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تحلیل و بررسی مبانی فقهی روشهای تربیت جنسی فرزندان
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چکیده

تربیت جنسی یکی از مباحیث مهیم در حیوزهی تربییت بیوده کیه در چگیونگی شیکلگییری
شخصیت فرزندان نقش مهمی دارد ،لذا باید در زمان مشخ

و البته متناسیب بیا مقتضییات سینی

فرزندان و مبتنی بر شناخت نیازها و قابلیتهای آنان انجام پذیرد .از سویی ابعاد گونیاگون تربییت
برای همه دورههای زندگی انسان ،در متون غنی دین اسالم تجلی کرده و در دسترس قرار دارد .به
گونه ایکه اجرای آنها آسان ،کاربردی و متناسب با وضعیت زندگی افراد بوده و میتوان به آنهیا
در قالب روشهای تربیتی اشاره نمود .بر این مبنا در این مقاله که با روش تحلییل محتیوا صیورت
گرفته است ،مشخ

شد :روشهای تربیت جنسی در دو قالب روشهای ایجیادی و اصیالحی و

باهدف هدایت صحیس غرایز جنسی ،در متون فقهی  -تربیتیی مینعکاشیده اسیت .جلیوگیری از
انجام عمل جنسی در برابر فرزندان ،آمیوزش آداب اجیازه گیرفتن بیرای ورود بیه اتیاق والیدین،
جلوگیری از دیدن اندام جنسی ،جدا نمودن بستر کودکیان ،و خیودداری از بوسییدن و در آغیوش
گرفتن کودک توسط نامحرم جزو روشهای اصالحی ،و آمیوزش احکیام روابیط جنسیی ،آگیاهی
دادن به فرزند نسبت به تغییرات جسمی در دوران بلو  ،نیوازش و بوسییدن بیا شیرایط خیاص و
فراهمآوردن شرایط ازدواج ،ازجمله روشهای ایجادیِ یادشده در آموزههای فقهی اسالم میباشند.
کلیدواژههاف تربیت جنسی ،روشهای تربیت جنسیی ،روش اصیالحی ،روش ایجیادی ،مبیانی
فقهی.
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یکی از قویترین غرایزی که در نهاد همه انسانها وجود دارد غریزه جنسی بوده که بقای بشیر
به وجود آن بستگی دارد .در این زمینه آنچیه حیائز اهمییت اسیت ،هیدایت و کنتیرل ایین غرییزه
خدادادی در سنین مختلف است .این میل از کودکی به حالت نهفته وجود داشته و بهتدریج سیر از
وجود انسان بر میآورد و در دورهی نوجوانی به اوج میرسد .لذا کودکان نییز عیاری از انگییزهی
جنسی نبوده و در این زمینه به تربیت و مراقبت جدی نیاز دارند ،چراکه در صورت عدم تربییت و
هدایت صحیس این غریزه ،کودک از همان سنین خردسیالی بیه انحیراف کشییده شیده و گیاه ایین
انحراف تا پایان عمر با او همراه است .در این راسیتا هیدایت و تربییت صیحیس غرییزهی جنسیی
کودک ،در قالب تربیت جنسی ،یکی از مهمترین و حساسترین مسائل در حوزههای تربیت اسیت
که نقشی مهم در آینده و سعادت و شقاوت فرد دارد.
از سویی ،بشر با همهی پیشرفت خود در زمینهی علیوم و فنیاوری هنیوز گرفتیار بحیرانهیا و
نابسامانیهای فراوانی در مسیر تعلیموتربیت و بهویژه تربیت جنسی است .در تربییت جنسیی نییز،
همانند کل نظام تعلیموتربیت ،یک بیینش کلیی حیاکم بیر همیهی رفتارهیا و باییدها و نباییدهای
آموزشی و تربیتی نیاز است ،بهگونهای که بین آنها نوعی ارتباط ،انسجام ،نظم و همیاهنگی ایجیاد
کند .لیکن متأسفانه فقدان جهانبینی صحیس و نداشتن نظام تربیتیی مبتنیی بیر مبنیای غیرمیادی ،و
داشتن دیدی صرفام مادی و فیزیولوژیک به تربیت جنسی ،و غفلت از جنبههای روانیی ،اخالقیی و
اجتماعی آن ،باعث شده که بشر در این تالطم و آشفتگی ،همچنان غوطهور بوده و نهتنها پیشرفت
نکند ،بلکه در مراحلی سیری نزولی نیز بیابد .از این رو باید این سؤال را پرسید کیه چگونیه بایید
این نقصان را برطرف نمود و آیا دین میتواند دراینارتباط نظامی ارائه کند یا خیر؟
در این راستا با نگاهی موشکافانه به تعالیم دین اسالم ،بهخوبی میتوان این بیینش را از متیون
فقهی دینی دریافت و در قالب ساختاری مدون ارائه نمود .توصیههای فراوان ائمه (علییهمالسیالم)
به مراقبت از فرزندان در این زمینه همچون پرهیز از بوسییدن دختیر و پسیر پیا از شیشسیالگی
توسط نامحرم ،منع از در آغوش گرفتن کودک ممیز توسط اجنبی ،جداکردن رختخواب فرزنیدان از
یکدیگر ،کراهت عمل زناشویی در برابر فرزندان و احکامی مشابه ،بیانگر وجود این بیینش و نظیام
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تربیتی است .لذا ارائهی این ساختار تربیتی ضرورت و هدف این بحث را تشکیل میدهد.
الزم به ذکر است در زمینهی مباحث مرتبط با تربیت جنسی ،تحقیقات بسیار وسییعی صیورت
پذیرفته ،لیکن یا اکثریت آن از دیدگاه متون فقهی اسالم نبوده و مربیوط بیه نظرییهپیردازان غربیی
است و یا هیچ ارتباطی با روشهای تربیت جنسی ندارند .البته تعداد اندکی از منابع مرتبط بیا ایین
موضوع نیز به بررسی و شرح تربیت جنسی ،از دیدگاه اسالم پرداختهاند :فقیهی ( )1113در کتیاب
"تربیت جنسی :مبانی ،اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث" ،پا از بیان مبانی تربیت جنسیی،
به شیوههای آموزش و تربیت جنسی و رفتارهای نابهنجیار جنسیی ،عوامیل ،راههیای پیشیگیری و
درمان آن از منظر اسالم پرداخته است .کتاب "بازشناسی تربییت جنسیی بیا رویکیردی اسیالمی"،
نوشته یوسفی ( ،)1112با رجوع به تعاریف و مفاهیم غربی و مقایسه آن با دیدگاههای اسالمی ،بیه
سرا احادیث و فتاوای فقهی مرتبط با تربیت جنسیی و ازدواج و انحرافیات جنسیی رفتیه اسیت.
ثابت ( )1124نیز ،در تحقیق خود با عنوان "تربیت جنسیی در اسیالم" ،مراحیل رشید جنسیی در
انسان ،عوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسی و اصول و روشها در تربیت جنسی را عنوان نموده است.
موسوی و محمیدی ( )1121در کتیاب "تربییت جنسیی :مبیانی ،اصیول و روشهیا" نظرییههیا و
دیدگاههای مطرح درباره تربیت جنسی را ارائه و بهصورت ویژه به بررسی اهداف و ابعیاد تربییت
جنسی در نظام تربیتی اسالم پرداختهاند" .تربیت جنسی در اسالم :آموزهها و راهکارها" از مروییان
حسینی ( )1123نیز ،با تکیه بر منابع اسالمی ،آموزشهای والیدین در مراقبیت از بییداری جنسیی
کودکان را ارائه نموده است.
در این زمینه و با موضوع مقالهی پیش رو ،شیرازی و عابدی ( )1123در مقاله "بررسی احکیام
فقهی در زمینهی تربیت جنسی" با پیگیری دو هدف اصلی تنقیس و تبیین مسائل تربیتی  -جنسیی،
به گردآوری مجموعهای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی پرداختهاند .در مقاله "فقیه و ارائیه
راهکارهایی در جهت تربیت جنسی و پیشگیری از انحرافات جنسی" از نجفی پورثانی و سیاالری
( )1123هم ،عمدهترین اصول تربیتی جنسیِ مطرحشده در آیات و روایات ،پیشگیری از انحرافیات
جنسیتی و آموزش شیوهها و روشهای کنترل تحریکات جنسیی ،در فقیه اسیالمی میورد بررسیی
قرارگرفته است .لذا همان گونه کیه از پیشیینه ایین بحیث هویداسیت هرچنید تعیداد معیدودی از
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تحقیقات پیرامون مسئله تربیت جنسی با تکیهبر آموزههای فقهی اسالم نگاشته شیده ،لییکن ظیاهرام
همین تعداد معدود نیز ،تاکنون به بررسی روشهای تربیت جنسی بیا تکییهبیر آمیوزههیای فقهیی
ن رداختهاند! از این رو ،ازآنجاکه تحقیقی مدون با این موضوع به سرانجام نرسیده است ،ایین مقالیه
در نظر دارد با روش تحلیل محتوا و با بررسی مضامین و محتوای متون فقهی  -تربیتی ،روشهیای
مدونی را استخراج و ارائه نماید تا بینش حاکم بر تربیت جنسی والدین را بهبود بخشد.
 -1تربیت جنسی
مباحث غریزی و بهخصوص امور مربوط به غریزهی جنسی ،از مهمترین دغدغههای مربوط به
حوزه انسان و روانشناسی است که ظهور و تجلی آن در اندام و اخیالق و رفتیار انسیانهیا میورد
بحث و بررسی علمای اسالم و بهمنظور جلوگیری از لغزشها و انحرافات جنسیی ضیمن اسیتفاده
صحیس از غریزه جنسی قرارگرفته است .بر این مبنا غرییزهی جنسیی ،هماننید دیگیر ابعیاد انسیان
نیازمند «تربیت» بوده و هر فرهنگ و مکتبی نوع خاصی از تربیت را در پیش مییگییرد .از دییدگاه
اسالم تربیت جنسی ،یعنی فراهمسازی زمینههای رشد و پرورش غریزهی جنسی بهگونهای که هیم
«عفت جنسی» حاصل شود و هم «سالمت جنسی» .لذا این از ویژگیهای دیدگاه دینیی اسیت کیه
عالوه بر سالمت جنسی ،به عفت جنسی نیز میاندیشد .نکتهی مهم دیگیر ایینکیه؛ تیالش بیرای
تحقّق این اهداف متوقف بر فرارسیدن دوران بلو نیست ،بلکه در دییدگاه دینیی ،تربییت جنسیی
پیش از دوران بلو جنسی و تقریبام از آغاز تولّد شروع میشود .بر همین اساس ،تأمین این اهیداف
در هر دوره سنّی ،نیازمند اقدامات و تدبیرهای خاصی است که در متون دینی به آنها پرداختهشیده
است (محمدی ریشهری.)241 :1113 ،
با این اوصاف به نظر میرسد که تربیت جنسی ،عبارت است از اینکه «فرد در دورههای رشید
کودکی ،نوجوانی و جوانی ،بهگونه ای پرورده شود و آموزش ببیند که با جنسیت خود آشنا گردد و
آن را ب ذیرد ،قدردان وجود خویش باشد و به آن افتخار کند ،نقش مذکر یا مؤنّیث بیودن ازلحیاظ
اجتماعی را یاد بگیرد و احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسی مربوط به خود و روابط بیا
هم جنا و جنا مخالف را فراگیرد ،آمادگی روانی برای ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا نمیوده،
