
 

 
  
  

  اسالم دگاهیاز د یاخالق جنس یناختش شارز یمبان نییتب
  *طاهرپور فیمحمدشر

 **محمدرضا شرفی
 

 چكيده
 يبـرا  ياخالق يها شارز يسو به آگاهانه تيهدا پرورش، و  آموزش نظام ياساس اهداف از يكي

 فاصـله  به توجه با يجنس اخالق طهيح در موضوع، نيا. است موزانآ دانش يزندگ به يده جهت
 متعـارض  يهـا  شارز معـرض  در مشـترك،  يزندگ ليتشك يبرا ياقتصاد بلوغ و يجنس بلوغ نيب

ـ ا هدف اساس، نيبرا. است  ويژه يتياهم يدارا يجنس زهيغر يرومندين و گرفتن قرار  پـژوهش،  ني
ـ يتحل−يفيتوص روش با اسالم، در يجنس اخالق يناختش شارز يمبان نييتب  بـا  ن،يبنـابرا . اسـت  يل

 يهـا  شارز بـودن  يفطـر  همچـون  يمبـان  ،يجنسـ  اخالق طهيح در اسالم يارزش نظام  به توجه
 و هـا  شارز در رييـ تغ و ثبـات  ،هـا  شارز بودن ياعتبار خداوند، بودن االطالق يعل ريخ ،ياخالق
 ا،يـ ح و عفـت : از انـد  عبـارت  بيـ ترت به يجنس ياخالق در يمبان نيا ريتأث. شد استخراج عدالت

ـ اعتبار ،ياعتبارسـاز  ،يجنسـ  اخـالق  هـاي  شارز اريـ مع خداونـد  ازدواج؛ رت،يـ غ حجاب،  ؛يابي
ـ رعا ؛يجنس اخالق هاي مستيس ديگر آسان نسبتاً فهم ،يجنس اخالق شدن ساختارمند  اعتـدال،  تي

ـ  ياجتمـاع  عـدالت  و زوجات تعدد در يعاطف عدالت ن،يزوج نيب يهماهنگ و تناسب  و زن نيب
  .مرد

  .اسالم اصول، ،يشناخت ارزش يمبان ،يجنس اخالق :يديكل واژگان
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  مقدمه

ی اگـر حتـناپذیر زندگی انسان اسـت؛  ی ارزشی جزء ذاتی و جداییها ی و داوریذارگ ش ارز عمل
و  کننـد یم تیهداکردار افراد آن جامعه را  ه،های هر جامع نداند. ارزش یتی جهان را واجد غایآدم

در قالـب اصـول اخالقـی متبلـور  ،ی در گـذر زمـانآدمـ کـردار تهای مرتبط با هدای دستورالعمل
: دنویســ می بـاره نیدر ا 1هــولمز ال رابـرت. ابــدی یم گسـترش ریــخ دهیـا قیــطر ن؛ بـدیشـوند می

 دهیـا اسـت، الزم عتی در سرتاسر طبیبالندگ و رشد و هکه وجود آفتاب برای نور، تغذی طور همان«
). ٢۵، ص١٣٨٢(هـولمز،  »هـا و جامعـه ضـرورت دارد ی فهم آدمی و کـردار او، نهادبرا هم ریخ
 نی در تکـویمهم نقش ودهند  می لهای اخالقی رکن اساسی زندگی آدمی را تشکی ارزش رو، نیازا

 خواهـد یاخالقـ غفلـت عامـل نیآشکارتر ،های اخالقی انکار ارزش«ی دارند و اخالق تیشخص
  ). ٢٧۵ص، ١٣٩۴ ن،ی(رول »بود

 شـانیسودمند«کـه  یمتعال یاخالق یها شود که ارزش آغاز می یزمان یانحطاط اخالق ای تنزل
). ٢٠١٧ 2،دیـ(عبدالحم دنـروب نیاز ب هودهیب یشهوان الیام ی، برا»در طول زمان اثبات شده است

دارد  یبعد جنسی انسان است که با اخالق ارتباط ناگسسـتن انسان وجود ابعاد از یکی ان،یم نیا در
 یفرهنگ یمبان ریانسان تحت تأث یبعد جنس گرچهاست.  گرید یها از ارزش یاریو اساس بس هیو پا
 مثـل یاز اصـول ارزشـ یبرخـ ،بـا وجـود ایـن امـا، )٢٠٠١ 3،آسـف( است یا هر جامعه ینیو د

تمـام  نیبـ درمشـترک،  یزنـدگ بـهو تعهـد نسـبت  یوفادار، احترام متقابل، گریکدیورزی به  عشق
 انـتیزنـا و خ ،ییایـح یبـ مقابـل، در و ؛)٢٠١٣ 4،توکرارزش است ( یشده و دارا رفتهیجوامع پذ

 از قبـل سـکس آزاد، روابـطممکـن اسـت  البتـه؛ سـتین ارزش یدارا مردم تیاکثر نیدر ب یجنس
جا  در همـه انـتی، خوجود نیداشـته باشـد؛ امـا بـاا وجـود جوامعاز  یبرخ انیمدر  رهیغ و ازدواج

هـر جامعـه در روابـط و اخـالق  یفرهنگـ و یارزشـ بعـد ریرو با نظر به تأث است؛ ازاین یراخالقیغ
شود. درواقع، مقاله در پـی  پژوهش بررسی این مسئله از دیدگاه اسالم پی گرفته می نیدر ا ،یجنس

 یگـذار آن را ارزش چگونهارائه و  یجنس زهیاز غر یریهاست که اسالم چه تصو سؤال نیپاسخ به ا
 زهیـبـر غر ایـآ ذارد؟گـ می یاخـالق جنسـ یبر رو یریاسالم چه تأث یناختش ارزش ی؟ مبانکند یم

چـه  زهیـرشـد متناسـب ایـن غر یاسالم نیز اخالقـی مترتـب اسـت؟ اسـالم بـرا دگاهیجنسی از د
  د؟یمان هایی ارائه می حل راه
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  یجنس زهیغر و اسالم نید

بلکـه آن را  کنـد؛ ینمـ یزشـت تلقـ ایـ دیپل ند،یناخوشا یعنوان امر را به یجنس زهیغر ،اسالم نید
و مشـروع  ستهیطور شا به دیکه با کند یانسان مالحظه م یو اساس یضرور یازهایاز ن یکیعنوان  به

 فطـری و طبیعـی امـری و الهـی مـوهبتی« را آن، همچنـین). ١٩، ج١٣٧٧ ،یمطهـرارضاء شود (
 زشـتی هیچ که داند یم نیکو و پسندیده امری را یکدیگر به مرد و زن باطنی تمایل و عالقه و داند یم
 یجنســ زهیــارتبــاط بــا غر دراســاس،  نیا بــر). ٩٣ص ،١٣٨۵ بهشــتی،( »نــدارد پلیــدی و

. اسـت سـازگار و متناسـب انسـان عـتیطب و فطـرت باکرده که  مطرح را یاخالق یها دستورالعمل
 کـهرود  بـه شـمار مـی آور عمـل شـرم کیعنوان  تنها به و رواج عمل زنا، نه یتعهد یب ل،یدل نیهم به

 درگنـاه بـزرگ  کیعنوان  به بلکهشود؛  در خانواده می یارزش یها هیپا از یاریبس رفتن نیب از باعث
 یالهـ انیـاد ۀهمـامـور، مربـوط بـه  نیبودن ا ستی). البته ناشا٢٠١٣ 1وال،یان( شود یم گرفته نظر
ارائـه  ییرا راجع به روابط زناشو یلیاص یدامن ) پاکلیمقدس (تورات و انج کتب؛ برای مثال است

. کننـد یمـ یمبتنـ نشیو بـر تقـدس خـدا و قـوان 2نشیآفـر حسـاب بر را ییزناشو رابطه و دهند یم
و  ستندیو... ساکت ن یانسان همچون تجاوز جنس یکتب مقدس راجع به انحرافات جنس ن،یهمچن

 دهـد یمـ بشـارتجهـان آخـرت  دررا بـه مجـازات آتـش  سـتندین توبـه بـه حاضر که یگناهکاران
 در توافـق عـدم و یناسـازگار اخـتالف، علت به طالق روزافزون شیافزا البته). ٢٠٠۴ 3س،یلنی(گ

حـاکم  5مصـرف، بـار کی روابط جیترو)، ٢٠١٧ 4مشچن،یسا سورتنو، دا،ی(مانفر مشترک یزندگ
 کننـد یمـ رفتـار خواهنـد یمـکـه  هرطور مـردم نکـهیا و ها انسـانمطلق بر رفتـار  یها نبودن ارزش

 اسـت کـرده دشـوار یکار را خدا و گرانید خود، با پاک و سالم روابط پرورش)، ٢٠٠۴ س،یلنی(گ
 یمتناسب با سـاختار فطـر یبر مبان دیدارد با تأک یسع اسالم نید، نیوجود ا با). ٢٠١۶ 6س،ی(مر

  بحث را ساختار دهد. نیانسان ا
ی دربـاره اخـالق اصل کردیرو سه است، گرفته صورت نهیشیپ یبررس در کهای  همطالعبراساس 

صورت روشـن  به نهیزم نیاسالم در ا دگاهید شود یم یسع آنها از بحث ضمنوجود دارد که  یجنس
  .رندیگ یمورد بحث قرار م کردیسه رو نیشود. در ادامه ا انیو متقن ب
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دارد؛  هـا نییآ یدر برخـ شهیر تی بر رهبانیمبتن یجنس اخالق: تی بر رهبانیمبتن کردیرو ) الف
 3ییبـودا نیـیآ و) م.ق۶( 2سـمینیج ای ینیجا نیی)، آم.ق٨ تا ٩( 1یبرهمائ نییبه آ توان یاز جمله م

باسـتان،  رانیـم) در ا٢۴٠( 5یمان نییآ ن،یق.م) در چ۵١٧−۵٧٠( 4زمیتائوئ نییآ هند، در) م.ق۶(
 در تیحیمسـ و انیـهودی انیـم در) م.ق٢( 7نیاسـ باستان، ونانیق.م) در ۴۴۴−۶٠٠( 6یگر یکلب
 اخـالق درهـا  نییآ نیـهمـه ا یمبنـا). ۴٣−٢۶، ص١٣٧٣ ،یاشاره کرد (قاسـم حیمس روانیپ انیم

خـانواده،  لی از ازدواج و تشکیدور ت،ی و رهبانیطلب تاضیر ،جنسی زهیی غردیپلی بر مبتن یجنس
گاه می و تحریویدنهای  طرد تمتعات، لذت در  ت،یـبـه رهبان شیی جنسی است. علـت گـراها یآ

 معنـوی، هـای جرنـ از ای پـاره بـه مـادیهای  تلـذگـی ختیآم قت،یحق بهرسیدن  برای بشر لتمای
 و یگـذران خوش در افـراط عشـق، در شکسـتویژه  به یماد یها یتموفق در ستکش و تیمحروم

  )؛٣٩٩−٣٩٨ص ،١٩ج ،١٣٧٧ ،یمطهر( دارد شهیر ییجو مکا
 یحیمسـ یدر مقابل اخالق جنس یواکنش ،یبه اخالق جنس برالیل کردیرو :برالیب) رویکرد ل

