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چکیده

اجازه گرفتن فرزندان هنگام ورود به محل استراحت والدین ،از جمله مسائل مهم در بحث تربییت
دینی کودکان بوده ،از زاویه حریم خصوصی قابل توجه است .خداوند در آیه  31سوره نور به ایین
امر پرداخته و خطاب به مؤمنین سفارش نموده است؛ به نحوی که رعاییت ایین مسیأله را در سیه
زمان مخصوص به فرزندان خود بیاموزند .از این رو محقق با رویکرد توصیفی تحلیلی بیه بررسیی
فقهی-تفسیری این آیه پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان داد کیه از دییدگاه تفسییری ،اجیازه
خواستن فرزندان و کودکان و دیگر افراد مرتبط ،هنگام ورود به اتاقخلوت والدین یک روش مهم
تربیتی بوده که بر اساس آن ،کودکان و فرزندان هنگام ورود به اتاق خیواب اولییا اجیازه گرفتیه و
بدون اجازه آنها وارد نمیشوند .همچنین از دیدگاه فقهی ،مجامعت اولیاء با وجود کودک بییداری
که توانایی توصیف حاالت را دارد ،کراهت شدید دارد .این کراهت هم برای فرزندان پسر و دختیر
بوده و هم باید از سوی مرد وزن رعایت شود و عالوه بر کودکان ممیز ،شامل بچه غیرممیزی هیم
که درکی از مسائل و توصیف آنها دارد ،میشود.
کلیدواژهها :خانواده ،حریم خصوصی ،قرآن کریم ،سوره نور ،تفسیر ،فقه.
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مقدمه

یکی از آداب پسندیده و خوب زندگی اجتمیاعی ،اجیازه گیرفتن بیرای ورود بیه خانیه و جایگیاه
خصوصی دیگران در همه جوامع بشری اعم از مذهبی و غیرمذهبی است؛ زیرا هرکا برای خیود
حریمی دارد که شکستن آن از سوی هیچ فردی قابیل بخشیش نیسیت و عیدم رعاییت آن باعیث
مفاسد اجتماعی و از بین رفتن عفّت عمومی شده و در جوامعی کیه بیه ایین مسیأله مهیم اهمّیتیی
نمیدهند ،اعمال منافی عفّت و مفاسد اجتماعی زیاد بیه چشیم مییخیورد (شیادی .)1 :1112 ،بیه
همین دلیل امروزه اعتقاد بر این است که الزم است پدران و مادران و مربّیان ،کودکان را از ابتیدای
طفولیت طوری تربیت نمایند که به این مسأله توجه کنند .مخصوصام پدران و مادران ،به بچیههیای
خود آموزشهای الزم را در این زمینه داده و به آنان تفهیم کنند که نباید به حریم و اتاق خصوصی
دیگران حتی پدر و مادر خود ،بدون اجازه وارد شوند (ناصس الوان.)132 :1111 ،
سوره نور که در یک دیدگاه کلی به مسائل مربوط به عفّت و حجیاب اشیاره کیرده و در آییات آن
سیاست پیشگیری از گناه در احکام الهی نهفتیه اسیت ،میثالم زن و میرد زناکیار را در برابیر چشیم
دیگران تنبیه کنید (آیه )1؛ ازدواج آنان را محدود کنید (آیه )1؛ اگر کسی بدون چهار شاهد نسیبت
ناروا داد ،هشتاد تازیانه بزنید (آیه )1؛ اگر تهمتی را شنیدید برخورد کنید (آیه )12؛ هیرکا اشیاعه
فحشا را دوست داشته باشد ،عذاب دردناک خواهد داشت (آییه )12؛ بیه دنبیال گیامهیای شییطان
نروید (آیه )21؛ کسانی که به زنان پاکدامن تهمت بزنند عذاب عظییم خواهنید داشیت (آییه )21؛
پاکان به سرا ناپاکان نروند (آیه )26؛ سرزده به خانه دیگران نروید و اگر گفتند برگردیید ب ذیریید
و برگردید (آیات  23و )21؛ چشمان خود را از نامحرم پیش کشیید و خییره نشیوید (آییات  14و
 )11زنان زیور خود را نشان ندهند ،برای ازدواج افراد بیهمسر قیام کنیید و از فقیر نترسیید (آییه
)12؛ و باالخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود بیه خلوتگیاه و جایگیاه خصوصیی پیدران و
مادران را مطرح کرده و صراحتام به والدین دستور داده که فرزندان خود را مؤدّب به آداب اسیالمی
به ویژه طرز ورود به خانه دیگران ،از جمله به جایگاه و اتاق خصوصی خودشان نمایند.
به همین دلیل فرمود« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُیوا الْحُلُیمَ
مِنْکُمْ ثَالثَ مَرَّات مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْیدِ صَیالةِ الْعِشیاءِ
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ثَالثُ عَوْرات لَکُمْ لَیْاَ عَلَیْکُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْض کَیذلِکَ
یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»(نور )31 :ای اهل ایمان! باید بردگانتان و کسانی از شما که
به مرز بلو نرسیدهاند دهنگام ورود به خلوت خانه شخصی شماال سه بیار ددر سیه زمیانال از شیما
اجازه بگیرند ،پیش از نماز صبس ،و هنگام داستراحتال نیم روز که جامههایتان را کنیار میینهیید و
پا از نماز عشا داین زمان هاال سه زمان خلوت شماست ،بعد از این سه زمان بر شما و آنان گناهی
نیست دکه بدون اجازه وارد شوند زیرا آنانال همیواره نیزد شیما در رفیت و آمدنید و بیا یکیدیگر
نشست و برخاست دارید .اینگونه خدا آیاتش را برای شما بیان میکند ،و خدا دانا و حکیم است.
دستور خداوند در آیه یاد شده ،درباره اجازه فرزنیدان بیرای ورود بیه جایگیاه خصوصیی والیدین
چنانکه از تعبیر «الّذِینَ» پیداست ،مطلق است .گرچه این تعبیر برای جمیع میذکّر اسیت ،فرزنیدان
پسر و دختر و نیز کوچک و بزرگ را شامل میشود همچنانکه در آیه وجوب روزه« ،الّذِینَ» ،زن و
مرد ،هر دو را شامل میشود .البته این حکم مربوط به کودکانی است که به حدّ تمییز رسییدهانید و
مسائل جنسی را تشخی

