي،  »تحت فرمان عقل باشد

  انسان مفطور به فطرت الهي .2

مفطور بودن به فطرت الهي، از يك جهت، به اين معنـا اسـت كـه در انسـان گـرايش و      
سـوره روم بـه    30معرفتي دروني نسبت به خداونـد وجـود دارد. در ايـن بـاره، در آيـة     

تو اي رسول با پيروانت مستقيم روي بـه جانـب   «ماهيت فطرت الهي انسان اشاره شده: 
». اسالم آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را آفريده پيروي كـن  آيين پاك

رنگ نيست و رنگ ربوبي دارد و نگين جانش از پرتوي ربوبي رنگين بنابراين، انسان بي
است. به دليل عمق نفوذ معرفت و ميل ربوبي در انسان فرار از خدا فرار از خـود اسـت   

، 1381يشـتن حقيقـي خـود اسـت (بـاقري،     و حركت به سوي خدا حركت به سوي خو
آميزي خدا راست كه به ما  رنگ«آمده است:  138). همچنان كه در سوره بقره آيه 15ص

رنگ ايمان و سيرت توحيد بخشيد و هيچ رنگي بهتـر از ايمـان بـه خـدا نيسـت و مـا       
 ».  كنيم شائبه او را پرستش مي بي

ي اسـت كـه بـذر آنهـا در سرشـت انسـان       هايديگر، فطرت ناظر بر ويژگي سوياز 
انسـان نيـز ماننـد سـاير انـواع      «فرماينـد:   وجود دارد. عالمه طباطبايي در ايـن بـاره مـي   

جش ياست كه او را به سـوى تكميـل نـواقص و رفـع حـوا       فطرتى  مخلوقات مفطور به
هدايت نموده و به آنچه كه نافع براى اوست و بـه آنچـه كـه بـرايش ضـرر دارد ملهـم       

پس انسان داراى فطرتى خاص به خود است كه او را به سنت خـاص زنـدگى و    1ه.كرد
كند، راهـى كـه جـز آن     شود هدايت مى راه معينى كه منتهى به هدف و غايتى خاص مى

). بنــابراين، فضــايل 268، ص 16، ج 1374(طباطبــايي، » توانــد پــيش گيــرد راه را نمـى 
است، ريشه  شدهبررسي كه در اين مقاله به تفكيك تي خاشن انساناخالقي و ساير مباني 

                                                           
 ).8و  7سوره شمس، آيه (و قسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد و به او شر و خير را الهام كرد  .1



 1392 پاييز و زمستان/  17/ ش 8تربيت اسالمي / س       60

 

گونة خاصي از آفرينش اسـت كـه خداونـد    «زيرا فطرت ناظر بر  ؛در فطرت انسان دارند
هـا از  هـاي خاصـي كـه انسـان    ها داده، يعني يك سلسله ويژگيدر بدو خلقت به انسان

 ).68، ص 1382(علمي، » همان ابتداي خلقت آن را دارند
 تأثير مفطور به فطرت الهي بودن انسان در اخالق جنسي 

اگر انسان نسبت به اين امر آگـاهي داشـته باشـد كـه ميلـي      شكوفايي فطرت الهي: 
ربوبي در وجود او هست، انرژي رواني خود را به طور نامعقول صرف امـور جنسـي و   

بنـايي   وارة زيـر كاميابي آن نخواهـد كـرد و تمـايالت جنسـي هسـتة محـوري و طرحـ       
هاي ديگر او را بـه دسـت بگيـرد؛     ريزي نخواهد كرد كه هدايت جنبهشخصيت او را پي
اي به ميل جنسي خود پاسخ خواهد داد كه موجب خفتگي، استحاله و  بلكه فرد به گونه

 هاي متعالي انسان نشود.تغيير ميل ربوبي و گرايش

 . انسان موجودي است داراي كرامت3
  دو نوع كرامت است كه عبارتند از:انسان داراي 

كرامتي است كه از ناحيه خداوند نصيب انسان شده و ربطي بـه   الف) كرامت ذاتي:
ها از آن برخوردارند و از ايـن ناحيـه كسـي بـر     اراده و اختيار انسان ندارد و همه انسان

» داشـتيم  ما آدميزادگـان را گرامـى  «فرمايد: ديگري برتري ندارد؛ همچنان كه خداوند مي
   .)70(اسرا، 

 در اخالق جنسي  يتأثير كرامت ذات

: انسان به صرف انسان بودن كريم است و اخالق جنسـي  حفظ كرامت ذاتي انسان
دار شدن كرامت ذاتي انسـان شـود؛ يعنـي پاسـخگويي بـه       آدمي نيز نبايد موجب خدشه

تي انسان باشـد،  اي كه در تعارض با كرامت ذا غريزة جنسي به هر طريقي و به هر شيوه
 روا نيست. 