با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسر آشنا گردیده و در سیایهی آن ،بیه آرامیش
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برسد .در ضمن بهگونهای توانمند شود که عواطف و فعالیتهای جنسی خویش را در جهت قرب
الی اهلل و جلب خشنودی خداوند ،به کار گیرد» .با توجه بیه ایین تعرییف ،تربییت جنسیی قلمیرو
وسیعی را در برگرفته و شامل فعالیتهای تربیتیای است که از آغاز زندگی ،گامبهگام و در جهیت
رشد متعادل و متناسب غریزهی جنسی صورت میگیرد تا فرد ،با وظایف و رفتارهای جنسی آشینا
شده و به اهداف تربیتی جنسی از قبیل رحمت و میودت و آرامیش در زنیدگی و سیالمت روح و
روان رسیده و نسل او نیز تداوم پیدا نماید (فقیهی .)21 :1113 ،در این زمینه طرز رفتار مادر و پدر
در برخورد با مسائل پیرامون غریزه جنسی و نحوه رفتار مربییان تربیتیی و تعلیمیی در مدرسیه ،در
جلوگیری از اشاعه مسائل انحراف جنسی نقشی بسیار مؤثر دارد .عالوه بر این ،ایجاد محییطهیای
سالم تفریحی و تربیتی و پر ساختن اوقات فراغت به نحوی مطلوب و نفی عوامل محرک غریزه از
جلوی چشم دختر و پسر ،عواملی سازنده در کنترل و اصیالح غرییزه جنسیی و تربییت آن اسیت
(امینزاده.)121 :1136 ،
 -2فقه تربیتی
واژه "فقه" از آغاز ،به معنای مطلق و وسیع آگاهی و بصیرت حاصیل از اندیشییدن ،کیاوش و
عمق نگری در همة تعلیمات دینی بهکاررفته است .لذا تصور درست اندیشة اسالمی از فقیه ،تفقیه
در کل دین و فراگیری همة معارف و احکام اسالم ،اعم از اصول و فروع و اخالقیات بیوده اسیت.
ازاینرو فقه و تفقه در دین ،که مورد عنایت اسالم بوده شامل همة ابعاد و تعلیمیات دینیی اسیت،
اعم از آنکه به اصول اعتقادات اسالمی و جهانبینی اسالمی ارتباط داشته باشد ،یا بیا اخالقییات و
تربیت اسالمی ،یا با اجتماعیات اسالمی ،یا عبادات اسالمی ،یا مقررات میدنی اسیالمی ،و ییا آداب
خاص اسالمی در زندگی فردی و اجتماعی .نظر اسالم این است که مسیلمانان ،اسیالم را در همیة
ابعاد بهطور عمیق و از روی بصیرت درک کنند (جیواهری .)21 :1113 ،از سیویی رسیالت اصیلی
اخالق و نظام تربیتی نیز ،تثبیت و استحکام عناصر اعتقادی دین نزد دینداران بیوده و پایبنیدی بیه
حاللها و حرامها در زندگی و اجرا نمودن مسائل فقهی ،در اصل وسیلهای برای صیقل دادن درون
و برون انسان بهمنظور پذیرش خالصانه و صادقانة ایمان که جوهر اصلی دیانت اسیت ،مییباشیند
(لطفی .)21 :1114 ،البته که انسان نیز ،موجودی است اجتماعی و برای زندگی در جامعه ،نییاز بیه
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قوانین و برنامههای صحیحی دارد که چگونگی ارتباط خود را بیا دیگیران تنظییم نمایید .در واقیع،
سعادت و رستگاری فرد و جامعه ،در گرو رعایت و عمل به احکام و قوانینی اسیت کیه در قیرآن
تحت عنوان اوامر و نواهی الهی ذکر گردیده و در فقه اسالمی از آنها بهعنوان «واجب» و «حیرام»
یاد میشود .بهطورکلی فلسفة وجوب و حرمت احکام ،ریشه در صالح و فسادی دارد که مسیتقیمام
آثار مطلوب و عواقب نامطلوب آنها در رفتار و کردار انسان ظاهر مییگیردد .بنیابراین ،در اصیل،
عمل واجب و خوب دارای مصلحت و عمل بید و حیرام ،دارای مفسیدهای اسیت کیه از دییدگاه
تعلیموتربیت  ،در رفتار و اخالق فردی و اجتماعی انسان بازتاب مثبت و یا منفیی دارد (فرهادییان،
.)123 :1124
لیکن اغلب میپندارند نسبتی میان فقه و تربیت نبیوده و آن را بیشیتر سیهم اخیالق و علمیای
اخالق میدانند .گویا فقه ،مشتی خطکشیهای خشک است که وظیفهاش حفظ اولیات شرعی است
و با ،اما اینگونه نیست! اخالق ،روحی است که در تن فقه دمیده میشود و آن را زنده میکند و
به حرکت درمیآورد .این تلقی ازآنروست که هدف تشریع ،تربیت است و فقه نییز بیرای تربییت
انسان تنظیمشده است ،یعنی انسان بیرای رشیدیابی و کمیالییافتگی ،بایید کارهیایی را بکنید و از
کارهایی ب رهیزد .این بایدونبایدهای رشددهنده ،در قالب فقه ،ابال شده است .نگاه تربیتی بیه فقیه،
یعنی باورمندی به این حقیقت که اهداف تربیتی دین در قالب بایدونبایدها نمیودار مییشیود .ایین
نگاه به فقه ،ذهن فقیه را به اغراض شارع نزدیک میکند و فقه سینتی را بیه درجیهای از پوییایی و
گرهگشایی می رساند که حیات دینی بدون آن ممکن نباشد .لذا بیر پاییة اصیالت حقیقیت" ،فقیه"
تجسم و عینیت نظام تربیتیی اسیالم اسیت (اکبرنیژاد .)113-116 :1123 ،بنیابراین فقیه و تربییت
هیچگاه از هم جدا نبوده و دو مقوله درهمتنیدهاند و باید در راستای امور تربیتی از متون فقهی نییز
بهره و استمداد جست.
 -3روشهای تربیتی
منظور از روشهای تربیتی ،فنون و شیوهها و رفتارهایی است که اهداف و اصول تعلیموتربییت
را به ثمر میرساند و به آنها عینیت میبخشد؛ بنیابراین "روش" بخیش کیاربردی تعلییموتربییت
است (بهرامی ،1113 ،ج  .)11 :1البته به دلیل پیچیدگی رفتار آدمی و با توجه به علل و انگیزههیای
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متعددی که در هماهنگی وی با برنامه تربیت و پیروی یا سرپیچی او از محتوای این برنامه دخالیت
دارد ،باید شیوههای گوناگونی را بهتناسب موقعیتهای مختلف در جهت ایجاد انگییزش و تطیابق
رفتار فرد با اهداف تربیتی به کاربست تیا درنهاییت بیه حصیول نتیجیهای مطلیوب امییدوار شید.
ازاینرو ،مکتب تربیتی اسالم ،روشهای متنوع و گوناگونی را برای نیل به این هدف در نظر گرفته
است (الهامی نیا ،1136 ،ج  .)31 :2بر این مبنا روششناسی و بررسی شییوههیای تربیتیی در نظیام
تعلیم وتربیت اسالمی ،از جایگاهی مهم برخوردار اسیت و درخیت پرثمیر تربییت ،آنگیاه بیه بیار
مینشیند که نکات تربیتی در قالب شیوهها و روشهای درست و مناسب در امر تربیت فرزندان بیه
اجرا درآید (یوسفیان .)143 :1116 ،از سویی روشهای زیادی در حیوزهی تربییت پیشنهادشیده و
در این زمینه میتوان روشها را به انواع گوناگونی تقسیم نمود .تقسیم روشها بر اساس "حوزهی
تأثیر" یا "حوزهی عمل" ،بر اساس "نوع تأثیر" ،یا بر مبنای "ابعاد تربیت" ،تقسیم روشهیا مبتنیی
بر "نتیجه" ،یا "عام و خاص" بودن و تقسیم آنان بر اساس "گستره و قلمرو تربیت" ،همیه ،تنیوع
روشهای تربیتی را میرساند .این دستهبندی بدان دلیل است که برخیی روشهیای تربیتیی بیرای
همه ابعاد تربیتی قابلاجراست و برخی روشهای تربیتی ،مخصوص یک بعد تربییت اسیت .البتیه
هرکدام از این تقسیمات از جهتی قابلتوجه و مفید میباشد ،بنابراین پذیرش یک تقسییم ،موجیب
نفی تقسیمات دیگر نمیشود (رضایی)213-212 :1121 ،؛ لذا با توجه به گستردگی ایین روشهیا،
در این تحقیق تنها به روشهای "بر اساس نوع تأثیر" که به دو زیرمجموعهی "روش ایجیادی" و
"روش اصالحی" تقسیم میشود ،پرداخته خواهد شد .مراد از روشهای ایجادی ،روشهایی است
که تأثیر آن ایجاد و تثبیت رفتارهای نیکوست و دراینباره روش های سمعی و بصیری مانیدگارتر
میباشند .روشهای اصالحی نیز ،به آن دسته از روشهای تربیتی میگویند که تأثیر اجرای آنهیا،
حذف یا کاهش برخی رفتارهای نامطلوب خواهد بود (رضایی اصفهانی.)133 :1121 ،
 -2روشهای تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای متون فقهی
بی شک قسمتی از کامیابیها و موفقیتهای بشر بستگی به نوع تربیت جنسیی او دارد ،چراکیه
تکامل و تعالی انسان ،بسته به تربیت و وارستگی در همهی محورهای وجودی اوست که غرییزهی
جنسی نیز یکی از این محورها میباشد .در این راستا هر مکتبیی کیه میدعی تیأمین خوشیبختی و
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سعادت بشر میباشد ،باید برای غریزهی جنسی انسان هم ،برنامه داشته و پاسخ روشنی به آن دهد.
البته در برخورد با این بخش از ماهیت انسان ،مکاتب مختلف واکنشهای متفیاوتی نشیان دادهانید.
برخی مرکز ثقل زندگی انسان را غریزهی جنسی شمردهاند و در ارضای ایین غرییزه ،راه افیراط را
در پیش گرفته که منجر به پیدایش بیبندوباری جنسی گردیده اسیت .از سیوی دیگیر ،برخیی بیه
بهانهی تدین و تقدس ،این بخش از ماهیت انسان را نادیده گرفتیه و حتیی سیخن گفیتن از آن را
نادرست شمردهاند که موجب پیدایش پدیدهی تبتّل و رهبانیت جنسی در صدر اسالم شیده اسیت
که البته ممکن است رگههایی از آن ،هنوز هم وجود داشته باشد (فقیهی .)24 :1113 ،بر ایین مبنیا
اسالم برای تربیت جنسی صحیس و بهتبع آن ،پیشگیری از پیدایش رفتار نابهنگام جنسی و یا حتیی
درمان این رفتار در انسان نیز ،پیشبینیهایی کرده است .تمهیدات اسالم برای تعدیل غریزه جنسی
و رفتار درست جنسی ،در قالب آموزههای فقهی دین مبین اسالم بهوضوح هویداست کیه در ایین
قسمت به بررسی و تحلیل این آموزهها بر مبنای دو روش ایجادی و اصالحی و با تحلیل رواییات
مرتبط پرداخته خواهد شد.
 -1-2روشهای اوالحی
همانگونه که گفته شد روشهای اصالحی به آن دسته از روشهای تربیتی میگویند که هیدف
آن ها ،حذف یا کاهش رفتاری ناپسند ،اعم از رفتار ظیاهری ییا مسیائل درونیی همچیون تفکیرات
ناصحیس و ناپسند است .برخی از این روشها که با توجه به آموزههیای فقهیی در تربییت جنسیی
فرزندان مؤثرند عبارتاند از:
الف) جلوگیری از انجام عم جنسی در برابر فرزندان

