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هنجارشناسی اخالق جنسی در زندگی زناشویی
از دیدگاه اسالم
محمدسعيد كرمي  /كارشناس ارشد اخالق كاربردي مؤسسه اخالق و تربيت
دريافت59/7/22:

m_saeedkarami@yahoo.com

پذيرش59/3/95 :

چکيده
این پژوهش به منظور دستیابی به هنجارهای جنسی در زندگی زناشویی تدوین شده است .به همین منظور ،قرآن کرری و مجموةرو وسریای از
روایات مطالاه و بررسی شد .آیات مرتبط با مسائل جنسی از قرآن استخراج گردید و پس از بازخوانی آیات استخراجشرده ،کییردوا ة متناسر برا
موضوةات انتخاب گردید .در نهایت هنجارهای اخالقی ناظر به رابطو جنسی مشخص شد .پژوهش حاضر با روش استنادی به اصرو اخرال
جنسی در زندگی زناشویی دست یافته و در همو زمینهها تناس این اصو با ةقل توحیدی موردنظر بوده است .از جمیه اصو اخالقی ،کره در
زمینو مسائل جنسی در قرآن و روایات مطرح است ،ةدالت ،ةفت ،مودت ،رحمت ،کرامت و غیرت است.
کليدواژهها :اخال جنسی ،هنجار اخالقی ،اصل اخالقی ،اخال کاربردی ،اسالم.
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مقدمه
«هنجار اخالقی» به مانای بایستهها و نبایسرتههای برخاسرته از

قرآن و اسالم» ،به مجموةهای از هنجارهای جنسی دست یافترهانرد.

یک نظام ارزشی است .بنرابراین ،اگرهره ةقرل در شرناخت ایرن

اگرهه ایشان همو این هنجارها را به ةنروان اصرو اخالقری قیمرداد

هنجارها ،به تناس رفتار با هدف (ارزش نهایی) توجه میکند اما

کردهاند ،اما تاردادی از آنهرا هنجرار فقهری و برخری ،از جمیره آداب،

به سرب تفراوت نظامهرای ارزشگرااری ممنرن اسرت اصرو

رابطو زناشویی بره حسراب مریآینرد .ةرالوه برر ایرن ،تمرام اصرو

اخالقی در یک سربک اندیشرهورزی ماننرد نظرام لیبررا کرامال

جمعآوریشده برگرفته از قرآن کری نیست .در پرژوهش طراهرپور و

متفاوت با منظومو فنری اسالمی باشد.

شرفی ( )7831با ةنوان «تبیین مبانی هستیشناسی اخال جنسی از

ازاینرو ،باید با مراجاه به متون اصیل اسالمی و تحییل آنها ،بره

دیدگاه اسالم» ،اگرهه هدف اصیی تبیین اصو اخال جنسی نبوده،

هنجارهای اخالقی در زمینههای گوناگون ،از جمیره زنردگی جنسری

اما به اصو مرتبط با مبانی هستیشناسری پرداختره اسرت .البتره برا

انسان پرداخت .البته ممنن است ةقل برا در نظرر گررفتن مصرال و

وجود ایننه برخی از این اصو پرایرفتنی اسرت ،امرا نمریتروان بره

مفاسد زندگی فردی و اجتماةی ،یک سیسیه از هنجارها دسرت یابرد

سهولت آنها را اصل اخالقری شرمرد .فقیهری ( )7831نیرز در کتراب

که در این صورت ،الزم است در اصو و تایین جایگراه آن در نظرام

«تربیت جنسی مبانی اصو و روشهرا از منظرر قررآن و حردی » برا

فنری اسالم بازنگری شود.

روینردی تربیتی بره مسرهیه پرداختره اسرت .در ایرن پرژوهش ،مبرانی

پژوهش حاضر به منظور بازشناسی اصو و وظیفو ةینی و قابرل
دسترس در باب اخال جنسی در زندگی زناشویی نگاشته شده است.

تربیتی به همراه اصو برآمده از آنها ذکر شده که برخی از ایرن اصرو
به صورت مشترک میان دانش تربیت و اخال قابل استفاده است.

کییدیترین مفهوم در اینباره «اخال جنسری» اسرت کره آن را بره

دیگر آثار در حوزة اخال جنسری ماننرد اخـق نسسـد ر

دانشی تاریف میکنند که راه صحی پرورش طبیای استاداد جنسری

اسقم و نهان غرب ،اثر شهید مطهرری ()7831؛ رآمـد بـر

بشر را بدون آننه منجر به آشفتگی و بینظمی و اختال شود ،نشران

نظام اخق نسسد ر اسقم اثرر غالمرضرا متقیفرر ()7833؛ و

میدهد (مطهرری ،7831 ،ص 83برا تصررف) .از جمیره مسرائل آن،

اخق و رفتارها نسسد ،اثر غالمی ( )7832ه به طور ضمنی

هگونگی پرهیز از محرکهای جنسی ،خویشتنداری ،ةفاف ،شررایط

به برخی از اصو اشاره کردهاند.

سال حاک بر ارتباط جنسی زن و مرد و خالصو هگرونگی مردیریت
این غریزه است (متقیفر ،7833 ،ص.)28-22
سؤا اصیی این پژوهش آن است که از منظرر اخرال جنسری،
هه بایدهایی متوجه همسران است؟ بدینروی ،روینرد این پرژوهش

امتیاز این پژوهش در آن است که اوال ،سرای کررده برر مبنرای
قرآن کری به اصو اخال جنسی همسران بپرردازد .ثانیرا کوشریده
است جنبو ةقالنی این اصو پررنگ گردد .ثالثا ،نحوة کاربسرت ایرن
اصو در زندگی زناشویی مدنظر قرار گرفته است.

بر آن دسته از الزامات اخالقی است که زوجرین برا آنهرا درگیرنرد .در

بنابراین ،پژوهش حاضرر از نمونرههای اخرال کراربردی اسرت؛

نتیجه ،اصو اخالقی به گونهای تبیرین شرده اسرت کره مررتبط برا

دانشی کره برا کاربسرت انتقرادی روشهرای فیسرفی ،بره سرنجش

زندگی زوجین باشد .اگرهه میتوان با تبیینی دیگرر ،آن اصرو را بره

تصررمیمات ةیمرری ررر اخالقرری و مواجهرره بررا مسررائل ،رفتارهررا و

اخال جنسی در زندگی مجردی مرتبط دانست .به هر حا  ،موضرو

سیاسررتهای اخالقرری در حرفررهها ،فنرراوری ،حنومررت و ماننررد آن

این اثر اخال همسرداری بره صرورت ةرام نیسرت ،بینره «اخرال

میپردازد (اسالمی ،7833 ،ص.)82

جنسی در زندگی همسران» است.
پیش از این پژوهش نیز در تاردادی از آثرار ،بره اصرو اخرال

اصول اخالق جنسي در زندگي همسران از ديدگاه اسالم

جنسی اشاره شده است ،اما به ةییی هیچکدام موج تنرراری شردن

به منظور شناخت هنجارهای اخال جنسی ،میتروان برا اسرتناد بره

این اثر نخواهند شد .کاظمی و بهرامی ( )7832در پژوهشی با ةنروان

آیات و روایات و با استدال های ةقلپسند ،به مجموةرهای از اصرو

«بررسی برخی از مؤلفهها و اصو اساسی در اخرال جنسری از نظرر

و هنجارها دست یافت .این اصو ر همانگونه کره در ادامره روشرن

هنجارشناسی اخالق جنسی در زندگی زناشويی از ديدگاه اسالم 06 

خواهد شد ر نهتنها منافاتی با ةقل و دیدگاه ةقال ندارنرد ،بینره غالبرا

این است که از جنس شما ،همسرانی را آفرید ترا بره سرب آنهرا بره

توجیهات ةقالنی و ةقالیی نیز دارند .سؤا اینجاسرت کره اگرر ایرن

آرامش برسید .بنرابراین ،هردف از ازدواج رسریدن بره آرامرش اسرت.