میدهند؛ چرا که دستور به اجازه گرفتن ،خود ،دلییل بیر فهمییدن آنیان

است و برای کودکان خردسال که هنوز طفلی بیش نیستند ،تکلیفی نیست (مکارم شییرازی:1132 ،
.)133
آیه شریفه با ظرافت خاصی ،زمان اجازه گرفتن را بییان کیرده و در سیه زمیان ،ورود بییاجیازه را
ممنوع نموده که عبارتا ند از پییش از نمیاز صیبس و هنگیام ظهیر کیه لبیاسهیای معمیولی را در
میآورند ،و بعد از نماز عشاء .در این وقتها معمیوالم پیدران و میادران ممکین اسیت در جایگیاه
خصوصی خود مشغول استراحت بوده یا با هم خلوت کرده باشیند( .جصیاص ،1113 ،ج 122 :3؛
زمخشری ،1113 ،ج 231 :1؛ نیآوردی ،بیتا ،ج 124 :1؛ طبری ،1113 ،ج  .)211 :12دلیل این کیه
چرا موقع نیمروز به همراه پیش از نماز صبس و بعد از نماز عشیاء کیه وقیت خیواب و اسیتراحت
است ،آورده شده این است که قرآن کریم ،تعبیر «ظهیرة» آورده است که این واژه در معنی نیمیروز
و ظهر به کار رفته ،معموالم مردم در آن هنگام مقیّد به پوشیدن لباسهای معمولی نبیوده و آن را در
میآورند ،مخصوصام در هوای گرم و تابستان ،چرا که در زمستان ،ظهییره بیه کیار بیرده نمییشیود
(طریحی ،1133 ،ج .)121 :1
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به عبارت دیگر خداوند متعال این اوقات سه گانه را با تعبیر «عورت» بیان کرده و عیورت از میاده
«عار» به معنی عیب و یا هر آن چیزی که مردم از آشکار شدن آن حیا کرده و خجالت میکشند تیا
آنجا که آشکار شدن آلت جنسی هم مایه عیب و عار است ،به آن عورت اطالق شده است (همان،
ج .)116 :1
در این سه حالت ،مردم زیاد مقید به پوشانیدن خیود ،ماننید سیایر اوقیات نیسیتند؛ زییرا در اتیاق
خصوصی خود مشغول استراحت هستند؛ اما در غیر این اوقات میتوانند باهم باشند و با همیدیگر
با صفا و صمیمیت صحبت و همنشینی کنند .مخصوصام کودکان و فرزندان کم سنّ و سیال کیه بیا
پدر و مادر در زندگی نزدیک بوده و نمیتوانند زیاد دور از آنان باشند (خیازن ،1113 ،ج 141 :1؛
سید قطب ،1112 ،ج .)113 :1
با توجه به مباحث مطروحه و بررسی سابقهی پژوهشهای انجامشده در این ارتباط مشخ

شید:

صادقی ( )1123در پژوهشی با عنوان «بررسی فقهی -تربیتی آییات اسیتیذان» چنیین نتیجیهگییری
نموده که آیه  31سوره نور یکی از آداب مهم اسالمی را بیان کرده و ظاهر آیه بر وجیوب رعاییت
این حکم داللت دارد که بیتوجهی به آن ،انحرافات اخالقی کودکیان و نوجوانیان را در پیی دارد.
این آیه مشتمل بر دو تکلیف و أمر است ،یکی أمر و خطاب به پدر و مادر و اولیا نسبت به تربییت
و آموزش فرزندان در مورد بحث خاص ادب زناشویی و تعامل فرزندان با والدین و دیگری أمر و
تکلیفی است که مربوط به خود فرزندان بوده ،موظف هستند در اوقیات ثالثیه از پیدر و میادر اذن
بگیرند .ایزانلو و زارع ( )1123نیز پژوهشی با عنوان «ادبیات اجازه گرفتن کودکان در خانه با تاکید
بر آیه  31سوره نور در تفاسیر شیعه و اهل سنت» انجام ،که نتایج پیژوهش نشیان داده بیر اسیاس
تفاسیر موجود ،والدین باید با آموزشهای تدریجی و بدون سختگیری ،کودکان خود را به اجیازه
گرفتن در هنگام ورود به حریم خصوصی تشویق و در نهایت وادار نمایند.
بر همین اساس سؤال اصلی پژوهش این است که دیدگاه مفسیرین و فقهیا در زمینیه اسیتیذان بیه
هنگام ورود به حریم خصوصی والدین بر مبنای آیه  31سوره نور چیست .بررسی این موضیوع از
آنجا دارای اهمیت است که از یکسو در اغلب خیانوادههیا بیه آن اهمییت چنیدانی داده نشیده و
مسائل و احکام مربوط به آن رعایت نمیشود که این امر میتوانید در بهداشیت و تربییت جنسیی

 | 012دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

کودکان آثار بسیار مخربی داشته باشد؛ از سوی دیگیر ،پیژوهشهیای محیدودی بیه ایین موضیوع
پرداختهاند.
 .1تحلی توسیری آیه  56سوره نور
آیه  31سوره نور که به آیه استیذان نزد مفسیرین مشیهور اسیت (سییوطی ،1122 ،ج  )34 :2و بیه
معنای اجازه خواستن است ،از ابعاد مختلیف تفسییری قابیل بررسیی اسیت کیه مهیمتیرین آنهیا
عبارتاند از:
الف) شأن ناول

از دیدگاه اغلب مفسرین ،شأن نزول آیه  31سوره نور این اسیت کیه اسیماء دختیر ابیی مرشید را
غالمی بود ،وقتی به خانه وارد شد ،اسماء در حالتی بود که نخواست غالم او را چنان بیند؛ پیا از
آمدن او کراهت یافته ،خدمت حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد این غالمان و
خدمتکاران در خانههایمان درآیند ،در اوقاتی که ما کراهت داریم؛ آیه شریفه نازل شید (ابوالفتیوح
رازی ،1133 ،ج 212-211 :1؛ قمی ،1161،ج .)112 :2
ب) واژهشناسی