ويژه رفتار مردان بـا   بهكرامت ذاتي در رابطه بين زوجين  حفظ كرامت انساني زنان:
انـد و   زنان مؤثر است، زناني كه در طول تاريخ نظام مردساالرانه به نحـوي تحقيـر شـده   
هـاي  شخصيت انساني آنها ناديده گرفته شده است. در دنياي مدرن نيـز گرچـه گـرايش   

فمينيستي مدعي احقاق حقوق زنان و تالش براي از بـين بـردن تبعيضـات اجتمـاعي و     
هـاي بـين دو   اند، اما در اين ميان بعضي از آنها زن بودن زن و تفـاوت سياسي آنان بوده

اند. در تقابل با چنين ديدگاهي، در اخالق جنسـي اسـالمي،    جنس را به فراموشي سپرده
هـاي  شـده اسـت و هـم بـه زن بـودن زن و تفـاوت      هم به شخصيت انساني زن توجـه  
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گـري و   اي كه با جنس مخـالف دارد. بـر ايـن اسـاس، مـردان و زنـان از سـلطه        طبيعي
ـ «آمـده اسـت:   سـورة بقـره    279آيه  شوند، همچنان كه در منع ميپذيري  سلطه ه سـتم  ن

پذيري انحراف از  گري و سلطه زيرا الزمة سلطه». شود كنيد و نه بر شما ستم وارد مى مى
كرامت ذاتي از طريق شستشوي مغزي، تحميـق شـعور و قـدرت فكـري افـراد، القـاي       

 هاي دروغين و شكستن حدود الهي است.  ارزش
اين كرامت برآيند تـالش و كوشـش انسـان در جهـت قـرب      ب) كرامت اكتسابي: 

هـا برتـر از ديگـر    انالهي و حاصل ايمان و عمل صالح است. در اين حيطه نه همه انسـ 
آنها فروتر يا مساوي با ديگر موجودات هستند. اگر انسان از عقـل   ةهمموجوداتند و نه 

خود استفاده نكند، در مسير الهي گام بر ندارد و تنها در بعد مـادي حيـواني و    ةانديشو 
 5 يـه آجسماني خود پيش رود، فروتر از بسياري از موجودات اسـت؛ همچنـان كـه در    

اما اگـر انسـان   ». ها بر گردانديمترين پست پس انسان را به پست«آمده است:  سوره تين
در مسير الهي گام بردارد و بـه مقـام واليـت تكـويني و خالفـت الهـي برسـد از همـه         

 موجودات برتر خواهد بود. 
 جنسيكرامت اكتسابي در اخالق  تأثير

هـاي   القي و آراسـته شـدن بـه ويژگـي    كسب فضايل اخ افزايش رضايت زناشويي:
روحي و رواني مثبت، همچون احترام به احساسات يكديگر و گـوش سـپردن دقيـق و    

هاي ظاهري و جنسـي در زنـدگي    آگاهانه به آنها و ...، به ويژه بعد از زماني كه جذابيت
مشترك فروكش كرده و وزن واقعي خود را پيدا كردنـد، جايگـاهي كليـدي در زنـدگي     

 آن افزايش رضايت زناشويي خواهند داشت.  دنبالو به  مشترك

الزمة به دست آوردن كرامت، عمل به فرامين الهـي، پرهيـز از    عمل به فرامين الهي:
هاي عزت نفس و عزيز ارضاي غريزة جنسي خارج از محدودة شرع، فراهم كردن زمينه

نسي از جمله غرايزي است داشتن انسان است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه غريزة ج
هـاي آن را   نوردد، پايه داري را در ميكه در اثر طغيان و سركشي، حصار تقوا و خويشتن

هاي ارضاي صحيح و كند، بايد زمينهكند و كرامت انساني را زايل ميسست و لرزان مي
 مشروع اين غريزه را مهيا كرد تا كرامت و عزت انساني افراد حفظ شود.

تواند از آلـوده شـدن بـه گنـاه     هايي كه انسان با آن مي يكي از راه قي:مصونيت اخال
توجه به كرامت خود است. مسلماً هر كـس بـراي خـود شخصـيتي قائـل       ،مصون بماند

است و حاضر نيست به سـادگي آن را از دسـت بدهـد. دريافـت ايـن مسـئله موجـب        
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امدي بـه شخصـيت او آسـيب    انسان بدون تفكر دست به كاري نزند و اگر پيش شود مي
شود كه اگـر  و روايات اين گونه استنباط مي رساند در صدد جبران برآيد. از آيات قرآن

آدمي در درون خويشتن احسـاس كرامـت كـرد و آن را بـاور نمـود، نـوعي مصـونيت        
سـورة يوسـف    23تـوان بـه آيـة    اخالقي در برابر معاصي خواهد يافت. در اين باره مي

او صـاحب نعمـت مـن اسـت؛ مقـام مـرا        ،برم به خدا پناه مىوسف گفت ي«اشاره كرد: 
در اينجا حضرت يوسف با بازگشت به كرامت ذاتي خـود و منبـع   ». است گرامى داشته

 .آن كرامت، خود را از افتادن در دام گناه حفظ كرد

 ورزي  انديشه .4
وقفه براي انتخاب  با توجه به اينكه آدمي همواره در حال شدن است، نيازمند تفكري بي

