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مقدمه
در نگاه انديشمندان دينی ،رشد صحیح غريزة جنسی امری مطلوب و شايسته است ،اما با
بررسی متون علمی دينی کمتر مشاهده میشود که تالش و اقدام خانواده و ساير متولیان
در جهت رشد صحیح جنسی ،امری واجب و الزم ازنظر شرعی معرفی شده باشد .شايد
آنچه از آثار تألیفی در مسئلة تربیت جنسی بیشتر دريافت میشود ،اين نكته است که انجام
تربیت جنسی يک فضیلت اخالقی و يک امتیاز تربیتی برای والدين است و درنهايت آن را
يک امر مستحب در روابط والدين و فرزندان قلمداد میکنند ،اما در اين نوشتار ،با رويكرد
فقهی و براساس ادلة قرآنی و روايی اثبات میشود که تربیت جنسی نهفقط امری راجح و
جايز است ،بلكه برای متولیان آن واجب شرعی به شمار میرود .اثبات اين مسئله براساس
دودسته از ادلهای که مربوط بهحكم تربیت به معنای عام آن و ادلهای که مبیّن تربیت
جنسی است ،انجام شده است.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1تربيت جنسی
الف .معنای لغوی :واژة «تربیت» کلمهای عربی از ريشة «ربو» است که به باب تفعیل
رفته است(طباطبايی ،محمد رضا ،1379 ،ص .)171لغتشناسان معنای زيادت و رشد را برای آن
بیان کردهاند .بههمیندلیل در معامله ،کلمه «ربا» را به کار میبرند؛ زيرا بر مال افزوده
میشود(ابنفارس ،بیتا ،ج ،483ص .)2البته برخی ،ريشه تربیت را «ربب» به معنای سوقدادن
و جهتدادن میدانند که به دلیل تسهیل در تلفظ يک حرف حذف و بهجای آن حرف ياء
آمده است(راغب اصفهانی ،بیتا ،ج ،14ص .)340نهايت آنكه میتوان برای معنای لغوی آن زيادت،
افزايش و تورم درونی را برشمرد.
ب .معنای اصطالحی :تعاريف مختلفی برای تربیت برشمردهاند و بهنوعی وجه مشترک
همة آنها هدايت صحیح و کنترل غريزة جنسی است .بهطورمثال برخی الگوبودن بزرگسال را
در تعیین رفتار جنسی کودک ،تربیت جنسی تعريف کردهاند(کرکندال ،1331 ،ص .)3برخی ديگر آن
را عادات و روشهای وابسته به غريزة جنسی دانسته(مطهری ،1389 ،ص )22و برخی آن را
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دراختیار قراردادن اطالعات مختلف در مورد غريزة جنسی بیان کردهاند(فرمهینی فراهانی،1386 ،

ص .)2برخی نیز آن را به راهورسم عفت اسالمی تعريف کردهاند(بهشتی ،1387 ،ص .)320البته ما
بر اين اعتقاديم که تربیت ،اعم از آموزش است و شامل آموزش هم میشود.

 .2وقایه
به نظر میرسد بین معنای لغوی و اصطالحی «وقايه» تفاوتی وجود ندارد .علمای لغت
«وَقَی» را به معنای حفظ و نگهداری آوردهاند و میگويند :وَقَیتُ الشیءَ؛ يعنی آن را نگهداری
کردم(ابناثیر ،بیتا ،ج ،5ص .)217همچنین گفتهاند وِقايَه به معنای حفظ شیء در برابر چیزی
است که آن را اذيت میکند و به آن زيان میرساند(راغب اصفهانی1412 ،هـ ،ص.)881

 .3اهل
برخی گفتهاند منظور از اهل ،اهل خانه است و اصل در آن قرابت و نزديكی است و
درجای ديگر آمده است که منظور از اهلِ مرد ،نزديکترين مردم به آن هستند(ابنمنظور،

بیتا ،ج ،1ص .)128برخی ديگر میگويند کالم حق آن است که بگويیم اهلیت ،به محققشدن
اُنس همراه با اختصاص داشتن و تعلق است؛ پس همسر و فرزند و عروس و داماد و نوه،
اهل محسوب میشوند .هرچه اين تعلق و اختصاص افزون شود ،عنوان اهلبودن تقويت
میشود و گاهی ممكن است کسی که بهلحاظ مرتبه نسبت به فرد دورتر از ديگری است،
ازنظر اُنس نزديکتر و اولی ،و جزء اهل محسوب شود(مصطفوی ،1368 ،ج ،1ص.)169

ادلة چيستی حکم تربيت جنسی
براساس ادلة نقلی ،اعمّ از آيات و روايات ،چیستی حكم تربیت جنسی بیان میشود .اين
ادلة نقلی برخی بهطور خاص مرتبط با تربیت جنسی ،و برخی دربارة مطلق تربیت است
که تربیت جنسی در ذيل آن قرار میگیرد.
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دليل اول :آیات قرآن و آرای فقهی
 .1آیة إستيذان
اين آيه ،بهطور مستقیم دربارة تربیت جنسی سخن میگويد و حكمی تربیتی را در اين
زمینه بیان میکند .اثبات موضوع پژوهش از طريق اين آيه مربوط به ادلة خاص تربیت
جنسی است؛ ازاينجهت قوت و اتقان و وضوح آن در اثبات موضوع بیشتر بحث و بررسی
میشود .خداوند در اين آيه میفرمايد« :ای کسانی که ايمان آوردهايد ،بايد بندگان شما و
آنها که هنوز به حد بلوغ نرسیدهاند ،در سه هنگام از شما برای واردشدن به خانه رخصت
طلبند :پیش از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس از تن بیرون میکنید و پس از نماز عشا.
اين سه وقت ،وقت خلوت شماست .در غیر آن سه هنگام ،شما و آنها گناهی مرتكب نشدهايد
اگر بر يكديگر بگذريد .خدا آيات را اينچنین برای شما بیان میکند و خدا دانا و حكیم
است»( 1نور .)58/اين آيه در مورد يكی از آموزههای تربیت جنسی است و بیان میکند کودکانی

که به بلوغ نرسیدهاند ،برای ورود به حريم شخصی والدين ،در سه نوبت از شبانهروز بايد از آنها
اجازه بگیرند تا مبادا صحنه يا حالت خاصی را از والدين ببینند .فقها و مفسران اين آيه را از

جنبههای مختلف بهويژه تبیین محتوا و مخاطبشناسی آيه بررسی کردهاند که با مراجعه به آنها
میتوان در مورد رجحان و وجوبسنجی تربیت جنسی به پاسخ رسید.

وجه استدالل به آیه :واضح است که در اين آيه ،شارع مقدس يک حكم تربیتی ـ جنسی
را بیان میکند و اين حكم هم از نوع وجوب است .حال در استدالل و استناد به اين آيه
میگويیم که فارغ از اينكه خود حكم موجود در اين آيه متوجه والدين يا فرزندان است
بههرحال يک امر تربیتی جنسی را خداوند مطالبه کرده است و قطعاً بر اساس اصول عقايد
و اصول فقه بايد اين حكم از طرف بندگان اطاعت شود .درحقیقت براساس داللت التزامی

