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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
325-342، ص 1394اردیبهشت

ي نورسوره58ي ادبیات اجازه گرفتن کودکان در خانه، با تأکید بر آیه
با تکیه بر بررسی تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت

1اه کوثر بجنورداستادیار زبان و ادبیات عرب دانشگامید ایزانلو/ 

2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)محبوبه زارع/ 

چکیده
-خانواده در بروز رفتارهاي جنسی کودکان نقشی مؤثر دارد و تربیت درست و یا نادرست در آینده

ربیت جنسـی کودکـان   ي کودك تأثیرات خود را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، خانواده باید در امر ت
کودکـان  » اجـازه گـرفتن  «کوشا باشد و نکات الزم را به آنان آموزش دهند. یکی از این موارد موضـوع  

توانـد  هـاي الزم مـی  است. موضوعی که مسائل دیگري را به دنبال دارد که رعایت آنها و دادن آموزش
اي سـعی دارد تـا بـه مبحـث     نـه کتابخا-مانع بسیاري از انحرافات گردد. این پژوهش با روش توصیفی

نور بپردازد و در این راه از تفاسیر معتبر شیعه و اهل يسوره58يآیهبرتأکیدباکودکان،گرفتناجازه
سنت بهره برده و در ضمن آن به نکات تربیتی نیز اشاره شده است. بر اساس این پژوهش، کودکان، بـه  

روز (صبح، قبل از اذان ظهر و بعد از نماز عشا از شبانههاي مشخصیویژه کودکان ممیز باید در ساعت
و هنگام خواب) براي ورود به اتاق والدین خود اجازه بگیرند. والدین نیز بایـد نکـات الزم را در ایـن    

انگاري و بـه  گیري و سهلها باید تدریجی، بدون سختزمینه به کوکان خود آموزش دهند، آموزش آن
تی همچون آداب شرعی را به کودك آموزش دهند. خود والدین نیز موظفند صورت مستمر باشد و نکا

ي جنسـی دوري کننـد تـا نتـایج     با پوشش مناسب جلوي کودکان ظاهر گردند و از عوامل برانگیزاننده
منفی، همچون بلوغ زودرس نداشته باشند.

.کودك، سن تمیز، اجازه گرفتن، والدینکلیدواژه ها: 

1 . omid.izanlo@gmail.com
2 . mahbobezare92@gmail.com
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مقدمه
بایـد آنان. دارندعهدهبهفرزندانشانسالمجنسیرفتارهايپرورشدرمؤثرنقشیوالدین

خوديجامعهوفرهنگمرسومتربیتیآدابکودکان،جنسیرشدمراحلشناختباکنندسعی
درکودکـان بـه جنسیمسایليناشیانهوهنگامزودهايآموزش. کنندمنتقلفرزندانشانبهرا

. کنـد میآسیبدچارنیزراخانوادهروانیبهداشتاضطراب،وهرهدلایجادضمنمواقعبرخی
بـه رامثبتـی نتـایج توانستنخواهدواقعیغیروهنگام،دیرنادرست،آموزشدیگر،طرفاز

سـنجیده ومناسـب هـاي پاسخخودفرزندانجنسیسؤاالتبهبتوانندمادروپدراگر. بارآورد
والـدین . شـوند آنـان کـاري مخفـی وجنسیسرکوبفکري،انحرافازمانعتوانندمیبدهند،

موضـوعات ومسـائل يدربارهاحترام،واعتمادباهمراهدوستانه،ايرابطهبرقراريباتوانندمی
. بدهندهاآنبهصحیحوالزمهايآگاهیواطالعاتجنسی،امورجملهازمختلف،

بـه گـویی پاسـخ ووگـو گفـت . باشـد مگـا بـه گاموتدریجبهبایدجنسی،مسائلآموزش
برخـی . باشـد آنـان دركوآمـوزش يشـیوه سـن، بامتناسببایدکودکانجنسیهايپرسش
شـدن بیدارموجبجنسی،مسائلمورددراطالعاتيارائهکهکنندمیتصوراشتباهبهوالدین
هـاي دانسـته واتاطالعـ چـه هربدانندبایدکهحالیدر. شودمیفرزندانشانجنسیيغریزه

هـاي رفتـار باشـد، تـر صحیحوبیشترجنسیتشانبهمربوطمسائلوخودبدنيدربارهکودکان
منـابع طریـق ازراخودکنجکاويحالهربههابچه. دهندمیبروزخودازتريآگاهانهجنسی

اعضـاي ووالـدین سـبب همـین به. کنندمیارضا... وهارسانهنشریات،دوستان،مثلمختلف،
آگـاهی يوظیفـه آنـان، سـالم آمـوزش ازکـردن حاصلاطمینانبراياستبهترخانوادهمؤثر

1.بگیرندعهدهبهخودرااصلیيدهنده

داشتهکودكجنسیتربیتدربسزاییتأثیرتواندمیخانوادهدرمناسبفضايایجادمسلماً
شـکل راکـودك جنسـی رفتـار يشـاکله نـوعی بـه والدینویژهبههابزرگتررفتارنوع. باشد
مـورد دهندمیانجامکودكمقابلدرکهرارفتارهایییکبهیکبایدوالدینبنابراین،. دهدمی

بـه کودکان»گرفتناجازه«موضوعشود،توجهبدانبایدکهموارديازیکی. دهندقراربررسی
اسـت آمـده رابطهایندرمشخصاًرنويسوره58يآیه. استمادروپدراتاقبهورودهنگام

. شودمیپرداختهبدانتفصیلبهادامهدرکه

1 http: //www. madaraneemrooz. com/InterestDetail. asp ؟Interest=١٧٨
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بیـان بـا وسنتاهلوشیعهمعتبرتفاسیراساسبرآیهاینبررسیتاداردتالشمقالهاین
بررسـی ایـن . دهـد قرارکنکاشموردراموضوعاینتفصیلبهشناختی،-روانوتربیتینکات
شـده آوردهآنواژگـان بررسـی وترجمـه آیه،متناولبخشدر. اشدبمیقسمتچندشامل
بررسـی مـورد تفاسیر،درشدهذکرمطالباساسبروبخشبخشصورتبهآیهسپس. است
.  استگردیدهارائهتربیتینکاتیبخشهربامتناسبسپسگرفته،قرار

واژگانیبررسیهمراهبهآنمعنايوآیه
نْکُم الْحلُـم یبلُغُـوا لَـم والَّذینَأَیمانُکُمملَکَتالَّذینَلیستَأْذنْکُمآَمنُواذینَالَّأَیهایا« ثَلَـاثَ مـ
رَّاتنْملِملَاةِقَبرِصینَالْفَجحونَوتَضَعکُمابینَثنْالظَّهِیرَةِممودعلَاةِبصشَاءثَلَاثُالْعروعات
لَکُمسلَیکُملَیلَاعوهِملَیعنَاحنَّجهدعافُونَبطَوکُملَیعضُکُمعلَىبضٍععبکنُکَذَلیبیاللَّهلَکُم