اصو را میتوان از منبع ةقل دریافت ،دیگر هه نیازی بره مسرتندات

هگونه میشود همسران با تاارضها و تنشهرا دسرت و پنجره نررم

نقیی است؟ در پاسخ ،باید گفت :در بسیاری از موارد ،دلییی که کرامال

کنند و در ةین حا  ،به ةشق و مهررورزی بیندیشرند؟ در واقرع ،اگرر

ةقیی باشد یافت نمیشود ،بینه با مقدمات غیرةقیی و گراهی نراقص

همسران به دنبا ایجاد فضایی آرام و بدون تنش باشند زمینره بررای

استدال سامان مییابرد .ازایرنرو ،بررای در امران برودن از حنمری

رشد مهرورزی فراه میشود .بههرروی ،مه ترین راه برای اسرتمرار

برخالف خواست الهی ،الزم است با جمعآوری مجموةهای از قرراین،

ةالقو طرفینی ،که به ةنوان هدیو الهی به همسرران ةطرا میشرود،

یک نظام منسج فنری دست یابی  .بر این اساس ،با مشاهدة آیرات

آرامشبخشی به همسر است.

و روایات اسالمی و ضمیمو دیدگاه ةقل و ةقال ،حن بداهی ابتردایی

ةالوه بر همو آثار مثبتی که ةالقو طرفینری برر تحنری رابطره

محک میخورد و آنچه به حقیقت نزدیرکترر اسرت و طبارا موجر

دارد ،ایجاد جاذبو جنسی ،آمیزش ،و در نتیجه ،فرزندآوری نیز از فوایرد

قرب الهی میگردد ،کشف خواهد شد.

مودّت و رحمت است؛ همان هیزی کره فیسرفو اصریی جاذبره میران

به همین منظور ،قرآن کری و مجموةو وسیای از روایات مطالاه

جنس زن و مرد و ازدواج آنها بوده اسرت (فضرل ا ، 7173 ،،ج،73

گردیررد .پررس از اسررتخراج آیررات جنسرری از قرررآن و بررازخوانی آنهررا،

ص771؛ طباطبائی ، 7171 ،ج ،71ص .)711از سوی دیگرر ،رابطرو

کییدوا ة متناس با موضروةات مطررح در آیرات انتخراب گردیرد .در

جنسی خوب هر میتوانرد برر ایرن صرمیمیت و دوسرتی بیفزایرد و

نهایت ،هنجارهای اخالقری نراظر بره رابطرو جنسری ،مطالاره شرد.

رضایت زناشویی را درپی داشته باشد.

بنابراین ،پژوهش حاضر بخشی از یک مطالاو انسرجامگررا در زمینرو
مسائل جنسی است که با در نظرر گررفتن بریش از  811آیره دربرارة

فضاییی همچون ةفو ،صف و تغافل ،همدردی ،صربر ،همنراری
و مشارکت ،حمایت ،و غیرت بر اثر این اصل اصیل به وجود میآید.

مسائل جنسی و روایرات متاردد از مجرامع روایری شریای و بررسری

اما مسهیهای که در این زمینه مه بره نظرر میرسرد تفراوت

ةقالنی آنها شنل گرفته است .اصو ذیل مربوط به اخرال جنسری

میان «ةشق» و «مودت» است .آیا اساسا این دو با ه متفاوتند؟

در زندگی همسران است.

و اگر هستند آیا ةشقورزی یرک «بایرد» اخالقری بررای ةمروم
انسانها است؟ یا ایننه ةشق موهبتی است که بره برخری افرراد

 .9مودت و رحمت

داده شده و تنییف اخالقی نسبت بره آن بررای ةمروم انسرانها

ینی از مه ترین ةوامل استمرار زندگی مشترک ،محبرت و مهربرانی

وجود ندارد؟

در دو حیطو رفتار بیرونی و گرایش درونی است که خداوند میران زن

برخی اخرال پژوهران اسرالمی ماتقدنرد :ةشرق یرک بیمراری

و شوهر قرار میدهد (روم .)27 :به ةقیردة ةالمره طباطبرائی ،قررآن

اخالقی است و آن را به افراط در قوة شهویه نسبت میدهند .ةشرقی

کری با به کاربستن وا ة «مودت» ،رفتراری سرشرار از محبرت ،و برا

که در نظر ایشان و براساس روایات ،مراموم و ناپسرند اسرت ،ةشرق

وا ة «رحمت» ،د سوزی و شرفقت درونری را بیران نمودهانرد اسرت

شهوانی است که فرد بر اثر برآشفته شدن نیاز جنسریاش ،بره سرب

(طباطبائی ، 7171 ،ج ،71ص .)711اما تا زمانی که این ةالقه ترابع

نگاه هوسآلود و همجواری شرهوتبرانگیرز برا یرک زیبراروی ،در او

جبر الهی باشد و نه اختیار انسان ،نمیتروان از آن بره ةنروان هنجرار

هنین حسی به وجود میآورد (فری

کاشرانی ،بریترا ،ج ،5ص713؛

اخالقی یاد کرد .استمرار بخشیدن به این هدیو الهی و ترالش بررای

مظاهری ،7833 ،ص711ر .)713این ةالقهمندی با آمیزش جنسری

پویایی و زنده نگهداشتن آن به لحاظ اخالقی ،خروب تیقری میشرود.

فروکش میکند .در نتیجه ،این ةشق به سب ناپایدار برودنش و نیرز

هنانکه از آیو موضو بح برمیآید ،مرودت و رحمرت مترتر برر

فریبنگی آن برای زن ،امری غیراخالقی است؛ یانری نره برا مروازین

سنونت و آرامشری اسرت کره زن و مررد پرس از ازدواج بره دسرت

اخال فردی سازگار است و نه با اخال اجتماةی.

میآورند .در این آیو شریفه ،خداوند میفرمایرد :از نشرانههای خداونرد

اما امروزه جاماهشناسان و روانشناسان وقتی سخن از ةشق بره
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میان میآورند غالبا منظورشان ةالقه و محبت دوطرفهای اسرت کره

 .2-9-9توجه به نيازهای فردی

بین دو تن شنل میگیرد و دوست داشرتن جسر ینردیگر ینری از

از وظایف اخالقی انسان در برابر خویشرتن ،تريمین نیازهرای جسرمی و

مصادیق آن بهشمار میآید و نه همو آن (آنرو7832 ،؛ دانینرو،7831 ،

روانی است .انسان تا زمانی که نیازهای اساسی خرود را تريمین نننرد و

ص .)23هرهند اِلن برشید و اِلن والستر دو نرو ةشرق «هوسری» و

دای به سرکوب آنها مشغو باشد ،به تااد روانی نمیرسد و در نتیجره

ةشق «ةاطفی» را مارفی کردهاند ،ولری آنهرا نیرز ةشرق هوسری را

برای نزدیک شدن به خدا و قرب الهی ،با مشنل مواجه خواهد شد.

«ةشق کور» خواندهانرد (بردار ،دزیرل و المرارش ،7831 ،ص.)211

بسیاری از روانشناسان بر اهمیت امیا و نیازهای طبیای انسران

برای شناسایی وجرود ةشرق و ةردم آن غالبرا از مقیراس اشرتنبر
اسررتفاده میشررود .براسرراس «مثی ر ةشررق» اشررتنبر  ،ةشررق در

فروپاشی شخصریت و یرا رشردنیافتگی آن دانسرتهاند .بررای نمونره،

پیوسررتاری قرررار دارد کرره از سرره مؤلف رو «صررمیمیت»« ،هرروس» و

«فروید [که] میل جنسی را بهطور طبیای در انسان هماننرد احسراس

«تاهد» تشنیل شده است .هرهه این سره مؤلفره پررنرگتر باشرند،

گرسنگی و میل بره غراا میدانسرت» (کجبراف ،7833 ،ص ،)25برا

سط ةشق باالتر خواهد بود (همان ،ص.)277

پراهمیررت جیرروه دادن میررل جنسرری و تيثیرگررااری آن بررر تمررام

تيکید کردهاند ،بهگونهایکه بیتفاوت بودن نسربت بره آن را موجر

با وجود ،این ةشقی کره انسرانها آن را میپسرندند و بره دنبرا آن

فاالیتهررای روانرری ،نشرران داد کرره میررل جنسرری ،کرره از نیازهررای

هستند و میتوان از آن به ةنوان فضییتی اخالقی یراد کررد شراید همران

پیشپاافتادة انسان است ،تا هه اندازه در زندگی او اثرگاار است .هرهنرد

هیزی باشد که قرآن کری با نام «مودت» و «رحمت» مطرح نموده است.