و عمل است. اما در كالم الهي هدف از دعوت به تفكر اين است كه ما به جنبة ملكوتي 
اي خـدا را ببينـيم، ايـن    ببريم، به اصل ربوبيت برسيم و در هر پديـده و رباني هستي پي

دارد: ورزي است. بهشتي در اهميت عقالنيت بيان مـي  ذات و جوهره عقالنيت و انديشه
ترين امتياز و شرط اساسـي دينـداري، سـرمايه    الوده انسانيت و برترين و شريفعقل ش«

) و اينكـه اهميـت عقـل    54، ص 1386(بهشـتي،  » كمال، فضيلت و شرافت انسان است
خواند. افزون و دين را نتيجه عقل مي داند مي(ع) آن را پايه دين   عليچنان است كه امام 

هاي عقل معرفي نيز، صفات و ملكات حسنة اخالقي را از ثمره بر اين، در حوزة اخالق
كرده و فرموده است: صدق، ثمره عقل است؛ مدارا با مردم، ثمرة عقل است؛ چون عقـل  
كامل شود، شهوت كاستي گيرد و نفرت از دنيا و كوبيـدن هواهـاي نفـس، ثمـرة عقـل      

 ).  83، ص 1389است (بهشتي، 
 نسي ورزي در اخالق جتأثير انديشه

براي كسب بينش صحيح و عملكرد مناسب در اخالق جنسي،  كسب بينش صحيح:
نياز است كه فرد خود را به تزكيه همراه با تعليم و تعليم همراه تزكيه آراسته كنـد؛ زيـرا   

پـذيري   همراه نشدن تزكيه با تعليم، ما را در تعصب و جمود غير عاقالنه و عدم انعطاف
انـدازد و همـراه نبـودن تعلـيم بـا تزكيـه مـا را در         ها ميو عدم درك شرايط و موقعيت

بنابراين، تزكيه نفـس باعـث   اندازد. ها مي محوري و به مرحلة عمل نرساندن آموختهخود
ها و ... در كسب بينش و معرفت صـحيح   شود كه تأثير هيجانات منفي، حب و بغض مي

فكـر خـود بـراي     كاهش يابد و فرد بدون احساس فشـار، بـه ضـبط و كنتـرل حركـت     
 شناخت درست بر اساس ادله كافي بپردازد. 
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و هايمان بر اساس انديشـه   ييهمة اعمال، احساسات و حتي توانا رعايت اعتدال:
بيشـتر   جـوي او  تـر و بـا فطـرت كمـال    گيرد. هرچه تفكر انسان متعالي مي تفكر شكل
ه عقل سليم انسان را به با توجه به اين ك پيمايد.تر راه تكامل را ميسريع ،منطبق باشد

عقل يكي از عوامل مـؤثر   توان گفت مي ،رو از اينخواند،  سوي رعايت اعتدال فرا مي
عقـل  آنكـه  ز بشـري اسـت. خالصـه    يهاي نفساني و رام كردن غرادر تعديل خواهش

حضرت  همچنان كهراهنمايي است كه پيروي از آن ماية فالح و رستگاري بشر است. 
بس است تـو را (سـود بـردن) از عقـل و خـرد كـه       « فرمايند: مي هعلي(ع) در اين بار

(فـيض االسـالم،   » سـازد هاي رستگاريت به تو آشـكار مـي  هاي گمراهيت را از راه راه
؛ عاقل دشمن لـذت خـود   العاقل عدو لذته«دارد:  ). همچنين، بيان مي1284 ص، 1377
؛ نـادان بنـدة   ل عبد شـهوته الجاه«ها سبب ارتكاب مناهي گردد. ، زيرا غلبة لذت»است

و اطاعت آن كند هر چند خـالف شـرع و عقـل باشـد (تميمـي      » خواهش خود است
محتـاج   اعتـدال، بـراي رسـيدن بـه     كـه  ان كالم اين است). ج123، ص 1339آمدي، 

 انديشه و فكري عفيف، صادق و قابل اعتماد هستيم.

 اصالت نفس و روح انسان .5
حيواني انسان مانند  هاي فرا ) و بدن است و ويژگيانسان موجودي مركب از نفس (روح

هاي اخالقي و اراده آزاد كه انسان را از سـاير جانـداران متمـايز     آگاهي و تعقل، گرايش
سازد، مربوط به نفس انسان است و اصل و حقيقت پايـدار انسـان و قـوام انسـانيت      مي

 ي الهـي، جاودانـه،  ). به طور كلـي روح امـر  163، ص 1381است (مصباح،   انسان نفس
 ساري و جاري در وجود انسان، در معرض فساد و صالح است.  