 .1یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیسْتَأْذِنْکمُ الَّذِینَ مَلَکتْ أَیمَانُکمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکمْ ثَالَثَ مَََّّاٍ مِنْ قَبِْ ََالَِ الَََّْْْ وَ ِِینَ
تَضَعُونَ ثِیابَکمْ مِنَ الظَّهیََِّ وَ مِنْ بَعْدِ ََالَِ الْعِشَاءِ ثَالَثُ عَوْرَاٍ لَکمْ لَیسَ عَلَیکمْ وَ الَ عَلَیهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیکمْ
بَعْضُکمْ عَلَی بَعْضٍ کذلِک یبَینُ اللَّهُ لَکمُ الْآیاٍِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ َِکیمٌ.
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(بیّن يا غیر بیّن) اين نتیجه به دست میآيد که حكم استیذان برای ورود به حريم شخصی
والدين واجب شرعی است .حال براساس اصول فقه امتثال امر مولی الزم و ضروری است.
الزمة اين امتثال آن است که اين حكم تربیتی جنسی به فرزندان اطالع و آموزش داده شود.
اين اطالعدهی و آموزش ،دقیقاً همان مرتبه و سطحی از تربیت جنسی است .اين اجابت و
امتثال حكم چگونه محقق میشود؟ قاعدتاً تحقق آن با انجام آن ممكن میشود و الزمة
انجام آن توسط انسان آگاهی و معرفت به چنین حكم تربیتی جنسی است و اين آگاهی و
معرفت از طريق تعلیم و تبلیغ و تربیت حاصل میشود .نتیجه آنكه برای تحقق و فعلیت اين
حكم الهی بايد اين مطالبة شارع به انسانها گفته و تعلیم داده شود تا آنها هم با امتثال اين
حكم اهداف و مصالح موجود در اين حكم را تحقق بخشند و از مفاسد ناشی از عدم انجام
آن جلوگیری کنند .باتوجه به آنچه در ادامه نسبت به تبییین آرای فقها در ذيل اين آيه
میآيد ،خواهیم ديد که همگی حكم مهم استیذان برای ورود به حريم شخصی والدين را
واجب شمردهاند اما برخی مخاطب و مكلّف آن را والدين و برخی خود فرزندان نابالغ
دانستهاند .بیان اين نكته مهم است که چه والدين و چه کودکان را مخاطب اين امر تربیتی
بدانیم .بايسته است که والدين و افراد ثالث (مربّیان و کارشناسان تربیتی) اين مسئله تربیتی
را ابتدا خود بیاموزند و سپس آن را به کودکان آموزش دهند و اين همان جواز و وجوب
تربیت جنسی را بیان میکند.
تفسيری مختصر از آیه :در تفسیر آيه بیان شده است که اين آيه متوجه مؤمنان به
خداوند و اقرارکنندگان به رسول او است و به مؤمنان میگويد :به بندگانتان و کنیزانتان
امر کنید که هرگاه میخواهند در مواقع خلوت زناشويی بر شما وارد شوند ،بايد از شما
اجازه بگیرند .همچنین گفته شده است که کسب اجازه بر هر بالغی واجب است و همچنین
بر کودکان بر اساس ظاهر آيه واجب است که در اوقات سهگانه کسب اجازه کنند(طوسی،
بیتا ،ج ،7ص447؛ طبرسی1408 ،هـ ،ج ،7ص241؛ راوندی1405 ،هـ ،ج ،2ص131؛ طباطبايی ،محمد حسین،
 ،1394ج ،15ص.)163

مفسری ديگر میگويد :اين آيه حكم واجب و ثابتی است بر مردان وزنان ،و اين عقیدة
اکثر اهل علم است .خداوند در اين آيه به بندگانش آدابی آموخته است ،به اينصورتکه
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غالمان و کنیزان و کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیدهاند ،بايد در اين اوقات سهگانه ،از اهل
خود(والدين) هنگام ورود بر آنها اجازه بگیرند(قرطبی1405 ،هـ ،ج ،12ص303ـ.)304

به اعتقاد برخی ،اين آيه داللت میکند بر اينكه به کسی که بالغ نشده است امر میشود
به انجام حكمی شرعی و نهی میشود از انجام امری زشت .پس همانا خداوند در اين آيه
کودکان و غالمان را به کسب اجازه در اين اوقات سهگانه امر کرده است .اين امرشدن
کودکان بهجهت تعلیم و عادتکردن و از باب تمرين است .پس با اين روش برای کودک
اين کار (کسب اجازه) راحتتر و با استنكاف کمتری صورت میگیرد(فخر رازی ،1398 ،ج،8
ص417ـ.)418

مخاطب آیه :سؤالی که در مورد اين آيه به ذهن میرسد اين است که در ابتدای آيه
مؤمنان مورد خطاب قرارگرفته اند و در ادامه به شكل صیغه امر غايب غالمان و کودکان
نابالغ مخاطب واقع شدهاند .حال مخاطب امر و تكلیف موجود در آيه چه کسانی هستند؟
در پاسخ به اين سؤال سه احتمال را میتوان تصور کرد:
 .1فقط بردگان و کودکانی که به بلوغ نرسیدهاند ،مخاطب آيه و امر موجود در آن هستند
و هیچ تكلیفی متوجه والدين نیست و تنها برای آنها مستحب است که کودکان خود را به
اجازهگرفتن تعلیم دهند.
 .2مخاطب آيه مؤمنان(والدين) هستند ،اما در صیغه امر(لِیَستأذِنكم) مخاطب غايب يعنی
بردگان و نابالغان هستند و ترکیب اين دو به معنای اين است که بر والدين واجب است که
کودکان و بردگان خود را دستور دهند که در اوقات سهگانه برای ورود اجازه بگیرند.
 .3همانند احتمال پیشین ،مخاطب آيه والدين و مخاطب صیغة امر غايب ،بردگان و
نابالغان هستند ،اما با اين تفاوت که نهتنها بر والدين واجب است که کودکان خود را امر
کنند ،بلكه بر آنها واجب است که در روابط زناشويی خود پنهانکاری کنند و نگذارند که
کودکان اين روابط را درک و مشاهده کنند.
با بررسی آرای فقهی ،اين نتیجه به دست میآيد که هر سه احتمال طرفدارانی دارد ،اما
احتمال سوم يعنی آنكه بر والدين واجب است که برکودکان خود آموزش بدهند که هنگام
ورود به حريم شخصی والدين اجازه بگیرند و همچنین لزوم رعايت پنهانکاری در روابط
زناشويی از جانب خود والدين طرفداران بیشتری دارد.
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آرای فقهی :برخی معتقدند اگرچه مخاطبان اين آيه مكلفان هستند ،اما واضح است که
دستور به اجازه ،متوجه غیرمكلفان است؛ پس اين نتیجه به دست میآيد که کودکان در اين
مورد مكلّف به عدم نگاه به عورت ديگری هستند و اين امر بر آنها واجب است .اين تكلیف
استثنا و تخصیصی برای حديث رفع قلم از کودکان است(نراقی1415 ،هـ ،ج ،2ص.)462

منظوراز حديث رفع قلم از کودک اين حديث از رسول خدا است که میفرمايد :قلم تكلیف
از دوش سه گروه برداشته شده است :از خوابیده تا زمانی که بیدار شود ،از ديوانه تا
زمانی که هشیار شود و از کودک تا آنگاه که به سنّ بلوغ برسد(مغربی1385 ،هـ ،ج ،1ص.)194

در قول فقهی مذکور ،کودک بهطور استثنا مكلف معرفی میشود و تكلیف آن کودک
آموزهای در زمینة تربیت جنسی است .ازآنجاکه تكلیفی بر کودک مترتب شده است ،پس
بايد آن تكلیف انجام شود و الزمة انجام آن آموزش چنین فعلی به کودک است و اين همان
تربیت جنسی است.
الزم به ذکر است که حتی اگر مراد شارع در اين آيه کودک غیرممیّز باشد ،باز هم
تعارضی که در نظر اين فقیه در مورد آية استیذان و حديث رفع قلم به آن اشاره شد ،وجود
خواهد داشت .دلیل اين مسئله آن است که در حديث رفع قلم در نقلی که از امام علی(ع)
بیان شده ،آمده است :عن الصبی حتی یحتلم(حرّ عاملی1409 ،هـ ،ج ،1ص)45؛ يعنی قلم تكلیف از
کودک برداشته شده است تا زمانی که محتلم بشود .کودک پیش از احتالم اعمّ از ممیّز و
غیر ممیّز است؛ ازاينرو حكم تكلیفی بنا بر اين روايت از مطلق کودک برداشته شده است
و در هر صورت با وجود حكم تكلیفی برای کودک در آية استیذان تعارض دارد .نزد فقهايی
ديگر اين مسئله اينطور بیان شده است که همانا امر در اين آيه يا متوجه والدين است و
يا مراد از آن تمرينکردن است و يا از باب آداب و اخالق است(نجفی1404 ،هـ ،ج ،26ص24؛

