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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 گذري بر جلسات قبل
در تربیت خانوادگی، بحث را به چند ساحت تقسیم کردیم. عرض کردیم که یک ضوابط و قواعد کلی داریم که  

کند. عالوه بر آن در خانوادگی را با نگاه فقهی روشن میها شمول دارد و خط و مشی تربیت نسبت به همه ساحت

هایی را مقرر فرموده است. تربیت ها به طور ویژه و خاص، خودِ شارع وارد شده و احکام اصول و روشبعضی ساحت

گسیختگی داشت که به طور خاص، سه چهار ساحت را بحث کردیم. در اواخر به سمت قواعد در بحث ما مقداري از هم

اي است، مجدداً مطرح کردیم. طبعاً تنظیم منطقی این است که در ابتدا ما ی رفتیم. منتهی تربیت جنسی که ساحت ویژهکل

ها را ها پرتو افکن است را بیان کنیم، بعد هم به طور خاص آن ساحتقواعد و ضوابط و خطوط کلی که بر همه ساحت

 طور درست است.مطرح کنیم. تنظیم نهایی این

 جنسی تربیت
کردیم. گفتیم اما ساحت تربیت جنسی که در شرع به طور خاص مورد مالحظه و عنایت قرار گرفته است، بحث می 

 چند ساحت به طور ویژه در شریعت مورد عنایت قرار گرفته است:

 . ساحت تربیت اعتقادي و عبادي بخصوص عبادي1

 عاطفی_. تربیت اخالقی2

 . تربیت جنسی3

 کم و بیش داشتیم، اما به این توسعه و گستردگی نبود. هاي دیگر راساحت 

 هاي جنسیمراقبت
تر ها و قلمروهایی است که در آن، ادله خاصه، فراتر از قواعد عامه و کلی، نسبتاً بیشساحت جنسی هم از ساحت 

 د:هاي جنسی بود. در این محور کلی چند عنوان وجود داروجود دارد. در این بحث، یک محور مراقبت

 تفریق المضاجع -1
بود که مستند به حدود ده روایت بود که » تفریق المضاجع«یک عنوان همان جداسازي بستر است که تحت عنوان  

 الحدیث آن روایات بیان شد.ها معتبر بود و ده پانزده نکته در فقهیکی دو تا از آن
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 گانهها به اذن گرفتن در اوقات سهتمرین دادن بچه -2
ها در رفت و آمدشان به اتاق خواب و که بچههاي جنسی است، تمرین دادن براي ایندر ذیل مراقبتامر دومی که  

 محل خواب و استراحت پدر و مادر یا کسانی که در خانه هستند یامحارمی که در خانه هستند، اجازه بگیرند.

م، رفت و آمد نکنند مگر با ها در موقع خواب و استراحت پدر و مادر و محاریک بحث این است که خود بچه 

ها؛ که باید ببینیم حکم در این باره چیست؟ یکی هم بعد تربیتی است. این یک بعد فقهی اخالقی اجازه و إذن از آن

 است که خودش باید رعایت کند.

بدهند. یعنی گیري تمرین ها را آشنا بکنند و نسبت به این اجازهبعد دیگر آن است که پدر و مادر در مقام تربیت، آن 

طوري تربیت کنند که بچه توجه داشته باشد که بعد از تمیز، اجازه بگیرد. بدون اجازه در مواقع خاص که مواقع ویژه 

 است رفت و آمد نکند. که آیه سه موقع رابه عنوان مصادیق بارز برشمرده شده است.

ها و ر تربیتی طبق بعضی از برداشتاین دومین مراقبت تربیتی در حوزه تربیت جنسی است. این امر و دستو 

باشد. ما در ابتداي بحث این آیه اي از قرآن میاي از روایاتی که در ارتباط با آیه وارد شده است، مستند به آیهمجموعه

خوانیم و نسبت به اینها مالحظه اجمالی خواهیم داشت تا بعد هم به شریفه و روایاتی که ذیلش موجود است را می

 قائقی که در آیه هست بپردازیم.نکات و د

 سوره نور 59 و 58نکات آیه 
مانند نکاح، مباحث خانوادگی،  ؛هاي خانوادگی استهایی است که محور مهم آن همین بحثسوره نور از سوره 

ت ها که آیات زیادي در این باب در این سوره نازل شده است. دو آیه پنجاه و هشارتباط دو جنس مخالف و این مقوله

 هاي جنسی است.و پنجاه و نه مرتبط با مبحث ما، در تربیت خانوادگی و تربیت جنسی و قلمرو مراقبت

آید، امر غائب اما امري که دنبالش می ؛خطاب به مؤمنین است »یَا أیُّهِا الَّ�َذِینَ آمَنُوا«طور آمده است: آیه شریفه این 

