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 چکیده

ن، از جمله مسائل مهم در بحث تربییت  اجازه گرفتن فرزندان هنگام ورود به محل استراحت والدی

نور به ایین   سوره 31 هیآدینی کودکان بوده، از زاویه حریم خصوصی قابل توجه است. خداوند در 

منین سفارش نموده است؛ به نحوی که رعاییت ایین مسیأله را در سیه     ؤخطاب به م و امر پرداخته

رویکرد توصیفی تحلیلی بیه بررسیی   زمان مخصوص به فرزندان خود بیاموزند. از این رو محقق با 

ی پژوهش نشان داد کیه از دییدگاه تفسییری، اجیازه     ها افتهپرداخته است. ی هیآتفسیری این -فقهی

والدین یک روش مهم خلوت  فرزندان و کودکان و دیگر افراد مرتبط، هنگام ورود به اتاق خواستن

و  گرفتیه به اتاق خیواب اولییا اجیازه    کودکان و فرزندان هنگام ورود بر اساس آن،  تربیتی بوده که

کودک بییداری   با وجودمجامعت اولیاء همچنین از دیدگاه فقهی، شوند.  ها وارد نمی بدون اجازه آن

هم برای فرزندان پسر و دختیر  . این کراهت کراهت شدید دارد ،که توانایی توصیف حاالت را دارد

زی هیم  یشامل بچه غیرمم بر کودکان ممیز،بوده و هم باید از سوی مرد وزن رعایت شود و عالوه 

 .شود دارد، می ها آنکه درکی از مسائل و توصیف 

 فقه.، نور، تفسیر سوره: خانواده، حریم خصوصی، قرآن کریم، ها کلیدواژه
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 مقدمه 

یکی از آداب پسندیده و خوب زندگی اجتمیاعی، اجیازه گیرفتن بیرای ورود بیه خانیه و جایگیاه        

هرکا برای خیود   است؛ زیرامذهبی غیرو  ذهبیمه جوامع بشری اعم از مخصوصی دیگران در ه

 باعیث و عیدم رعاییت آن    هیچ فردی قابیل بخشیش نیسیت   سوی حریمی دارد که شکستن آن از 

اهمّیتیی   مهیم  و در جوامعی کیه بیه ایین مسیأله    شده مفاسد اجتماعی و از بین رفتن عفّت عمومی 

بیه  . (1: 1112شیادی،  خیورد )  یتماعی زیاد بیه چشیم می   ، اعمال منافی عفّت و مفاسد اجدهند ینم

 ابتیدای کودکان را از ، پدران و مادران و مربّیان الزم استکه  همین دلیل امروزه اعتقاد بر این است

 یهیا  بچیه  ، بهطفولیت طوری تربیت نمایند که به این مسأله توجه کنند. مخصوصام پدران و مادران

که نباید به حریم و اتاق خصوصی تفهیم کنند آنان  بهو  دادهمینه الزم را در این ز یها خود آموزش

 (.132: 1111ناصس الوان، بدون اجازه وارد شوند )، و مادر خود دیگران حتی پدر

و در آییات آن   اشیاره کیرده  حجیاب  به مسائل مربوط به عفّت و یک دیدگاه کلی سوره نور که در 

در برابیر چشیم    تیه اسیت، میثالم زن و میرد زناکیار را     نهف یاز گناه در احکام اله یریشگیپ استیس

بدون چهار شاهد نسیبت   یاگر کس(؛ 1 هی)آ دیازدواج آنان را محدود کن ؛(1 هی)آ دیکن هیتنب گرانید

هیرکا اشیاعه    ؛(12 هی)آ دیبرخورد کن دیدیرا شن یاگر تهمت(؛ 1 هی)آ دیبزن انهیناروا داد، هشتاد تاز

 طانیشی  یهیا  گیام  دنبیال  بیه  ؛(12 هیی اب دردناک خواهد داشت )آعذ ،شته باشدفحشا را دوست دا

(؛ 21 هیی خواهنید داشیت )آ   میکه به زنان پاکدامن تهمت بزنند عذاب عظی  یکسان(؛ 21 هی)آ دینرو

 دیی ریب ذ دیی گفتند برگرد و اگر دینرو گرانیسرزده به خانه د ؛(26 هیپاکان به سرا  ناپاکان نروند )آ

و  14 اتیی )آ دینشیو  رهیی و خ دیکشی  شیچشمان خود را از نامحرم پ ؛(21 و 23 اتی)آ دیو برگرد

 هیی )آ دیو از فقیر نترسی   دیی کن امیق همسر یزدواج افراد بی اخود را نشان ندهند، برا وری( زنان ز11

باالخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود بیه خلوتگیاه و جایگیاه خصوصیی پیدران و       و ؛(12

دستور داده که فرزندان خود را مؤدّب به آداب اسیالمی   والدینتام به صراحو  مادران را مطرح کرده

 طرز ورود به خانه دیگران، از جمله به جایگاه و اتاق خصوصی خودشان نمایند. ه ویژهب

الْحُلُیمَ   بْلُغُیوا یَلَمْ  نَیوَ الَّذِ مانُکُمْیْمَلَکَتْ أَ نَیالَّذِ سْتَأْذِنْکُمُیَآمَنُوا لِ نَیالَّذِ هَایُّأَ ای»دلیل فرمود: به همین 

وَ مِنْ بَعْیدِ صَیالةِ الْعِشیاءِ     رَةِیمِنَ الظَّهِ ابَکُمْیتَضَعُونَ ثِ نَیمِنْکُمْ ثَالثَ مَرَّات  مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ وَ حِ
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بَعْض  کَیذلِکَ   یبَعْضُکُمْ عَل کُمْیْجُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَ هِمْیْوَ ال عَلَ کُمْیْعَلَ اَیْثَالثُ عَوْرات  لَکُمْ لَ

که  شما از یکسان و بردگانتان دی! بامانیا اهل یا (31: نور)«مٌیحَکِ مٌیوَ اللَّهُ عَلِ اتِیاللَّهُ لَکُمُ الْآ نُیِّبَیُ

 شیما  اززمیانال   سیه  درد بیار  سهال شما یشخص خانه خلوت به ورود هنگامد اند دهینرس بلو  مرز به

 و دیی نه یکنیار می   را تانیها که جامه روز میداستراحتال ن هنگام و صبس، نماز از شیپ ،رندیبگ اجازه

 یگناه آنان و شما بر زمان سه نیا از بعد شماست، خلوت زمان سههاال  زمان نیدا عشا نماز از پا

 گریکید ی بیا  و آمدنید  و رفیت  در شیما  نیزد  همیواره آنانال  رایز شوند وارد اجازه بدوندکه  ستین

 .است میحک و دانا خدا و ،کند یم انیب شما یبرا را اتشیآ خدا گونه نی. ادیدار ستبرخا و نشست

دستور خداوند در آیه یاد شده، درباره اجازه فرزنیدان بیرای ورود بیه جایگیاه خصوصیی والیدین       

فرزنیدان   اسیت، پیداست، مطلق است. گرچه این تعبیر برای جمیع میذکّر   « الّذِینَ»چنانکه از تعبیر 

، زن و «الّذِینَ»شود همچنانکه در آیه وجوب روزه،  کوچک و بزرگ را شامل می نیزتر و پسر و دخ

و  انید  دهی. البته این حکم مربوط به کودکانی است که به حدّ تمییز رسی  شود یمرد، هر دو را شامل م

دلییل بیر فهمییدن آنیان      ،؛ چرا که دستور به اجازه گرفتن، خوددهند یمسائل جنسی را تشخی  م

: 1132مکارم شییرازی،  ) ستیو برای کودکان خردسال که هنوز طفلی بیش نیستند، تکلیفی ناست 

133.) 