سُیوری 1425 ،هـ ،ج ،2ص .)242اين بیان به ما میگويد فارغ از اينكه مخاطب والدين يا کودکان
باشند ،حتی درصورتیکه کودک مخاطب آن باشد ،بايد آن را از باب تمرين و آمادگی
تربیتی در نظر گرفت .مسلماً سطحی از تربیت ،تمرين و مقدمهسازی برای انجام تكالیف
اصلی است.
بنابه نظری ديگر ،اين آيه دربارة تحريم نگاه کودک به عورت نیست و تنها مربوط به
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حرمت آگاهی بر بعضی افعال و حاالت است که اطالع بر آنها زشت و ناپسند است(خويی،

1409هـ ،ج ،1ص87؛ حكیم1416 ،هـ ،ج ،14ص .)40در اينجا تصريح به حرامبودن اطالع کودک از
بعضی حاالت و روابط خاص والدين شده و اين حرمت مترتب بر امری تربیتی در امور
جنسی شده است .الزمة اجتناب از ارتكاب اين حرمت و ابتال به آسیبهای آن اقدام به
تربیت و آموزش کودک است.
بر اساس اين آيه میتوان گفت کودکی که میانديشد و عاقل است جايز است که مورد
امر الهی واقع بشود ،برای اينكه در اين آيه امر به کسب اجازه شده است .برخی ديگر نیز
گفتهاند که در اين آيه به اولیا امر شده است تا فرزندان خود را نسبت به اين مسئله(کسب
اجازه) آگاه سازند(راوندی1405 ،هـ ،ج ،2ص .)131اين بیان ،دقیقاً منطبق بر مراد ما يعنی لزوم
تربیت جنسی فرزندان بهدست والدين است .راوندی ابتدا نظر خود را مبنی بر مخاطببودن
کودک بیان میکند و سپس با نقل نظر ديگران بر وجوب آموزش کودکان بهدست والدين
باهدف آموختن حكم استیذان اشاره میکند.
مقدس اردبیلی اعتقاد دارد حكم استیذان به کودکان تعلق دارد و علت چنین حكمی،
رويكرد تربیتی ماهیت آن حكم است؛ البته احتمال ندب و استحباب را هم بعید نمیداند.
ايشان به نقل از طبرسی ،دربارة اين آيه میگويد :کسب اجازه بر هر بالغی واجب است و
بر غیر بالغان در اين اوقات سهگانه واجب است .ايشان در ادامه بیان میکند اين وجوب
استثنايی است بر عدم وجوب تكلیف افراد غیر بالغ ،و اين استثنا يا بهخاطر تأديب و تعلیم
افراد آزاد ،و يا بهخاطر مطلق رجحان از باب ندب و استحباب ،و يا از باب ارشاد و آموزش
معاشرت است .بههرتقدير در اين آيه کودک غیربالغ موردخطاب خداوند قرار گرفته و به
او امر شده است و اين امر از باب امر به امر نیست؛ يعنی ازاينجهت نیست که والدين مورد
امر الهی قرار گرفتهاند و کودکان هم بهموجب امر والدين مامور به چنین آموزة تربیتی
میشوند ،بلكه کودک غیر بالغ خود مامور واقع شده است(مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص.)550
يكی از فقهای معاصر در بحثی مستقل و در ذيل آيه استیذان بیان میکند که الزم است
کودک را از ورود بدون اجازه بر والدين در سه وقت يادشده در آيه منع کرد .ايشان در پاسخ
به اين سؤال که منع و نهی کودکان از انجام چنین امور شرعی مهمی واجب است يا نه ،میگويد:
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نهتنها بر والدين بلكه بر هر مؤمنی واجب است که کودکان را به روشی غیر از زدن ،همچون
وعظ و ارشاد ،از ارتكاب چنین منكراتی منع کند(سیفی1429 ،هـ ،ص .)267در اين نظر ،نهتنها بر
والدين بلكه بر ساير مؤمنان فرض و واجب شده است که از طريق وعظ و ارشاد و راهنمايی
اقدام به منع و دفع کودکان از اين فعل خطرناک جنسی بكنند .اين اقدام از جانب والدين و ساير
مؤمنان دقیقاً سطحی از همان تربیت جنسی است که آن هم به شكل وجوب معرفیشده است.
دلیل اين استدالل آن است که فرآيند تربیت جنسی تنها اقدامات ناظر به اصالح و هدايت بعد از
ارتكاب و ابتال به انحرافات جنسی نیست ،بلكه مجموعه اقدامهايی است که ناظر به مرحلة
پیشگیری و درمان است؛ ازاينرو منع ودفع فرزند به انحاء مختلف ،مؤثرترين رويكرد دينی در
تربیت جنسی است که باعث میشود فرزند را پیش از آلودگی و ارتكاب و ابتال به آسیبهای
جنسی هدايت کرد و در مسیر صحیح حیات جنسی قرار داد.
در نظر ديگر آمده است که در اين آيه غیربالغان در اوقات سهگانه مامور به کسب اجازه
برای ورود شدهاند و در غیرازاين سه وقت وجوبی نیست .لزوم اجازه تنها مربوط به حريم
شخصی والدين و محارم نیست ،بلكه شامل غیرمحارم همچون پسرعمو و دخترعمو و
پسرخاله و دخترخاله و امثال اينها است که معموالً در سنین کودکی بیشتر دور هم
هستند(مكارم شیرازی1425 ،هـ ،ص.)11

جمعبندی :از مجموع آرای تفسیری و فقهی ،اين نكته دريافت میشود که شارع مقدس
بر حكم تربیتی(کسب اجازه برای ورود به حريم شخصی والدين و پنهانکاری در روابط
زناشويی) که در ذيل تربیت جنسی قرار میگیرد ،تأکید کرده است و اين تأکید هم نهتنها
به شكل رجحان يا فضیلت اخالقی ،بلكه بر اساس آرای فقهی مذکور در قالب يک مطالبة
وجوبی از انسانها خواستهشده است که قطعاً بايد اطاعت شود .حال انجام و امتثال آن
قطعاً از طريق توجه و اهتمام والدين و ديگران به امور تربیتی جنسی فرزندان خود است
و اين خود مبین لزوم و اهمیت تربیت جنسی است.

