باسمه تعالی

نظام اخالق جنسی اسالم در پرتو آموزه های قرآن و عترت
مهیار خانی مقدم
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چکیده
نوشتار حاضر درصدد تأملی بر مسئله اخالق جنسی از دیدگاه دین آسمانی اسالم است و بدین
منظور ،از نظام آموزههای قرآن کریم و سیرهی اهل بیت ،معارفی را با روش تحلیلی -توصیفی ارائه
مینماید .بدین رو ،برای نظام اخالق جنسی اسالم ،سه رکن«حکمت»« ،هدایت» و «رضایت» و نُه
اصل برجسته «طهارت»« ،سازگاری با فطرت»« ،آرامش»« ،مودت و رحمت» « ،تداوم نسل انسان»،
«گرایش به جنس مخالف»« ،دستیابی به اصول زندگی سعادتمندانه»« ،رعایت حریمها» و «نگرش
توأمان به دنیا و آخرت» را ترسیم نموده و نتایج زیر را بدست میدهد :حکیم بودن خداوند ،موجب
معناداری رابطه جنسی است ؛ خداوند کریم از طریق هدایت تکوینی و تشریعی ،انسان را به سوی
ارضای صحیح غریزه جنسی رهنمون ساخته است و هر که بر این عقیده باشد ،در تطبیق نحوه ارضای
غریزه جنسی با خواست الهی میکوشد که این عامل موجبات رضایت فرد از خود ،همسر و عقاید و
اندیشه خود را در راستای رضایت الهی فراهم میآورد.

