
 ٢٣٥١ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 تربیت جنسی
که باید در حوزه مسائل جنسی نسبت به  هاییمراقبتتربیت خانوادگی تربیت جنسی است و  هايساحتیکی از 

 .فرزندان اعمال کرد

و دستورات خاصی که در حوزه  هاتوصیه سپس چیست مسئلهاقتضاي  دیدبر اساس اصول و قواعد عمومی باید 

 .اصل یا روش تربیتی داده شده چیست عنوانبهمسائل جنسی 

 مقام اول: حکم مسئله
که منجر به  است انجام اقداماتی ،کلی بود یک بحث لیدالاز حیث قواعد عامه و  در مقام اول که حکم مسئله

 ،خودش انجام بدهد کهشود می معاصی جنسی ازجملهآلودگی فرزندان به معاصی 

آیا  .به سمت گناه و آلودگی برود شخصشود می یک محور هم ترك اعمالی در مقام تربیت است که موجب

کنند کارهایی می پدر و مادر یا کسانی که در محیط خانه زندگی ؟است و نکته مقابلش واجب است یا نه حرام هااین

  ،م بلوغ بشوددر هنگا هاایند که منجر به آلودگی نانجام بده

 محور اول

محیط و اجتماع به آن  طیشرادهند که موجب شود بچه به خاطر نمی محور دوم این است که کارهایی انجام

 .مبتال بشود هایآلودگ

 :هر یک از این دو محور سه صورت دارد

شود یا حتی کارشناسی می اقداماتی انجام بدهد که اطمینان عرفی یا قطع دارد که به آنجا منجر کهنیامحور اول 

قوا أنفسکم و أهلیکم «بر اساس قطعاً اطمینانی به آنجا منجر بشود  طوربهکارهایی انجام بدهد که  .گویدمی این را
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آید می است که البته این ادله در نوع حکمی که اینجا حرام هااینو بر اساس اعانه بر اثم و بعضی ادله مضاره و  »نارا

 .رد که باید توجه بکنیمدا يکارزهیردقت و 

شود و حرام می منتهی ايهبه یک بچه آلود القاعدهیعلدهد می گوید کاري که پدر و مادر انجاممی دلیل مضاره

 .گوید واجب است که این کار را ترك بکندمی» قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«اما ؛ است

 .کندمی تفاوت پیدا ،د یا وجوبآورمی و لذا نتیجه این ادله یک مقدار در اینکه حکم حرمت

 رسد.نیست که به آنجا می اطمینانی ودهد می صورت دوم این بود که اقداماتی انجام

کند و به شکلی می اول حالت شبه علیت دارد اما در حالت دوم اقتضایی در این است زمینه آن را فراهم در شق

معلوم نیست دلیلی براي حرمت یا وجوب ترك  کهشود می که ظنی است و احتمال عقالئی است منجر به آن امر

 .ترك آن رجحان دارد ومکروه است  گوید آن کار حتماً می داشته باشد ولی ادله

عادي و طبیعی  کهاینصورت سوم  ،حکم رجحانی است يقواحتمالبهپس صورت اول الزام است صورت دوم 

 .احتیاط بکندما حکم رجحانی نداریم مگر اینکه کسی بخواهد  واست 

 جنسی یا هر محرم دیگري در هنگام بلوغ سه قسم هايآلودگیابتالي شخص به  ساززمینهانجام اقدامات  پس

 ؛شودمی

 ؛از حیث اطمینان و اینکه حالت علیت دارد  -

 ؛حالت عقالئی و ظنی است ساززمینهصورت دوم این است که  -

 است. اباحهالزام و رجحان و  مراتببه هااینحکم  وم این است که احتمال ضعیفی دارد؛صورت س  -

 محور دوم

بلکه  دهدنمیرا انجام  جنسی و معصیت هايآلودگیابتالي بچه به  ساززمینهکه او اعمال است محور دوم این 