اتالْآَیاللَّهویملعیمکنورسوره58يآیه(»ح (
مشکینیاهللاآیتيترجمه

بـه کـه شماازکسانیوشمایندملکیيبردهکهکسانیبایدد،ایآوردهایمانکهکسانیاي
بگیرنـد اجـازه ) وقتسهدر(بارسه) شماشخصیمسکنبهورودهنگام(اندنرسیدهبلوغحد

پـس ونهیدوامیراخودهايلباسکهظهرهنگاموصبحنمازازقبل،)نشوندواردزدهسرو(
بـر وشمابر) وقتسه(اینازگذشتهشماست،خلوتوقتسه) اوقاتاین(کهعشانمازاز
ضـرورت حسـب بـر (پیوسـته هـا آن) زیـرا شـوند، وارداجـازه بدونکه(نیستگناهیهاآن

اذنطلبیـدن وداریـد آمـد ورفـت وکاریکدیگرباشمایا(چرخندمیشمادوربه) معاشرت
ودانـا خداونـد وکنـد مـی بیـان شـما برايرا) احکام(آیاتخداوندگونهاین). استمشکل

.  استدانمصلحت

آیههايواژهبرنگرشى
آمـده آباديفیروزالمحیطالقاموسومنظورابنالعربلساندرو»أَذنَ«فعلاز»استأذن«
»اسـتفعال «بـاب بـه کـه استدادناجازهوکردنآگاهیافتن،آگاهیمعنايبه»أَذنَ«که؛است

؛13/9منظـور، ابـن (اسـت کـرده پیـدا کـردن اجـازه کسـب معنايوفتهر) کردنطلبباب(
).  4/137فیروزآبادي،
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دستوراستسمتقسم،برکت،وخیرمعانی؛بهواست»یمین«يکلمهجمع؛»أیمان«
.  استراستدستمنظوراینجادرکهباشدمیراست
.  استگناهبهتمایلوگناهمعنايبه؛»جناح«
درکـه عقـل معنـاي بههمواستآمدهرؤیاوخوابمعنیبههمالعربلساندر»محلُ«

حلـم االسـرار؛ کشفدرمیبدي). 12/373منظور،ابن(استبلوغورشدازکنایهمعنا،دوهر
خـارج باعثو[بیندمیخوابکهاستکسیمحتلمواستدانستهرؤیاوخوابمعنايبهرا

مجمـع درطبرسـی همچنـین ) 6/552میبدي،] (شودمیاست،بلوغهايهنشانازکهمنی،شدن
بلـوغ ازکنایـه واسـت آمـده عقلمعنىبه»کُتُب«وزنبر»حلُم«يواژهکه؛استآوردهالبیان
ورؤیـا معنـى به»حلُم«اندگفتهگاهواست،توأمفکرىوعقلىجهشیکبامعموالکهاست

احتالمسببکهبینندمىخوابدرهائىصحنهبلوغ،مقارنانان،جوچونواست،دیدنخواب
).  7/242طبرسی،(استرفتهکاربهبلوغمعنىدرکنایهعنوانبهواژهاینشودمىهاآن

ونیمـروز معنىبه: گویندمىقاموسدرفیروزآبادىومفرداتدرراغبکهچنان»ظهیرة«
ومـرد گاهوآورندمىدرراخودرویىلباسهاىمعموالموقعایندرمردمکهاستظهرحدود

ظهروقتمعناىبه) ظهیره(کلمه) 4/520فیروزآبادي،؛540راغب،(کنندمىخلوتهمبازن
).  15/227طباطبایی،(است

اهـل اینکـه ازاستکنایهولباس،کندنمعناىبه) ثیابکمتضعون(جملهدر) ثیابوضع(
کلمـه و. ببینندراایشانحالآندربیگانگانباشندنداشتهمیلبساچهکهشندباحالىدرخانه

آناینکـه ازداردعـار کسهرچوناند،نامیدهعورتراآناگرواست،عیبمعناىبهعورت
شـود پوشـانده استسزاوارکهباشدچیزىهرشریفهآیهدرآنازمرادشایدوکند،هویدارا
).  همانجا(

جنسـى آلتشدنآشکارکهآنجاازواست»عیب«معنىبه»عار«مادهازاصلدر»رةعو«
شـاید و) 226همـان، (اسـت شدهاطالقعورتآنبهعربلغتدراستعاروعیبيمایه
کلمـه ). 227همـان، (شـود پوشـانده استسزاوارکهباشدچیزىهرشریفهآیهدرآنازمراد

عیبمطلقمعنىبهگاهواستآمدهنیزآنمانندولباسودیواردرشکافمعنىبهگاه»عورة«
درمردمکهاستآنخاطربهگانهسهاوقاتاینبرعورتکلمهاطالقحالهربهوباشد،مى
حالـت یـک وکننـد نمـى اوقـات سایرمانندخویشپوشانیدنبهمقیدزیادراخوداوقاتاین
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دلیـل کـه؛ اسـت آوردهکشـاف درزمخشـري ). 14/539شـیرازي، مکـارم (دارنـد خصوصى

مختـل آنـان تحفـظ وتـر تسوقتسهایندرکهاستاین»عورة«بهوقتسهاینگذارينام
بـه زدنضـربه بـراي جـایی کـه زمـانی یعنـی الفارس؛أعور: مانند. خللیعنی: عورة. شودمی

نشـانه وعالمتازراهشدنخالیمعنايبهکهالمکانأعوروشود،پیداسوارکاریاوجنجگو
.  باشدمی

چیزىدوربرگردشمفهومبهکهشدهبرگرفته»طاف«ریشهازاصل،درواژهاین: طوافون
ا ؛)9/225منظور،ابن(است اسـت نظـر مـورد خـدمت وپـذیرایى بـراى گـردش آیـه، درامـ

). 15/226طباطبایی،(

آیهتفسیر
بـه اکتفـا باآیاتازبسیاري. داردبسزایینقشآنتفسیروقرآنیآیاتفهمدرنزولشأن

مکـان وزمانبهنسبتآگاهیبنابراین،. اندشدهبیاننزول،زمانفضايوجودرموجودقرائن
وآیاتيچهرهازابهامرفعدرايعمدهنقشنزولاسبابومقتضیاتوشرایطواشخاصو

آننـزول شـأن بـه توجـه ونیسـت مسـتثنا امـر اینازنیزمذکوريآیه. داردهاآنمدلولفهم
راآیـه نـزول شـأن زمخشـري . کنـد زیاديکمکقرآنمقصوددرستدركوفهمبهتواندمی

کودکی) ص(خدارسول. استشدهنازلخطابعمربنمورددرآیهاینکه؛کردهعنوانچنین
بودخوابکهشدواردعمربرزمانیدكکوآن. فرستادندایشانپیظهر،هنگامبهراانصاراز
وفرزنـدان پـدران، خـدا کـه داشتمدوستگفت؛عمر. بودرفتهکناربدنشرويازلباسشو