واژهشناسی آیه  31سوره نور در برخی واژهها با اختالف عقیده ،معنا و تشریس شده است« .یا أَیُّهَیا
الَّذِینَ آمَنُوا»؛ ای کسانی که به خدا و پیغمبر ایمان آوردید ،عبارت «الیذین امنیوا» متوجیه پیدران و
مادران است چون فرزندان نابالغ مکلف نیستند تا بشود به آنان امر و نهی نمیود ،ایین امیر متوجیه
اولیای فرزندان خواهد بود که آنان باید محتوای این دستور را بیه فرزندانشیان بیاموزنید (هاشیمی
رفسنجانی ،1111،ج  :12ص .)222
«لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» باید آنان که مالک ایشانید شما را اجازه طلبند ،یعنیی بنیدگان و
خدمتگزاران مرد و زن که به عقیده برخی مفسرین (طبرسی ،1111 ،ج  )131 :1اختصاص به عبیید
دارد و کنیز را شامل نیست ،چنانچه از امام باقر و صادق علیهما السّالم رواییت شیده و موافیق بیا
ظاهر آیه است «وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ» و نیز باید اجازه طلبند ،آنان که به حد احتالم از شما
نرسیدهاند ،یعنی غیر بالغ آزاد .تعبیر از بلو به احتالم به جهت آن است که اقوی دلیل بلو اسیت
(شاهعبدالعظیمی ،1161 ،ج .)214 :2
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«ثَالثَ مَرَّات» سه مرتبه در هر شبانه روزی« ،مِنْ قَبْل ِصَالةِ الْفَجْرِ» پیش از نماز صبس کیه آدمیی از
خواب برمیخیزد و جامه خلوت بیرون کرده میخواهد لباس پوشد« ،وَ حِیینَ تَضَیعُونَ ثِییابَکُمْ» و
یکبار هنگامی که جامههای خود را مینهید« ،مِنَ الظَّهِیرَةِ» آن وقت که نصیف روز اسیت و بیرای
قیلوله لباس را بیرون آوردهاید« ،وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِالْعِشاءِ» و یکبار بعد از نمیاز عشیاء کیه وقیت در
آوردن لباس و در آمدن به رختخواب است« ،ثَالثُ عَوْرات لَکُمْ» این سه وقت بیرای شیما عیورت
است؛ زیرا در سه وقت که تبدیل جامه به جامه دیگر میکنید ،ممکن اسیت کیه بیه سیتر و حفیک
عورات شما اخالل دست دهد و عورات شما ظاهر گردد یا این سه وقت به منزله عورت است کیه
مراقب ستر آن هستید و کراهت دارید که کسی شما را مشاهده کند (شیاهعبیدالعظیمی ،1161،ج :2
.)214
«لَیْاَ عَلَیْکُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ» بر شما مؤمنین آزاد و نه بر خیدمتکاران و غالمیان ،گنیاهی
نیست بعد از این سه وقت اذن و اجازه ،را ترک کنند« .طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ» و خداونید دلییلش را بییان
میفرماید :برای خدمت طواف کننده هستند ،یعنی ایشان خادم شما هستند ،پا چیاره ندارنید ،در
غیر اوقات سهگانه بر شما وارد شوند« ،بَعْضُیکُمْ عَلیی بَعْیض» بعضیی از شیما بیر بعضیی طیواف
میکنند .این دو جمله استیناف است برای بیان عذر ،در ترک اذن که آن کثرت رفت و آمید اسیت.
«کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ» همچنین خدا برای شما آیات احکام را بیان میفرماید« .وَ اللَّیهُ عَلِییمٌ
حَکِیمٌ» و خدا دانا است به آنچه صالح شما در آن اسیت ،حکییم اسیت در آن چیه از افعیال بجیا
میآورید (شاهعبدالعظیمی ،1161 ،ج .)211 :2
تا آنجا که برخی مفسرین معتقدند :خدای تعالی نهی فرموده در این اوقات سهگانه اینکه کسیی بیر
کسی داخل شود نه پدر ،نه خواهر ،و نه مادر ،و نه خادم ،مگر به اذن و اجازه (قمیی ،1111 ،ج :1
.)111
عالمه طباطبایی نیز مباحث مهمی در واژهشناسی آیه  31سوره نور مطرح نموده که «وضیع ثییاب»
در جمله «تضعون ثیابکم» به معنای کندن لباس ،کنایه است از اینکه اهل خانه در حالی باشیند کیه
چه بسا میل نداشته باشند بیگانگان در آن حال ایشان را ببینند و کلمه «ظهیره» به معنای وقت ظهیر
و کلمه عورت به معنای عیب است و اگر آن را عورت نامیدهاند ،چون هر کا عیار دارد از اینکیه
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آن را هویدا کند و شاید مراد از آن در آیه شریفه هر چیزی باشد که سیزاوار اسیت پوشیانده شیود
(طباطبایی ،1161 ،ج .)221 :13
پا جمله «یا ایها الّذین آمنوا» دنباله جمله سیابق اسیت کیه مییفرمیود« :ییا ایهیا الّیذین آمنیوا ال
تدخلوا »...که حکم میکرد به اینکه داخل شدن به خانه هر کا موقوف به اجازه گرفتن است ،در
نتیجه آیهی مورد بحث به منزله استثناء از آن حکم عمیومی اسیت ،چیون در خصیوص غالمیان و
کنیزکان اجازه گرفتن در سه هنگام را کافی میداند و بیش از آن را واجب نمیداند و معنای اینکیه
فرمود« :لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» این است که به ایشان دسیتور دهیید کیه از شیما اجیازه
دخول بخواهند و از ظاهر جمله «ملکت ایمانکم» برمیآید که مراد از آن تنها غالمان اسیت ،چیون
کلمه «الّذین» برای مردان است و معنای «الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُیمَ» اطفیالی اسیت کیه بیه حید تمییز
رسیدهاند؛ ولی بالغ نشدهاند و دلیل بر رسیدن به حد تمییز جملیه «ثیالث عیورات لکیم» اسیت و
منظور از جمله «ثالث مرآت» سه نوبت در هر روز است ،به دلیل اینکه دنبالش آن را تفصییل داده
و فرموده :اول قبل از نماز فجر و دوم هنگام ظهر که به خانه میآیید و جامه میکنید ،سیوم بعید از
نماز عشاء ،و در جمله (ثالث عورات لکم) به وجه حکم اشاره نموده و میفرماید :این سیه موقیع
سه عورت است برای شما ،که طبعام شایسته نیست غیر از شما کسی بر وضیع شیما مطلیع شیود و
معنای اینکه فرمود« :لَیْاَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ» این است که مانعی نیست که بعد از ایین
سه موقع مأمورشان نکنید به اجازه دخول خواستن و مانعی هیم بیرای ایشیان نیسیت کیه از شیما
استیذان نکنند .در جمله «طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْض» به وجه این حکیم «یعنیی رفیع میانع
مذکور» اشاره نموده و میفرماید :چون در غیر این سه موقع غالمان و کنیزان دائمام در آمد و شید و
خدمت هستند؛ پا تنها در اجازه خواستن به این سه هنگام اکتفا کنند (همان ،ج .)221 :13
البته بیهقی در سنن از ابن عباس روایت کرده این آیه از آیاتی است که بیشیتر میردم بیه آن عمیل
نکردند؛ ولی من همواره به دخترم  -کنیز کوتاه قد باالی سرش ایستاده بود -یادآوری میکینم کیه
از من اجازه بگیرد و س ا بر من وارد شود( .سیوطی ،1141 ،ج )36 :3
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ج) نکات تربیتی آیه