قرار  شرایطیدر محور دوم بچه در یک  دیگرعبارتبه ؛کندمی را بگیرد ترك هاآلودگیتواند جلوي این می عملی که
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 گفتیم کارهایی را که به آن سمتمی آنجا ؟را بگیرد یا نه آیا باید جلوي اوگرفته که ممکن است به آن سمت برود 

گیرد که اگر می بیب راسگیرد هم تمی سه صورت اول هم مباشرت را و بیبیاًسچه ت برد انجام ندهد چه مباشریاًمی

 رسد گاهی مباشرتمی دهد به آنجامی هی انسان کاري انجامگا ؛شودمی بخواهیم آن را جدا بکنیم شش صورت

دهد که آینده می کاري انجام درهرحالبیب است ولی ست که آورد که این کار را یادش بدهدمی کسی را ولی کندنمی

 .کندمی او را آلوده

 محور سوم

قرار گرفته است که کار او  یطیشرادر  بلکه دهدنمی که سه صورت دارد این است که او کاري انجام يمحور بعد

 ؛سه صورت دارد کهانجامد می به آنجا

 ،کشدمی به آنجا مطمئناً نشیند که می طبیعی با رفقایی طوربهخودش   -1

 ،احتمال عقالئی و ظنی است  -2

شود می حالدرعینو ممکن است نرسد ولی  است به آنجا برسدگیرد که ممکن می قرار شرایطیدر  -3

 این سه صورت متالزم به سه صورت باال است .رسدنمی کرد که انسان مطمئن باشد که آنجا هاییمراقبت

محور اول انجام اقداماتی از  ؛شودمی سه صورت هرکدامپس دو محور داریم که  .شودمی شش صورت که

سه  و ظنیاً یاً و عقالئ قویاً احتماالً  مطمئناً شودمیآلودگی به  منجردیگر که  هايمربیسوي پدر و مادر و 

 خودش یا توسط دیگرانقرار گرفته که  شرایطیدر  کهاینحکمش را گفتیم محور دوم  که احتمال ضعیف

 .ضعیفاً احتماالًو صورت سوم  قویاً احتماالً ،رسد اطمیناناًمی هاآلودگیهنگام بلوغ سرانجام او به آن 

شود ولی می یب دو قسم دارد که شش صورتبیان کردیم که از لحاظ مباشرت و تسب قبل راسه صورت  حکم

این  شود مباشرتاًمی دو صورت گفتیم سه صورت است و اال هر صورتبیب و مباشرتش خیلی فرق ندارد چون تس
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و  ؛کار را بکند یا استاد بگیرد که غنا را یادش بدهد یا عملیات جنسی را تهییج بکند که دو سال دیگر به آنجا بکشد

 .شودمی لذا شش صورت

سه صورت  حکم .الزم بود که اقدام نکند صورت دوم راجح بود صورت سوم مباح است در سه صورت قبل

 .باید معلوم بشود بعدي هم

شود باید می وقتی منکري واقع در بحث کلی منکرات ؟آیا الزم است که ممانعت بکند و بازدارندگی داشته باشد

 طوراینخیلی واضح نیست که در نهی از منکر  و که به آنجا نکشد بسازیم هاییزمینه بایدجلویش را گرفت اما 

 .باشد که دفع بکند نه رفع

 ایندر این سه صورت باید بحث بکنیم که تفاوتش با آنجا  ؟داریم یا نداریم يچنین چیزمقام تربیت  عنوانبهآیا 

قصه کسی چیزي بگوید که  اگر در کلی .است که آنجا خیلی وضوح ندارد ولی اینجا جاي بحث مستقل دارد

اگر کسی آن را  ،کاري بکند که فالنی منکر را مرتکب نشود ، بایدجلوگیري دفع منکر ولو به فاصله پنج سال دیگر

گیرد ولی اگر شامل قبل از بلوغ نشود که بعید است نمی گیرد و پدر و مادر هممی اینجا را هم قاعده کلیبگوید 

 .باشد قبل از بلوغ نیست اگر هم ستدفع منکر واجب نی اوالً ،بشود

یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم «کشد می به آنجا مطمئناً صورت اول از محور دوم این است آنجایی که 

