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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
413-438، ص 1394اردیبهشت

نقد شهید مطهري بر دیدگاه راسل
در تربیت جنسی

1دانشگاه فردوسی مشهداستادیار/ سیدحسین سیدموسوي

چکیده
ي متضاد شده است. آیا باید آن را تربیت غریزه جنسی در انسان با توجه به حساسیت آن معرکه آرا

سرکوب کرد و از بین برد؟ یا آن را به طور کامل آزاد گذاشت؟ یا حد وسطی وجود دارد و بایـد آن را  
تحت کنترل گرفت و حساب شده از آن بهره مند شد؟ در پاسخ به این سوال نظریه هاي سـه گانـه اي   

سل فیلسوف فقید انگلیسی که معتقد به آزاد سازي وجود دارد که ضمن طرح آن ها به دیدگاه برتراند را
غریزه جنسی است می پردازیم . راسل براي توجیه رفتارهاي غیر اخالقی خویش این اندیشه را مطـرح  
و از آن دفاع نمود. این دیدگاه با نظرات دیگر وي همخوانی نداشته و او را دچار تناقض کرده است . و 

مندي هاي جنسی تنزل می بخشد. همچنین خانواده و اسـتحکام آن  رهاز سوي دیگر انسان را در حد به
را از بین برده و روابط اجتماعی را سخت تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. شهید مطهـري ضـمن   
نقد این دیدگاه معتقد است باید راه میانه اي را در پیش گرفت و آن را در مسیر الهی قرار داد و بر طبق 

سالم عمل کرد. اسالم ضمن ارج نهادن به غریزه جنسی در انسان و مقدس شـمردن آن  دستورات دین ا
مندي محدود و هدایت شده که همراه کنترل انجام می پذیرد، موافقت کرده است. تربیت باید از با بهره

همان اوان کودکی آغاز گردد تا جزء سرشت آدمی قرار گیرد. بایستی براي سالهاي مختلف رشد انسان، 
روش تربیتی ویژه اي در پیش گرفت از جمله حجاب و پوشش ، محدودیت در ارتباط مؤنث و مذکر، 

و .... و با اجراي دقیق آنها حیات طیبه ي بشر را رقم زد تا جامعه اي الهی و اسالمی ایجاد شود.
مطهري، راسل، تربیت جنسی، اخالق جنسی: هاکلید واژه

1 . shmosavi@um.ac.ir
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مقدمه
،1970فوریــه2درگذشــتهو1872مــه18زادهســومین،1راســلویلیــامآرتــوربرترانــد

درکـه بـود بریتانیـایی طلـب صلحفعالوشناسجامعهمورخ،دان،ریاضیدان،منطقفیلسوف،
ازبسـیاري برايفیلسوفیکعنوانبهراسلبرتراندبیستمقرنمیانهدرزیستمیبیستمقرن

فعـال یـک راسـل برترانـد . دانشـمند عنوانبهتینانشکهداشتراجایگاهیهمانجهانمردم
وشـد اخراجدانشگاهازاول،جهانیجنگطولدراشطلبانهصلحعقایددلیلبهکهضدجنگ

آمریکـا درگیـري معترضاستالین،خواهیتمامیتمنتقدهیتلر،آدولفمخالفاوافتادزندانبه
آثـار پاسبه،1950سالدروي. بودايهستهسالحخلعحامیانازهمچنینوویتنامجنگدر

حدودوياز. گردیدادبیاتنوبلجایزهبرندهاندیشه،آزاديودوستینوعازحمایتدرمتعدد
.  استشدهترجمهفارسیبهکنونتاويازاثر33حدوداست،ماندهباقیاثر70

ايالعـاده فـوق همیتاازانسانتربیتدرکهاستاموريترینمهمجملهازجنسیتربیت
وپـول شهوتجنسی،شهوتخوردن،شهوتازعبارتندانساندرخواستهاي. استبرخوردار

شـهوت میـان ایـن درشـاید . شودمییاد»حب«بهاموراینازگاهی. ریاستشهوتوثروت
نَ «: فرمایـد میعمرانآلسوره14آیهدرقرآن. باشدترمهمهمهاز»النساءحب«یاجنسی یـز
نَ الْمقَنْطَـرَةِ الْقَنـاطیرِ والْبنـینَ والنِّساءمنَالشَّهواتحبللنَّاسِ بِ مـالـذَّهۀِ و لِ والْفضـَّ الْخَیـ

رْث والْأَنْعـامِ والْمسومۀِ الْحـ ک ذلـ تـاعیـاةِ منْیا الْحالـدو ه نُ عنْـده اللـَّ سـآبِ ح دوسـتىِ ،»الْمـ
ونشـاندار هاىاسبوسیموزرازفراواناموالوپسرانوزنان: از] گوناگونى[هاخواستنی

ودنیاسـت، زنـدگى تمتّـع مایهجمله،این] لیکن[شده،آراستهمردمبراى] ها[کشتزاروهادام
. خداستنزدنیکوفرجام] آنکهحال[

بنـابراین . باشـد امـر همیناهمیتخاطربهستاکردهشروعزنانازابتداقرآناینکهشاید
بـه واسـت انساننسلاستمرارمهمعاملاینکهوانساندرجنسیمیلبودنطبیعیبهباتوجه
چگـونگی دیگـر تعبیـر بـه یـا وآنتربیتچگونگیکند،میخودنمائیمهمغریزهیکعنوان
هدیـه وطبیعـی غریـزه ایـن آیا.استانسانسواالتترینمهمازیکیآنارضاءودادنپاسخ
حـد یـا گذاشـت؟ آزادکامـل طـور بـه راآنبایـد آیابرد؟بینازوکردسرکوببایدراالهی

بنـابراین شد؟مندبهرهآنازشدهحسابوگرفتکنترلتحتراآنبایدوداردوجودوسطی

1. Bertrand Arthur William Russell
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مهـم مباحـث جملـه ازنمایـد عملشدهکنترلتاکردتربیتراآنبایستیچگونهاینکهبحث
.  است

ریخـت، دوربـه راآنزشتیوقبحوگذاشتآزادبایدراجنسیغریزهاستمعتقدراسل
بـین ازهـا انسانمیاندرآنولعوحرصوتشنگیتاشودتلقیعاديامریکامراینبایستی
بـه مقالهاینردکهکندمیهائیتوصیهزمینهایندرهاانسانتربیتخصوصدراینروازبرود،

.  پرداختخواهیمآن
ایـن امااستقبلقرننیمازبیشبهمربوطچندهر) 1970-1872(راسلبرترانددیدگاه

نقـد وتوجـه مـورد تواندمینیزاکنونهماینرواز. باشدمیغربرفتاريمبناياکنونهمنظر
.  گیردقرارجدي

واخـالق درویـژه بهاست،رفتهغربکهراهیهمانازاگرکنندمیفکرماجوانانگاهی
چگونه. گرددمیحفظمانانسانیکرامتوشودمیحلمشکالتمانبرویم،ما نیزجنسیتربیت
دینیاعتقاداتریختندوروجنسیاخالقواعتقاداتدرباريوبندبیوالقیديباداردامکان

. آمدخواهدراسلزبانازسألهماینبیشترتوضیح. کردخوشبختیاحساسهمباز

تربیتلغويتعریف
افـزایش وزیاديآمدن،باالمعنايبه»ربا. «رفتهتفعیلباببهکهاستربوریشهازتربیت

بـاب بهوقتی. استشدنبزرگوکردنرشدمعنايبهالطفلرباشودگفتهاگربنابرایناست،
. شـود مـی گفتـه ربوةبلندمکانبهاینروازشود،مییافتنرشدوتغذیهمعنايبهرودمیتفعیل
ازاسـت ممکـن افزایشایندارد،ربامعنايشودحاصلشیءدرافزودنیهرگاهترتیببدین
درافـزایش معنـاي بـه روانـی وروحـی جهتازاستممکنوباشدجسمانیوماديجهت
راآنانپروردگارا«)24اسراء(» صغیراًبیانیرکَماارحمهمارب«آیهبنابراین. باشدعلمودانش

باشـد، توانـد میمعنادوهربه»دهقراررحمتموردکردند،تربیتکودکىدرمراآنکهپاسبه
حصـول مراتـب همـه شاملتربیتجهتاینازمعنوي،رشدهموطبیعیرشدمعنايبههم

.  شودمیمعنويچهوديماچهکیفیتیهربافزونیوزیادتیونموورشد
؛283/ 8العـین، ؛ کتاب143اصطالحا،ولغۀالفقهیالقاموس؛421-222ابجديفرهنگ(

غریـب فـى المنیرالمصباح؛4/34الکریم،القرآنکلماتفىالتحقیق؛4/364المحیط،القاموس
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) 304/ 14ب،العر؛ لسان483/ 2اللغه،مقاییس؛ معجم217/ 2للرافعى، الکبیرالشرح

تربیتاصطالحیتعریف
ی، تربیـت : جملـه ازرودمـی کاربهمختلفموارددرتربیتاصطالح خلبـان، تربیـت مربـ

رشـد تربیتازمنظورشود،میدیدهمواردایندرچنانکه... ومتخصصتربیتمدرس،تربیت
کســبویعلمــامــوردرفــردبالنــدگیآنالزمـه کــهاســتتخصصــیوايحرفــهعقالنـی، 