 .2آیة وقایه
در اين بخش آيهای از قرآن مورد استناد قرارگرفته است که ازجمله ادله عام وجوب تربیت
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است؛ اما با توجه به تفسیر موسّع آن نزد مفسران و تبیین فقهی آن نزد فقها بهروشنی
میتوان دريافت که يكی از مصاديق و مراتب اصلی وقايه و نگهداری اهل خود ،همان تربیت
جنسی است؛ تربیتی که باعث عدم گرفتاری خود به انحرافها و ابتالئات اخالقی و جنسی
میشود و درنهايت باعث حفظ و نگهداری اهلبیت خود از آتش جهنم ،که در ذيل آيه آمده
است ،میشود .خداوند در اين آيه میفرمايد« :ای کسانی که ايمان آوردهايد ،خود و خانواده
خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند ،نگه داريد .فرشتگانی درشتگفتار و
سختگیر بر آن آتش موکّلاند .از فرامین الهی نافرمانی نمیکنند و همان میکنند که به آن
مأمور شدهاند»(1تحريم .)6 /بر اساس اين آيه بر همة مؤمنان واجب است که خود و خانواده
خود را که فرزندان هم در شمار آن هستند ،از ارتكاب هر آنچه خداوند وعدة جهنم داده
است ،دور و حفظ کنند.
وجه استدالل به آیه :در اين آيه مؤمنان امر شدهاند که اهلبیت خود را از عذاب جهنم
حفظ و نگهداری کنند .بر اساس آرای فقهی و تفسیری گفتهشده قدر متیقن از کلمه اهل بیشتر،
همسر و فرزندان است؛ اگرچه برخی همانطورکه اشاره شد معنای اهل را به خويشان و
نزديكان توسعه داده و برخی ديگر قائل به توسعه در حكم وقايه شده و آن را بهطور کل
بهعنوان مستندی برای فريضة امربهمعروف و نهیازمنكر بین همة مسلمانان برشمردهاند.
همچنین در آرای فقها ديده شد که برخی فقها تنها والد را بهعنوان مامور اين حفظ و مراقبت
ندانسته بلكه والدين را باهم مخاطب و مامور اين امر مراقبتی دانستهاند ،اما در اين قسمت
تعیین پدر تنها يا والدين باهم مراد و منظور ما نیست ،بلكه محور استدالل بررسی رجحان و
وجوب تربیت جنسی است ،بدونتوجه به اينكه مربی و عامل آن ولی بهتنهايی يا والدين يا
افراد ديگری باشند.
بر اساس همان نظر و تفسیر غالب فقهی در ذيل اين آيه ،بر مؤمنان واجب است که افراد
اهل خود را يعنی همسر و فرزندان(قدر متیقن) را از ارتكاب معاصی و محرمات و ترک
 .1یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنَُْسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِْارَُِ عَلَیْها مَالئِکَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَََّهُمْ وَ
یََْعَلُونَ ما یُؤْمََُّونَ
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اوامر و واجبات الهی برحذر دارد و آنها را از گرفتاری به عذاب جهنم حفظ و نگهداری کند.
آنچه مسلم است بخشی از اين محرمات و واجبات همان افعال و آموزههايی است که در
ذيل مسائل تربیت جنسی ازقبیل پوشش ،نگاه ،بازی جنسی ،خودارضايی و خودنمايی قرار
میگیرد .اين واجبات و محرمات جنسی که بخشی از محتوای آيه است ،بايد برخی انجام
و برخی ترک شود و ازطرفی تحقق اين امر از طريق آگاهیبخشی و تبیین و تعلیم ممكن
است؛ همانطورکه در آرای فقهی گفته شد ،بايد اين امور مهم را والدين به فرزندان آموزش
دهند و اين مسئلة دقیق همان معنای تعلیم و تربیت جنسی است؛ ازاينرو میتوان گفت
براساس آرای فقهی در ذيل اين آيه تعلیم و تربیت جنسی جايز است.
مفهوم وقایه :بنا به نظر علمای لغت وَقَی به معنای حفظ و نگهداری است ،و وَقَیتُ الشیءَ
يعنی آن را نگهداری کردم(ابناثیر ،بیتا ،ج ،5ص217؛ فیومی ،بیتا ،ص .)699وقایَة به معنای حفظ
چیزی است ازآنچه آن را اذيت میکند و به آن زيان میرساند(راغب اصفهانی1412 ،هـ ،ص.)881
مفهوم کلمه اهل :منظور از أهِ يعنی اهل خانه و اصل در آن قرابت و نزديكی است(فیومی،
بیتا ،ص )6و به نقلی ،منظور از اهلِ مرد ،نزديکترين مردم به او هستند(ابنمنظور ،بیتا ،ج،1

ص .)128عالمه مصطفوی میگويد :کالم حق آن است که بگويیم اهلیت به محققشدن اُنس
همراه با اختصاصداشتن و تعلق است .پس همسر ،پسر ،دختر ،عروس ،داماد و نوه همگی
جز اهل محسوب میشوند .هرچه اين تعلق و اختصاص افزون شود ،عنوان اهلبودن تقويت
میشود و گاهی ممكن است کسی به لحاظ مرتبه نسبت به فرد ،دورتر از ديگری باشد ،اما
ازنظر انس نزديکتر و اولی محسوب شود و جزء اهل محسوب شود و گاهی عنوان اهلیت
از کسی که تعلق و توافق و اختصاص با او منتفی شده است ،گرفته میشود ،همانطورکه در
آيه آمده است« :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ»(1هود .)46 ،همچنین ممكن است دايرة
معنايی اهل بر اساس موارد و جايگاههای مختلف وسیعتر يا محدودتر شود(مصطفوی،1368 ،

ج ،1ص .)171بهکاربردن کلمة «أهِ» بهصورت جمع يعنی «أهلین» ،میتواند بر اين مطلب داللت
کند که منظور آيه ،فراتر از خانواده به معنای همسر و فرزندان است و جمیع نزديكان فرد را

 .1این آیه درباره پسَّی است که منسوب به ِضٍَّ نوح بود ،اما خداوند آن پسَّ را اهِ ِضٍَّ نوح ندانست.
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دربرمیگیرد تا وظیفة هر فردی بهصورت حداکثری نسبت به اطرافیانش تعريف شود.
صيغة امر در آیه :فعل استفادهشده در آيه (قوا) است که فعل امر مخاطب است .در
اصول فقه قول اتفاقی و مشهور اصولیان بر اين است که صیغة امر ظهور در وجوب دارد.
حال برخی تنها استعمال صیغة امر بهشرط عدم وجود قرينه برخالف را ظاهر در وجوب
دانستهاند(آخوند خراسانی1409 ،هـ ،ص ،)70و برخی ديگر کاربرد صیغة امر بهضمیمة حكم
عقل را ظاهر در وجوب دانستهاند(نائینی1417 ،هـ ،ج ،1ص137؛ مظفر ،1373 ،ج ،1ص)65؛ بنابراين
فعل امری که در اين آيه استفاده شده است ظهوری قوی در وجوب دارد و ازنظر داللت
لفظی و مقالی استنباط وجوب از اين آيه واضح است.
تفسيری مختصر از آیه :اين آيه به آنها امر میکند که خودشان و اهلشان را از آتش
جهنم حفظ و دور کنند .حفظ کردن خودشان از آتش به اين است که طاعات و اوامر الهی
را انجام بدهند و حفظ و نگهداری اهل خود به اين معنا است که آنها را به طاعات الهی
دعوت ،و بر فعل و انجام اوامر الهی تشويق کنند(طوسی ،بیتا ،ج ،10ص .)50افراد بايد خودشان
و اهلشان را از آتش حفظ و نگهداری کنند و اين امر با صبر بر طاعات الهی و دوری از
گناه نسبت به او و دوری از پیروی از شهوات حاصل میشود .حفظ و نگهداری اهل خود
از آتش تعلیم فرايض دينی و منع آنها از ارتكاب قبايح دينی و تشويق آنها بر انجام کارهای
خیر حاصل میشود(طبرسی1408 ،هـ ،ج ،10ص.)55

در تفسیری ديگر آمده است که در آية «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ»« ،أوالد» هم داخل میشود،
زيرا بخشی از خود است؛ پس بايد حالل و حرام را به آنها ياد داد و آنها را از گناهان دور
کرد و نهايت آنكه بر ما واجب است که دين را به فرزندان خود و اهل خود و همچنین خوبی
و آنچه اوالد را در ادب سرشار میکند ،به آنها آموزش داد(قرطبی1405 ،هـ ،ج ،18ص195ـ196؛
فخر رازی ،1398 ،ج ،10ص.)572

آرای فقهی :گروهی از فقهاء معتقد هستند که بر اساس آية مذکور واجب است که مؤمنان
فرزندان خود را منع کنند از ارتكاب هر آنچه خدا وعدة جهنم برای آن داده است و نیز امر
کنند بر انجام هر آنچه خداوند برای ترک آن ،وعدة جهنم داده است و اين امر ممكن نیست
مگر از راه تربیت کودکان بهطوریکه برای آنها اعتقاد و اخالق صحیح حاصل شود و
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همچنین از راه تعلیم آنها نسبت به اموری که نزد آنها تكلیف است .اين مسئله يعنی تعلیم
و تربیت ضروری دين است و چیزی است که فقها و مفسران در ذيل آيه وقايه به آن اشاره
کردهاند(انصاری و همكاران1429 ،هـ ،ج ،3ص.)295