قوا « دایره ،اوسع است اشدایرهاین آیه شریفه ولو اینکه شکلی از نهی از منکر را دارد ولی  .گیردمی این را »نارا

 .امر به معروف و نهی از منکر من وجه است دایرهگفت امر و نهی بکن با می که در روایات »أهلیکم ناراأنفسکم و 

قرار  شرایطیکه بالغ نیست در اي هاست بچ جاهمینشود می یکی از جاهایی که اینجا از ادله نهی از منکر کلی جدا

گوید تو از منکر نمیدر این مسیر قرار گرفته ادله نهی گرفته که ولو اینکه من دخالت نداشتم که به اینجا برسد ولی 

اقدامات تربیتی انجام باید گوید می» قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«باید اقدام بکنی و نگذاري به اینجا بکشد ولی آیه 

گوید به می ال تقربوا الفواحشبدهی البته اقدامات متعارف یعنی موعظه و نصیحت بکند براي اینکه به آنجا نکشد. 

 ،جلوي او را بگیر ال تقربوا الفواحشدهد بگوید می شود نزدیک نشود اما اگر دیگري انجاممی شخصی که مرتکب

گیرد ال تضاره هم می این را »قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«گیرد نمی کند جلوي دیگران گرفتن رامی نهی کهاي هادل
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 گیرد این اضرار معنوي به او است چون اطمینان هم دارد حرام استیم اگر اطالق بگیریم و احتمال را ترجیح بدهیم

که در والمعونه علی طاعته گیرد می گیرد براي اینکه فعل نیست آیه وقایه رانمی ال تضار را .ممانعت واجب است و

 گیرد این را هممی ر اثم هم اگر بگوییم ترك راباعانه  ،گیرد چون بعید نیست الزامی باشدرا می رساله حقوق بود

 گیرد.می

گیرد منتهی ما الزام را از این یکی می این را قطعاً ،و اعانه بر بربه او که مستحبات هم هست احسان اي هالبته ادل

 وقایه است.عمده  محور .فهمیممی دو دلیل

از محور دوم این  ومصورت داین آیه خیلی فراتر از ابواب امر به معروف و نهی از منکر در فضاي تربیتی است 

 طوراینروال عادي اقتضاي این را دارد که به آنجا برسد ولی اینکه انسان مطمئن باشد که  شرایطاست که در این 

وجود این را بگیرد یعنی دلیل الزامی  هااینو  »قوا أنفسکم«باشد نه در اینجا هم بنا بر آنچه تقویت کردیم بعید است 

مصداق این هست  »وضعه موضعا حسنا«این احسان و بر به او است و  .و رجحانی داریم ولی ادله استحبابی ندارد

  .قرار نگیرد هااینکه کاري بکند که در معرض 

 ؛صورت سوم احتمال ضعیف است که دو احتمال دارد

 ؛شودمی مثل صورت دوم که در این صورتضعیف هم احسان و بر است  احتماالتممکن است بگوییم دفع 

 .شودمی مصداق آن نیست مباح و جایز بگوییم عرفاًاگر 

 نتیجه
أو  قویاً  احتماالً یا  شود اطمیناناًمی بیب به گناه یا آلودگی او هنگام بلوغ منجرسعملیاتی که بالمباشره یا بالت پس

او به  شودمی محور دوم ترك کارهایی است که موجب .بیب استسضعیفا هر یک از این سه قسم بالمباشره أو بالت

شق اول در بحث اول و شق دوم در بحث دوم یعنی  مجموعاً  ضعیفاً احتماالًیا  قویاً  احتماالً یا  اًآن سمت برود اطمینان

نوع اطمینان عقالئی وجود دارد  صورت اول و چهارم جایی که اطمینانی وجود دارد آنجا الزام دارد هر جایی که یک

کشد یا در می شیدن یا فیلم نگاه کردن در روال عادي مطمئن است به آنجاچنین لباس پو مثالً که یا نوعاً شخصاً
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این دو جا واجب است اقدام بکند به  درکشد می قرار گرفته که اگر او وارد عملیات تربیتی نشود به آنجا شرایطی