 تأثير اصالت روح در اخالق جنسي 

در نگاه دين، ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك نفي نشده، بلكـه  تكامل روحي و رواني: 
مورد توصيه است؛ اما نكتة اساسي، هدف واقع نشدن نيازهاي فيزيولوژيك اسـت؛ زيـرا   

رنگ كنـد و سـاير شـئون     خالف آن است كه انسان يك شأن از شئون خود را پراسالم م
خود را ناديده بگيرد، به همين دليل بر ارضاي نيازهـاي شـئون مختلـف انسـان در حـد      

كند كه پيامد اين اعتدال، تكامل روحي و روانـي اسـت. ديـن در عـين     اعتدال تأكيد مي
توان  بكشند هشدار داده است و در اين باره مي حال از اينكه اين نيازها انسان را به فساد

ايـم انكـار كننـد و از     (بگذار) آنچه را به آنهـا داده «سورة عنكبوت اشاره كرد:  66به آية 
در ايـن آيـه خداونـد    ». زودى خواهنـد فهميـد  ه لذّات زودگذر زندگى بهره گيرند؛ اما ب
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دهـد و  اند هشدار مـي ر دادهنسبت به افرادي كه ارضاي نيازهاي اوليه را هدف خود قرا
دارد كه آنان در سراي آخرت به اين حقيقت خواهند رسيد كه حقيقت حيات را بيان مي

 اند.اند و راه را اشتباه رفتهدرك نكرده
غريزة جنسي در بعد روحي و رواني داراي خاصيت متعـالي  اصالت روابط عاطفي: 

ة جنسـي از حالـت صـرف    شـود غريـز  شدن است نه در بعد جسمي. همين باعـث مـي  
 21آيـه   جنسي باالتر رود و جنبة انساني و الهي به خود گيرد. در اين رابطه خداونـد در 

رواني تمايالت جنسي، وابسـتگي بـين زوجـين و    -، بر جنبة عاطفي و روحيسورة روم
هـاى او اينكـه همسـرانى از جـنس      و از نشانه«كند: نقش آن در سالمت رواني تأكيد مي

تان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار خود
آرامش خاطر، محبت و رحمت، تمايـل بـه تكميـل يكـديگر و ارضـاي نيازهـاي       ». داد

جسمي و روحي يكديگر در فرايند زندگي مشترك، امري است كه بايد از آن محافظـت  
 كرد و آن را پرورش داد. 

هـاي   معنويت كه روح حاكم بر تفكر الهي است، ناظر بر تمام جنبهت: ارتقاي معنوي
وجودي انسان است نه يك جنبة خاص و رويـش معنويـت در درون انسـان مبتنـي بـر      
شناخت خداوند، انتخاب او به عنوان رب خـويش، امتنـاع ورزيـدن از ربوبيـت غيـر و      

كلي زنـدگي يـك انسـان    روح  ،عمل به دستورات الهي است. با توجه به اينكه معنويت
شـأن جنسـي انسـان و رفتـار      سورة مؤمنون 11تا  1آيات دهد، در  موحد را تشكيل مي

درست مربوط به آن در كنار امور عبادي، معنوي و انجام ديگر دسـتورات دينـي مطـرح    
شده است و اين موارد را در كنار هم به عنوان عامل رستگاري انسان مطرح كرده اسـت  

و آنهـا كـه زكـات را     گرداننـد آنها كه از لغو و بيهودگى روى«پردازيم: ه به بيان آن ميك
كنند؛ تنها آميزش جنسى بـا   عفتى) حفظ مى بىاز و آنها كه دامان خود را ( دهند انجام مى

و كسانى كـه غيـر    شوند گيرى از آنان مالمت نمى همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره
 ».طلب كنند، تجاوزگرند! از اين طريق را

 قابليت تكامل نفس   .6
الـف) حالـت   تواند قرار بگيـرد كـه عبارتنـد از:     نفس انسان در سه حالت وجودي مي

در اين حالت هواي نفس انسان كه در ابتدا مفهومي خنثي و فاقد ارزش مثبت و  1:رهاما
                                                           

) اخـذ  53(يوسف،  »بِالسوءأُبرِّىء نَفْسي إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ  وما« ز مفهوم آية شريفةاستناد و ارجاع به نفس اماره دارد كه ا .1
 شده است.
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ز شكستن حـدود دينـي   كند و براي ميل به آن امنفي است به سوي لذتي كشش پيدا مي
انسان پس از عمل به خواسـت نفـس امـاره و     :لوامهب) حالت و عقلي پروايي ندارد؛ 

هاي كار خود را در وجدان اخالقي خـويش   ها و ناراستيكژي فرو افتادن از تب و تاب، 
اين  :ج) حالت طمأنينهكند؛  يابد و خود را به خاطر پيروي از نفس اماره سرزنش مي مي
دهد كه در آستان ربوبي است، غرق توجه به اوست و به  الت زماني به نفس دست ميح

ذكر و ياد او مشغول است. هر كدام از اين مراتب نفس بيشتر محقق شود و تكرار شود، 
شـود   آيـد و ملكـه شخصـيت وجـودي انسـان مـي       از حالت گذار به شكل پايدار درمي

 ).14-13ص ، 1381(باقري، 
 تكامل نفس در اخالق جنسيتأثير قابليت 

ره امـا اخالق جنسي يك فرد در حالتي كه نفس او در مرتبة  رفتار جنسي مسئوالنه:
شـكنانه و پرخطـر اسـت؛ امـا اخـالق      آميز، هنجاراست، اخالقي غير مسئوالنه، خشونت

به وسـيلة نفـس لوامـه و رسـيدن بـه نفـس مطمئنـه،         رهاماجنسي وي در گذر از نفس 
ني، طبيعي، الهي و مسئوالنه است كه سالمت جنسي اجتماع و خـانواده را  اخالقي، انسا

 در بر دارد.