را  اجیازه  یورود بی  زمیان، بییان کیرده و در سیه    ، زمان اجازه گرفتن را آیه شریفه با ظرافت خاصی

معمیولی را در   یهیا  ند از پییش از نمیاز صیبس و هنگیام ظهیر کیه لبیاس       ا عبارت نموده کهممنوع 

معمیوالم پیدران و میادران ممکین اسیت در جایگیاه        ها وقت، و بعد از نماز عشاء. در این ورندآ یم

؛ 122: 3ج ، 1113. )جصیاص،  با هم خلوت کرده باشیند بوده یا خصوصی خود مشغول استراحت 

دلیل این کیه   .(211: 12ج ، 1113؛ طبری، 124: 1ج ، تا یبی، آوردین؛ 231: 1ج ، 1113زمخشری، 

وقیت خیواب و اسیتراحت     کیه  پیش از نماز صبس و بعد از نماز عشیاء یمروز به همراه چرا موقع ن

معنی نیمیروز   دراین واژه که  آورده است« ظهیرة»تعبیر  ریم،قرآن ک آورده شده این است کهاست، 

های معمولی نبیوده و آن را در   معموالم مردم در آن هنگام مقیّد به پوشیدن لباس به کار رفته،و ظهر 

 شیود  یکیار بیرده نمی   ه در زمستان، ظهییره بی  ، چرا که ، مخصوصام در هوای گرم و تابستانآورند یم

 (.121: 1ج ، 1133)طریحی، 
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بیان کرده و عیورت از میاده   « عورت»به عبارت دیگر خداوند متعال این اوقات سه گانه را با تعبیر 

 تیا  کشند ا کرده و خجالت میبه معنی عیب و یا هر آن چیزی که مردم از آشکار شدن آن حی« عار»

همان، آنجا که آشکار شدن آلت جنسی هم مایه عیب و عار است، به آن عورت اطالق شده است )

 (.116: 1ج 

زییرا در اتیاق    ؛در این سه حالت، مردم زیاد مقید به پوشانیدن خیود، ماننید سیایر اوقیات نیسیتند     

باهم باشند و با همیدیگر   توانند یم اما در غیر این اوقات هستند؛خصوصی خود مشغول استراحت 

با صفا و صمیمیت صحبت و همنشینی کنند. مخصوصام کودکان و فرزندان کم سنّ و سیال کیه بیا    

؛ 141: 1ج ، 1113)خیازن،   زیاد دور از آنان باشند توانند ینم بوده وزندگی نزدیک در پدر و مادر 

 .(113: 1ج ، 1112سید قطب، 

 در این ارتباط مشخ  شید:  شده انجام های پژوهش ی سابقهبررسی  با توجه به مباحث مطروحه و

گییری   چنیین نتیجیه  « تربیتی آییات اسیتیذان   -بررسی فقهی»( در پژوهشی با عنوان 1123ی )صادق

ظاهر آیه بر وجیوب رعاییت    ویکی از آداب مهم اسالمی را بیان کرده نور  سوره 31آیه که  هنمود

 به آن، انحرافات اخالقی کودکیان و نوجوانیان را در پیی دارد.    یتوجه یب که داللت دارد این حکم

، یکی أمر و خطاب به پدر و مادر و اولیا نسبت به تربییت  است مشتمل بر دو تکلیف و أمره این آی

أمر و  فرزندان در مورد بحث خاص ادب زناشویی و تعامل فرزندان با والدین و دیگری و آموزش

ثالثیه از پیدر و میادر اذن     موظف هستند در اوقیات بوده، فرزندان تکلیفی است که مربوط به خود 

ادبیات اجازه گرفتن کودکان در خانه با تاکید »پژوهشی با عنوان نیز ( 1123و زارع ) زانلویا .بگیرند

بیر اسیاس    هکه نتایج پیژوهش نشیان داد   ،انجام« سوره نور در تفاسیر شیعه و اهل سنت 31بر آیه 

، کودکان خود را به اجیازه  گیری سختی تدریجی و بدون ها آموزشن باید با تفاسیر موجود، والدی

 گرفتن در هنگام ورود به حریم خصوصی تشویق و در نهایت وادار نمایند.

اسیتیذان بیه    نیه یزماصلی پژوهش این است که دیدگاه مفسیرین و فقهیا در    سؤال بر همین اساس

بررسی این موضیوع از   .سوره نور چیست 31 هیآهنگام ورود به حریم خصوصی والدین بر مبنای 

بیه آن اهمییت چنیدانی داده نشیده و      هیا  خیانواده در اغلب  سو یکآنجا دارای اهمیت است که از 

توانید در بهداشیت و تربییت جنسیی      که این امر می شود ینممسائل و احکام مربوط به آن رعایت 
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ی محیدودی بیه ایین موضیوع     هیا  وهشپیژ کودکان آثار بسیار مخربی داشته باشد؛ از سوی دیگیر،  

 .اند پرداخته

 سوره نور 56 هیآ. تحلی  توسیری 1

( و بیه  34: 2ج ، 1122استیذان نزد مفسیرین مشیهور اسیت )سییوطی،      هیآنور که به  سوره 31 هیآ

 هیا  آن نیتیر  مهیم معنای اجازه خواستن است، از ابعاد مختلیف تفسییری قابیل بررسیی اسیت کیه       

 از: اند عبارت

 ن ناولالف( شأ

مرشید را   یاسیماء دختیر ابی   نور این اسیت کیه    سوره 31آیه  شأن نزولاز دیدگاه اغلب مفسرین، 

؛ پیا از  ندیبود که نخواست غالم او را چنان ب یاسماء در حالت، به خانه وارد شد یبود، وقت یغالم

 غالمان و نیعرض کرد ا و و آله آمد هیاللّه عل یصلّ غمبری، خدمت حضرت پافتهی آمدن او کراهت