البته کند؛  جلوگیري کنند بایدمی دهند که او را خرابمی اینکه آن عمل را انجام ندهد یا اگر دیگران کاري انجام

شود چه اقدامش به می باالیی داده جایی که احتمال نسبتاًرم واجب است اما صورت دو و پنج صورت اول و چها

مستحب مؤکد است  و شود که دیگران این کار را بکنند این هم مرجح استمی رسد یا ترك اقدامش موجبمی آنجا

و استحبابی دارد که احتماالت ضعیف را دفع بکند  یک نوع رجحانا شش صورت سه ی .که اقدام بکند اما الزام ندارد

احسان و بر و یک مقدار هم مذاق  از قبیلگوییم چنین چیزي از نظر عرفی نیست و مباح بشود. ادله مختلفی بیا 

ن تعالیم آوریم. آیات تفریق مضاجع و خوابیدمی که از ادله بعید به دست هامراقبتشرع بخصوص در امور جنسی و 

 کنیم تفریق در مضاجع که در خواب بسترشان را جدا بکند از مجموع آنها برداشتیمی جدي وجود دارد که بحث

 .کندمی را تأکید هامراقبتشود که این نوع می

 .است بقیه رجحانی است الزامیدو صورت از شش صورت 

 نکات

 .نکاتی را باید در بحث توجه کرد

فراتر از آن است و این  و الزام اینجا منطق بر امر به معروف و نهی از منکر نیست دایرهیکی اینکه  -1

ویژگی فضاي خانه و تربیت است و اال در محیط عام اجتماعی کاري بکند که این بچه ده سال دیگر 

 .معلوم نیست ادله نهی از منکر باشد ولی اینجا معلوم است البته اختالفی است ،مبتال نشود

این است که در سه قسم اخیر که قسم اولش ممانعت و بازدارندگی و جلوگیري است در قسم  ردیگمطلب  -2

الزم است عملیات بازدارندگی را انجام بدهد مشروط به شروطی است که چهارم که اول از بخش دوم بود 

گوییم اینجا می احتمال تأثیري که در امر به معروف و نهی از منکر ؛یکی این است که احتمال تأثیر بدهد

این از قرائن لبیه چسبیده به دلیل شود نمی هست چیز عقالئی است اگر یقین دارد که هر کاري بکند حریف
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است ولی باید احتمال بدهد و لذا اگر احتمال ندهد حکم  اثرگذارالزم نیست اطمینان داشته باشد که است. 

 نیست قسم اول از صورت اخیر است.الزامی در قسم چهار 

ا امر به معروف و نهی از منکر منطبق است ولی شرط دیگري در امر به ب این است که این شرطدیگر  جهت -3

قوا أنفسکم و «اینجا الزم نیست مکلف باشد  ولی معروف و نهی از منکر داریم که باید طرف مکلف باشد

 واید عالم به حکم باشد شرطی در امر به معروف داریم که ب. گیردمی بچه قبل از بلوغ را هم »أهلیکم نارا

سه  .کردیممی در تعلیم هم به آن تمسکو گوید یادش بده می» قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«اینجا نیست خود 

تکلیف یعنی بلوغ و  شرایطاجتماع  ،شود احتمال تأثیرمی شرطی که در امر به معروف و نهی از منکر گفته

 .سومی هم نیست ،نباید مجنون باشد ،اعم از آن است و اولی هست اما بلوغ نیست ،و یکی هم علم او هااین

بنا بر  »قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«گوید می یکی هست چون شرط عقالئی است ولی دو شرط که اطالق ادله

 .شود به تعلیم هم تمسک کرد یادش هم بدهمی اینکه

رد هم در تکالیف هم در سن منتهی فتواي مشهور این نیست. احتمال تشکیک وجود دا هاایندر بحث تکلیف و 

 عنوانبهمحیط را گیرد اما تغییر می اینکه در آینده مصون بماند اینکه محیطش را عوض بکند قطعاً  براي مطلق است