چگونگی روابط زناشویی والدین در منزل ،ازجمله عوامل مؤثر در سالمت و یا انحراف جنسیی
فرزندان به شمار میآید .این مسئله بیش ازآنچه تصور میشود از اهمیت برخوردار است ،لیذا نییاز
به عنایت و توجه بیشتری دارد (سهراب پور .)12 :1124 ،از سویی برخالف این تصور که کیودک
تا زمان بلو  ،از میل جنسی بیبهره است و هر رفتاری که در برابیر او داشیته باشیند تیأثیری در او
نخواهد داشت ،چون غریزهی جنسی از ابتدای تولد در وجود انسان وجود دارد ،لیذا کودکیان هیم
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تحریک میشوند و هم ،حتی طبق نظر دانشیمندان بیه «ارگاسیم (اوج لیذّت جنسیی)» مییرسیند
(فقیهی .)112 :1113 ،بر این مبنا در آموزههای فقهی بهمنظور پیشگیری از تحریک جنسی و بلیو
زودرس فرزندان ،به حفک حریم زناشویی والدین در برابر فرزندان اشارهشده و با توجه به روایات
موجود در این زمینه اغلب علماء حکم به کراهت عمل زناشویی در مقابل نوزادان و کودکان فاقید
قدرت تشخی

و فرزندان غیر ممیز دادهاند( .ابن فهد حلی ،1143 ،ج .)116 :1

البته با توجه به مفاد روایاتی که در این باب واردشده است ،دو موضوع قابل تأمیل اسیت؛ اول
اینکه عمل زناشویی تنها به معنای جماع به معنای خاص نمیباشد ،بلکه هرگونه مالعبه و نزدیکیی
در برابر فرزندان نابالغ مکروه شمردهشده است .دیگر آن که این حکم با توجه به اطیالق رواییات،
شامل کودک غیر ممیز هم میشود (طباطبایی ،1143 ،ج .)116 :21
قابلذکر است ازجمله روایات مستندی نیز که این حکم را بهخیوبی ترسییم مییکنید فرمیایش
پیامبر اکرم (صلواتاهللعلیه و آله) میباشد که میفرمایند :قسم به آنکه جانم در دست اوسیت اگیر
مردی با همسرش همبستر شده و در آن لحظه ،کودکی در خانه بیدار باشید و آنهیا را ببینید و ییا
حتی صدای نفا زدن آنها را بشنود ،هیچگاه رستگار نمیشود( ،چرا که) چیه پسیر باشید و چیه
دختر ،زناکار خواهد شد (حر عاملی ،1142 ،ج  .)112 :24بنابراین طبق روایات متعیدد و تصیریس
شده در متون فقهی ،انجام اعمال جنسی حتی در برابر کودک غیر ممیز نیز با تربیت جنسی صیحیس
منافات داشته و الزم است والدین دقت کافی در این زمینه را داشته باشند.
ب) آموزش آداب اجازه گرفتن برای ورود به اتاق والدین