تربیـت کـه صـورتی در. اسـت خاصايوظیفهوشغلشدندارعهدهجهتالزمهايمهارت
تربیـت لفـظ ازشـود، مـی دادهآمـوزش حیوانبهخواصیفنونکهآنجاباشد،حیواناتدرباره

درتربیـت واقـع درکنند،میتربیتراحیوانانسیركدرشودمیگفتهچنانکهشود،میاستفاده
فزونـی ورشـد جهـت ازاگراما. استرفتاردرتغییرایجادوآموزشمعنايبهصخصواین

...  ومرغشتربوقلمون،ماهی،پرورشمثلشود،میاطالقپرورشآنبهباشدجسمانی
آنالزمـه کـه اسـت فـرد رفتاردرنظرموردتغییراتایجادمعنايبهگاهیتربیتبنابراین

ایجـاد تغییـر موجودرفتاردرآنپیدرکهاستعلومیوعاتاطالکردنجایگزینوافزایش
درحتـی نظرموردهايمهارتآموزشیاوتخصصیامورآموزشمعنايبهگاهیوشود،می

بـا رافـرد رفتـار یعنیاست،بررسیقابلبعدهمینازنیزهاانسانوفرزندانتربیت. حیوانات
مطلوبرفتارتادادقرارتأثیرموردتوانمیفتاريرمختلفمهارتهايکسبوالزمآموزشهاي

گفتـه دهـد مـی نشـان جامعـه درخودازناهنجاررفتارهايکهکسیبهاینرواز. بزندسراواز
درگـاهی هارفتاراینکهاستطبیعی.» استنشدهتربیتخوبیاونشدهتربیتاو: «شودمی

وجـود بهسیاستومنزلتدبیراخالق،علومکهاجتماعیحوزهدرگاهیواستفرديحوزه
. آیدمی

ودادن،پـرورش ودادنرشـد یعنـى »تربیت«چون: گویدمیتربیتدربارهمطهريمرحوم
انساندر-ویژگیهاسلسلهیکامروزتعبیربهو-استعدادهاسلسلهیککردنقبولبرمبنىاین

تربیت) 454/ 3آثار،مجموعه. (انسانقعىوااستعدادهاىدادنپرورشیعنى»تربیت..... «است
متناسـب ملکـات بایدهموآموختبایدهمیعنىاست؛الزمهممتناسب،ملکاتایجادیعنى
) 138/ 15همـان، . (درونـى استعدادهاىدادنپرورشیعنىتربیت) 13/668همان،(کردایجاد

ایشـان ) 45/ 22همـان، . (حکمـت وعلـم مقتضاىباموافقنفسانىملکاتایجادیعنىتربیت
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پـرورش جـزء راانسـان دردرندگیخويوحیوانیوانسانیغیراستعدادهايشکوفائیحتی

. نامدمیتربیتراآنوکندمیقلمدادمنفینوعازالبتهها،استعداد
پرواضـح . اسـت تحقققابلهادرانسانکهشودمیتغییراتیهمهشاملتربیتترتیببدین

وهاخوبیکریمقرآنتصریحبههموهستندگوناگوناستعدادهايدارايهمهاانسانکهاست
ور فَأَلْهمهـا : شـمس (استشدهالهامایشانبههابدي هـا فُجـوکـارى بـزه پـس ) 8(هـا تَقْـوا و

آنچه. کردتربیتجانییکیاوفرشتهاوازتوانمیاینرواز) کردالهاماوبهرااشپرهیزکارى
آزمایشـهاي مـورد مستقیمغیریاومستقیمطوربهخودزندگیطولدرانساناینکهاستمهم

خـویش منـافع بـه کـه راکـدام هردارد،اختیاروانتخابقدرتچونوگیردمیقرارمختلف
. گزیندبر میبداندنزدیک

غریزه
وقریحهگاهیوتیارياخغیرامریکوسرشتوعادتطبیعت،معنايبهلغتدرغریزه

؛640ابجـدي، فرهنـگ . (اسـت شـده معنـا باشـد وبـد خوباینکهازاعمشیءاصلگاهییا
) 2/295المحـیط، القاموس؛2/90المنیر،المصباح؛5/387العرب،لسان؛259الفقهی،القاموس
تاسـ بـرده بکـار متـرادف لغـت دورادوآنودانسـته همسـان راغریـزه وطبیعتمالصدرا

). 3/62الکریم،القرآنتفسیرالغریزه،والطباعانتقالبحسب(
چنـین آنتعریـف دوکـه اسـت شدهمطرحآنبرايگوناگونیمعانیاصطالحیجهتاز
:  است
بـه واسـت مشـترك نوعیکافرادتمامیبینکهوراثتیوخارجیافعالازايمجموعه. 1
. باشدداشتهآنازاهیآگآنفاعلآنکهبیبودهوابستهخاصیهدف
المعجمآزاد،ترجمه(کندمیتأمینراحیواناتموجودیتوزندگیوحیاتامورآنچه. 2

).  127-2/128الفلسفی،
مثل،تولیدونموورشدتغذیه،: ازعبارتندکههستندویژگیچنددارايحیواناتاینبنابر

ازکهاستحیوانینیزانساناینکهبهوجهتبااست،ضروريوالزمهاآنبقايجهتاموراین
. اوستمختصکهامورياضافهبهبودهداراراامورهمیننیزاواست،برخوردارايویژهفصل

ثروتکسبهمچونموارديونسلبقايومثلتولیدنمو،ورشدپوشاك،خوراك،بنابراین،
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درکـه جهـت ایـن ازحیـوان بـا سـان انالبته. آیدمیبشمارطبیعیامریکانساندرشهرتو
وانسـان درجنسـی غریـزه . اسـت متفـاوت شناسدنمیحديخودبرايفوقمواردازهریک
. داردعهدهبررااوبقايومثلتولیدوظیفهحیوان

جنسیغریزه
همـان قـدرت ایـن . اسـت فراوانیقدرتدارايجنسیغریزهاستمعتقدمطهريمرحوم

وغـزل ازبشـر چـرا . شـود مـی منتهـی } گذاشتن{هابیابانبهسروجنونوعشقبهکهاست
. هسـت افـراد همـه درجنـون اینمایهاینکهجهتبهبرد؟مىلذتدیگرانعشقىسرگذشت

)  3/193مطهري،استادهايیادداشت. (داردزنکهندارندقدرتىچنینمقامونانهرگز
بـه راانسـان انـدوزي ثـروت وریاستوطلبیتشهرآشامیدن،وخوردنغرایزبنابراین

بعـد واسـت جنسیغریزهانساندرابتداآنمنشأکهعشقاماکشاند،نمیسرگشتگیوجنون
. کشاندمیآوارگیوگرويصحرابهراانسانکند،میمتوجهخداوندبهافرادازبرخیدر

)  7حافظ،دیوان(راماايدادهوتبیابانوبکوهسرکهرا/رعناغزالآنبگوبلطفصبا
ايویـژه اهمیـت ازکـه اسـت انسـان درخداداديوطبیعیامرجنسیغریزهترتیببدین
سـر پشـت رافراوانـی هـاي نشـیب وفـراز کنونتاابتداازآدمبنیحیات. باشدمیبرخوردار

ایـن تربیـت بنـابراین . ندیـد پـائی ردغریـزه اینازتواننمیايدورههیچدرامااستگذاشته
. داردخاصیاهمیتغریزه

) غرایـز (آندرتفـریط وافـراط شودمیباعثانساندرفطرتوغریزهخوردنگرهشاید
دوایـن انسـان اگرکهطوريبهاستغریزيامرآشامیدنوخوردنمثالعنوانبهآید،بوجود

پرخـوري ومتنـوع غذاهايتهیهوهانوشیدنیانواعاماگردد،میمختلحیاتشباشدنداشتهرا
نامتنـاهی امرسويبهراانسانکهویژگیآناست،فطريامریکبلکهنیست،غریزيامریک

درهـا انسـان اینصورتدردهد،قرارالشعاعتحتراغریزيامورشودمیباعثدهدمیسوق
. گیرندمیقراراعتدالوتفریطافراط،حالتسه

جنسیتربیت
واقعدرچیست؟اصطالحاینازمنظورواست؛معنائیچهبهجنسیتربیتدیدبایدلحا
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بـه جنسـی اخـالق . اسـت تعریفقابلفردياخالقواسالمیاخالقحوزهدرجنسیتربیت
انسـانی هـر جنسـی امـور درخواسـت موردمسائلخصوصدرکهاستايویژهرفتارمعناي
ایـن شکوفائیوکنترلجهتالزمآموزشهايارائهمعنايهبزاویهاینازجنسیتربیتواست

اگـر کـه اسـت امـوري تـرین مهمازجنسیامورکهآنجاازو. استهاانسانازیکهردرامر
ازرا،جامعـه هـم وکشـد مـی تبـاهی بهرافردهمنیایددرکنترلتحتونشودتربیتخوب
جنسـی غریـزه کـه استتوجهقابلنکتهاین.استبرخوردارايویژهوخاصاهمیتازاینرو

. دارداساسـی تفاوتهايحیوانباانسانچنانکهاستمتفاوتکاملطوربهحیواناتباانساندر
اختیـار دروکنـد مـی بنـدي دسـته راخویشتجاربوکردهآوريجمعراخودآگاهیانسان

بـرایش حديهیچاست،شدهمیدهداودرالهیروحازچوننیزدهد،میقراربعديانسانهاي
دنیـا بـه بالفعلحیوانیهرمطهريشهیدگفتهبهکهحیواناتخالفبراونیست،تعریفقابل
اینتواندمیکهاستگوناگوناستعدادهايدارايانسانواقعدراست،بالقوهانساناماآید،می