. ٢ شد؛ سازگار آن با دیبا و است خوب تجرد. ١اند از:  عبارت یحیمس یاست. اصول اخالق جنس
 ازدواج. ٣ اسـت؛ یزیـبرانگ فتأسـ کار ازدواج یول؛ است مجاز ازدواج زنا، از یخوددارمنظور  به

). ١٩٩۴ 8ی،ضـوی(ر اسـت خداوند یخشنود و تیرضابرخالف  و است نجات و یرستگار مانع
 و رفـت؛ ینـابود و افـول بـه رو انسـان ازین نیتر یعیطبعلت مخالفت با  به یحیمس یجنس اخالق

 ،یمنـع بـارور لیاختراع و انتشار وسـا ،یدر استقالل اقتصاد ریتأخ ،یانقالب صنعت وقوعسرانجام 
از  شیپـۀ دوردادن بـه افـراد در  یآزاد ،آن یارضا لیو تسه یجنس زهیغر کیدر ازدواج، تحر ریتأخ

 و یجهـان جنـگ ثـروت، از بـودن سرمسـتاوقـات فراغـت،  شیافـزا ،یطلب به تنـوع لیازدواج، م
 یها هنـیهز کاهش باعثکه  ،یاز باردار یریشگیپ یتکنولوژ شرفتیپ)؛ ١٣٨۵(دورانت،  ییفردگرا

در  ازدواج از شیپـ یجنسـ رفتار نهیزم در افراد یها هدگایدانتشار  شده،از ازدواج  شیپ یرفتار جنس
 اخـالق)، ٢٠١٠ 9و گـانر، نـودی(گر یو فرهنگـ یاجتمـاع ،یاقتصاد راتییتغ ،یاجتماع یها گروه
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 ادیـاز آن  1یکه تحت عنـوان انقـالب جنسـ کرد یاساس یغرب دچار تحول و دگرگون در را یجنس
عنوان اخـالق  کـه بـه کند یزیر هیپارا  2برالیل یجنس اخالق کرد تالش غرب اساس، نیا بر. ودش می
 از شیپـ یجنس رابطه گسترش برالیل یجنساز آثار اخالق  یکیشناخته شده است.  3دیجد یجنس

پیش  یرابطه جنس ،از دختران نوجوان مجرد درصد ۶، تنها ١٩٠٠که در سال  طوری ؛ بهاست ازدواج
 یکیدرصد آن را تجربه کرده بودند.  ٧۵ باً یتقر یبزرگ تیاکثر، ٢٠٠٢ سال تا یاز ازدواج داشتند ول

ن). از بانیان و متفکران ایـن اخـالق همابود ( 4یاز باردار یریشگیانقالب پ ،این موضوع عوامل از
م) ١٩٣٩−١٨۵۶(فرویـد م)، ١٨٩۵−١٨٢٠نگلس (م)، ا١٨٨٣−١٨١٨توان از مارکس ( جنسی می

بـر  یمبتنـ یاندیشـمندان در اخـالق جنسـ نیـا یفکـر یم) نام بـرد. مبنـا١٩٧٠−١٨٧٢(راسل و 
شناختن  تیو به رسم یعیطب ازین کیعنوان  به یجنس ازیشناختن ن تیبه رسم ت،یمخالفت با رهبان

شناسد؛ اما  می یمتبه رس یزرا ن یمبان ین). البته اسالم، ا١٣٨، ص١٣۵٢است (راسل،  یآموزش جنس
طلبی فـرو  و لـذت ییجو کـام ی،، عشـق پرشـور جنسـجنسـی یـزهانسان را به غر یت، ماهحال یندرع
انسـان را صـرفًا  آزادی همچنـینبخشـد و  می 5عبـادیو  معنـوی یامور، روحـ ینبه ا یکاهد و حت نمی

انسان را محدود  یآزاد یزن یو اله انسانی یها زشآن، ار  بر کند؛ بلکه افزون نمی دیگران آزادیمحدود به 
  )؛١٣٩٢(طاهرپور و همکاران،  کند می

و  تیـبـر رهبان یکـه مبتنـ یحیاخـالق مسـ کـردیغرب بعد از رو امروزهی: اسالم کردیرو ) ج
آزاد به عـدم ثبـات  یاست متوجه شده است که رابطه جنس یجنس یبر آزاد یکه مبتن برالیل کردیرو

 یرو بـه نـوعی خواهـان اخـالق جنسـ  ایـن و از ودشـ رفتن کانون خانواده منجر می نیازدواج و از ب
 یریـگیقابـل تحقـق و پ شـتریاست که در اسـالم ب یمسئوالنه، امر یمسئوالنه است؛ اخالق جنس

عنوان  ی و مسـئوالنه دارد. بـهعبـاد ،یاعتـدال یکـرداسالم نسبت به اخالق جنسی روی رایاست؛ ز
 یاز دسـتورات الهـ یرویـپملزم به  ،یجنس رفتارۀ طیحمسلمان در  کی ،یاسالم کردیرودر  ،مثال

ارچوب چـ به یجنس یها تیو محدود کردن فعال حیموقع و صح ازدواج به رت،یهمچون عفت و غ
 دایـدسـت پ 6مطمئنـه نفـسۀ درجـبه  یدستورات، در پرتو لطف اله نیخانواده است تا با عمل به ا

                                                           
1. sexual revolution 
2. liberal sexual morality 
3. new sexual morality 
4. contraception revolution  

َمةٌ  َو  ْؤِمنَّ یُ . َو ال َتْنِکُحوا اْلُمْشرِکاِت َحّتی ٥
َ
ْعَجَبـْتُکْم  َلـْو  َو  ُمْشرَِکةٍ  ِمْن  ٌر یْ َخ  ُمْؤِمَنةٌ  َ◌أل

َ
 َلَعْبـٌد  َو  ْؤِمُنـوایُ  َحّتـی َن یاْلُمْشـرِک ُتْنِکُحـوا ال َو  أ

ْعَجَبُکْم  َلْو  َو  ُمْشرٍِک  ِمْن  ٌر یْ َخ  ُمْؤِمٌن 
َ
ولِئَک  أ

ُ
ةِ  ِإَلی ْدُعوایَ ُه اللّ  َو  الّنارِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ ُهـْم  ِللّنـاِس  اِتـهِ یآ ُن یِّ َبـیُ  َو  ِبِإْذِنـهِ  اْلَمْغِفـَرِة  َو  اْلَجنَّ  َلَعلَّ

ُروَن یَ    ).٢٢١(بقره،  َتَذکَّ
  ای. ٦

َ
ْفُس  ُتَهایَّ أ ةُ  النَّ ِک راِض   ِإلی یاْرِجع * اْلُمْطَمِئنَّ ت یَو اْدُخل * یِعباد یف یَفاْدُخل * ةً یَّ َمْرِض  ةً یَ َربِّ   ).٣٠−٢٧(فجر،  یَجنَّ
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او را وسوسه نخواهند کرد؛ البته با  2ه،اّمارو نفس  1طانیش یها یگر نییتز گریحالت، د نیکند؛ در ا
 انسان یبرا را امکان نیا خداوند ،یراخالقیغ یتوجه به ضعف انسان، در صورت ارتکاب او به عمل

نفـس  ریمضـاعف بـه مسـ یبتواند با تالشـ 3،لوامه نفس دستورات از یرویپ با که است کرده فراهم
 نیراست مانیا و یمراقبتخود ازمندیو ن ستیسهل و آسان ن ر،یمس نیمطمئنه برگردد. البته حرکت در ا

 یو سار یانسان جار یویدن یدر طول زندگ دیامر با نیاست که ا یلطف اله و جزا روز خداوند، به
چـه در دوران تجـرد و چـه در دوران  ش،یرومنـدیدلیل شور و التهاب و ن به یجنس زهیغر رایباشد؛ ز
  نویسد:  می باره نیدر ا ،میل دارد. ویل دورانت یپا گذاشتن حدود اله ریتأهل به ز

رفتـه  فه اخـالق بـه شـمار مـییوظ نیتر  شه مهمیدن به روابط جنسی همیسروسامان بخش«
مشـکالتی ز یـبلکـه قبـل و بعـد از آن ن ،ن ازدواجیتنها در حـ نـه دمثلیـزه تولیرا غر یاست، ز 

زه و نافرمان بودن آن نسبت بـه قـانون و ین غر یشدت و حّدت هم جهیآورد و درنت فراهم می
 اجتمـاعی یها و اغتشـاش در سـازمان نظمی یکند، ب دا مییعی پیکه از جاده طب یانحرافات

  ).  ۶٣۴−۶٣٣، ص١٩ج، ١٣٧٧ ،ی(مطهر  »شود می دیتول

 یو مبتنـ یجنسـ زهیـشـناختن غر تیاسالم در تالش است تا با به رسم نیامر، د نیبا توجه به ا
 معتـدل ینحـو بـه زهیـغر نیـا بـه انسـان، یانسـان و یفطر روح بر یجنس اخالق یها کردن آموزه
؛ بلکـه بزنـد دامن آن کیتحر به و بگذارد آزاد نه و کند محو و حذف را آن نه که ببخشد سروسامان

  ).١٣٩٢ارضاء کند (طاهرپور و همکاران،  4بخش آرامش یآن را در قالب ازدواج
ق)، ۵٠۵−۴۵٠( یغزالـ)، ق۴٢٨−٣٧٠( نایسـ ابن همچـون یمتفکرانـی آرادر  کـردیرو نیا
 در(همــان).  ش) مشــهود اســت١٣۵٨−١٢٩٨) و مطهــری (ق١٢۴۵−١١٨۵( یاحمــد نراقــ مــال 

نمونـه،  یبرا؛ دارند یجنس اخالق یکردهایدیگر رو باای  هنقادانۀ مواجهمسلمان،  متفکرانضمن، 
ی ریـگ موضـع انیب وی جنس روابطی آزاد کردیرو و تیرهبان کردبه نقد و بررسی روی یشهید مطهر

ی ذاتـی روابـط د، کـه مبتنـی بـر پلیـتیـرهبان کرداسالم در برابر آنها پرداخته است. در مقابل روی
ی و ارضـا مشـروع آن جنس زهی غریدی بر عدم پلیمبتن که ندک می انیجنسی است، منطق اسالم را ب

بـه  کـه پـردازد ی میجنس روابطی آزاد کردبه نقد مبانی روی نیدر چارچوب خانواده است. بعد از ا
  اند از: عبارت شانینظر ا

                                                           
ْرَسْلنا ِإلی١

َ
ِه َلَقْد أ َمٍم ِمْن َقْبِلَک َفَز   . َتاللَّ

ُ
ْعماَلُهْم َفُهَو َولِ یْ َن َلُهُم الشَّ یَّ أ

َ
لِ یَ ُهُم الْ یُّ طاُن أ

َ
  ).۶٣(نحل، م یْوَم، َو َلُهْم َعذاٌب أ

ُئ َنْفِس ٢ َبرِّ
ُ
وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ  ی. َو ما أ اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ
ْفَس َأل   ).۵٣ وسف،یٌم (یَغُفوٌر َرِح  یِإنَّ َربِّ  یِإنَّ النَّ