با توجه به نقل مذکور ،اين گروه بهطور صريح لزوم تربیت فرزند و منع و حظر فرزندان
را از امور حرام و تشويق و سوقدادن آنها به امور مصلح و اخالق نیک تصديق میکنند.
بهطورقطع ،ازجمله امور حرام ،انحرافات جنسی است و ازجمله کارهای صالح ،استعفاف
و دوری از لغزش جنسی است که منع و تشويق بدين امور خود همان تربیت جنسی است.
در رأی فقهی ديگر در ذيل آية موردبحث ،بهصراحت به وجوب هدايت وآگاهسازی
فرزندان توسط والدين در افعال نابههنجار اشاره شده است و میتوان آن را مستندی فقهی
بر وجوب تربیت جنسی دانست .اين آيه داللت بر اين موضوع دارد که بر ولی واجب است
که فرزند را از هرآنچه باعث ضرر فرزند يا ديگران میشود و نیز از هر عملی که میداند
شارع راضی به انجام آن نیست ،منع کند؛ اعمالی چون :زنا ،لواط ،غنا ،خوردنونوشیدن
اعیان نجس و مسكرات(طباطبايی يزدی ،1409 ،ج ،2ص .)614در اين حكم اعمالی همچون زنا و
لواط که همگی از انحرافات جنسی هستند و حتی اموری چون نوشیدن مسكرات که انسان
را به اين سمت سوق میدهند ،اموری ضرررسان و آسیبزا برای کودکان و بالغان شمرده
شده است که والدين ملزم به تحذير و دورکردن فرزندان از اين امور هستند و اين اقدام از
جانب والدين چیزی جز همان تربیت جنسی نیست.
به اعتقاد برخی ديگر ،مراد از محافظت اهل و عیال از آتش آن است که به ايشان آداب
شريعت و احكام الهی را بیاموزند و بر هر کس از مكلّفان از بابت امربهمعروف و نهیازمنكر
که اعظم احكام شريعت حضرت پیغمبر(ص) است ،الزم است که ابتدا اهل و عیال خود را
اگر نادان و جاهل باشند ،به آموختن واجبات و محرمات بهقدر ضرورت ترغیب و امر کند
و بنای تقلید در عبادات و راه تحصیل آنها را برای آنها میسّر کند ،به اين نحو که يا خود
بیاموزد و ايشان را تعلیم کند يا معلمی برای ايشان تعیین کند يا مانند آن ،و پس از آموختن
در انجام آنها سعی کند و ابتدا به موعظه و ارشاد و رفق و مدارا ايشان را بر تحصیل و
انجام آنها ملزم کند و اگر مسامحه کردند باز موعظه و نصیحت کند و اگر يقین کرد که
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رفق و مدارا اثر نمیکند ،به زبان ايشان را برنجاند و اگر فايده نكرد تهديد و تخويف کند و
اگر فايده نبخشید تنبیه جزئی کند ،مثل تنبیهی که اطفال را در تعلیم میکنند(نراقی1422 ،هـ،
ج ،1ص.)223

در تحلیلی ديگر از فقها ،تربیت روح و نفس فرزندان بر والدين فرض و واجب شمرده
شده است و اين وجوب تزکیه نفس فرزند ،آن هم بهطور مطلق بر هر فعلی که فسادزا است،
مترتب است .بخشی از اين پاکی نفس و روان به خودداری از انحرافات جنسی برمیگردد.
دراينباره گفته شده است که هر مسلمانی و بلكه هر انسانی بايد بداند که فرزندانش نزد
او وديعهای از جانب خدا هستند و او نسبت به آنها مسئول هستند و دراينباره محاسبه
میشوند؛ ازاينرو همانطورکه بر والدين نفقة فرزندان و تغذيه و حفظ جسم آنها واجب
است ،پرورش عقول و تصحیح اعتقادات آنها وجهتدهی ذهن آنها به اصولدين و فروعدين
و عادتدادن آنها به عفت و راستگويی واجبتر است(کاشف الغطاء ،بیتا ،ص .)157براساس
آية مذکور بر ولیّ واجب است که اهلش را از آتش نگه دارد و پیش از بلوغ آنان را برای
فرمانبری خدا آماده کند و به خداوند و تعالیم الهی نزديک بكند و برای اين هدف از
روشهای مختلفی همچون تشويق و ترساندن و تأديب و وعدهدادن استفاده کند(صدر،

1403هـ ،ص.)126
آيتاهلل خويی ضمن بیان معنايی از تربیت اسالمی بهوضوح حكم به وجوب آگاهسازی
و هدايت فرزندان و همسران نسبت به حالل و حرام و بهطورخاص بعضی از افعال جنسی
میکند که اين مهم خود تربیت جنسی است .ايشان میگويد براساس آيه وقايه بايد گفت که
بر والدين تربیت اسالمی فرزندان واجب است و اين ،به معنای تشويق و تحريک آنها به
انجام واجبات و ترک محرمات است و برای والدين شايسته است که فرزندان را به عقیده
سالم و مسائل شرعی و ارتباط آموزش دهند و همچنین نسبت به دختران و همسران خود
مراقبت و محافظت کنند که تبرّج و خودنمايی نكنند(خويی1416 ،هـ ،ج ،3ص.)453

فقیهی ديگر از آية وقايه اينطور برداشت میکند که اين آيه بر وجوب امرونهی اهلبیت
و عیال خود در زمینة واجبات و معاصی ،داللت میکند؛ و همچنین بر وجوب تعلیم و
آموزش حرام و حالل الهی نسب به اهلبیت خود داللت میکند(مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص.)420

برخی ديگر معتقدند اين آيه ،بر وجوب شرعی تربیت به دست پدر تصريح میکند .در ذيل
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اين آيه بیان شده است که بر پدر ،تربیت فرزند خود واجب است ،بهطوریکه آن تربیت
باعث اصالح دين و اخالقیات و جسم او بشود .در متون وارد شده است که از سنّ شش ـ
هفت سالگی بازی کودک بايد ترک شود وهمچنین بر پدر الزم است از اين سنین حالل و
حرام و کتاب خدا و احكام دين را بیاموزد(حكیم1415 ،هـ ،ج ،3ص.)62

دليل دوم :روایات و آرای فقهی
سه روايت بهعنوان مستند متون فقهی آورده میشود .دربارة روايت اول ،آرای فقهی
مستقلی که بهطور مستقیم به آن اشاره کند ،ديده نشد؛ اما بخشی از آرای فقهی
بهطورپراکنده در ابواب فقهی گفتهشده است که میتوان با تبارشناسی نوع آن و محتوای
آنها مستندسازی مستقیمی بین روايت آوردهشده و آرای فقهی گفتهشده برقرار کرد؛
ازاينرو در روايت اول اين آرای فقهی بیان میشود و در دو روايت ديگر ،آراء فقهیای که
مستقیم دربارة آنها گفته شده است ،ذکر میشود.

روایت نخست
امام سجاد(ع) میفرمايد« :حقّ فرزندت اين است که بدانی وجود او از توست و خوبیها
و بدیهای او در اين دنیا وابسته به توست؛ و بدانی نسبت به کسی که سرپرستی او را داری
مسئول هستی ،و موظّفی که او را با آداب و اخالق پسنديده ،پرورش دهی و او را به سوی
خداوند بزرگ راهنمايی ،و در اطاعت و بندگی پروردگار ،ياریاش کنی»(ابنبابويه1413 ،هـ ،ج،2
ص.)622

وجه استدالل به روایت اوّل :در اين روايت و آرای فقهی مذکور ،اصل تأديب و تعلیم و
تربیت فرزندان بسیار سفارش شده و نوع و شكل تربیت هم در قالب تربیت الهی و دينی
معرفی شده است؛ يعنی اين روايت و آرای فقهی میگويند بايد فرزندان را نسبت به مسائل
دينی آگاه و آنها را بر اساس همان بايدها و نبايدهای دينی تربیت کرد .ازطرفی بخشی از
بايدها و نبايدهای دينی دربارة امور جنسی و مراقبتهای تربیتی در اين حوزه است ،و
ازطرفديگر ،تربیت بهطورمطلق در روايت و متون فقهی سفارش شده است و شامل تمام
مراتب و انواع تعلیموتربیت دينی میشود؛ ازاينرو بايد گفت تربیت جنسیای که مستفاد از
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آموزههای دينی و منطبق بر ظاهر و روح شريعت باشد ،بخشی از شرايع الهی است و
مورد رضايت و امر شارع مقدس است .در اين روايت ،امام سجاد(ع) نسبت به مطلق تربیت
بیان آمرانهای دارد و تربیت اخالقی و الهی را بر ولی فرض و واجب میداند .در اين رابطه،
چند نظر فقهی نیز که صراحت بیشتری در آنها ديده میشود ،آورده میشود.
آرای فقهی :در تبیینی فقهی ،ضمن ذکر لزوم و شايستگی تربیت فرزند و آراستگی او به
پاکی و عفت از دورة کودکی آمده است هنگامیکه کودک به سنّ تمییز میرسد به طهارت
و نماز و روزه امر میشود و اصول عقائد و هر آنچه از حدود شرعی را نیاز دارد،
میآموزد .پس اگر فرزند در دوران کودکیاش به اين آداب تربیت شود ،پس از بلوغ ،اين
آداب برای او ملكهای استوار میشود و اين اتفاق خیر و شايسته است؛ اما اگر برخالف آن
رشد کند بهطوریکه با بازی و فحش و ناسزا انس بگیرد ،پس هنگامیکه بالغ میشود
دارای نفسی خبیث و طینتی کثیف خواهد بود و بار سنگینی بر دوش والدينش خواهد بود
و از او کارهايی سر میزند که موجب فضاحت و بیآبرويی است .پس بر هر پدر و مادری
واجب است که در تربیت فرزند خود در دوران کودکی کوتاهی نكند(نراقی ،1376 ،ج ،1ص.)271