یونگ ،آدلر ،اریک فروم ،هورنای ،مزلو و پرلز برا تامری فرویرد مخرالف
بودند ،ولی هیچیک نیاز جنسری و پیامردهای مهر روانری آن را اننرار

 .2عدالت

ننردند (کجباف ،7833 ،ص11-25؛ اوحدی ،7813 ،ص.)31-13

هرهند در اخال اسالمی با روینرد فیسرفی« ،ةردالت» را راه میانرو

آبراهام مزلو نیز برا مطررح نمرودن سیسریه نیازهرای انسران ،برر

قوة ناطقه برمیشمرند ،نه قوة شرهویه ،برا ایرن حرا  ،ایرن مینره در

اهمیت نیازهای انسانی تيکید کرد .بره اةتقراد او ،انگیزشهرای اولیرو

مانای ةام خود ،در ماارف دینی میتواند حلکنندة بسیاری از مسائل

فیزیولو ینی ،پایینترین سط نیازها را تشنیل دادهانرد و پرس از آن

اخال جنسی نیرز باشرد .ازآنجاکره مفهروم «ةردالت» در دو دانرش

نوبت به انگیزشهای پیچیدهتر روانشناختی میرسد .این نیازها فقط

اخررال و حقررو (فقرره) کرراربرد دارد ،ه ر میترروان آن را در شررمار

هنگامی اهمیت پیدا میکنند کره نیازهرای اولیره ارضرا شرده باشرند

آموزههای اخالقی اسالم و ه فقه اسالمی مشاهده نمرود .در قررآن

(اتنینسون و دیگران ،7831 ،ص .)117تردید در ایننره نیراز جنسری

کری و روایات ماصرومان بره رةایرت ةردالت نسربت بره خرود و

جزو نیازهای اولیو انسان هست یرا نره ،بره تاریرف مرا از «نیازهرای

دیگران سفارش شده است.

اولیه» برمیگردد .به اةتقاد مزلو« ،نیراز جنسری بشرر جرزو نیازهرای
جسمانی محسوب میشود؛ همچون نیاز بره غراا ،آب ،هروا ،خرواب»

 .2-9رفتار عادالنه نسبت به خود

(کجباف ،7833 ،ص .)11بنابراین ،آن را در پایینترین سط از نیازها

انسان باید استادادهای مادی و مانوی خود را در نظر بگیرد و برا

جای میدهد .اما به اةتقاد سانتراک ،ابتدایی بودن نیاز منوط بره ایرن

توجه به ابااد وجرودیاش ،هیچگونره ضررری بره خرود نرسراند.

است که فقدان آن ،موج از بین رفتن و تیرف شردن انسران شرود.

بدینروی ،قرآن کری منرّر سفارش به رفتار ةادالنه با خویشرتن

انسانها در طو روز برای زنرده مانردن ،مثرل آب و غراا ،بره میرل

و پرهیز از ظی به خود میفرماید .از نمونههای بیةدالتی نسربت

جنسری نیرراز ندارنررد ،ولرری برررای بقرای نسیشرران برره آن نیرراز دارنررد

به خود ،نپرداختن به نیازهرای فرردی و غریرزی در حرد اةتردا

(سانتراک ،7838 ،ج ،2ص.)11

است .همچنین از دیگر نمونههای ظی به نفرس ،بیتروجهی بره

جان مارشا ریو ماتقد است :نیاز هرگونه حالت درونی فرد اسرت

پیامدهای روحی و مانروی رابطرههای بردون هرارهوب و افسرار

که برای زندگی ،رشد و سرالمت ،ضرروری اسرت (ریرو ،7833 ،ص

گسیخته است.

 .)15بره اةتقرراد او ،درصررورتیکه نیازهررا ارضرا شرروند موجر حفر

هنجارشناسی اخالق جنسی در زندگی زناشويی از ديدگاه اسالم 03 

سالمتی خواهنرد شرد ،و اگرر نادیرده گرفتره شروند لطمرهای ایجراد

میفرمایند« :کسی که باالترین همّت خود را بر رسیدن بره شرهوات

میشود .این لطمه ممنن است بر بدن ،خود و یا رابطو فرد برا دنیرای

بگمارد ،شیرینی ایمان از د او برهیده میشود» (ورامبرن ابیفرراس،

اجتماةی باشد (همان ،ص.)11-15

 ، 7171ج ،2ص .)771براساس ادبیات قرآنی ،در مقابل ایمان ،کفرر

بههرروی ،نادیده گرفتن نیازهرا ،سرالمت جسرمانی یرا روانری را

و شرک به خداوند قرار دارد و شررک برا ،برزر تررین ظیر اسرت

مختل میکند و این نشان از اهمیت توجه بره نیازهرا و گرایشهرای

(لقمان)78 :؛ زیرا انسان برا ایرن ةمرل ،قابییرت خرود را بررای درک

انسان دارد .روانشناسانی همچون مزلو و مورای برر ایرن باورنرد کره

رحمت الهی از دست خواهد داد.

نیازها ،محدود به جسمانی نیسرتند .نیازهرا در هررم مزلرو بره ترتیر

از نمونههای دیگر ظی بره خرویش در روایرات ،رةایرت ننرردن
 ،روح و روان خود است .پیرامبر اکررم

اهمیت ،از نوک هرم به پرایین ةبارتانرد از :نیازهرای خودشرنوفایی،

اخال فردی نسبت به جس

اجتمرراةی ،احترامرری ،ةرراطفی ،امنیترری ،فیزیولررو ینی (مزلررو،7351 ،

ینری از اسرباب طرو ةمرر را کر کرردن رابطرو جنسری برا زنرران

ص .)31بنابراین ،توقف در یک مرحیه و نادیده انگاشتن سرایر نیازهرا

برمیشررمرند (صرردو  ، 7178 ،ج ،8ص .)555امیرمؤمنرران نیررز

با رشد و بالندگی انسان ناسازگار است .مورای نیز با توجه بره اهمیرت

اصرار زیراد برر رابطرو جنسری را از ةوامرل پیرری زودرس میداننرد.

سایر نیازها ،بهجای نیازهای جسمی ،مثل نیاز به غراا و آب ،نیازهرای

(تمیمی آمدی ، 7171 ،ص .)858همچنین آن حضررت شریفتگی و

روانشناختی را فهرست (ر.ک :فرراننن ،7833 ،ص )51کررد (فرراننن،

حرص زدن برای رسیدن به زنران را ةامرل محنرت و برال میداننرد

 ،7833ص .)51-13

(همان ،ص.)712

ازآنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت :توجه به بُاد مادی انسران
نشان از اهمیت سالمت انسان دارد.

در مقابررل ایررن دسررته از روایررات ،احررادیثی قرررار دارد کرره «کثرررة
الطروقه» را از ویژگیهای انبیا برشمرده است .سبک بیان ایرن دسرته از

در قرآن نیز بر سالمتی روحی ،روانی و جسمی انسان تيکید شده

روایات به گونهای است که گویی این امر پسندیده بوده و سرزاوار اسرت

است .از آیات کریمو قرآن ،هنرین برداشرت میشرود کره انسران در

سایر مردم نیز خود را به این حا برسانند (صردو  ،7812 ،ج ،7ص32؛

صورتی سالمت است که از یکسو ،بیمرار نباشرد ،و از سروی دیگرر،

همو ، 7178 ،ج ،7ص787؛ کیینی ، 7111 ،ج ،5ص.)511

ازآنچه دارد استفادة بهینه و شایسته کند .در گام سوم ،مهر آن اسرت

در ایننه «کثرت طروقت» به هه ماناست ،اخرتالفنظرر وجرود

که فطرت پاک و سال آلروده نشرود و نیروهرای ارزشرمند فنرری و

دارد .برخی از راویان در کنار نقل از ماصوم ،دست به ترجمره و بیران

روحی و جسمی بینار نمانند و انسران در مسریر رشرد و رسریدن بره

منظور امام زدهاند .در روایتی که مرحوم طبرسی از امرام رضرا نقرل

کما نهایی قرار گیرد .هنین فرردی سرال اسرت (شرجاةی،7833 ،

کرده است ،راوی «کثرت طروقرت» را بره مانرای «جمرا » دانسرته

ص .)811کمررا انسرران آنچنرران اهمیررت دارد کرره خداونررد همررو

(طبرسی ،7811 ،ص )53و در روایتی که ابنحیون از امرام صراد



نامتهایش را برای رشد او فراه کرده اسرت .ازایرنروی ،رسریدگی

نقل کرده ،راوی «کثرت طروقت» را به مانای «زنران» دانسرته اسرت؛

به نیاز جنسی به مانای توجه به اةتدا روحی ر روانری و در نتیجرو

یانی از اخال انبیا حمایت و نگهداری از زنانِ بسیار اسرت (ابرنحیرون،

فراه شدن زمینو کما انسانی خواهد بود.

 ،7835ج ،2ص .)732هنانکه از این نقلهرا برمیآیرد ،ایرن ترجمره و
تاریفها هیزی است که راوی از کالم امام فهمیده و نه تصری امام.