درجنسـی امـور . شناسـد نمـی خـود بـراي حـدي هـیچ وببردپیشنهایتبیتاراهااستعداد
آنوقتـی آن،کیفیتهمواستمشخصآنکمیتهماست،خاصزمانبهمحدودحیوانات

وتعدیـد قابـل آنکمیتنهانساندراماندارد،خواهیزیادهحیوانگردد،میاجراخاصحد
. نیسترپذیقانعهرگزانسانکهاستاینروازاست،کنترلقابلآنکیفیتنهواستشمارش

وجـود . باشـد مـی ... وتجمـالت ریاسـتی، مـالی، هـاي زمینـه همـه درقناعتعدمویژگیاین
.  استجنسیبعددرانسانناپذیرسیريعدمازنشانانساندربازيجنسهموهاحرمسرا

گانهسههايدیدگاه
محدویتوسرکوب–1

حکمـت نیسـت، درسـت اسـت الهـی موهبتیکاینکهبهتوجهباجنسیغریزهسرکوب
آنبـا هـم وشـود مندبهرهوببردلذتآنازهمتااستدادهقرارانساندرراغریزهاینالهی
.  کردکنریشهکاملطوربهراآننبایدبنابراینبخشد؛استمرارراخویشنسل

کـه شـود ایجادمصونیتىانساندروندرشودمىباعثنفستزکیه. درونىمصونیتایجاد
اىگوشـه بهرااواجتماعىهاىمهلکهوبسیارخطاهاىوجودونهراسد،اجتماعدرزندگىزا

میـان درکـه کسـى واسـت فراوانتبهکارىوفسادهاىزمینهانسانىاجتماعدرکهچرا. نراند
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دوربـراى . شـود مـى روبـرو هاتبهکاريوهافساداقساموانواعباروزهربرد،مىبسراجتماع
. استالزمنفستزکیههااینهمهازماندنمصونونشد

گنـاه وخطـا درافتـادن ازاطمینـانى اسـت، نکردهپاكوتزکیهراخویشنفسکهکسى
ونیفتـد گنـاه درتـا کنـد منـزوى راخـود وکردهفراراجتماعازکندمىسعىاینبنابرندارد،

: کندمىحکایتگلستاندرزیباچهسعدى. نزندسراوازخطائى
غارىبهدنیاازکردهقناعتکوهسارى/اندردیدمبزرگى

برگشائىدلازبندبارىکهنیائى؟/اندرشهربهگفتمچرا
) 103کلیات،(بلغزندپیالنشدبسیارگلچونغزند/پریرویانآنجابگفت

مسـأله کـردن پاكواستبردنبدرخویشگلیمتنهامشکالتازفرارکهاستپرواضح
وحفـظ هـا لغزشازراخودانسانلغزندهمحیطدرکهاستایندرهنر. آننمودنحلبجاى

. کندنگهدارى
)  استمقالهاینموضوعکهراسلدیدگاه(رهائیوآزادي–2
جنسیغریزهمتعادلارضايوکنترل–3

رسدمیاثباتبهدیگردیدگاهدوپذیرشعدمبهتوجهبادیدگاهاین
:پردازیممیآنو نقددومدیدگاهطرحبهاکنون

اخالق تابو
اخـالق ازبزرگـی قسـمت : پرسدمیکه1راسل در بخش اخالق تابو در پاسخ سؤال وایت

روشجنسـی روابطدرخواهندمیکهمردمیبهشمااکنون... شود،میجنسیروابطشاملتابو

فلسـفه، موضوعاتشاملکهمصاحبهتمامیودادانجاموایتآقايبالندنتلویزیوندرايمصاحبهمیالدي1959سالدرراسلبرتراند-1
تعصـب، درغلوومداراخصیت،شنقشناسیونالیسم،خوشبختی،قدرت،تابو،اخالقداري،سرمایهوکمونیسمطلبیصلحوجنگمذهب،

. شدچاپSpeaks His MindBertrand Russel: عنوانباکتابیدرشوندمیموضوعدوازدهمجموعدرکهبشرآیندههیدرژنی،بمب
. رسـید چاپبهکبیرامیرانتشاراتسوياز1342فروردیندرعباسیاهللاروحتوسط.» شناسممیمنکهجهانی«عنوانباایراندرکتاباین

کتابخانهسويازابتداواستکردهبررسیونقدراتابو،اخالقومذهبفلسفه،بحثسهدانشجویانبرخیدرخواستپیدرجعفريعالمه
شرکتسويازسپسو»تابواخالقمذهبفلسفهدربارهوایت–راسلبرتراندمصاحبهبررسیوتوضیح«عنوانبا1342سالدرمرتضوي

1364سالدرعنوانهمینباوراسلافکاربرگزیدهنقدوبررسیکتابهمراهبهسپس. رسیددومچاپبه1343ماهآباندرانتشارامیسه
برتراندمصاحبهبررسیوتوضیح«دومکتابذیلرابخشاینعنوانجعفريعالمهمرحوم. رسیدپنجمچاپبهکبیر-امیرانتشاراتسوياز

راسل،افکاربرگزیدهنقدوبررسی(سیاهپوشتقیمحمددکتروپوروکیلالدینحسامآقايمترجمانازایشان. استآورده»وایت–راسل
.استکردهسپاسگزارياندداشتههمکاريمصاحبهترجمهدرکه) 273همان،(امینیآقايو) 1364،11
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مانندراجنسیاخالقمابایستی:... دهدمیپاسخ. دهیدمیاندرزيچهگیرندپیشدرايعاقالنه

زنـد، نمـی کـس هـیچ بـه آسیبیشمااعمالکهبگویمبایدکنیم،رسیدگیدقتبهمسائلسایر
ازبعضـی اینکـه بـراي صـرفاً راآننبایـد شـما ونمـاییم محکومراآنکهنداردوجوددلیلی

. دسازیمحکومداندمیغلطراآنقدیمیتابوهاي
: داردمیاعالمجنسیاخالقدرکلیاصلیکعنوانبهادامهدروي

وجنسـی اخالقاساسمطلباینونه،یاداردضررعملآنآیاکهکنیدتوجهبایدشما«
) 451راسل،افکاربرگزیدهنقدوبررسی.» (دهدمیتشکیلرادیگراخالقهاي
: پرسدمیبالفاصلهوایت

کسـی بـه اینکـه شرطبهمعمولیزنايآیاکرد،ممنوعراناموسهتکایدبگوییدمیشما«
شود؟شناختهممنوعاستالزمنرساندضرر

بـه راجـع اما. استجسمیتجاوزاتسایرمانندناموسهتککهبگویمبایدمطمئنّاً: راسل
ـ دلیلـی شرایطایندرآیاکهببینیدتابگیریدنظردرراشرایطبایدشمازنا وجـود آنضـد رب

همـان، (» .بدانیـد ممنوععمومطوربهشرایطیهرتحتدروهمیشهراآننبایدشماامادارد؟
452 (

بلکـه سـود، نـه رااخالقیعملمبنايکهاستاینراسلازسؤالایندرتوجهقابلنکته
آن،نبـود کسـی متوجـه ضـرري جنسـی رفتاردرکههمین. کندمیاعالمزیانوضررنداشتن

وعملـی چنـین پیامـدهاي کـرد، سـؤال بایـد حال. ندارداجازهبهنیازيواستاخالقیعمل
هـا انسـان نسـل سـالمت دراختاللیهیچواستضرربیهمبازجامعهدرآنیافتنعمومیت

! ندارد؟
موجـود ابزارهـاي بـه توجـه بـا نیزدارشوهرزنانحتیکهداردمیاعالمدیگرجايدراو

پـی درآننقدکهشوندداربچههاآنازآنکهبیدهند،قراردیگراناختیاردرراخودوانندتمی
برد؟نمیبینازرااجدادوآباءونیااندیشهاینآیا. آمدخواهد

جنسیتابويشکستن
منـد بهرهجنسیتابويازنبایدجنسیاخالقبهمربوطمسائلدراستمعتقدجدبهراسل

هابچهاختیاردرعاديصورتبهدیگرموضوعهرمثلراخصوصایندراطالعاتکهبلبود،
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انجـام رامهـم کاردوبایدجنسیانحرافاتمعضلحلجهتاستمعتقدواقعدراو. دادقرار
کـه صـورت ایـن بهجنسیمسائلسازيعاديدیگريوخردسالیسنینازآموزشیکیداد،
جنسـی امـور اینکهتاباشندداشتهراوالدینشانتناسلیاعضايدیدنانتوابتداهمانازهابچه

وي. بـرود بینازهاآنبهنسبتاشتیاقودلربائیآنوشودتبدیلعاديومعمولیامریکبه
: کندمیاعالمصراحتبه

معرفـت ازراکودکـان دارندتوانائیدرکهآنجاتابایدمربیانووالدینمرسوم،شیوهبربنا
همآنازپسودیدندنمیبرهنهراوالدینشانهرگزکودکان. نگهدارندخبربیجنسیمسائلبه

برهنگـی حالـت درراخـود خـواهران یاوبرادرانبودکافیشانخانهاطاقهايتعداداگرتازه
بـر نسخآنازونزنندخودتناسلیآلتبهدستهیچگاهکهشدمیتأکیدهاآنبه. دیدندنمی
بـا همآن»هیسهیس،«کلمهباکردندمیجنسیمسائلخصوصدرکهسؤالیهر. نرانندزبان