اَمِة (ق٣ وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
  ).٢ امت،ی. َو ال أ

ْن  اِتهِ ی. َو ِمْن آ٤
َ
ْنُفِسُکْم  ِمْن  َلُکْم  َخَلَق  أ

َ
ْزواًجا أ

َ
ةً  َنُکْم یْ بَ  َجَعَل  َو  هایْ ِإلَ  ِلَتْسُکُنوا أ ـُروَن یَ  ِلَقْوٍم  اٍت یَ◌آل  ذِلَک  یف ِإنَّ  َرْحَمةً  َو  َمَودَّ (روم،  َتَفکَّ

٢١.(  
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 توانـد یی را جـز آزادی نمـآزاد کـه اسـت دهیـعق نی بر ایـمبتن که ی در روابط زناشوییآزاد .١
هـای  شارز گـران،ید حقـوق و ها بر آزادی نویسد که افزون می انیب نمحدود کند. مطهری در نقد ای

  ی او را محدود کند؛آزاد تواند می زعالی انسانی و اخالقی و مصالح خود فرد نی
یی اسـتعدادهای شـکوفا هاسـت کـ دهیـعق نی بر ایمبتن هک ی درونیاستعدادها همه پرورش. ٢

ی و تحـت ر؛ اما جلوگیشود روانی فرد میی باعث نشاط و شادکامی و تعادل روحی و عفطری و طبی
ی مطهـرشود. شـهید  و انحراف می تفشار قراردادن آنها موجب هزاران ناراحتی و اضطراب و جنای

 ،؛ بلکـه بـا آشـفتگیستی استعدادها مخالف نیعیطب رشد با اسالم هنویسد ک مدعا می نیدر نقد ا
 کشتن ازبه بحث  انمخالف است. در پایی انسان عی و به اختالل کشاندن استعدادهای طبینظم بی

ی آمده اسـت بـه معنـای نـابود کـردن اسالم متون در عنوان نیا تحت آنچه نکهیا و پردازد نفس می
 و اخـتالل نـدهینما که است اماره نفس راندن؛ بلکه به معنای میستی نیعاستعدادهای فطری و طبی

بـا ارضـای نفـس و گـاه بـا  گـاه رانـدنیم نوع نی است که ایسرکش و انی و نوعی طغیخوردگ هم به
  ؛شود مخالفت با آن حاصل می

 زهیـغر ت،است که در اثر منـع و محـدودی دهیا نیبر ا یمبتن ،یجنس زهیغر  تیمحدود عدم. ٣
، بـرای نیبنـابرا. ردگیـ یمـ آرام و ابـدی شود و در اثر ارضا و اشباع کـاهش مـی ورتر می ی شعلهجنس

اسـت  نیا حی از عوارض ناشی از آن، راه صحیرامور جنسی و جلوگیانصراف بشر از توجه دائم به 
ی مطهـر، شـهید مقابـل دربرداشـته شـود.  شی پـایجلـو از راه نی در ایـتیممنوع و دکه هرگونه قی

 زنیـ انـدازه از  شیی بـآزاد شـود، های روانی می هعقد جادیا باعث تیمحروم که نویسد همچنان می
 کماننـد یـ به دیـبا خـود التیتمـا و زیـغرا با. شود انحرافات جنسی میی و روان اختالالت باعث

 زن ننویسد در جوامعی که آزادی روابط بی می حال نیحکومت عادل و دموکرات برخورد کرد و درع
خلق آثار هنری و ذوقی و اجتمـاعی  جهیی پاک و درنتاه ی رشد عشقبرا نهیزم، است محدود مرد و

و عفت و وجود تقوا و دور از دسترس بودن  پردازد یه رابطه عشق و عفت مب ان. در پایودش فراهم می
 نیچنـ شیداهـای آزاد را مـانع پیـ یطمح و انـدد می قهای سـوزان و عمیـ قعش شیدازن را عامل پی

و فقـط ابـزاری  دیـآ یها زن به حالت ابتذال درمـ محیط گونه نینویسد در ا و می اندد هایی می قعش
، ١٩، ج١٣٧٧، به نقل از مطهـری، ۵۶−۵۵(همان، صهای آنی و موقتی است  سهو شیدابرای پی
  ).۶۵١−۶۴۴ص
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  نهیشیپ یبررس

 اخـالق نقـد و یالهـ یهـا ارزش تیرعا ،یجنس زهیۀ غردربارنظر اسالم  شد،گفته  مقدمهدر  آنچه
همچـون  یقبلـ یهـا شپژوه لیتکم یراستا در حاضر قیتحق. است غرب در مدرن و کهن یجنس
 یشناسـ یهست یمبان نیی)، تب١٣٩٢(طاهرپور و همکاران،  یجنس اخالق یشناس نانسا یمبان نییتب

 ریتأث یبررس سپس و یناختش ارزش یمبان ی) در پی بررس٢٠١٣ طاهرپور،و  یشرف( یجنس اخالق
تحـت عنـوان  یپژوهشـ ساز نهیزم واندت می قیتحق نیا ،عالوه به است؛ یجنس اخالق در یمبان نیا
  .شود اسالم دگاهیاز د یجنس اخالق یشناس تمعرف یمبان نییتب

 
  میمفاه فیتعر

یجنس اخالق
1

  

 اخـالقشـود.  فیـتعر ینخست باید اخالق جنس یشناخت ارزش یمبان نییتببرای  رسد ینظر م به
هـای  قسمتی از اخالق به معنی عام است که شـامل آن عـده از عـادات و ملکـات و روش«ی جنس

، نیهمچنـ). ۶٣٣ص، ١٩ج، ١٣٧٧ ،(مطهـری» ی بسـتگی داردجنسـ زهبشری است کـه بـا غریـ
 نجامعـه در زمـان معـی رشیرفتار جنسی مورد پـذ کننده نییقواعد و هنجارهای تع« یاخالق جنس

 ،ی فراهـانینـی(فرمه »شـود ی نابهنجار تلقـی میحت او ی یراخالقیقواعد، غ نیا تیرعا عدم است،
 در مخـالف جـنس نکننده حدود روابط بی سالمی بیانی اجنس اخالق ن،یبنابرا). ۵۶٧ص، ١٣٧٨
 ینظر یی منبعث از مبانررسمروابط رسمی و غی گریی و دخانوادگ ،یفرهنگ ،های اجتماعی هعرص

  اسالمی است. یناختش شارز یو عقالن
 
  یشناخت ارزشی مبان

 مجموعـه« بـر نـاظر یعلمـ ی؛ مبـانودشـ می میتقسـ ینـیو د یفلسـف ،یسه دسـته علمـ به یمبان
 و  میتعلـ کـه اسـت یشناسـ جامعه و یشناس روان چون ینظر علوم درشناخته شده  یها یقانونمند

در  لسـوفانیف یها هدگایـد بر ناظر یفلسف یمبان). ۶۴ص، ١٣٨١ ،ی(باقر »دارد هیتکآنها  به تیترب
که براساس آنها عناصـر  است یشناس و معرفت یناسش شارز ،یشناس یهست ،یشناس نانسامباحث 
 دگاریـآفر و جهـان انسـان، یوجوداوصاف «ناظر بر  ینید یمباناستخراج است.   قابل یتینظام ترب
 ایـ م،یمفـاه یعنـی ط،یبسـ شـکل دو از یکی به و استخراج اسالم متون از که هستند جهان و انسان

                                                           
1. sexual morality 
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 اهـداف، نیو تـدو اسـتخراجشـالوده  و وندشـ می انیـب یفیتوص ای یاخبار یها هگزار یعنی مرکب،
  ).٣٠−٢٩ص، ١٣٨٩ ،ی(بهشت »ندیآ می شمار بهها  شرو وها  هبرنام اصول،
 اسـت یفلسف یحد تاو  ینید یناظر بر مبان شتریمقاله ب نیدر ا یمبان شد، انیب آنچه به توجه با
هــای  یژگیو نیــهاســت کــه ا شارزمــورد  درمتفکــران مســلمان  واســالم  دگاهیــۀ دکننــد انیــب کــه
  .رگذارندیتأث یجنس اخالق بر ناسانهش شارز

 
  اصول

 ایـ ییانشـا یکلـ یهـا هگزار ای میمفاه اسالم دگاهید از اصول«نویسد:  اصول می یفدر تعر بهشتی
مسـتخرج  ،انـد یتیترب یها شرو یحاو و راهنما و اریمع که یاسالم متون از که هستند یدمحوریبا

 یزیتجـو یها هگزار اصول، از مقصود شد انیب آنچه به توجه با ن،ی). بنابرا٣۵ص همان،» (اند شده
 ،یشـناخت یهسـت ،یشـناخت نانسـا یمبـانهمچون  یمختلف یمبان از واندت است که می یدمحوریبا
 یناختشـ شارز یمبـان از اصـول مقالـه، نیا در اما ؛شود استنتاج یشناخت تمعرفو  یناختش شارز

اصـول در گـرو قبـول  نیو تحقق ا است یاخالق جنس طهیح در عمل یبرا یاریمع واستنتاج شده 
  .است اسالم یناختش شارز یمبان

 
 پژوهش روش

 فیتوصـی پژوهشـگر در پـی فیتوصـ قـاتیتحق در ی است.لیتحل−یفیتوص نوع ازپژوهش  روش
 پـردازد یم موضوعدار  منظم و نظام فسخن، پژوهشگر به توصیگرید موضوع مورد مطالعه است. به

از نظـر  قـاتتحقی گونه نی). ا۵٨، ص١٣٨٢ ا،ین (حافظ دینما یو صفات آن را مطالعه م ها یژگیو و
  :شوند می مبه دو دسته تقسی قیتحق مسئله به پرداختن و نگارش وهشی

 یرسـازیصرفًا به کشـف و تصو قاتیتحق نوع نپژوهشگر در ایمحض:  توصیفی تحقیقات. ١
  ؛پردازد یم قیتحق مسئله و موجود تو وضعی ها یژگیو ت،ماهی
آنچـه  یرسـازیتصو بـر افـزون قاتیتحق نوع نیا درپژوهشگر : تحلیلی−توصیفی تحقیقات. ٢

. محقـق پـردازد یمسئله و ابعاد آن مـ تیی وضعیچرا و بودن چگونه لیدال نییتب و حهست به تشری
 در جستجو قاز طری گاه هیتک ناستداللی محکمی دارد؛ ای گاه هیبه تک ازین ل،یدال هیتوج و نی تبییابر
 شـود فـراهم مـی آنۀ دربـاری کلی موجود ایقضا و ها گزاره نیتدو و قی تحقینظر مباحث و اتیادب

  ).۶١−۶٠ص ،(همان
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های صـورت گرفتـه دربـاره مسـائل  ی مبتنی بر بررسی پژوهشف، روش ما در بعد توصینیبنابرا
 زی نیـلی است؛ در بعد تحلیجنس اخالقۀ درباری اسالم متفکران دگاهی دیبررس نجنسی و همچنی

و  یمبـان نیـنـاظر بـر وجـود ا یها ی و استداللناسش ی ارزشمبان نییتب و حی بر تشریمبتن ما روش
 نیاین، بـ بـر افزون .ی اسـتاسـالم کـردی در اخالق جنسی با توجه به رویمبان نیا راتبررسی تأثی