کلیدواژه ها :اخالق ،جنسی ،اسالم ،قرآن ،روایات

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم
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 -1مقدمه
انسان در نهان خویش مجموعهای از غرایز و گرایش های جسمانی و روحانی را در اختیار
دارد که از رهگذر ایجاد توازن و هماهنگی میان این غرایز و عواطف گوناگون است که تعادل
شخصیتی(نجاتی1831 ،ش ،ص )823و در نتیجه سعادت وی رقم خواهد خورد .بدین رو ،چنانچه
یك غریزه بدون هیچ حکمت و مصلحتی بر سایر غرایز غلبه یابد ،انسان را به ورطه انحراف و تباهى
سوق خواهد داد( .قاسمی1832 ،ش ،ص )292بدین رو لزوم رعایت اخالق ،جهت پیشرفت و تکامل
همه جانبهی انسان و جامعه امری بدیهی است و این امر در آموزههای اسالمی جایگاه برجستهای
دارد؛ چنانچه در حدیث شریف نبوی آمده است« :بُعِثْتُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَحَاسِنِهَا» «(من)برای
(رسانیدن) مکارم اخالق و محاسن آن (به مردم) مبعوث شده ام(».طوسی1111 ،ق ،ص695؛ مجلسی،
1148ق ،ج ،15ص232؛ نوری1143 ،ق ،ج ،11ص )191حدیث مذکور بیانگر این نکته میباشد که
دستیابی به اخالق فاضله از واالترین اهداف و رسالتهای پیامبر گرامی اسالم است.
اما رعایت اخالق الهی و دستیابی به تعادل در ارضای غرایز در جهان کنونی ،که رسانههای
گوناگون (اعم از دیداری و شنیداری) معارف گوناگونی را مطابق با مبانی متفاوت تلقین مینمایند،
امری دشوار است .ناسازگاری معارف خودساختهی بشری با فطرت انسانی و ناپایداری و تغییر آنها،
انسان معاصر را دچار سردرگمی نموده است .در این میان ،میل جنسی به عنوان یکی از چالش
انگیزترین امیال انسانی مورد توجه افزون تری واقع شده است(.نوری زاد1838 ،ش ،ص )212گاه
عدهای مانند کشیشان کلیسا (توفیقی1839 ،ش ،ص )163و بودا(همان ،ص )18به رهبانیت و حتی
سرکوب این میل پرداخته اند و گاه عدهای مانند فروید به افراط و بیبند و باری در آن حکم داده اند.
(طاهرپور1894 ،ش ،ص )61بدین رو ،تأملی در نظام اخالق جنسی اسالم و ترسیم ارکان و اصول آن،
پژوهشی شایسته و بایسته تلقی میگردد.
دلیل عنایت نوشتار حاضر بر قرآن و سیره معصومان را میتوان در چند نکته بیان داشت؛ از
یك سو ،قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که به اذعان علما و اندیشمندان ،از دستبرد و تحریف
مصون مانده است(استادی1838 ،ش ،صص )26-13و مسلمانان بر الهی بودن الفاظ و معانی آیات آن
اتفاق نظر دارند( .طباطبایی1868 ،ش ،صص )146-141از سوی دیگر ،خداوند متعال در قرآن کریم،
پیامبر را به عنوان تبیین کننده قرآن کریم معرفی نموده است(نحل11/؛ نحل ،)51/شخص پیامبر
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گرامی اسالم نیز به معرفی جانشینان خویش پرداخته(ابن طاووس1821 ،ش ،ص )811و در حدیث
شریف ثقلین ،جدایی قرآن و عترت را امری ناممکن دانسته است(.کلینی ،1142 ،ج ،2ص116؛ ابن
بابویه1896 ،ق ،ج ،1ص281؛ ابن بابویه1823 ،ش ،ج ،2ص52؛ مفید1118 ،ق ،ج ،1ص125؛ مفید،
1118ق ،ص128؛ طوسى1111 ،ق ،ص266؛ اربلی1831،ق ،ج ،1ص113؛ ابن طاووس1813 ،ق،
ص13؛ بحرانی ،1821 ،ج ،1ص)26
از نکات قابل تأمل ،فرمایشی است که امام باقر خطاب به دو تن از دانشمندان زمان خود
دارد« :شَرِّقَاوَغَرِّبَافَلَاتَجِدَانِعِلْماًصَحِيحاًإِلَّاشَيْئاًخَرَجَمِنْعِنْدِنَاأَهْلَالْبَيْتِ» «اگر به شرق یا غرب عالم
بروید هرگز علم صحیحی پیدا نخواهید کرد مگر آنچه از نزد ما اهل بیت خارج شود(».کلینی،
1142ق ،ج )899 ،1بنابراین بهره جُستنِ قاعده مند از آموزه های قرآن کریم و سیره معصومان ،ما
را به دانشی صحیح رهنمون خواهد ساخت.
 -2پیشینه پژوهش
از برجستهترین آثار پیرامون اخالق جنسی اسالم ،کتاب «اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب»
تألیف استاد شهید مرتضی مطهری است .مؤلف در این کتاب به دنبال بررسی تطبیقی اخالق جنسی در
اسالم و غرب میباشد و ضمن انتقاد از اخالق نوین جنسی غرب -که فحشا ،بی بند و باری ،جرایم و
آشفتگی غرایز را به ارمغان آورده است ، -آموزههای اسالمی -که بر تعادل ،انضباط و عفت ورزی در
ارضای غریزه جنسی تاکید دارد -را تنها راه برون رفت از بحران اخالقی جهان معاصر در این باره
میداند.
در این زمینه میتوان به مقاله «تبیین مبانی هستیشناسی اخالق جنسی از دیدگاه اسالم» تألیف
محمد شریف طاهرپور و محمدرضا شرفی(مجله اسالم و پژوهشهای تربیتی ،شماره اول1894 ،ش،
صص  ) 68-26نیز اشاره نمود که در آن به تحلیل هستی شناسانه اخالق جنسی و اصول آن از منظر
اسالم پرداخته شده است .اما نگاه نظام مند ارائه شده در نوشتار حاضر در هیچ یك از آثار گذشته
مشاهده نگردید و نگارنده به توفیق الهی درصدد ترسیم نظام اخالق جنسی اسالم با تکیه بر معارف
قرآنی -روایی است.
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 -3اهمیت موضوع
از یك سو غریزه جنسی به عنوان یکی از غرایز انسانی ،نمود بارزی در اندیشه ،رفتار و گفتار
انسانی دارد و میتوان با تأملی در ریشه گناهان ،انحراف در آن را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل
بروز بسیاری از آنان بر شمرد .تأملی در بزه های اجتماعی نیز ما را بدین نظر رهنمون میسازد که فهم
صحیحی از اخالق جنسی اسالم و در پی آن اخذ راهکارهای الزم با توجه به مبانی بدست آمده ،نقش
مؤثری در هدایت نگرش جامعه به سمت ارضای غریزه جنسی در مسیر مشروع و الهی آن و مصون
ماندن از انحراف خواهد داشت.
 -4مفهوم شناسی واژگان
در بخش پیش رو ،گذاری مختصر در بررسی مفهوم واژگان اصلی که شامل بر «اخالق»،
«اخالق جنسی» و «اسالم» میشود ،خواهیم داشت:
 -1-4اخالق :در معنای لغوی ،واژه اخالق را از ریشه «خُلق» به معنای عادت و طبع( قرشی بنائی،
1112ق ،ج ،2ص )298سجایای اخالقی (ابن منظور1111 ،ق ،ج ،14ص )35و باطنی (مصطفوی،
1853ش ،ج ،8ص )112که با فطرت و دید دل درك مىشود ،دانسته اند( .راغب اصفهانی1112 ،ق،
ص )292در معنای اصطالحی آن آورده اند که خُلق ،ملکه ای نفسانی است که افعال ،بدون احتیاج به
تفکر و به آسانی از جانب آن صادر میگردد(.سجادی1828 ،ش ،ج ،1ص )111به عبارت دیگر به
معنای ملکه نفسانی است که افعال بدنی مطابق اقتضای آن ملکه به آسانی از آدمى سر مىزند.
(طباطبایی1112 ،ق ،ج ،19ص)519
 -2-4اخالق جنسی :آن را قسمتی از اخالق عام دانسته اند که شامل آن عده از عادات و ملکات و
روشهاى بشرى است که با غریزه جنسى بستگى دارد( مطهری1835 ،ش ،ص )16به بیان دیگر ،اخالق
جنسی ،قواعد و هنجارهای تعیینکنندة رفتار جنسی موردِ پذیرش جامعه در زمان معین است و عدم
رعایت این قواعد ،غیراخالقی و یا حتی نابهنجار تلقی میشود( .فرمیهنی1823 ،ش ،ص )652
 -3-4اسالم :معنای لغوی آن «انقیاد و تسلیم شدن»(ابن اثیر1852 ،ش ،ج ،2ص895؛ قرشی بنائی،
1112ق ،ج ،8ص 841؛ تهانوی1995 ،م ،ج ،1ص123؛ بستانی1826 ،ش ،ج ،1ص )63و «دخول در
صلح و خیر»(راغب اصفهانی1112 ،ق ،ص  )128است .در اصطالح نیز اسالم ،خضوع و انقیاد در
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برابر آنچه نبی مکرم اسالم( عجم2441 ،م ،ج ،2ص )81به عنوان شرع مقدس آورده(دغیم2441 ،م،
ص ) 64و تسلیم در برابر خداوند جهان است(.طباطبایی1823 ،ش ،ص )22به عبارت دیگر از آنجا که
دین اسالم پس از همه ادیان آمده است(شرف الدین1838 ،ش ،ص )814معارفی که از طریق
وحی(قرآنی و غیرقرآنی) بر حضرت محمد نازل شده است ،برای هدایت تمامی بشر در اعصار
پس از نزول اسالم است .در واقع حقیقت اسالم ،پذیرش احکام آن بوده است ،بدین رو ما دارای دو
نوع اسالم میباشیم که یکی به دلیل ترس(دغیم1993 ،م ،ج،1ص )113بوده و تنها اقرار به زبان را در
پی دارد (راغب اصفهانی ،پیشین) و دیگری نوع برتر از اسالم میباشد که در قرآن ،از آن به ایمان
تعبیر شده است(حجرات )11/و عالوه بر اقرار به زبان ،اعتقاد به قلب و وفای در عمل را به دنبال
خواهد داشت(راغب اصفهانی ،پیشین)
مفهوم نظام اخالق جنسی اسالم به نحوه مواجهه دو جنس مخالف(مرد و زن) در روابط فردی
و اجتماعی و در دو قالب محرم و نامحرم میپردازد و بر ارضای صحیح غریزه جنسی از مسیری که
خداوند متعال به وسیله قرآن کریم و اهل بیت بیان فرموده ،تاکید میورزد.
 -5ارکان نظام اخالق جنسی اسالمی
آموزه های دین مبین اسالم تمام اموری را که انسان جهت دستیابی به نظام صحیح زندگی فردی
و اجتماعی بدان نیازمند است ،در بر میگیرد .غریزه جنسی نیز مانند سایر غرایز فطری انسان مورد
توجه اسالم قرار دارد؛ از یك سو لذت جنسى در حدود قانون تحسین شده است تا جایى که به
فرموده امام صادق، دوست داشتن زن از صفات پیغمبران برشمرده شده(«مِنْ اخْالقِ الْانْبیاءِ حُبُّ
النِّساءِ») ( ابن ابی جمهور 1146 ،ق ،ج ،8ص232؛ فیض کاشانی1145 ،ق ،ج ،21ص ،22حر عاملی،
1149ق ،ج ،24ص22؛ بحرانی1111 ،ق ،ج ،2ص ،)22آمیزش جنسی با زنان ،به عنوان بهترین
لذت(«ألَذُّالْأَشْيَاءِمُبَاضَعَةُالنِّسَاءِ») (کلینی1142 ،ق ،ج ،6ص821؛ مجلسی1145 ،ق ،ج ،3ص92؛ حر
عاملی1149 ،ق ،ج ،24ص28؛ فیض کاشانی1145 ،ق ،ج ،21ص )29و باالترین لذت (مادی) در دنیا
ي الدُّنياوَ االخِرَةِ بِلِذَّةأكثَرلَهُممِنلِذّةِ النِّساءِ») (عروسی
و آخرت معرفی شده است («ماتَلذّذالناسُ فِ 
حویزی1116 ،ق ،ج ،1ص)824
از سوی دیگر از افراط در لذت جنسی به شدت نهی شده است ،امام علی در این باره فرموده-
اند« :أَبْعَدُمَاكَانَالْعَبْدُمِنَاللَّهِإِذَاكَانَهَمُّهُبَطْنَهُوَفَرْجَه «دورترین حالتى که بنده از خداوند دارد
وقتى است که تمام تالشش براى شکم و شهوت جنسیاش باشد( ».ابن بابویه1852 ،ش ،ج،2
ص584؛ مجلسی1829 ،ش ،ج ،2ص141؛ ابن شعبه1831 ،ش ،ص)114
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خداوند در آیات قرآن به بیان نکاتی بنیادین در رابطه با غریزه جنسی پرداخته است و
معصومان نیز در سیره گفتاری و رفتاری خویش ،بدین امر اهتمام و نکاتی را در چگونگی
بهسازی روابط جنسی همسران ،به عنوان تنها راه مشروع ارضای آن غریزه ،بیان داشتهاند .از مجموعه
آن آموزه ها ،میتوان نظامی را برای اخالق جنسی اسالمی ترسیم و برای آن ،ارکان و اصولی را تبیین
نمود .بدین رو ،در ابتدا به تبیین سه عامل «حکمت»« ،هدایت» و «رضایت» به عنوان ارکان نظام اخالق
جنسی اسالمی میپردازیم:
 -1-5حکمت
هر انسان خردمندی که در آفرینش و نظم و هماهنگی موجود در آن تأمل نماید ،بر وجود
خالقی حکیم اقرار خواهد داشت :الَّذينَيَذْكُرُونَاللَّهَقِياماًوَقُعُوداًوَعَلى جُنُوبِهِمْوَيَتَفَكَّرُونَفيخَلْقِ
السَّماواتِوَالْأَرْضِرَبَّناماخَلَقْتَهذاباطِال «کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و در حالی که بر
پهلو خوابیده اند ،یاد میکنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشند (و میگویند):
پروردگارا! این ها را بیهوده نیافریده ای!»(آلعمران )191/خداوند متعال در قرآن کریم ،در نود و پنج
آیه ،خود را به حکیم بودن متصف نموده است(نمونه :بقره ،249/آل عمران ،5/تغابن ،13/تحریم،2/
جمعه )8/و روایات متعددی نیز بر حکیم بودن خداوند متعال تاکید دارد؛ به عنوان نمونه ،امام
صادق ضمن بیان حکمت آفرینش آالت تناسلی مرد و زن ،آن را نشانه ای از حکمت و تدبیر
خداوند متعال بر میشمرد(.مفضل ،بی تا ،ص)61
از سوی دیگر ،خداوند متعال فرموده است:وَآتاكُمْمِنْكُلِّماسَأَلْتُمُوهُوَإِنْتَعُدُّوانِعْمَتَاللَّهِال
تُحْصُوهاإِنَّالْإِنْسانَلَظَلُومٌكَفَّار« و از هر چیزی که از او خواستید به شما داد و اگر نعمت های خدا
را بشمارید ،هرگز نمی توانید آنها را احصا کنید .انسان ،ستمکار و ناسپاس است( ».ابراهیم )81/آیه
بیانگر این نکته میباشد که تمام عواملی که انسان جهت رشد و کمال بدان نیاز دارد ،در اختیار وی
گذاشته شده است .بنابراین خداوند حکیم هیچ گاه کار بیهوده ای انجام نخواهد داد و وجود غریزه
جنسی نیز به مقتضای حکمت الهی بوده است و ارضای صحیح آن موجبات رشد ،هدایت و سعادت
انسان را فراهم خواهد آورد.
 -2-5هدایت
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از بارزترین الطاف و نعمت های الهی ،نعمت هدایت است و خداوند متعال در قرآن کریم بدان
تصریح نموده است :قالَ رَبُّنَا الَّذي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى« گفت :پروردگار ما همان کسی
است که به هر موجودی آنچه را الزمه آفرینش او بوده داده ،سپس هدایت کرده است(».طه)64/
بنابراین لزوم هدایت الهی جهت دستیابی به سعادت آشکار است و در غیر این صورت ،پایان کار
انسان به گمراهی میانجامید :وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين« او را یاد کنید
همانگونه که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از این از گمراهان بودید(».بقره )193/در آیات
دیگر ،هدایت به صراط مستقیم را به عنوان یکی از نتایج جلب رضایت الهی توسط مؤمنان ذکر شده
است... :وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقيماً« و شما(مؤمنان) را به راه راست هدایت کند(».فتح )13 -24بدین
رو ،ارضای غریزه جنسی در جهت نیل به رضایت الهی ،هدایت به سعادت را برای انسان به ارمغان
خواهد آورد.
در بحث غریزه جنسی نیز خداوند متعال ،انسان را از یك سو از طریق هدایت تکوینی و قرار
دادن گرایش و میل به جنس مخالف در نهان آدمی و از سوی دیگر با هدایت تشریعی و بیان نحوه
مواجهه و ارضای غریزه جنسی از طریق قرآن و اهل بیت بهره مند ساخته است .بدین ترتیب انسان
با تبعیت از رهنمودهای دین مبین اسالم ،ضمن شناخت صحیح این غریزه ،به ارضای صحیح آن
پرداخته و موجبات رشد و کمال فرد و جامعه فراهم میگردد.
 -3-5رضایت
کسی که غریزه جنسی را ناشی از حکمت الهی و مؤثر از هدایت الهی بداند ،به دنبال ارضای
آن منطبق بر خواست الهی است تا ضمن تأمین رضایت وی ،عمل خویش را الهی نماید ،چنانچه بیان
شده است:صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة« رنگ خدايی (بپذيريد) و چه رنگی از رنگ خدايی
بهتر است؟» (بقره )183 /این نکته از اساسی ترین اختالفات نظام اخالق جنسی اسالم و جهان غرب
است .با گسترش تفکر اومانیستی در غرب ،انسان مرکز عالم قلمداد میشود و لذت های جسمانى،
هدف نهایى فعالیتهاى بشرى به شمار مىروند(.پژوهشکده تحقیقات اسالمی1835 ،ش ،ص  )112از
آنجا که لذت های جسمانی و دنیوی ماندگار نیستند ،تنوع طلبی جنسی در جوامع غربی افزایش یافته
و در نهایت به افسردگی و سرخوردگیهای عاطفی منجر خواهد شد که در واقع نتیجه نگاه صرفا
جسمانی و مادی به غریزه جنسی میباشد.