تمشـک، بتـه زیرازیاوآوردهلکلکراکودکانگفتندمی. گردیدندمیمواجهآمیزبهتلحنی
). 97اخالق،وزناشوئی(انددرآورده
راغلـط مسیرهايازاطالعاتکسبجلويکاراینکهاستاینآموزشبرايراسلدلیل

تلقـی عـادي عمـل یـک راآنوکـرده جلـوگیري آنبودنتابووبودنممنوعازنیزگیرد،می
در. گـردد مـی تبـدیل معمولیامریکبهوگشتهاندكآنبهتشنگیاحساساینروازکند،می

ازنبایـد کسـی ونیسـت کثیفیوزشتامرجنسیروابطکهکندمیحکمجنسیاخالقواقع
بـودن زشـت بـه توجهبااستمعتقدويالبته. کندگناهوشرماحساسآندربارهگفتنسخن

بـه نقـل (کننـد مـی مـتهم دوروئیونفاقبهراهاآنجهتاینازوبینندمیبچهراوالدینآن
). 98همان،مضمون

کنجکاويروحشودمیباعثجنسیمسائلازپرسشجهتاجازهعدماستمعتقدراسل
خطرنـاکی ومضـر چیـز علمیکنجکاويکهرسدمینتیجهاینبهبرود، طفلبینازهابچهدر

) 101همان،(دادآزاديآنبهنبایدواست
ورودمـی بـین ازاسـت سـالمی کـودك هرطبیعیانگیزهکهدانشجوئیپیترتیببدین«

:  گویدمیسپسوي».دشومیخرفطبیعیغیرومصنوعیطوربهکودكومیردمی
انکـار وشـک جـاي هسـتند مـردان ازترخرفکلیبهزنانکهامراینکنمنمیتصورمن
تعقیـب ازپسـران ازبیشجوانیوخرديدررااینانکهاستاینازناشیمننظربهوباشد،
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). همان(دارندبازمیجنسیدانش

نیـز اخالقیزیانهايمتضمنجنسیانشدممنوعیتموارد،اینبرعالوهاستمعتقدراسل
شـنود مـی تمشـک بتهولکلکدربارهکهراهائیافسانهیابد،درمیبزوديکودكزیراهست

ومـورد یـک دروقتـی وگوینـد مـی دروغاوبـه مادروپدرکهگیردمینتیجهوکندنمیباور
ایـن بـه وگفت،خواهندهممواردسایردرزیاداحتمالبهبگوینددروغموضوعیکيدرباره
). 102همان،(رودمیبینازوالدینمعنويواخالقینفوذترتیب
یـک آنبـه مربـوط نیازهايوجنسیامورکهنداردنکتهاینبهتوجهراسلتعابیر،ایندر

خـود سـوي بـه رااوانـدك انـدك انسـان بـدن درطبیعـی امـور . اسـت طبیعیوغریزيامر
بـه باشـد، کـم بایدکردنسؤالهازمینهایندراگر: گفتتوانمیواقعیطوربهآیا. کشانندمی
پیشـرفتهاي همـه ایـن آیـا ونداریدايزمینههیچدرراکردنسؤالحقشماکهاستمعنااین
ازخاطرهمینبههازنواقعاًآیا. استنشدهانجامراسل،سويازمسائلاینطرحازقبلبشر

! د؟ترنخرفمردان
آیـا . دهـد مـی نظـر وکندمینگاهاینگونهمباحثاینبهراسلکهاستانگیزشگفتبسیار

فـرض دروغگـو راآنـان وانـد بـوده بـدگمان والدینشـان بهنسبتهمهراسلازقبلهايبچه
نسـبت گرفتـه خانوادهغیرازرااطالعاتقبیلاین2کنداند؟آیا خود وي که اعتراف میکردهمی
خالـه ومادربزرگدرموردحتیمسألهاینداند،میدروغگوراآنانوبدگمانمادرشورپدبه
. استطرحقابلنیزوي... ودائیو

ازبسیاريوگرددمیآغازبشرزندگیدومدههازجنسیغریزهچونکهاستآنواقعیت
امـر یـک مچـون هامـر ایـن استشدهتالشآورد،میپیدررااخالقیواجتماعیمشکالت

بـه شـده دادهاطالعـات آن،بـودن زودرسازجلـوگیري جهتوبماندپنهانبایدکهمقدسی
ازبسـیاري آنبـه پـردادن وبـال ومصـنوعی صـورت بهغریزهاینکردنبیدار. برسدحداقل

. هستیمآنشاهدامروزهچنانکهدارد،پیدرراهاناهنجاري
ارضـا چنانچـه دیگرکنجکاويهرمانندجنسینجکاويک: داردمیاعالمصراحتبهراسل

نشـود مبـدل کودکـان خاطراشتغالاسباببهجنسیمسألهاینکهبرايلذا. رودمیبینازشود

گري از این موضوع با من سخن گفت مطلب تماما با یک روح آمیخته به هرزگی من خوب به یاد دارم که وقتی دوازده ساله بودم پسر دی-2
) 203و زشتی همچون موضوعی براي شوخی هاي بد و هرزه بیان می شد. این تجربه معمولی پسران دوره من بود. (در تربیت، 
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-103همـان، (دهـیم قـرار اختیارشـان درخواهندمیکهرااطالعاتیکهاستاینراهبهترین
104 .(

: نویسدمی»تربیتدر«کتابدروي
بـین جنسـی اخـتالف دركبهعالقهصورتبهتولدسومسالدرمعموالنجکاويکحس

بـه کلـی کنجکـاوي ایـن طبیعتنظرازوشودمیشروعکودکانوبالغینبینومردانوزنان
شـود، مییافتیابندمیپرورشمرسومطوربهکهکودکانیدرکهخاصیصفت. رودمیشمار

اسـرار جـزء وکننـد مـی پـرده زیـر درراموضـوع کههارگتربزوبالغینعملبهاستمربوط
کودك. رودمیمیانازشوداقناعهمینکهکنجکاوينیاید،میانبهکاريپنهانوقتیکه. سازندمی
یـا مـادر وپـدر کردتصادفوافتاداتفاقطبیعیطوربهاگرکهکردمجازاولهمانازبایدرا

وهیـاهو جهـت ایـن ازنبایـد ببیند،حالهمانبهراآنانبتوانددبودنبرهنهخواهرشیابرادر
واحساسـات برهنگیمورددرمردمکهبداندنبایدسادهطوربهاوانداخت،راهجنجالوجار

بیناختالفنقدبهکودكکهشدملتفتاستممکن). فهمیدخواهدبعداًالبته(دارندعواطفی
همـین . دادخواهدربطخواهرانشوبرادرانبیناختالفباراآنودیدخواهدرامادروپدر
آندرغالبـاً کهشودمیايگنجهماننداوبرايمطلبشدمعاینهوکشفحداینتاموضوعکه
خاللدربچهاستممکنکهسؤالینوعهرالبتهبود،نخواهدايعالقهبداندیگرواست،باز
همراآنجوابشدمیدادهدیگرمطالبجوابکهطورهمانیدباکامالًآوردپیشمدتاین
)201-200تربیت،در. «(داد

قبیحوزشتعکسهايانتشار
پاسـخ درمستهجنهايعکسانتشارخصوصدرجنسیامورسازيعاديمسیردرراسل

ايیحانـه وقوضـع باهرکسکهراچیزيهراگرکهکنیدمیفکرشما: پرسدمیکهوایتسوال
: دهدمیپاسخداد؟خواهدافزایشزشتامورآنبهرامردمتمایلآیاگردید،منتشرونوشت
منـافی پسـتالهاي کـارت اگرکهبگیریدنظردرمثالً. دادخواهدتقلیلراآنمنيعقیدهبه
سـیر هـا آنازمردمسپسوگیرندمیقراراستقبالمورددومیااولسالدرباشد،مجازاخالق

. کردنخواهدنگاههاآنبهمجدداًکسهیچوشده
:  نویسدمیپاسخاینذیلدرجعفريعالمه

انتشارزیرااست؛مغایرشودمیمشاهدهکهآنچهباگویندمیراسلآقايکهمطلباینالبته
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ـ نسبتمردمعالقهحالاینباداردرواجاستطوالنیسالهاياینکهبانامناسبصور هـا آنهب

کـه کردنـد مـی هابعضیرافکرهمینگذشتهقرندرکهکردفراموشنبایدواست،روزافزون
همدیگرازهاآنسیريباعثشود،دادهتوسعهزنومردصنفدومیانروابطاياندازهتااگر

فعالًکهجاییتاکردهپیداشدیدعالقهبروزروزانتظار،عکسبهکهبینیممیولیشد،خواهد
ندارنـد راجنسیروابطدرافراطازجلوگیريقدرتوجههیچبهاروپائیکشورهايازبعضی

).  365راسل،افکاربرگزیدهنقدوبررسی(
وجنسـی روابـط متنوعانواعتاآوریددرخاكازسر: گفتجعفريعالمهوراسلبهباید
سـیر فضـا همـین درتنهـا کهکاربرانیآماروکنیدمشاهدهاینترنتدرراجنسیجدیداخالق