چنان کنید. امر با بعد از نداي به مؤمنان، غالباً  یا أیها الذین آمنوا، إتقواهللایا أیها الذین آمنوا گوید: است. معموالً می

جا ندا خطاب است ولی امر، امر غائب است که همین این است که امرها، امرهاي حاضر و امر مخاطب است، اما در این

 هایی تولید کرده است.هایی ایجاد کرده و بحثخودش نکته

هایی که در خانه عبید و بندهاَلَّذِینَ مَلَکَت أیمَانُکُم، باید إذن بگیرد  لِیَستَأذِنکُمُ، ا الَّذِینَ آمَنُوایَا أیُّهَ فرماید:می 

شود. ولی در روایات، گفته شده که مقصود، عبید است. هستند. البته ملکت أیمانکم هم عبید و هم کنیزها را شامل می

کنند و کسانی از خود شما که به احتالم و بلوغ هایی که در خانه براي شما کار میو بنده موَالَّذِینَ لَم یَبلُغُ الحُلُمَ مِنکُ
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هاي ها نشده ولی بچهاند؛ یعنی آزاد هستند، بچه شما هستند یا کسانی که در خانه شما هستند، مقید به بچهنرسیده

ارتباط با شما هستند و عبید نیستند. ملکت کند از خودتان هستند یا در غیرمکلفی که در خانه شما هستند فرقی نمی

 .اندهاي حر هستند که به بلوغ نرسیدهأیمانکم اعم است. عبید چه بالغ چه غیربالغ ولی لم یبلغ الحلم بچه

ها هایی است که آنسه بار. وقت ثَلَاثَ مَرّاتٍمؤمنان! باید بندگان شما و اطفال نابالغ شما از شما اجازه بگیرند.  

قبل از نماز صبح که در واقع مقصود،  مِن قَبلِ�ِ صَلَاةِ الفَجرِها کی است؟ رود بر شما باید اجازه بگیرند. این وقتبراي و

پوشید و براي استراحت، خلوت و هنگام ظهر که لباس راحتی میوَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابِ�ِکُم مِنَ الظَّهِیرَةِ خواب شب است 

طور متداول بوده ولی سنۀ علما بعد این زمان را وقت اینکه نوم قیلوله است که آنکنید. بعضی از روایات دارد می

بعد از نمازعشا که به نماز خفتن و شب هم معروف است، که وقت خواب است.  صَلَاةِ العِشَاء، وَ مِن بَعدِداند درست می

و وجود دارد. منتهی بینش را به هم نچسبانده. اي که بین آن ددر واقع قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشا، یعنی فاصله

 .ها، این سه وقتی است که باید إذن بگیرندشوند و اینشاید علتش این باشد که براي نماز شب بیدار می

ز بعد ا لَیسَ عَلَیکُم وَ لَا عَلَیهِم جُنَاحٌ بَعدَهُنَّهاي آسایش و خلوت شماست. این سه وقت، وقت ثَلَاثَ عَورَاتٍ لَکُم

طَوَّافُونَ توانند بیایند و بروند. این و غیر از این سه وقت، مانعی ندارد. یعنی الزم نیست که اجازه بگیرند و راحت می

ها خانه خودشان و خانه اقوام رفت و آمد در غیر این وقت طبعًا وقت رفت و آمد است. بچهعَلَیکُم بَعضُکُم عَلَی بَعضٍ 

آیه  )58 هیآ(سوره نور/« حَکِیمٌکَذَ�َلِکَ یُبَیُِّن اهللاُ لَکُمُ االَیَاتِ وَاهللاُ عَلِیمٌ شوند. ارد میکنند. بعضی بر بعضی دیگر ومی

إذَ�َا بَلَغَ االَطفَالُ مِنکُمُ الحُلُمَ  اما ؛این مال والذین لم یبلغ الحلم بودوَ إذَا بَلَغَ االَطفَالُ مِنکُمُ الحُلُمَ «فرماید: بعدي می

گرفتند؛ که دیگران و پیشینیان اجازه میمثل این کَمَا استَأذَنَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِمجا باید حتما اجازه بگیرند، آن افَلیَستَأذِنُو

 سوره نور/آیه»(کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اهللاُ لَکُم آیَاتِهِ وَاهللا ُعَلِیمٌ حَکِیمٌبایست اجازه بگیرند. یعنی اینجا بعد از بلوغ، در هر حال می

59( 

خودتان همه را در هاي خودتان و غیرکه این آیه باشد، اگر ما باشیم وظاهر آیه، این است که بچهتا قبل از این

هایی که جزء محارم رود؛ یعنی بچههاي غیر محرم میگیرد اما چون این آیه بعد آمده، ظهور آیه به سمت بچهبرمی