7

اما در آموزه های اسالم ،لذت یکی از اهداف میانی غریزه جنسی است که عامل انگیزش ابتدایی
در گرایش زن و مرد به یکدیگر است و هدف نهایی آن ،کسب رضایت خداوند میباشد .چنانچه در
قرآن کریم درباره مؤمنان در بهشت آمده است :رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ «خداوند از آنها
راضی شد و آنها نیز از او راضی شدند» (مائده()119/بینه )3/و باالترین نعمت و سعادت را رضایت
الهی میداند :وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم« و خشنودی خدا(از همه نعمت های
بهشتی) برتر است و این همان رستگاری و پیروزی بزرگ است(».توبه )22/از دیگر نتایج کسب
رضایت الهی در ارضای غریزه جنسی ،احساس رضایتی است که فرد نسبت به خود ،همسر و زندگی
خانوادگی خود و عقاید و اندیشه خود به دست خواهد آورد.
با این نگرش است که رابطه جنسی تقدس مییابد؛ بدین رو ،ابتدایش با نام و یاد خدا آغاز می-
گردد ،امام صادق فرمودند « :إذا أرَدتُ الجِماعَ فقُل :بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحیم الذَّی ال اله ألّا هُو،
بَدیعُ السّماواتِ وَ األرضَ» «هرگاه که خواستى آمیزش کنى بگو :به نام خداوند بخشنده مهربان ،همان
که جز او خدایى نیست او پدید آورنده آسمانها و زمین است( ».بروجردی1835 ،ق ،ج ،26ص)119
و از زمان آغاز تا پایانش ،برای عامل آن ثواب و رضوان الهی ثبت میگردد ،چنانچه پیامبر اکرم
فرموده اند « :إذاأَقبَلاكتنفهمَلَكانفَكانكَالشّاهرسَيفهفِيسَبيلِ اللّهفإذاهُوجامِعتحاتّعَنهالذُنوُب
كَمايَتحاتّورقُ الشجرفإذاهُواغتَسَلانسَلَخمِنالذُّنوُب» «هنگامى که شوهر به همسرش -به قصد
آمیزش -توجه کند ،دو فرشته او را در بر مى گیرند و شوهر در این هنگام چونان جنگجویى است که
در راه خدا شمشیر کشیده است و به هنگام آمیزش ،گناهانش همانند برگ درختان مىریزد و آن زمان
که غسل مىکند ،از همه گناهان پاك شده است( ».بروجردی1835 ،ق ،ج ،26ص)113