نکات تربیتی مهمی در تفسیر آیه  31سوره نور قابل استناد است که میتیوان بیه موجیب «ییا أَیُّهَیا
الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ» دریافت که مسئول آموزش احکام دین به فرزندان ،والیدین میؤمن هسیتند.
همچنین بر اساس عبارت «لِیَسْتَأْذِنْکُمُ» چنین نتیجه گرفت که محیل خیواب والیدین ،اگیر جیدا از
فرزندان باشد ،نیاز به اذن دارد و نیز کودکی و بردگی ،بهانهای برای شکست حریم دیگران نبوده و
کودکان باید پاکدامنی را از محیط خانه بیاموزند .بر اساس مفهوم «ثَیالثُ عَیوْرات لَکُیمْ» مییتیوان
گفت مرد باید در طول شبانه روز ،اوقاتی را به همسر خود اختصاص دهد« .لِیَسْیتَأْذِنْکُمُ  ...الَّیذِینَ
لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ» نیز اشاره به این معنا دارد که حتی فرزندان نابالغ باید احکیام خیانواده را بداننید و
مراعات کنند .همچنین اسالم دین زندگی است و از جامعیّت کیاملی برخیوردار اسیت .هیم بیرای
مسائل مهم مانند تشکیل حکومت جهانی که در آیه  33سوره نور آمده و هم بیرای مسیائل جزئیی
مانند ورود کودک به اتاق والدین ،طرح و برنامه دارد .با توجه به عبارت «الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُیوا الْحُلُیمَ»
چنین استنباط میشود که تربیت و آموختن آداب اسالمی باید قبل از بلو کودکان شروع شود .بیر
اساس عبارت «تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ» لباس کار و لباس بیرون را باید در خانه کنار گذاشت و
نیز استراحت بعد از ظهر و در میان ساعات کار ،مفید و مناسب است .با توجه به عبارات مبتنی بیر
زمانشناسی آیه یعنی «قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ -بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ» ،تنظیم وقت ،در زندگی مسیلمانان بایید
بر اساس اوقات نماز صورت گیرد و در نهایت بر حسب عبارت «عَلِیمٌ حَکِیمٌ» این گونه مییتیوان
دریافت که تمام احکام الهی بر اساس علم و حکمت است (قرائتی ،1111 ،ج .)214-211 :6
گفتار مفسران درباره این آیه این است که مشاهده برخی صحنههای خلوت نمودن والیدین ،باعیث
ایجاد آثار زشت و بدی در ذهن پسر یا دختر شده و هنگام رسیدن به سن بلو به صورت ترس و
افسردگی شکننده ظاهر میشود و فکر آنها را مشغول میکند (آلوسی ،1113 ،ج .)144 :2
از این دیدگاه ،برخی صحنهها که کودکان میبینند در سراسر زندگی آنها تاثیرگذار است و آنان را
به بیماری روانی و عصبی مبتال میسازد که بهبودی آنها دشوار خواهد بود (ابین عطییه ،1111 ،ج
121 :1؛ ابن جوزی ،1122 ،ج 143 :1؛ فخر رازی ،1124 ،ج 113 :21؛ شیوکانی ،1111 ،ج 32 :1؛
ابن عاشور ،1211 ،ج 221 :11؛ زحیلی ،1111 ،ج  .)224 :11بر همین اساس ،بسییاری از مفسیران
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معتقدند واجب است پدر و مادر با ظاهری متین و دارای عفاف جلیوی فرزنیدان ظیاهر شیوند تیا
الگوی حسنه قرار گیرند (ابن کثیر ،1124 ،ج 11 :6؛ شعراوی ،1223 ،ج  :13ص .)14122
 .2تحلی فقهی آیه  56سوره نور
فلسفة اجازه گرفتن از والدین و مضرات بیتوجهی به آن ،این است کیه بیرای ریشیهکین سیاختن
اعمال منافی با عفت تنها توسل به زور و اجرای حدود کافی نیست؛ بلکه باید زمینیههیای گنیاه را
برداشت .یکی از عللی که باعث میشود فرزندان پا از بزرگ شدن به اعمیال منیافی عفیت روی
آورند ،دیدن پدر و مادر در حال نزدیکی و مجامعت است .دیدن این منیاظر سرچشیمة انحرافیات
اخالقی و حتی بسیاری از بیماریهای روانی را فراهم میکند .بنابراین کودکان با این کیه در ظیاهر
چیزی از مسائل زناشویی نمیفهمند؛ ولی در واقع این تصاویر در ذهن آنها نقش میبندد و دیر یا
زود برای آنها مشکل ایجاد میکند .به همین خاطر اسالم به پیروان خود یاد میدهد که بچیههیا را
عادت دهند در ساعاتی که معموالم وقت خلوت کردن زن و مرد است ،هنگام ورود اجازه بگیرند تا
منظرهای را که باعث تحریک آنها میگردد ،مشاهده نکنند و خللیی در پیرورش آنهیا بیه وجیود
نیاید.
این امر بدان سبب است که ساختمان شخصیت کودک از همان ابتدا در حال شیکلگییری اسیت و
اگر داشتن فرزندان پاک و صالس مدنظر باشد ،باید از عوامل منفی پییشگییری شیود کیه دقیت در
مسائل جنسی به نحوی که از دید کودکان به دور باشد ،یکی از اساسیترین پیشگیریهیا در ایین
زمینه است.
الف) بررسی وجوب یا استحباب استیذان

با توجه به تأثیری که تصویرسازی جنسی بر ذهن و فکر کودک میگذارد ،آموزههای دینیی تأکیید
معناداری دارند که والدین نگذارند روابط زناشویی بین آنها و پوشش و مسائل شخصیشان باعث
تحریک جنسی فرزندان شود .با توجه به این مبنا خداوند در آیه  31سوره نیور دسیتور داده اسیت
که فرزندان هنگام ورود بر والدین خود ،از آنها اجازه بگیرند.
برخی فقها لزوم کسب اجازه هنگام ورود به حریم خصوصی دیگران را مطلق و فراگیر تلقی کیرده
که افراد غیر از والدین را نیز در بر میگیرد «این آیه بر لزوم کسب اجازه هنگیام ورود بیر دیگیران
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در اوقات سه گانة مذکور در آیه به طور مطلق داللت دارد .یعنی اینکه این آییه مخیت

بیه رابطیة

والدین و فرزندان نیست ،گرچه آنها را هم شامل میشود؛ اما علیت اینکیه در آییه بیه بردگیان و
فرزندان نابالغ اشاره شده است یا از جهت کثرت ابتالء این دو گروه در ورود به والدین است و ییا
از این جهت که این توهم ایجاد نشود که این حکم ،نابالغان و بردگان را شامل نمییشیود .از نظیر
ایشان این اوقات سه گانه ،زمانهای خلوتگزینی و راحتی ،برای انسان است حال فرقی نیست که
این شخ

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

کسب اجازه هنگام ورود بر دیگران در این اوقات مطلقام واجب است» (موسوی خویی 1143 ،ه.ق،
ج .)13-11 :12
در این مبحث در کنار آیه مذکور ،از حضرت امام صادق (علیهالسالم) روایت شده که شخصی نزد
حضرت رسید و عرض کرد :آیا مرد برای ورود بر پدرش نیز باید اجازه بگیرد؟ امام فرمودنید بلیه
من هم برای ورود بر پدرم اجازه میگرفتم در حالیکه میادرم فیوت کیرده بیود و پیدرم همسیری
اختیار کرده بود و من نوجوان بودم .شاید آنها در خلوتشان به کاری مشیغول باشیند کیه دوسیت
ندارند در آن حال من بر آنان وارد شده و آنها را ببینم .راه درست ،اجازه گیرفتن و سیالم کیردن
است (کلینی ،1122 ،ج .)321 :3
برخی فقها این روایت را سندام ضعیف میدانند و به عالوه معتقدند ظاهر حدیث بر فرض صیحت
سند ،استحباب اجازه در ورود را میرساند و قرینهای بر انصراف ظهور در وجوب ندارد .در واقیع
ایشان این روایت را روایت اخالقی برای حفک مقام شأن پدر میداننید (حکییم 1116 ،ه.ق ،ج :11
 .)32در مقابل ،برخی استدالل میکنند که اخالقی بودن حکم استیذان بعیید اسیت؛ زییرا در صیدر
روایت ،حضرت استیذان را بر خود در هنگام حضور همسر ایشان واجب میدانند پا این وجوب
برای دیگران نیز هست به ه مین دلیل معنای صدر روایت الزام است ،همانطور که سؤال نیز از الزام
است پا در جایی که احتمال برای دخول میدهد ،اسیتیذان الزم اسیت (شیبیری زنجیانی1112 ،
ه.ق ،ج .)213 :1
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به نظر میرسد روایت ،استحباب مؤکد را میرساند؛ زییرا در رواییت بییان شیده «راه درسیت» در
صورتی که اگر واجب بود از الفاظ «باید» استفاده میشد با تأکید بیشتری بیان میشد و ترک آن نیز
عذاب اخروی به دنبال داشت؛ اما نه آیه و نه در روایت برای ترک اذن ،عذابی وارد نشده است.
ب) بررسی حرمت یا کراهت خلوت والدین در حضور کودکان