نسـبت کـه هستنداموراینپیدرآنقدربرخیاینکهوببینیدپردازند،میجستجوبهوکنندمی
رویم؟میکجابهواقعاً. اندشدهمعتادزشتصورتهايمشاهدهبه

: نویسدمیخصوصایندرمطهري
مـردم مـدتى ازپـس بشـود مجـاز عفتمنافىعکسهاىپخشاگر: «گویدمىراسلاینکه

عفتـى بـى نـوع یـک وبالخصـوص عکسیکدرباره»کردنخواهندنگاهوشدخواهندخسته
خـاص نـوع یکازیعنىنیستصادقهاعفتىبىمطلقمورددرولىاست،صادقبالخصوص

بلکـه شـود آنجانشـین عفـاف بـه تمایلکهمعنىبدیننهولىشودمىپیداخستگىعفتىبى
ایـن وکنـد؛ مـى تقاضـا رادیگـر نـوعى وکشـد مىزبانهروحىعطشوآتشکهمعنىدینب

.  نیستشدنىتمامهرگزهاتقاضا
جنسـى مسـائل درروحىعطشکهکندمىاعترافاخالقوزناشویىکتابدرراسلخود

عطـش نـه اسـت جسـمى حرارتیابدمىتسکینارضاءباآنچه. استجسمىحرارتازغیر
بـه شـهوات شـدن ورشعلهسببجنسىمسائلدرآزادىکهکردتوجهبایدنکتهبدین. ىروح

ورومـى حرمسـراهاى صـاحبان درکهآزهایىوحرصنوعازگردد،مىآزوحرصصورت
صـورت بهراتخیلوتغزّلوعشقنیروىحریم،وممنوعیتولى. داریمسراغعربوایرانى

ایـن درتنهـا ودهـد مـى رشـد وکندمىتحریکانسانىوفلطیورقیقوعالىاحساسیک
-19/456آثار،مجموعه. (گرددمىهافلسفهوهاابداعوهاهنرخلقمنشأومبدأکهاستهنگام
457 (

کرد؟بایدچهجنسىغریزهبهدادندرستپاسخبراى
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: نویسدمیايمقدمهذکربامطهريشهیدرواینازنیست،ماقبولموردهاحلراهاین
حـس شـوؤن ازکهآیددر مىآزوحرصصورتبهکهاستآنروحىعطشدیگرنوع
آن. تملـک حـس وجنسـى شـهوت : ناپذیرپایانغریزهدوازاستاىآمیختهویااستتملک
مـا عصـر غیرپولـداران وپولـداران اغلـب دروقـدیم حرمسراهاىصاحباندرکهاستهمان
دیگـرى متوجـه وشـود مـى سـیر یکـى از. داردتنـوع بهتمایلعطشازنوعاین.داردوجود

ازنـوع همـین واسـت دیگـر نفـر هادهبنددردارداختیاردرنفرهادهاینکهعیندر. گرددمى
ایـن . آیـد مـى وجودبهآزاداصطالحبهمعاشرتهاىوهابارىوبندبىزمینهدرکهاستعطش

.  شودمىنامیده»هوس«هکاستعطشازنوع
مجـرا ایـن درمـردى اگر. نیستشدنىارضاءشودمىنامیده»هوس«کهعطشازنوعاین

زیبـا ازپـر باشـد داشـته خسـروپرویز والرشیدهارونحرمسراىنظیرحرمسرایىفرضاًبیفتد،
یـک جهـان نقـاط اقصـى درکـه بشنوداگربازنرسد،نوبتهریکبهباریکسالىکهرویان

اشـتباه . امشـده سـیر دیگـر اسـت بـس گویدنمى. شدخواهدآنطالبهست،دیگرزیباروى
اره نفـس طغیانکهکسانىاندکرده وهـا محرومیـت معلـول تنهـا راشـهوانى احساسـات وامـ
ورشـعله وطغیـان سـبب هامحرومیتکهطورهمان. انددانستههامحرومیتازناشىهاىعقده
آتـش شـدن ورشعلهوطغیانسببنیزمطلقتسلیمواطاعتوپیروىردد،گمىشهواتشدن

. انـد مانـده غافلسکهطرفاینازواندخواندهراسکهطرفآنفرویدامثال. گرددمىشهوات
نکتـه بدینزیادعربىوفارسىادبیاتدر. بودندبردهپىنکتهبدینکاملًاماعارفانوناصحان

.  استشدهاشاره
دى     :گویدمىحکایتیدرعدىس بزرگی را پرسیدم در معنـی ایـن حـدیث کـه أَعـ كود عـ

گرددمیدوستکنیاحسانويباکهرادشمنیآنهربحکم، گفت : 3نَفْسک الَّتی بینَ جنْبیک
.  کندزیادتمخلفتکنیبیشمداراچندانکهکهرانفسمگر

جمادچوبیوفتدبهائمچوخوردوگرخوردن/کمبهآدمىشودخوىفرشته
کلیـات، (مرادیافتچودهدفرمانکهنفسخالفگشت/توامرمطیعبرآرىکههرمراد

123 (

)1/59این کالم از پیامبر (ص) نقل شده است. مجموعۀ ورام ، -3
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حلراه

حاجـت حـد درغریـزه ارضـاء یکـى : اسـت الزمچیزدوغریزهآرامشبراىماعقیدهبه
نفـت چاهمانندطبیعىحوائجلحاظزاانسان. آنتحریکوتهییجازجلوگیرىدیگروطبیعى،

صـورت ایـن در. آوردمـى وجودبهراانفجارخطرآنداخلىگازهاىتجمعوتراکمکهاست
.  کردسیرتواننمىزیادطعمهباهرگزراآتشاینولىدادآتشبهوکردخارجراآنگازباید

فـراهم راغریـزه یجانهموجباتلمسىوبصرىوسمعىمختلفوسائلبهاجتماعاینکه
بـدین هرگـز . شـد نخواهدسرمیکندآرامراشدهدیوانهغریزهارضاء،بابخواهدآنگاهوکند

بـا غریـزه نارضـایى وتالطمواضطراببربلکهکرد،ایجادرضایتوآرامشتواننمىوسیله
شود.مىافزودهآنازناشىجنایاتوروانىعوارضهزاران
بـه نیازمندولىاستصحیحىمطلب»منْهمنعماعلىحریصالْانْسانُ: «یندگومىاینکهاما
آنسـوى بـه هـم وشـود ممنـوع آنازهـم کهورزدمىحرصچیزىبهانسان. استتوضیح
ممنـوع رااوآنگـاه وکننـد بیدارشخصىوجوددرراچیزىتمناىاصطالحبهشود؛تحریک

کمتـر بداننسبتهمولعوحرصشود،عرضهکمتریانشودعرضهاصلًاامرىاگراما. سازند
) 458-461/ 19تصرف،ودخلباهمان،. (بودخواهد

: نداردسازگاريدیگرشنظراتباراسلدیدگاه
نیـز ويدیـد ایـن دراینبنابرکند،میترویجراشکاکیتهایشگفتهدرراسلبرتراند-1
. کردشکباید

بـراي شـما فلسفهعملینتیجه: پرسدمیراسلازوقتیوایتباراسلروفمعمصاحبهدر
پاسـخ چیسـت؟ گیـرد، پـیش درخـود بـراي بایـد راروشـی چـه کـه بداندبخواهدکهکسی

کـه سـازد مـی قـادر رامردمکهاستمفیدطریقبدینمناعتقاديموردفلسفهنوع:... دهدمی
مـن کنند،عملقاطعانهباشند،داشتهایمانعملشانتصحبهمطلقطوربهاینکهبدونبتوانند

هسـتید چنـین شـما اگرباشد،داشتهکاملاطمینانچیزهیچدربارهنبایدکسهیچکنممیفکر
راخودعقایدهمیشهبایدکسیهرلذانیست،اطمینانشایستهچیزهیچزیرااشتباهید؛دریقیناً

بـا کـه باشـد داشـته راآنتوانـایی بایـد فردهرورد،بگینظردرتردیدازمسلمیجزءیکبا
).  328راسل،افکاربرگزیدهنقدوبررسی(کندعملقاطعانهتردیدداشتن

اسـت عمـل درقاطعیتواندیشهدرشکاکیتازبحثکهخودجايدرهرچندکالماین
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کـه بحثیایندراامشود،روشنکاملطوربهآنناسازيوگیردقرارجديبررسیموردباید
ونشـده قائـل ارزشـی ويهاياندیشهبرايراسل،گفتهاینطبقبایدهستیم،آندراکنونهم
مبنـاي هـا اندیشـه اینبینیممیکهاستبارتأسفهرچند. دهیمقرارتردیدمعرضدرراهاآن

.  استشدهجنسیتربیتواخالقخصوصدرپیشرفتهوغربیجوامعاخالقیورفتاري
مطلـب اینيدرباره: پرسدمیبالفاصلهوایتکهاستاینمصاحبهایندرتوجهقابلنکته

باشـند داشـته ایمـان هـا آنبهبایستیکهامورييدربارهکهکنندعادتمردمکهگوییدمیچه
بلـی، : دهدمیپاسخراسلشد؟نخواهدهاآنخاطرپریشانیموجبامراینآیا. نشوندمطمئن

ضـروري اضـطراب مقداريمردمعقالنیپرورشبرايکنممیفکرمن. استچنینالبتهزامرو
اتکـائی نقطـه یکماننداطالعاتاینباشند،داشتهعلمیهايشناسائیحديتااگرولیاست،
).  341همان،(بودخواهدتردیداحساسازناشیهايآشفتگیکاستنبراي
)  هوسرانیازجلوگیريدرمهمعاملدین(ستاکشیخودمانعدینیاعتقادات-2