 -6اصول نظام اخالق جنسی اسالم
نظام اخالق جنسی اسالم ،دارای اصولی برجسته و بنیادینی است که ناشی از ارکان ترسیم
شده برای آن میباشد؛ بدین ترتیب که «حکمت» وجود غریزه جنسی در «طهارت»« ،سازگاری با
فطرت» ،ایجاد «آرامش» و «مودت و رحمت» و « تداوم نسل انسان» است« .هدایت» الهی با «گرایش
به جنس مخالف» و «دستیابی به اصول زندگی سعادتمندانه» خود را نمودار خواهد ساخت و
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«رضایت» الهی نیز از رهگذر «رعایت حریمها» و «نگرش توأمان به دنیا و آخرت» بدست میآید .در
مطالب پیش رو ،گذاری مختصر بر اصول برجستهی نظام اخالق جنسی اسالم خواهیم داشت:
 -1-6طهارت
این اصل ناظر به دو وجه میباشد :از یك سو بر پاك بودن غریزه جنسی تاکید دارد و از سوی
دیگر ،پاکی فرد و جامعه را در گرو ارضای صحیح آن میداند .در آموزههای اسالمی بر خالف آموزه-
های مکاتبی چون بودا  ،نگرش رهبانیت و تنفرآمیزی به غریزه جنسی وجود ندارد و هیچ نشانی از
پلید انگاری آن یافت نمیگردد .همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید ،تمام امیال انسانی ،که گرایشهایی
را در درون انسان ایجاد می نمایند ،بر حسب مقتضای وجودی انسان و با تدبیر الهی سامان یافته اند،
غریزه جنسی نیز از این قانون الهی مستثنی نیست و نتایج مبارکی که در صورت ارضای صحیح و
مدیریت خداباورانه آن به دست داده میشود ،گواهی بر این ادعاست .از سوی دیگر خداوند متعال در
قرآن کریم ،مؤمنان را از افراط و تفریط منع نموده و به استفاده از مواهب الهی فرمان داده است«:يا
أَيُّهَاالَّذينَآمَنُواالتُحَرِّمُواطَيِّباتِماأَحَلَّاللَّهُلَكُمْوَالتَعْتَدُواإِنَّاللَّهَاليُحِبُّالْمُعْتَدين « ای کسانی که
ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حالل کرده است ،حرام نشمرید و از حد
تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد!» (مائده)32/
از سوی دیگر ،اساس دستورات اسالم بر پایهی تامین معتدالنهی احتیاجات و امیال انسان قرار
دارد که موجبات طهارت وی از نیت ها و افعالی که مانع از رشد و کمال شایسته او میشود را فراهم
میآورد  .در قرآن کریم هم بر طهارت جسمی و هم بر طهارت روحی تاکید گردیده است ،مانند آیه
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « و اگر جنب باشيد خود را بشوييد (و غسل كنيد( »).مائده )5/که اشاره بر
طهارت جسمی از جنابت دارد و آیه قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (« قوم لوط)
گفتند :این ها(مؤمنان) را از شهر و دیار خود بیرون کنید که این ها مردمی هستند که پاکدامنی را می-
طلبند(و با ما همصدا نیستند)»(اعراف )32/که به طهارت روحی و پاکی نفس اشاره دارد .بر کسی
پوشیده نیست که ارضای صحیح غریزه جنسی ،فرد را از گرایش به گناه و بزه های متعدد فردی و
اجتماعی مانند چشم چرانی ،تجاوز به عنف و  ...باز میدارد و تالش جمعی افراد جامعه را به جای
مقابله با موارد مذکور ،به اهتمام در پیشرفت مادی و معنوی جامعه معطوف میسازد.