نـزد کـه هنگـامی و. کردندمینهیساعاتایندرمابراجازهبدونشدنواردازراماغالمان
أبومرشددخترأسماءبهراآننزولشأندیگربرخی. بودشدهنازلآیهاینرفت،) ص(پیامبر
آنـان بـر نامناسبیهنگامبهغالمانازیکیکهبردشکایت) ص(پیامبربهاوکهدهندمینسبت
). 4/29زمخشري،(شدنازلآیهاینواستشدهوارد

بیوتکُمغَیرَبیوتًاتَدخُلُوالَاآمنُواالَّذینَأَیهایا: «فرمودمىکهاست27يآیهيدنبالهآیه،این
اینکـه بـه کـرد مـى حکمکه»تَذَکَّرُونَلَعلَّکُملَّکُمخَیرٌذَلکُمأَهلهاعلَىوتُسلِّمواتَستَأْنسواحتَّى

بـه بحـث مـورد يآیـه نتیجـه دراسـت، گرفتناجازهبهموقوفکسهرخانهبهشدنداخل
درگرفتناجازهکنیزکانوغالمانخصوصدرچوناست،مومىعحکمآنازاستثناءيمنزله
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بـین درزیرا). 15/227طباطبایی،(داندنمىواجبراآنازبیشوداند،مىکافىراهنگامسه
هـا خانـه درِوبخواهـد اذندیگـران منـزل درورودبـراي کسیکهاستنبودهمعمولاعراب
وزدهسرپسدانستندمیخودبهنسبتاهانتنوعیارخواستناجازهحتیوبودهبازهمیشه

).  118حجاب،مطهري،(شدندمییکدیگرهايخانهواردقبلیاطالعبی
»أیمـانُکُم ملَکت«ازمنظور...) ایمانکمملکتالذینلیستاذنکمآمنواالّذینایهایا(يآیهدر
دسـت بـا بـدوي اعـراب چـون است،دهشاضافه) أیمان(به) ملَک. (باشدمیکنیزانوغالمان
میبـدي، (استخوردنقسموبستنپیماننوعیعنوانبهدستکردنعنوانوکردندمیبیعت

دستورایشانبهکهاستاین) ایمانکمملکتالّذینلیستاذنکم: (فرموداینکهمعناىو). 6/564
ازمـراد کهآیدمىبر) مانکمایملکت(جملهظاهرازوبخواهند،دخولاجازهشماازکهدهید

ودارد،عمومیـت لفظکهچندهر،)استمردانبراى»الّذین«کلمهچون(استغالمانتنهاآن
اینکـه وواردهروایاتمطابقزیرا. استتغلیببابازکرده،تعبیرعاملفظبهراخاصآناگر
مکارم؛15/227طباطبایی،(باشدیمنیزکنیزانشاملمعنارود،میبکارعاممعنايدرمذکرلفظ

خوابگـاه بـه ورودهنگـام بـه کـه استالزمغالمانبرتنهااى،پارهباوربه) 14/540شیرازي،
خوابگـاه بـه ورودهنگـام بـه کهنیستالزمکنیزانبروبگیرنداجازهمردانوزنانخصوصى

کسـانى : فرماینـد میلسالماعلیهصادقامام). 7/242طبرسی،(بخواهنداجازهخویش،صاحب
گونـه همـان بگیرند،اجازههنگام،سهدربایداند،نشدهبالغکهکسانىوهستندشمامملوكکه
نهمادرش،برنهاجازه،بدونشد،بالغکهکسىواست،کردهامرشمابهجلوعزخداوندکه
اطّالعبراى[تاندهید،] ورودى[اجازه. نشودوارددیگران،برنهواشخالهبرنهخواهرش،بر

دسـتور ) ص(اکـرم رسـول کـه اسـت شدهروایت). 5/529کلینی،(کندسالم] ورودشدادن
یـااهللا مـا بیندر. غیرهواکبراهللایااهللاسبحانمانندشودگفتهخداذکراستعالم،برايفرمودند
).  119حجاب،مطهري،(استمعمول

منحصـر فقطراآنبرخیکهنویسدمیواستکردهاشارهظرناختالفهمینبهنیزطبري
ابـن ازنـافع ازلیـث ازعنبسـه ازنقلبهحکامکهکندمیروایتابن حمید. دانندمیمردانبه

و. زناننههستندمردان) أیمانکمملکتالذینلیستأذنکم(يآیهازمنظور: کهاستآوردهعمر،
ازعبـدالرحمن کـه کنـد مـی نقلبشارابن. هستندزنانومردانمنظورکهاندگفتهدیگربرخی
کههستندزنانومردانآیهازمنظورکه؛استکردهنقلعبدالرحمنابوازحصینابوازسفیان
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يآیـه منظوراینکهپذیرد؛میرادومنقلطبريخود. بگیرنداجازهشبوروزازحالهمهدر
ایمـان کـه کسـانی ايیعنـی . زنـان هـم وهسـتند مردانهم) مأیمانکملکتالذینلیستأذنکم(

). 17/359طبري،(شوندواردشمابرشمااجازهبابایدشماکنیزانوغالمانایدآورده
مرداناماهستند،خطابموردمردانظاهردرچهاگر: گویدمیقاضیازنقلبهرازيفخر

»أیمـانکم ملکـت الـذین . «استبردهبهرهتغلیبصنعتازآیهکهچراباشد،میمنظورزنانو
درگفتتوانمیحتی. کنیزانهموشودمیغالمانشاملهمزیرااست،برداشتاینبردلیلی
مـردان ازتـر مقیـد عورت،حفظبهنسبتزنانچونمردان،تاداردبیشتريمصداقزنانمورد

هموهستندنابالغافرادهم»أیمانکمملکتالذین«ازمنظورکهکندمیعنوانهمچنین. هستند
بـه بالغغالمانوکنیزانوهستندنابالغافرادآیهمنظورکهاستشدهنقلعباسابنازاما. بالغ

: گویـد مـی مسـیب ابـن . شـوند وارداجـازه بـدون نبایدشرایطیهردروبودهآزادافرادمانند
ومـو گوشـواره، بـه غـالم، کهنیستشایستهیندازد،ناشتباهبهراشما) أیمانکمملکتالذین«(

وغالمـان منظـور کهدارداینبرداللتآیهظاهر. »کندنگاهباشدزنکهاربابشمحاسندیگر
اجـازه بـه نیـاز حـال همـه درورودبـراي دیگران،برخالفوهستندکودکانومؤمنانکنیزان
يعهـده براستتکلیفیاینوشودداده] موزشآ[دستورآنانبهبایدکودکانمورددر. ندارند
کودکانوکنیزانغالمان،بهخطابوغایبامراگرچه) لیستأذن(فعلحتی. کودکاننهوالدین

اینکـه بـه امـر یعنیگرفت،نظردراربابانووالدینبرايامريفعلراآنتوانمیاماباشد،می
).  4/28رازي،فخر(»کنندپنهانکودکانوینزانکغالمان،دیدازراخودشخصیامورآنان