تدرج ناظر بر مرحله به مرحله پيش رفـتنِ نفـس انسـان بـه سـوي      تدرج و تمكن: 
كمال يا سقوط است. تمكن ناظر بر توانايي نفـس انسـان در كسـب مراحـل كمـال يـا       

 ايـن  در تهرانـي  انسان است. دلشاد سقوط و جاگير شدن صفات مثبت يا منفي در نفس
 پايـه  پايـه  و رفـتن  پـيش  آهسته آهسته و اندك اندك معناي به تدرج: «دارد مي بيان باره

 قـادر  و توانـايي  نيـز  و شـدن  پابرجا شدن، جاگير معناي به تمكن و است شدن نزديك
 حركتـي  بـا  زجـ  و اش توانـايي  و تمكن اساس بر جز انساني هيچ. است چيزي بر شدن

 نيـز  مطلـب  ايـن  عكس كه همچنان يابد، نمي دست الهي كماالت به مناسب و تدريجي
 ،1387 تهرانـي،  دلشـاد ( »شـود  نمـي  تبـاه  دفعتـاً  و مرتبه يك انساني هيچ و است صادق

كنـد، بـه   اش در امور جنسـي پيـروي مـي   . بر اين اساس، فردي كه از نفس اماره)47ص
عمـل، انسـان را بـه    «زيـرا   ؛كنـد ه مرتبة حيوانيت تنزل پيدا ميتدريج از مرتبة انسانيت ب

). حال اگـر بخـواهيم، ايـن    661، ص 13 ، ج1377(مطهري، » آورد شكل خودش در مى
فردي را كه به مرتبة حيوانيت تنزل كرده و ماهيت نفس حيواني در او تحقق پيـدا كـرده   

ـ     اش و هـاي وجـودي  ه توانـايي است به مرتبة نفس مطمئنه برگردانيم، بايـد بـا توجـه ب
اش، او را به تـدريج، بـه مرحلـة    اش از جمله ضعف يا قوت ارادههاي شخصيتيويژگي

 نفس مطمئنه باال ببريم تا به كماالت اخالقي دست پيدا كند.
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 اختيار و انتخاب آگاهانه نفس   .7
ايـن   رد. اسـت نفـس   آگاهانةهاي نفس انسان اختيار و انتخاب  ترين ويژگي يكي از مهم

بلكه مختار باشد  ،مشيت الهي مبتني بر اين است كه انسان مقهور و مجبور نباشد« ،زمينه
كه هيچ يـك  است و آرايش نيروهاي مؤثر بر آدمي در آيات قرآن به نحوي ترسيم شده 

 .  )22، ص 1381ري،(باق» از آنها با انسان رابطه جبري و قهري ندارند
 نفس در اخالق جنسياختيار و انتخاب آگاهانة  تأثير

ازدواج آزادانه و آگاهانه ازدواجـي اسـت كـه مبتنـي بـر       ازدواج آزادانه و آگاهانه:
تمايل و گرايش متقابل زوجين نسبت بـه يكـديگر، شـناخت و خودآگـاهي طـرفين از      

ن زندگي مشترك بر حداكثر دهاي يكديگر و بنا نها ها و تفاوت خويشتن، كشف شباهت
بـه   ،هـا هاي متعدد زنـدگي و همچنـين شـناخت تفـاوت     مقوله اي در هاي هسته شباهت

 رسميت شناختن و احترام به آنها است.

 حب ذات  .8
اقدام به عمل نخواهد كرد، بلكه در كنار اينها يك نوع   و آگاهي،   انسان به صرف توانايي

علقـى  ت«گرايش دروني الزم است. منبع اين گرايش دروني حب ذات است كه نـاظر بـه   
، 1374(طباطبـايي،  » و مخصوص بين انسان و كمـال او  و انجذابى است شعورى خاص

شود انسان آنچه را كه باعث بقا و كمال وجـودش   ). حب ذات باعث مي619، ص 1ج 
شود دوست داشته، به آن گرايش داشته باشد و براي به دست آوردن آن تالش كنـد.   مي

ز حب ذات و نتيجـه ميـل و جوشـش    در واقع حب بقاء و كمال انسان، هر دو مظهري ا
 ).164، ص 1381دروني نسبت به خود و كماالتش است (مصباح، 

 تأثير حب ذات در اخالق جنسي

در صورتي كه حب ذات از حالت بدوي و خودخواهانه خارج شـود و   :دگرخواهي
وجود انسان گسترش پيدا كند و همچنان كه خود را دوست دارد ديگران را نيز دوسـت  