  کنند. محقق می را اصول ،یمبان یعنی؛ است برقرار یطول رابطه اصول و یمبان
 
  اسالم دگاهیاز د یآن در اصول اخالق جنس ریو تأث یشناس ی ارزشمبان

ادامه  دراستخراج شده است.  میقرآن کر ژهیو به ،ینید متون از ناسانهش شارز یعقالن و ینظر یمبان
  :ودش می پرداخته زین یاصول اخالق جنس در آنها ریتأثو  یمبان نیا نییتب به

 اللـه آیت و مطهری استاد طباطبایی، عالمه رویکردبراساس : یاخالق یها شارز  بودن یفطر . ١
 یهـا از ارزش یاریبسـ یعنـی دارد؛مثبت  وگسترده  یتیماه ،اخالق طهیدر ح فطرت آملی، جوادی
 جادیا یها هرا از یکی ،ییطباطبا عالمه دگاهید از ان،یم نیا دردر فطرت انسان دارند.  شهیر یاخالق

منشأ حکمت  یالهامات اله ب،یترت نی. به اهاست دلدر  یاخالق و فطرت، الهامات اله نیب وندیپ
اسـت،  ستهیاست و آنچه ناسزاوار و ناشا ستهیو علم به آنچه سزاوار و شا صیاست و در تشخ یعمل
سوگند به نفس و خلقت : «دیفرما سوره شمس می ١٠−٧دارند. خداوند در آیات  کننده نییتع ینقش
و سپس تقوا (آنچه سزاوار است) و فجور (آنچه  دیافرکه خدای سبحان آن را بی آن،  اریع و تمام املک

آن را  سک نگـه دارد، رسـتگار و هـرکپا را نفس سهرک جهی؛ در نتردناسزاوار است) را به آن الهام ک
علومی کـه مربـوط بـه «نویسد:  می هیآ نیا ریدر تفس ،ییعالمه طباطبا». شود می ارکانیز ندآلوده ک

 اعمـالی چـه اسـت؟ زیانگچه اعمالی صالح و چه اعمالی فاسد و فسـاد نکهیاعمال آدمی است و ا
 در دنیـوبها و ک در دل ندنکاف و الهام قیطر از را آن سبحان خدای است؟ فجور اعمالی چه و تقوا

  ).۵٠٨ص، ۵ ج ،١٣٧۴ ،ییطباطبا( »دهد می انسان به فطرت
و  یکلـ اتیهی، متضمن درک بـدودش می یفطرت انسان متجل و ها دلکه در  یبه الهام اله عمل

تقواسـت.  تیـامر در گرو سالمت عقل است. سالمت عقـل هـم در گـرو رعا نیاست که ا یعقل
 هیـلک هالهـام الهـی بـر درسـتی و راسـتی علـوم عقلیـ«نویسـد:  رابطه می نیدر ا ،ییعالمه طباطبا

 متوقـفسـالمت عقـل و فطـرت  بـر نیک به تقوای دیتمّس  باهم  زین آن واست  متوقف) اتیه(بدی
حجاب،  ا،یمانند عفت و ح یاصول اخالق وانت می دگاه،ید نی). براساس ا۵٠٨(همان، ص» است

  د.هستن یاسالم یجنس اخالق یاساس اصول جزء کهو ازدواج را امری فطری دانست  رتیغ
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  تأثیر فطرت بر اخالق جنسی

 جـزء دو هـر و گرنـدیکدو ممزوج بـا ی اند دهیتن ی هستند که درهممیمفاه ایح وعفت  :ایح و عفت
 و بـروز تیـفیک و ت؛ البتـه در کمیـدارند انسان فطرت در شهۀ اخالقی هستند و ریدیپسند لیخصا
 تـوان مـی میکـرینش آدم و حوا در قرآن آفر داستان از آنچه. ستین ریتأث ی بیفرهنگ عوامل آن ظهور

است که  نکننده ای بیان عفت، ورداره نیتر عنوان ابتدایی است که پوشش عورت به نای کرد، استنتاج
و «سوره اعراف آمده اسـت:  ٢٢که در آیه  های اخالقی دارد. همچنان فطری به ارزش یشیانسان گرا

به قـرار  ] بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان [عورتشان
  »های (درختان) بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند. دادن برگ
 در یعلـ امـامی در نظام ارزشی اسالم دارد تا جـایی کـه مهم گاهعفت جای گر،ی دیسو از

 اجر«فرماید:  مقام انسان عفیف را با مقام شهید در راه خدا مقایسه و می ،البالغه نهج ۴۴۶ حکمت
) سـتیکـه (بـر حـرام و ناشا یاز کس ستین شتریکه در راه خدا کشته شود ب یا کنندهجهاد پاداش و

دامن (کـه از حـرام و  است شخص پـاک کیبه کار برد. نزد یدامن داشته باشد و عفت و پاک ییتوانا
). ١٣٠٣، ص١٣٧٧االسـالم،  ضی(ف »بشـود فرشـتگان از یا فرشته) اردد خود را نگه می ستیناشا
ناشی از گستردگی معنایی عفت است که تمام ابعـاد وجـودی آدمـی را ی برای عفت گاهیجا نچنی
یشۀ عف گرفته شده به معنای خودداری از آنچـه ر از عفت واژه ،یشناس . از لحاظ واژهردیگ می بردر

حالل نیست و خودداری از سخن یا عمل ناپسند است. کاربردهای گوناگون از این ریشه در شـئون 
عفاف یعنی خـودداری نفـس از محرمـات و  پس،عنا را دربردارند. همگی همین م ،مختلف انسان

حاصل شدن حـالتی بـرای نفـس و جـان «نویسد:  تقاضا داشتن از مردم است. راغب اصفهانی می
 نیـ) کـه ا١٣٧۴ ،(راغب اصفهانی »شود آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیری می لهیوس آدمی که به
 عبـارت ایـح«نویسـد:  باره می نیا درق) ۶۵۵−۵٨۶( دیالحد یاب وجود دارد، ابن زین ایحالت در ح

ۀ قـوی که از زیچ نیاول ها بچه در. است انسان صیخصا از نیا و ها ی نفس از زشتیگرفتگ از است
یی که ها ی کند از زشتیریگ کناره تا داده قرار انسان در را آن خدا و است ایح ودش آنها آشکار می فهم

 رو نیـمرکب از ترس و عفت است ازا ایح نشود؛ وانیح مانند و کشاند آن می ینفس انسان را به سو
ی ز؛ اما خجالت چیشوند عفت و فسق با هم جمع نمی رایز ا؛یح با فاسق نه و است فاسق انه با حی

  ).۴۵ص، ١٩ج ،ق١٣٨٧ د،یالحد ابی (ابن رسد به انسان می اخاطر افراط در حی است که به
 بـر نظـارت ،یی خـودکنترلمعنـا به ا،یح و حجب ،یدامن گفت عفت و پاک توان یم یکل طور به
 به ارتکاب در نفس انی از طغیریجلوگ و خداوند محضر در حضور احساس ،یزکاریپره شتن،یخو

  جنسی است. طهیدر ح ژهیو ی انسان بهوجود مختلف شئون در ،یمعاص
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شـود.  بینـد، حائـل می معنای پوشش است؛ چیزی که بین بیننده و آنچه می حجاب بهحجاب: 
عفت در پوشش است؛ به معنای خودداری از تبرج و خـودآرایی اسـت.  یحجاب به نوع همچنین،

گیرد  می تر از حجاب دارد و بیشتر شئون انسانی را دربر که گذشت معنایی وسیع البته عفاف همچنان
تص بین محرم و نامحرم نیست و در تمام روابط فـردی عفـاف حـاکم اسـت و همچون حجاب مخ

کشـاند، عفـاف  حجـاب می یسـو روابط زناشویی؛ البته یکی از چیزهایی که انسان را به یاستثنا به
  عفاف ریشۀ حجاب است و حجاب میوۀ عفاف است. یگرعبارت د است؛ به

مطـرح و اهمیـت، ارزش، هـدف و خداوند در چند آیۀ قرآن کریم موضوع حجاب و پوشش را 
عورت و حفـظ بـدن و   فایده آن را بیان کرده است. قرآن کریم گاه هدف از لباس را پوشاندن اعضا،

گاه آن را وسیله زینت و گاه وسیله حرمت و شخصیت زن و بازدارنده از دستبرد آزار مزاحمان و افراد 
ني«فرماید:  می ٢۶کند. خداوند در سورۀ اعراف آیۀ  فاسد معرفی می لَـ یا بَ لْنـا عَ زَ دْ أَنْ مَ قَ ـا كُ يْ آدَ مْ لِباسً

آتِ  یواريُ  وْ ا وَ لِباسُ التَّقْويمْ وَ ركُ سَ ٌ خَ  کَ ذلِ   شً ـنْ آ کَ  ذلِ ريْ ـمْ  هللاِاتِ ايـمِ لَّهُ ـلَعَ ونَ كَّ ذَّ يَ ؛ فرزنـدان آدم! »رُ
لبـاس پرهیزکـاری  پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می

پس، حجاب و پوشـش ». او) شوند! یها ها (همه) از آیات خداست تا متذّکر (نعمتینبهتر است! ا
 توأم شود. یتو معنو یزکاریبرخوردار خواهد بود که با لباس پره یاز بار ارزش یزمان
 انی اخالقی مردان اسـت کـه نقـش مهمـی در حراسـت از کیـها یژگی از ویکی رتغی :رتیغ
 بـه را آن و کنـد ی کنتـرل مـیجنسـ طهدر حی ژهیو به رای خود نفسان الامی ور،یغ انسان. دارد خانواده

ی او را بشـکند. در ناموسـ حرمـت کـه هدد ی اجازه نمیکس به و کشاند می خودۀ خانوادارچوب چ
 ناموس به که هدد وقتی کسی برای ناموس خود حرمت قائل است، به خود اجازه نمی ،یحالت نچنی
؛ »وٌر َقـطُّ ُیـَمـا َزَنـی َغ «: دیـفرما مـی ٣٠۵در حکمـت  باره نیدرا . امام علیکند تجاوز گرانید
و  رتیـبـا اهلـش زنـا کننـد و غ کـه پسـندد ینمـ چـون( کنـد ینمـ زنـا هرگـز جوانمرد و دار رتیغ

، ١٣٧٧ االسـالم، ضی(فـ »شـود همبستر است، حرام او به که یزن با هدد مین اجازه شا یمردنجوا
  ).١٢٣٢ص

ی راهکارهـا نیتر ی از اساسـیکـعنوان ی ازدواج به ،یجنس اخالقشناسی  از بعد ارزش :ازدواج
 حی جـز در بسـتر ازدواج صـحیجنسـ سـالمتو  یدامن پـاک رایـز اسـت؛ی جنسـ زهارضای غریـ

 و خلقـه ترضـونه من جاءکم اذا«فرماید:  می باره نیدرا اکرم امبرکه پی . همچنانستین ریپذ امکان
، ١۴ج ق،١۴٠٧ ،(النـوری الطبرسـی »ریـاالرض و فسـاد کب یف فتنه تکن تفعلوه اال هو تزوجو نهید