ستند و در قبل از بلوغ، ممیز هستند، در این سه وقت باید اجازه هایی که جزء محارم نیگوید: بچهوقت مینیستند. آن

ها مانعی ندارد. منتهی آن سه وقت چون خلوت ویژه است، باید اجازه بگیرند. چون قبل از بلوغ، نگاه به مو و این

امحرم است. هر وقت یعنی بالغ و ن »کما الستأذن الذین من قبلهم«گوید: وقت میبگیرند. محارم نیستند. بعد از بلوغ آن

طور خواهد بیاید و برود، باید اجازه بگیرد. منکم یعنی آزاد هستند. ما ملکت أیمانکم نیستند. اگر آیه اول بود اینمی

هایی که با هم رفت و آمد هاي خودتان و محارم و غیرمحارم و همه آنگفتیم بچهکردیم لم یبلغ الحلم که میمعنا می

گوییم: خواهد تقابل با بعد درست شود میگیرد؛ ولی چون میام، محرم و غیرمحرم، همه را در برمیدارید، همسایه یا اقو
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هاي غیرمحارم است، چون در غیر محارم است که قبل از بلوغ و بعد از هاي خودشان نیست بلکه بچهاین مربوط به بچه

جازه بگیرند و اال اگر محارم باشد باز هم معنا ندارد شود. مطلقاً باید اکند و بعد از بلوغش یستأذنوا میبلوغ فرق می

 .تواند بیاید و برودبگوییم مطلقاً باید اجازه بگیرند. بعد از بلوغ وقتی خاله یا مادرش است می

 ؟؟؟ؤال: س

الم رسیدند اطفال به احت» و إذا بَلَغَ االَطفَالُ مِنکُمُ الحُلُم«اولی ظهورش این است ولی چون بعد، قرینه تقابل داریم 

 .کندشود که غیر محارم است و اال اگر محارم باشد فرقی نمیباید مطلقاً اجازه بگیرند. معلوم می

 ؟؟؟ؤال: س

 هاي خودشان بعد از بلوغ در همه حاالت واجب است اجازه بگیرند. چنین فتوایی وجود ندارد. مطلق است.بچه

 ».لِهِمیَستَأذِنُوا کَمَا استَأذَنَ الَّذِینَ مِن قَب«

 ؟؟؟ؤال: س

 .گوید مطلقا باید اجازه بگیردگوید سه وقت، این میآن می

شویم. نکته را خوانیم و سپس وارد بحث میدو سه احتمال اینجا هست که باید بجث کنیم در ابتدا روایاتش را می 

 .کنیممجددا بحث می

 آیهبررسی روایات پیرامون 
ت، روایاتی در وسائل، کتاب النکاح، ابواب مقدمات نکاح، باب صد و بیست و جا آمده اساي که ایندر ذیل این آیه 

االطفال، جلد سه، صفحه چهار صد و نود و هفت به بعد بحث کرده و اقوال االحکامیک آمده است که در کتاب موسوعۀ

 .کند گر چه سریع رد شده استعلما را ذکر کرده است. آن را ببینید کمک بزرگی به بحث ما می

جا نیز به کتاب آقاي خوئی و مستدرك چون این بحث در کتب فقهی ما در مقدمات فقهی به آن اشاره شده، در آن 

و جواهر اشاره کرده است. روایاتی که ذیل این آیه شریفه آمده و مرتبط با آن بحث است، باب صد و بیست و یک، 

رك بیان شده ،آمده است. کتاب وسائل که جدیداً به ابواب مقدمات نکاح است و در ذیلش هم روایاتی که در مستد

 .این بحث در جلد هفده، صفحه دویست و بیست و دو آمده است و ؛چاپ رسیده مستدرك و وسائل را با هم دارد

ام؛ چرا که در روایات، مطلب خاصی کنیم. من این روایات را از آیه جدا نکردهحال روایات این باب را ما مرور می

کنیم. حدود ده بحث در ذیل آیه داریم. البته یک بار بینیم سپس در باب خود آیه بحث مییکی دو روایت را مینیست. 

پردازیم چون مستقیم با بحث ما در ارتباط به آن می جا به صورت مبسوطدیگر هم این آیه را بحث کردیم منتهی این

 .است
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محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن «کنند: اي از اصحاب نقل می. روایت اول را محمد بن یعقوب از عده1 

احمد بن ابی عبداهللا و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن محمد بن عیسی عن یوسف بن عقیل عن 

اهللا علیه امام باقر سالمطور است: ردم. روایت اینظاهراً معتبر باشد. البته در یوسف بن عقیل تردید ک محمد بن قیس،

 هَایأَ یا«ظاهراً توثیق دارد ولی در یوسف بن عقیل تردید پیدا کردم.  یوسف بن عقیل و محمد بن قیس محمد بن قیس