روي آورد، باعث ايجاد يـك عشـق طبيعـي     ياشد و از خودخواهي به دگرخواهداشته ب
شود و مفاهيمي مانند صميميت، احترام متقابل، فداكاري و ايثـار در اخـالق جنسـي     مي

خـواهي بـه معنـاي حـب ذات عميـق اسـت كـه        كند. در اين حالت دگـر  افراد رشد مي
 تر شده است.   تر و الهي انساني

زوجـين و ديگـر اعضـاي خـانواده      ميان انوادگي بر محبتاساس زندگي خمحبت: 
. الزمة شكوفايي محبت، مودت و رحمت در زنـدگي مشـترك، حركـت از    استاستوار 
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سطح نيازهاي اوليه به سمت نيازهاي عالي است و اين متناسب با هدف تعليم و تربيـت  
و به سـطوح عـالي   از سطوح پايين نيازها رها شده «اسالمي است كه ساختن انساني كه 

نيازها دست يافته را مدنظر دارد. چنين فـردي كـه بـه ايـن سـطح از تحـول شخصـيت        
بخـش و   رسد، بـه جـنس مخـالف بـه مثابـه يـك انسـان مكمـل، يـك روح تعـالي           مي

رسـد،  تـر مـي  تر بـه سـطوح عـالي   نگرد. انسان هنگامي از سطوح پايين بخش مي آرامش
شـود و نگـاه كـردن و ارتبـاط بـا او، هـم       همسر براي وي ماية مـودت و رحمـت مـي   

 ).13، ص 1374(احمدي، ». بخش انسان استو تعالي بخش تكامل

مـن اخـالق   « فرمايـد: مـى  دربارة اهميت محبت در زندگي مشـترك  (ع) صادقامام 
، ق1401بهبـودي،  (» از اخالق پيامبران دوست داشتن زنـان اسـت   ؛االنْبياء حب النساء

هر كس ما را بيشتر دوست ؛ كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا«همچنين  )؛5 ص، 3ج
. )11 ، ص14 جق، 1403(حـر عـاملي،  » بدارد، زنان را بيشـتر دوسـت خواهـد داشـت    

رك، انسـان را از اضـطراب و   بنابراين، محبت و رحمت به عنوان زيربناي زندگي مشت
بخشد و زندگي مشـترك را قـرين عشـق و     خويي و نيز كدورت و تنفر رهايي ميتند

 محبت خواهد كرد.

 چند ساحتي بودن انسان   .9
از ديدگاه اسالم انسان موجودي تك ساحتي نيست، بلكه موجودي چند ساحتي اسـت.  

اي اينكـه مـا آنهـا را بـه     هاي وجودي انسان روشي اسـت بـر   البته تفكيك كردن ساحت
هاي تربيتي مناسب هر بعد از  و به اتخاذ رويكرد كنيمبررسي تر تر و دقيقصورتي عميق

ابعاد وجودي انسان بپردازيم. البته اين تفكيك نبايد مانع از آن شود كه ما ارتباط و تأثير 
او را از يكپارچگي و كل بودن  و تأثر ابعاد وجودي انسان را بر يكديگر ناديده بگيريم و

 خارج كنيم.
 تأثير چند ساحتي بودن انسان در اخالق جنسي     

بر اين اساس انسان بايد تالش كند شأن جنسي خـود را بـه    رشد متوازن و متعادل:    
عنوان يك ساحت وجودي بپذيرد و با آن برخـوردي طبيعـي داشـته باشـد، آن را پليـد      

مام انرژي رواني خود را روي مسائل جنسـي متمركـز نكنـد؛    نشمارد و از طرف ديگر ت
ها رشدي نامتوازن خواهند داشت. در اين حالـت انگيـزة    زيرا در اين صورت ساير جنبه

شـود، مثـل فرويـد كـه      گيرد و همه نيازها بر اساس آن تعريف ميجنسي محور قرار مي
رهنگي را بر اساس غريزة هاي علمي، معنوي و فهمة ابعاد وجودي انسان اعم از فعاليت
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پـور در   گرفـت. آريـان   رواني انسان را ناديده مي يها كرد و ساير انگيزهجنسي تبيين مي
رسـاند   و لذت جسماني را ميسي جنجنسيت فرويدي هم روابط «دارد:  اين باره بيان مي

ــ ــت و هــم مبلّ ــوتي و فعالي ــالي و عشــق اله ــي اســت  غ عواطــف ع ــاب روان ــاي ن » ه
 ).91، ص 1357 پور، (آريان

 هويت جمعي  .10
گيري هويت جمعي انسان بستگي به نوع روابطي دارد كه با اطرافيان خود بر قـرار  شكل

توصيف انسان در قرآن، صرفاً به منزلـة فـرد،   «دارد: كند. باقري در اين رابطه بيان مي مي
زنـدگي   فردي بريده و مجزا انجام نپذيرفته، بلكه رابطـه او بـا جمـع و امتـي كـه در آن     