امیدواريبراعتقاداتومذهبعمیقتأثیرازاشمصاحبهازصلحوجنگبخشدروایت
تصـور آیـا : پرسـد مـی هاسوئديخصوصدرخودکشی،ازجلوگیريدرآننقشوانساندر
انـد زیسـته صـلح درطـوالنی مـدتهاي اینکـه ازهـا، سوئديیعنیاسکاندیناوياهالیکنیدمی

باشند؟خوشبخت
) م1959(کنـون تـا م1814سـال ازسـوئد مردم. استطورهمینکامال: دهدمیپاسخوي

جهـان ممالـک تـرین خوشبختازیکیسوئددارماطالعکهآنجاتاواند،ندیدهراجنگروي
خـاطر کـه امنشـنیده یاندیدهگاههیچوبرندمیرالذتحداکثرزندگیازمردمآنجادر. است

. باشدرنجیدهاندنبودهجنگدراینکهازهاسوئدي
.  استزیادخودکشیآنجادرولی: کندمیسؤالبالفاصلهوایت
کـه کننـد مـی خودکشیدلیلبدانهاسوئديدارد،صحتموضوعاینالبته: گویدمیراسل
سوئدمردمازعدهآن. نیستمذهبودینقیددرچندانسوئدملتندارند،مذهبیمعتقدات

سـوئد درکـه هـم بقیـه وکردنـد مهـاجرت میانـه غربومتحدهایاالتبهداشتندمذهبیکه
). 45-46شناسم،میمنکهجهانی(هستندالمذهبیمردماناندمانده

ازجلـوگیري دررادینیدستوراتومذهبیاعتقاداتاهمیتجوابوسؤالایندردقت
تابوهـائی دینـی دسـتورات ازبرخـی استمعتقدهمبازراسلچطور. دهدمینشانخودکشی
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شوند؟ریختهدوربهبایستیکههستند
شود؟میایجادجنسیآزاديباعشقونیکوروابطچگونه-3

عوامـل شـما عقیـده بـه کـه سـؤال ایـن بهپاسخدروخوشبختیسؤاالتبخشدرراسل
: اسـت تـا چهـار خوشـبختی اصـلی عواملمنعقیدهبه:گویدمیچیست؟خوشبختیاساسی

کـار درموفقیـت ودیگـران بـا حسـنه روابـط حوائج،رفعبرايالزموسایلداشتنتندرستی،
). 86شناسم،میمنکهجهانی(

قـرار سـؤال مـورد است،دیگرانبانیکوروابطازبحثکهسومعاملمورددرسپسوي
گیـرد، قـرار سومدرجهومرتبهدرکههستاینشایستهدیگران،بانیکوروابطآیاکهگیردمی
کـه بگویمبایدکنمقضاوتخودشخصیتجربیاتبراتکاءبابخواهماگرنه،مسلماً: گویدمی

). 88همان،(استخوشبختیعاملدومینالاقلیاوعاملاولیندیگرانباروابط
خیلـی مسألهاین: دهدمیتوضیحدیگراصاشخباروابطواقعیمفهومدربارهسپسراسل

بـه محبـت بـاالخره وفرزنـدان بـه عالقهعشق،دوستی،یعنیاشخاصباروابط. استروشن
). همان(شودمیتلخانسانبرايزندگینباشدحسنهروابطاینکهوقتی. دیگران

وشـق عبـراي آنجـایی تـرویج وجنسـی روابـط گذاشـتن آزادباآیااستاینسؤالحال
چنـد بـراي کهانسانیآیاآمد؟خواهدبوجودفرزندانیآزادروابطازآیاماند؟میباقیدوستی
بگیـرد؟ عهـده بررافرزنديمسؤولیتحاضراستاستکردهپیداارتباطیخوشگذرانیلحظه

فضـاي دردهد؟میرامحبتداشتنودیگرانبهداشتنتعهداجازهاوبهانسانطلبیتنوعآیا
فروشـی تنبهرسمیطوربهیاهاانسانکهاستتفکراتهمینازناشیمااعتقادبهکهنونیک

عشـق ومحبـت ونیکـو روابـط ازتوانمیگیرند،میقرارهافروشگاهتریندرويوپردازندمی
اسـتفاده مـورد کـه یابدمیتنزلحداینبهزنچهومردچهانسانکرامتوقتیگفت؟سخن
وبـود خواهـد تعریـف قابـل چگونـه انسانیارتباطاتگیرد،قرارخویشمقابلطرفجنسی
درآنعواقـب کهلذتیهمآنداشت؟خواهدبردنلذتواستفادهجزمعناییچهنیکوروابط
نمایـان باالست،خودکشیآمارکهسوئددرجملهازغربیکشورهايازبسیاريکنونیجامعه

.  استشده
آناهمیتوعمومیرافکابهتوجه-4

رأيکـه هـاروارد دانشگاهرئیسکردنخطاخصوصدروشخصیتنقشبحثدرراسل
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دردانشگاهرئیسمعتقدیدآیاکهسؤالاینپاسخدرداد،نفسقتلبهمتهمنفردومجرمیتبه
پاسـخ استشدهکاريچنینمرتکبعمومیافکارترسازنفردواینگناهیبیازاطالععین

نشـود، اخـتالل دچـار بشريجامعهنظماینکهبراي: پرسدمیگرمصاحبهسپسدهد،میمثبت
:  گویدمیباشد؟برخوردارآزاديازبایدچهتافردیک

وپایـه یـک عنـوان بـه بایـد راموضوعاینوشودحفظبایداجتماعینظمکهمعتقدممن
دارايوضـروري امکان،حدسرتاتل،قودزديازجامعهنگهداشتناماندر. پذیرفتاساس
... اسـت ضـروري متراکم،جوامعدرویژهبهافرادآزاديساختنمحدود... استزیادياهمیت

)  119همان،(
بـراي بایـد کهمعتقدیدشماآیا: پرسدمیکهبعديسؤالبهپاسخدروادامهدرسپسوي

استممکنملتیکآزاديزیرابلی،:گویدمینمود؟ایجادهمجدیديهايمحدودیتافراد،
) 119همان،... (بکشاندبالهتوولنگاريبهراکار

ازوکنـد میاشارهجامعهدرقتلوهارفتارکردنمحدودبهسوییازکهاستتوجهجالب
کهحالیدر. کندمیاعالمجنسیاخالقجزءراآزادياینوآزادراجنسیروابطدیگرسوي

.  استماندهپنهانراسلدیدازاست،بودهطرفینرضایتواطالعباکهموسیناهايقتل
طریقاینازکهفرزندانیدهیم،رواججامعهدرراجنسیروابطآزادياگراینکهبرعالوه

منضـبط راخـود وکنندایجادجامعهدرراانضباطونظمتوانندمیاندازهچهتاآیندمیدنیابه
انسـان دوهوسـرانی لحظـه یـک نتیجـه کنـد مـی احسـاس کهانسانیبراستی. انندبدقوانینبه
خواهـد آنافـراد وآنجامعـه بـه نسـبت آمیزينفرتوزشتاحساسچهاست،مسئولیتبی

عامـل دومـین یـا اولـین عنـوان بـه راآنراسـل آنچـه ودوسـتی انسانوعواطفآیا. داشت
یابد؟میتحققکندمیمطرحخوشبختی

کند؟میتضمینرابشرآیندهدیدگاهاینآیا–5
هـا درداینازیکیبرد،میرنجزیاديدردهايازبشراینکهوبشرآیندهخصوصدرهمو

دسـت کـاري بـه اگـر . نیسـت امورانجامصحیحمقیاسدركبهقادرانسانکهداندمیاینرا
: پرسدمیوقتی. رودمیپیشبهمچنانهوگیردنمینظردرخودبرايرااعتدالیوحدزندمی
دهـد میپاسخکند؟میدركرااوسطهاخیراالمورمفهومروزيبشرسرانجامکنندمیتصورآیا

ضروریاتازمطلباینفهم. بفهمدرااوسطهاخیراالمورمفهومخودکارهايدربشرامیدوارم
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خـوش دلنامشـخص مـبهم هايگوییپیشبهاینجا،در. باشدمیهمپذیرامکانکلیبهوبوده
ایـن کـه دارمواثـق رجـاء مـن . هسـتند انجیلـی حقـایق دارايبگـویم خواهمنمیکهایمکرده

). 151همان،(یافتنخواهدتحققهاپیشگوئی
دارايموجـود اساسـی اشـکال ونقص: گویدمیبشردردهايتوضیحدروادامهدرراسل

رامسألهاین. استافرادشهواتبدخیمیشناسیروانلعاماینواستشناسیروانریشهیک
در. داشـت اساسـی توجـه موضـوع یـک بهبایدنهاییحددرباالخره. آوردحساببهبایستی
یکخوشبختیدارد،وجودنزدیکبسیارايرابطههاپدیدهوحوادثهمهبینکهکنونیدنیاي

باشـد، منفـور نظـرش دراینکـه ولـو او،همسایهخوشبختیکهشودمیتأمینموقعیفقطفرد
). 152-151همان،(باشدشدهتأمین
! پیمود؟رابشرسعادتراهتوانمیجنسیآزادروابططریقازآیا-6