با توجه به تأثیر فوقالعاده تصویرسازی جنسی بر ذهن و فکر فرزندان ،آموزههای دینی بر ایین
نکته تأکید دارند که نه تنها والدین باید برای خود حریم قرار داده ،رعایت زمان و مکان مناسیب را
بنمایند ،که باید به فرزندان آموزش دهند هنگام ورود به حریم آنها از پیدر و میادر کسیب اجیازه
کرده و بدون هماهنگی وارد خلوتگاه آنیان نشیوند .همچنیان کیه خداونید متعیال در قیرآن کیریم
بهصورت صریس به این مسئله اشارهکرده اسیت" .ییا أَیُّهَیا الَّیذِینَ آمَنُیوا لِیَسْیتَأْذِنْکُمُ الَّیذِینَ مَلَکَیتْ
أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَالثَ مَرّات مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِییابَکُمْ مِینَ
الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ ثَالثُ عَوْرات لَکُمْ لَیْاَ عَلَیْکُمْ وَ ال عَلَییْهِمْ جُنیاحٌ بَعْیدَهُنَّ طَوّافُیونَ
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عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْض کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ" ".وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ
الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِییمٌ( ".نیور:
 .)31-32در این راستا پدر و مادر وظیفه دارند که آداب و چگیونگی ورود بیه محیل اسیتراحت و
اتاق خود را به فرزندان خویش آموخته ،تا برای ورود به اتاق و محل اسیتراحت پیدر و مادرشیان
به وقت خلوت آنان ،اجازه بگیرند .پیش از نماز صبس ،وقت استراحت نیم روزی (ظهیر) و پیا از
نماز عشاء (هنگام خواب شب) ،سه زمان خلوت پدران و مادران به حساب مییآیید .ایین دسیتور
قرآنی بیهمنظیور آگیاه نشیدن فرزنیدان از وضیعیت متناسیب بیا خیواب و اسیتراحت والیدین در
اتاقهایشان ،و فلسفه و حکمت تشریع حکم اذن گرفتن فرزندان برای دیدار با والیدین مییباشید.
اهمیت موضوع ازآنروست که هرگونه رفتاری که موجب تحریک جنسی فرزنیدان نابیالغ و ممییز
شود ،ممنوع میباشد (هاشمی رفسنجانی ،1111 ،ج  ، )221-144 :12چون دییدن روابیط نزدییک
والدین ،تربیت صحیس جنسی کودکان را با اخالل مواجه میکند.
در راستای این آیهی مبارکه ،روایتی نیز مطرحشده که مورد بحیث و تحلییل علمیاء قرارگرفتیه
است .شخصی خدمت امام صادق (علیهالسالم) رسیده و از ایشان سؤال کیرد :آییا میرد بیرای وارد
شدن بر پدرش باید از او اجازه بگیرد؟ امام جواب دادند بله ،من هیم بیرای وارد شیدن بیر پیدرم
اجازه میگرفتم و( ...کلینی ،1122 ،ج  .)321 :3البته نظرات پیرامون ایین حیدیث مختلیف اسیت.
عدهای از علماء معتقدند این حدیث استحباب اجازه گرفتن برای ورود را میرساند و هیچ قرینهای
بر انحراف ظهورش بر وجوب اجازه گرفتن نیست (حکیم ،1116 ،ج  .)32 :11در مقابل این نظیر،
استدالل علمایی دیگر این است که بعید است حدیث مذکور ،داللت بر اخالقی بیودن و اسیتحباب
اجازه گرفتن داشته باشد ،بنابراین همانگونه که حضرت (علیهالسالم) بر خود الزم میدیدند بیرای
ورود اجازه بگیرند ،بر دیگران هم الزم است برای ورود به اتاق والیدین اجیازه بگیرنید ،درنتیجیه
ازنظر ایشان اجازه گرفتن امری الزم و واجب است (شبیری زنجانی ،1112 ،ج .)213 :1
قابلذکر است بنا بر نظر برخی از علمای دیگر نیز ،آیهی مذکور بر لیزوم کسیب اجیازه هنگیام
ورود دیگران در اوقات سهگانه بهصورت مطلق داللت دارد؛ لذا حکم لیزوم کسیب اجیازه هنگیام
ورود بر دیگران در این اوقات مطلقام واجب است (خویی ،1111 ،ج  .)31 :12بیر ایین اسیاس ،در
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اوقات سهگانه که اغلب زمانهای خلوت والدین و روابط خاص آنان اسیت ،الزم اسیت فرزنیدان،
چه بالغ و نابالغ ،چه ممیز و غیرممیز ،و چه والدین در کنار هم باشند یا خیر ،برای ورود و دخیول
به اتاق والدین ،اجازه بگیرند؛ لذا آموزش آداب ایین کسیب اجیازه یکیی از روشهیای اصیالحی
والدین میباشد که میتواند منجر به حذف یا کاهش رفتاری ناپسند در فرزندان شود.
ج) جلوگیری از دیدن اندام جنسی

نگاه به اندامهای جنسی کودک و نگاه کودک به اندامهای جنسی بزرگسیال ،دو جنبیه فقهیی و
تربیتی دارد .نگاه کردن برای کودک ،حرمت فقهی ندارد و برای بزرگسال نییز بیاوجود عیدم ریبیه
حرام نمیباشد ،لیکن نمی توان آثار تربیتی پوشیدگی و عریانی را نادیده گرفت .چه کودک ،عورت
دیگران را ببیند و چه دیگران ،عورت وی را ببینند ،قبس این کار از میان رفته و موجب بیمباالتی و
بیپروایی کودک شده و هرزگی را در او نهادینه میکند .اما کودکانی که با اینگونیه میوارد مواجیه
نبودهاند ،توان مقاومتشان در برابر انحراف جنسی و میزان عفافشان از دیگران بیشتر است .ازاینرو،
در متون دینی توصیهی مکرر شده که نه به عورت کودک نگیاه کیرده ،و نیه بگذاریید او بیه انیدام
جنسی دیگران نگاه کند (محمدی ریشهری.)242 :1113 ،
در این راستا در اسالم احکام مربوط به لزوم خیودداری از دییدن عیورت کودکیان و همچنیین
دیدن عورت والدین توسط فرزندان ،در مباحث فقهیِ زیادی چیون آداب غسیل ،آداب اسیتحمام،
آداب تخلییه و ...موردتوجیه و دقییت نظیر قرارگرفتییه اسیت .ازجملییه رواییاتی کییه در ایین بییاب
مطرحشده ،روایتی از امام صادق (علیهالسالم) به نقل از پیامبر اکرم (صلواتاهللعلیه و آله) میباشید
که فرمودند :مرد نباید پسرش را با خودش به حمام ببرد تا (خواسته یا ناخواسته) به عورت او نگاه
کند ،همچنین والدین نیز ،حق ندارند به عیورت فرزنیدان خیود نگیاه کننید .همچنیین در رواییت
دیگری فرمودهاند :پیامبر (صلواتاهللعلیه و آله) لعنت نموده کسی را که بیه عیورت دیگیری نگیاه
میکند ،و کسی را که بدون پوشش در حمام است و دیگران به عورت او نگیاه مییکننید (کلینیی،
 ،1122ج  .)341 :3در این زمینه باید متذکر شد این روایات ناظر به حرمت نگاه کردن بیه دیگیران
میباشد و هم ناظر و هم منظور الیه را شامل میشود .البته مالک در این حرمت ،ممیز بودن طرفین
است و غیر ممیز از قاعده خارج میشود ،چراکه غیر ممیز ،فهم و ادراکی ندارد .با این توضییحات
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میتوان گفت برای زن مانعی نیست که پسر پنجساله خود را غسل دهد و یک میرد هیم مییتوانید
دختر غیر ممیز خود را غسل دهد؛ بنابراین مالک در حرمت نگاه کردن ،ممیز بودن اسیت و فرقیی
نمیکند که ناظر و منظور الیه همجنا باشند ،یا غیر همجنا (انصاری ،1113 ،ج .)132 :1
البته برخی از علماء عظام معتقدند این روایت ،ضعف سندی داشته و داللتیی بیر حرمیت نگیاه
کردن به عورت غیر ممیز ندارد .دلیل ایشان نیز ،سیره قطعیه ای است که افراد ،میانعی بیرای نگیاه
کردن به عورت اطفال نداشتهاند ،زیرا اطفال برای نظافیت و ازالیه نجاسیات خیود نییاز بیه کمیک
مادران و مربیان داشته و بدون دخالت آنها ،برای طفل امری دشوار است که بهتنهایی این کارها را
انجام دهد (اصفهانی ،1123 ،ج .)116 :1
بهطورکلی آنچه از مجموع نظرات در این باب استفاده میشود این است که مخاطبِ این حکم،
در درجه اول والدین و در درجه دوم فرزندان بالغ میباشند .البتیه بیا توجیه بیه حیدیث رفیع کیه
ع خِصیال :الخَطیاءُ ،و النِّسییانُ ،و میا ال
ع عین امّتیی تِسی ُ
تکلیف از نابالغان برداشتهشده استُ :وضِی َ
یعلَمونَ( ... ،کلینی ،1122 ،ج  ،161 :2ح  )2میتوان استناد کرد که این حکیم بیر مکلفیین مترتیب
میشود و مکلف به احکام ،افراد بالغ هستند؛ بنابراین آنچه الزم است موردتوجیه قیرار گییرد ایین
است که مخاطب و مکلف این حکم ،والدین بوده و شارع مقدس در مقام بیان یک حکیم تکلیفیی
و تربیتی برای والدین و در راستای اجرای تربیت صحیس جنسی است ،بدان معنا که شرع به علیت
آثار تخریبی این موضوع ،بر والدین واجب و الزم میداند فرزندان خود را بهگونهای تربیت نماینید
که نهتنها در مقابل دیگران عورت خود را ظاهر نکنند که خیود او نییز ،عیورت دیگیران را نظیاره
نکند.
د) جدا نمودن بستر کودکان