)ابوالفتیوح   نازل شید  فهیشر هیآ ؛داریمکراهت  ما که یدر اوقات ،ندیدرآ نمایها در خانه خدمتکاران

 (.112 :2ج ، 1161؛ قمی،212-211: 1ج ، 1133رازی، 

 یشناس واژهب( 

 هَیا یُّا أَی»ها با اختالف عقیده، معنا و تشریس شده است.  سوره نور در برخی واژه 31 هیآ یشناس واژه

 متوجیه پیدران و   «الیذین امنیوا  »عبارت ، دیآورد مانیا غمبریکه به خدا و پ یکسان یا ؛«آمَنُوا نَیالَّذِ

ایین امیر متوجیه    ، و نهی نمیود  نان امرآبشود به  است چون فرزندان نابالغ مکلف نیستند تا مادران

بیاموزنید )هاشیمی    بیه فرزندانشیان   دستور رانان باید محتوای این آاولیای فرزندان خواهد بود که 

 (.222ص  :12 ، ج1111،رفسنجانی

بنیدگان و   یعنی ی شما را اجازه طلبند، دیشانیمالک ا آنان که دیبا «مانُکُمْیْأَ مَلَکَتْ نَیالَّذِ سْتَأْذِنْکُمُیَلِ» 

 دیی اختصاص به عب (131: 1ج ، 1111طبرسی، ) نیمفسرکه به عقیده برخی  خدمتگزاران مرد و زن

 و موافیق بیا   رواییت شیده  السّالم  همایباقر و صادق عل امام ، چنانچه ازستیا شامل نر زیدارد و کن

به حد احتالم از شما  آنان کهاجازه طلبند،  دیبا زین و «الْحُلُمَ مِنْکُمْ بْلُغُوایَلَمْ  نَیوَالَّذِ» است هیظاهر آ

بلو  اسیت   لیدل یست که اقوا از بلو  به احتالم به جهت آن ریآزاد. تعب بالغ ریغ یعنی ،اند دهینرس

 (.214: 2ج ، 1161، یمیعبدالعظ شاه)
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از  یاز نماز صبس کیه آدمی   شیپ «ِصَالةِ الْفَجْرِ مِنْ قَبْل» ،یسه مرتبه در هر شبانه روز «ثَالثَ مَرَّات » 

 و «ابَکُمْیی تَضَیعُونَ ثِ  نَیوَ حِی » ،لباس پوشد خواهد یکرده م رونیب و جامه خلوت زدیخ یخواب برم

 ینصیف روز اسیت و بیرا    آن وقت که «رَةِیمِنَ الظَّهِ»، دینه یخود را م یها جامه که یهنگام بار کی

در  بعد از نمیاز عشیاء کیه وقیت     بار کیو  «وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِالْعِشاءِ»، دیا آورده رونیلباس را ب لولهیق

عیورت  بیرای شیما   سه وقت  نیا «ثَالثُ عَوْرات  لَکُمْ»است،  لباس و در آمدن به رختخواب آوردن

، ممکن اسیت کیه بیه سیتر و حفیک      دیکن یم گریجامه به جامه د لیوقت که تبد در سه رایز ؛است

کیه   سه وقت به منزله عورت است نیا ایشما اخالل دست دهد و عورات شما ظاهر گردد  عورات

: 2ج ، 1161،یمیعبیدالعظ  شیاه )مشاهده کند  شما را یکه کس دیو کراهت دار دیمراقب ستر آن هست

214.) 

ی گنیاه  بر خیدمتکاران و غالمیان،   آزاد و نه نیبر شما مؤمن «جُناحٌ بَعْدَهُنَ هِمْیْوَ ال عَلَ کُمْیْعَلَ اَیْلَ»

 انیی ب خداونید دلییلش را  و « کُمْیْطَوَّافُونَ عَلَ» .کنند ترک ، راوقت اذن و اجازه سه نیبعد از ا نیست

در ، دنی پا چیاره ندار  خادم شما هستند، شانیا یعنیهستند،  طواف کننده خدمت ی: برادیفرما یم

طیواف   یاز شیما بیر بعضی    یبعضی  «بَعْیض   یبَعْضُیکُمْ عَلی  »، وارد شوند بر شما گانه سهاوقات  ریغ

اسیت.   رفت و آمید در ترک اذن که آن کثرت  ،عذر انیب یاست برا نافیجمله است دو نی. اکنند یم

 مٌیوَ اللَّیهُ عَلِی  ». دیفرما یم انیاحکام را ب اتیشما آ یخدا برا نیهمچن «اتِیمُ الْآاللَّهُ لَکُ نُیِّبَیُکَذلِکَ »

از افعیال بجیا    چیه  اسیت در آن  میت، حکی اسی  آن در و خدا دانا است به آنچه صالح شما «مٌیحَکِ

 (.211: 2ج ، 1161، یمیعبدالعظ شاه) دیآور یم

بیر   یکسی  نکهیا گانه سهاوقات  نیا فرموده در ینه یتعال یخدا :تا آنجا که برخی مفسرین معتقدند

: 1ج ، 1111قمیی،  و نه خادم، مگر به اذن و اجازه ) داخل شود نه پدر، نه خواهر، و نه مادر،ی کس

111.) 

« ابیی وضیع ث »سوره نور مطرح نموده که  31 هیآ یشناس واژهعالمه طباطبایی نیز مباحث مهمی در 

باشیند کیه    یاهل خانه در حال نکهیاست از ا هیکنا ،ن لباسکند یبه معنا« ابکمیضعون ثت» در جمله

 وقت ظهیر  یبه معنا« رهیظه» و کلمه نندیرا بب شانیدر آن حال ا گانگانینداشته باشند ب لیبسا م چه

 نکیه ی، چون هر کا عیار دارد از ا اند دهینام و اگر آن را عورت است بیع یو کلمه عورت به معنا
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باشد که سیزاوار اسیت پوشیانده شیود      یزیهر چ فهیشر هیآن در آ د ازمرا دیکند و شا دایآن را هو

 (.221: 13ج ، 1161طباطبایی، )

آمنیوا ال   نیالّیذ  هیا یا ییا »: فرمیود  یدنباله جمله سیابق اسیت کیه می    « آمنوا نیالّذ هایا ای» پا جمله

 در است، داخل شدن به خانه هر کا موقوف به اجازه گرفتن نکهیبه ا کرد یکه حکم م« ...تدخلوا

غالمیان و   اسیت، چیون در خصیوص    یمورد بحث به منزله استثناء از آن حکم عمیوم  یهیآ جهینت

 نکیه یا یو معنا داند یرا واجب نم از آن شیو ب داند یم یاجازه گرفتن در سه هنگام را کاف زکانیکن

کیه از شیما اجیازه     دیی دسیتور ده  شانیاست که به ا نیا« أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ الَّذِینَ لِیَسْتَأْذِنْکُمُ: »فرمود