آینـده دربشـر مثبـت گامهـاي ازاوازکه) بشرآینده(بخشهمینپایانیسؤاالتدروي
توانـد میخودسعادتراهدربشریتکهگامیترینبزرگمنعقیدهبه: گویدمیشودمیسؤال

ایـده کـه کـرد تربیـت طـوري راافـراد باید. بودخواهدتربیتوتعلیممسألهبهبوددربردارد،
منـافع یـا خـانواده یـک رابشـریت همـه کهطوريبهگرددعجینهاآنروحبادوستیانسان

بلکـه ... اخالقیوظیفهیکتنهانهراندیگداشتندوستبفهمندبشرافرادباید... بدانندمشترك
همان،(نمایداتخاذخودسعادتتأمینبرايتواندمیانسانکهاستسیاستیترینمدبرانهخود
152-153  .(

جنسیاموراهمیت-7
ازبزرگـی قسـمت : پرسـد مـی وایتوقتیکهبسهمینمردمبرايجنسیاموراهمیتدر
جنسـی روابـط يدربـاره شـما آثـار ازبزرگـی بخششود،یمجنسیروابطشاملتابواخالق
درايعاقالنـه روشجنسـی روابـط درخواهنـد میکهمردمیبهشمااکنون. استشدهنوشته
: گویدمیدهید؟میاندرزيچهگیرندپیش

ذهنامادارد،اختصاصجنسیروابطبهمنهاينوشتهصدمیکتقریبابگویمبایدمقدمتا
دیگـر هاينوشتهدرصدنهونودبهآنانکهاستجنسیمسائلتاثیرتحتچناندممراکثریت

کـه بشـر تمایـل ازاسـت معقـولی نسـبت درصـد، یککهکنممیفکرمن. ندارندتوجهیمن
دقـت بـه مسـائل سـایر ماننـد راجنسـی اخالقبایستیما. شوددادهموضوعآنبهاختصاص
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آنکهنداردوجوددلیلیزند،نمیکسهیچبهآسیبیشمالاعماکهبگویمبایدکنیم،رسیدگی
محکومغلطراآنقدیمیتابوهايازبعضیاینکهبرايصرفاراآننبایدشماونماییممحکوم
: داردمیاعالمزمینهایندرکلیقاعدهسپسوي. سازید

وجنسـی اخـالق اساسمطلباینونه،یاداردضررعملآنآیاکهکنیدتوجهبایدشما
راسـل، افکارنقدوبررسی؛67شناسم،میمنکهجهانی. (دهدمیتشکیلرادیگرهاياخالق

45 (
: نویسدمیآنابتدايدروجنسیتربیتفصلدر»تربیتدر«کتابدرراسل

بـا مـن کـه استگردیدهمحصورومحدودهاممنوعیتواوهامبابقدريجنسیموضوع
مـرا مبـادي اینجـا تـا کـه خواننـدگانی مباداکهترسممیمن. شوممینزدیکنبدالرزوترس

خواننـدگان شوند،تردیدوشکدچارهاآنبهنسبتگردنددایرهاینمشمولوقتیاندپذیرفته
کـودك بـراي آزاديوبـاکی بـی کـه باشندپذیرفتهآسانیبهکفایتقدربهاستممکنمزبور

اطاعـت وبنـدگی جنسـی مسـائل مورددرکهباشندداشتهمیلنوزهامااست،نیکومطلوب
وصـحیح دارمعقیـده کـه رااصـولی توانمنمیمن. نمایندتحمیلآنانبهراوحشتوصرف
باکهکنممیرامعاملههماندرستجنسیموضوعبامنوسازم،محدوداینطورباشد،درست

) 197تربیت،در(کندمیترکیباربشريخويوخلقکهکردمدیگريمحرکات
شـنا حـال دررودخانهطبیعیجریانخالفراسلکهدهدمینشانهاعبارتایندردقت

آغـاز راآنتردیـد وشـک بـا ابتـدا هماندراینروازدارد،توجهآنبهنیزخودواستکردن
هـاي تفـاوت استستهنتواناستبزرگفرهیختهیککهحالیعیندررسدمینظربه. کندمی

دیگـر اموردرهمچنانکهکند،میفکرجهتاینازدهد،تشخیصدیگرامورباراجنسیامور
اووکـرده دركراکنجکاويحسبایستینیزامرایندردهیم،میپاسخهابچههايپرسشبه
.  سازیمآگاههاواقعیتازرا

دیگراشکاالت
خانوادهشدنپاشیدههماز-1
مقابـل دررامشخصـی بسـیار قضـیه مسـأله اینطرحباجدیداخالق: «استمعتقداسلر

نیسـت ايمسألهدیگرزنانوفاداريودخترانپاکدامنیوعفتاگر: کندمیعنوانقدیماخالق
درتـن آنانحاللبهیاونموداتخاذخانوادهحفاظتبرايرانويهايشیوهبایداینصورتدر
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)  88اخالق،وئیزناشو.» (داد

سـادگی بهدخترانوزناندرراپاکدامنیوعفتفیلسوفیککهاستتأسفبسیجاي
یـک کـه استایننهمگرکند،میمطرحجنسیجدیداخالقعنوانبهرااینوگذاردمیکنار

بهتـر آیـا ! کنـد؟ تربیتاخالقیصحیحمعیارهاياساسبرراهاانسانکندتالشبایدفیلسوف
همسـري تکنظامفراوان،هايمعشوقهپذیرشجايبهوکندتبلیغراقبلیشیوههماننیست

. نمایداعالمراآنمزایايونمایدتبلیغراهمسريچندیا
مـا ازکـه اسـت اینکارطرزاینمشکلحاضرحالدر: «کندمیاعالمبعدسطرچندوي

وسـایل تـأثیر قابلیـت بـه نمایـد میاحتیاطوعقلبهمقرونکهحديآنازبیشکندمیطلب
.»  کنیماعتمادزنانصداقتوبارداريازجلوگیري

زنزوجزنـدگی وکندمیلگدمالراانساندرعشقاستآنپیدراوکهاخالقیبراستی
بـه اوحمایـت مورداخالقدرانسانکهعجبا. آوردمیپائینحیوانیلذاتحدسرتارامردو

.  شودمیختمجنسیلذاتبهچیزهمهوکندمیتنزلخودمرتبهتریننازل
عشقپایان-2

بـه راآنهمیشـه بـراي ودادپایـان راعاشـقی وعشـق پرونـده بایسـتی راسلگفتهطبق
خواهـد میخودبرايرامعشوقعاشق،وداردوجوداختصاصعشقدرزیراسپرد،فراموشی

. شودواردآندرغیريکهدهدنمیاجازهو
دیوانکلیات(گداییبهانهبهنیایددررقیبکهآستانت/برسگانچوسرامفتادهشبهمه
) 206عراقى،

) 886اورنگ،هفت(جاممشکستستمسنگوزکامم/نداددگرانهمچون
کنـد نمـی تفاوتیعشقاینافتد؟میاتفاقیچهبگیرند،انسانازراعشقروزياگربراستی

...  وریاستوپستثروت،وپولزمینی،معشوقخدا،باشد،آنمتعلقچیزيچههک
دیـوان (شـیدائی عاشـق ايمبارکباد شادیتآمد/وصلخوشبويشدهجرانشبحافظ

)  235حافظ،

»بدکردارفیلسوفان«کتاببهنگاهی
درکتـاب ایـن اننویسـندگ . شدترجمه»بدکردارفیلسوفان«عنوانباکتابیگذشتهسالدر
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ایشـان . انـد کردهمطرحراکتابتألیفازهدفاند،فرستادهآنفارسینسخهبرايکهايمقدمه
بداننـد زندگیشـان ورفتاريوضعیتازمتأثررافیلسوفانتفکراتواندیشهتااندنمودهتالش

کنـد، مـی فکـري چهکسیبپرسیماینکهجايبهاوقاتبرخی: گویندمیابتداهماندراینرواز
بهسپسایشان) 7بدکردار،فیلسوفان(کند؟میفکرچیزآنبهاصالًچرابپرسیماستترجالب
ازمتـأثر راآنانآثاروپردازندمی... ونیچهافالطون،همچونفیلسوفانازبرخیکتابهايتحلیل

هـا اندیشهازگزارشیتابکایندر. کنندمیتحلیلودانندمیآنانرفتاريواجتماعیوضعیت
آرتـور روسـو، ژاكژان: اسـت شدهمطرحفیلسوفاناینزندگیحوادثتاریخیسیروآثارو

تـر سارپلژانهایدگر،مارتینویتگنشتاین،لودویگراسل،برتراندنیچه،فریدریششوپنهاور،
بـه کتـاب ازهصـفح 48. اسـت شـده تنظیماندزیستهمیکهزمانیترتیببهکهفوکومیشلو

.  استتوجهیقابلسهمکتاب،ايصفحه300هجمبهتوجهباکهاستیافتهاختصاصراسل
اجتمـاعی وخصوصـی زنـدگی درکنکاشـی بـا کتاباین: استآمدهکتابجلدپشتدر
وذهنـی هـاي چهـارچوب عنـوان بهفیلسوفانآنچهکهدهدمینشانبرجسته،فیلسوفهشت
دارد،هـا آنشخصـیتی وروانـی هـاي پیچیـدگی بهواکنشزیادحدوديتاکنندمیارائهنظري

جـدا وفلسـفه بـه گرایانهذاتنگاهکهاستاینتامسونملوراجرزنایجلاستداللبنابراین،
.  استکنندهگمراهکاريآورنده،پدیدازاثرکردن