 را او دی هسـتیراضـ نشی برای خواستگاری دختر شما آمد کـه از اخـالق و دیـکس اگر ؛)١۵٢ص
  .شد خواهد واقع بزرگ فساد و فتنه ن، در زمیدینکن ن. اگر چنیدیینما جیتزو
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شـده کـه در مـواردی الزم اسـت حـاکم  قـدر مهـم شـمرده  ازدواج در اسالم آن گر،ی دیسو از
 علی امام. کشاند یی آنان را به گناه مجنس ازاسالمی مقدمات ازدواج افرادی را فراهم آورد که نی

 که دیاند شما می قتاً یحق«: ندیفرما استناد و می امبربه کار پی ١٢٧ۀ خطب در مسئله نبا توجه به ای
شخص زناکـار را کـه همسـر داشـت، سنگسـار نمـود؛ پـس بـر او نمـاز گـذارد و  خدا رسول

 زن و داد م؛ سپس سهم او را از غنـایزد انهبازماندگانش از او ارث بردند و زناکار بدون همسر را تازی
  ).٣٩۴−٣٩٣ص، ١٣٧٧ االسالم، ضی(ف »درآورد او نکاح به را مسلمان
 اسـت مطلق و قییحق رخی یحدوحصر گونه چیهبدون  خداوند: االطالق یعل ریخ خداوند. ٢

رابطـه،  نیـدر ا خداونددر دست اوست.  ها ها و خوبی یکین تمام و هاست ۀ تمام خوبیسرچشم و
 بخـواهی، کس هر به ی؛یتوها  تحکوم مالک! بارالها«: بگو«: دیفرما می عمران آلۀ سور ٢۶آیه  در

 عـزت بخـواهی، را کـس هـر ری؛یـگ مـی را حکومت بخواهی، کس هر از و بخشی؛ می حکومت
. »قادری زییچ هر بر تو توست؛ دست به ها یخوب تمام. کنی می خوار بخواهی را که هر و دهی؛ می

 تنهـا رایـز اسـت؛ االطـالق یعل ریخ متعال خداوند«نویسد:  می هیآ نیا ریتفس دریی طباطبا  عالمه
 هـری عنـ؛ یبـود خواهد او بهی همگ بازگشت و رجوع و شود ی میمنته او به زیچ هر که استی کس
ُ خَ ـالْ  کَ دِ يَ بِ «ۀ جمل. داند یم شیخو مقصد و طالب را او بالذاتی زیچ  و داشـتهی حصـر جنبـه» ريْ

ۀ کنند افاضه تنها تو و توست یی به سوریخ هر امر. اندد می متعال خداوند در منحصر را رهایخ تمام
 دخالت آن دری آدم اریاخت کهی عیتشر شر و ریخ نه استی نیتکو شر و ریخ منظور البتهی. هست آن
   ).٢۵٢−٢۵٠ص، ٣ج، ١٣۶٣ ،(طباطبایی »دارد

ُ خَ ـالْ  کَ دِ يَ بِ «ۀ جمل که است آمده هیآ نیادرباره  زین نمونه ریتفس در  هکـ است امر نیا بر ناظر» ريْ
 اگـرو  میکنـ یمـرا مبـدل بـه شـر  راتیـخ هکـ میهسـت ما نیا ندارد، وجود شری هستی جهان در«

 ذات از شـری هبه خاطر آن است ک د،یگو ینم سخنی شر از و است تو دست به تنها ریخ: دیگو می
 ).۴٩١، ص٢، ج١٣٧۶ی و همکاران، راز(مکارم شی »شود ینمک او صادر پا

 
  یجنس اخالق بر خداوند بودن االطالق یعل ریخ ریتأث

و  دهایـدونبایهای اخـالق جنسـی و با ارزش، اساس نیا بر های اخالق جنسی: شارز  اریمع خداوند
ی از ارزش برخـوردار خواهنـد بـود کـه براسـاس زمـان جامعـه کهای رفتار جنسـی یـ دیگر مؤلفه

زنان مطلقه، باید به مدت سه «آمده است:  ٢٢٨که در سورۀ بقره آیۀ  های الهی باشد. همچنان فرمان
عـده نگـه دارنـد] و اگـر بـه خـدا و روز  مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظـار بکشـند [=

آفریده، کتمان کنند. و  شانیها ، برای آنها حالل نیست که آنچه را خدا در رحمدارند  مانیرستاخیز ا
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همسرانشان، برای بازگرداندن آنها (و از سـرگرفتن زنـدگی زناشـویی) در ایـن مـدت، (از دیگـران) 
اصالح باشند. و برای آنان، هماننـد وظـایفی کـه بـر ) خواهان یراست (به که یسزاوارترند؛ در صورت

ای قرار داده شده و مردان بـر آنـان برتـری دارنـد؛ و خداونـد توانـا و  دوش آنهاست، حقوق شایسته
ی پنهان نکردن باردار بودن برا وی مطرح است اله حکم کعنوان ی . نگهداشتن عده به»حکیم است
عنوان  احکـام بـه ن، اینیبنابرا کند، یاستفاده م امتیق روز و خدا به مانی ایقیتشو سمزنان از مکانی

بـا  حـال نیی از آن لحاظ از ارزش برخوردارند کـه مـرتبط بـه خداونـد هسـتند و درعارزش امر کی
 مـانیا زنـان اگر«که  هیآ قسمت ندرباره ای زانیالم ری انسان سازگاری دارند. در تفسیوجود تواقعی
 لـوازم از مکـح نیـا هکـ فهمانـد اشاره می طور به دیتق نیا«است که  آمده »دارند جزا روز و خدا به
 از ازین بی مسلمانی چیه پس است، اسالم عتیشر اساس و هیپا هبه خدا و روز جزائی است ک مانیا
 بـا خـواهی و خوبی مـی راگر خی مییبگوبه شخصی  هک است نیا مثل ریتعب نیا و ستین مکح نیا

 »نـیک زیـپره داگر طالب شفا و بهبودی هسـتی بایـ مییبگو ضیمر به ای و نمعاشرت ک ویکن مردم
  ).٣۴٧، ص٢ج، ١٣۶٣ ،(طباطبایی

 یگـذار از ارزش رو ناگزی یانسان موجودی اجتماع نکهیتوجه به ا باها:  ی بودن ارزشاعتبار . ٣
هـا در عرصـۀ ادراک آدمـی  ارزش نکـهیتوجه بـه ا با ست؟ها چی شارز نیا شیدااما منشأ پی ؛است

 دره شیر ،ها ی بودن آنها سخن گفت. اعتباری بودن ارزشاعتبار از توان می رو نی؛ ازاابندی ظهور می
ی و اعتبـاری قـی را به دو دسته حقیآدم ادراکات ،ییطباطبا عالمهی ادراکات آدمی دارد. بند میتقس
سـخن  گـرید مابـازای خـارجی دارنـد و بـهی هسـتند کـه می مفـاهیقـیحق م؛ مفـاهیکند یم متقسی

)؛ امـا ٢۶٩ص، ١٣۵٩ ،(طباطبـایی »االمـر اسـت ی واقـع و نفسذهنـ انعکاسـات و انکشافات«
 اجـاتمنظور رفع احتی به ذهن«سخن،  دیگر ادراکات اعتباری ساخته و پرداختۀ ذهن آدمی است؛ به

االمـر   اعتباری دارد و با واقع و نفـسی و فرض ،یقرارداد ،یوضع جنبه و است ساخته رای آنها اتیح
. کنـد مـی رییتغآنها  رییتغ با و است اتی و عوامل مخصوص حیاتیح اجاتکاری ندارد و تابع احتی

  (همان). »است یرضروریی نسبی و غاعتبار ادراکات نیبنابرا
 یو منافات ستیبودن ن یقرارداد یبه معنا« ،ها بودن ارزش یارتباط با اعتبار درنظر عالمه،  البته
کـه عالمـه آن را  یسـازوکار قیـگفـت خداونـد از طر توان یطور خالصه م بودن ندارد. به یبا فطر
و فاقـد شـأن  یاعتبـار یکه علوم− یاخالق یدهایدونبایکرده است، حسن و قبح افعال و با یمعرف
 گـر،ید یسو از). ۶۴، ص١٣٩۴ نژاد، یغفور( »را به انسان الهام کرده است −هستند یگر تیحکا

هستند و از این جهت روابطی با خارج دارنـد. گـروه  قیحقا گروه دو نی واسطه بیاعتبار ادراکات«
 نی آدمی که محرک دستگاه شناختی هستند و گروه دوم آثار خارجی کـه ایـازهاها و نی اول خواهش
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 گـرز سـوی دیها مـرتبط هسـتند و ا و خواسـت ازهـابا نی سو کی ازآنها  لذا. دارند همراه به ادراکات
و  سـتندین خارج با ارتباط یب اتی به همراه دارند که آن هم خارجی و واقعی است. لذا اعتباریجینتا

» ی باشدتصادف ستیبا ی باشد، بلکه میدائم ستیبا ی بر خارج نمیمعن نبود صدق ای طور نیاگر ا
 عـدم اسودمندی یی مالکی است برای اعتبار ادراکات جینتا، نیبنابرا). ٢٠۴ص، ١٣٨٣ ،(حسنی
و تعـالی آدمـی شـود،  سـعادتی آنها. به عبارت دیگر، اگر ادراکات اعتبـاری کـه باعـث سودمند

  داشت. نخواهند یسودمندصورت  نیا رسودمند هستند در غی
نـوع  نیـ، اشـودمنجـر  یـیگرا تینسـببـه  یادراکـات اعتبـار نکـهیبه فـرض ا گر،ید یمنظر از
بـودن  یاست، نه نسـب یمصداق تیبه نوعی نسب ،ییبا نظر به دیگر آثار عالمه طباطبا ،ییگرا تینسب

 یرا با توجه به وجود اصـول ییگرا تینسب ش،ینظر خو نیا یزیر در طرح عالمه. یاخالق یها ارزش
 یبـه معنـا یو اطالق وجود تیکل یبه معنا یاطالق مفهوم انیو مغالطه م یمصداق تیثابت، نسب

  .شود یم  آن پرداخته حیکه در ادامه به توض دهد یم قرار یبررس واستمرار وجود، مورد نقد 
 یاخالقـ یهـا تحول و تکامل جوامع، در گرو اصـول ثابـت و ارزش ثابت: یالف) وجود اصول

؛ ایـن مـوارد اسـت یاخالقـ یها شارز نیا فروعات و عدالت حکمت، شجاعت، عفت، همچون
  قـبح نخواهنـد بـود. عالمـه یدارا وقت چیحسن بوده و ه یدارا ،یاجتماعات انسانهمواره در همه 

مگر هدف از تشکیل اجتماع چیـزی جـز رسـیدن نـوع انسـان بـه سـعادت «نویسد:  می ییطباطبا
هـای  ین پدیده مانند تمامی پدیدها شود، ینم نیاست؟ این سعادت با هر فعلی که فرض بکنیم، تأم

ای دیگـر مخـالف و منـافی  ای کارها با آن موافق و مسـاعد و پـاره و موانعی دارد، پاره طیعالم، شرا
است، آنکه موافق و مساعد است، حسن و آنکه مخالف و منافی است، قبح. پس همیشـه اجتمـاع 