 .2-2-9اعتدال فردی

فقیهی از بررسی این روایات ،به این نتیجه میرسد کره «کثررت

میانهروی در رابطو جنسی میتواند به دو ةیرت الزم باشرد :او  .سرب

طروقت» اصال به مفهوم زیاد نزدینی کردن نیست ،بینه منظور زیراد

رةایت ةفاف؛ دوم .به سب رةایت ةدالت نسبت به خود .رةایت ننردن

زن داشتن است (فقیهی ،7831 ،ص .)51اما به نظر میرسرد هره آن

ةدالت نسبت به خود و آسی رساندن به خویش ،گاهی در باد اخروی و

را به مانای «همسرهای زیراد» بردانی و هره بره مانرای «نزدینری

گاهی در باد دنیوی است که هر دو نو ضرر در احادی آمده است.

زیاد» ،مشنل اصیی را ،که غوطهور شدن در ورطو افراط اسرت ،حرل

پیررامبر اکرررم دربررارة زیرران اخررروی شررهوتپرسررتی هنررین

نمیکند .درصورتیکه کسی زنان زیادی داشته باشد برای تحصرین و

  05معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،932آبان 6321

رةایت ةفّت و پاکدامنی آنها ه که شده ،باید با آنها نزدینی کنرد و

 .9-2-2رعايت حقوق جنسي همسر

این برای خود او مجامات زیاد را به دنبا خواهد داشت.

اسالم برای هریک از زن و مرد حقو جنسی وضع کرده است .رفتار

آنچه مشنل را برطرف میسازد توجه به ایرن مسرهیه اسرت کره

ةادالنه با همسر به مانای رةایت ایرن حقرو اسرت .از جمیرو ایرن

تابیر ک یا زیاد در رابطو جنسی ،امری نسبی اسرت و هنانچره گفتره

حقو  ،حق آمیزش ،پیشنوازی و تحریک ،حق همخروابگی ،و حرق

شود رابطهای ک یا زیاد است ،در یرک پیوسرتار قابرل تصرور اسرت.

آراستهخواهی است.

اگرهه روایات میفرمایند« :از اخال پیامبران رابطرو جنسری فرراوان

«تمنین» و «نشوز» از مه ترین مسرائل حقرو جنسری اسرت.

است» ،لینن این به مانای افراط و زیادهروی در این مسرهیه نیسرت،

«تمنین» به این ماناست که زن باید امنان بهررهبررداری جنسری را

بینه این دسته از روایات درصدد زدودن این اندیشرهانرد کره «رابطرو

به طور متاارف به شوهر بدهد و شوهر نیز در حردود متارارف برا زن

جنسی به طور کیی ،با اخال  ،سریر و سریوک ،کمرا و ماننرد آن در

رابطو جنسی داشرته باشرد .ایرن از وظرایف همسرران اسرت .امرا در

تنافی اسرت» .ایرن روایرات نرهتنهرا اصرل رابطرو جنسری را امرری

اصطالح فقهرا« ،تمنرین» در مقابرل «نشروز» زن و از وظرایف زن

پایرفتهشده از جان انسانهای کامرل و الهری میداننرد ،بینره راه و

شمرده میشرود .در واقرع ،زن الزم اسرت شروهر را بررای اسرتمتا ،

روش خوبان در رابطو جنسی را هیزی بیش از رابطههای ک رنرگ و

محدود به زمان و منانی خاص ننند (مرؤمن ،7832،ص .)11بیشرتر

دیر به دیر مارفی میکنند.

مراجع تقیید ماتقدند :برای ایننه ةنوان «نشوز» برر زن صرد نننرد
الزم است از استمتاةاتی که اوال مجاز بروده ،و ثانیرا در حرد متارارف

 .2-3-9خودسازی اخالقي و معنوی

باشد تمنین کنرد ()7831 ،tebyan.net؛ زیررا دلییری الرزامآور وجرود

از دیگر وظایف انسان نسبت به خود ،این اسرت همرانگونره کره بره

ندارد که زن به انوا لاتجوییهای مررد پاسرخ مثبرت دهرد .حتری

نیازهای مادی و روانی خود توجه میکند ،به نیازهای مانوی خود نیز

درصورتیکه مرد از همسر خود تقاضای سنس مقادی کنرد و زن از

بپردازد .بنابراین ،از وظایف اخرال فرردی توجره بره بُارد روحرانی و

این خواستو مرد تمنین نننرد ،نشروز واقرع نشرده اسرت (طباطبرایی

مانوی خود و تالش برای تاالی بخشیدن به آن است .بررایناسراس،

یزدی ، 7173 ،ج ،5ص .)511همچنین سرر براز زدن از تمنرین در

اگر برخی از رفتارها و د مشغولیهای جنسی او را از این راه براز دارد

کارهایی که زن به ةسر و حرج میافتد ،موج نشوز او نمیشود .امرا

او وظیفه دارد خود را از آنها بپیراید ،هرهند ممنن است از نظر فقهری

در شرایطی که زن به لحاظ روحی و یا جسمی در وضرایت مناسربی

حررال تیقرری شرروند .توجرره برریش از انرردازه برره مسررائل جنسرری بررا

نباشد و تمنین موج ایاای او باشد ،آیا باز ه تمنین واجر اسرت

رذییتهایی مانند حرص ،شررهه و ولهره (زمخشرری ،7313 ،ص)133

یا خیر ،دو نظر وجود دارد .برخی ماتقدند :براسراس ادلرهای همچرون

گره خورده است .این بیماریهای اخالقی موج اسرارت روح شرده،

«ةاشروهن بالماروف» (نساء )73 :و نیز اصرل ةقالیری «سریطه برر

از تاالی و کما فرد جیوگیری میکنند.

شهون خود» ،در حاالتی که زن در صورت تمنین اذیت میشرود نیرز
تمنین واج نیست(صدرحسینی.)7832 ،

 .2-2عدالت ميانفردی

همچنانکه تمنین بر زن واج است ،بر مرد نیرز واجر اسرت

اصل اخالقی ةدالت زاییدة بسیاری از قوانین حقروقی و فقهری شرده

که از ههار ش یک ش را به همخوابی با همسرش هرهنرد بردون

اسررت؛ یانرری فیسررفو قانونگررااری تحقررق بخشرریدن برره ةرردالت و

آمیزش به سر ببرد (محقق حیّی ، 7113 ،ج ،2ص .)213نیز بر مررد

جیوگیری از هرج و مرج است .از جمیه مباح حقوقی ،حقو جنسی

واج است ر دستک ر هر ههار مراه ینبرار برا همسررش آمیرزش

زوجین یا زوج و زوجات است .قرآن کری نیز به منظور ایجاد ةردالت

جنسی داشته باشد ،و هنانچه آن زن میرل شردید بره رابطرو جنسری

میان همسران و بهرهمندی زن و شوهر از ح ّ مطیوب دنیرویشران،

داشت بهگونهایکه اگر آمیزش جنسی ننند ترس به گنراه افترادن او

قوانین مهمی وضع کرده است .همین امرر موجر شرده اسرت ترا از

باشد ،مرد باید با همسرش رابطو جنسی برقرار کنرد و یرا ایننره او را

اصل اخالقی «ةدالت» ،قواةد اخالقی زیادی منشا شود.

طال دهد تا او آزادانه حق انتخاب داشرته باشرد (طباطبرایی یرزدی،
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 ، 7113ج ،2ص .)371در نحرروة اسررتدال فقهررا بررر ایررن مسررهیه،

ص .)211زن شوهردار به این سرب کره از لحراظ رابطرو ةراطفی و

تفاوتهایی وجود دارد .برخی از باب ایننه نباید زن مرتن گناه شود

جنسی بهواسطو همسرش تيمین است او را محصنه میخوانند .هنرین

و بر مرد الزم است از مقدمات ارتناب گناه همسر جیوگیری کند ،برر

کسی در صرورت ارتنراب زنرا ،مجرازاتی سرنگینتر خواهرد داشرت

مرد واج دانستهاند تا در صورت نیاز شدید جنسی زن ،در فاصریهای

(موسوی خمینی ،7813 ،ص313ر .)313در روایات ،اموری یراد شرده

کمتر از ههار ماه ،با او نزدینی کند .برخی دیگر از فقها برا توجره بره

که در صورت توجه به آنها ،زن و مرد با هشر و دلری پراک زنردگی

قاةدة «الضرر و الضرار فی االسالم» حن به وجوب رابطو جنسری

جنسی خود را از هرج و مرج و فحشا به دور خواهند داشت و زنردگی

بر مرد در فاصیهای کمتر از ههار ماه کردهاند ،تا از این نظرر ،ضررری

آنها همچون حصن و د ی محن  ،از ةوامل انحراف مصرون خواهرد

ب ره زن وارد نشررود (امیررری ،7833 ،ص31ر ر .)31همچنررین برخرری

ماند.