چیون  ، که مراد از آن تنها غالمان اسیت  دیآ یبرم« مانکمیملکت ا» از ظاهر جمله و دخول بخواهند

 زیی اسیت کیه بیه حید تم     یاطفیال « الْحُلُیمَ  یَبْلُغُوا لَمْ الَّذینَ»ی و معنا مردان است یبرا« نیالّذ» کلمه

اسیت و  « ثیالث عیورات لکیم   » جملیه  زیی به حد تم دنیرسبر  لیو دل اند بالغ نشده یول؛ اند دهیرس

داده  لیدنبالش آن را تفصی  نکهیا لیسه نوبت در هر روز است، به دل« ثالث مرآت»منظور از جمله 

سیوم بعید از    ،دیکن یو جامه م دییآ یاول قبل از نماز فجر و دوم هنگام ظهر که به خانه م: و فرموده

سیه موقیع    نی: ادیفرما یلکم( به وجه حکم اشاره نموده و م نماز عشاء، و در جمله )ثالث عورات

و  بر وضیع شیما مطلیع شیود     یاز شما کس ریغ ستین ستهیشما، که طبعام شا یسه عورت است برا

 نیی که بعد از ا ستین یاست که مانع نیا« بَعْدَهُنَّ جُنَاحٌ عَلَیْهِمْ وَلَا عَلَیْکُمْ لَیْاَ: »فرمود نکهیا یمعنا

کیه از شیما    سیت ین شیان یا یهیم بیرا   یبه اجازه دخول خواستن و مانع دیمورشان نکنسه موقع مأ

رفیع میانع    یعنی ی»حکیم   نیبه وجه ا« بَعْض  عَلَى بَعْضُکُمْ عَلَیْکُمْ طَوَّافُونَ» جمله در .نکنند ذانیاست

و  د و شید دائمام در آم زانیسه موقع غالمان و کن نیا ریچون در غ: دیفرما یاشاره نموده و م «مذکور

 (.221: 13ج همان، کنند ) اکتفاسه هنگام  نیتنها در اجازه خواستن به ا پا ؛ندهست خدمت

ن عمیل  آبیشیتر میردم بیه     یاتی است کهآاز  این آیهسنن از ابن عباس روایت کرده  بیهقی درالبته  

کینم کیه    می وریآیاد -باالی سرش ایستاده بود دکنیز کوتاه ق -ولی من همواره به دخترم  ؛نکردند

 (36: 3ج ، 1141 ی،وطیس) .من وارد شود س ا بر و من اجازه بگیرد از
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 ج( نکات تربیتی آیه

 هَیا یُّأَ ایی »بیه موجیب    تیوان  یمسوره نور قابل استناد است که  31 هیآنکات تربیتی مهمی در تفسیر 

میؤمن هسیتند.    نیه فرزندان، والید ب نیمسئول آموزش احکام د که دریافت« سْتَأْذِنْکُمُیَآمَنُوا لِ نَیالَّذِ

، اگیر جیدا از   نیمحیل خیواب والید   چنین نتیجه گرفت که « سْتَأْذِنْکُمُیَلِ»همچنین بر اساس عبارت 

بوده و ن گرانید میشکست حر یبرا یا ، بهانهیو بردگ یکودکو نیز  به اذن دارد ازیفرزندان باشد، ن

 تیوان  یمی « ثَیالثُ عَیوْرات  لَکُیمْ   »بر اساس مفهوم  .اموزندیخانه ب طیرا از مح یپاکدامن دیکودکان با

 نَیالَّیذِ  ... سْیتَأْذِنْکُمُ یَلِ»را به همسر خود اختصاص دهد.  یدر طول شبانه روز، اوقات دیمرد باگفت 

احکیام خیانواده را بداننید و     دیفرزندان نابالغ با یحتاشاره به این معنا دارد که نیز « الْحُلُمَ بْلُغُوایَلَمْ 

ی برخیوردار اسیت. هیم بیرا     یکیامل  تیّاست و از جامع یزندگ نیاسالم دهمچنین اعات کنند. مر

 یمسیائل جزئی   یو هم بیرا  آمدهنور  سوره 33 هیکه در آ یحکومت جهان لیمسائل مهم مانند تشک

« الْحُلُیمَ  بْلُغُیوا یَلَمْ  نَیالَّذِ»با توجه به عبارت  دارد. طرح و برنامه، نیمانند ورود کودک به اتاق والد

شود. بیر  قبل از بلو  کودکان شروع باید  یو آموختن آداب اسالم تیتربکه  شود یمچنین استنباط 

و  در خانه کنار گذاشت دیرا با رونیلباس کار و لباس ب« رَةِیمِنَ الظَّهِ ابَکُمْیتَضَعُونَ ثِ»اساس عبارت 

با توجه به عبارات مبتنی بیر  ب است. و مناس دیساعات کار، مف انیاستراحت بعد از ظهر و در منیز 

 دیی مسیلمانان با  یوقت، در زندگ میتنظ، «بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ -قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ»آیه یعنی  یشناس زمان

 تیوان  یمی این گونه « مٌیحَکِ مٌیعَلِ»و در نهایت بر حسب عبارت  ردیبر اساس اوقات نماز صورت گ

 (.214-211: 6ج ، 1111قرائتی، اساس علم و حکمت است ) بر یتمام احکام الهدریافت که 

ی خلوت نمودن والیدین، باعیث   ها صحنهبرخی  مشاهدهاین آیه این است که  دربارهگفتار مفسران 

ایجاد آثار زشت و بدی در ذهن پسر یا دختر شده و هنگام رسیدن به سن بلو  به صورت ترس و 

 (.144: 2ج ، 1113)آلوسی،  کند یمول غرا مش ها آنشود و فکر  افسردگی شکننده ظاهر می

تاثیرگذار است و آنان را  ها آندر سراسر زندگی  نندیب یمکه کودکان  ها صحنهاز این دیدگاه، برخی 

ج ، 1111دشوار خواهد بود )ابین عطییه،    ها آنکه بهبودی  سازد یمبه بیماری روانی و عصبی مبتال 

؛ 32: 1ج ، 1111؛ شیوکانی،  113: 21ج ، 1124فخر رازی، ؛ 143: 1ج ، 1122؛ ابن جوزی، 121: 1

(. بر همین اساس، بسییاری از مفسیران   224: 11ج ، 1111؛ زحیلی، 221: 11ج ، 1211ابن عاشور، 
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معتقدند واجب است پدر و مادر با ظاهری متین و دارای عفاف جلیوی فرزنیدان ظیاهر شیوند تیا      

 (.14122ص  :13ج ، 1223؛ شعراوی، 11: 6ج ، 1124الگوی حسنه قرار گیرند )ابن کثیر، 

 سوره نور 56 هیآ. تحلی  فقهی 2

سیاختن   کین  شیه یر یبیرا ، این است کیه  به آن یتوجه یو مضرات ب نیفلسفة اجازه گرفتن از والد

گنیاه را   یهیا  نیه یزم دیبا بلکه ؛ستین یحدود کاف یبا عفت تنها توسل به زور و اجرا یاعمال مناف

 یعفیت رو  یبه اعمیال منیاف   پا از بزرگ شدنفرزندان  شود یکه باعث م یاز علل یکیبرداشت. 