 .بگیرد مقدمه واجب ممکن است

ک صورت هم ی .شودمی ظاهر که قبل از بلوغ انجام بدهد و آثارش بعد از بلوغ بود همه شش صورت در اعمالی

چون موجب گناه و معصیت نیست هیچ حکم الزامی در  ، اینوجود دارد منتهی قبل از بلوغ این است که همین احوال

بابش نیست در حد رجحان است یعنی شش صورت که آثار بعد از بلوغ است در قبل از بلوغ هم هست قبل از 

همه شش صورت هست یعنی کاري بکند که قبل از بلوغ این  ؛م نیستالزاشود منتهی جر نمیبلوغی که به بعد من

ولی بر و احسان  ،را پیدا بکند که مطلوب شرع نیست ولی هیچ الزامی نیست چون گناه و معصیتی نیست هاآلودگی

شود می آید منتهی با تفاوت این قید که شش صورت باال مال جایی بود که بعد ظاهرمی لذا شش صورت ؛ وهست

نماز است  درنیست  یالزام که یدلیل خاص .شود منتهی همه رجحان استمی این شش صورت قبل از بلوغ ظاهر
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فرض . عبادات صبی مشروع است رجحانی دارد که مال قبل از بلوغ نیست ولی چون مطلوب شارع است مخصوصاً 

 و لذا مکلف به آن نیست. ؛بگیرد او را »قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«شود که نمی این است که مبتالي به عقاب

 وظیفه ما چیست؟ سؤال:

تأثیري در  قوا أنفسکم و أهلیکم نارامور به حفظ از جهنم هستیم آن نیستیم مأما مأمور به آثار وضعی  جواب:

آید خوب است این کار نشود بر و احسانی به او است که ادله مستحب هم نمی گذارد ولی الزام از آن بیرونمی آن

 شود ولی روي عنوان طبیعیانوي میافتد آن عنوان ثمی در انظار جامعه اتفاق نکند جلوگیريگیرد. اگر می ها راآن

گیرد می بکند که براي او گناه نیست و تأثیرات دیگري ندارد براي بعد از بلوغ هم جلویش را خطاییاگر بناست کار 

که تمیز دارد  شرایطیبوسند حتی در ، میکندمی تري را لمسدخ ،کندمی غیبتی .ولی ممکن است آثاري باقی بگذارد

 .کد است ولی الزام نیستمؤهم  شرایطشکند اگر این مبنا را پذیرفتیم استحباب هست و نمی ولی گناه

 هست؟رجحان  آیا سؤال:

 ها پیدانین قبل از تکلیف اختالط با دخترکند که بچه در سمی الزام نیست. کارهایی هست ولیرجحان جواب: 

جنسی  خصوصبهتکلیفی و  هايمراقبت درمجموعکند. نمی ولی گناه ،کند و چیزهایی که مطلوب شارع نیستمی

 قاعده کلی به ما هارجحان است؛ این شرایطیو احوالی واجب و الزام هست و در  شرایطمؤکدي است منتهی در  رام

بر حسب  هاروشانواع  .راهش را به او نشان بدهد ،موعظه ،فیلم، کالس ،اقدامی ،هر نوع مراقبتی که دهدمی

وم این است که غیر از منظر کالن و رویکرد کلی فقهی نسبت به این دمقام  .تأثیراتی که دارد باید آنها را تنظیم بکند

 ؟جنسی است هايمراقبتخاصی در این  هايروشامر چه اصول و 

 ه و احکام خاص هاروش :مقام دوم
 اولین .جنسی وارد شده است هايمراقبتاولی در بحث  عنوانبهاست که اي هو احکام خاص هاروشمقام دوم 

تأکید  بر آن خاص طوربهجدا کردن محل خواب دخترها و پسرها که اسالم  ؛روش مراقبتی تفریق المضاجع هست

است که یکی دو  در این زمینه وایتحدود ده ر .کنیممی کرده و در کتاب نکاح گفته شده منتهی ما از این زاویه بحث
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گوید از می شود یک دستهمی از طرف دیگر روایات به سه دسته تقسیم .شودمی تا معتبر است بقیه هم مؤید