تَضَعُونَ  نَیصَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِ مَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ�ِالْحُلُ بْلُغُوایلَمْ  نَیوَالَّذِ مَانُکُمْیمَلَکَتْ أَ نَیالَّذِ سْتَأْذِنْکُمُیآمَنُوا لِ نَیالَّذِ

بَعْضُکُمْ  کُمْیجُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَ هِمْیوَلَا عَلَ کُمْیعَلَ سَیوَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَ رَةِیمِنَ الظَّهِ ابَکُمْیثِ

تا اینجا حضرت آیه را خوانده ولی ذیلش مطالبی دارد که روایت از کافی نقل شده و در ذیل آن در باب  »بَعْضٍعَلَى 

جا دارد که حضرت . آنقبلی، حدیث چهار آمده است. یعنی باب صدو بیست حدیث چهار که در ادامه و ذیل آن است

در  »بِإِذْن إِلَّا ذَلِکَ سِوَى مَنْ عَلَى لَا وَ ابْنَتِهِ عَلَى لَا وَ أُخْتِهِ عَلَى لَا وَ أُمِّهِ عَلَى یَلِجُ فَلَا مِنْکُمْ الْحُلُمَ بَلَغَ مَنْ وَ«فرمودند: 

 وَ بِإِذْنٍ إِلَّا ذَلِکَها وارد نشود، مگر به إذن که گوید: نباید نه بر مادر و نه خواهرش و نه دخترش و نه غیر اینروایت می

 1»الرَّحْمَن طَاعَۀُ السَّلَامَ فَإِنَّ یُسَلِّمَ تَّىحَ لِأَحَدٍ یُؤْذَنُ لَا

 اي است و آن این که تعمیم داده و شامل بچه خودش و هم غیر خودشدر این روایت که شاید معتبر باشد، نکته 

بود که  گیرد. (ذهن منرا در بر می هایی که به خانه رفت و آمد دارندهمه بچه علی من سوا ذلکشود و با توجه به می

 ).توثیق دارد ولی اآلن تردید کردم

 أَبِی عَنْ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبْعِیِّ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ خَلَفِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ  عَنْهُمْ «. روایت دوم: 2 

 مِنْکُمْ  الْحُلُمَ یَبْلُغُوا لَمْ الَّذِینَ وَ أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ الَّذِینَ لِیَسْتَأْذِنْکُمُ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ

 وَ  الرِّجَالِ مِنَ الْمَمْلُوکُونَ هُمُ«ها چه کسانی هستند؟ فرمودند: ؟ مقصود از اینهُمْ مَنْاز حضرت سؤال شد: »مَرَّاتٍ ثَالثَ

آیه را تفسیر کرده و نکته خاصی ندارد.(  »الْعَوْرَات الثَّلَاثَۀِ هَذِهِ  عِنْدَ عَلَیْکُمْ یَسْتَأْذِنُونَ یَبْلُغُوا لَمْ الَّذِینَ الصِّبْیَانُ وَ سَاءِالنِّ

 2 )120وسائل، کتاب النکاح، ابواب مقدمات نکاح، باب 

و عنهم عن احمد عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن : «. حدیث سوم3 

در این روایت روي قاسم بن سلیمان سابقاً » سعید جمیعا عن نذر بن سویدان عن قاسم بن سلیمان عن جراح مداینی

 گویم.اي میها را حافظهالبته این الزیارات است.بحثی داشتیم که شاید توثیق خاصی نداشته باشد ولی جزء رجال کامل

لِیَستَأذَن علیکَ خادمُک إذا بَلَغَ الحُلُمَ فی ثالثِ عوراتٍ إذا دَخَلَ فی «در این روایت دارد که حضرت ذیل آیه فرمود: 

وارد  خواهد بر شماگوید: ولو اینکه در خانه ساکن است ولی وقتی میروایت می »شیءٍ منهُنَّ و لو کان بیتُه فی بیتِه
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 6 

اي کند که مقصود کل خانه نیست بلکه جاي استراحت است. احیاناً جاي ویژهشود، باید اجازه بگیرد. این هم کمک می

وسائل، کتاب النکاح، ابواب مقدمات  (.»إنَّمَا اَمَرَ اهللاُ لِذالک لِلخَلوَةِ فَإنَّها ساعَۀُ غَرَّةٍ وَ خَلوَةٍ«بوده است. حضرت فرمود: 

 .)، ساعت راحتی و خلوت است. مقصود جاي خاص خواب است120نکاح، باب 

 ؟؟؟ؤال: س

االصول وقتی بخواهند خلوت بکنند، کند. یعنی علیفهمیم. روایت هم تأیید میرا میجاي خلوت است. از آیه این