اين حكم بهوضوح نگاه شريعت را بر لزوم تربیت و پاکسازی فرزندان از خبايث و پلیدیها
ترسیم میکند و همچنین بیان میکند که شارع مقدّس بر شروع تربیت از دورة کودکی
اهتمامی ويژه دارد و نیز شايسته است که پدر فرزندان خود را نسبت به وظايف دينی و
احكام شرعی از حرام و حالل تعلیم و آموزش دهد .اين بیان خود گويای اين مطلب است
که تعلیم فرزندان به امور حالل و حرام که انحرافات و بايستههای جنسی هم ازجملة آنها
است ،امری واجب و الزم است(خويی1416 ،هـ ،ج ،3ص .)264حتی بعید نیست که بگويیم اين
تعلیم و آموزش واجب میشود هنگامیکه فرزندان به خاطر ترک تعلیم والدين خود ،مرتكب
آن حرام و تارک آن واجب میشوند(تبريزی1416 ،هـ ،ج ،3ص.)264

فقیهی ديگر ،با تصريح به وجوب شرعی والدين بر اقدام به تعلیموتربیت بیان میکند:
وظیفة والدين تأديب و تربیت فرزندانشان به اخالق خوب و آداب نیكو است؛ و همچنین بر
تمرين و آمادگی آنها بر عادات موردپسند و انجام نیكیها است؛ و همچنین بر منعکردن
آنها از انجام هر کاری است که به خودشان و به ديگران آسیب میرساند؛ و همچنین بر
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سرپرست کودکان واجب است بهکمالرساندن باطن آنها و میلدادن آنها به سمت هر چیزی
که به صالح و استواری آنها است .زدن کودکان برای اين اهداف عالیه و مقاصد بااهمیت
ظلم بهحساب نمیآيد(گلپايگانی1412 ،هـ ،ج ،2ص.)282

روایت دوم و سوم
ازآنجايیکه وجه استدالل و استناد به روايت دوم و سوم به يکشكل است ،نحوة
استدالل به اين دو روايت باهم بیان ،و سپس آرای فقهی موجود در ذيل آنها تبیین میشود.
امام رضا(ع) میفرمايد« :زن الزم نیست سرش را از پسربچه بپوشاند تا زمانی که آن
پسربچه به سنّ بلوغ برسد»(حر عاملی1409 ،هـ ،ج ،20ص.)229

امام صادق(ع) میفرمايد :هرکس به کودک تازه متولدشدهای مايع مستکننده بنوشاند،
خداوند او را آب جوشان مینوشاند ،اگرچه مورد آمرزش هم قرار بگیرد(حر عاملی1409 ،هـ،
ج ،25ص.)308

وجه استدالل به روایت دوم و سوم :در هر دو روايت يكی از آموزههای مهم تربیتی
جنسی گفته شده است .در يكی حكم مربوط به نگاه و پوشش نسبت به کودکان و در ديگری،
مسئله نوشیدن مسكرات توسط کودکان و نوشاندن آنها توسط افراد ثالث گفتهشده است.
در اينباره چند نكته بايد گفت .1 :ذکر اين احكام و آموزهها از جانب امامان معصوم قطعاً به
قصد اجرا و عمل به آنها گفته شده است .امثال اين بايدهای دينی که رويكرد تربیتی جنسی
دارند با آگاهی مكلفان و مخاطبان صورت میگیرد و اين آگاهی از طريق همان تعلیم و تربیت
حاصل میشود؛  .2در عبارات فقهی ،که در ادامه ذکر خواهد شد ،به اقداماتی تصريح شده
است که همگی ماهیت تعلیم و تربیت دارد؛ يعنی فقیه میگويد که بر ولی يا والدين و يا عموم
مسلمانان واجب و الزم است که از انجام و تحقق فالن نابههنجاری جنسی جلوگیری و
ممانعت کنند؛ مثالً دربارة روايت دوم در متون فقهی گفته میشود که بر ولی واجب است
کودک خود را از نگاه به موی سر زن بیگانه منع کند و در ذيل روايت سوم گفته میشود که
بر والدين و ديگران الزم است که کودک را از خوردن و نوشیدن مسكرات بازدارند .طبیعتاً
اين منع و مراقبت از طريق اقدامات بازدارندة والدين و ديگران صورت میگیرد .اين قبیل
اقدامات نیز همان شیوهها و راهبردهای تربیتی را تشكیل میدهند .بنابراين الزام انجام چنین
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اقدامات تربیتیای در شرع ،خود گواه مسلّمی بر پذيرش و جواز نهاد تعلیموتربیت جنسی
است.
آرای فقهی :آيت اهلل خويی در ذيل پرداختن به احكام موجود در دو روايت فوق که جزء
اعمالی هستند که ماهیت جنسی و شهوانی دارند ،بر تمام مكلفان فرض و واجب میداند که
برای منع فرزندان از انجام اين اعمال جنسی هر اقدامی را انجام بدهند .ايشان در بخشی
از کتاب خود در بررسی اين روايت و روايات مشابه در ذيل آيه قرآن(نور )31 ،بیان میکند
حكم به عدم جواز يا جواز کشف سر در برابر غیربالغ(چه ممیّز ،چه غیر ممیز) مربوط به
غیر موردی است که ما نسبت به مبغوضیت آن مورد نزد شارع علم داريم و میدانیم که
وقوع آن نزد شارع مذموم است؛ بنابراين در اين مورد فرقی ندارد که مرتكب آن بالغ يا
غیربالغ باشد ،مانند زنا و لواط و شرب خمر؛ ازاينرو ،بر مكلفان واجب است که مانع از
تحقّق اين گناه شوند و راه انجام آن را ببندند و مسیر انجام گناه را با گفتار و عمل مسدود
سازند(خويی1418 ،هـ ،ج ،32ص .)71ايشان بهصراحت در مورد عدم فعلیت يک نابههنجاری
جنسی ،حكم به وجوب منع و جلوگیری از آن از طريق سخن يا راهكارهای عملیاتی توسط
تمام مكلفان میکند .اين ادبیات بهروشنی بر وجوب تربیت جنسی داللت میکند؛ چراکه منع
و جلوگیری از ابتال به انحراف جنسی چیزی غیر از تربیت جنسی نیست .بهعبارتديگر در
فرآيند تربیت جنسی اين قبیل اقدامات مذکور از نظرآقای خويی از اهمّ مسائل در اين نوع
از تربیت است.
شیخ انصاری هم ضمن بررسی روايت مذکور در کنار ساير مستندات روايی و قرآنی
بیان میکند که نگاه کودک ممیّز هم به زنان جايز نیست و اکثر اصحاب حكم آن را همانند
بالغ در نظر گرفتهاند ،زيرا در وجود چنین کودکی غلیان شهوت و شوق و تحريک وجود
دارد؛ ازاينرو بر ولی و سرپرست واجب است که از وقوع چنین امری جلوگیری کند و
کودک خود را از نگاهکردن منع کند و همچنین بر زن نامحرم واجب است که خود را در
برابر او بپوشاند(انصاری1415 ،هـ الف ،ص .)60در اين استدالل بر والدين فرض و واجب شده
است که کودک خود را از ديدن آن صحنه و منظره منع و جلوگیری کنند .در حقیقت در اين
نوع انديشه تكلیفی تربیتی آن هم در امور جنسی برای والدين تعريف شده است .اين امر
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صريحاً مثبِت و مبین وجوب تربیت جنسی است.
در رأی فقهی ديگر ،در ذيل حكم مربوط به نوشاندن مسكرات و اعیان نجس به کودکان،
آمده است که اين کار به خاطر ضرررساندن به ديگری مطلقاً حرام است ،هنگامیکه از باب
تسبیب باشد ،حتی اگر هم تسبیبی نباشد الزم و واجب است که کودک را از نوشیدن منع
و ردع کنیم و اين منع و ردع توسط ولی اقتضای واليت او و مسئولیت او است و اين
جلوگیری توسط ديگران اقتضای سیره همیشگی بر آن است(سبزواری1413 ،هـ ،ج ،1ص.)489