یکی از مباحث فقهی مشهور در زمینه آیه استیذان ،عدم حضور کودکان در هنگیام خلیوت نمیودن
والدین با یکدیگر است .احکام فقهی مربوط به این مساله از رواییات متعیددی اسیتنباط شیده کیه
مشهورترین آنها ،روایت ابن راشد است« :عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد الْجَوْهَرِیِّ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ رَاشِد عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ« :لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
وَ لَاجَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا» (تمیمی آمدی)141 :1114 ،؛ موقعی کیه در
اتاق ،کودکی حضور دارد ،مردان با زنان یا کنیزان خود آمیزش نمیکنند؛ زیرا این عمل ،طفل را بیه
راه زناکاری سوق میدهد.
امام صادق (علیهالسالم) مجامعت با همسر و کنیز را در اتاقی که کودکی حضور دارد ،نفی کیرده و
اشاره به حکمت این نفی که همانا کشیده شدن کودک به زنا در آینده است ،توجه دارد .ایین نهیی
مطلق است و شامل کودک ممیز و غیرممیز ،خواب یا بیدار میشود.
میتوان گفت که حرمت مجامعت بیان شده ،از این حدیث استفاده نمیشود؛ حیث داللی تعبیر «لَا
یُجَامِعِ» ،داللت بر حُرمت این موضوع میکند؛ زیرا نهی با جمله خبریه ،نهتنها داللت بر لزوم تیرک
دارد ،بلکه تأکید آن نیز بیشتر است؛ اما با توجه به ضعف سند روایت ،نمییتیوان حرمیت را از آن
استخراج کرد .برخی فقها نیز به کراهت این امر فتیوا دادهانید .نجفیی در جیواهر الکیالم (نجفیی،
 ،1141ج  ،)32 :22حلی در الجامع للشیرائط (حلیی )131 :1143 ،و نزهیة النیاظر (حلیی:1121 ،
 ،)141عالمه حلی در تذکرة الفقهاء (حلی ،)336 :1111 ،کاشف الغطاء در سیفینة النجیاة (کاشیف
الغطاء ،1121 ،ج  ،)23 :1کرکی در جامع المقاصید (کرکیی ،1111 ،ج  ،)121 :11عیاملی درنهاییة
المرام (عاملی ،1111 ،ج  ،)12 :1طباطبائی حائری در ریاض المسائل (طباطبائی حیائری ،1111 ،ج
 ،)16 :11نراقی در رسائل و مسائل (نراقیی ،1122 ،ج  )11 :1و مسیتند الشییعة (نراقیی ،1113 ،ج
 ،)23 :16شوشییتری در النجعییة (شوشییتری ،1146 ،ج  ،)141 :1شییاهرودی در موسییوعه فقهییی
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(شاهرودی ،1121 ،ج  )11 :11این کار را مکروه دانسته و حلی نیز در المهیذب (حلیی ،1143 ،ج
 )116 :1به «استحباب تستر» اشاره دارد.
ج) بررسی شمول موهوم بیت بر اتاق والدین یا خانه

از سوی دیگر ،توجه به این نکته مهم است که «بیت» در روایت ابن راشد بهمعنیای اتیاق خلیوت
اولیاء ،نه همهی خانه است؛ هرچند «بیت» در معانی و استعماالت خیاص نییز بیهکیار رفتیه اسیت
(سبزواری ،بیتا ،ج  ،)124 :3اما اصل معنای آن ،همان «خانه» و «منزل» است (ابینمنظیور،1111 ،
ج ) 11 :2؛ اما در این روایت ،با توجه به مناسبات حکم و موضوع ،نمیتیوان مجامعیت را در کیل
خانه نهی نمود؛ زیرا فلسفه این امر که در روایت آمده است ،عدم شنیدن و دیدن کیودک و اثیرات
ناشی از این امور است؛ و این امر با جدا بودن اتاق خلوت اولیاء با کودک محقق میشود و لزومیی
در جدایی کل خانه نیست؛ به عبارت دیگر الزم نیست اولیاء هنگام مجامعت در خانهای دیگر غییر
از خانهای که فرزند حضور دارد ،باشند.
د) بررسی کراهت خلوت والدین در حضور کودکان برای مرد و زن

موضوع دیگر که میتواند مورد مالحظه قرار گیرد این است که کراهت مجامعت نزد کیودک ،هیم
برای مرد هم برای زن است .در حدیث ذکرشده ،به اجتناب مرد از مجامعت در اتیاقی کیه کیودک
است ،اشاره میشود «لَایُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ» (فلسفی ،1161،ج )16 :1؛ امیا بیا الغیای ایین ویژگیی
میتوان به کراهت این عمل از سوی زن نیز قائل شد؛ زیرا ویژگی خاصی نسیبت بیه میرد در ایین
حکم نیست و زن را نیز شامل میشود.
ه) بررسی کراهت خلوت والدین در حضور کودکان خواب یا بیدار

موضوع کراهت به هنگام بیداری یا خواب کودک نیز قابل بررسی است .انصراف حکم به مواقعی
که کودک بیدار است ،بعید نیست؛ ولی نمیتوان بهطور یقین بدان قائل شید .در اینکیه خیواب ییا
بیدار بودن کودک در حکم کراهت دخالت داشته باشد ،دو احتمال وجود دارد:
 احتمال اول به مطلق بودن این امر نظر دارد؛ بدینمعنا که خواب یا بیداربودن کیودک در کراهیتاین مجامعت نقش ندارد؛ زیرا روایت بهطور مطلق میفرماید« :لَایُجَامِعِ  ...وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ»؛ لیزوم
دوری از چنین مجامعتی مطلق بوده و شامل کودک خوابیده نیز میشود .ایین احتمیال بیه تیأثیرات
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معنوی ،تکوینی و وضعی این عمل در کودک نظر داشته و این امر را در حالت خواببودن کیودک
نیز صادق میداند.
 احتمال دوم به انصراف حکم به بیداربودن کودک نظر دارد؛ زیرا به مناسیبت حکیم و موضیوع،میتوان دریافت که دیدن و شنیدن کودک و توجه او در این حکم دخالیت دارد (نراقیی ،1122 ،ج
 .)11 :1این احتمال بعید بهنظر نمی رسد؛ زیرا عرف بدین امر نظیر دارد کیه توجیه کیودک باعیث
کراهت این امر است .چنانچه در ادامه اشاره به حکمت حکم فرمایدَ« :إِنَّ ذَلِکَ مِمَّیا یُیورِثُ الزِّنَیا»؛
امکان منجرش دن این امر به زنای کودک در آینده ،هنگامی است که توجه به این امر داشته و ذهین
کودک نوعی تصویربرداری یا ضبط صدا داشته باشد.
در صورت قبول احتمال اول ،دو جواب به این مطلب میتوان داد .اول اینکه «فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ
الزِّنَا» حکمت ،حکم است ،نه علت آن .دوم آنکه حکمت ذکر شده به اثر تکوینی این عمیل اشیاره
دارد و این اثر در خواببودن کودک نیز جاری است؛ از اینرو بهطور قطعی نمیتیوان بیه دخالیت
خواب بودن کودک در این حکم دست یافت؛ ولی انصراف آن به خواب بودن کودک قوی است؛ از
این رو در صورت عدم ضعف سند حدیث و داللت آن بر حرمیت ،در میورد کیودک خوابییده ،در
مقام فتوا باید چنین آورد :بنا بر احتیاط واجب نباید در اتاقی که کودک خوابییده اسیت ،مجامعیت
کرد؛ اما با توجه به اینکه قائل به کراهت شدیم ،نهایتام شیدت کراهیت در میورد کیودک خیواب و
بیدار فرق خواهد کرد.
و) بررسی کراهت خلوت والدین در حضور کودکان ممیا یا غیر ممیا