). 29همان،(انددانستهزنانومردانرا) لیستأذنکم(ازمنظورعباسابنومجاهدعمر،ابن
امـور انجـام بـراي امااند،نرسیدهبلوغبهکههستندکودکانیمنظورکهاستگفتهرازيابوبکر
کـه ] دارنـد تمیزقدرتیعنی[گردندمیمنعگناهنجاماازوشودمیدادهدستورآنانبهشرعی

درراکودکـان «کـه اسـت شـده روایـت ) ع(علی] حضرت[از. بگیرنداجازهبایدکودکاناین
شـان تنبیه] ناپسندعملانجامخاطربه[سالگیدهدرونمودهامرخواندننمازبهسالگیهفت
گناهـان ولیشودمینوشتهحسناتسالهدهکانکودبرايکهاستکردهنقلمسعودابن. »کنید
کـودك، بـه دادندسـتور دلیـل کـه کندمیعنوانرازيابوبکر. برسندبلوغبهتاگرددنمیثبت
ازقبلتکالیفانجامبهمبادرتزیرا. استتکالیفانجامبهکودكدادنعادتوآموزشبراي
همچونحرامیافعالازبازداشتنهمچنین. کندمیآسانبلوغازپسراآنمداومتبلوغ،سن
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پـس راآنانجـام ازخودداريبلوغ،ازقبلدوراندر... وخوكگوشتخوردنوخمرشرب
فخـر (اسـت دشواربسیارشود،میانجامکودکیدرکهعملیتركزیرا. سازدمیآسانبلوغاز

شخصـیت گـذار -پایهراکودکیدورانامروزهنیزشناسانرواناکثرکههمچنان). 4/21رازي،
. دانندمیبزرگسالیدرفرد

کودكآموزش
بـه نسبتوداشتنظرمدبایدکهچیزياولینکودکان،بهمفاهیمازبسیاريآموزشبراي

رشـد مراحـل شـناخت همچنینوکودکانهايویژگیوروحیاتشناختکردپیداآگاهیآن
در. سال13تا9وسال9تا5سنین: داردوجودیکليدورهدوکودکانآموزشدر. هاستآن

ازبسـیاري مـورد درکودکـان خـام تفکـرات بـه باید) سال9-5(کودكآموزشاوليدوره
برخورددرمثال. باشدکودکانفکريسطحبامتناسببایددادنشکلایناما. دادشکلمفاهیم

پـا ودسـت نیسـت، مـا مثـل خـدا کهفتگبایدکندمیتصورانسانمثلراخداکهکودکیبا
برخـی بـه راخداونـد نشـدن دیـده توانمیترباالسنیندرو.... کندنمیزندگیمامثلندارد،
بایـد ضمناکرد؛تشبیه... وبرقجریانفکر،مثلنادیدنیولیموجودحقایقازهاآنهايتجربه
بـراي جذبمرحلهایندرعمدهفهداینکهوباشدکودکانهبایدکودكدینکهداشتتوجه

عملیـات يمرحلـه در) سالگی13-9(دوميدورهدرکودك. آموزشصرفنهاستآموزش
. دادارجاعخودتجربیاتواحساساتبهراانتزاعیمفاهیمتواننمیروایناز. داردقرارعینی

کـرد؛ نزدیـک حقیقـت بـه اثباتیهايجنبهطریقازوزدودبایدراکودکانتفکرهايخامیاما
همـه وجـود کـه دهیمتذکرهاآنبهتوانیممیکنیممیمنزهوالدینداشتنازراخداوقتیمثال
اسـت آبازچیزهمهرطوبتکهگونههماناوستخودآنِازخداوجوداماخداستازچیز
.  باشدمیخودشآنِازآبرطوبتاما

بهتريينتیجهتاکنندرعایترانکاتیدینیمسائلآموزشدربایدکودکانتربیتمتولیان
کـودك . اسـت دینیهايآموزهتعلیمبودنتدریجینکاتاینازیکیشود؛حاصلآنانکاراز
اینتدریجبهبایدبنابراینندارد،راهاآموزهاززیاديحجمپذیرشظرفیتسالبزرگمانندبه

ایـن زیـرا است،کودکانبهگیريسختازپرهیزدوم؛ينکته. شودنهادینهاودروندرمفاهیم
مهـم نیزموضوعاینعکسالبته. شودمیکودکاندرلجاجتنوعیبرانگیختنباعثرفتارنوع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


333
پیامـدهاي نیـز رفتـار نـوع ایـن زیرابودانگارسهلبسیارنیزکودكتعلیمدرنبایدیعنیاست،
تعلـیم داشـتن اسـتمرار سـوم ينکتـه . دارددنبالبهرادینیمسائلبهتوجهیبیهمچونمنفی
توانـد نمیمشخص،زمانیمقاطعبرخیدرمسائلبرخیآموزشبهاکتفامسلماً. استهاآموزه
انجـام درمـداومت کودکاندررفتارماندگاريدالیلازیکیبنابراین. باشدداشتهچندانیدوام

درکودکانيهمه. شودتوجهکودکانفرديهايتفاوتبهبایداینکهپایانیينکتهو. استآن
عـاطفی، شناختیهايویژگیهمچونموارديبهتوجهعدمونیستندپذیريتعلیمازسطحیک

چندانشودمیدادهآموزشکودكبهکهآنچهتاگرددمیباعث... وخانوادگیسوابقانگیزش،
.  باشدنداشتهبازخوردي

ممیزکودك
وانـد، نشدهبالغولىاند،رسیدهتمیزحدبهکهاستاطفالى) الحلمیبلغوالمالّذین(معناى

نیـز طبرسی). 15/227طباطبایی،(است) لکمعوراتثالث(جملهتمیزحدبهرسیدنبردلیل
شـناخت وتمیـز قـدرت کـه هسـتند آنانىشریفه،يآیهدرکودکانازمنظورکهکندمیعنوان
بـه کهگویدمىسخنکودکانىازآیهکهاستالزمنیزنکتهاینذکر). 7/242طبرسی،(دارند

اذندسـتور زیـرا دهند،مىتشخیصراآنغیروعورتوجنسىمسائلواندرسیدهتمیزحد
بـه تعبیـر وچـه؟ یعنـى گـرفتن اذنکـه مندفهمىاندازهاینکهاستاینبردلیلخودگرفتن

اشارهبانیزمیبدي). 14/540شیرازي،مکارم(استمعنىاینبردیگرىشاهد» عوراتثالث«
ومـرد تفاوتباکههستندکودکانیمنظورکه؛کندمیعنوان»الْحلُمیبلُغُوالَموالَّذینَ«يآیهبه

).  6/565میبدي،(اندنشدهبالغولیهستند،آشنازنانهايویژگیوزن
سیسـتانی اهللاآیـت مثـال عنوانبه. استشدهاشارهممیزکودكبهنیز،مراجعيرسالهدر
ازامـا اسـت متفـاوت کودکـان دربلکهنداردمشخصیوخاصسنممیزکودكکه؛اندآورده
تحریکاحتمالوفهمیدهمخالفجنسنگاهدررابدوخوب) پسریادختر(کودكکهزمانى