براساس قاةدة «نفری حررج» ،رسریدگی جنسری را برر مررد واجر
دانستهاند (امیری ،7833 ،ص33ر.)31

اظهار محبت و ةالقه (کیینری ، 7111 ،ج ،5ص513؛ ابرنشرابه
حرانی ،7818 ،ص)828؛ توجره بره آراسرتگی ظراهری خرود (کیینری،

قرآن کری همانگونه که از نشوز زنان یراد کررده اسرت (نساء :

 ، 7111ج ،5ص511؛ ابررنشررابه حرانرری ،7818 ،ص)828؛ اةررالم

 ،)81از نشوز مردان نیرز سرخن بره میران آورده اسرت (نسراء.)723 :

آمررادگی برررای رابطرره و پررا پررس ننشرریدن (حرةررامیی ، 7171 ،ج،1

«نشوز» به مانای شانه خالی کردن از وظایف زندگی زناشویی اسرت

ص771؛ طبرسی ،7811 ،ص)283؛ پیشنوازی (ةییبن موسریالرضرا،

که بر دوش هریرک از زن و مررد قررار دارد .فررار از مسرهولیتهای

 ، 7112ص)15؛ و برررررانگیختن (طوسرررری ، 7111 ،ج ،1ص)178

جنسی از ةوامل نشوز در برابر دیگری است.

امروری اسرت کره در روایرات بردانها توصریه شرده اسرت و هنانچرره

از دیگر حقو جنسی زوجین ،میتوان به «حق فسخ نناح» اشراره
کرد .همانگونه که مرد اختیار دارد به سب کاستیهای دستگاه تناسیی

همسران به این خواستهها توجه کنند بر پراکدامنی و تحصرین طررف
مقابل تيثیر مثبت خواهد گااشت.

زن یا بیماری واگیردار او نناح را فسخ کند ،برای زن نیز بر فرض ناتوانی
جنسی شوهر ،حق فسخ وجود دارد (امیری ،7833 ،ص.)31

 .2-2-2رعايت عدالت ميان همسران

با این مقدّمو کوتاه فقهی ،کرامال روشرن اسرت کره برر اسراس

قرآن کری شرط اساسی جرواز هندهمسرری مرردان تروان برقرراری

دیدگاه اسالم ،هریک از همسران باید به نیراز جنسری طررف مقابرل

ةدالت میان همسران مارفی میکند (نساء ،)8 :هرهند ةدالت واقاری

توجه کند .البته شاید به سرب سررةت و شردت تحریرکپرایری از

و تمامةیار را ،که به تابیر امام صاد  با مساوات در محبت قیبی بره

طریق نگاه و ک طاقتی مردان در برابر نیاز جنسی ،این وظیفره بررای

زوجات محقق میشرود (قمری ،7811 ،ج ،7ص )755دسرتنیرافتنی

زنان سنگینتر وضع شده است .به هرر روی ،حرق و وظیفرو هرر دو

میداند (نساء .)723 :فقهای شریاه و سرنی قردر متریقن از ةردالت را

طرف منمل یندیگر است.

تقسی ةادالنو ش ها میان همسرران دانسرتهاند .همچنرین همگری

باید به این ننته نیز توجه داشت که رةایت حقو همسر شررایط

ش ر مانرردن در کنررار همسررر(بیتوته) را واج ر و اکثرررا همخرروابی

را برای ایفای نقش او در انجام وظایفش فراه میکنرد .از وا ههرای

(مضاجاه) را نیز الزم دانستهاند .اما به اةتقاد آنهرا ،رةایرت ةردالت در

پرکاربرد در ادبیات جنسی قرآن کری  ،که تيثیر بسزایی در فهر ایرن

آمیزش جنسی (مواقاه) همچون محبت قیبی ،خارج از اختیار و تروان

ننته دارد ،وا ة «محصهنات» است .این وا ه در قرآن به سره مانرا بره

مرد است (محقق حیّری ، 7113 ،ج ،2ص 213؛ طباطبرایی یرزدی،

کار رفته است :زنان پاکدامن (نرور)1 :؛ زنران شروهردار (نسراء)21 :؛

 ، 7113ج ،2ص.)371

زنان آزاد (نساء)25 :؛ آن هیزی کره ایرن سره مانرا را جمرع میکنرد
ةفتی است که برای زن حاصل میشود .زنی که خود را بدون ازدواج

 .3كرامت

و یا در اثر ةدم مینیت ةفیف نگاه داشته و یا با ازدواج ةفت او حفر

از دیدگاه قررآن کرری  ،انسران دارای دو مرتبرو کرامرت اسرت :او .

شده پاکدامرن و محافظرت شرده اسرت (طباطبرائی ، 7171 ،ج،1

کرامت ذاتی که همگانی است .دوم .کرامت اکتسابی که با اختیرار بره

  01معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،932آبان 6321

دست میآید و موج تقرب نسربت بره خداونرد میشرود (غرویران،

رفتاری را که برخالف کرامت اوست ،درخواست کرد .البته ممنن اسرت

 ،7813ص721ر .)723هر دو نو کرامت به ةنروان زیربنرای اصرو

این نو خدشهدار شدن کرامت از فرهنگی به فرهنرگ دیگرر متفراوت

مه اخالقی بهشمار میآیند و وظایفی را در برابرر خرود و جاماره بره

باشد؛ زیرا این نو از احترامها ذاتی و همگرانی نیسرت و ممنرن اسرت

وجود میآورند .از جمع میران آیرو شرریفو «وه لهقهرد کهرممنرا بهنری آدهمه وه

یک رفتار تنها در یک فرهنگ برخالف ادب و احترام باشد.

هضریناهُ ةهیر
حهمهیناهُ فِی البهرِّ وه البهحرِ وه رهزهقنراهُ مِرنه الطمیِّبراتِ وه ف م
کهثیرٍ مِممن خهیهقنا تهفضیال» (اسراء )11 :و آیاتی کره در مقرام ننروهش

 .4عفت

بدکاران و گنهکاران ،آنها را بیارزش و فرومایه توصریف کررده اسرت

در بح از ةدالت ،بهطور ضمنی ،از نگراه خودگروانره بره ةفرت نیرز

سر ُ أهنم أهکثهررههُ
مانند «ثُ م رهدهدناهُ أهسفهله سافِیینه» (تین« )5 :و أهم تهح ه

سخن گفته شد .در واقع ،اةتدا در رابطو جنسی هنانچره بره هردف

یهسمهاُونه أهو یهاقِیُونه إِن هُ إِالم کهاليهناامِ بهل هُ أهضهلُّ هسربیال» (فرقران:

رةایت ةدالت نسبت به خود انجام گیرد با ةینرک خرودگروی بره آن

 )11برمیآید :همانگونه که خداونرد انسران را ذاترا دارای کرامرت و

نگاه شده است .اکنون دو فضییت «حیا» و «کفراف» را کره از ةفرت

شرافت قرار داده است ،انسان نیز باید بر این کرامت و شرافت بیفزایرد

برآمدهاند بررسی میکنی  .هنانچه ةفرت بره سرب خروب برودن ر

و خررود را ،کرره اشرررف مخیوقررات و افضررل از همرو خالیررق اسررت،

فینفسه ر مورد توجه باشد نگاهی فضییتمحورانه به آن شده اسرت،

فرونناهد و ارزش واقای خود را از حیوانات کمتر ننند.

و اگر به سب آثار و نتایج فردی و اجتماةی آن مطمر نظرر باشرد از
دریچو غایتگروی به آن نگاه میشود.

 .3-9گرامي داشتن خويشتن

ازآنجاکه ةفاف به لحاظ اخال فیسفی ،فضرییت و میانرهروی در

انسان در برابر خود موظف است آنچنانکه خداوند او را گرامی داشته،

قوة شهویه اسرت ،میتروان از آن بره مفهروم ةرام «اةتردا در قروة

او نیز به خود احترام بگاارد و از رفتراری کره بره شخصریت ،جایگراه

شهویه» تابیر کرد .حد میانو شهوت جنسری آن انردازهای اسرت کره

اجتماةی و احترام او لطمه میزند ،پرهیز کند .هررج و مررج جنسری،

نیازهای جسمی ،روحی و روانی فرد را برآورده کند و کیفیرت زنردگی

رفتارهای سبک و دور از شين انسرانی ،د مشرغولی مرداوم ،و ذهرن

او را بهبود بخشد .بنابراین ،او حق ندارد از ایرن مقردار کر بگراارد و

جنسی پیید با کرامت نفس ناسازگارند.