 .کند و روایت هم به نحوي به آن اشاره داردجا هستند. خود آیه هم این را افاده میآن

 أَبِی عَنْ زُرَارَةَ  عَنْ الْحَلَبِیِّ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلَۀَ أَبِی عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُمْ وَ « ارم:. روایت چه4 

این ملکت  »النِّسَاءِ دُونَ  الرِّجَالِ فِی خَاصَّۀً هِیَ قَالَ -أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ الَّذِینَ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ

 .بحث در مملوك است .3»ال قَالَ سَاعَاتٍ الثَّلَاثِ هَذِهِ  فِی یَسْتَأْذِنَّ فَالنِّسَاءُ قُلْتُ«أیمانکم مربوط به رجال است 

 .گوید رجال استمی ملکت أیمانکم. روایت پنجم هم 5

عمدتاً از کافی نقل شده است. نکات خاصی در مجموعه روایات این پنج روایت است که در بطن وسائل آمده که  

کند و روایت چهار و رساند و روایت سوم که محل خواب را تعیین میها را مینبود جز در آن روایت اول که شمول بچه

لبته این نکات پنج که در عبید است که در این زمان محل ابتال نیست. این سه نکته اي است که در این پنج روایت آمده ا

 .کنیم استفاده خواهیم کردهایی که میرا در بحث

 ؟؟؟ؤال: س

 .اش هم این است که از احرار هستند و عبید و اماء نیستندنکته

در مستدرك است که سند معتبري ندارد. مطلب خاصی ندارد. از امام صادق است. روایت دوم مستدرك هم معتبر  

ه گفتیم ندارد و سندش سند معتبري نیست. این دو روایت هم در مستدرك است که چیز اي فراتر از آنچه کنیست و نکته

 .البیان نقل شدهخاصی ندارد که از تفسیر قمی و مجمع

این آیه و مجموعه حداقل پنج روایتی است که ذیل آیه وارد شده است. البته ممکن است دو سه روایتی ذیل آیه  

 .وایت است که نکته خاصی جز یکی دو مطلب نداشتوارد شده باشد. عمدتاً این پنج ر

جا آمده است. چرا که ببینیم این استدالل تام است یا تام نیست؟ و چه مقدار با این طرح بحث است که در ذیل این 

تربیت جنسی و مباحث تربیتی ارتباط دارد؟ مباحثی در ذیل آیه و روایات ناظر به آیه هست که به عنوان تفسیر فقهی 
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 چه که با این رویکرد در زاویه دیدخواهیم بگوییم. آنچه که در آیه هست نمیکنیم. البته همه آنه، ما اینجا مطرح میآی

 :کنیمفقهی در آیه هست، مطرح می

 یا أیها الذین آمنوا لیستأذنکمباشد و آن این است که وجه این . اولین مطلب این است که بسیار کلیدي هم می1 

ها هست یا نه؟ ترها و صاحبان خانه نسبت به بچهسؤال که آیا در اینجا تکلیفی متوجه اولیا و بزرگ چیست؟ و این

 ؟هاستفقهی براي خود بچه _یعنی یک تکلیف تربیتی اینجا هست یا فقط تکلیف اخالقی 

اري نداریم کنار ها قبل از بلوغ و بعد از بلوغ است. ما عبید و اماء را چون کیک تکلیف در اینجا متوجه بچه 

گذاریم. قبل از بلوغش در آیه پنجاه و هشت و بعد از بلوغش در آیه پنجاه و نه آمده است. در این تردیدي نیست می

الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ  بْلُغُوایلَمْ  نَیوَالَّذِ  مَانُکُمْیمَلَکَتْ أَ نَیالَّذِ سْتَأْذِنْکُمُیلِ «گوید: هاست. میکه با امر غائب آمده و متوجه آن

که هاست. در ایناین دو یستأذنوا امر براي بچه» و إذَا بَلَغَ االَطفَالُ مِنکَم فَلیَستَأذنُوا« این یک تکلیف است »مَرَّاتٍ

کنیم. اولین بحث ما این است که غیر از امري که متوجه هویت این امر و حقیقتش چه نوع امري است بعداً بحث می

اخالقی است که خدا به _ست و این امر، امر تربیتی نیست. منظور تربیت به معناي خاص نیست. یک دستور فقهی هاآن

ترها در قبال کوچک ترها بچه داده است. نکته تربیتی هم دارد. ولی تربیتی به معناي اینکه وظیفه پدر و مادر و بزرگ

هاست، آیا غیر از امر که قبل و بعد از بلوغ با تفاوت متوجه بچه باشد در این نیست. سؤال این است که عالوه بر این امر

ها را به استیذان وادارید و یادشان بدهید نترهاست که شما این کار را بکنید؟ یعنی آاول، امري هم متوجه اولیاء و بزرگ