سـن سـالگی هفـت یـا ششسنموالمعگفتبتوانشاید. استتمیزسنبرود،اودرشهوت
بـه شـود انگیختـه برشهوتشزنبهکردننگاهاثربرکهرودمیاحتمالچنانچهواستتمییز

اهللاآیـت ) 371مراجـع، المسـائل توضیح(کندرعایتراحجاباوبرابردربایدواجباحتیاط
واسـتعداد دراشخاصاختالفتبعبهتمییزسناند؛آوردهممیزکودكتعریفدرنیزايخامنه
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تـا سـالگی هفتوششسنشناسیرواندر). 1/459اي،خامنه(استمختلفهوشودرك
خفتـه کامـل طـور بـه کودكجنسیيغریزهدورانایندرکهنامندمینهفتگیدورانرابلوغ
ترشگسـ نیزوورزشها،سرگرمیدرسی،هايفعالیتشکلبهموقتطوربهظاهردرواست

اختفـاي بـا بایـد جنسـی يبرنامهپس،)74شولتز،(یابدمیواالیشجنسهمافرادباهادوستی
پرهیـز شـود جنسـی تحریکباعثکهمهیجیعملگونههرازوباشدهماهنگجنسیتمایل

وزودرسبلـوغ موجبکهرفتارهاییازرابالغاننیز،اسالمو) 47آبادي،نجفجهانیان(کرد
). 196مدن،(داردمیبازشود،میکودکاندرانحراف

آغـاز ازقبـل کـه ) نهفتگـی دوران(سـالگی 12سنحدوددرمذهببهتمایلآنکهجالب
مـزاج وانـد نشـده شـکفته بخـوبی هنـوز غرائزموقعآندرشود،میآشکاراستبلوغفعالیت
طوفـان بروزازقبلپیشگیريبصورتحکیمخداوندگویی. نیستشهواتطغیاناسیرکودك

مهلترابلوغيسالهچنددورانواستنمودهآمادهراکردنشانمهاريوسیلهغرائز،طغیانو
دویکیمذهببهخواستهوگرایشاین. استدادهقرارمذهبیاحساسپرورشوخودسازي

نحوبهطالییفرصتاینازبایدآگاهودلسوزوالدین. «رسدمیخوداوجبهبلوغازقبلسال
برایشـان کـه آنجـا تـا . کنندهدایتاشطبیعیگرایشایندرراکودكوکننداستفادهمطلوبی

ایـن بـاروري وشـکوفایی . ببینندتداركفرزندانشانبرايسازندههايبرنامهاست،پذیرامکان
والزمهـاي زمینـه قبـل ازخـانواده کـه استمسئلهاینبهمنوطکودك،درالهیدینیگرایش

مربیانووالدینيعهدهبهکهکاريترینعمدهوبهترین. باشدکردهایجادرامطلوبوضعیت
تـدارك جالـب وگیـرا اسـتفاده، قابلهايبرنامهسنایندرنوجوانانبراياینکهاستتربیتی
ارهـا آنيعالقـه هـایی، برنامـه چنـین درهاآنجمعیدستهدادنشرکتبابخصوصوببینند
).  174-173بجنوردي،نسباسالمی(»ببخشندشدت
اخالقـی يآینـده دوره،ایـن زیـرا اسـت شدهتأکیددورهاینتربیتیاهمیتبهاسالمدر«
) برسـد؛ مـی عقلـی رشـد بهکودك) الف: دورهایناهمیتدالیل. کندمیریزيپیراکودك
پـذیرش بـراي راکودكوکندمیرشدويدینیواخالقیاجتماعی،عاطفی،بدنی،هايجنبه

جنسـی آمـوزش بـراي مرحلـه تـرین مناسبمرحلهاین) جسازد؛میآمادهشرعیهايآموزش
اسـت کـودك زنـدگی دورانازدورههمینبهناظراسالمدستوراتبیشتر). 202مدن،(»است

اسـالم روایـن ازآید،میشماربهانسانیهرزندگیسازسرنوشتوحساسبسیاردورانکه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


335
زیـر قـرار بـه هـا آنازبرخـی که. استکردهمعینوالدینوکودكبرايراخاصیدستورات

:  است
آدابمخـالف، جـنس بـا معاشـرت آدابمثلممیز؛کودكبهشرعیآدابآموزش-الف
پـدر وبگیـرد عهـده بررادخترآموزشمادرزمینهایندراستبهتر. پوششآدابوطهارت

شـود؛ آغـاز پـایین سـنین ازبایددینیتربیت: «استمعتقدغزالی. شودپسرموزشآدارعهده
طـرف از. اسـت دینیعقایدپذیرشيآمادهبرهان،ودلیلطلببدونکودكسنایندرزیرا

مراحـل بـه توجـه بـا سـپس وشـود مـی آغازتقلیدوتلقینبادینیمعانیکردننهادینهدیگر،
آمـدن پدیدبهپایاندروشودمیعرضهتدریجبهمرحلههرمناسبدستوراترشد،گوناگون
). 139اهللا،فضل(»انجامدمیانسانذهندرمحکموعمیقباورهاي

ورسـند مـی تکلیـف بهسالنهازبعدهادختروسالپانزدهازبعدهاپسرکهاستدرست
باید. انداختتأخیربهبلوغسنتاتواننمیرادینیتکالیفانجاماماندارند؛تکلیفیآنازقبل

رغبـت هـا آنبـه بلـوغ سـن درتاکندعادتدینیتکالیفوعباداتانجامبهکودکیازانسان
یـا بـود خواهددشواربچهبرايبلوغسندرعبادتآنانجامصورت،اینغیردر. باشدداشته
بـا وداشـت نخواهـد آنبـه تقیديچندانشود،خواننمازهماگرورودنمیبارشزیراصالً
باشـد، نشـده عاديکودکیزمانازکهعملیزیرانماید؛تركراآناستممکنايبهانهاندك
هـا بچه: استمعتقدمطهريشهیدهدفاینتحققبراي. بودخواهددشوارآنبهکردنعادت

نمـاز سـالگی هفـت زابچـه بـه کـه اسـت رسیدهدستور. دادتمریننمازبهبایدکوچکیازرا
رانمـاز صـورت ولـی بخوانـد؛ صـحیح نمازتواندنمیسالههفتبچهالبته. بدهیدیادتمرینی

همـان یعنیدختر؛چهوپسرچهکند؛عادتنمازبهتواندمیسالگیهفتاز. بخواندتواندمی
بـه بایـد همخانوادهدربدهند؛یاداوبهدبستاندررانمازبایدرود،میدبستانبهبچهکهاولی

). 99معنوي،آزاديمطهري،(بدهندیاداو
درخداونـد کـه اساسیعلتفرزند؛حضوردروالدینسويازپوششاصولرعایت-ب

اذنمـادر وپـدر خواباتاقبهورودبرايبایدوقتسهدرفرزندانکهفرمایدمیشدهیادآیه
اوقـات ایـن غیـر درپسندارند؛مناسبیپوششینوالدوقتسهایندرکهاستاینبگیرند،