ازجمله روشهایی که بهمنظور پیشیگیری از تحرییک جنسیی و بیه تبیع آن بلیو زودرس در
فرزندان باید موردتوجه قرار گیرد ،موضوع جداسازی بستر خواب فرزندان مییباشید .یکیی بیودن
بستر کودکانی که به سن تمیز رسیدهاند ،ممکن است به تماسهای بدنی نادرست ،تحریک جنسیی
زودهنگام و حتی روابط نامشروع منجر شود .البته این مسئله باید در میورد فرزنیدانی کیه ازلحیاظ
جنسیت باهم تفاوت دارند بیشتر موردتوجه قرار گیرد .لذا یکی از تدبیرهای دین بیرای جلیوگیری
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از این آسیب ،حذف زمینهی آن ،یعنی جداسازی خواهرها و برادرها از یکدیگر میباشد (محمیدی
ریشهری.)241 :1113 ،
در این راستا دین اسالم سفارش فراوانی بر جداسیازی بسیتر خیواب فرزنیدان از هیم نمیوده
است ،چنانچه امام علی (علیهالسالم) فرمودهاند :محل خواب بچههای ششسیاله بایید از هیم جیدا
باشد ،و همچنین پیامبر اکرم (صلواتاهللعلیه و آله) فرمودهاند :رختخیواب کودکیان ده سیاله ،چیه
پسر با پسر و چه دختر با دختر ،باید از یکدیگر جدا باشد (ابنبابویه ،1111 ،ج .)1162 :1
لذا غالب فقهای امامیه با توجه بهظاهر احادیث و بر مبنای روایات موجود در این بیاب ،حکیم
به وجوب جداسازی بستر کودکان از یکدیگر دادهاند .ولی در مقابل عدهای از فقها نیز ،با توجه بیه
قرائن و دلیلهای خاص ،حکم به مستحب بودن این امر کردهاند .گروهیی از علمیای معاصیر نییز
عقیده دارند ظاهر امر در این احادیث ،وجوب جداسازی بین اطفال در دهسالگی است .ولیی سییره
قطعیه ،قرینهای خالف ظهور دارد و ظهیور را از واجیب بیه مسیتحب منصیرف مییکنید (سییفی
مازندرانی .)131 :1122 ،برخی از علماء نیز ذیل احادیث مذکور میفرمایند :ظاهر احادیث وجوب
جداسازی است ،ولی بنای اصحاب برخالف وجوب میباشد و به مستحب متمایل اسیت (حکییم،
 ،1116ج  .)11:32درهرصورت آنچه حائز اهمیت است این است کیه؛ اصیل موضیوع جداسیازی
بستر کودکان از آن جهت که تأثیر به سزایی در تربیت صحیس جنسی فرزندان دارد ،مورد توجیه و
دقت نظر ائمه اطهار(علیهمالسالم) بوده و به تکرر در آموزههای فقهی وارد شده است.
ه) خودداری از بوسیدن و در آغوش گرفتن کودک

بوسیدن کودک توسط نامحرم (و نه والدین) ،هرچند در صورت عدم ریبه حرمیت فقهیی نیدارد،
لیکن اثر منفی آن بر کودک ممیز قابل انکار نیست ،چرا که ارتباط بوسهای نامحرم بیا کیودک در روح
او نقش بسته و در آینده ،رابطهی او با نامحرم را تسهیل ساخته و حفک عفافش را با مشیکل روبیهرو
میسازد .ازاینروست که نامحرمان به نبوسیدن کودکان توصیهشیدهانید (محمیدی ریشیهری:1113 ،
.)241
در این زمینه زراره روایتی از امام صادق (علیهالسالم) نقل نموده که فرموده باشند :هنگیامیکیه
دختر آزاد به سن ششسالگی برسد ،شایسته نیست کسی او را ببوسید (کلینیی ،1122 ،ج .)314 :3
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البته در مورد بعد از ششسالگی ظاهر بعضی از روایات حرمیت ایین کیار را مییرسیاند .از دیگیر
دالیل حرمت این موضوع نیز ،روایتی است که نشان میدهد ،از امام علی (علیهالسالم) سیؤال شید
کودک نامحرمی خود را در آغوش من میاندازد و من او را بلنید مییکینم و مییبوسیم ،حکمیش
چیست؟! امام (علیهالسالم) در پاسخ فرموده اند :اگر دختر ششسیاله شیده اسیت ،او را روی پیای
خود ننشان (حر عاملی ،1142 ،ج  .)134 :11استنباط حرمت بوسیدن از این روایت از آنجا فهمیده
می شود که؛ همان گونه که قرار دادن کودک روی پا ،در روایت مذکور حرام میباشید ،و ازآنجاکیه
تهییج و تحریک و بوسیدن و در آغوش گرفتن ،بیشتر از روی پا گذاشتن است ،لذا بیهطرییقاولیی
هر دو کار حرام است .البته در این زمینیه در برخیی از رواییات ،اسیتنباط کراهیت در ایین بیاب،
اینگونه قابلبررسی است که در بعضیی از رواییات عبیارت "الینبغیی" آمیده و ییا در بعضیی از
روایات سن پنج سال ذکرشده و سن ششسالگی مطرح نشده اسیت .همچنیین دلییل دیگیری کیه
کراهت حکم را میرساند همان سیره معمول و متعارف بیین میردم اسیت کیه اغلیب از ایین کیار
اجتناب نمیکنند؛ لذا سیره ،داللت بر عدم حرمت دارد (مکارم شیرازی.)11 :1123 ،
بر این مبنا با بررسی نظرات فقهی که در ذیل روایات این باب مطرحشده است میتیوان گفیت
عدهای از فقها قائل به حرمت بوسیدن و بغل کردن کودکان ممیز هستند .البتیه بیه ظیاهر ،در بیابِ
آغوش گرفتن و جواز بوسیدن کودک نامحرم تا قبل از ششسیالگی ،اختالفیی وجیود نداشیته کیه
سیره عملی معمول بین مردم هم همین مسئله را تائید میکند .درهرصورت باوجود روایات میرتبط
با این موضوع ،مشخ