9

 -2-6سازگاری با فطرت
غریزه جنسی ریشه در فطرت آدمی دارد و آفرینش نر و ماده ای انسان ،بیانگر آن می-
باشد(.مفضل ،بیتا ،ص )52اسالم نیز زمانی که میخواهد عمل جنسی را با قانون خود نظام بخشد،
اساس تقنین خود را بر خلقت دو آلت تناسلی نرى و مادگى نهاده است ،چون دو آلت تناسلى متقابل
که در مرد و زن است (و هر دو در کمال دقت ساخته شده است و با تمامی بدن نر و ماده ،اتصال و
بستگى دارد) بیهوده و عبث در جاى خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشده اند؛ هر متفکرى که در
این باره خوب دقت نماید ،به روشنی درمییابد که طبیعت مرد در مجهز شدنش به آلت نرى چیزى به
جز آلت طرف مقابل را نمىطلبد( .طباطبایی1112 ،ق ،ج ،2ص)222
 -3-6آرامش
از دیگر اصول نظام اخالق جنسی اسالم ،کسب آرامش است .آنچه امروزه در جهان معاصر و
در کشورهای فاقد عقالنیت و معنویت مشاهده می گردد ،مسئله اضطراب است که یکی از ریشه های
آن ،ارضای نامشروع غریزه جنسی است .قرآن کریم خلقت همسر را عامل آرامش انسان میداند و
علت آن را یکسان بودن منشا خلقت همسران ذکر نموده است  :هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ
جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها « او خدايی است كه (همه) شما را از يک فرد آفريد و همسرش را نيز از
جنس او قرار داد ،تا در كنار او بياسايد(».اعراف )139/و  وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً
لِتَسْكُنُوا إِلَيْها « ...و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان
آرامش یابید(»...روم )21/به بیان دیگر از آنجا که از بارزترین کارکردهای همسری برقراری رابطه
جنسی است ،خداوند متعال تنها راه صحیح ارضای غریزه جنسی را در کانون خانواده میداند و
آرامش حاصل از آن را یادآور میگردد.
امام سجاد(ع) در این باره فرموده اندَ« :أَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِکَ بِمِلْکِ النِّكَاح أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَناً
وَ مُسْتَرَاحاً وَ أُنْساً وَ وَاقِيَةً وَ كَذَلِکَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْكُمَا يَجِبُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ نِعْمَةٌ
مِنْهُ عَلَيْهِ» «حق همسرت این است که بدانى خدا او را آرام بخش و آسایشگاه و همدم و نگهدار تو
ساخته است و هر کدام از شما دو تن باید به وجود یاری همسرش ،خدا را شُکر کند و بداند که این
نعمت خدا بر وی میباشد( ».مجلسی1851 ،ش ،ج ،1ص)14
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این آرامش ،جنبه های جسمی و روحی را در بر میگیرد ،امام صادق از پیامبر گرامی
اسالم نقل نموده اند « :إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْکَ
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيُرَاقِبْهُ وَ لْيَسْأَلْهُ
مِنْ فَضْلِهِ» « چون زنی زیبا را بنگرید با همسر خویش همبستر شوید که آنچه نزد اوست ،نزد همسر
شما (نیز) وجود دارد .مردی پرسید :ای رسول خدا! اگر فردی زن نداشت چه کند؟ پیامبر فرمودند:
چشم از حرام برگرفته و به آسمان بنگرد و آن را از فضل خداوند درخواست کند( ».کلینی1142 ،ق،
ج ،6ص191؛ ابن ابی جمهور1146 ،ق ،ج ،8ص294؛ مجلسی1145 ،ق ،ج ،3ص816؛ فیض کاشانی،
1145ق ،ج ،22ص )252حدیث مذکور درصدد آموزش مدیریت صحیح غریزه جنسی است ،به دلیل
وجود گرایش های جنسی ،نگاه به زن زیبا برای انسان لذت و ایجاد میل کامیابی و در نتیجه آشفتگی-
های روحی و جسمی را به همراه دارد که پیامبر مکرم اسالم در آنجا برای دو گروه راهکار بیان
فرموده اند :گروه اول افراد متأهلند که میبایست به سوی همسران خود رفته و با آنها آمیزش نمایند،
گروه دوم نیز افراد مجردند که میبایست از آن صحنه رو برگردانده و ضمن پروا از عذاب الهی ،از
فضل خداوند همسری درخواست نمایند .بدیهی است که این امور موجبات آرامش جسمی و روحی
فرد و جامعه را فراهم خواهد آورد.
 -4-6مودت و رحمت
از جمله اصول نظام اخالق جنسی اسالم ،مودت و رحمتی است که پس از ازدواج و در ارتباط
با همسر بدست داده میشود و این رابطه شامل بر روابط جنسی نیز میگردد .خداوند متعال فرموده
است  :وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ
لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون« و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار
آنان آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد ،در این امر نشانه هایی است برای گروهی که
تفکر میکنند( ».روم )21/آیه بیانگر پیوندی باالتر و ارزشمند تر از شهوت است که پایه وحدت
زوجین را تشکیل میدهد( .مطهری ،بی تا ،ج ،19ص )138در بیان معنای مودت و رحمت بیان داشته-
اند که مودت ،محبتی است که اثرش در ظاهر نمودار باشد اما رحمت ،نوعی تأثیر نفسانی است که از
مشاهده محرومیت و نیاز در کسی ایجاد شده و به اقدام برای رفع نیاز طرف مقابل بیانجامد(.طباطبایی،
1112ق ،ج ،15ص)155
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بنابراین آنچه در اسالم مورد تاکید است گرایش روحی دو جنس مخالف در کانون خانواده
است که از نگاه رایج در غرب که به طور عموم ،روابط زناشویی را محدود در روابط جنسی دانسته و
زن را وسیله ای برای دفع غریزه جنسی میداند ،تفاوت چشمگیری دارد .این اصل کانون خانواده را
بیش از پیش استحکام میبخشد و از خیانت های جنسی به نحو قابل توجهی میکاهد .جهان غرب که
فاقد این دیدگاه است ،به توجیه خیانت های جنسی میپردازد ،آن را حق هر یك همسران میداند و
انواع کسب لذت را برای هر یك از آنان جایز میشمرد.
 -5-6تداوم نسل انسان
از دیگر اصول نظام اخالق جنسی اسالم ،ازدیاد و تداوم نسل انسانی است .خداوند متعال در
این باره فرموده است  :جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ« و از جنس شما
همسرانی برای شما قرارداد و جفت هایی از چهارپایان آفرید و شما را به این وسیله [به وسیله
همسران] زیاد میکند( ».شورى )11/با توجه به جمله «یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ» مسئله نسل انسان(قمی1141 ،ق،
ج ،2ص )228و نقش ازدواج و رابطه زناشویی همسران در تداوم آن مشخص میگردد( .ابن بابویه،
1148ق ،ص )96امام باقر در پاسخ به پرسشی پیرامون صفات الهی ،درباره غرایز فرمودند« :وَ
مُوضِع النَشوء مِنها وَ العقل و الشَهوةَ لِلفَسادِ وَ الحَدب عَلَى نَسلِها وَ اقامَ بَعضها عَلى بَعض»
«(خداوند) هر یك از اعضاء و جوارح را متناسب یکدیگر آفریده است ،از جمله نیروى عقل و ادراك
را در هر جنبنده به قدر رفع نیاز آن نهاده است تا به سود و زیان خود دست یابند .نیروى غریزه
جنسى(را در نهاد انسان قرار داده) تا بدان وسیله به هم جنس خود تمایل نماید و حس شناخت هم
جنس نر و ماده را در آنها قرار داده ،تا بدان وسیله نوع و جنس آنها باقى بماند و نسل آنها از میان
نرود( ».حسینی همدانی1858 ،ش ،ج ،8ص)213
 -6-6گرایش به جنس مخالف
از دیگر اصول نظام اخالق جنسی اسالم که ریشه در هدایت تکوینی انسان دارد ،میلی است که
در وجود انسان نهاده شده و او را وادار به گرایش به جنس مخالف مینماید .هم جنس بودن مرد و
زن از پایه های گرایش و انس آنها به یکدیگر است( .فیض کاشانی1116 ،ق .ج ،1ص  )184این میل
و گرایش دارای ابعاد جسمی و روحی است که از جنبه جسمی و جنسی آن با تعبیر «شهوت» یاد می-
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گردد(.قرشی بنائی1112 ،ق ،ج ،6ص )33امام صادق این گرایش و میل جنسی را قدرتمند تر از
عالقه زن و مرد به یکدیگ ر و به تولد فرزندان دانسته اند ،زیرا تعداد افرادی که به فرزند داری رغبتی
ندارد و به آن اهمیت نمیدهند ،بسیار است و فقدان گرایش جنسی موجب کاهش نسل انسان می-
گردید( .مفضل ،بیتا ،ص )26امام باقر نیز درباره غریزه جنسی فرموده است که «:اقامَ بَعضها عَلى
بَعض» «(خداوند) تمایل و نیروى غریزه جنسى را در ریز و کالن جانوران نهاده تا به یکدیگر
تمایلنمایند ،آبستن شوند و نسل خود را تربیت نمایند( ».حسینی همدانی1858 ،ش ،ج ،8ص)213
این گرایش تکوینی ،اساس رابطه جنسی و مقدمات آن(آشنایی زن و مرد ،خواستگاری و
ازدواج) را فراهم میآورد .اما الزم به ذکر است که رابطه جنسی ،غریزی است اما نحوه صحیح
برقراری رابطه جنسی غریزی نیست و میبایست آموخته شود که معارف موجود در قرآن کریم و سیره
اهل بیت بهترین مبنای کسب این معارف اند.
 -7-6دستیابی به اصول زندگی سعادتمندانه
ارکان راستین معرفت و کسب سعادت ،قرآن کریم و اهل بیت است و این امر اقتضای
وجود آموزه هایی جهت ارضای صحیح غریزه جنسی و در نتیجه آن ،ایجاد تعادل در فرد و جامعه و
رقم زدن پویایی و سالمت آنان را خواهد داشت .این اصول ،فرد مسلمان را به یك زندگانی
سعادتمندانه رهنمون می سازد و از انحراف وی جلوگیری به عمل خواهد آورد .به عنوان نمونه ،از
معضالت فعلی جامعه اسالمی رواج بی حیایی در روابط نامحرمان و گاه روابط جنسی است؛ از سویی
مراجعه به قرآن و مطالعه داستان حضرت موسی و دختر حضرت شعیب و عفت و حیایی که از
هر دو گزارش شده است(قصص )22-25/و از سوی دیگر تتبع در سیره معصومان و دریافتن
حیای ایشان در امور جنسی ،شخص مسلمان را بیش از پیش بر رعایت تقوای الهی و الزام بر
حیامداری ترغیب مینماید .به عنوان نمونه امام سجاد هر زمان که تصمیم به نزدیکی با همسر یا
کنیزشان را داشتند ،پرده ها را میآویختند و تمام خادمان را بیرون مینمودند(.کلینی ،1142 ،ج،6
ص)644
 -8-6رعایت حریم ها