خویشتن را به فراموشی بسپارد .همچنانکه نباید آنقدر خرود را غرر
در شهوترانی کند که از پای درآید و به امرور مهر دیگررش نرسرد.

 .3-2احترام به تماميت جسم و روح ديگران

این همان هیزی است که باید در کفاف و قناةتورزی به آن پرداخرت.

بر مبنای اصل اخالقی «کرامت انسانی» ،حمایت از تمامیت جسرمی

از سوی دیگر ،رفتارهای جنسی در ساحت اجتما  ،باید بهگونهای باشرد

و روانی هر کسی که با ما ارتباط دارد یک وظیفو اخالقری محسروب

که از حدود خود خارج نشده ،حیا و ةفت ةمومی را خدشره دار نننرد و

میشود .این اصل را میتوان با تبیینهرای گونراگون ،ضرمن اصرو

موج پردهدریدگی در جاماه نگردد .بنابراین ،الزم اسرت ذیرل ةنروان

اخالقی دیگری همچون «ةدالت» و «همدلی» نیز گنجاند .براسراس

اصل «ةفت» ،به دو اصل «حیا» و «کفاف» پرداخت.

این اصل ،فرد در رفتار خود ،باید به کرامت ،احتررام ،جایگراه و ارزش
انسانی دیگران توجه کند و رفتار غیرانسرانی و برر ضرد شخصریت و

 .4-9حيا

جایگاه آنها انجام ندهد.

«حیا» فضییتی است که وجود آن موج میشود انسان از بسیاری از

در انتخاب شرکای متادد و یا رفتار جنسی ،باید بر حفر کرامرت

کارهای ناپسند کنارهگیری کند و بسیاری از کارهرای نینرو را انجرام

دیگران ،از جمیه همسر و فرزندان تيکید ورزید .با توجه به این اصرل،

دهد .تنری میهمان ،وفای به وةده ،برطرف کردن نیازهای دیگرران،

بر هر کسی الزم است احترام شریک جنسی خرود را حفر کررده ،از

قصد کردن کار خوب ،اجتناب از کار زشرت ،انجرام واجبرات ،رةایرت

آسی هایی که رفتار او بر جس یا روح او وارد خواهد کرد ،جیروگیری

حقو پدر و مادر ،ارتباط با بستگان ،ادای امانت ،و اجتناب از فحشا از

کند؛ مثال ،در بهرهمندیهای جنسری ،نمیتروان از شرریک جنسری،

جمیو این امور است (مفضلبن ةمر ،بیتا ،ص.)13
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در احادی بسیاری ،ایمان و حیا در کنار یندیگر ذکرر شردهاند و

بنابراین ،در موضوةات گونراگون جنسری .ماننرد نگراه ،پوشرش،

در حدیثی ،امام صراد  میفرماینرد :انسران بریحیرا ایمران نردارد

خواستگاری ،ازدواج ،طال  ،روابط جنسی ،و تربیت جنسی ،حف حیرا

(کیینی ، 7111 ،ج ،2ص .)711پرهیز او از فحشا نیز به سب وجرود

و ةفت ةمومی محل تيکید قرآن کری است.

حیا در اوست؛ زیرا به فرمودة امیرمؤمنان از ویژگیهرای مرؤمن آن
است که حیایش بر شرهواتش حن رانری میکنرد (مجیسری، 7111 ،

 .4-2كفاف و قناعت

ج ،3ص .)273بنابراین ،ینی از ویژگیهای بارز انسانهای ةفیرف ،کره

«کهفاف» از ریشه «کرفّ» «ینرفّ» ،اسرت و هرر وا های از ایرن

از اةتدا در قوه شهویه برخوردارند ،وجود فضرییت «حیرا» در آنهاسرت

ریشه مشتق شود باید مانای «منع از محقق شدن امرری» در آن

که آنها را به سوی پوشرش مناسر  ،پرهیرز از روابرط نامشررو  ،نگراه

باشد (مصطفوی ،7813 ،ج ،71ص« .)35کفاف» به مانای دست

کنتر شده ،و مراقبت از حقو جنسی طرف مقابل هدایت میکند.

نگهداشررتن از درخواسررت و احسرراس بینیررازی اسررت (طریحرری،

روح مشترک میان آیات جنسی ،حیا و ةفرت ةمرومی در جاماره

 ،7815ج ،5ص .)778در واقرع ،کسرری کره برره کفراف و قناةررت

است ،بهگونهایکه این نیاز طبیای و لاتبخش به بحرانی برای فررد،

میرسد به اندازة نیازش از دنیا مصرف میکند و اضافه نمریآورد

خانواده و اجتما تبردیل نشرود .در قررآن کرری  ،از زنران بره سرب

(ابناثیر جزری ،7811 ،ج ،1ص .)737ینی از ویژگیهای انسران

جاابیت بدنی و کالمیشان حجاب و ةفت در تاامالت برا نامحرمران

ةفیف ،خودمهارگری و در دست داشتن مهار نفرس اسرت؛ یانری

خواسته شده است (احزاب82 :ر )88و نیز ،ه آنها و هر مرردان بره

انسان ةفیف میتواند خود را نسبت به زیادهخواهیها منع کنرد و

هش پوشی و پوشش مناس امر شدهاند (نور81 :ر .)87قرآن کرری از

از شتابزدگی در انتخاب و ةواق انتخاب نسرنجیده بپرهیرزد .از

روابط پنهانی زنان مطیقهای که در ةدّه هسرتند (بقرره )285 :و غیرر

همین مطی روشن میشود که هرا «کفاف» را ،کره بره مانرای

آنها ،که به صورت دوست دختری و دوست پسرری رابطره مخفیانره

دست نگهداشرتن اسرت ،برا وا های همچرون «قناةرت» تفسریر

برقرار میکنند ،نهی فرموده است (نساء25 :؛ مائرده .)5 :بررای حفر

کردهاند؛ زیرا بسیاری از اوقات پرهیز از شتابزدگی به دیده شدن

حری ها و بزر داشت حیای جوانان ،به بزر ترها دسرتور داده شرده

واقایتهای زندگی کمرک میکنرد و در ایرن صرورت ،نیازهرای

است تا برای جوانان شرایط ازدواج را فراه آورند و آنران پریشقردم

کاذب به فراموشی سپرده میشوند .در حقیقت انسان اخال مردار

باشند (نور .)82 :هنانچه فرد شرایط را مساةد نیافت باز ه به ةفراف

خود را با فضییت ةفت از خواستهای کاذب نفس بیمه میکند و

و پاکدامنی از گناه توصیه شده است ،هرهند ایرن پراکدامنری را برا

به اندازهای که نیاز طبیای و واقای اوست ،بسرنده میکنرد .البتره

اقدام شخصی برای ازدواج بهدست آورد (نور .)88 :پس از ازدواج ،برر

منظور از «نیاز» در اینجا ،نیازهای اساسری ،کره در روانشناسری

احترام و محبت متقابل زوجین برای پایبنردی آنهرا بره ایرن رابطره،

بح شده ،نیست؛ زیرا بسیاری از این خواستهها بر کمیت زندگی

تيکید شده (روم )27 :و آنها به حف حری و رةایرت حیرا در منرز و

تيثیر نمیگاارند .همچنین منظور از آن نیازهای فوری و ضروری

در مقابل دیدگان فرزندان توصیه شدهاند (نور .)53 :در صورت جدایی

نیست ،بینه منظور خواهشهای نفسانی است .روشرن اسرت کره

و طال ه به حف احتررام نسربت بره ینردیگر سرفارش شردهانرد

خواستههای نفسانی مادام که کراذب و دروغرین نباشرند مرامت

(احزاب13 :؛ طال  .)7 :هنانچه طرفین ةالقهمند به بازگشرت باشرند

نمیشوند.