شخصـیت رشـد اساسـی هـاي پایـه . استضروريوالدینسويازمناسبپوششرعایتنیز
ازهـم وشنیداريراهازهمتقلیدشیوهاینوشودمینهادهتقلیدطریقازنوجوانانوکودکان
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هرکودكاست،کودکیدورانهايویژگیازالگوپذیريوتقلید. شودمیحاصلبصريطریق
وخـوبی ازاینکـه بـدون کند،میعملهاآنمطابقوپذیرد،میتقلیدبراساسببیندکهراآنچه
. باشدداشتهاطالعآنبدي

عکاسـی دوربـین چونکودكذهنبیندمیاستبازايدریچهچونکودك،گوشوچشم
بخصـوص والـدین رفتاربنابراین. گرددمیثبتوشدهمنعکسآندربیندمیچههرکهاست،
ونـدارد اطالعـی امـور مفاسـد ومصـالح ازکـودك . داردکودکـان رويبرفراوانیتأثیرمادر
ومـادر وپـدر بـه اشتوجـه تمـام لذاباشد،داشتهدرستیگیريهدفهایشکاردرتواندنمی

شـکل کودك. کندمیتقلیدنانآازونمایدمیمشاهدهراهاآنحرکاتواعمالاست،اطرافیان
ظـاهر خـود فرزنـدان مقابلدرمناسبپوششباهمیشهمادراگرکندمیتقلیدرامادرپوشش

کـه نوجوانیدوراندرو. کندتقلیدمادرازراپوششهمانکندمیسعیهمکودك. باشدشده
خودبرايرامادرشیوهنهماوکندهمانندسازيمادرباکندمیسعیرسدمیانتخاببهنوبت

چیـزي هـا بچـه کننـد مـی تصـور کـه اسـت اینوالدینبعضیاشتباهاتازیکی. کندانتخاب
کـودك اینکـه ازغافـل . شوندمیظاهرخودفرزندانجلودرنامناسبپوششبالذامندفهنمی
داددخواهـ بـروز خـود ازراآننمونـه روزيوکـرده ضـبط خـود حافظهدربیندمیراآنچه

). 38فرهادیان،(
شـناس روان. شـود داشتهنگهدورجنسیبرانگیزندهعاملگونههرازبایدممیزکودك-ج
دورانـی ــ شـود قائلتفاوتبدوخوبمیانبتواندکودكکهسنییعنیـراتمیزسندوران

ضـروري ارجنسـی برانگیزنـده عامـل گونههرازممیزکودكداشتننگهدورودانستهترمهم
رويبچهدخترنشاندناز؛عبارتندشوندمیکودكجنسیتحریکموجبکهعواملی. دانندمی

درکودکـان خوابیـدن . ممیـز ومخالفجنسکودکانبوسیدنازبالغافرادپرهیز. بیگانهزانوي
وجسـمی تمـاس . خـود تناسـلی اعضـاي بـا کـودك دسـتمالی وتمـاس . واحداندازروزیر

وکـودك رانوکفـل بـه ) مـادر (اطرافیـان دسـتمالی . اطرافیـان وکـودك راطـی افهـاي بوسه
درخـارش . ادرارودفعبهمربوطعضالتکردنمنقبضبهکودكعادت. موردبیهاينوازش
پیچیـدن خـود بـه ودادنلـم . شودمیکودکاندراستمناموجبکهمقعدوتناسلیآلتناحیه

مخـالف جـنس بـا کـودك روابطواختالط. خوابازدنشبیدارازبعدرختخوابدرکودك
پسـربچه بـا مادروممیزدختربچهباپدرکردنحمام. کودكنگهداريمراکزوهامهددرخود
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دسـت . آمیـز تحریـک هـاي داسـتان خوانـدن وشـیندن . مهیجهايصحنهوهافیلمدیدن. ممیز

بـا اصـطکاك وتمـاس . ادراروفـع دازبعدطهارت،وشستندرمعقدوآلتبهمادرکشیدن
رويبـر کـودك خوابیدن..... ونردهدوچرخه،تشک،بهخودمالیدنطریقازنرمیازبراجسام
. لـذت وخارشاحساسنتیجهدرومدفوعوادرارحبس. تشکرويبرخودکشیدنوشکم

وایاکُم«فرمایند؛میاسالمپیامبرکهچنانکودك،حضوردرمادروپدريمعاشقهعدمهمچنین
گهـواره درکـودکى کهحالىدرمبادا(؛»إلیهِماینظُرُالمهدفیالصبیوإمرَأتَهالرَجلُیجامعأن
). 103/295االنوار،بحار) (کنیدجنسىآمیزشنگردمىشمابه

ممیزکودكگرفتناجازهزمان
. گیرنـد اجـازه وقـت سـه دریعنی) وقتسه(»أوقاتثالثۀ«یعنی) بارسه(»مرَّاتثَلَاثَ«

هـا وقـت تمامدربایددیگرانامابگیرند،اجازهوقتسهایندربایدکنیزانوغالمانکودکان،
بـه اسـت، روزهـر درنوبتسه»عوراتثالث«جملهازمنظورو). میبدي،(کننداجازهکسب
بـه کهظهرهنگامدوموفجر،نمازازقبلاول: فرمودهوداده،تفصیلراآندنبالشاینکهدلیل
وجـه به) لکمعوراتثالث(جملهدروعشاء،نمازازبعدسومکَنید،مىجامهوآییدمىخانه
شایسـته طبعـاً کـه شـما، براىاستعورتسهموقعسهاین: فرماید-مىونمودهاشارهحکم
کـه نویسدمیزمخشري). 15/227طباطبایی،(شودمطلعشماوضعبرکسىشماازغیرنیست
).  4/28زمخشري،(باشدعورترؤیتامکانکهوقتییعنی؛»عوراتثالث«ازمنظور
مـرد یـا زنعـورت بهزنکهکندنمیفرقیواستحرامدیگرىعورتبهنگاهاسالمدر

کـه نچنـا است؛حرامکردننگاهصورتهردرکندنگاهزنیامردعورتبهمردیاکندنگاه
عـورت بـه عمـدا کـه کسـی : اسـت شدهبیانعملاینيدربارهمتعدديمجازاتروایاتیدر

إِلَـى نَظَـرَ منْقَالَو: «ِ دهدمیقرارمنافقینازرااوخداوندکندنگاه) خودهمسرغیر(دیگري
الفقیـه، الیحضـره من(الْمنَافقینَمعتَعالَىاللَّهلَهأَدخَمتَعمداًأَهلهغَیرِعورةِأَوالْمسلمِأَخیهعورةِ

رااوملـک هـزار هفتـاد کندنگاه) خودهمسرغیر(دیگريعورتبهعمداکهکسیو) 4/13
أَخیـه ورةَعتَأَملَمنْقَالَوالْمسلمِأَخیهعورةِإِلَىالرَّجلُینْظُرَأَنْنَهىو«.»... کردخواهندلعن