ارتباط اين موضوع با تربیت جنسی آن است که فرآيند تربیت جنسی تنها اقدامات ناظر به
اصالح و هدايت بعد از ارتكاب و ابتال به انحرافات جنسی نیست؛ بلكه مجموعه اقدامهايی
است که ناظر به مرحلة پیشگیری و درمان است؛ ازاينرو منع و دفع فرزند به انحاء مختلف،
مؤثرترين رويكرد دينی در تربیت جنسی است که باعث میشود فرزند را پیش از آلودگی
و ارتكاب و ابتال به آسیبهای جنسی هدايت کرد و در مسیر صحیح حیات جنسی قرار
داد.
واضح است که وقتی نوشاندن مسكرات و ساير اعیان نجس به کودک حرام باشد و منع
کودک از نوشیدن مشروبات و خوردن اعیان نجس ،بر والدين و ديگران واجب باشد ،مسلماً
ترک اين کار موجب مفاسد و آسیبهای بسیار خواهد شد و اين امر ما را بر لزوم اين منع
و دفع که خود امری تربیتی است ،رهنمون میسازد.
در آرای فقهای معاصر ،دربارة حكم نوشاندن مسكرات تصريح به لزوم منع و دفع افراد
از چنین کاری شده است .آيت اهلل خويی معتقد است نوشاندن مسكرات و ساير اعیان نجس
به مؤمنان و افرادی که در حكم آنها هستند ،يعنی اطفال ،حرام است و اين حرمت به خاطر
اضرار به غیر است و از موارد تسبیب است .منع کودک و اطالع دادن به او نسبت به حرمت
اين کار بر ولی و سرپرست او واجب است چراکه حفظ و نگهداری کودک بر ولی واجب
است  .از طرفی اگر ضرر ناشی از خوردن مسكر و اعیان نجس موجب هالکت يا مرگ
بشود و يا موردی باشد که شارع اهتمام به عدم وقوع آن دارد ،که اين مورد از اين قبیل
است ،پس بر ساير افراد مسلمان هم الزم و واجب است که کودکان را از خوردن اين موارد
منع کنند(خويی1418 ،هـ ،ج ،2ص.)337
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جمعبندی :در آرای فقهی مذکور که در ذيل احكام مربوط به دو عمل شرب خمر و نگاه
و پوشش کودک که صبغة جنسی دارند ،بیان شده است ،مشاهده میشود که جلوگیری از
انجام يک فعل نابههنجار(شرب خمر و نگاه و پوشش کودک) که خود موجب بسیاری از
آسیبهای مربوط به حوزة تربیت جنسی میشود ،بر والدين و بر ساير افراد فرض و
واجب شده است و حتی برای تبیین اين جلوگیری به طرق و کارکردهايی ازجمله منعودفع
و تشويقوتنبیه اشاره شده است و قطعاً ترسیم و تعريف اين نگاه شريعت از جانب فقها،
خود مبیّن و مؤيد لزوم تربیت جنسی به دست والدين و ساير متولیان است.

دليل سوم :سيره متشرّعه
روية دائم و همیشگی والدين دينمدار و مؤمن بر اين بوده است که خودشان را به
تربیت صحیح فرزندان و نگهداری آنان از آنچه موجب فساد اخالقیشان میشود ،ملزم
بدانند.
در اثبات وجود اين سیره متشرعه ،فقها میگويند :بر ولی الزم است که از کودک خود
در برابر آنچه باعث فساد اخالق يا ضرررسانی به عقائدش میشود ،صیانت و نگهداری
کند؛ چراکه اين صیانت از مهمترين جهات واليت ولی بر فرزند خود است و اين واليت تنها
برای همین مراقبت و صیانت تشريع شده است ،پس قیام و اقدام به آن الزم است و علت
و مقتضی چنین الزامی سیره متشرّعة بهجامانده از گذشته است(سبزواری1413 ،هـ ،ج،2
ص.)130

عالوه بر آن ،در رأيی ديگر آمده است که راهوروش همیشگی افراد ديندار ،بر اين اصل
استوار است که والدين بايد مانع از انحراف و ارتكاب قبايح فرزندان خود شوند و حتی
تأديب و تعزير آنها برعهدة والدين است(نجفی1404 ،هـ ،ج ،21ص388؛ انصاری1415 ،هـ ،ج،1

ص .)256البته درصورتیکه والدين وظايف تربیتی خود را انجام ندهند ،تنها ضمانت اجرايی
اين حكم ،عقاب و کیفر اخروی است .اين نوع ضمانت اجرايی ،اختصاص به اين مسئله
ندارد؛ بلكه در بسیاری از احكام الهی نیز ،همانند غیبت و دروغ و نگاه به نامحرم ،تنها همین
عقاب و ثواب اخروی ضامن اجرای احكام توسط مكلّفان است.
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نكتة ديگر آن است که براساس اطالق بعضی از روايات که در آنها به تعیین حاکم و
مرجعیت فقیه در زمان غیبت برای هدايت و ساماندادن امور مادی و معنوی پرداخته
است(حرّ عاملی1409 ،هـ ،ج ،27ص )140و يا رواياتی که فقیه(حاکم) را با صفاتی همچون :امناء
الَّسول ،ورثة االنبیاء  ،خلیَة الَّسول ،الحْة قبِ االمام ،افضِ الناس بعد النّبی ،خیَّ خلق اهلل بعد االئمة
معرفی کرده است(کلینی1429 ،هـ ،ج ،1ص32؛ فیض کاشانی ،1383 ،ج ،1ص ،)16میتوان بهوضوح
حكومت اسالمی را يكی از متولیان اصلی تربیت جنسی دانست .البته اين نگاه مبتنی بر
خوانش مشهور از واليت فقیه و تشكیل حكومت بهدست فقیه است .حال حاکم
اسالمی(حكومت) میتواند اين وظیفة تربیتی را با تفويض آن به ساير نهادها و ارگانهای
زيرمجموعة خود انجام بدهد؛ ازاينرو حكومت نیز در کنار خانواده ،يكی از متولیان اصلی
تربیت جنسی است .البته اعمال اين مسئولیت و تولیت حاکمیت میتواند از طريق نهادهای
حاکمیتی ،همچون آموزشوپرورش و صداوسیما ،باشد.

ارتباط ادلة مثبت وجوب تربيت جنسی و ادلة لزوم حيا
يكی از مفاهیم اصلی که در گفتمان اخالقی و رفتاری دين اسالم بر آن تأکید بسیاری شده
است ،مسئلة اهتمام به شرم و حیا است .همین موضوع باعث میشود که برخی از افراد
در مقابل گفتمانی که تربیت جنسی را يک ضرورت معرفی میکند ،اين نگرانی و انتقاد را
داشته باشند که فرآيند تربیت جنسی با ادلهای که بر لزوم حیا تأکید دارند منافات داشته
باشد .در حقیقت اين گروه فكر میکنند تربیت جنسی باعث تحريک حس کنجكاوی و آگاهی
فرزندان بر مسائلی میشود که عموماً اين نوع مسائل با کنجكاوی فرزندان میتواند
آسیبزا و خطرآفرين باشد.
در روايات ادله بسیاری بر لزوم حیا تأکید دارد که ازجمله آنها عبارتاند از :پیامبر
اکرم(ص) میفرمايد :حیا ،تمام دين است(ابنبابويه1413 ،هـ ،ج ،4ص .)21امیرالمؤمنین(ع) نیز
میفرمايد :حیا کلید هر خیروبرکتی است(محمدی ریشهری1416 ،هـ ،ج ،1ص .)717در روايتی
ديگر آمده است :حیا ،انسان را از انجام کارهای زشت بازمیدارد(همانجا).