كند به منزله وجهي اساسي از هويت او در نظر گرفته شده است. از نظر قرآن، آدمـي   مي
كند، مضطر و بـالارده نيسـت، امـا در عـين     نسبت به جمعي كه در ميان آنان زندگي مي

گيري هويت او به نـوع روابطـي كـه بـا اطرافيـان خـود       حال، نظر بر اين است كه شكل
). از سوي ديگـر، انسـان در   26، ص 1381(باقري، » اسي داردكند، بستگي اسبرقرار مي

كنار اين هويت جمعي، خود داراي هويت فردي نيز هسـت كـه او را از جمـع متمـايز     
 بخشد.   كند و به او فرديت مي مي

 تأثير هويت جمعي انسان در اخالق جنسي

اگر اخالق جنسي ما درست باشـد و منجـر بـه پاسـخگويي      تحكيم هويت جمعي:
گيـري هويـت مـا     حيح به غريزة جنسي در قالب ازدواج شود، نقش مهمـي در شـكل  ص

خواهد داشت؛ زيرا ازدواج در راستاي تشكيل هويـت جمعـي آدمـي اسـت. ازدواج در     
حقيقت به نوع ديگر پيوستن و يكي شدن در قلمروي روح و روان است. بدون زنـدگي  

شـود، مثـل ارتبـاط و     ج مـي زناشويي بخشي از فضاهاي جمعي از اختيـار انسـان خـار   
ها و همچنين تجربة پدر شدن و يا مادر شدن. از سـوي   تعامالت بين دو جنس، خانواده

 شود.  ديگر، تحكيم هويت جمعي باعث تشكيل اجتماع بسامان و سالم مي
هـاي  از سوي ديگر، هويت جمعي به نحوي جلـوي خشـونت   كنترل رفتار جنسي:

رتي داراي هويـت جمعـي خـواهيم بـود كـه بـه       گيـرد؛ زيـرا مـا در صـو     جنسي را مي
هنجارهاي جمعي تن در دهيم. همچنين هر اجتماعي در مورد مسائل جنسي، هنجارهـا  
و قوانيني دارد كه يك فرد اجتماعي شده در مسير اين هنجارها قـدم خواهـد برداشـت؛    
بنابراين، هويت جمعي باعث خواهد شد فرد با توجـه بـه چـارچوب اجتمـاعي، رفتـار      

 نسي خود را تنظيم كند چون در غير اين صورت به وسيلة اجتماع طرد خواهد شود. ج
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انسان در كنار هويت جمعي از يك هويت فردي  به رسميت شناختن هويت فردي:
نيز برخودار است كه بايد آن را در زندگي مشترك به رسميت شناخت؛ زيرا براي با هم 

گيري  هم باشند، بلكه الزم است در عين شكل زيستن الزم نيست كه افراد كامالً شبيه به
هاي فردي نيز حفظ و به آنها احترام گذاشته شـود و زنـدگي مشـترك    هويت ما، تفاوت

 بستري براي شكوفايي استعدادهاي فردي طرفين شود.

 ضعف   .11
انسان در ابعاد مختلف وجودي خود دچار ضعف، سستي و ناتواني است، همچنـان كـه   

. بنـابراين،  )28(نسـاء،   »فًايخُلقَ الْإِنْسانُ ضَـع « :كند عف انسان تأكيد ميبر اين ض خداوند
هاي عمومي انسان است و انسان را توانايي آن نيست كـه از ايـن   ضعف يكي از ويژگي

معنا نيست كه انسان براي غلبه بـر   خصوصيت انساني به طور كامل بگريزد. اما اين بدان
توانـد   هاي اخالقي، روحي و رواني و ... هيچ تالشي انجام ندهد، بلكه انسان مـي  ضعف

روانـي و  -هـاي الزم، كسـب فضـايل اخالقـي و روحـي      ها و تواناييبا كسب شايستگي
هايي كـه مـا در   هاي خود، به ويژه ضعف بينشي درست به زندگي، بر بسياري از ضعف

هاي مختلف زندگي و همچنين براي انجام تكـاليف الهـي در ابعـاد مختلـف از      عيتموق
ضـعف بـه   «دارد: به طور نسبي غلبه كند. باقري در اين باره بيان مـي  د،ده ميخود بروز 

هاي عمومي انسان، بيشتر ضعف نفس است تـا ضـعف بـدني يـا     عنوان يكي از ويژگي
ي از قوت بدني و عقلـي برخـوردار اسـت امـا دچـار      عقلي. به عبارت ديگر، انسان گاه

شود كه فرد به رويارويي با تكاليف ضعف نفس است. اين ضعف در مواردي آشكار مي
 ).  151، ص ،1381  باقري،» (ها قرار گرفته است خاسته است و در برابر قبول مسؤليت بر

 تأثير ضعف در اخالق جنسي

رابر غريزة جنسي باعث شده است كـه خداونـد   ضعيف بودن انسان در ب تخفيف حكم:
 28در اين باره بر انسان سهل و آسان بگيرد، همچنان كه خداونـد در سـورة نسـاء آيـة     