مساله دیگر ،این که منظور از کودک ،ممیز بوده یا اعم از ممییز و غیرممییز مییباشید کیه در ایین
موضوع؛ سه احتمال و قول وجود دارد:
در احتمال اول ،مراد حدیث «کودک ممیز» است؛ زیرا کودک غیرممییز درکیی از روابیط جنسییندارد؛ از اینرو حکم از او منصرف بوده و مجامعت نزد کیودک غیرممیّیز کراهیت نیدارد .کرکیی
عیاملی در جییامعالمقاصیید (کرکیی عییاملی ،1111 ،ج  ،)121 :11موسییوی عیاملی در نهایییةالمییرام
(موسوی عاملی ،1111 ،ج  ،)12 :1کاشفالغطاء در سفینةالنجاة (کاشیف الغطیاء ،1121 ،ج )23 :1
و شوشتری در شرح لمعه (شوشتری ،1146 ،ج  )141 :1به این نظر قائل شدهاند .غیروی در الفقیه
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علی المذهب األربعة (غروی ،1112 ،ج  )24 :1در دو وجه اختصاص به ممییز و عیدم اختصیاص
اشاره داشته و نظری نمیدهد؛ اما ترحینی عاملی در الزبدة (ترحینی ،1123 ،ج  )126 :6با اشاره بیه
دو وجه ،حمل روایات مطلق را بر ممیز ،اولی دانسته و کراهت این امر را مخت

به محل حضیور

کودک ممیّز میداند.
 احتمال دوم به کراهت مجامعت نزد کودک ،اعم از ممییز و غیرممییز ،نظیر دارد؛ زییرا بیا اینکیهکودک غیرممیز درکی از مسائل جنسی ندارد ،ولی تأثیرات معنوی ،تکوینی و تصویربرداری ذهنیی
در کودک غ یرممیز نیز وجود دارد .این احتمال ،انصراف حدیث به کودک ممیز را یقینی نمییدانید.
با توجه به تناسب حکم و موضوع ،کودک غیرممییز نییز از تیأثیرات ایین عمیل مصیون نیسیت و
حکمت ذکر شده در حدیث «فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا» شامل این سنین نیز میشود .عرف نییز بیه
تأثیرگذاری تکوینی و روحی مجامعت در محل دید و شنید کودک غیرممیز نظر دارد.
بحرانی در حدائق  ،نخست به اختصاص این حکم به ممیز اشاره داشته و بیه تعلییل حیدیث «فَیإِنَّ
ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا» تمسک نموده است؛ اینکه خطر زناکار شدن در مورد کودکی کیه مییشینود،
صدق میکند و در تأیید این سخن ،به حدیث «إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِیفَ
حَالَکَ» (حر عاملی ،1142 ،ج  )111 :24تمسک کرده چنین تعبیری نشان میدهد که کیودک ممییز
مراد است؛ زیرا کیودک غیرممییز توانیایی توصییف احیوال را نیدارد (حلیی ،1121 ،ج .)116 :21
همچنین در ادامه به حدیث دیگری که شامل غیرممیز نیز می شود ،اشاره نمیوده کیه در آن رسیول
خدا (صلیاهلل علیه وآله) به طور مطلق به نهی از مجامعت در محل دید کودکی که در گهواره است،
میپردازد «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَّبِیُّ فِی الْمَهْدِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا» (ابناشعث ،بیتا:
26؛ نوری ،1141 ،ج )221 :11؛ مفاد این حدیث اعم از ممییز و غیرممییز اسیت؛ زییرا اشیاره بیه
کودک در گهواره شده و کودک در این سن ،شیرخواره و غیرممیز است .صاحب حدائق در نهاییت
در وجه جمع بین دو دسته از روایات ،به کراهت مجامعت در جایی که کودک است و بیه کراهیت
شدید در جایی که کودک ممیز است ،فتوا داده است (حلی ،1121 ،ج .)113 :21
نجفی در جواهرالکالم (نجفی ،1141 ،ج  ،)32 :22نراقی در رسائل و مسائل (نراقیی ،1122 ،ج :1
 )12و طباطبائی حائری در ریاض المسائل (طباطبائی حائری ،1111 ،ج  )16 :11نیز به شمول ایین
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حکم به ممیز و غیرممیز نظر دارند .شهید ثانی در شرح لمعه به هر دو وجیه اشیاره داشیته (شیهید
ثانی ،1114 ،ج  ،)23 :3ولی در مسالک األفهام (شهید ثانی ،1111 ،ج  )11 :3به اطالق ایین حکیم
در ممیز و غیرممیّز قائل شده است.
احتمال س وم ،اجتناب از جمیاع در منظیر کیودک را فقیط شیامل ممییز نمییدانید؛ ولیی تمیامیغیرممیزین نیز استثناء نیستند؛ بلکه دایره امر کمی وسیعتر بوده ،شامل کودکان غیرممیزی کیه درک
مختصری نیز دارند ،میشود؛ زیرا در حدیث دیگری «کودک» با قید درککننده ،لحاظ شیده اسیت:
«إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِینُ أَنْ یَصِیفَ حَالَیکَ(»...حیر عیاملی ،1142 ،ج )111 :24؛
ب رهیز از جماع در جایی که کودک تو را میبیند و رفتارت را آنچنان درک میکند کیه قیادر اسیت
بهخوبی برای دیگران توصیف و تشریس نماید .از این حدیث استفاده میشیود کیه درک کیودک و
توصیف او ،کفایت در صدق حرمت این عمل دارد؛ هر چند بیه سین تمیییز نرسییده اسیت ،ولیی
میتواند توصیف و تشریس موقعیت ها داشته باشد .با توجه به اینکه درک کودک در این امر دخییل
است ،بهنظر میرسد احتمال سوم از قوت بیشتری برخوردار باشد.
ز) بررسی کراهت خلوت والدین در حضور کودکان پسر یا دختر

در روایت ابن راشد ،از مجامعت در محلی که کودکی وجود دارد ،نهی شیده اسیت .بیا توجیه بیه
اینکه در روایت به «کودک» اشاره شده ،نه «کودک دختر» ،ممکن است که اختصیاص ایین واژه بیه
کودک مذکر ،موجب توهم شود؛ اما با توجه به چند دلیل ،این حکم مطلق است و شامل دختربچیه
نیز میشود:
الف .در لغت عربی ،ذکر لفک یا صیغه مذکر و اراده اعم از آن شایع است؛
ب .اثرات معنوی ،تکوینی و روحی و روانی این امر ،در دختربچه نیز قابلانکار نیست؛
ج .حکمت ذکرشده در حدیث شامل دختربچه نیز میشود؛
د .اعمبودن این امر با صراحت در احادیث دیگری که ذکر خواهید شید ،میورد توجیه واقیع شیده
است.
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حر عاملی در هدایة األمة نیز با عنایت به این اطالق ،در شمارش جماع هیای مکیروه چنیین آورده
است« :الجماع و فی البیت صبیّ أو صیبیّة یرییان و یسیمعان أو خیادم» (حیر عیاملی ،1112 ،ج :3
.)123
نتیجهگیری