  )؛۵٧١، ص١، ج١٣٧۴» (بشری حسن و قبحی دائمی دارد
 قیاسـت، مصـاد ینسـب یو امـر شـود یمـ رییـآنچـه دچـار تحـول و تغ :یمصداق تیب) نسب

انـد در خصـوص  گفته«نویسـد:  . عالمـه مییاخالق یها شارز خود نه است، یاخالق یها ارزش
یلت فض اجتماعی در ها ها مختلف است، ممکن است خویی از خوی فضائل در اجتماعات، نظریه

الف در حکـم نظـر، اخـت گویم این اختالف و در اجتماعی دیگر رذیلت باشد، اما در پاسخشان می
ای را واجب و اجتماعی دیگر واجب ندانـد،  اجتماعی نیست، اینکه مردمی پیروی فضیلت و حسنه

 و دانند از باب اختالف در تشخیص مصداق است. بعضی فالن خوی را از مصادیق مثًال تواضع می
 در عدالت الً مث ب،یترت نیا ). به۵٧٢، ص (همان» پندارند ای می یگر آن را از مصادیق رذیلهد بعضی
 قـبح یدارا عـدالت و حسـن یدارا ظلـم وقـت، چیه و اسـت ُحسـن یدارا ها مکان و ها زمان همه
  ؛است ظلم و عدالت قیمصاد است، متحول و ریمتغ آنچه ا؛ امشود ینم
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 :وجـود اسـتمرار یمعنـا بـه یوجـود اطالق و تیکل یمعنا به یمفهوم اطالق انیج) مغالطه م
است؛ بـرای مثـال، عـدالت در خـارج،  یذهن یمفهوم کل کی قیآنچه در خارج وجود دارد، مصاد

 عـدالت قی؛ بلکه آنچه در خـارج وجـود دارد، مصـادندارد وجود مطلق و یکل ارزش کیعنوان  به
 دایـپ یا جامعـه یعنـیارزش اسـت؛  یهـا دارا ؛ اما عدالت در همـه جوامـع و در همـه زماناست
 قـبح و حسـن نـدیگو یاینکه م«نویسد:  باشد. عالمه طباطبایی می حیکه در آن عدالت قب شود ینم

که هرچه نیکو است، نسبتًا نیکو و هرچه هم زشت است، نسبتًا زشـت بل ندارد، وجود اصالً  مطلق،
 شـود، هـا مختلـف می هـا و اجتمـاع هـا و زمان هـا برحسـب اخـتالف منطقـه است و حسن و قبح

ای است که در اثر خلط میان اطالق مفهومی به معنای کلیت و اطالق وجـودی بـه معنـای  مغالطه
طور مطلـق و کلـی در خـارج یافـت  اند. ما هم قبول داریم که حسن و قـبح بـه استمرار وجود کرده

یچ حسنی نداریم که دارای وصف کلیت و اطالق باشد و هیچ قبحی ه خارج در درواقع،؛ شود نمی
اریم که در خارج قبح کلی و مطلق باشد، چون هرچه در خارج است، مصـداق و فـرد کلـی هم ند

ذهنی است. حسن و قبح مطلق، به معنای مستمر و دائمی که حسنش در همه اجتماعات و در همه 
» یمباشـ نداشـته شـود یـم و نمیدار باشـد، قـبح قـبحش و حسن است، ریهایی که اجتماع دا زمان
  ).۵۶١، ص (همان
  

  ها در اخالق جنسی بودن ارزش یاعتبار ریثتأ

 دیجد قیمصاد طرح باعث انسان،ی زندگۀ عرص در تحوالت و راتییتغ شیدایپ ی:اعتبارساز ) الف
 موضـوع نیـاشود.  می جامعه سطح در یجنس اخالق یها شارز یبرا) یمصداق تینسب به نظر با(

هـای  شارز قیمصـاد صـرفی اجـرا جامعـه، کیـ جـوان نسل از توان مین صرفاً  که هدد می نشان
 تیـترب نـوعی براسـاس زنـدگ طـول در جوانـان خـود بلکـه شد؛ خواستار را گذشتهی جنس اخالق
 نظــرات امــر، نیــا در مــؤثری نهادهــادیگــر  و یجمعــ یها هرســان ،یخــانوادگ فرهنــگ ،یجنســ

 یهـا شارز یبـرا یدیـجد قیمصـاد طـرح بـه ،یاجتماع و یفرهنگ تحوالت و رییتغ ن،امتخصص
 عنوان بـه. اسـت شـده برده نام »یاعتبارساز« عنوان تحت امر، نیا از که پرداخت خواهند یاخالق
 یسـنت یزنـدگ در منتها است، بوده مطرح همواره که است یارزش مشترک، یزندگ قوام حفظ، مثال
 بـر یـیگرا جمـعۀ یـروح و) خـانواده یهـا عروس و مادر و پدر از متشکل( بوده گسترده خانواده که

 ردنـد؛ک می فایا نیزوج مشترک یزندگ قوام در یاساس ینقش ترها بزرگ و است داشته غلبه ییفردگرا
ۀ خـانواد شـدن نیگزیجـا و آمـده وجـود بـه یفرهنگـ ،یاقتصاد ،یاجتماع تحوالت و رییتغ با اما

 ناچـار مـا ،ییگرا جمع بر ییفردگراۀ غلب گسترده، خانواده یجا به) شوهر و زن از متشکلای ( هسته



      ۵۵   اسالم دیدگاه از جنسی اخالق شناختی ارزش مبانی تبیین

 

 بلوغ ،یزندگ یها تمهار آموزش بر ،ها هخانواد تیحما کنار در ن،یزوج یزندگ قوام یبرا که میشد
 دیـتأک... و یزنـدگ کیشـر بهتـر انتخـاب یبرا مشاور به مراجعه ،ینسب یاقتصاد بلوغ ،یاجتماع

 به بتواند که است شده طرح ییها شرو وها  هرا و زده یدیجد یاعتبارساز به دست یعبارت به م،یکن
 در راهکارهـا نیـا خـود. اسـت خـانواده قـوام حفظ کهدست یابیم  ینید و یاخالق ارزشمند هدف
 برخـوردار یارزشـمند و تیـمطلوب از جامعه یبرا و کرد خواهند دایپ یارزش بار ت،یموفق صورت
  ؛بود خواهند
هـای  ارزشی بحـث اعتبـار زنـدگ در نی نـویها سبک به بودن بندیپا ضرورتی: ابیاعتبار ) ب

ی کـه بـه نهـای نـوی شارز نیـا حال. کرد خواهد مطرح را نهای نوی شارز و نیشاخالق جنسی پی
 درا تأییـ نهـایی اعتبار و ارزش است؟ چه منبعی اعتبـار و ارزش ادارا حدتا چه  ابدی یم رواج یآرام

خاصـی  مرجـع اآن توسط نهاد ی دییتأ ازمندین جامعه کها در فرهنگ ی شارز رواج ایآ کرد؟ خواهد
بـه  اریبسـ ابتـدا در جامعـه کبه فرهنگ یـ دهای جدی شارز ورود که است نیا امر تاست؟ واقعی

 را ارزش نایـ که یخواهند بود و در صورت بندیپا آن به محدود اری بسیتیاقل و ردیگ صورت می یآرام
در جامعـه ی صـرف، آن ارزش طلبـ عتنو ککرده باشد، نه ی جادی ایزندگ تحوالت و رییتغ ضرورت
 خواهـد برخوردار اعتبار و ارزش از وۀ حداکثری به خود خواهد گرفت جنب و کرد خواهد دارواج پی

 تیـثرکابـه تبـع  زی اسالمی نیجنس اخالق در باشند بندبه آن پای تیاکثر کهی ارزش هر ایآ اما. بود
هـای ثابـت و  شارز بـا تضـاد در اگـر گفـت دیـبا سـؤال ندارای ارزش خواهد بود؟ در پاسخ به ای

  از اعتبار برخوردار خواهد بود. ،مشروط نباشد
هـا چـه  شارز بـودن نـامعتبر امعتبـر بـودن یـ اریمع زین اسالم در گفت توان ، میگری دیسو از
ی بـرا زیـن مرزها نی است که ایاله حدود و مرزها تهای نوظهور رعای های کهن و چه ارزش ارزش
کردن و آسان کردن زندگی انسان ساخته شده نه برای به حرج انداختن زندگی انسان؛ حال با  ترپربار

افـراد را  ،یلـیدل هـر بـه ،های اخالق جنسی اسـالمی شارز تامر در صورتی که رعای نتوجه به ای
 نی نتواند از بعـد ارزشـی ایـنی دیساختارها به توجه با جامعه و کندی فراتر از توان آنها حرج دچار

 یبعضـ درکـه  گرفـتی شکل خواهـد نحو به موجود تی است که واقعیعطبی کند، حل را معضل
 .بود خواهد ینید یهنجارها از متفاوت جهات
بـه  شـوند ی که در آن ارزشمند تلقی میطها با توجه به شرای ارزش ها: شارز  در رییتغ و ثبات. ۴

  :اند میدو دسته قابل تقس
ی دارا طیشـرا و هـا تهـایی هسـتند کـه در تمـام موقعی ناظر بـه ارزش های مطلق: شارز ) الف
 عـتیطب بـا آنچـه« نکـهانـد و آن ای یی را مطرح کردهها ارمعی باره نیاند. بعضی از متفکران درا ارزش
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؛ دارد مطلـق ارزش سازد ی و جمعی را فراهم میفرد اتیح شرفتانسان سروکار دارد و موجبات پی
  )؛١۵٩−١۵٨، ص١٣۶٩ی، عتمدار(شری »دموکراسیهمچون صلح، عدالت و 

ی دارا ژهی خـاص و ویـهـا تیموقع و طهایی هستند که در شرای ارزش :مشروطهای  شارز ) ب
ی و اطـالق زمـانی افـراد تیـعموم و انـد ارزش فاقد تیموقع و طهستند و خارج از آن شرای  ارزش

است  یمتفاوت از زمان است، خودش محارم انیکه فرد م یندارد؛ برای مثال در مورد حجاب، زمان
  افراد نامحرم است؛ انیکه در م
 اعتبارشـان نیبنـابرا و شـوند ها در بستر زمـان دگرگـون می شارز نوع نای :ریمتغ یها شارز ) ج
 ).١٣٨٠ ،ی است؛ مثل آداب مطلوب زمانه (باقریخیتار

  
  اخالق جنسی برها  شارز  رییتغ و ثبات ریتأث

های مشروط  های ثابت (عدالت، عفاف)، ارزش فهم ارزش ی:جنس اخالق شدن ساختارمند) الف
ی، ذهـن جنسـ اخالق در) هیمهر زانیم ،(آداب خواستگاری ریمتغهای  (حجاب، ازدواج) و ارزش

 یا ، مقولهنیهمچن و کند ی را برای ما آسان میجنس اخالق فهم وساختارمند  طهیح نانسان را در ای
  ؛کنند یم درک را رهای متغی ی ارزشعن؛ یدارند را نهای نوی که افراد توانایی خلق ارزش