13

از دیگر اصول برجسته نظام اخالق جنسی اسالم ،رعایت حریم های الهی است .تتبع در آیات
قرآن کریم و روایات معصومان نیز ما را بدین امر رهنمون میسازد که اصلی ترین نکته مورد
عنایت دین مبین اسالم ،رعایت تقوای الهی است و با کرامت ترین افراد نزد خداوند ،باتقواترین آنها
است  :إِنَّأَكْرَمَكُمْعِنْدَاللَّهِأَتْقاكُمْ ( حجرات )18/این عامل نقش برجسته ای در رعایت حدود
الهی دارد ،عنصر اساسی رعایت تقوای الهی نیز حفظ حیا است که در روایات متعددی بر ممدوح
بودن حیا و مذمومیت بی شرمی تاکید شده است.
در این باره پیامبر گرامی اسالم فرمودند«:صَاحِبُالْحَيَاءِخَيْرٌكُلُّهُوَمَنْحُرِمَالْحَيَاءَفَهُوَشَرٌّ
كُلُّهُوَإِنْ تَعَبَّدَوَتَوَرَّعَوَإِنَّخُطْوَةًيَتَخَطَّاهُفِيسَاحَاتِهَيْبَةِاللَّهِبِالْحَيَاءِمِنْهُإِلَيْهِخَيْرٌلَهُمِنْعِبَادَةِسَبْعِينَ
سَنَةً»«کسى که حیا دارد ،سراپاى آن خیر و خوبى خواهد بود و آنکه بىحیا و بىشرم است ،همه
اعمال و کردار او شر است ،اگر چه همیشه مشغول عبادت و پرهیز کارى باشد و یك قدمى که در
میدان عظمت و جالل پروردگار متعال توأم با صفت حیا به سوى او برداشته شود ،بهتر از هفتاد سال
عبادت است( ».جعفر بن محمد1144 ،ق ،ص )139در حدیث شریف دیگری ،ایشان فرموده اند:
« إِذَالَمْتَسْتَحِفَاعْمَلْمَاشِئْتَأَيْإِذَافَارَقْتَالْحَيَاءَفَكُلُّمَاعَمِلْتَمِنْخَيْرٍوَشَرٍّفَأَنْتبِهِمُعَاقَب «چون
حیا نداشتى پس هر چه خواهى عمل کن ،زیرا در این صورت اعمال خوب و بد تو یکسان است و در
حقیقت همه اعمال و رفتار تو در درگاه الهى ناپسند خواهد بود( ».پیشین؛ نوری1143 ،ق ،ج،3
ص )151بنابراین نقش بازدارندگی حیا ،که ناشی از تقوای الهی است ،متمایز و تاثیر ارزشمند آن در
حفظ حدود الهی ،واضح و مبرهن است.
رعایت حریم همواره مورد تأکید خداوند بوده و گذشتن از مرزهای الهی نکوهیده شده است:
وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون« و هر کس از حدود الهی تجاوز کند ،ستمگر است».
(بقره )229/البته بدیهی است که عبور از مرزهای الهی خدشه ای به خداوند نمیرساند ،بلکه خود
انسان متجاوز است که زیان می بیند  :وَمَنْيَتَعَدَّحُدُودَاللَّهِفَقَدْظَلَمَنَفْسَهُ« و هر کس از حدود الهی
تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است( ».طالق )1/از سوی دیگر حفظ حریم الهی از ویژگیهای
مؤمنان بر شمرده شده است :التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين« توبه کنندگان ،عبادت
کنندگان ،سپاس گویان ،جهادگران ،رکوع کنندگان ،سجده گزاران ،امر کنندگان به معروف و نهی
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کنندگان از منکر و حافظان حدود(و مرزهای) الهی( ،مؤمنان حقیقی اند) و به (این چنین) مؤمنان،
بشارت بده!« (توبه)112/
حفظ حریم های الهی در رابطه جنسی نیز مورد تاکید خداوند قرار گرفته و از ویژگی های مؤمنان
بیان گردیده است  :وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِالَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَیْرُ مَلُومینَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ(« مؤمنان) کسانی هستند که دامان خود را
حفظ می کنند* جز در مورد همسران و کنیزانشان ،که در بهره گیری از آنان مالمت نمیشوند* و
کسانی که جز این را طلب کنند ،تجاوزگرند(».مؤمنون)6-2/