میشود خودداری از بوسیدن و در آغوش گرفتن اطفیال توسیط نیامحرم،

ازنظر آموزههای روایی فقهی موردتوجه بوده و اهمیت بازگو نمیودن منیع آن در رواییات متعیدد،
بیشک به علت تأثیر آن در تربیت صحیس جنسی کودکان میباشد.
 -2-2روشهای ایجادی
در مقابل روش تربیتی اصالحی ،روش تربیتی ایجیادی قیرار دارد کیه همیان میوارد ایجیاب و
جنبههای مثبت تربیت را شامل میشود .در اصل مراد از روشهای ایجادی ،روشهیایی اسیت کیه
تأثیر آن را در ایجاد رفتاری تازه ،یا تداوم و تثبیت رفتارهای نیک و درست در فرزنیدان مییتیوان
مشاهده نمود .لذا در ذیل به تعدادی از روشهای ایجادی تربیت صیحیس جنسیی فرزنیدان کیه در

 | 66دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

آموزههای فقهی اسالم بیانشده است اشاره میشود:
الف)آموزش احکام روابط جنسی

هدف اسالم ،تربیت «انسان کامل» است و انسان کامل ،جز در سایهی ارضای متعیادل نیازهیای
روحی و جسمیاش شکل نمیگیرد .ازاینرو ،دین بیه آمیوزش در ایین خصیوص پرداختیه و در
موارد ضروری با صراحت ولی بدون پردهدری ،مسائل الزم را (چیه در آییات و چیه در رواییات)
آموزش داده است .مثالم در آیات الهی ،از آموزش کودکان بیرای ورود بیه اتیاق والیدین گرفتیه تیا
افرادی که ازدواج با آنها جایز است و محدودهی رفتار جنسی به هنجار و نابهنجار ذکرشده است.
در روایات نیز ،حتی به ریز مسائل مربوط به رفتار جنسی همچون روابط کودکان با والدین ،روابط
کودکان با جنا مخالف و همجنا ،شیرایط ازدواج ،ویژگییهیای ییک همسیر خیوب ،سیاعات
مناسب برای رابطهی زناشویی و  ...پرداختهشده است (فقیهی .)21-23 :1113 ،بر این مبنا آموزش
احکام پیرامون مسائل و روابط جنسیی خصوصیام مسیائل مهیم و مبتالبِیه ای چیون حرمیت خیود
ارضایی ،حرمت زنا ،همجنابازی و  ...به فرزندان ،در تربیت آنان با میؤثر بیوده و بایید حکیم
فقهی آن را به فرزندان آموخت تا تربیت جنسی آنان به مخاطره نیفتد .لیذا در ایین راسیتا در ذییل
بهصورت مختصر به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
 -1آموزش حرمت خود ارضایی

یکی از موضوعات مهم قابل طرح برای روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت که آن را بهعنیوان
یک رفتار غلط و ناهنجار جنسی توصیف مییکننید ،مسیئله خیود ارضیایی اسیت .خیود ارضیایی
مخربترین و ویرانگرترین انحراف جنسی است که جسم و روح را به اختالل میکشاند و موجب
اختالل در رشد کامل جنسی ،الغری ،ضعف شخصییت و اراده ،و تقلییل نییروی جسیمی روانیی
میگردد و ممکن است تا آخر عمر فرد مبتال را از یک ازدواج و زناشویی موفق محروم کنید .البتیه
در کنار تقبیحی که کارشناسان تربیتی نسبت به خود ارضایی بیان میکنند ،دین اسالم با نگاه خاص
و ویژه ،انسانها را از انجام این عمل منع کرده و حتی در احادیث بیه تقبییس و سیرزنش فاعیل آن
اشاره شده و مرتکبان این عمل از ملعونین درگاه الهی شمرده میشوند .در مورد حکیم فقهیی ایین
عمل نیز ،باید گفت که از مصادیق گناهان کبیره و حرام شمرده میشود و تمیام رواییات و احکیام
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فقهی دال بر حرمت این عمل شنیع دارند (صاحب جواهر ،1141 ،ج  .)613 :11لیذا والیدین بایید
در محیطی دوستانه و در زمانی مناسب این موضوع را با فرزند خیود در مییان گذاشیته و او را بیا
عواقب خطرناک این عمل آشنا سازند.
 -2آموزش حرمت زنا

آموزههای دین مبین اسالم ،رابطه زن و شوهر را که بر اساس میوازین شیرعی و عقید رسیمی
تحقق پیدا میکند مورد تأکید قرار داده و آیات و روایات فراوانی در مورد اهمیت ازدواج و روابط
زناشویی شاهد بر این مدعاست .بنابراین حریم نگه داشتن میان زن و مرد نامحرم در متیون رواییی
و در سیره معصومین (علیهمالسالم) بارها عنوان شده است ،از سیویی ارتبیاط نامشیروع بیا جینا
مخالف ،ازجمله افعالی است که بهعنوان نماد ناهنجاری جنسی در جامعه شناخته میشیود .از ایین
رو فقها نسبت به حرمت زنا اجماع داشته و با توجه به آیات قرآن در حرمت این عمیل ،زنیا را از
گناهان کبیره میدانند (حلی ،1113 ،ج  .)162 :1در این راستا الزم است والدین مسائل مربیوط بیه
این رابطهی نابهنجار را در زمان مقتضی به فرزندان خود گوشزد نمایند.
 -3آموزش حرمت همجنسبازی

همجناگرایی ازنظر اسالم جزو گناهان کبییره و ازنظیر فقهیی حیرام محسیوب مییگیردد و
مجازات سنگینی نیز بر آن قرار دادهشده است .از سویی در روایات اسیالمی زشیتی و پلییدی ایین
کار بیشتر از زنا بیانشده و در روایتی از پیامبر اکرم (صلواتاهللعلیه و آله) مرتکبیان ایین عمیل را
وعییده عییذاب الهیی داده اسییت .در اییین راسییتا و بییا اسییتناد بییه رواییات ،فقهییای امامییه حرمییت
همجنابازی را مطرح و انجام آن را از محرمات الهی دانستهاند.
این مسئله تا آنجا از دیدگاه اسالم زشت و ننگین است که در ابیواب حیدود اسیالمی ،حید آن
اعدام قرار داده شده است ،و حتی برای کسانی که مراحل پایینتر همجنابازی را انجام مییدهنید،
مجازات شدیدی ذکرشده است .همجناگرایی چه در مردان باشید و چیه در زنیان ،در اسیالم از
گناهان بسیار بزرگ و هر دو دارای حد شرعی است (رضایی اصفهانی ،1113 ،ج  .)216 :3لذا این
مساله را باید به فرزندان آموخت و حکم الهی آن را به آنان یادآوری نمود.
از این روست که آشنا نمودن به موقع فرزندان با احکام دینیی فقهیی ،و انتظیاراتی کیه خیدا و
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اولیای الهی از او دارند ،باعث میشود او شخصی متعهد و عامل به فرامین الهیی تربییت شیده ،بیه
انجام رفتارهای نابهنجار اخالقی روی نیاورده ،نسبت به آنها حیا نمیوده و رفتارهیای نییک در او
نهادینه شود.
ب) آگاهی دادن به فرزند نسبت به تغییرات جسمی در دوران بلوغ
هنگامیکه انسان به مرحله بلو میرسد دگرگونیهایی در اندام و احساسات او پدید میآیید و
در همهی جوامع این حالت را آغاز ورود به صحنهی مسئولیت و احکام میدانند .در ایین مرحلیه،
غریزه جنسی شروع به فعالیت میکند و قدرت تولیدمثل آغاز و صدا درشت مییشیود .ایین دوره
منشأ تغییرات زیادی در وجود شخ