اخـالق  طـهیمـا در ح یهـا تیوقتـی ذهن های اخالق جنسی: مستیس ریسا آسان نسبتاً  فهم) ب
ها و  ی بـرای مـا آسـان و شـباهتجنسـ اخالق مکاتب رساختارمند باشد، فهم سای یتیجنسی ذهن
ی از کـعـدالت ی ن،ی نـویجنس اخالق ستممثال در سیعنوان  ؛ بهشود درک می یها به آسان اختالف
و اشـتراک را در دو  یسـنخ ی نوعی هماخالق ثابت ارزش ناست. ای ریرناپذییهای ثابت و تغ ارزش
 تر ییربنـایز مفروضـاتامـا بـا ورود  کند؛ یم جادی اسالمی و غربی برای ما ایجنس اخالق ستمسی
باعث  آن، با متناسب عدالت از فتبع آن ارائۀ تعری بهشناسی و  ی و ارزششناس یهست ،یشناس نانسا
ی ارزشـ مفهـوم ک. پس با لحـاظ کـردن یـشود یی مجنس اخالق ستمدر دو سی یهای تتفاو جادای

ی و شناسـ نانسـا ،یشناس یهست تر ییربنای زیمبان به مفهوم نثابت در اخالق جنسی و حرکت از ای
ی ثابت فهم اخالق جنسی برای مـا ارزش مفهوم نیا زا فیتعر کارائه ی نهایشناسی و در پی ا ارزش
 .شود می ریپذ امکان
 ،یاسـی را در بعـد سیآدمـ مختلـف شـئون و اسـت گسترده و رعدالت کلمۀ فراگی: عدالت. ۵
 طـولها در  . همـه انسـانردیـگ می دربری و... اخالق ،یاله ،یخانوادگ ،یفرد ،یاقتصاد ،یاجتماع

 خواسـت کعنوان یـ عدالت به زاند. در مکتب اسالم نی بوده عدالتی به دنبال خاعصار و ادوار تاری
ارزش ذاتــی و «ی و اســاس و پایــۀ هســتی مــورد توجــه بــوده اســت. در نگــاه قــرآن عــدالت بشــر
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یعنی عدالت صرف یـک مفهـوم انتزاعـی  ؛االمری داشته و امنیت همه امور بدان وابسته است نفس
االمری است که ریشه در هسـتی و فطـرت انسـانی دارد و همـه  نیست؛ بلکه مفهومی عقلی و نفس

، در کــالم الهــی رو نیــ). ازا١١٣، ص١٣٨٠(جمشــیدی،  »گیــرد می ابعــاد وجــودی عــالم را دربر
کید قرار گرفته است؛  به : دیفرما سورۀ نحل می ٩٠آیۀ  در رابطه نیا در خداوندصورت مداوم مورد تأ
دهـد و از فحشـا و منکـر و سـتم نهـی  نزدیکان فرمان مـیخداوند به عدل و احسان و بخشش به «

 یبشـر آرمان کی عنوان بهعدالت  اما؛ »دهد، شاید متذکر شوید کند؛ خداوند به شما اندرز می می
  : کند یعدالت به سه معنا از عدالت اشاره م یمعنا حیتشر در یمطهر ست؟به چه معنا
ی موجـود در جهـان اشـاره ها دهی و پدیـهسـت به شتریب معنا نعدالت در ای :بودن موزون) الف
ی وجود دارد و عالم براسـاس نظـام هماهنگ و تناسب نوع کی یهست نظام کل در که  امعن ندارد؛ بدی

ۀ اجـزای نظـام هسـتی بـرای هـدف همـ و ستو ناهماهنگی نی طور آندر  واست  شده برپااحسن 
جهـان هسـتی،  در ن،ی. همچنـانـد انیجردر  گریکدهماهنگ با ی شده، لحاظخاصی که برای آنها 

هـدف  یسـو و مشـخص، به نمعـی نظم با واست  گرفته قرارهم  نارمتعادل و موزون در ک زیچ  همه
ـعَ «: دیفرما می الرحمنۀ سور ٧خداوند در آیۀ  باره، نیدرا. ندک می تخود حرک ضَ ها وَ وَ عَ فَ امءَ رَ وَ السَّ

 ،رمکـا امبریـپرا از روی حسـاب وضـع نمـود.  زیچ همـه؛ خداوند آسمان را برافراشت و »زانَ ياملْ 
)، آسـمان و ٨١−٨٠، ص١٣۵٢ ری،(مطه »االرض و السموات قامت بالعدل«: دیفرما می باره نیدرا
ی ارزش دارا اسالم در عدالت گفت توان می شد، انیب آنچه. براساس برپاستبه موجب عدل  نزمی

 عنـیعدالت صورت گرفته اسـت؛ ی هیپا بر خلقت و بوده هستی مبدأ و اصل واست   ی ویژهتو اهمی
. اسـت خداونـد بـودن میعلـ و می از شـأن حکـیناش نهستی براساس آن به وجود آمده است که ای

ی از نظر تناسب ی تناسب در مقابل بیمعن به عدل بحث«نویسد:  معنا می نۀ عدل به ایباری درمطهر
م از نظر هـر فـرد و هـر جـزء از اجـزاء کل و مجموع نظام عالم است ولی بحث عدل در مقابل ظل

ۀ حق فرد مسئل دوم مفهوم به عدل در و است مطرح کل مصلحت اول مفهوم به عدل در. است گردی
  )؛۶١−۶٠، صهمان( »مطرح است

گـرفتن  دهی نادیـمعنا به عدل. ١: شود مطرح تواند معنا عدل به دو وجه می ندر ای ی:تساو) ب
 کـه افـراد نیب ضو به عبارت دیگر نفی هرگونه تبعی ها یستگها و شای تاقیل ،ها قاستحقا ،ها تفاوت

 در گـرانها نسبت بـه دی ی از بعضی از اولویتبرخوردار لیدل به افراد رازی است؛ ظلم نیع خود نیا
 بـر مقـدم خودش مادر ر؛ مثل کودکی که نسبت به شیاند گرانیی حقوق، مقدم بر دبعض از استفاده

ی مـواردی کـه عنهای مساوی؛ ی . عدل به معنای رعایت تساوی در استحقاق٢؛ استکودکان  ریسا
  رفتار کرد؛ یتساو آنها به نیب که کند های مساوی برخوردارند عدالت حکم می افراد از استحقاق
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حقـوق افـراد و اعطـا کـردن بـه هـر  تای رعایـمعنـ به معنا نعدالت در ای :حقوق احقاق) ج
هـا  یتاولو و حقـوق تیـرعا ،ها ی اسـتحقاقرو بر شتریب دیتأک نجاحق او را است؛ در ای یحق یذ

ی ظلـم معنا به، ردصورت گی نیا از ریی غعمل اگر و است گریکدفردی و اجتماعی افراد نسبت به ی
ا از عدالت بر عدالت معن نیا. گرانید حقوق در تصرف و تجاوز و حقوق کردن مالی پایعناست؛ ی

کی  نند،ک تها را رعای یتاولو و حقوق سعادت، به دناگر افراد جامعه برای رسی و دارد داجتماعی تأ
  .اند کرده ادهیپ را اجتماعی عدالت

 
  اخالق جنسی برعدالت  ریتأث

  ی خواهد داشت:جنس اخالق در را ری زیامدهایپ عدالت
 زهیـغری اسـت کـه فـرد در اعمـال جنس تیری مدینوع نجاعدالت در ای :اعتدال تیرعا) الف

و از سوی  سو کیو هماهنگی از  تناسب بهمعنا عدالت ناظر  نجنسی و نوع نگرش به آن دارد؛ در ای
 نباشد کـه بـی یا گونه به دجنسی بای زهیغرفرد نسبت به  نگرش ،ناست. بنابرای اعتدال بهناظر  گردی

ل ی اعمـاعنـشـود؛ ی جـادهای مختلف وجودی انسان تناسـب و همـاهنگی ای یشگرا و استعدادها
 انسان وجود از جنبه کنشود و به ی لانسان زای یها ییتوانااستعدادها و  که ینحو بهی جنس تیرمدی
جنسـی  زهیـغری ارضـابـه  ختهیگسـ لجامفرد به نحوی  ن،یهمچناز دیگر جوانب توجه نشود.  شیب

در  یکلـ طور به و فتدجنسی و مبارزه با آن نی زهیغرو طرد  رتحقی ت،یرهبان در گرنپردازد و از سوی دی
  گرفتار نشود؛ طیوتفر افراطدام 

، اگر عدالت را به معنای تناسب و هماهنگی گراز سوی دی :نیزوج نیب یهماهنگ و تناسب) ب
 نیـا در م،بـه اخـالق جنسـی نگـاه کنـی جهت  نیاز ا ودر نظر بگیریم که مبتنی بر حفظ کل است 

داشـته باشـند   ی و تشابه در اموریهماهنگ و تناسب دی حفظ زندگی به نوعی بایبرا نیزوج حالت
 ٢۶ی به صـورتی اسـت کـه خداونـد در آیـۀ هماهنگ و تناسب نیا ت. اهمیاست مهمکه برای آنها 

اند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعّلق دارند؛  زنان ناپاک از آن مردان ناپاک«: دیفرما ینور م سوره
مرد «فرماید:  سورۀ نور می ٣و در آیۀ  ؛»اند از آن زنان پاک و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک

کند؛ و زن زناکـار را، جـز مـرد زناکـار یـا مشـرک، بـه  زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی
 اتیـآ نیـا از تـوان ای که می ؛ نکته»آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است! ازدواج خود در نمی

های محوری  در هسته ژهیو به نوعی در اخالق جنسی خود به دیبا نیزوج که ستا نیا کرد برداشت
ی نکـات تی شخصـیهـا یژگیو نیهمچنـ و رتیـغ و اءاخالق جنسی همچون عفت، حجب و حی

؛ البتـه کنـد دایپ دوام و قوام بتواند کل کعنوان ی مشترک و متشابهی داشته باشند تا کانون خانواده به
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ی اسـت زنـدگ کهای وجـودی یـ تناسب در زندگی مشترک که حکم سرمایهی و هماهنگ ندامنۀ ای
؛ اگرچـه باشـد متفـاوت است ممکن افراد تیفرد حسبی کشیده شود که برموارد ریسا به تواند می

ی است؛ ولی مهم ایـن اسـت کـه عای از عدم اشتراک و تفاوت در زندگی مشترک طبی همواره درجه
 تیرسـم بـه نیطـرف توسط زها نی تفاوت نای حال نیما باشد و درع یها از تفاوت شاشتراکات ما بی

  ؛شوند شناخته
ارتبـاط بـا جـنس مخـالف  طـهینوع عدالت که در ح نای :زوجات تعدد در یعاطف عدالت) ج

، ناظر بر عدالت رفتاری و عاطفی است که شود ی میمتجل خانواده لمطرح است که در قالب تشکی
ی بـه آن مختلفـ اتشود. خداوند در آیـ تیرعا داز سوی مردان بای ژهیو و به نیزوج ندر خانواده بی

ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنیـد، (از  اگر می«اشاره کرده است: 
پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یـا چهـار همسـر و  ازدواج با آنان، چشم

ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی  میاگر 
شـما «)؛ و ٣(نساء،  »کند ، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری میدییاستفاده کنید که مالک آنها