در گستردگی مفهوم حیا خويشتنداری جنسی از بارزترين مصاديق آن به شمار میرود
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و بر اساس روايات میتوان گفت حیا عامل شكلگیری عفت و پاکدامنی در وجود انسان
میشود .امیرالمؤمنین(ع) در همینباره میفرمايد :حیا ،زمینهساز پرورش عفت در وجود
آدمی است(همانجا) و نیز میفرمايد :به میزان رشد حیا در فرد ،پاکدامنی در او افزايش
پیدا میکند(همانجا).

با توجه به اين روايات اين نگرانی و انتقاد مبنی بر تنافی ادلة وجوب تربیت جنسی و
ادلة حیا شايد در ظاهر موجه و منطقی به نظر برسد ،اما با درک ماهیت و حقیقت تربیت
جنسی اين انتقاد پاسخ داده میشود و نگرانی مذکور رفع میشود .بنابراين تعارض واقعی
بین اين دو دسته از ادله وجود ندارد.
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت تربیت جنسی دارای روشمندی و ضابطهمندی خاصی
است .اتفاقاً روش فعلیت و انجام تربیت جنسی در الگوی اسالمی براساس همین مفاهیم
دينی است؛ بنابراين ،اين فرآيند بايد طوری انجام بشود که تهییج و تحريک و آسیبهای
احتمالی آن به فعلیت نرسد .بهدلیل همین نوع نگاه ،در روش تربیت جنسی مسائل مختلفی
بحث و بررسی میشود؛ مسائلی همچون :چگونگی پاسخ به سؤالهای جنسی کودکان،
طبقهبندی مطالب تربیتی براساس سنّ مخاطب ،همجنسبودن مربّی و متربّی ،مالک گزينی
دقیق در انتخاب محتوای تربیت جنسی .تمام اين نوع مراقبتها در تربیت جنسی که در ذيل
روش تربیت جنسی معرفی میشود دقیقاً به خاطر توجه به مفاهیمی همچون لزوم عفت و
حیا است؛ بنابراين تربیت جنسی صحیح در الگوی اسالمی که قاعدهمند است ،توجه زيادی
به عد م تحريک و تهییج و برانگیختگی حس کنجكاوی و جنسی مخاطبان خود دارد.
بخشی از محتوايی که در تربیت جنسی بیان میشود ،تبلیغ و تعريف و آگاهسازی
مفاهیمی همچون خويشتنداری و عفت و حیا است .درواقع يكی از اهداف تربیت جنسی
عفیفکردن افراد و بهتبع آن جامعه است؛ بنابراين با توجه به دو دلیلی که ذکر شد ،نهتنها
تنافی و تعارضی بین ادلة تربیت جنسی و حیا وجود ندارد ،بلكه اين دو در طول همه هستند
و يكی از اهداف اصلی تربیت جنسی ،ترويج عفت و حیا در افراد و درنتیجه سالمسازی
جامعه اسالمی است.
ذکر یک نکته :ارتباط سند  2030با ادلة مثبت وجوب تربيت جنسی :آنچه در اسناد
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بینالمللی همچون سند  2030که بهحق مورد انتقاد بسیاری از مسئوالن و انديشمندان
جامعة ما قرار گرفت ،تفاوت اساسی با مدعای اين نوشتار دارد .آنچه در اين سند مورد
نقد و رد افراد متخصص قرار گرفت ،اصل لزوم تربیت جنسی نبود؛ بلكه روشها و مبانی
و محتوايی بود که کامالً بیگانه از فرهنگ اسالمی و بومی جامعة ما بود .درحقیقت انتقاد
اصلی به محتوا و روش آموزشی بود که در آن سند توافق شده بود .محتوا و روشی که
در الگوی اسالمیِ تربیت جنسی نهتنها موردقبول نیست ،بلكه بسیاری از آن محتوای
موجود در سند بینالمللی از نگاه اسالمی ،از مفاهیم و مسائل ضدتربیتی بوده است؛
بنابراين از نگاه اسالم ،اصل تربیت جنسی ،اصلی موردقبول و الزم است که هدف نهايی
آن سالمت جنسی فرد و خانواده و جامعه است ،اما چگونگی و چیستی اين نوع از تربیت
مسئلة بسیار مهمی است که براساس آموزههای دينی تعريف و تبیین میشود؛ ازاينرو
تنها وجه مشترک نسخههای غربی و غیردينی تربیت جنسی ،با الگوی اسالمی آن ،پذيرش
اصل لزوم و اهمیت اين شاخه از تربیت در جامعه است ،اما در چگونگی و ماهیت آن
تفاوتهای بسیاری بین تربیت جنسی براساس مبانی اسالمی و تربیت جنسی براساس
مبانی غربی است.

یافتههای پژوهش
براساس مستندات قرآنی و روايی که شامل ادلة عام تربیت و ادلة خاص تربیت جنسی بود
و همچنین بررسی متون فقهی که در ذيل اين مستندات آمد ،تربیت جنسی بر متولیان آن،
اعمّ از والدين و غیر آنها واجب شرعی است و روش ما بر کشف اين حكم شرعی احتجاج
و استناد به آرا و تبیینهای فقهی در ذيل مستندات قرآن و روايی است .بهعبارتديگر ورود
به عرصة استنباط از ادله از طريق استفاده از آرای استنباطی و اجتهادی فقها است؛ اما در
ذکر ادلّه و چرايی اين نتیجة دريافتی(وجوب شرعی تربیت جنسی) میتوان به دو نكتة
اصلی که محوريت بیشتری درروش استنباط نگارنده داشت ،اشاره کرد:
 .1در آرای فقهی بهصراحت تعابیری در کالم فقها گفته شده است که داللت بر وجوب
تربیت جنسی دارد؛ بهطورمثال در آرای مذکور چنین عباراتی وجود دارد :بر والدين الزم
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است کودک خود را از فعل جنسی منع کنند ،بر والدين بايسته است که فرزندان خود را از
فساد اخالقی بازدارند ،بر پدر و مادر الزم است که از ايجاد و غلیان شهوت در کودک خود
جلوگیری کنند ،بر والدين الزم است کودک خود را از شرب خمر بازدارند ،بر والدين الزم
است که به کودکان خود بیاموزند تا در اوقات سهگانه ،برای ورود به حريم خصوصی
والدين اجازه بگیرند .تمام اين عبارات و تعابیر موجود در آن ،ازقبیل الزم و بايسته است،
تصريح بر پذيرش تربیت جنسی و وجوب شرعی آن دارد.
 .2بايد از بسیاری از آموزهها و احكام تربیتی جنسی امتثال شود .انجام و تبعیت از
آنها ،از طرفی نیازمند آگاهی و شناخت از آنها است ،و از طرفی ديگر ،اين آگاهی و شناخت
هم قطعاً ازطريق تبیین و تعلیم توسط خانوادهها و کارشناسان و دانشمندان اين حوزه
حاصل میشود؛ بنابراين ،اين تعلیم و تبیین که در ذيل تربیت جنسی قرار میگیرد ،مقدمة
واجبی است برای تحقق آن بايدها و نبايدهای شارع که درزمینة امور جنسی و باهدف
رشد صحیح غريزة جنسی تشريع شدهاند.
 .3در دو آية مورد استناد (آيه وقايه و استیذان) که مبیّن مصداق و مرتبهای از تربیت
جنسی هستند ،صريحاً صیغه امر در لسان شارع استفادهشده است .در آية وقايه صیغه
امر (قوا انَسکم) و در آيه استیذان (لِیستأذنکم) بیان شده است و همانطورکه در متن اصلی
گفتیم بهاتفاق آرای اصولیان صیغة امر ظاهر در وجوب است.
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