میباشد (قاسمی ،1123 ،ج  .)111 :1در این زمان ازآنجاکه

نوجوانان به ناگاه در وضعیت بیسیابقهای قیرار مییگیرنید و غراییز و احساسیات مخصوصیی در
وجودشان بیدار میشود و آنها را در وضعیت غافلگیرکنندهای قرار میدهد ،الزم است که والدین،
آگاهیها و آمادگی های الزم را نسبت به این امیور ،در اختییار نوجوانیان قیرار دهنید .بسییاری از
نوجوانان که به نحوی گرفتار انحرافات جنسی شدهاند ،علت انحراف خیود را ناآگیاهی و جهالیت
میدانند و از اینکه بهموقع ،توسط خانواده راهنمایی نشدهاند ،اظهار تأسف کردهانید .بنیابراین ،آگیاه
کردن بهموقعِ فرزندان ،بهویژه درزمینهی مسائل بلو ازجملهی وظایف والدین است و بهتیر اسیت
در مورد پسر ،این وظیفه را پدر و در مورد دختر ،مادر بر عهیده بگییرد (محمیدیان-121 :1111 ،
.)122
در این زمینه برای تربیت جنسی نوجوان ،والدین دو وظیفهی کلی و اساسی دارند .یکی اینکیه
او را با حقایق بیولوژیک جنسی به صورت صحیس آشنا کنند تا او بدانید دسیتگاههیای جنسییاش
چگونه کار میکنند و تأمین بهداشت آنها چگونه امکانپذیر است .دیگر اینکه به او آموزش دهند
چگونه میل جنسی خود را با توجه به احکام دینیی فقهیی و بیا توجیه بیه ارزشهیای اخالقیی و
فرهنگی جامعه ارضاء کند تا از انحراف و پیدایش اضطراب و عوارض روحی روانی دیگر در امان
باشد (فقیهی .)111 :1113 ،بر این مبنا آشنا نمودن فرزندان به این تغییرات توسط آموزههای فقهیی
راهی با کاربردی در راستای تربیت جنسی صحیس میباشد .زمانی که یک مادر در وقت مقتضیی
مثالم احکام فقهی حیض را به دخترش تعلیم داده یا یک پدر حکم فقهی احتالم را بیه فرزنید پسیر
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خود میآموزد ،فرزندان با تغییرات جسمی خود آشنا شده و والدین آنان توانستهاند تربیت جنسیی
مناسب و به موقعی را برای فرزند خود رقم زنند.
در این راستا باید متذکر شد آیات و روایات نیز ،نهتنها به این تغییرات اشاره نمیوده کیه بعضیام
بهوضوح ،مسائل و حواشی پیرامون آن را شیرح داده و تغیییرات جسیمی فرزنید را حید و میالک
تمامی احکام فقهی دانستهاند .بر این اساس لزوم آشینایی بیا آنهیا و تیأثیر آن در تربییت صیحیس
جنسی آشکار خواهد بود.
ج) نوازش و بوسیدن با شرایط خاص
نوازش و بوسیدن کودک از مراحل مهم در تربییت جنسیی او هسیتند ،لیذا الزم اسیت کیه کیودک
بهاندازهی کافی هم از جانب پدر ،و هم مادر ،در آغوش گرفتهشده و بوسیده شود؛ زیرا نییاز کیودک بیه
محبت و تأمین آن از سوی والدین ،اساس و پایهی تربیت را تشکیل مییدهید .از سیویی بررسییهیای
متعدد درباره کودکان ثابت کرده است که محبت ،مهمترین عامل سالمت روح کودک بوده و فقیدان آن،
موجب ناهنجاریهای روانی و حتی جنسی خواهد شد .در این راسیتا بایید متیذکر شید وظیفیه پیدر و
مادر ،تنها تأمین نیازهای اولیهی فرزند همچون خوراک و پوشاک نیست ،بلکه فراتر از آن آبییاری کیردن
مزرعه دلهای آنان با آب حیاتبخش محبت و عطوفت است .ازاینرو امام سیجاد (علییهالسیالم) مهیر
ورزیدن به کودک را در زمرهی حقوق او شمرده و در این ارتباط فرمودهانید :و امیا حیق کیودک ،مهیر
ورزیدن به او ،پرورش و آموزش وی ،و گذشت و پردهپوشیی از خطاهیای کودکانیهی وی و نیرمش و
کمک کردن به اوست (سلمانی گواری .)121 :1121 ،بر ایین اسیاس بهتیرین ابیزار محبیت نمیودن بیه
کودکان در اوان تولد ،نوازش ،بغل گرفتن و لبخند زدن بهصورت آنان اسیت .چیرا کیه کیودک در ایین
دوران باید امنیت عاطفی و حمایت مادر را با تمام وجودش حا نماید .البته پدر نیز بایید در نیوازش و
ابراز محبت به فرزند خردسالش مشارکت داشته و بکوشد از همان بدو تولد ،او را در آغوش بگیرد و بیا
تبسم به او نگاه نماید و از این نظر چیزی کم نگذارد .در این راستا باید دقت شود روش نوازش کیودک
زمانیکه قدری بزرگتر شد ،کمی تغییر میکند .برای مثال در سنین یک سال به بیاال ،دسیت محبیت بیه
سر آنها کشیدن و روی زانو نشاندن بهترین راه تأمین محبت است .همانگونیه کیه روش پیغمبیر اکیرم
(صلواتاهللعلیه و آله) در خانواده نیز ،این بود که هرروز صیبس دسیت محبیت بیر سیر فرزنیدان خیود
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میکشیدند (یوسفیان.)11 :1113 ،
در این زمینه و با توجه به اهمیت بوسیدن فرزند ،روایات متعددی از معصومان (علیهمالسیالم)
ذکرشده است .ازجمله امام صادق (علیهالسالم) از پیامبر اکرم (صلواتاهللعلیه و آله) نقل فرمودهاند
که :بوسیدن فرزند نیکویی است و پاداش این نیکویی ده برابیر اسیت( .حیر عیاملی ،1142 ،ج :13
 .)121مفضل بن عمر هم میگوید :بر امام موسی کاظم (علیهالسالم) وارد شدم ،دیدم آن حضیرت
فرزند خود را بر دامان خود نشانده و میبوسد و گاه او را بیر شیانهاش مییگیذارد و گیاه او را در
آغوش میگیرد (همان ،ج  .)333 :11از سویی در این زمینه روایتی مطرح شده که میردی خیدمت
رسول خدا (صلواتاهللعلیه و آله) آمد و گفت :من تابهحیال هییچییک از فرزنیدانم را نبوسییدهام.
هنگامیکه آن شخ

از نزد رسول خدا (صلواتاهللعلیه و آله) رفت ،حضرت (صیلواتاهللعلییه و

آله) دربارهی او فرمودند :این مرد نزد من اهل دوزخ است!
لذا با توجه به کثرت روایات وارده در این موضوع در متون فقهی تربیتی ،بایید گفیت :توصییه
معصومین (علیهمالسالم) به بوسیدن فرزنید و نیوازش او ،ازآنجهیت اسیت کیه کیودک خواسیتار
نوازش ،محبت ،خنده و داد و ستد عاطفی است .بر این اساس ابراز عالقه به کودک ،احساس امیید
به زندگی و عزتنفا او را باال میبرد که این ،زمینهساز موفقیت های آینیده او خواهید شید و در
مقابل ،کمبود محبت خألهای روحی و روانی بسیاری را ایجاد خواهد کرد .بر این اساس بوسییدن
و نوازش فرزندان ،نقشی بیبدیل را در تربیت جنسی آنان ایفا مینماید.
د) فراهم آوردن شرایط ازدواج
ازدواج مرحلهی مهمی از زندگی هر دختر و پسری است که یکی از مهمترین مراحیل تربییت
جنسی بوده و هنگامی بهصورت یک دورهی موفق پشت سر گذاشته خواهد شد که شرایط اجیرای
آن فراهم شود .مهمترین این شرایط ،رشد همهجانبهی طرفین ازدواج است ،یعنی رسیدن بیه سین
خاصی که در این سن ،معموالم هم قوای جنسی آنها فعال شده و هم از حیث عیاطفی و عقالنیی،
به سطس خاصی رسیدهاند .به همین دلیل است که زمان دقیقی را نمیتوان برای این سطس از رشید
تعیین نمود (فقیهی.)222 :1113 ،
در این زمینه برخی از اخبار و احادیث وارده ،تأکیدی شدید در تسریع ازدواج دارنید .دسیتور
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اسالم این است که اگر کسی شرایط و معیارهیای ازدواج را داشیت ،درنیگ بیه خیود راه ندهید و
تعجیل کند ،زیرا سستی کردن در چنین امر مهمی آثار مخرب جنسی روانی را میتوانید بیه دنبیال
داشته باشد (غضنفری ،1112 ،ج  .)121 :2پیامبر (صلواتاهللعلیه و آله) فرمودهاند کیه جبرئییل بیه
من گفت :هرگاه در دوشیزگان احساس زنانه (میل جنسی) ایجاد شود ،دوایی برای آنها جز همسر
وجود نخواهد داشت ،در غیر این صورت آنها از فساد در امان نخواهند بود ،چرا که آنها بشیرند
(حر عاملی ،1142 ،ج  .)22 :2با توجه به این روایت ،هنگامیکیه والیدین مشیاهده مییکننید کیه
تمایالت جنسی در دخترشان بیدار شده و احیانام ممکن است روابطی جسته وگریخته حتی در حید
صحبت کردن با پسران داشته باشد ،باید شرایط ازدواج او را فراهم نمایند وگرنه رها کیردن او بیه
حال خویش ،زمینهی فاسدشدن را در او فراهم میآورد .البته این مسئله در مورد جوانان پسیر نییز
صادق است ،بهویژه آنهایی که در خانوادههایی زندگی میکنند که پدر آنهیا تمکین میالی دارد و
قادر به تزویج و حمایت مالی پسر است .اگر در این صورت ،در امر ازدواج پسرش کوتاهی کند و
پسر به گناه بیفتد ،پدر هم در گناه او شریک است.
با توجه به این مسائل است که پیامبر (صلواتاهللعلیه و آله) گوشزد نمودهانید :هیرکا پسیری
داشته باشد که نیازمند ازدواج است و او توان مزدوج کردن پسرش را دارد ،لییکن او را بیه ازدواج
درنمی آورد ،اگر آن فرزند مرتکب گناهی شود ،او نیز در گناه فرزنیدش سیهیم خواهید بیود (حیر
عاملی ،1142 ،ج  .)36 :2ازاینرو ،در آموزههای فقهی تصریسشیده اسیت کسیی کیه بیهواسیطهی
نداشتن همسر به حرام میافتد ،واجب است همسر بگیرد تیا غراییز جنسیی او بیه راهیی صیحیس
هدایت گردند .بر این مبنا با توجه به اهمیت ازدواج جوانان ،پیدر و میادر در ایین زمینیه نقیش و
وظیفهی ویژهای دارند تا جایی که اسالم آن را یکی از حقوق فرزندان قرار داده است .البته در ایین
راستا الزم است آموزشهایی نیز توسط والدین به فرزندان داده شود تا تربییت صیحیس جنسیی در
این مرحله نیز به خوبی صورت پذیرد.
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نتیجهگیری