از مباحث مربوط به تحلیل تفسیری آیه  31سوره نور میتوان دریافت که یکی از روشهای خاص
تربیت جنسی ،اذن خواهی فرزندان و کودکان و دیگر افیراد میرتبط ،هنگیام ورود بیه اتیاقخلیوت
اولیاست .بر طبق این روش تربیتی ،کودکان و فرزندان هنگیام ورود بیه اتیاق خیواب اولییا اجیازه
می گیرند و بدون اجیازه آنهیا وارد نمییشیوند .ایین روش از روشهیای پییشگیرانیه از برخیی
نابهنجاریهای جنسی کودک به شمار میآید .به عبارت دیگر ،مفسران اسالمی در تشیریس آییه 31
سوره نور بر این نکته تأکید داشتهاند که در دستورات اسالمی ،این موضوع مهم اسیت کیه محییط
خانوادگی باید برای دور ماندن از تحریکات نابجای کودکان ،پیراسته شود .اگر محیط خانه آرامش
روانی داشته باشد ،میتواند آثار مطلوب و مؤثری در بارور شدن استعدادهای کودکیان و فراگییری
فضایل اخالقی آنها داشته باشد .اسالم برای پیشگیری از بلو زودرس به نبیود کودکیان در کنیار
والدین ،در مواقع خاص دستور داده و کودک باید بیاموزد که برای وارد شدن به اتاق والدین اجازه
بگیرد .از این دیدگاه یکی از مهمترین وظایف والدین در قبیال کودکیان ،پیشیگیری از تحریکیات
جنسی آنان است .بنابراین گرچه غریزه جنسی در کودک ،با عمل جنسی ییا لیذت جنسیی همیراه
نیست و باید یک سیر تحولی را طی نماید تا در زمان بلو به تکامل برسید؛ امیا تحرییک پییش از
موعد این غریزه ،کودک را زودتر از وقت مناسب نسبت به آن هوشیار میکنید و آنگیاه ضیررهای
جبرانناپذیری به او وارد میکند.
از آنچه در تحلیل فقهی آیه  31سوره نور مورد بررسی قرار گرفت میتوان کراهت شدید مجامعت
اولیاء در حضور کودک بیداری که توانایی توصیف حاالت را دارد ،استخراج کرد .ایین کراهیت در
فتواهای مشهور هم آمده است؛ البته این کراهت زمانی است کیه اطمینیان بیه منجرشیدن بیه گنیاه
کودک وجود نداشته باشد؛ در صورت وجود چنین اطمینانی ،طبیق قواعید عیام جیاری در تربییت
جنسی ،مجامعت اولیاء در حضور کودک حرام است .بر همین اساس میتوان گفیت از ییک سیو،
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کراهت مجامعت اولیاء هم در حضور پسربچه و هم در حضور دختربچیه ثابیت اسیت و از سیوی
دیگر این کراهت هم برای زن و هم برای مرد است .همچنین ممیز بودن فرزند ،مالک حکم نبیوده
و شامل بچه غیرممیزی هم که درکی از مسائل و توصیف آنها دارد ،مییشیود؛ امیا در شیمول آن
نسبت به کودک غیرممیزی که هنوز درکی از مسائل ندارد ،تردید اسیت و در صیورت داللیت آن،
فقط به کراهت میتوان قائل شد و کراهت شدید آن قابل اثبات نیست .این نکته نیز قابل ذکر است
که عدم حضور کودک در کل خانه مراد نبوده و عدم حضورش در اتاق خلوت کفایت میکند.
بر مبنای یافتههای تحلیل تفسیری و فقهی آیه  31سوره نور مییتیوان پیشینهاداتی کیاربردی بیرای
خانوادهها و نظام تربیتی کشور به ویژه نظام تعلیم و تربیت ،دانشگاهها ،رسانهها و حوزههای علمیه
مطرح نمود .والدین بینش و بصیرت خود را نسبت به این مسأله باال برده و تعصبات خود را کنیار
بگذارند؛ محل خواب و استراحت خود را از محل خیواب فرزنیدان جیدا کننید ،بیدن خیود را در
حضور آنان عریان نکنند ،از مزاح و مطالبههیای نابجیا در حضیور فرزنیدان ،خیودداری کننید ،در
نوازشها ،رعایت ادب و اخالق را بکنند ،در آرایشها ،سادگی و متانت را در نظر داشته باشیند ،از
تماشای فیلمهای نامناسب ب رهیزند و روابط جنسی خود را دور از دید فرزنیدان برقیرار کننید .در
این راستا میتوان آمیوزش کیافی بیه والیدین از طرییق جلسیات انجمین اولییا و مربییان و اییراد
سخنرانیهای الزم در مدارس و مساجد انجام شود.
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*قرآن مجید
 .1آلوسی ،محمود ( ،)1113روا المعانی فی توسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،بییروت:
دار الکتب العلمیه.
 .2ابن أشعث کوفی ،محمد بن محمد (بیتا) ،الجعوریات ،تهران :مکتبة النینوی الحدیثیّة.
 .1ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علیی ( ،)1122زاد المسیر فای علام التوسایر ،بییروت :دار
الکتاب العربی.
 .1ابن عاشور ،محمد الطاهر ( ،)1211التحریر والتنویر ،تونا :الدار التونیسیه للنشر.
 .3ابن عطیه ،عبدالحق ابن غالب ( 1111ق) ،المحرر الوجیا فای توسایر الکتااب العایاا،
بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .6ابن کثیر ،عمادالیدین اسیماعیل ابین عمیر ( 1124ق) ،توسایر القارآن العظایم ،بییروت:
دارالکتب العلمیه.
 .3ابن منظور ،محمدبن مکرم ( 1111ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر.
 .1ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ( ،)1133روض الجنان و روا الجنان فی تقسیر القرآن
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .2ایزانلو ،امید و زارع ،محبوبه ( ،)1123ادبیات اجازه گرفتن کودکان در خانه با تاکید بار
آیه  56سوره نور در تواسیر شیعه و اه سنت ،تهران :مجموعه مقاالت نهمین همیایش
ملی اشراق اندیشه مطهر.
 .14بحرانی آل عصفور ،یوسفبن احمدبن ابراهیم ( 1143ق) ،الحدائق الناضرا فای أحکاام
العترا الطاهرا ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11ترحینی عاملی ،سیدمحمد حسین ( 1123ق) ،الابدا الوقهیة فی شرا الروضة البهیة ،قم:
دار الفقه للطباعة و النشر.
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 .12تمیمی آمدی ،عبدالواحدبن محمد ( 1114ق) ،غررالحکم و دررالکلم ،قم :دفتر تبلیغیات
اسالمی.
 .11جصاص ،احمد ابن علی ( 1113ق) ،احکام القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .11حر عاملی ،محمدبن حسن ( 1142ق) ،وسائ الشیعة ،قم :مؤسسة آلالبیت.
 ،)1112( _______________ .13هدایة افمة یلی أحکام افئمة علیهم الساالم ،مشیهد:
مجمع البحوث اإلسالمیّة.
 .16حکیم ،سید محسن ( 1116ق) ،مستمس

العروا الوثقی ،قم :دارالتفسیر.