حفظ حیا و رعایت حدود الهی در

بحث غریزه جنسی با توجه تاثیراتی که به همراه خواهد داشت ،نمود بارزتری دارد .خداوند متعال نیز
حیا و ادب را در کاربرد تعابیر جنسی در آیات قرآن کریم رعایت و با اشاره کنایی از واژه هایی چون
«رفث» (بقره 132/و« ،)192مباشرت» (بقره« ،)132/مس» (آل عمران« ،)12/لمس» (بقره 282/و
مائده )5/و «فاتوا» ( بقره228/و )222به منظور بیان آمیزش جنسی استفاده نموده است( .عرفان،
1829ش ،صص)61-61
بنابراین رعایت حدود الهی در برخورد با غریزه جنسی الزم االجراست ،به عنوان نمونه
خداوند متعال در آیه  63سوره مبارکه نور از ورود بدون اجازه به حریم خصوصی زن و شوهر در
زمان های خلوت آنها منع فرموده است .البته واضح است که رعایت حریم ها انحصاری در روابط
خانوادگی ندارد و روابط زن و مرد نامحرم در محیط های اجتماعی دگر را نیز شامل میشود .اما
متاسفانه جهان معاصر دستخوش پرده دری و عبور بی محابانه افراد از حریم الهی و رواج روابط
نامحدود و نامشروح میان زنان و مردان محرم و نامحرم است و بدون تردید ،گام نهادن فراتر از حدود
الهى ،عالوه بر اندوختن گناه و پلیدى ،مشکالت و بیمارىهای فردى و اجتماعى و عقاب و مکافات
را نیز به دنبال دارد( .نوری زاد1838 ،ش ،ص)219
 -9-6نگرش توأمان به دنیا و آخرت
در جهان بینی اسالمی ،عالوه بر دالیل نقلی متعددی که در قرآن کریم وجود دارد ،براهین عقلی
چون حکمت ،عدالت و هدف بر وقوع حتمی معاد داللت دارند(مکارم شیرازی1835 ،ش،
صص )819-822این امر به وجود روح در انسان و تفاوت آن با جسم وی اشاره دارد (طباطبایی،
1823ش ،ص )163بنابراین در جهان بینی انسان مسلمان ،از آنجا که هر چیزی در جهان دارای
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حکمت و تدبیر است ،انسان نیز موجودى هدفمند و مسئول است و روزى باید براى آنچه کرده،
بازخواست شود( .پژوهشکده تحقیقات اسالمی1835 ،ش ،ص )135با این دیدگاه ،نگاه مادی گرایانه
به دنیا به شدت مذموم است و آیات متعددی نیز به بیهوده بودن دل بستن به دنیا و سرگرمی های آن
اشاره نمودهاند(انعام82/؛ عنکبوت51/؛ محمد )85/به عنوان نمونه :اعْلَمُواأَنَّمَاالْحَياةُالدُّنْيالَعِبٌوَلَهْوٌ
وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّيَكُونُحُطاماًوَفِيالْآخِرَةِعَذابٌشَديدٌوَمَغْفِرَةٌمِنَاللَّهِوَرِضْوانٌوَمَاالْحَياةُالدُّنْياإِالَّمَتاعُالْغُرُور
« بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی
در اموال و فرزندان است ،همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی و سرور فرو میبرد،
سپس خشك میشود به گونه ای که آن را زرد رنگ میبینی ،سپس تبدیل به کاه میشود(آری! دنیا به
همین سرعت می گذرد) و در آخرت ،عذاب شدید است یا آمرزش و رضای الهی و زندگی دنیا
چیزی جز متاع فریب نیست(».حدید)24/آیه مذکور به ناپایداری لذت های دنیوی و توجه ویژه بر
آخرت اشاره دارد .از این رو ،انسان در تمامی نیت ها و اعمال خود میبایست ضمن فقدان وابستگی
به مواهب مادی ،از آنها در جهت کسب رضایت الهی و ثواب های اخروی بهرمند گردد که در این
صورت دنیا و آخرت را با یکدیگر خواهد داشت و این امر در روایات معصومان مورد عنایت
ویژه ای قرار گرفته است.
در حدیث قدسی آمده است« :شخص مؤمن به دنیا نگاه مىکند ولى فریب آن را نمىخورد تا
دنیا و شهوات آن میان شخص مؤمن و لذت عیش دائمىاش(که همان لذت زندگى آخرت است)
حایل شود( ».حر عاملی1834 ،ش ،ص )23امام صادقدر باب مدح اهتمام به آخرت و ذم
دنیاگرایی حدیث ارزشمندی را از پیامبر گرامی اسالم نقل نموده اند « :مَنْأَصْبَحَوَأَمْسَىوَالْآخِرَةُ
أَكْبَرُهَمِّهِجَعَلَاللَّهُلَهُالْقَنَاعَةَفِيقَلْبِهِوَجَمَعَلَهُأَمْرَهُوَلَمْيَخْرُجْمِنَالدُّنْيَا حَتَّىيَسْتَكْمِلَرِزْقَهُوَمَنْ
أَصْبَحَوَأَمْسَىوَالدُّنْيَاأَكْبَرُهَمِّهِجَعَلَاللَّهُالْفَقْرَبَيْنَعَيْنَيْهِوَشَتَّتَعَلَيْهِأَمْرَهُوَلَمْيَنَلْمِنَالدُّنْيَاإِلَّامَاقُسِّمَ
لَه» «کسى که بزرگترین هدف روزگارش آخرت باشد ،خداوند او را از دیگران بىنیاز مىسازد و به
کارش سامان مىبخشد و تا کامال از نعمتهاى الهى در طول زندگى بهرهمند نشده باشد ،از دنیا
نمى رود؛ و کسى که بزرگترین هدفش دنیا باشد ،خداوند تنگدستى و پریشان خاطرى و نابسامانى را
مالزم او سازد و از دنیا بیشتر از آنچه براى او مقدّر شده است ،نصیبى نخواهد داشت( .ابن بابویه،
1832ش ،ص )153در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسالم آمده است« :المُؤمِنُ يَتَزَوَّدُ وَ الكافِرُ
يَتَمَتَّعُ» «مؤمن در دنیا به فکر آخرت است و پیوسته توشه آنجا را تهیّه مىکند و کافر همیشه به فکر
بهره بردن از لذائذ این دنیاست و به یاد آخرت نمىباشد( ».دیلمی1825 ،ش ،ص)26
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امام علی در این باره میفرمایند« :النَّاسُفِيالدُّنْيَاعَامِلَانِعَامِلٌعَمِلَفِيالدُّنْيَالِلدُّنْيَاقَدْشَغَلَتْهُدُنْيَاهُ
عَنْآخِرَتِهِيَخْشَىعَلَىمَنْيَخْلُفُهُ[يُخَلِّفُ]الْفَقْرَوَيَأْمَنُهُعَلَىنَفْسِهِفَيُفْنِيعُمُرَهُفِيمَنْفَعَةِغَيْرِهِوَعَامِلٌ
عَمِلَفِيالدُّنْيَالِمَابَعْدَهَافَجَاءَهُالَّذِيلَهُمِنَالدُّنْيَابِغَيْرِعَمَلٍفَأَحْرَزَالْحَظَّيْنِمَعاًوَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعاً
فَأَصْبَحَوَجِيهاًعِنْدَاللَّهِلَايَسْأَلُاللَّهَحَاجَةًفَيَمْنَعُهُ[فَيَمْنَعَهُ]»«مردم در دنیا دو دستهاند ،یکى آن کس که در
دنیا براى دنیا کار کرد ،و دنیا او را از آخرتش بازداشت ،بر بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان ،و
از تهیدستى خویش در امان است ،پس زندگانى خود را در راه سود دیگران از دست مىدهد و دیگرى
آن که در دنیا براى آخرت کار مىکند ،و نعمتهاى دنیا نیز بدون تالش به او روى مىآورد ،پس بهره
هر دو جهان را چشیده ،و مالك هر دو جهان مىگردد ،و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مىکند ،و
حاجتى را از خدا درخواست نمىکند جز آن که روا مىگردد( ».شریف رضی1829 ،ش ،ص)596
نگرش توأمان به دنیا و آخرت موجب میگردد تا عاملی درونی ،انسان را به رعایت حدود
الهی و ارزش های اخالقی وادارد و بدین رو انسان ،انگیزه الزم برای تطبیق تمامی نیت ها و افعال
خود ،از جمله ارضای غریزه جنسی ،را با آموزه های شرعی به دست میآورد و بر تمایالت خویش
در آشکار و نهان مسلط میگردد .در صورت فقدان این نگرش ،لذت های زودگذر دنیا انسان را شیفته
خود مینماید و کار را بدان جا میکشاند که خدای متعال فرموده است :كَالَّبَلْتُحِبُّونَالْعاجِلَةَ*وَ
تَذَرُونَالْآخِرَة«هرگز چنين نيست (كه شما میپنداريد!) بلكه شما دنياي زودگذر را دوست داريد* و
آخرت را رها میكنيد!»

(قيامت )12-12/

نتیجه گیری:
آنچه به اختصار از نوشتار حاضر به دست داده میشود عبارتند از:
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 -1از آنجایی که خداوند متعال حکیم است ،وجود غریزه جنسی نیز امری بیهوده ای نبوده و آثار
ارزشمندی در ارضای صحیح آن وجود خواهد داشت.
 -2خداوند متعال بر خود فرض دانسته است تا موجودات هستی را هدایت نماید .این امر در بحث
ارضای غریزه جنسی ،با توجه به اثراتی که در جسم و روح فرد و جامعه دارد ،مشهود است و هدایت
تکوینی(گرایش فطری به جنس مخالف) و هدایت تشریعی( معارفی که از طریق وحی قرآنی و وحی
غیر قرآنی توسط پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت ایشان در خصوص نحوه صحیح ارضای آن
غریزه بیان گردیده است) در همان راستا میباشد.
 -8چنانچه حکیمانه بودن غریزه جنسی و وجود هدایت الهی در ارضای آن پذیرفته شود ،ارضای
صحیح آن منطبق بر معارف الهی وجه همت قرار خواهد گرفت تا رضایت الهی را به ارمغان آورد .در
راستای رضایت الهی ،فرد از خود ،همسر و زندگی خانوادگی خود و عقاید و اندیشه خود احساس
رضایت و خشنودی خواهد نمود.
«-1حکمت» وجود غریزه جنسی در «طهارت»« ،سازگاری با فطرت» ،ایجاد «آرامش» و «مودت و
رحمت» و « تداوم نسل انسان» میباشد« .هدایت» الهی با «گرایش به جنس مخالف» و «دستیابی به
اصول زندگی سعادتمندانه» خود را نمودار خواهد ساخت و «رضایت» الهی نیز از رهگذر «رعایت
حریمها» و «نگرش توأمان به دنیا و آخرت» بدست میآید.
پیشنهادها:
اهتمام بر تحلیل افزون تر هر یك از اصول مطرح شده ،آسیب شناسی نگرش فعلی جامعه اسالمی مان
به مسئله غریزه جنسی با توجه به نظام اخالقی ترسیم شده و ارائه راهکار جهت افزایش رضامندی
جنسی همسران از جمله پیشنهادهای نگارنده جهت تتبع و پژوهش میباشد.
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نظام اخالق جنسی اسالم
حکمت