منیاظر سرچشیمة انحرافیات     نیا دنیو مجامعت است. د یکیپدر و مادر در حال نزد دنید ،آورند

کیه در ظیاهر    نیکودکان با ا نی. بنابراکند یرا فراهم م یروان یها یماریاز ب یاریبس یو حت یاخالق

 ای ریو د بندد یها نقش م در ذهن آن ریتصاو نیدر واقع ا یول ؛فهمند ینم ییاز مسائل زناشو یزیچ

هیا را   که بچیه  دهد یم ادیخود  روانیخاطر اسالم به پ نیبه هم. کند یم جادیها مشکل ا آن یزود برا

تا  رندیاجازه بگ ورودهنگام  ،که معموالم وقت خلوت کردن زن و مرد است یعادت دهند در ساعات

هیا بیه وجیود     در پیرورش آن  ی، مشاهده نکنند و خللی گردد یها م آن کیا که باعث تحرر یا منظره

 .دیاین

 واسیت   یریی گ کودک از همان ابتدا در حال شیکل  تیساختمان شخصاین امر بدان سبب است که 

دقیت در   شیود کیه   یریی گ شیپی  یاز عوامل منف دیبا باشد، مدنظرفرزندان پاک و صالس داشتن اگر 

 نیی در ا هیا  یریگ شیپ نیتر یاز اساس یکیکودکان به دور باشد،  دیکه از د ینحو به یمسائل جنس

 .است نهیزم

 الف( بررسی وجوب یا استحباب استیذان

دینیی تأکیید    یها ، آموزهگذارد یبر ذهن و فکر کودک م تصویرسازی جنسی با توجه به تأثیری که

باعث  شان یشخصو پوشش و مسائل  ها نآوالدین نگذارند روابط زناشویی بین  داری دارند کهمعنا

دسیتور داده اسیت   سوره نیور   31 هیآدر  تحریک جنسی فرزندان شود. با توجه به این مبنا خداوند

 .اجازه بگیرند ها آناز  ،هنگام ورود بر والدین خود که فرزندان

ی کیرده  برخی فقها لزوم کسب اجازه هنگام ورود به حریم خصوصی دیگران را مطلق و فراگیر تلق

این آیه بر لزوم کسب اجازه هنگیام ورود بیر دیگیران    » ردیگ یمکه افراد غیر از والدین را نیز در بر 
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در اوقات سه گانة مذکور در آیه به طور مطلق داللت دارد. یعنی اینکه این آییه مخیت  بیه رابطیة     

آییه بیه بردگیان و    اما علیت اینکیه در    ؛شود یرا هم شامل م ها آنوالدین و فرزندان نیست، گرچه 

دو گروه در ورود به والدین است و ییا   اشاره شده است یا از جهت کثرت ابتالء این فرزندان نابالغ

. از نظیر  شیود  یاز این جهت که این توهم ایجاد نشود که این حکم، نابالغان و بردگان را شامل نمی 

ان است حال فرقی نیست که راحتی، برای انس و ینیگز خلوت یها زمانایشان این اوقات سه گانه، 

لیزوم   پیا حکیم  . ییا خییر   این شخ  دارای همسر باشد یا خیر و یا اینکه همسرش نزد او باشد

ه.ق،  1143 خویی،موسوی )« کسب اجازه هنگام ورود بر دیگران در این اوقات مطلقام واجب است

  .(13-11 :12ج 

که شخصی نزد  روایت شده (السالم هیعل)صادق امام  از حضرت ،در این مبحث در کنار آیه مذکور

مرد برای ورود بر پدرش نیز باید اجازه بگیرد؟ امام فرمودنید بلیه    ایحضرت رسید و عرض کرد: آ

که میادرم فیوت کیرده بیود و پیدرم همسیری        در حالی گرفتم یمن هم برای ورود بر پدرم اجازه م

به کاری مشیغول باشیند کیه دوسیت     در خلوتشان  ها آناختیار کرده بود و من نوجوان بودم. شاید 

اجازه گیرفتن و سیالم کیردن     ،را ببینم. راه درست ها آنان وارد شده و آنندارند در آن حال من بر 

 .(321 :3، ج 1122است )کلینی، 

و به عالوه معتقدند ظاهر حدیث بر فرض صیحت   دانند یاین روایت را سندام ضعیف م برخی فقها

در واقیع  . بر انصراف ظهور در وجوب ندارد یا نهیو قر رساند یرا مسند، استحباب اجازه در ورود 

 :11ه.ق، ج  1116داننید )حکییم،    ایشان این روایت را روایت اخالقی برای حفک مقام شأن پدر می

زییرا در صیدر    ؛اخالقی بودن حکم استیذان بعیید اسیت  که  کنند یاستدالل م (. در مقابل، برخی32

پا این وجوب  دانند یایشان واجب م ر خود در هنگام حضور همسرروایت، حضرت استیذان را ب

مین دلیل معنای صدر روایت الزام است، همانطور که سؤال نیز از الزام ه برای دیگران نیز هست به

 1112اسیت )شیبیری زنجیانی،     دهد، اسیتیذان الزم  است پا در جایی که احتمال برای دخول می

 .(213 :1ه.ق، ج 
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در « راه درسیت »؛ زییرا در رواییت بییان شیده     رساند یمرا  مؤکداستحباب  ،روایت رسد یمبه نظر 

و ترک آن نیز  شد یمبیشتری بیان  دیتأکبا  شد یماستفاده « باید»صورتی که اگر واجب بود از الفاظ 

 برای ترک اذن، عذابی وارد نشده است. نه آیه و نه در روایت اما عذاب اخروی به دنبال داشت؛

 حرمت یا کراهت خلوت والدین در حضور کودکان ب( بررسی

استیذان، عدم حضور کودکان در هنگیام خلیوت نمیودن     هیآ نهیزمیکی از مباحث فقهی مشهور در 

والدین با یکدیگر است. احکام فقهی مربوط به این مساله از رواییات متعیددی اسیتنباط شیده کیه      

 یِّعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد  الْجَوْهَرِ هِیعَنْ أَبِ مَینُ إِبْرَاهِبْ یُّعَلِ»، روایت ابن راشد است: ها آنمشهورترین 

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ  جَامِعِیُلَا »قُولُ: یَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  هِیعَنِ ابْنِ رَاشِد  عَنْ أَبِ مَیعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِ

کیه در   ی(؛ موقع141 :1114تمیمی آمدی، « )الزِّنَا ورِثُیُفَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا  یٌّصَبِ تِیْالْبَ یوَ فِ تَهُیَوَ لَاجَارِ

عمل، طفل را بیه   نیا رایکنند؛ ز خود آمیزش نمی زانیکن ایحضور دارد، مردان با زنان  یاتاق، کودک

 .دهد یسوق م یراه زناکار

 کیرده و قی که کودکی حضور دارد، نفی با همسر و کنیز را در اتا مجامعت (السالم هیعل) امام صادق

ایین نهیی    .اشاره به حکمت این نفی که همانا کشیده شدن کودک به زنا در آینده است، توجه دارد

 .شود مطلق است و شامل کودک ممیز و غیرممیز، خواب یا بیدار می

لَا » ریتعبشود؛ حیث داللی  حرمت مجامعت بیان شده، از این حدیث استفاده نمی گفت که توان یم 

تنها داللت بر لزوم تیرک   کند؛ زیرا نهی با جمله خبریه، نه ، داللت بر حُرمت این موضوع می«جَامِعِیُ

تیوان حرمیت را از آن    دارد، بلکه تأکید آن نیز بیشتر است؛ اما با توجه به ضعف سند روایت، نمیی 

ی در جیواهر الکیالم )نجفیی،    انید. نجفی   برخی فقها نیز به کراهت این امر فتیوا داده . استخراج کرد

: 1121حلیی،  ) ( و نزهیة النیاظر  131 :1143حلیی،  ) للشیرائط  (، حلی در الجامع32 :22ج  ،1141

 کاشیف ) النجیاة  الغطاء در سیفینة  (، کاشف336 :1111الفقهاء )حلی،  (، عالمه حلی در تذکرة141

 (، عیاملی درنهاییة  121: 11ج  ،1111کرکیی،  ) المقاصید  (، کرکی در جامع23 :1ج  ،1121الغطاء، 

 ج ،1111طباطبائی حیائری،  ) المسائل در ریاض یحائر (، طباطبائی12: 1ج  ،1111المرام )عاملی، 

ج  ،1113)نراقیی،   عةیالشی  ( و مسیتند 11 :1، ج 1122نراقیی،  ) (، نراقی در رسائل و مسائل16 :11

 یموسییوعه فقهیی (، شییاهرودی در 141 :1ج  ،1146شوشییتری، ) در النجعییة ی(، شوشییتر23 :16
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ج  ،1143حلیی،  ) المهیذب  حلی نیز درو  ( این کار را مکروه دانسته11: 11ج  ،1121)شاهرودی، 

 .اشاره دارد  «استحباب تستر»( به 116: 1

 ج( بررسی شمول موهوم بیت بر اتاق والدین یا خانه

اتیاق خلیوت    معنیای  بهدر روایت ابن راشد « بیت»از سوی دیگر، توجه به این نکته مهم است که  

کیار رفتیه اسیت     در معانی و استعماالت خیاص نییز بیه   « بیت»خانه است؛ هرچند  یاولیاء، نه همه

 ،1111منظیور،   است )ابین « منزل»و « خانه»(، اما اصل معنای آن، همان 124: 3ج  تا، )سبزواری، بی

معیت را در کیل   تیوان مجا  (؛ اما در این روایت، با توجه به مناسبات حکم و موضوع، نمی11 :2ج 

عدم شنیدن و دیدن کیودک و اثیرات    روایت آمده است،؛ زیرا فلسفه این امر که در نهی نمود خانه

شود و لزومیی   ناشی از این امور است؛ و این امر با جدا بودن اتاق خلوت اولیاء با کودک محقق می

ای دیگر غییر   ر خانهاولیاء هنگام مجامعت دبه عبارت دیگر الزم نیست در جدایی کل خانه نیست؛ 

 .ای که فرزند حضور دارد، باشند از خانه

 د( بررسی کراهت خلوت والدین در حضور کودکان برای مرد و زن

کراهت مجامعت نزد کیودک، هیم   مورد مالحظه قرار گیرد این است که  تواند یمموضوع دیگر که  

امعت در اتیاقی کیه کیودک    در حدیث ذکرشده، به اجتناب مرد از مج. برای مرد هم برای زن است

؛ امیا بیا الغیای ایین ویژگیی      (16: 1ج ، 1161)فلسفی،« الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جَامِعِیُلَا» شود است، اشاره می

بیه میرد در ایین     نسیبت  خاصی توان به کراهت این عمل از سوی زن نیز قائل شد؛ زیرا ویژگی می

 .شود حکم نیست و زن را نیز شامل می

 لوت والدین در حضور کودکان خواب یا بیداره( بررسی کراهت خ

انصراف حکم به مواقعی موضوع کراهت به هنگام بیداری یا خواب کودک نیز قابل بررسی است.  

طور یقین بدان قائل شید. در اینکیه خیواب ییا      توان به که کودک بیدار است، بعید نیست؛ ولی نمی

 :دو احتمال وجود داردباشد، خالت داشته کودک در حکم کراهت د بودن بیدار

ا بیداربودن کیودک در کراهیت   یمعنا که خواب  بودن این امر نظر دارد؛ بدین حتمال اول به مطلقا -

؛ لیزوم  «یٌّصَبِ تِیْالْبَ ی... وَ فِ جَامِعِیُلَا: »فرماید طور مطلق می این مجامعت نقش ندارد؛ زیرا روایت به

شود. ایین احتمیال بیه تیأثیرات      دک خوابیده نیز میدوری از چنین مجامعتی مطلق بوده و شامل کو
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بودن کیودک   معنوی، تکوینی و وضعی این عمل در کودک نظر داشته و این امر را در حالت خواب

 .داند نیز صادق می

به انصراف حکم به بیداربودن کودک نظر دارد؛ زیرا به مناسیبت حکیم و موضیوع،     احتمال دوم -

ج  ،1122یدن کودک و توجه او در این حکم دخالیت دارد )نراقیی،   توان دریافت که دیدن و شن می

رسد؛ زیرا عرف بدین امر نظیر دارد کیه توجیه کیودک باعیث       نظر نمی این احتمال بعید به. (11 :1

؛ «الزِّنَیا  ورِثُیُی إِنَّ ذَلِکَ مِمَّیا  : »َفرماید  انچه در ادامه اشاره به حکمت حکمچن. کراهت این امر است

دن این امر به زنای کودک در آینده، هنگامی است که توجه به این امر داشته و ذهین  امکان منجرش

 کودک نوعی تصویربرداری یا ضبط صدا داشته باشد.

 ورِثُیُفَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا » نکهیتوان داد. اول ا در صورت قبول احتمال اول، دو جواب به این مطلب می

دوم آنکه حکمت ذکر شده به اثر تکوینی این عمیل اشیاره   . حکمت، حکم است، نه علت آن« الزِّنَا

تیوان بیه دخالیت     طور قطعی نمی رو به بودن کودک نیز جاری است؛ از این دارد و این اثر در خواب

بودن کودک در این حکم دست یافت؛ ولی انصراف آن به خواب بودن کودک قوی است؛ از  خواب

آن بر حرمیت، در میورد کیودک خوابییده، در      رو در صورت عدم ضعف سند حدیث و داللت این

احتیاط واجب نباید در اتاقی که کودک خوابییده اسیت، مجامعیت     بنا برمقام فتوا باید چنین آورد: 

کرد؛ اما با توجه به اینکه قائل به کراهت شدیم، نهایتام شیدت کراهیت در میورد کیودک خیواب و      

 .بیدار فرق خواهد کرد

 ن در حضور کودکان ممیا یا غیر ممیا( بررسی کراهت خلوت والدیو

کیه در ایین    باشید  یو غیرممییز می   زیی اعم از ممممیز بوده یا از کودک،  دیگر، این که منظور مساله

 :سه احتمال و قول وجود دارد موضوع؛

است؛ زیرا کودک غیرممییز درکیی از روابیط جنسیی     « کودک ممیز»در احتمال اول، مراد حدیث -

 یکرکی  .از او منصرف بوده و مجامعت نزد کیودک غیرممیّیز کراهیت نیدارد    رو حکم  ندارد؛ از این

المییرام در نهایییة ی(، موسییوی عیامل 121: 11، ج 1111، عییاملی المقاصیید )کرکیی عیاملی در جییامع 

( 23 :1ج  ،1121)کاشیف الغطیاء،    نةالنجاةیسف الغطاء در (، کاشف12: 1ج  ،1111عاملی، موسوی )

در الفقیه   یاند. غیرو  ( به این نظر قائل شده141: 1 ج ،1146ی، و شوشتری در شرح لمعه )شوشتر
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 عیدم اختصیاص  ( در دو وجه اختصاص به ممییز و  24 :1، ج 1112علی المذهب األربعة )غروی، 

 ( با اشاره بیه 126 :6ج  ،1123دهد؛ اما ترحینی عاملی در الزبدة )ترحینی،  اشاره داشته و نظری نمی

بر ممیز، اولی دانسته و کراهت این امر را مخت  به محل حضیور  دو وجه، حمل روایات مطلق را 

 .داند کودک ممیّز می

بیا اینکیه    کراهت مجامعت نزد کودک، اعم از ممییز و غیرممییز، نظیر دارد؛ زییرا     به احتمال دوم -

کودک غیرممیز درکی از مسائل جنسی ندارد، ولی تأثیرات معنوی، تکوینی و تصویربرداری ذهنیی  

. دانید  یرممیز نیز وجود دارد. این احتمال، انصراف حدیث به کودک ممیز را یقینی نمیی در کودک غ

با توجه به تناسب حکم و موضوع، کودک غیرممییز نییز از تیأثیرات ایین عمیل مصیون نیسیت و        

شود. عرف نییز بیه    شامل این سنین نیز می« الزِّنَا ورِثُیُفَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا »ث حکمت ذکر شده در حدی

 .أثیرگذاری تکوینی و روحی مجامعت در محل دید و شنید کودک غیرممیز نظر داردت

فَیإِنَّ  » ثی، نخست به اختصاص این حکم به ممیز اشاره داشته و بیه تعلییل حید   حدائقدر  بحرانی

شینود،   تمسک نموده است؛ اینکه خطر زناکار شدن در مورد کودکی کیه میی  « الزِّنَا ورِثُیُذَلِکَ مِمَّا 

 صِیفَ یَأَنْ  حْسِنُیُ یٌّصَبِ رَاکَیَ ثُیْوَ الْجِمَاعَ حَ اکَیَّإِ» در تأیید این سخن، به حدیث و کند میصدق 

دهد که کیودک ممییز    چنین تعبیری نشان میتمسک کرده ( 111 :24ج  ،1142حر عاملی، « )حَالَکَ

(. 116: 21ج ، 1121مراد است؛ زیرا کیودک غیرممییز توانیایی توصییف احیوال را نیدارد )حلیی،        

شود، اشاره نمیوده کیه در آن رسیول     در ادامه به حدیث دیگری که شامل غیرممیز نیز میهمچنین 

طور مطلق به نهی از مجامعت در محل دید کودکی که در گهواره است،  علیه وآله( به اهلل یصلخدا )

 :تا اشعث، بی ابن« )هِمَایْإِلَ نْظُرُیَالْمَهْدِ  یفِ یُّالصَّبِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ جَامِعَیُرَسُولُ اللَّهِ أَنْ  ینَهَ»پردازد  می

(؛ مفاد این حدیث اعم از ممییز و غیرممییز اسیت؛ زییرا اشیاره بیه       221: 11 ج ،1141؛ نوری، 26

نهاییت   در حدائق صاحب. کودک در گهواره شده و کودک در این سن، شیرخواره و غیرممیز است

روایات، به کراهت مجامعت در جایی که کودک است و بیه کراهیت    در وجه جمع بین دو دسته از

 (.113: 21ج  ،1121شدید در جایی که کودک ممیز است، فتوا داده است )حلی، 

 :1ج  ،1122(، نراقی در رسائل و مسائل )نراقیی،  32 :22ج  ،1141نجفی، ) نجفی در جواهرالکالم

( نیز به شمول ایین  16 :11ج  ،1111ی حائری، ( و طباطبائی حائری در ریاض المسائل )طباطبائ12
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حکم به ممیز و غیرممیز نظر دارند. شهید ثانی در شرح لمعه به هر دو وجیه اشیاره داشیته )شیهید     

( به اطالق ایین حکیم   11 :3ج  ،1111شهید ثانی، ) (، ولی در مسالک األفهام23 :3ج  ،1114ثانی، 

 .در ممیز و غیرممیّز قائل شده است

دانید؛ ولیی تمیامی     وم، اجتناب از جمیاع در منظیر کیودک را فقیط شیامل ممییز نمیی       احتمال س-

شامل کودکان غیرممیزی کیه درک   ،تر بوده استثناء نیستند؛ بلکه دایره امر کمی وسیع غیرممیزین نیز

: کننده، لحاظ شیده اسیت   با قید درک« کودک»شود؛ زیرا در حدیث دیگری  مختصری نیز دارند، می

(؛ 111: 24ج  ،1142حیر عیاملی،   )...«حَالَیکَ  صِیفَ یَأَنْ  حْسِینُ یُ یٌّصَبِ رَاکَیَ ثُیْالْجِمَاعَ حَ وَ اکَیَّإِ»

کیه قیادر اسیت     کند یو رفتارت را آنچنان درک م ندیب یکه کودک تو را م ییاز جماع در جا زیب ره