ها قبل و بعد از بلوغ، که یک که اجازه بگیرند؟ چنین چیزي در آیه هست یا نیست؟ غیر از امر مستقیم و متوجه به بچه 

کند، آیا در آیه امري گوید: ادب را رعایت کنید که خداوند به این کار امر میدستور جنسی و ادب آموزي است که می

ها را به این ادب تأدیب بکنند و یادشان بدهند ترها و پدرو مادر هست که آنها را مأمور به این کند که بچهمتوجه بزرگ

یرند؟ که اگر این دومی باشد این یک نوع مراقبت جنسی است. یک نوع آموزش ادب براي رفت و آمدي که اجازه بگ

 ؟است که ارتباط با مسائل جنسی دارد. آیا این امر دوم در اینجا هست یا نیست

 بررسی احتماالت
ن امر که مأمور جا چیزي نیست. خطاب یک امر غائب است که در واقع فاعل آابتدائاً ممکن است بگوییم این

 .ها باید اجازه بگیرندگوید: اینها هستند. خدا میبچه الَّذِینَ مَلَکَت والَّذِینَ لَم یَبلُغُواشود می

گوید باید اجازه توانست به خودشان بگوید اجازه بگیرید، یک وقتی میتوانست بگوید: یک وقتی میدو جور می 

یک  إتقواهللاگوید: یک وقت می فَلیَحذَرِ الَّذِینَ یُخالفون عن اَمرِه.گوید: قت مییک و اِحذِرُواگوید: یک وقت می بگیرند.

جا در واقع یک امر است. خطاب مال کسی است که فاعل این فعل است و او مأمور است. این فَلیَتَقُوا اهللا.گوید: وقت می

 7 
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کند. ظاهر آیه همین ل و بعد از بلوغشان فرق میها قبهاست که باید اجازه بگیرند. منتهی بچهامر هم مال عبید و بچه

 .است

جا تکلیفی متوجه پدر و هاست. ایناین یک احتمال است که بگوییم در آیه یک امر است. این امر هم خطاب به آن 

 .که مراقبت بکنند و یادشان بدهند نیست. این احتمال اول استمادرها براي این

یم در آیه امري متوجه پدر و مادر یا اولیاء شده است که بعضی از مفسرین این را اما احتمال دوم این است که بگوی 

اند. در مجمع و مرحوم عالمه هم این مطلب را دارد و به شکلی این آیه در امر به امر رفته است. یعنی در واقع فرموده

گوییم وادارید ن امر وادارید. وقتی مییک امر مربوط به خود بچه هاست، یک امري هم به اولیاء که شما هم او را به ای

است. یعنی باید یادش بدهید و باید اقدامات تربیتی کنید. پس  »قوا أنفسکم و أهلیکم نارا«که اجازه بگیرند، مثل 

وقت تأکید ها است، امر دومی هم متوجه به اولیاء است. آناحتمال دوم این است که عالوه بر امر اول که متوجه به بچه

ترها در اوقات خلوت و در ها با بزگها با پدر و مادرشان یا بچهاي روي این نوع مراقبت جنسی و معاشرتی بچهویژه

 .شودمسائل مربوط به خانه و... می

اند، نکته معانی بیانی این احتمال دوم چیزي است که باید دلیلی برایش بیاوریم. دلیلی که براي این مسأله آورده 

اند. آن اي که عرض کردیم، این بهره را بردهاست که اول گفتیم. گفتیم مفسرین مجمع البیان و مرحوم عالمه از آن نکته

ها و مؤمنین، بعد امرش به یعنی مسلمان ؛است یا ایها الذین آمنوا نکته این است که نداي خطاب در آیه، اول به

که باشد. اینیتان باید اجازه بگیرند. قبل از بلوغ به یک شکل و بعد از بلوغ به شکل دیگر مییعنی بچه ؛هاستبچه

گوید بااللتزام و بالکنایه در واقع امر دیگري گوید آنها باید اجازه بگیرند، این میها کرده و بعد میخطاب را متوجه بچه

گوید: هایشان است میمتوجه مؤمنین است بعد امر مال بچه لذین آمنوایا أیها اشود. اینکه خطاب با جا تولید میاین

تکلیف باشید. براي چه به شما خطاب کرده؟ حتما تکلیفی شود شما بیهاست. نمیخطاب مال شماست. تکلیف مال بچه

بگوید ولی هیچ  وایا أیها الذین آمنکه پسندد. ایندارد که خطاب را متوجه شما کرده. خطاب بدون تکلیف را عقل نمی

که شما پسندد. پس حتما در این بین تکلیفی وجود دارد. تکلیفش هم چیزي جز اینتکلیفی اینجا نباشد، این را نمی

یادشان بدهید که اجازه بگیرند نیست. شما باید مراقبت بکنید که به این اجازه گرفتن عادت بکنند. از همان دوره تمیز 