مانای بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت (بقره223 :رر )282و قررآن

در روایات ،از این فضییت سخن بسیار به میران آمرده اسرت ،امرا

به سایران سفارش کرده است که از ازدواج آنها با دیگرری جیروگیری

این روایات اختصاص به مسائل جنسری نردارد و شرامل هرر هیرزی

نننند (بقره .)281 :همچنین از هرگونه ةمل منافی ةفت نهری کررده

میشود در دنیا قابل بهره گرفتن است؛ لینن بر اخرال جنسری نیرز

(اسراء ،)82 :ولی آنگاه که پردههای حیا تا آن اندازه دریرده شرود کره

قابل تطبیرق اسرت ،برهویژه کره در برخری مروارد ،وا ة «کفراف» و

ةمیی مانند زنا و همجنسبازی در مقابل ههرار شراهد ةراد انجرام

«ةفاف» با ه میآیند.

شود ،مجازات سنگینی در نظر گرفته است (نساء75 :؛ نور.)1 :

در مجامع روایی ،گاهی کفاف و ةفاف در کنار ه ذکرر شردهاند؛
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ماننررد روایترری از پیررامبر اکرررم کرره از خداونررد برررای خانرردان و

حدیثی مرحوم کیینی در الکافد آورده است :شخصی سره مرتبره بره

دوستدارانش آرزوی کفراف و ةفراف میکنرد (کیینری ، 7111 ،ج،2

صورت متوالی با زنانی ازدواج کرد و بدون آننره بردی از آنهرا ببینرد

ص .)711گاهی مه ترین رکن ةفاف ،که اگر نباشد ةفراف بریمانرا

ایشان را طال داد .پیامبر اکرم به او گوشزد کردند کره زن و مرردِ

خواهد بود« ،کفاف» دانسرته شرده اسرت( :تمیمری آمردی، 7171 ،

ذوّا مبغوض خداوند هستند (کیینی ، 7111 ،ج ،1ص.)55

181؛ مفید ، 7178 ،ج ،7ص.)233

از کنار ه قرار دادن مفاهیمی همچون قناةتورزی ،کفّ نفس،

بههرروی ،همانگونه که مالصال مازندرانی در شررح روایتری از

تقرروا ،خودمهررارگری و آمرروزههررایی همچررون رةایررت حررری میرران

پیامبر اکرم که فرمودند« :خداوند انسان با حیرای بردبرارِ ةفیرف را

نامحرمان ،پوشش مناس  ،و مراقبرت از نگاههرا ،مریتروان بره ایرن

دوست دارد» ،گفته است :صفت ةفت در وجود آدمی موج میشرود

نتیجه رسید که اگرهه دین اسالم به نیازهای فرردی توجره ویرژهای

در خرروراک ،پوشرراک ،مسررنن و ازدواج ،کفرراف را ب ره دسررت آورد و

کرده ،اما از توجه حداکثری به آن ،د مشرغولی مرداوم و برافرروختن

قناةت ورزد (مازندرانی ، 7832 ،ج ،3ص.)872

شایو شهوت ر که ممنن است به رهرا شردن افسرار آن بینجامرد ر

برایناساس ،رابطههای جنسی ،که از سر هوسرانی و نره نیرازی

پرهیز داده است .به هرحا « ،قناةتورزی» به مانای بیتروجهی بره

جدی واقع میشود ،حنایت از نقص فرد دارد .از نظر اخالقی ،بسرنده

نیازهای خود و جاماه نیست ،بینه به مانای استفاده از هر نامتری بره

کردن به مقدار نیاز و توجه به امور مه ترر ،خروب و پسرندیده اسرت.

قدر حاجت فرد یا جاماهای غیر بیمار است.

اگرهه گاهی برای کمّیت و کیفیت رابطه اندازهای تصور شده ،امرا بره
این مانا نیست که همهجا رضایت شریات مقدس را به همراه داشرته

 .9غيرت جنسي

باشد؛ مثال ،در ازدواج دای  ،تاداد ههار زن بره ةنروان حرداکثر تارداد

ینی از اصو اخال جنسی اسرالمی -کره بررای آن توجیهرات

شرکای جنسی برای مرد در نظر گرفته شده است؛ اما ههبسرا گراهی

تناملشناختی ذکر کردهاند ر اصرل اخالقری غیررتورزی بررای

نیاز مرد و یا اجتما ازدواج مجدد را اقتضا ننند ،بینه هوای نفرس ،او

مردان است (فقیهی ،7831 ،ص .)277مرد با پیروی از این اصل،

را به این سمت ببرد ،و نمیتروان مردةی شرد خداونرد هر بره ایرن

همسر و خانوادة خود را از سوءاستفادة دیگران در امران مریدارد.

رابطهها راضی است.

براسرراس دیرردگاه ةامیانرره ،غیرررتورزی رفترراری سرشررار از

شاید به همین سب است کره در روایرات ،مرردان و زنران ذوّا

پرخاشگری و بیاحترامی و حتی ضرب و شت نسربت بره زنران،

میاون و دور از رحمت الهی شرمرده شردهاند (کیینری ، 7111 ،ج،1

است .اما براساس دیدگاه اصیل اسرالمی ،غیررت ،حرس دفرا و

ص55؛ ج ،77ص118؛ حرةررررامیی ، 7113 ،ج ،22ص)3؛ زیرررررا

حمایت از ناموس است که شرافت افراد به آن گره میخورد .ایرن

اینگونه افراد به هیچ وجره ،نسربت بره یرک رابطره رضرایت کامرل

حالت حس مثبتری اسرت کره فایردة آن بره جاماره و نرو بشرر

نداشته ،به دنبا تجربو افراد جدید برا خصوصریات و ویژگیهرای نرو

برمیگردد و در منافع فردی خالصه نمیشود .همین امر موجر

میگردند« .ذوّا » از ریشو «ذا یاو » بره مانرای تجربره و حرس

شده است غیرت از حسرادت و خودخرواهی متمرایز باشرد .البتره

کردن هیزی است که تابهحا آن را تجربه ننرده است (مصرطفوی،

غیرتورزی در غیر موضع و جایگراهش و نیرز غیرتورزیردن در

 ،7813ج ،8ص )813و هون این وا ه به صیغو مبالغه آمده است ،برر

حال ننوهش شده است (رودگر و قاسمی ،7831 ،ص.)31

کثرت مبالغهآمیز این تجربرهگری داللرت دارد .منظرور از «ذوّا » در

غیرت جنسی میتواند از بروز ماضالت جنسی نظیر هرج و مررج

این روایات ،به قرینو کیمه «مِطال » (طال دهنده) ر کره غالبرا در

جنسی یرا «کمونیسر جنسری» جیروگیری کنرد .هنانچره مرردی از

کنار آن ذکر شده ر افرادی هستند که به شیوهای بیمارگونه برا کسری

یکسو ،توجه ةاطفی و جنسی به همسرش داشته باشرد ،و از سروی

ازدواج میکنند و پس از مدتی اندک ،بدون ایننه از همسرشان بردی

دیگر ،از ورود غریبرههایی کره ممنرن اسرت زمینرههای انحرراف را

ببینند او را طال میدهند و برر طبرل جردایی میکوبنرد و البتره بره

فراه کنند ،جیوگیری نماید ،میتواند از آسی هایی کره تهدیدکننردة

همین بسنده نمیکنند ،بینره ایرن کرار را بارهرا تنررار میکننرد .در

کانون خانواده است ،جیوگیری کند.
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نتيجهگيری

اوحدی ،بهنام ،7813 ،تمايقت و رفتارهـا نسسـد یعيعـد و غيـر یعيعـد

بر مبنای اخال اسالمی ،اصو مرتبط با زندگی زناشویی ةبارتنرد از:
ةدالت فردی و میانفردی ،ةفت در ةرصو ةمومی و فردی ،غیررت،
کرامت نفس و احترام به تمامیت جسمی و روحی دیگرران ،مرودّت و
رحمت .براساس این اصو پرنجگانره ،همسرران بایرد مراقر رفترار
جنسی خود باشند تا در کنار لاتآفرین بودن ،به هیچ ةنوان ،موجر
ضرر و زیان دیگری نشوند .با توجه به آموزهها اخالقی برآمده از ایرن
اصو  ،همسرران موظفنرد رضرایت زناشرویی را بره بیشرترین انردازه

انسان؛ از نوزا

تا پير  ،اصفهان ،آتروپات.

بِدار ،کو  ،دِزیل ،وزه ،المارش ،لوک ،7831 ،روانشساسـد انتمـاعد ،ترجمرو
حمزه گنجی ،تهران ،ساواالن.
تمیم آمدى ،ةبد الواحدبن محمرد ، 7171 ،غرر الحکم و رر الکلـم ،قر  ،دار
النتاب اإلسالمی.
دانینو ،آندره مورالی ،7831 ،نامعه شساسد روابط نسسد ،ترجمو حسن پویران،
تهران ،توس.