رْأَةَ نَهىوملَکأَلْفسبعونَلَعنَهالْمسلمِ ةِ إِلَـى تَنْظُـرَ أَنْالْمـرو رْأَةِ عـ الْمـالشـیعۀ، وسـائل (»...و
تربیتـى وفقهـى يجنبهدوسال،بزرگعورتبهکودكنگاهوکودك،عورتبهنگاه). 1/299
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حرامریبهعدموجودبانیزسالبزرگبراىونداردفقهىتحرمکودك،براىکردننگاه. دارد
دیگرانعورتکودك،چه. گرفتنادیدهراعریانىوپوشیدگىتربیتىآثارتواننمىامانیست؛

مبـاالتى بـى موجبوبرَدمىمیانازراکاراینقبحِببینند،راوىعورتدیگران،چهوببیندرا
مواجـه مـوارد گونـه ایـن بـا کـه کودکانىاما. کندمىنهادینهرارزگىهوگرددمىپروایىبىو

از. اسـت بیشـتر دیگرانازعفافشان،میزانوجنسىانحرافبرابردرمقاومتشانتواناند،نبوده
عـورت بـه بگذاریدنهوکنید،نگاهکودكعورتبهنهکهشدهتوصیهدینى،متوندررو،این

گرددعورترؤیتموجبکهنبریدحمامبهاىگونهبهراکودکاننینهمچ. کنندنگاهدیگران
). 217شهري،ريمحمدي(

اجـازه خـود ورودبـراي بایـد هنگـام سـه هـرروز درنابـالغ کودكوکنیزغالم،بنابراین،
تـن ازجامـه وآینـد مـی خانـه بـه افـراد کهظهرهنگامدوم؛فجر،نمازازقبلاول؛بخواهند،

ازبعـد سوم؛و) ببیندراایشانکسینخواهندوباشندخلوتحالدربساچهیعنی(دکننبرمی
شـما ازغیرنیستشایستهیعنیشما،براياستعورتزمانسهاینفرمایدمیکهعشاء،نماز

کسب: گویدمى»جبایى) «4/29زمخشري،؛15/228طباطبایی،(بشودمطلعشماوضعبرکسی
کودکـان براىمگراست؛الزمهمگانبرهموارهدیگرانيخانهوخوابگاههبورودبراىاجازه

رِ صلَوةِقَبلِمنْ: «بگیرنداجازهبایدوقتسهاینتنهاکهبردگانو نمـاز ازپـیش یکـى ؛»الْفَجـ
بهحالىدریابرهنهنیمهمردوزناستممکنهنگامایندرکهچراصبح؛يسپیدهوبامدادى
نَ ثیابکُمتَضَعونَوحینَ. «بنگردگونهبدانراآنانکسىنخواهندکهباشندپرداختهتاستراح مـ
ومنْ. «ایدآوردهدررارسمىلباساستراحتوآسایشبراىکهنیمروزهنگامبهدیگر»الظَّهِیرَةِ

دعالَةِبصشَآءخویشخوابگاهبهمردوزنکهعشانمازازپسوشامگاههنگامبهدیگرو»الْع
باهنگامایندرداشتندمىدوستایمانبامردمازبرخىکهآنجایىازاى،پارهباوربهروند؛مى

وبردگـان بـه خـدا روایـن ازیابنـد، حضـور نمـاز براىغسلباودرآمیزندخویشهمسران
یـا وسـرور خوابگـاه وخصوصىحریموارداجازهبدونوقتسهایندرداددستورکودکان

). 7/242طبرسی،(باشنداجازهانتظاردرورودبراىونگردندخویشمادروپدر
الـذین هـا أيیـا «ازمنظـور کـه؛ کندمیعنوانوکردهنگاهمسئلهبهدیگربعدازطبرياما

انـد رسـیده لوغبسنبهکهايبردهغیروآزادافرادیعنی»أیمانکمملکتالذینلیستأذنکمآمنوا
»مقـداد فاضـل ). «17/362طبري،(شوندواردشمابراجازهبینبایدروزشبانهاوقاتتمامدر
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بیـان چنـین رامشـخص زمـان سهدروافراداینبرايگرفتناجازهدلیل»العرفانکنز«درنیز
سـائر دررفتنگـ اجـازه لـزوم عـدم براىدلیلبیانيمنزلهبهحقیقتدرتعبیراینکه؛کندمی

دخـول اذنبـار هـر دروباشـند داشـته آمـد ورفـت مرتباًبخواهنداگرکهچرااست،اوقات
مـذکور، حکمکهدارداشارهنکتهاینبههمچنین) 2/716مقداد،(شودمىمشکلکاربخواهند

غبلـو حـد بـه رسـیدن آنواست،معتبرمعینمدتىتااطفالبراىنوبتسهدراستیذانیعنى
اجـازه آزادزنـان ومـردان ازبالغانیعنىشدذکرقبالکهکسانىمانندبایدآنازبعدواست،
).  15/228طباطبایی،(بگیرند
متفـاوت نابـالغ اطفـال بـا بالغـان حکمکهشودمىاستفادهچنینفوقيآیهازحالهربه
چـون هستند،گرفتناجازهبهموظفوقتسهدرتنهاقبليآیهطبقنابالغکودکانزیرااست،

اجـازه حالهمهدربخواهنداگرکهاستآمیختهآنقدرمادرانوپدرانزندگىباهاآنزندگى
بیـدار کامـل طـور بـه هنوزهاآنجنسىاحساساتگذشتهاینازوبود،خواهدمشکلبگیرند
دانسـته واجبهاآنبراىمطلقطوربهراگرفتناذنکهآیهاینطبقبالغنوجوانانولىنشده،

مکـانى بـه مخصوصحکماین. بطلبنداذنمادروپدربرورودهنگامبهحالهمهدرموظفند
اطـاق اگـر (عمـومى اطاقدرشدنواردوگرنهکنندمىاستراحتآنجادرمادروپدرکهاست

ومانعگونههیچوحاضرند،آنجادرهمدیگرانکههنگامىبهمخصوصاً) باشندداشتهعمومى
).  14/541شیرازي،مکارم(نداردلزومىگرفتناجازهنیستکاردررادعى

طَوافُـونَ «يجملـه درکننـد؛ مـی اشارهمسئلههمینبهادامهدرنیزمتعالخداوندکهچنان
کُملَیعضُکُمعلىبضٍععرمایدفمىونمودهاشاره) مذکورمانعرفعیعنى(حکماینوجهبه»ب :
اجـازه درتنهـا پس. خدمتندوشد،وآمددردائماکنیزانوغالمانموقعسهاینغیردرچون

اووکنـد میبیانراخوددیناحکامچنیناینخداوندوکننداکتفاءهنگامسهاینبهخواستن
/15طباطبـایی، (نمایـد مـی حکـم کند،میاقتضاءحکمتآنچهمطابقوداندمیراشمااحوال
: فرمودبزنطینصرابیاحمدبنبه) ع(رضاحضرت). 4/28زمخشري،؛7/242طبرسی،؛227
بـالغ کـه وقتـی تاولیشودکردهوادارخواندننمازبهبایدرسیدسالهفتبهبچهپسروقتی
عـادت ایجادبراينمازبهکردنواداریعنی. بپوشانداوازراخودموينیستالزمزنبرنشده