طهارت

سازگاری با
فطرت

هدایت
گرایش به
جنس مخالف
دستیابی به
اصول زندگی
سعادتمندانه

آرامش

مودت و رحمت

تداوم نسل
انسان

منابع:
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رضایت

رعایت حریم ها

نگرش توأمان به
دنیا و آخرت

قرآن کریم با ترجمه ناصر مکارم شیرازی
شریف الرضى ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتى ،قم :مشهور1829 ،ش.
 -1ابن أبی جمهور ،محمد بن زین الدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث الدینیه ،به تصحیح
مجتبىعراقى ،قم :دار سید الشهداء للنشر 1146 ،ق.
 -2ابن اثیر جزری ،مبارك بن محمد ،النهایه فی غریب الحدیث و األثر ،به تصحیح محمود محمد
طناحى ،چاپ چهارم ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان1852 ،ش.
 -8ابن بابویه ،محمد بن على ،الخصال ،به تصحیح علی اکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین1852 ،ش.
 ،----------------- -1ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ترجمه محمد رضا انصارى ،قم:
نسیم کوثر1832 ،ش.
 ،----------------- -6عیون اخبار الرضا  ،به تصحیح مهدىالجوردى ،تهران :نشر جهان،
1823ق.
 ،----------------- -5معانی االخبار ،به تصحیح على اکبر غفارى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1148 ،ق.
 ،----------------- -2کمال الدین و تمام النعمه ،به تصحیح على اکبر غفارى ،چاپ دوم،
تهران :اسالمیه1896 ،ق.
 -3ابن شعبه ،حسن بن على ،تحف العقول ،ترجمه بهرادجعفرى ،تهران:دارالکتب االسالمیه1831 ،ش.
 -9ابن طاووس ،على بن موسى ،الطرائف ،ترجمه داود الهامى ،چاپ دوم ،قم :نوید اسالم1821 ،ش.
 -14ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،چاپ سوم ،بیروت :دار الفکر للطباعه و النشر و
التوزیع -دار صادر 1111،ق.
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 -11اربلى ،على بن عیسى،کشف الغمه فی معرفة االئمه ،به تصحیح هاشم رسولى محالتى ،تبریز:
بنى هاشمى1831 ،ق.
 -12استادى ،رضا ،آشنایی با تفاسیر(عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی) ،چاپ دوم ،تهران:
نشرقدس1838 ،ش.
 -18بحرانى ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،به تصحیح قسم الدراسات اإلسالمیه
مؤسسه البعثه ،قم :مؤسسه بعثه1821 ،ش
 ،------------------- -11حلیه األبرار فی أحوال محمّد و آله األطهار  ،قم :مؤسسه
المعارف اإلسالمیه1111 ،ق.
 -16بروجردى ،آقا حسین ،جامع احادیث الشیعه ،تهران :انتشارات فرهنگ سبز 1835 ،ق.
 -15بستانى ،فؤاد افرام ،فرهنگ ابجدى ،مترجم رضا مهیار ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات اسالمی،
1826ش.
 -12پژوهشکده تحقیقات اسالمى ،فرهنگ شیعه ،چاپ دوم ،قم :زمزم هدایت 1835 ،ش.
 -13تهانوى ،محمد على ،موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،بیروت :مکتبة لبنان ناشرون،
1995م.
 -19توفیقی ،حسین ،آشنایی با ادیان بزرگ ،چاپ سیزدهم ،تهران :سمت-جامعه المصطفی
العالمیه -موسسه فرهنگی طه-مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی1839 ،ش.
 -24جعفربن محمد  ،مصباح الشریعه ،بیروت :اعلمى1144 ،ق.
 -21حر عاملى ،محمد بن حسن ،الجواهر السنیه فی األحادیث القدسیه ،ترجمه زین العابدینکاظمى
خلخالى ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات دهقان1834 ،ش.
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 ،،------------------ -22وسائل الشیعه ،به تصحیح مؤسسه آل البیت ،قم :مؤسسه آل
البیت علیهم السالم1149 ،ق.
 -28حسینى همدانى ،محمد ،درخشان پرتوى از اصول کافى ،قم:چاپخانه علمیه قم 1858 ،ش.
 -21دغیم ،سمیح ،مصطلحات االمام الفخر الرازی ،بیروت :مکتبه لبنان ناشرون2441 ،م.
 ،--------- -26موسوعه مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،بیروت :مکتبة لبنان ناشرون1993 ،م.
 -25دیلمى ،حسن بن محمد ،ارشاد القلوب ،ترجمه سید عباسطباطبایى ،چاپ پنجم ،قم :جامعه
مدرسین1825 ،ش.
 -22راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،به تصحیح صفوان عدنانداوودى،
بیروت-دمشق :دار القلم -الدار الشامیه 1112 ،ق.
 -23سجادى ،سید جعفر ،فرهنگ معارف اسالمى ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
1828ش.
 -29شرف الدین ،سید عبد الحسین ،اجتهاد در مقابل نص ،ترجمه على دوانى ،چاپ نهم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى1838،ش.
 -84طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ پنجم ،قم :مکتبه النشر االسالمی،
1112ق.
 ،------------------- -81شیعه در اسالم ،چاپ سیزدهم ،قم :دفتر نشر اسالمى1823 ،ش.
 ،------------------- -82قرآن در اسالم ،چاپ دوم ،تهران :دار الکتب االسالمیه1868،ش.
 -82طوسى ،محمد بن الحسن ،االمالی ،به تصحیح مؤسسه البعثه ،قم :دار الثقافه1111 ،ق.
 -81عجم ،رفیق ،موسوعه مصطلحات ابن خلدون و الشریف علی محمد الجرجانی ،بیروت ،مکتبه
لبنان ناشرون2441،م.
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 -86عرفان ،حسن ،اعجاز در قرآن کریم ،تهران ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمى1829 ،ش.
 -85عروسى حویزى ،عبد على بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،به تصحیح هاشم رسولى محالتى ،چاپ
چهارم ،قم :اسماعیلیان 1116 ،ق.
 -82فرمیهنی ،محسن ،فرهنگ توصیفی علوم تربیتی ،تهران :اسرار دانش1823 ،ش.
 -83فیض کاشانى ،محمد محسن بن شاه مرتضى ،الصافی ،به تصحیح حسین اعملی ،چاپ دوم،
تهران :مکتبه الصدر1116 ،ق.
 -89فیض کاشانى ،محمد محسن بن شاه مرتضى ،الوافی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المؤمنین على
1145 ،ق.
 -14قاسمى ،حمید محمد ،تمثیالت قرآن ،قم :اسوه1832 ،ش.
 -11قرشى بنایى ،على اکبر ،قاموس قرآن ،چاپ ششم ،تهران :دار الکتب االسالمیه1112 ،ق.
 -12قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،به تصحیح طیب موسوى جزائرى ،چاپ سوم ،قم :دار
الکتاب1141 ،ق.
 -18کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،به تصحیح على اکبر غفارى و محمد آخوندى ،چاپ چهارم،
تهران :دار الکتب اإلسالمیه1142 ،ق.
 -11مجلسى ،محمد باقر ،احتجاجات ،ترجمه موسى خسروى ،انتشارات اسالمیه1829 ،ش.
 ،-------------- -16آداب معاشرت( ترجمه جلد  71و  72بحار االنوار) ،مترجم محمد باقر
کمره اى ،به تصحیح محمد بهشتى ،تهران :اسالمیه1851 ،ش.
 ،-------------- -15بحار االنوار ،چاپ دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1148 ،ق.
 ،-------------- -12روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،به تصحیح حسین موسوى
کرمانى ،على پناهاشتهاردى ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور1145 ،ق.
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 -13مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
1853ش.
 -19مطهرى ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،تهران :انتشارات صدرا ،بیتا.
 -64مطهری ،مرتضی ،اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب ،چاپ بیست و دوم ،تهران :صدرا،
1835ش.
 -61مفضل بن عمر ،توحید المفضل ،به تصحیح کاظم مظفر ،چاپ سوم ،قم :داورى ،بى تا.
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