بعد بتوانند تحفظ کنند. آزاد نیستند هر وقت بخواهند، بیایند وبروند. یعنی خود شما هم هم باید شروع کنند. چرا که 

 .تحفظ داشته باشید

به شما که خطاب می شود، نکته اي دارد که البته می شود بگوییم دو چیز است: یکی اینکه خودتان هم مراقبت  

م بدهند. این وجهی است که براي این ذکر شده است. اگر ما که یادشان بدهید که این کار را انجاداشته باشید و دیگر این

این وجه را بپذیریم، بگوییم عرفاً هر گاه خطاب متوجه کسانی شود و امر روي کسانی برود که به نحوي تحت والیت 
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لو ها هستند، معنایش این است که خود شما یادشان بدهید و مراقبت و تحفظ کنید. شما هم تکلیفی دارید. پس وآن

که در آیه یک امر است ولی گویا غیر از این، امر دیگري به خاطر این نکته وجود دارد و آن امر دیگر این است که این

وقت یک تکلیف خانوادگی و تربیتی براي آموزش دادن و ادب ها را وادارید و مراقبت کنید که اجازه بگیرند. آنآن

بت بکنند وجود دارد. این احتمال دوم است. دلیلش هم این است. به همین که إذن بگیرند و مراقآموزي و تأدیب به این

گویند این یعنی شما بینید بسیاري از مفسرین از این استفاده کرده، میدلیل وقتی شما به کتب مفسرین مراجعه بکنید، می

 .ها را امر بکنیدآنها را عادتشان بدهید. شما آن

 ؟؟؟ؤال: س

ها که ترها و اینتوانیم از فضاي بزرگرار بدهیم که ببینیم اگر این امر در آمد، آیا میآن را باید سؤال بعدي ق

یا أیها الذین ارتباطات خانوادگی دارند و تعامل دارند، بیرون بیاوریم؟ بگوییم به طور کلی باید این را به بچه یاد داد. 

زي است که اینجا آمده اما ممکن است کسی در این کلی است یا نه؟ آیا اصل چنین چیزي هست یا نه؟ دلیلش چیآمنوا 

ها باید از شما اجازه بگیرند، این یک که گفته شده و به مؤمنین خطاب شده که آندلیل خدشه وارد کند، بگوید این

گوید خود اش این باشد که میچه شما می گویید نیست. ممکن است نکتهاما این نکته منحصر در آن ؛خواهداي مینکته

ها باید اجازه بگیرند ها باید اجازه بگیرند، یعنی آنکند که آنشما هم باید تحفظی داشته باشید. به شما که خطاب می

که خود شما هم باید مواظبت داشته باشید. طوري نباشد که در کشف احوال خلوتتان ولی چرا به شما گفتیم؟ براي این

باید اجازه بگیرند. شما هم باید مراقبتی داشته باشید که به راحتی نتوانند  هارها باشید. خود شما هم مراقبت بکنید. آن

که به آنها هم یاد بدهید و مواظبت را به آنها آموزش بدهید اما این ؛رفت و آمد بکنند. براي خودتان حریم نگه دارید

 .اریمکه این دلیل لبی است و ما دلیل لفظی ندممکن است بگوییم در این نیست. براي این

خواهیم این دو را به هم اتصال بدهیم و در یک مجموعه آمده، چون می یا أیهالذین آمنوا لیستأذنکمکه دنبال از این 

اش این باشد که به هم مرتبط و مأنوس کنیم که درست در بیاید، باید نکته و دلیل خاصی در کار باشد. ممکن است نکته

اي تواند جواب براي آن استدالل باشد که سِري و نکتهتحفظ داشته باشید. این می آنها باید اجازه بگیرند. شما هم باید

 با امر غائب به دیگران، خطاب به شما باشد، امر به دیگران باشد. یا أیها الذین آمنواخواهد چون دلیل لبی است. می

ها را امر کنید و به که انشید دیگر اینکه شما هم کمی مواظبت داشته باتواند باشد: یکی ایناما این نکته دو چیز می

این امر وابدارید و این مسأله را یادشان بدهید. ممکن است اولی باشد و ممکن است دومی باشد. ممکن هم هست هر 

خواهد ولی احتمال دو و سه تعین ندارد. احتمال دارد فقط محافظت، تحفظ خودمان باشد. ممکن دو باشد. دلیل می

ها باشد. چون دلیل لفظی در کار نیست بلکه یک نوع استظهار عقلی در ها باشد. ممکن است هر دوي ایناست امر به آن

 آیه است، هر سه احتمال متصور است.
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شود این مسأله را استفاده کرد. لذا به وضوح نمی و ؛اش همان اولی باشد، دومی و سومی نباشدممکن است نکته 