يدربـاره بحثاینجادر. برسدبلوغحدبهتاندارد،رامردحکمسالگیهفتدروگرنهستا
درشکیواستنبودهتردیدموردعمالبدنهايقسمتسایرپوشانیدنو. استبودهزنموي
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). 177-176حجاب،مطهري،(نشدهواقعسوالموردکهنداشتهوجودآنجوازعدم

گیرينتیجه
وزنجنسـی هـاي تفـاوت وبدوخوبتشخیصدرتواناییداشتندلیلبهمیزمکودکان

پیامـدهاي توانـد میشرایطایندرکودکانبهتوجهعدم. دارندقرارحساسیيمرحلهدرمرد،
یکـی مادروپدراتاقبهورودبرايکودكگرفتناجازه. باشدداشتهدنبالبهراناپذیريجبران

ازیکـی وآمـده نـور يسوره58يآیهدرآنچهاساسبر. رودمیشماربهیتربیتهايجنبهاز
والـدین سـوي ازگـردد مـی محقـق زمانیگرفتناجازهامراست،کردهتأکیدبداننیزمفسران

تربیـت يگسـترده يحیطهواردرابحثکودك،گرفتناجازهچراییيفلسفه. شوددادهتعلیم
سـاعات درکهشودمیتوصیهکودكبهوقتیمسلماً. کندمیامرایندروالدیننقشوجنسی
خـود روابطمکانوزماندربایدوالدینکهدهدمینشانشود،خودوالدیناتاقواردخاصی

کودکـان جلـوي ویـژه بـه مکـانی، وزمـان هـر درنامتعارفروابطایجادازوکننددقتباید
مواقـع ازبسـیاري درمتأسـفانه . کننـد خـودداري نامناسبپوششداشتنازوکردهجلوگیري

ترینمهمواولینبنابراین. نیستندمطلعدارد،سوءتأثیرکودکانبرکهخودرفتارهايازوالدین
. اسـت ممیزکودکانوکودکیدورانهايویژگیباآنانساختنآشنامشکلاینحلبرايقدم

تربیـت سـوء نتـایج ازتـا گـردد اصالحنیزنوالدیرفتارهايکودكسنتناسببهبایدسپس
. گرددجلوگیريآنفقدانیاوجنسی

منابع
علـی بالغـی، صـدرالدین غفاري،جوادمحمدمترجم،الفقیهالیحضره من علی،بنمحمدبابویه،ابن
. 1367تهران،صدوق،نشرغفاري،اکبر
م.1994بیروت،التوزیع،والنشرواعۀللطبالفکردار،العربلسانمکرم،بنمحمدمنظور،ابن

تهـران، انـدیش، نـو نسل،اسالموعلمدیدگاهازکودكجنسیتربیتعلی،بجنوردي،نسباسالمی
1379 .

. 1390اول،چاپاصفهان،کیاراد،،جنسیتربیتوفرزندامیر،آبادي،نجفجهانیان
آلمؤسسۀتحقیقبه،الشریعۀمسائلیلتحصإلیالشیعۀوسائلتفصیلحسن،بنمحمدعاملی،حر

. ق1104قم،التراث،الحیاءالسالمعلیهمالبیتآلموسسهالتراث،الحیاءالسالمعلیهمالبیت
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. 1386قم،قم،درلهمعظمدفتر: نویسنده،)فارسی(االستفتاءاتاجوبهعلی،اي،خامنه

محمـد واصولیاحسان: کوششبه)مراجع(لالمسایتوضیحرسالهمراجع،سایرواهللاروحخمینی،
. 1381: قمعلمیهحوزهمدرسینجامعهبهوابستهاسالمیانتشاراتدفتر: قمخمینی،هاشمیبنیحسن
القلـم، دارداوودي،عـدنان صـفوان : محقـق ،القرآنألفاظمفرداتمحمد،بنحسیناصفهانی،راغب

م.1992بیروت،
،التأویلوجوهفیاألقاویلعیونوالتنزیلغوامضحقائقعنفالکشاعمر،بنمحمودزمخشري،

م1984بیروت،العربی،الکتابداراحمد،حسینمصطفیتصحیح
بهـزاد نقشـبندي، سـیامک جمهـري، فرهادکریمی،یوسف: ترجمه،شخصیتهاينظریهدوان،شولتز،

.1391ان،تهرارسباران،دهم،چاپنیکخو،محمدرضابحیرانی،هاديگودرزي،
. 1973: قماسماعیلیان،مطبوعاتیموسسه،القرآنتفسیرفیالمیزانمحمدحسین،طباطبایی،
ناصرخسـرو، تهـران، رسـولی، هاشمتصحیح،القرآنتفسیرفیالبیانمجمعحسن،بنفضلطبرسی،

1372 .
دارالترکی،المحسنعبدبناهللاعبدتحقیق،القرآنآيتأویلعنالبیانجامعجریر،بنمحمدطبري،

م.2001مصر،واإلعالن،والتوزیعوالنشرللطباعۀهجر
اسالمنویدبخشایشی،عبدالرحیميترجمه،القرآنفقهفیالعرفانکنزعبداهللا،بنمقدادمقداد،فاضل
. 1385قم،محل،

. 1370قم،رئوف،،بدانندبایدمربیانووالدینآنچهرضا،فرهادیان،
وکودکـان دردینـی ادراکـات پیشـرفت بـه توجـه بـا دینـی تربیـت بردرآمدي«محمدرضا،،اهللافضل

. 139ص،3ش،اسالمیتربیتاسدي،فرزدقيترجمه،»نوجوانان
م.1994بیروت،العلمیه،الکتبدار: ناشر،المحیطالقاموسیعقوب،بنمحمدفیروزآبادي،

. تابیاالسالمیه،الکتبدار: تهرانغفاري،اکبرعلیتصحیح،الکافییعقوب،بنمحمدکلینی،
السـالم، علـیهم األطهـار األئمـۀ أخبـار لدررالجامعۀاألنواربحارمحمدتقی،بنمحمدباقرمجلسی،
. تابیبیروت،العربی،التراثاحیاءدارعلوي،عبدالزهراءعلوي،محمدباقر: محققان
. 1386قم،دارالحدیث،،آلهوعلیهاهللاصلَّیعظماپیامبرنامهحکمتمحمد،شهري،ريمحمدي

،8شـماره ،اسالمیتربیتپژوهشهايرفیعی،بهروزيترجمه،»اسالمدرجنسیتربیت«یوسف،مدن،
. 218تا1383،183

. 1384تهران،صدرا،انتشارات،معنوىگفتارهايمرتضی،مطهري،
. 1384ان،تهرصدرا،انتشارات،حجابمسئله، __________
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. 1380تهران،االسالمیه،الکتبدار،نمونهتفسیرنویسندگان،ازجمعیوناصرشیرازي،مکارم
انتشاراتموسسهحکمت،اصغرعلیاهتمامبه،االبرارعدةواالسرارکشفمحمد،بناحمدمیبدي،

.1371تهران،کبیر،امیر
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