: کندآشکارراسلشخصیتدربارهراحقائقیتواندمیکتاباینازهائیگزیده
نگرشهايوهاروندازبسیارياوکهاندمهمدلیلاینبهدقیقاًراسلپسندعامههاينوشته«
بـه » اخالقـی بی«دلیل بهکهکارانیمحافظهوهاکشیش. استکردهبینیپیشهاآندرراآینده

و اخالقـی یاجتمـاع انقـالب یـک دنبـال بهراسل. داشتندحقنظریکازکردند،میحملهاو
وحشـتناك نرخباماکهامروز. استیافتهتحققکنونتااومرگزمانازکهبود) جنسییعنی(

برايخوشایندکمترخودمانینامیک(کثیفبرتیدارمیراثحدوديتاکنیممیزندگیطالق
داشـته معشـوقه بیشـمار وزنچهـار شـرمندگی هیچگونـه بدوناشزندگیدرکههستیم) او
)  138-137بدکردار،فیلسوفان.» (تاس

ازدواج: نویسـد میبودراسلازترجوانسالدووبیستکه«بلکدورا»ازدواجمورددر«
هـر مـا «:نوشتراسل. نبودمعمولچندانزمانآندرکهباشدآزادازدواجیکبودقرارهاآن
یـک ... باشـد داشـته خـوانی هممختصـر هايهوسرانیبعضیبابایدازدواجکردیممیفکردو
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مـن ازغیـر دیگريکسازاواگرکهکردماضافهالزامیمناما... کردیمتهیهمختصريقرارداد
همـان، (».)کردنـد ازدواج1921سـپتامبر 27دردوایـن . (دادخـواهم طالقرااوشودحامله
160 (

ـ نگـاري روزنامـه روزیـک )» کردنـد تأسیسمدرسهیکراسلودورا( بـه تحقیـق رايب
وجودخدابود،گفتهوکردهبازرااصلیدربرهنهکودکیزددروقتیوبودشدهاعزاممدرسه
)  164همان،! «(خدایا: بودزدهفریادنگارروزنامه. ندارد
کـه آنجـا ازوکردمالقاتبودکارگريفعالیککه»راندلروي«با) دورا(اوراهایندر«
کتـاب درراسـل ..... کـرد اوبـا خوابیـدن بهشروعبود،دورااصلیاورهايبازیکیآزادعشق

نبایـد زنامننظربه: «آوردهشدنوشته1929سالدرکه) اخالقوزناشویی(اخالقوازدواج
هـاي نگـرش بـه امـا کنـد نمیتحسینراباريوبندبیکتاباینچندهر.»... باشدطالقدلیل

راازدواجدرونمشـکالت ازدواجازبیـرون روابـط گویـد مـی وکندمیحملهمسیحیجنسی
) 165همان،(».دهدمیکاهش
دانشـگاه درپسـتی پیشـنهاد اوبـه وقتـی ... رسـید پایـان بـه تلخیباآمریکادراواقامت«

اوعلیـه اعتراضـات شودامضااوحکماینکهازقبل... کردقبولسریعدادندراسیتینیویورك
زنقـواره، بـی هـوادار «اینجلويگفتندمعترضانآمریکنکاتولیکمجلهنوشتهبه. شدشروع
ریاضـیات ومنطقتدریسبانتواندتابگیریدرا»اجتماعیباريوبندبیفرومایهوداده،طالق

)  همان(».کندفاسدراماجوانان
دنبـال هنـوز وکردحفظپیريسالهايتا»فلسفیباززن«عنوانبهراخوديوجههراسل«

)  172همان،(».گشتمیآلشایدهزن
لیندسـی سـوزان بـا 1946سـال درعجوالنهاقدامیکدر) دوراخانمازراسلپسر(جان«

گوینـد مـی ... پرستیدمیخدامثلرااووکردمیصدا»دیدي«راراسلکهسوزان... کردازدواج
کـه داردوجودموردایندرمبهمیشواهد. استدادهفریبرااوسالههشتادفیلسوفاینکه
).  173-172همان،(»اندخوابیدههمباهابارهاآن

کـرده ارائـه الرنـس . اچ. ديکـه اسـت همـانی راسلمورددرتحلیلترینعمیقاحتماالً«
دبـر میرنجمشکالتیاززمانآندرکهاوبهاينامهودرآمدراسلبرابردرالرنساما... است

: شکستهمدررااوونوشت
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ضـد ووحشـی شـده باعـث کـه هسـتید شـده سـرکوب تمایالتازپرشمابگویم،ساده
طـور همـان .انـد شدهپنهانجنگضدتبلیغاتمیشپوستدراحساساتاین. شویداجتماعی

خیلـی مـن براي: «استرساندهمنبهداشتهحضورشماهايگردهماییازیکیدرکهزنیکه
. زندمیحرفعشقوصلحمورددرچطورشیطانیيچهرهاینبینممیکهاستعجیبیلیخ

کههستیدپرشیطانیهايسرکوبازقدراین.»... باشدداشتهباورگویدمیآنچهبهنداردامکان
).  181-180همان،(»باشیدشهوترانورحمبیآدمیکازغیرچیزيتوانیدنمی

در) دختـر (کیـت و1921نـوامبر در) پسـر (جـان نامهايبهفرزنددودوراخانمازراسل
. آورددنیابه1923
واردیوانـه کـرد، مـی ارائـه هاییسخنرانیآمریکادر1928سالدرخودشکهدوراسپس«
کنـار مسـأله ایـن باتوانستنمیراسلوشدحاملهگریفینازدورا... شد»بريگریفین«عاشق
کـه راسل. گذاشتنداورويراراسلخانوادگیناموآمددنیابه1930ژوئیهدر»هریت. «بیاید

کتـابی . (کنـد حـذف »دبرتـز «کتابازرااونامتاکردتالشهاسالبودشدهخشمگینسخت
) 166همان،(»)کندمیثبترامهمهايخانوادهيتاریخچهکهاست
درسـت کـه هـایی بدبختیامارسیدپایانبهآرامشدر1970فوریهدومدرراسلزندگی«
کـه اسـکیزوفرنیکش پسرجانبدبخت،سابقهمسردوسرشپشتاو. داشتندادامهبودکرده
یـک وشد،مبتالاسکیزوفرنیبههماوکهسارانامبهدخترنوهیکنیامد،جاسرعقلشهرگز

یـک دراو... گذاشـت جـاي بـه رابود،پدربزرگشکردهعزیززمانیکهلوسینامبهدیگرنوه
»کنـراد «تنها. کشیدآتشبهکارنیشقبرستاندرراخودش1975سالدروحشتناكخودکشی

)  178بدکردار،فیلسوفان(».بگریزداوشومسرنوشتازشدموفقراسلترکوچکپسر

گیرينتیجه
غریزهسرکوبییککهدومواولدیدگاهدوجنسیتربیتدرمختلفهايدیدگاهمیاناز
. گردیـد اعـالم مـردود گذاشـت، مـی آزادکاملطوربهراآندیگريوکردمیدنبالراجنسی

:  استذیلاشکاالتوعواملدارايشد،مطرحراسلسويازکهغریزهاینآزادسازي
ومطـرح رااندیشـه ایـن کند،توجیهراخویشاخالقیغیررفتارهاياینکهبرايراسل. 1
. نموددفاعآنازسختیبهسپس
دیـدگاه ایـن قربانیـان ازیکیاوخودونشدهحلطریقاینازجنسیانحرافاتمشکل. 2
.  است
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ایـن . اسـت کـرده تناقضدچاررااوونداشتههمخوانیويدیگرنظراتبادیدگاهاین. 3

. بخشدمیقوتبیشتررااولنکتهامر
درانسـان بـراي رامتعالیزندگیمعنايوبردهبینازراانساندرونیوابستگیوعشق. 4

. بخشدمیتنزلجنسیهايمنديبهرهحد
سـوي بهرااوبلکهاستنپذیرفتهصورتتنهانهطریقاینازجنسیامورسازيعادي. 5
.  استکشاندهطلبیتنوع

خـود منفییرتأثتحتسخترااجتماعیروابطوبردهبینازراآناستحکاموخانواده. 6
. گرددمیتلقیعاديامرامروزيجامعهدرطالقروایناز. استدادهقرار

.  کردحلراآنبایدبلکهبرد،پناهدیگريمشکالتبهنبایدمشکالتازفراربراي. 7
منـدي بهـره بـا آنشـمردن مقـدس وانساندرجنسیغریزهبهنهادنارجضمناسالم. 8

.  استکردهموافقتپذیرد،میانجامکنترلهمراههکشدههدایتومحدود
جملـه ازايویـژه تربیـت انسـان، رشـد مختلـف سالهايبرايکهدینیمتونبهبایستی. 9

دینیدستوراتوجوبمذکر،ومؤنثارتباطدرمحدودیتتناسلی،اعضايپوششوحجاب
رابشـر يطیبـه حیـات هـا آندقیقاجرايباوکردمراجعهکند،میمطرحتکلیفویژهسناز

وحـق مسـیر درهـا انسـان همـه وداردالهـی رنـگ وبـو کـه شودایجادايجامعهتازدرقم
. دارندبرمیگامشدهخداگونه

.  گیردقرارآدمیطبیعتجزءتاگردد،آغازکودکیاوانهمانازبایدتربیت. 10
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