جا امر به امر، به امر دومی است. یعنی که غالب مفسرین ظاهرشان این بود که اینلو اینمنتهی ما این تردید را داریم. و

جا یقینی نیست. اما ممکن است این شبهه را ما وارد کنیم که امر به امر و واداشتن شما، این ؛جا هستدو امر در واقع این

 .احتمالش هست ولی یقینی نیست

شود به این شبهه داد، این است که حتی اگر ها پاسخی که میه. ولی با همه ایناي است که اینجا مطرح شداین شبهه 

این نکته را هم بگوییم، باز یک امري وجود دارد و آن امر هم یک نوع مراقبت تربیتی است. یعنی حتی اگر بگوییم این 

ند، این هم یک نوع مراقبت است. فرماید که خودتان در این ساعات مراقبت بکنید، نگذارید راحت رفت و آمد کنآیه می

لذا در این آیه  و ؛آموزي شودکه آگاه به عورات و حاالت خلوت و بدخواهد او را حفظش بکند از اینیعنی در واقع می

 .باز هم مراقبت جنسی است

 آیه حاصل سخن این است که ما عرضمان در این آیه، این بود که حتما در دل این یک نکته تربیتی در آن است. 

کند که اجازه امر دیگري وجود دارد، غیر از لیستأذن، غیر از امري که به شما می »یا أیها الذین آمنوا لیستأذنکم«

 ؟اما این مواظبت چه طور است ؛ها دارد که شما هم مواظبت کنیدبگیرید، امري هم به این

گوید. ممکن است بگوییم عالوه بر را میترها ممکن است بگوییم فقط عین خود تحفظِ خودِ پدر و مادر و بزرگ 

فرماید چه که آیه میگوید، آموزش هم بدهید. یعنی آموزش زبانی و ادب را به او یاد بده. ممکن است بگوییم آناین می

این است که به این مسأله هم توجه داشته باشید و این به صورت مطلق است. یا به شکل مواظبت، یا به شکل دیگري، 

 .جا وجود داردیک امر تربیتی و مراقبتی در این باالخره

که شما او را به این امر بکن. این را شود از آن امر به امر در آورد، یعنی ایناگر شما خیلی سخت بگیرید که نمی

یادش بده. به این امر ادبش کن. ال اقل این است که خودت محافظت داشته باش. همین تحفظ هم نوعی آموزش به او 

خواهد انگیزي و برانگیختگی شهوانی قرار نگیرد. آیه میکه در مسیر شهوت. نوعی صیانت از او است براي ایناست

بگوید طوري مواظبت کن که برانگیختگی شهوانی پیدا نکند. تهیج شهوانی در او زمینه پیدا نکند. همین اندازه کافی است 

گوید شما امر به استیذان بکنید. اند: به پدر و مادر میمفسرین گفتهکه در بحث ما بیاید. این نکته دقیق است. خیلی از 

جا االطفال، آقایی که در پاورقی زده، گفته ایناالحکاماین امر به امر و تربیت جنسی است. گاهی هم در کتاب موسوعۀ

 .گوییم نه این، نه آنامر به امر نیست و تکلیفی متوجه پدر و مادر نیست. ما می

که امر به امر بکند، یا شود با ایناما این تکلیف جمع می ؛گوید تکلیفی در اینجا وجود داردنکته ادبی آیه میحتماً 

که خودش مواظبت بکند. حداقلش مواظبت خودش است. همین مواظبت هم یک پیام تربیتی دارد. یک فعل تربیتی این
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آید. یعنی مراقبت خود شخص ده، ولی فعل تربیتی به دست میآید که برو یادش باست. گفتار تربیتی از آیه به دست نمی

 .کند، یک نوع مراقبت تربیتی است. حداقلش این استکه در ساعات خلوت براي خودش حریم درست می

امر شده که امر بکنید. گوییم در آیه امر به امر است. به اولیا توان مطمئن شد و لذا ما نمیالبته بیش از حداقل نمی 

که خودتان تحفظ بکنید. این هم نوعی فعلٌ تربويّ است و لذا آیه واقعاً مرتبط با اند به اینها امر شدهحداقل این ولی

 اند با شکل جدیدي که ما عرض کردیم.چه که مفسرین گفتهشود. البته با دقتی که ما گفتیم. نه عین آنبحث ما می

 ؟؟؟ؤال: س

که اوامر الهی را خوب است همیشه انسان تبلیغ بکند به بدانند کسی به عنوان اینها باید قدر متیقنش این نیست. آن 

گوییم حداقلش آن استفاده بشود، کمی تردید است. می یا أیها الذین آمنوا لیستأذنواکه آیه از آنها بگوید. ولی این

 وید.ها بگبه آن م خوب است انساندانند، براي تبلیغ احکاها نمیتحفظی است. بیش از آن خیلی واضح نیست. چون آن
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