 .13حلی ،حسنبن یوسفبن مطهر اسدی ( 1111ق) ،تذکرا الوقهاء ،قم :مؤسسة آلالبیت.
 .11حلی ،یحیبن سعید ( 1143ق) ،الجامع للشرائع ،قم :مؤسسة سید الشهداء العلمیّة.
 1121(_______________ .12ق) ،ناهة النااظر فای الجماع باین افشاباه و النظاائر ،قیم:
منشورات رضی.
 .24حلّی ،احمدبن محمد اسدی جمال الدین ( 1143ق) ،المهذب البارع فی شرا المختصر
النافع ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .21خازن ،علی ابن محمد ( 1113ق) ،لباب التاوی فی معانی التنایا  ،بییروت :دار الکتیب
العلمیه.
 .22زحیلی ،وهبة بن مصطفی 1111( ،ق) ،التوسیر المنیر ،دمشق :دار الفکر المعاصر.
 .21زمخشری ،محمود ( 1143ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنای  ،بیروت :دار الکتیاب
العربی.
 .21سبزواری نجفی ،محمدبن حبیب اهلل (بیتا) ،الجدید فی توسیر القرآن المجیاد ،بییروت:
دار التعارف للمطبوعات.
 .23شادی ،احمد ( )1112انحرافات جنسی جوانان ،بیجا :ترجمه احمد ماجدیانی.
 .26سید قطب ،ابراهیم شاذلی ( 1112ق) ،توسیر فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق.
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 .23سیوطی ،جالل الیدین ( ،)1122االتقان فی علوم القارآن ،ترجمیه سیید مهیدی حیائری،
تهران :امیرکبیر.
 ،)1141(_________________ .21الدر المنثور ،جلد  ،3بیجا :مکتب مرعشی نجفیی ،چیا
اول.
 .22شاه عبدالعظیمی ،حسین ( ،)1121توسیر اثنی عشری ،تهران :نشر آذرنیا.
 .14شبیری زنجانی ،سید موسی ( 1112ق) ،کتاب النکاا ،قم :مؤسسه رایپرداز.
 .11شعراوی ،محمد متولی ( 1223م) ،الخواطر ،بیجا.
 .12شوشتری ،محمدتقی ( 1146ق) ،النجعة فی شرا اللمعة ،تهران :کتابفروشی صدوق.
 .11شوکانی ،محمد بن علی 1111( ،ق) ،فتا القدیر الجامع بین فنّی الروایة و الدرایاة مان
علم التوسیر ،بیجا :عالم الکتب.
 .11صادقی ،طاهره ( ،)1123بررسی فقهی -تربیتی آیاات اساتیذان ،پاییان نامیه کارشناسیی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار.
 .13طباطبایی ،سید محمد حسین ( ،)1161المیاان فی توسیر القرآن ،ترجمه سید محمد بیاقر
موسوی همدانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .16طباطبایی حائری ،سید علیبن محمد ( 1111ق) ،ریاض المسائ فای تحقیاق افحکاام
بالدالئ  ،قم :مؤسسة آلالبیت.
 .13طبرسی ،فضل ابن حسن ( ،)1111مجمع البیان ،قم :ناصر خسرو.
 .11طبری ،محمد بن جریر ( 1113ق) ،جامع البیان ،بیروت :دارالمعرفة.
 .12طریحی فخر الدین ( ،)1133مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی.
 .14عاملی ،شهید ثانی ،زینالدینبین علیی ( 1114ق) ،الروضاة البهیاة فای شارا اللمعاة
الدمشقیة قم :کتابفروشی داوری.
 ،)1111(_______________________________ .11مسااال
اإلسالم قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیّة.

اففهااام یلاای تنقاایا شاارائع
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 .12عاملی ،محمدبن علی موسوی ( 1111ق) ،نهایة المرام فی شرا مختصر شرائع اإلسالم؛
قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11کرکی ،علیبن حسین ( 1111ق) ،جاامع المقاواد فای شارا القواعاد ،قیم :مؤسسیه
آلالبیت.
 .11غروی ،عبدالرحمن و سید محمد یاسر مازح جزیری ( 1112ق) ،الوقاه علای الماذاهب
افربعة و مذهب أه البیت وفقاً لمذهب أه البیت علیهمالسالم ،بیروت :دارالثقلین.
 .13فخر رازی ،محمد بن عمر ( ،)1124مواتیا الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .16فلسفی ،محمد تقی ،)1161( ،الحدیت-روایات تربیتی 1 ،جلد ،تهران :دفتر نشر فرهنیگ
اسالمی.
 .13قرائتی ،محسن ( ،)1111توسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .11قمی ،علی ابن ابراهیم ( ،)1111توسیر قمی ،ترجمه جابر رضوانی ،قم :نشر بنی الزهرا.
 .12قمی مشهدی محمد بن محمدرضا ،)1161( ،توسیر کنا الدقائق و بحر الغرائاب ،تهیران:
سازمان چا

و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،چا

اول.

 .34کاشف الغطاء ،احمدبن علیبن محمدرضیا نجفیی ( 1121ق) ،ساوینة النجااا و مشاکاا
الهدی و مصباا السعادات ،نجف :مؤسسه کاشف الغطاء.
 .31کلینی ،محمد ابن یعقوب ( ،)1122الکافی ،قم :دارالحدیث.
 .32نیآوردی ،علی بن محمد (بیتا) ،النکت والعیون ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .31مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1132افمث فی توسیر کتاب اهلل المنال ،قم :مدرسة اإلمام علی
بن أبیطالب.
 .31موسوی خویی ،سید أبوالقاسیم ( 1143ق) ،موسوعة اإلمام الخویی ،قیم :مؤسسیة إحییاء
آثار اإلمام الخوئی.
 .33ناصس الوان ،عبداهلل ( ،)1111چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ،تهران :نشر احسان.
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 .36نجفی ،محمدحسن ( 1141ق) ،جواهر الکالم فی شارا شارائع اإلساالم ،بییروت :دار
إحیاء التراث العربی.
 .33نراقی ،احمدبن محمدمهدی ( 1122ق) ،رسائ و مسائ  ،قم :کنگره نیراقین مالمهیدی و
مالاحمد.
 .31نراقی ،احمد بن محمدمهدی ( 1113ق) ،مستندالشیعة فی أحکام الشریعة ،قیم :مؤسسیة
آلالبیت.
 .32نوری ،حسین ( 1141ق) ،مستدرک الوسائ  ،بیروت :مؤسسة آلالبیت.
 .64هاشمی شیاهروردی ،سییدمحمود ( ،)1121موساوعة الوقاه اإلساالمی طبقاا لماذهب
أه البیت ،قم :مؤسسة دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت.
 .61هاشمی رفسنجانی ،اکبر ( ،)1111توسیر راهنما ،جلد  ،12قم :بوستان کتاب ،چا

دوم.