خواهد (با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن،) كار را بـر   خدا مي«فرمايند:  مي
غرايز، مقاومت او كـم   شما سبك كند؛ و انسان، ضعيف آفريده شده؛ (و در برابر طوفان

خـداى سـبحان در   «دارد:  بيـان مـي   ضعيف بودن انسانعالمه طباطبايي در باب ». است)
بر سر متعلقات خود با انسـان سـتيزه    ى كه دائماًيقواى شهويه را تركيب كرده، قوا انسان

سازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خـداى عزوجـل بـر او     مى كند و وادارشمى
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هاد و شهواتى را بر او حالل كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح منت ن
طباطبـايي،  » ( را به مقدارى كه غائله عسـر و حـرج او را برطـرف سـازد تجـويز كـرده      

 .)449، ص 4، ج 1374
با توجه به اينكـه غريـزة جنسـي در اسـالم بايـد در چـارچوب        مدارا و مسامحت:

هايي است كه بايد مبتني بر مـدارا  بط بين زوجين يكي از مقولهخانواده ارضاء شود، روا
اى كسانى كـه ايمـان   «آمده است:  سورة تغابن 14آيه و مسامحت باشد؛ همچنان كه در 

حـذر باشـيد؛ و    ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها بر آورده
بخشـد)؛ چـرا كـه خداونـد      (خدا شـما را مـى   اگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد،

بيان شـده   (ع) در روايتى از امام باقراين آيه  ن نزولأشبارة  در». بخشنده و مهربان است
پسـر و همسـرش دامـن او را     ،خواستند هجـرت كننـد  وقتى بعضى از مردان مى«است: 

ا بـعـد از تـو گفتند: تو را به خدا سوگند كه هجرت نكن، زيرا اگر بروى مگرفتند و مى
ماندند، آيه فوق نــازل شــد و   پذيرفتند و مى سـرپـرسـت خـواهيم شد، بعضى مىبـى

ها بـرحـذر داشـت، امـا بـعـضـى ديگـر  از اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينه آنها را
به خدا اگر بـا مـا هجـرت     گـفـتـنـدرفتند ولى به خانواده خود مىكردند و مىاعتنا نمى

بـه شــما اعتنـا نخـواهيم كـرد،      يد ما مطلقاًي) مدينه نزد ما آهدر (دارالهجر يد و بعداًنكن
آنها پـيوستند گذشته را فراموش  ولى به آنها دستور داده شد كه هر وقت خانواده آنها به

» ناظر به همين معنى اسـت  »غفور رحيم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اهللا«كنند و جمله 
 ).203، ص 24، ج 1376شيرازي و همكاران، (مكارم 

 گيري بحث و نتيجه 

، بـر عـدم پليـدي    داند غريزه جنسي را پليد مياسالم برخالف اخالق جنسي كهن كه 
كنـد. همچنـين بـر    غريزه جنسي و ارضاي مشروع آن در چارچوب خانواده تأكيد مي

ه مبتني بر مباني اومانيستي و سكوالر به انسـان، قـوانين   خالف رويكرد ليبرال است ك
نگـر از  اجتماعي و اخالق جنسي است كه نوعاً به دليل عدم وجود يـك نگـاه جـامع   

منظر دين دچار خلل است. به اين معنا كه در اسالم، غريزة جنسي در ارتباط با ابعـاد  
حدود آزادي ديگـران،  هاي اخالقي ديني لحاظ شده و افزون بر رعايت الهي و ارزش

كنـد. در  انساني و احكام الهي نيز آزادي انسـان را محـدود مـي   -گرايشات عالي ديني
گيري جنسي نيسـت؛  ضمن، اخالق جنسي اسالمي اخالقي صرفاً مبتني بر تمتع و كام

زيرا از نگاه اسالم، نياز جنسي صرفاً نياز فيزيولوژيكي نيست، بلكه نيـازي عـاطفي و   
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اسـت همـان مـودت و    بين زوجـين  سكون  ةچيزي كه ماياين اساس  بر .رواني است
و رابطة جنسي را كند زن و مرد ايجاد مي مياناي معنوي  رحمت الهي است كه جاذبه

 كند. تر ميتر و انسانيالهي
گرايانه به انسـان اصـولي را در   با توجه به آنچه بيان شد، اسالم با نگاهي جامع و كل

كند كه موجبات رشد و تعالي همه جانبـه فـرد و اجتمـاع را    ريزي ميايهاخالق جنسي پ
آورد. اگرچه امروز موانع و مشكالت متعـددي همچـون عـدم اسـتقالل مـالي،       ميپديد 

گسترش روابط آزاد بين دختر و پسر، باال رفتن سن ازدواج و ... باعث شـده اسـت كـه    
از اين وضعيت، اين اسـت كـه    پايبندي به اخالق جنسي تضعيف شود كه الزمه خروج

در كنار آموزش اخالق جنسي اسالمي، تمام نهادهاي اجتماعي و فرهنگي براي كـاهش  
 اقدام كنند. ،مسائل و مشكالتي كه مانع ازدواج مناسب جوانان است
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