افزایش دهند؛ زمینههای ةالقو طرفینی و ةشرق را فرراه کننرد ترا

رودگر ،نرجس و زهرا قاسمی« ،7831 ،هنجارشناسی غیررت جنسری در اسرالم از

زمینههای انحراف بنیی از برین بررود؛ از ینردیگر در مقابرل ةوامرل

منظر روایات» ،مطالعات اسقمد زنان و خانوا ه ،ش  ،2ص .31 -17

انحراف صیانت و حمایت کننرد؛ و از آسری هرای جسرمی ،روانری و

ریو ،جان مارشرا  ،7833 ،انايزش و هيجـان ،ترجمرو یحیری سریدمحمدی ،چ

مانوی رفتار جنسی اطال یابند و از آنها بپرهیزند تا ةدالت و کرامرت
هیچ یک خدشه دار نگردد.

سیزده  ،تهران ،ویرایش.
زمخشری ،محمودبن ةمر7313 ،م ،اساس العقغه ،بیروت ،دار صادر.
سانتراک ،جان ،7838 ،زميسه روانشساسد (همراه با راهسما

......................... ................................ ................................منابع
آنو ،آرتور« ،7832 ،ةشق از بری بنردوباری جنسری جیروگیری میکنرد» ،روانشساسـد

نامعه ،ترجمو زهرا ادهمی ،ش  3و .3

رسـد  ،ترجمرو

مهرداد فیروزبخت ،تهران ،رسا.
شجاةی ،محمدصاد  ،7833 ،نظريهها انسان سالم بـا ناـرش بـه مسـاب

اسقمد ،ق  ،مؤسسو آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛  ،7811السهايه فد غريب الحديث و األثر ،تحقیرق
محمود محمد طناح  ،ق  ،اسماةیییان.

حرةامی  ،محمدبن حسن ، 7171 ،هدايه األمه إلى أحکام األئمـه ،مشرهد،
آستان قدس رضوی.

صدو  ،محمدبن ةیی ،7812 ،الخصال ،تصحی ةییاکبر غفارى ،ق  ،جاماه مدرسین.

حرةامیی ،محمدبن حسن ، 7113 ،وسائل الشيعه ،ق  ،مؤسسه آ البیت.

ررررر  ، 7178 ،من اليحضره الفقيه ،ق  ،جاماه مدرسین.

صدرحسینی ،سیدةییرضا ،7832 ،حق استمتاع زوج و وظيفة تمکين زونه ،در:

ابنحیون ،نامانبن محمد مغرب  ،7835 ،عائم اإلسقم و ذکر الحـقل و الحـرام و

القضايا و االحکام ،تحقیق آصف فیضی ،ق  ،مؤسسه آ البیت.
ابنشابه حران  ،حسنبن ةیی ،7818 ،تحف العقول ،ق  ،جاماه مدرسین.
اتنینسون ،ریتا ا و دیگران ،7831 ،زميسة روانشساسـد هيلاـار  ،ترجمرو محمردنقی
براهنی و دیگران ،تهران ،رشد.
اسالمی ،محمدتقی ،7833 ،اخق کاربر

طاهرپور ،محمدشریف و محمدرضا شرفی« ،تبیین مبانی هستیشناسی اخرال جنسری
از دیدگاه اسالم» ،اسقم و پژوهشها تربيتد ،سا سوم ،ش  ،7ص .15-58
طباطبائی ،سیدمحمدحسین ، 7171 ،الميزان فد تفسير القرآن ،ق  ،جاماه مدرسین.
طباطبایی یزدی ،سیدمحمدکاظ  ، 7113 ،العروه الوثقد فيما تعم به العلـو ،

چالشها و کاوشها نوين ر اخـق

عملد ،ق  ،پژوهشگاه ةیوم و فرهنگ اسالمی.
مازندران  ،محمدصال بن احمرد ، 7832 ،شرح الکافد -االصول و الروضـه ،تهرران،
المنتبه اإلسالمیه.
موسوی خمینی ،سیدروحا ،7813 ،،تحرير الوسيله ،تهرران ،مؤسسرو تنظری و
نشر آثار امام خمینی(ره).
امیری ،حسین« ،7833 ،حقو جنسی زن و شوهر در اسالم» ،معرفت ،ش ،751
ص .31 – 38
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بیروت ،مؤسسه اةیمی لیمطبوةات.
طبرس  ،حسن بن فضل ،7811 ،مکارم األخق  ،ق  ،شریف رضی.
طبرسی ،فضل بن حسن ،7812 ،مجم العيان فى تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.
طریحی ،فخرالدین ،7815 ،مجم العحرين ،تحقیرق احمرد حسرین اشرنورى،
تهران ،مرتضوی.
طوس  ،محمدبن حسن ، 7111 ،تهذيب األحکام ،تهران ،دار النت اإلسالمیه.
ةییبن موسی الرضا ، 7112 ،یبّ اإلمام الرضا ،تحقیق محمدمهردی نجرف،
ق  ،دارالخیام.
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غرویان ،محسن ،7813 ،فلسفه اخق  ،ق  ،مرکز تحقیقات اسالمی.
غالمی ،یوسف ،7832 ،اخق و رفتارها نسسد ،ق  ،دفتر نشر ماارف.
فراننن ،رابرت .ای ،7833 ،انايزش و هيجان ،ترجمو حسرن شمساسرفندآباد و
غالمرضا محمودی ،سوزان امامی ،تهران ،نشر نی.
فضلا ،،سیدمحمدحسین ، 7173 ،تفسير من وحد القرآن ،بیروت ،دارالمالک
لیطباةه و النشر.
فقیهی ،ةیینقی ،7832 ،تربيت نسسد :معاند ،اصول و روشها از مسظر قرآن

و حديث ،ق  ،دارالحدی .
فی

کاشان  ،مالمحسن ،بیترا ،المحجه العيضاء فـد تهـذيب االحيـاء ،قر ،
جاماه مدرسین.

قمی ،ةییبن ابراهی  ،7811 ،تفسير قمد ،ق  ،دار النتاب.
کاظمی ،محمود و بهرام بهرامی ،7832 ،بررسد برخـد از مؤلفـههـا و اصـول

اساسد ر اخق نسسد از نظر قرآن و اسقم ،پنجمرین همرایش میری
قرآن کری سفینهالنجاه ةصر ما.
کجباف ،محمدباقر ،7833 ،روانشساسد رفتار نسسد (نظريهها و يدگاهها  ،چ
پنج  ،تهران ،روان.
کیینی ،محمدبن یاقوب ، 7111 ،الکـافد ،تحقیرق ةییاکبرر غفراری و محمرد
آخوندى ،تهران ،دارالنت االسالمیه.
متقیفر ،غالمرضا ،7833 ،رآمد بر نظـام اخـق نسسـد ر اسـقم ،قر ،
مؤسسو آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
محقق حیی ،نج الردین ، 7113 ،شراي االسقم فد مسائل الحقل والحرام،
تحقیق ةبدالحسین محمدةیی بقا  ،ق  ،اسماةیییان.
مجیسی ،محمدباقر ، 7111 ،مرآه العقول فد شرح أخعار آل الرسول ،تصحی
سیدهاش رسول محالت  ،تهران ،دارالنت االسالمیه.
مصطفوى ،حسن ،7813 ،التحقيق فد کلمات القـرآن الکـريم ،تهرران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مطهری ،مرتضی ،7831 ،اخق نسسد ر اسقم و نهان غرب ،تهران ،صدرا.
مظاهری ،حسین ،7833 ،اخق

ر خانه ،9ق  ،اخال .

مفضلبن ةمر ،بیتا ،توحيد المفضل ،تحقیق کاظ مظفر ،ق  ،داوری.
مفید ،محمدبن محمدبن نامان ، 7178 ،اإلرشا فد معرفـه حجـا اع علـى

الععا  ،ق  ،مؤسسه آ البیت.
مؤمن ،رقیهالسادات ،7832 ،نايااه و محدو ه حقو نسسد زونـين ر فقـه

اماميه و حقو ايران ،تهران ،دانشگاه امام صاد .

ورامبن أبیفراس ،مساودبن ةیسر  ، 7171 ،تسعيه الخـوایر و نزهـه السـواظر

المعروف بمجموعه ورّام ،ق  ،منتبه فقیه.
 ،7831 ،tebyan.netاطاةت زن از لات بردن غیر متاارف همسر(استفتاء از مراجع).
& Abraham H. Maslow, 1954, motivation and personality, by Harper
Row, Publishers, Inc.