ک کیودک و  شیود کیه در   از این حدیث استفاده می. دینما سیو تشر فیدیگران توص یبرا یخوب به

توصیف او، کفایت در صدق حرمت این عمل دارد؛ هر چند بیه سین تمیییز نرسییده اسیت، ولیی       

ها داشته باشد. با توجه به اینکه درک کودک در این امر دخییل   تواند توصیف و تشریس موقعیت می

 .رسد احتمال سوم از قوت بیشتری برخوردار باشد نظر می است، به

 ین در حضور کودکان پسر یا دختر( بررسی کراهت خلوت والدز

از مجامعت در محلی که کودکی وجود دارد، نهی شیده اسیت. بیا توجیه بیه       ابن راشد، در روایت

، ممکن است که اختصیاص ایین واژه بیه    «کودک دختر»اشاره شده، نه « کودک»اینکه در روایت به 

ق است و شامل دختربچیه  اما با توجه به چند دلیل، این حکم مطل ؛کودک مذکر، موجب توهم شود

 :شود نیز می

 ؛الف. در لغت عربی، ذکر لفک یا صیغه مذکر و اراده اعم از آن شایع است

 ؛انکار نیست ب. اثرات معنوی، تکوینی و روحی و روانی این امر، در دختربچه نیز قابل

 ؛شود ج. حکمت ذکرشده در حدیث شامل دختربچه نیز می

در احادیث دیگری که ذکر خواهید شید، میورد توجیه واقیع شیده       بودن این امر با صراحت  د. اعم

 .است
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هیای مکیروه چنیین آورده     نیز با عنایت به این اطالق، در شمارش جماع األمة ةیهدا در حر عاملی

 :3 ج ،1112حیر عیاملی،   « )أو خیادم  سیمعان یو  انیی ری ةیّأو صیب  یّصب تیالب یالجماع و ف: »است

123.) 

 یریگ جهینت

های خاص  یکی از روشدریافت که  توان یمنور  سوره 31 هیآوط به تحلیل تفسیری از مباحث مرب

خلیوت   خواهی فرزندان و کودکان و دیگر افیراد میرتبط، هنگیام ورود بیه اتیاق      تربیت جنسی، اذن

اولیاست. بر طبق این روش تربیتی، کودکان و فرزندان هنگیام ورود بیه اتیاق خیواب اولییا اجیازه       

گیرانیه از برخیی    هیای پییش   شیوند. ایین روش از روش   هیا وارد نمیی   اجیازه آن گیرند و بدون  می

 31 هیی آ. به عبارت دیگر، مفسران اسالمی در تشیریس  آید به شمار می کودکهای جنسی  نابهنجاری

 طیموضوع مهم اسیت کیه محی    نی، ایات اسالمستوردر دکه  اند داشته دیتأکنور بر این نکته  سوره

خانه آرامش  طیاگر مح .شود راستهیکودکان، پ ینابجا کاتیر ماندن از تحردو یبرا دیبا یخانوادگ

 یریی کودکیان و فراگ  یدر بارور شدن استعدادها یآثار مطلوب و مؤثر تواند یداشته باشد، م یروان

از بلو  زودرس به نبیود کودکیان در کنیار     یریشگیپ یاسالم برا د.داشته باش ها آن یاخالق لیفضا

اجازه  نیوارد شدن به اتاق والد یکه برا اموزدیب دیکودک باو ع خاص دستور داده ، در مواقنیوالد

 کیات یاز تحر یریشیگ ی، پدر قبیال کودکیان   نیوالدوظایف  نیتر مهم. از این دیدگاه یکی از ردیبگ

همیراه   یلیذت جنسی   ایی  یدر کودک، با عمل جنس یجنس زهیگرچه غر نیبنابرا .است آنان یجنس

از  شیپی  کیی تا در زمان بلو  به تکامل برسید؛ امیا تحر   دینما یرا ط یتحول ریس کی دیو با ستین

 یو آنگیاه ضیررها   کنید  یم اری، کودک را زودتر از وقت مناسب نسبت به آن هوشزهیغر نیموعد ا

 .کند یبه او وارد م یریناپذ جبران

شدید مجامعت  توان کراهت مینور مورد بررسی قرار گرفت  سوره 31از آنچه در تحلیل فقهی آیه 

استخراج کرد. ایین کراهیت در    ،اولیاء در حضور کودک بیداری که توانایی توصیف حاالت را دارد

فتواهای مشهور هم آمده است؛ البته این کراهت زمانی است کیه اطمینیان بیه منجرشیدن بیه گنیاه       

بییت  کودک وجود نداشته باشد؛ در صورت وجود چنین اطمینانی، طبیق قواعید عیام جیاری در تر    

گفیت از ییک سیو،     توان یمبر همین اساس  .مجامعت اولیاء در حضور کودک حرام است جنسی،
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ثابیت اسیت و از سیوی    کراهت مجامعت اولیاء هم در حضور پسربچه و هم در حضور دختربچیه  

فرزند، مالک حکم نبیوده   بودن زیمم. همچنین این کراهت هم برای زن و هم برای مرد استدیگر 

شیود؛ امیا در شیمول آن     دارد، میی  ها آنرممیزی هم که درکی از مسائل و توصیف و شامل بچه غی

نسبت به کودک غیرممیزی که هنوز درکی از مسائل ندارد، تردید اسیت و در صیورت داللیت آن،    

. این نکته نیز قابل ذکر است توان قائل شد و کراهت شدید آن قابل اثبات نیست فقط به کراهت می

 .کند در کل خانه مراد نبوده و عدم حضورش در اتاق خلوت کفایت میعدم حضور کودک که 

پیشینهاداتی کیاربردی بیرای     تیوان  یمی نور  سوره 31 هیآی تحلیل تفسیری و فقهی ها افتهبر مبنای ی

ی علمیه ها حوزهو  ها رسانه، ها دانشگاهو نظام تربیتی کشور به ویژه نظام تعلیم و تربیت،  ها خانواده

و تعصبات خود را کنیار  برده بینش و بصیرت خود را نسبت به این مسأله باال الدین ومطرح نمود. 

بیدن خیود را در   ، محل خواب و استراحت خود را از محل خیواب فرزنیدان جیدا کننید    ؛ دنبگذار

در ، در حضیور فرزنیدان، خیودداری کننید     ی نابجیا هیا  از مزاح و مطالبه، حضور آنان عریان نکنند

از ، ، سادگی و متانت را در نظر داشته باشیند ها شیدر آرا، ب و اخالق را بکنندها، رعایت اد نوازش

. در روابط جنسی خود را دور از دید فرزنیدان برقیرار کننید   و  نامناسب ب رهیزند یها لمیتماشای ف

آمیوزش کیافی بیه والیدین از طرییق جلسیات انجمین اولییا و مربییان و اییراد            توان یماین راستا 

 در مدارس و مساجد انجام شود. زمال یها یسخنران
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