البته ادله شش و هفت  است یک دلیل هفت سال و یکی هم شش سال ،بستر و رختخواب را جدا بکنند سالگیده

از شش سال باید  گفتیممیباید اگر هر سه دسته روایات معتبر بود دارد. سال ضعیف است و ده سال روایت معتبر 

اولی  عنوانبهحکم  توانیمنمیاقدام بشود منتهی براي مراحل بعد أکد است ولی چون شش و هفت اعتبار ندارد 

 .اگر داخل در عنوان کلی بشود باید توجه کرد ،بدهیم

 اول نکته

با هم بودن دختر  یعنیله خاصه نبود مقتضاي قواعد اعمال همان صور سابق بود اگر اد کهایننکته مقدماتی  اولین

تأثیر این مال  دیدباید  ،قبل از تکلیف هنگان خوابیدن زیر یک لحاف و یک بستر شرایطو دختر و دختر و پسر در 

شش  که بردمی از بلوغ را به سمت گناهی بعد هاایناگر بعد از بلوغ است یعنی  ،قبل از بلوغ است یا بعد از بلوغ

 عنوانبهو لذا  ؛شودمی اگر تأثیرش مال قبل از بلوغ است مصداقش یکی از صور بعدي ،شودمی صورت اول پیدا

خاص دلیل آمده که الزم  طوربهاگر نداشت باید در یکی از دوازده صورت باال ببریم منتهی  .خاصش دلیلی ندارد

بحث فقه  -. باشد اوسع یا اضیق اشدایرهبا قاعده اولیه مکن است نیست که همیشه منطبق با قواعد باال باشد م

که ده سال قبل بودند و جمعی  هاییآن وتربیت ما که ده سال قبل شروع شد مثل استصحاب کلی قسم ثالث است 

ما فقیهان خوبی  اگر جمعی باقی مانده بودند فتیم و چیزهایی را باید تکرار بکنیمما هم چیزهایی گ اندرفتهو  اندآمده

نظریه  .خانوادگی ویدکنشتاین است که در اصول بحث کردیم هايشباهتمثل نظریه -در این زمینه داشتیم. 

در  یکیباشد گوید مجموعه اعضاي خانواده با هم شباهت دارند نه اینکه یک وجه شبه بین همه می ویدکنشتاین

است دومی با سومی در گوشش هست سومی با چهارمی در چشمش شبیه است ولی همه در یک  شبیه دماغش

گوید ما مشترك لفظی داریم و می این را ویدکنشتاین در معناي الفاظ اندیک حلقه درست کرده هاشباهته مجموع

گوید معانی با شباهت می متفرقه دارد ولی او مشترك لفظی معانی ،مشترك معنوي داریم مشترك معنوي جامع دارد
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اند و بی دارد که به ترتیب افرادي آمدهآید و خومی است که پیوستهاي هحلق اینجا هم .اندپیوستهخانوادگی به هم 

 لی خوبی هم دارداند گر چه کسی به بلوغی نرسیده و دشواري براي ما دارد وبلوغی پیدا کرده

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیِْن کتاب نکاح ابواب احکام االوالد روایت دوم این است که  هفتادوچهارروایات باب 

آید تا امیرالمؤمنین تا می از امام صادقبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَْن أَبِیِه عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: 

نَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّۀُ وَ الصَّبِیَّۀُ وَ الصَّبِیَّۀُ یُفَرَّقُ بَیْ« :حضرت فرمودند پیامبر اکرم

 .1»ی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَفِ

سند معتبري است خود  میمونعبداهللا . سند مرحوم صدوق به سالگیدهدر وقت  را کنند جاي خوابمی جدا

در خصال مرحوم  کهروایت چهارم باب است  ،دومین روایتت. عبداهللا بن میمون هم معتبر است و از امام صادق اس

بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .صدوق است

 2»یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِین« جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:

 و صلی اهللا علی محمد و آله االطهار
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