بی شک قسمتی از کامیابیها و موفقیتهای بشر بستگی به نوع تربیت جنسیی او دارد ،چراکیه
تکامل و تعالی انسان ،بسته بیه تربییت و خودسیازی در همیهی محورهیای وجیودی اوسیت کیه
غریزهی جنسی نیز یکی از این محورها میباشد .بر این مبنا در تربیت جنسی هم همانند کل تعلیم
و تربیت ،به ارائهی یک بینش کلی حاکم بر همهی رفتارها و بایدها و نبایدهای آموزشی و تربیتیی
نیاز است ،بهگونهای که بین آنها نوعی انسجام ،ارتباط ،هماهنگی و نظم ایجاد کند .لذا هر مکتبیی
که مدعی تأمین خوشبختی و سعادت بشر میباشد ،باید برای غریزهی جنسی برنامه داشته و پاسیخ
روشنی به آن دهد .توصیههای فراوان ائمه اطهار (علیهمالسالم) بییانگر وجیود ایین بیینش و نظیام
تربیتی بوده و میتوان آن را در قالب ساختاری مدون ارائه نمود .لذا در این تحقیق ساختار تربیتیی
مدنظر ،با توجه به روشهای تربیتی «اصالحی» و «ایجادی» دستهبندی و تدوین گردید.
در بحث روشهای اصالحی و با واکاوی روایات و متون فقهی ،محققین به چنید روش دسیت
یافتند :جلوگیری از انجام عمل جنسی در برابیر فرزنیدان یکیی از توصییههیای مؤکید معصیومین
(علیهمالسالم) میباشد که بر اساس روایات موجود ،مراجع حکم به کراهت شدید آن دادهاند .البته
عمل زناشویی تنها به معنای جماع به معنای خاص نمیباشد .بلکه با توجه به مفاد رواییاتی کیه در
این باب واردشده است ،هرگونه مالعبه و نزدیکی در برابر فرزندان حتیی فرزنیدان نابیالغ مکیروه
شمردهشده است .آموزش آداب کسب اجازه فرزنیدان بیرای ورود بیه اتیاق والیدین نییز یکیی از
روشهای تربیت جنسی صحیس میباشد .این دستور دینی کیه بیه تکیرر در رواییات تأکیید شیده،
به منظور آگاه نشیدن فرزنیدان از وضیعیت متناسیب بیا خیواب و اسیتراحت پیدران و میادران در
اتاق هایشان و فلسفه و حکمت تشریع حکم اذن گرفتن فرزنیدان بیرای دییدار بیا والیدین اسیت.
اهمیت موضوع ازآنروست که هرگونه رفتاری که موجب تحریک جنسی فرزنیدان نابیالغ و ممییز
شود ،ممنوع بوده و باید حذف گردد تا تربیت صحیس جنسی کودکان را بیا اخیالل مواجیه نکنید.
جلوگیری از دیدن اندام جنسی روش اصالحی دیگری است که در رواییات بیه آن تأکیید فیراوان
شده است .در راستای این روایات ،در اسالم احکام مربوط به لزوم خودداری از دیدن اندام جنسی
کودکان و همچنین دیدن اندام جنسی والدین توسط فرزندان ،در مباحث فقهیِ زییادی چیون آداب
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استحمام ،آداب غسل و ...موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.
جدا نمودن بستر کودکان راه کیاربردی اصیالحی دیگیری در جهیت تربییت جنسیی فرزنیدان
میباشد .اهمیت موضوع ازآنروست که یکی بودن بستر کودکانی که به سن تمیز میرسند ،ممکین
است به تماسهای بدنی نادرست ،تحریک جنسی زودهنگام و حتی روابط نامشیروع منجیر شیود.
خودداری از بوسیدن و در آغوش گرفتن کودک توسیط نیامحرم و البتیه از سینین خاصیی نییز ،از
توصیههای اهلبیت (علیهم السالم) میباشد .بوسیدن کودک توسّط نامحرم ،هرچند در صورت عدم
ریبه ،حرمت فقهی ندارد ،امّا اثر منفی آن بر کودک ممیز ،پوشیده نیسیت .لیذا الزم اسیت کیه ایین
رفتار در جهت تربیت جنسی صحیس کودک ،حذف گردد.
در این نوشتار در مسیر تبیین تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای فقهی دین مبین اسالم بیه چنید
روش ایجادی نیز پرداخته شد .روشهایی که انجام آنها منجر به بازدهی مثبت شیده و کمیککیار
والدین ،در تربیت صحیس جنسی میباشد .آمیوزش احکیام روابیط جنسیی ییک از ایین روشهیا
میباشد .آشنا نمودن فرزندان با احکام دینی فقهی ،و انتظاراتی که خدا و اولیای الهیی از او دارنید،
باعث میشود کودک شخصیتی متعهد و عالقهمند به راهنماییها و قوانین خداوند بیابد و از مسییر
هدایت فطری ،اخالقی و الهی منحرف نگردد .بر این مبنا والدین با آموزش بیهموقیع ایین احکیام،
تربیت جنسی موفقی را برای فرزندان خیود رقیم خواهنید زد .آگیاهی دادن بیه فرزنید نسیبت بیه
تغییرات جسمی در دوران بلو نیز ،یکی از این روشهای ایجادی است .با واکاوی روایات مندرج
در متون فقهی ،بهوضوح مشخ

میشود که اسالم به تغییرات جنسی در اوایل بلو اهمییت داده

و بارها و بارها به آن اشاره نموده و حتی این نشانهها و تغییرات ،مالک فقهیی همیه احکیام الهیی
میگردد ،لذا الزم است که فرزند با آنها آشنا شود تا باعث تربییت صیحیس جنسیی و بیهموقیع او
گردد .یکی دیگر از روشهای ایجادی مطرحشده در آموزههای فقهی ،نیوازش و بوسییدن کیودک
توسییط والییدین اسییت کییه مهییمتییرین عامییل سییالمت روح کییودک بییوده و فقییدان آن ،موجییب
ناهنجاریهای روانی و حتی جنسی خواهد شد .اهمییت موضیوع بیدینجهیت اسیت کیه کمبیود
محبت ،خالهای روحی و روانی بسیاری ازجمله دور شدن از محیط خانواده و گیرایش بیه جینا
مخالف را ایجاد خواهد کرد .بر این اساس بوسیدن و نوازش فرزندان نقشی بیبیدیل را در تربییت
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جنسی آنان ایفا مینماید .فراهم آوردن شرایط ازدواج نیز ،آخرین راهکار ارائهشده در ایین تحقییق
میباشد که باعث ایجاد تربیت جنسی موفق خواهد گردید .در فقیه اسیالمی ،تصیریسشیده اسیت
کسی که بهواسطهی نداشتن همسر به حرام میافتد ،واجب است همسر بگیرد تا غراییز جنسیی او
به راهی درست هدایت گردند .بر این مبنا با توجه به اهمیت ازدواج جوانان ،پیدر و میادر در ایین
زمینه نقش و وظیفهی ویژهای دارند تا جایی که اسیالم آن را یکیی از حقیوق فرزنیدان قیرار داده
است.
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