نماییـد؛  توانید (از نظر محبت قلبی) در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچنـد کوشـش هرگز نمی
صـورت زنـی کـه شـوهرش را از  نسازید که دیگری را به طرف کیولی تمایل خود را به کلی متوجه 

 »دست داده درآورید و اگر راه صالح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداونـد آمرزنـده و مهربـان اسـت
  )؛١٢٩(نساء، 
حقـوق هـر ی احقـاق معنـا بـه جـنس دو ندر کالم الهی بر عـدالت بـی :یاجتماع عدالت) د

کی یحق یذ دو جنس حقوق  نیب عدالت جادی نهی شده است؛ اما برای ایجنس ستم و ظلم از و دتأ
 اخالق کجنسی در اسالم با ی طهیما در ح ،دیگرسخن شده است؛ بهن وضع کسانکامًال متشابه و ی

در آیـۀ  کـه همچنـان کدست؛و ی کسانی کامًال یجنس اخالق کو نه ی میهست رو ی دوگانه روبهجنس
هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار  برتری«است:  آمدهۀ نساء سور ٣۴و  ٣٢

های طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما و بـر طبـق عـدالت  داده آرزو نکنید (این تفاوت
صـیبی (و نبایـد آورند دارند و زنان نیـز ن ) مردان نصیبی از آنچه به دست میحال نیاست؛ ولی با ا

پایمال شود) و از فضل (و رحمت و برکت) خدا، برای رفع تنگناهـا طلـب کنیـد! و  کی چیحقوق ه
هـایی کـه خداونـد  خاطر برتری اند، به خداوند به هر چیز داناست. مردان، سرپرست و نگهبان زنان

هایی کـه از  انفاق خاطر (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به
اند و در غیـاب (همسـر  کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضـع اموالشان (در مورد زنان) می

 اتیـآ ن. ای»کنند خود) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می
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کـه خداونـد براسـاس خلقـت و  های حقـوقی را نادیـده بگیرنـد تالش کنند تفاوت نکهیزنان را از ا
بـه حقـوقی  یابیی دسـتبـراآنهـا  تالش نو همچنی است؛ کرده وضعآنها  از کخاص هر ی عتطبی

را منـع کـرده اسـت؛ البتـه زنـان و مـردان در  یاخـالق جنسـ طـهیح دربا مـردان  کسانمتشابه و ی
. برخوردارنـد کسـانی حقـوق از آنـان، تیجنسـ نـه و اسـت آنان تیانسان به مربوط که ییها هنیزم

 ،یاقتصـاد ،یاجتمـاع ،یاسـی سیهـا ینابرابر بـردن نتالش زنان را بـرای از بـی اتیآ نیا، نیبنابرا
دو جنس ندارد و حاصل  نی بیعهای طبی تتفاو و خلقت در شهیر کهکند  ی نفی نمیجنس ،یفرهنگ

ی بـو و رنـگ وعارض شـده  زین نید بر قیطر نیا از و است جامعه کنظام مردساالرانه و فرهنگ ی
  .است شده عارض زی متجلی شده و بر زنان نیجنس تی به خود گرفته و در قالب هویندی

 
  یریگ هجینتو  بحث

در ازدواج،  ریهمچون تأخ یروزافزونهای  یدگیچیپدچار  یجنس زهیغردر ارتباط با  یامروز جوامع
اصـالت  بزرگسـاالن،ازدواج  یسسـتطالق،  یمشترک، فزون یزندگ یها یدگیچیپ ن،یتوقعات والد

 محـرک هـا ونیـلیمقرار گـرفتن در معـرض  ،یشدن لذت جنس یتجار ،یفرد در اخالق، سودپرست
فاصله  شیافزا ،یزکاریپره یجا به یاخالق یختگیگس و هنر، لجام یۀ زندگعرص در یجنس و یعشق

  ). ١٩٩۴ ،یضویو... هستند (ر یو بلوغ اقتصاد یبلوغ جنس نیب
 یهـا شارز بـودن یفطـر بـر ومطـرح  یاخـالق جنسـ یناسش شارز یمبان ،یطیشرا نیچن در
مناسـب و  موقع، بـه ازدواج ،یجنسـ اخـالقمهـم  اصولاز  یکیشد که براساس آن  دیتأک یاخالق

 در ازدواج که شود پیدا راهی اگر جاست؛ همین در اخالقی مسائل مغز و هسته« زیرادرست است؛ 
 و ناپسـندیده عزلـت و ثمـر بـی تنهـایی و زهـروی امـراض و فحشـا گیـرد، انجـام طبیعی های سال

 ویـل( »یافـت خواهـد تقلیـل نصـف تا است کرده دار لکه را معاصر زندگی که آزمایشی انحرافات
 و جنسی تقوای ورزی، تغیر عفت، با ازدواج شدن همراهاین،  بر ). افزون١٧۴، ص١٣٨۵ دورانت،
 داشـته معاصـر دوران جنسـی مشـکالت و مسـائل کـاهش در بیشتری تأثیر واندت می حضور تقوای
 مــالی کمــک فرهنگــی، یها تسیاســ تــدوین مســتلزم مناســب و موقع بــه ازدواج اگرچــه؛ باشــد
 هـای همشـاور ،هـا هخانواد همکـاری و مسـاعدت اشـتغال، وضـعیت بهبـود مختلف،های  همؤسس
 بـین روابـط در مشترک زندگی مشکالت و مسائل حل توانایی آموزش ازدواج، از پیش شناسی روان
 بـه احتـرام روانـی، و روحـی مختلـف نیازهـای تـأمین برای وقت صرف خانوادگی، روابط و فردی

  .باشد می خانواده و کار بین تعادل ایجاد و یکدیگر احساسات
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ۀ اراد و خواسـت شـدن لیتبـد آن تبع بـه و خداوند بودن االطالق یعل ریخ گر،ید یمبان ازجمله
 خـدایی اگـر« 1داستایوسـکی ریـتعب به رایز؛ است یجنس اخالق یها شارز اریمع عنوان به خداوند
 کـه دارد ریشـه موضوع این در جمله، این اهمیت). ١٠٣، صهمان( »است مجاز چیز همه نباشد،
 اخالقـی لیفضـا و شـوند مـی بنا تنه آن روی و آنبراساس  حق دیعقا سایر« که است مبنایی دیتوح
. زنـد مـی سـرآنهـا  از  وهیم صورت به صالح اعمال نیهمچن و شوند می منشعبها  هجوان آن از هم،

 آن بـر اسـتقامت و دیـتوح لمهک جز راهی چیه سعادت به دنیرس شتریب ای و دنیرس برای همچنین،
 سـوره ٢۵و  ٢۴آیـات  در متعـال خداوند که همچنان). ٧۴، ص١٢ ج ،١٣۶٣ طباطبایی،( »ستین

رَ : «دیفرما می میابراه ْ تَ بَ ايْ كَ أَ ملَ َ ثَالً  هللاُفَ رضَ ةً طَ كَ مَ ةٍ طَ كَ بَةً يِّ لِمَ رَ جَ ها فِ يِّ شَ عُ رْ لُها ثابِتٌ وَ فَ امءِ  یبَةٍ أَصْ  السَّ
ت * ا وَ نيٍ لَّ حكُ لَها كُ أُ  یتُؤْ هبِّ نِ رَ بُ ايَ  بِإِذْ ِ ـمْ  هللاُرضْ لَّهُ اسِ لَعَ ثـالَ لِلنـّ َمْ ونَ كَّ تَـذَ يَ األْ  خـدا دییـند مگـر: »رُ

) نیزمـ(در  اش شـهیر هکـ ردکـ هیتشب ای زه) را به درخت پاکیدییک (توحن سخن و زد مثالی چگونه
ها  مثل نیا خدا دهد، می را خود وهیم پروردگارش اذن به شهیهم! است؟ آسمان در آن شاخه و ثابت

  .شوند رکمتذ دزند، شای را برای مردم می
 ،یاعتبارسـاز باعـث یجنسـ اخـالق سـاحت در گر،ید یمبان عنوان به ،ها شارز بودنی اعتبار

این،  بـر . افزوناسـت دیجد مشکالت و مسائل حل یبرا د،یجد یهنجارها وها  شارز شدن مطرح
. براســاس اســت دیــجد یهنجارهــا نیــا یابیــاعتبارشــدن  مطرح باعــثهــا  شارز بــودن یاعتبــار
 راآنهـا  وانتـ می نباشـند، ناسـازگار ینـید نیمـواز بـاکه  صـورتی در د،یـجد یهنجارها ،یابیاعتبار
دیگـر  آسـانت نسـببه  فهم ،یجنس اخالق شدن ساختارمند به ،ها شارز در رییتغ و ثبات. رفتیپذ
 تیـرعا بـه یجنسـ اخالق ساحت در عدالت. سرانجام، ودش ی منجر میجنس اخالقهای  مستیس

 عدالت تیرعا و زوجات تعدد در یعاطف عدالت تیرعا ن،یزوج نیب یهماهنگ و تناسب اعتدال،
 .ودش منجر می مرد و زن نیب یاجتماع

 بـه وانتـ مسـلمانان، می یاخالقـ تیشخصـ یبـا بازسـاز ارتبـاطشـد، در  انیـبر آنچه ب افزون
  :کرد اشاره ریز یراهکارها
 یمنفـ عناصـر کردن ممنوع یبرا یقو یقانون یابزارها از تیحما :مدت کوتاه ی) راهکارهاالف

 ،ها هشـنامینما لم،یفـ ،ها هرسـان( ودشـ می یو معنـو یفرهنگـ ،یاخالق انحطاط گسترش باعث که
 یده سـازمان ؛یاجتمـاع یها یماریب با مبارزه یبرا یمحلجوامع  یده سازمان ؛)اتیادب غات،یتبل

کـردن از  اسـتفاده ؛درستکار یمسلمانان جادیا تیبه عهده گرفتن مسئول یمسلمان برا یجوامع مدن

                                                           
1. Dostoevski 
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 ؛یاخالقـ توسـعه بـه راجـع یاریافـزایش هشـ یبـرا یاسـالم جشـن هـر و مسلمانان یها نانجم
  اند؛ که از اسالم منحرف شده یمسلمانان یبخش توان یها هبرنام

در  یآموزش جامع اخـالق اسـالم ؛یاسالم تیترب و  میتعل اصالح: بلندمدت یراهکارها) ب
 یتمرکز بر مسـائل اخالقـ یبرا یبا رهبران و مقامات دولت یتمام سطوح جوامع؛ ادامه همکار انیم

 بـه(عمـل  یاسـالم قدرتمنـد اتیـادب مطالعـهگسـترش و  ،ینـیتحقق اهداف د یامت؛ تالش برا
 عنوان بـه مسـاجد کارکرد یایۀ احپروژ ؛"قرآن به بازگشتۀ "پروژ)؛ روزمره یزندگ در قرآن دستورات

مسـائل  نکهیاۀ واعظان مسلمان نسبت به هم تعهد مسلمانان؛ تیشخص تیتقو یبرا مؤثرنهاد  کی
  ).٢٠١٧ د،یببرند (عبدالحم نیاز ب مؤثر طور بهمسلمانان را  انیدر م یانحطاط اخالق
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