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طراحی الگوی اسالمی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی
مرتضی حاجیزاده

محمد محسنی دهکالتی

علیاکبر جهانی

علیاکبر ایزدی فرد

دریافت مقاله1398/04/17 :

پذیرش نهایی1399/03/18 :

چکیده
تربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است که می توان ادعا کرد ارزش هر مکتبیی از تربییت شیداان
آن مکتب فهم می شود .ضرورت پژوهش روشمند در تربیت جنسی دغدغه اصلی نگارنده متن پیشِ رو است کیه
با روش تحلیل مضمون و با رویکرد فقهی به الگویی مناسب برای تربیت جنسی کودکان دست یافته است .در ایین
پژوهش تحلیل مضمون با مطالعه منابع فقهی و تفسیری آغازشده تا مراد آیات و روایات مشخص و یقینی شیود
سپس محتوای آیات و روایات کداذاری شده است .ابزار به کاررفته در تحلیل مضمون شبکه مضیامین اسیتب بیه
این بیان که نکات کلیدی متن ی با بیرون کشیدن واژههای پرتکرار کلیدواژهها و کشف واژههایی که همپوشانی ییا
رابطه علی دارند ی جدا میشوند و مضامین پایه را شکل میدهنید .سیپس دادههیا مکتیوو و بیا صیبر و هوصیله
بازبینی میشوند تا ایدههای اولیه برای کشف کدهای مرتبط با هم و نحوه ارتباط آنهیا کشیف شیود کیه مضیامین
سازمان دهنده را شکل می دهند .در ادامه با تلخیص و تلفیق شبکه مضامین مشیابه بیه مضیامین فرااییر و کیانونی
دست مییابیم .پس از تحلیل مضمون آیات و روایات فقهی میرتبط بیا تربییت جنسیی بیا نیر افیزار  maxqdaو
بررسی  24مضمون پایه  10مضمون سیازمان دهنیده و دو مضیمون فرااییر بیه الگیوی اسی می تربییت جنسیی
رسیدهایم.
کلیدواژهها :تربیت جنسیب تحلیل مضمونب کودکب الگو.

* نویسنده مسئول :دکتری تخصصی فقه و مبانی هقوق اس می دانشگاه مازندران و پژوهشگر پژوهشگاه علو اس می اما
صادق علیهالس

تهران ایران

** دانشیار اروه فقه و مبانی هقوق اس می دانشگاه مازندران بابلسر ایران

Khademorroqayeh@gmail.com
Mmdehkalany@yahoo.com

*** استادیار اروه فقه و مبانی هقوق اس می دانشگاه مازندران بابلسر ایران

Aajahani110@yahoo.com

**** استاد اروه فقه و مبانی هقوق اس می دانشگاه مازندران بابلسر ایران

Ali85akbar@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسئله
تعلیم وتربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است کهه مه تهوان ادعها کهرد ارزش ههر
مکتب به تربیتشدگان آن مکتب است؛ اگر مکتب بتواند شخصیت های بزرگ علم و اجتمهاع
خود را تحویل جامعه دهد این امر دلیل داشتن برنامه صحیح آموزش وپرورش و نشان گهر توانهای
آن مکتب در پرورش اندیشهها و استعدادها و روشن کردن افکار آحاد جامعه است.
مسئله تربیت جنس کودک یک از چالش های اندیشمندان عرصه تربیت اسهت .مهون نارانه
والدین از شکلگیری منف شخصیت فرزندانشان به دلیل نبود آگهاه ههای الزم در حهوز مسهالل
جنس و وادادگ فرزندان در برابر اطالعات افسارگسیخته فضهای ماهازی خهود دلیهل تهرورت
بحث از تربیت جنس است؛ چراکه فرزندان بدون آگهاه ههای صهحیح از نقهش جنسهیت خهود و
چرای و چاونا مواجهه با غریز جنسه و تمهایالت آن بهه آسهیبهها و چهالشههای جهدی در
حیطههای شناخت

عاطف و رفتاری دچار خواهند شد.

ازنظر اسالم به همان انداز که آفرینش انسان در بین موجودات اصالت و اهمیهت دارد تربیهت
آدم نیز ه که سبب اتصال به مقصود و هدف نهایى آفرینش است ه اهمیت دارد .انسان تا در میدان
تعلیموتربیت گام ننهد توانای هایش از مرحله نهان و نهفته به مرحله فعلیت و شکوفای نمه رسهد؛
پس از سیر تکامل محروم م ماند.
در تعلیم وتربیت اسالم به صورت دقیق و حسابشد برای تعلیم وتربیت آحاد جامعهه در همهه
برهه های زندگ برنامهریزی شد است بهگونهای که همه استعدادهای جسم

روح

عهاطف و

عقل انسانها به صورت همسان هماهنگ و مناسب پرورش داد شود .یک از این اسهتعدادها قهو
جنس است که در تولید نسل و اشتیاق به ازدوان کارآ است.
مراد از تربیت جنس در این نوشتار بر آگاه بخش دربار نقش جنسیت فهرد و ابعهاد مختله
جسم و روان آن با بهر گیری از روشهای دقیق و محتاطانه به منظور رفتارسازی جنسه صهحیح
در فرد نسبت به خود و دیاران برای نیل به کمال و سعادت مطلوب اله است.
هرچند دربار تربیت جنس

مطالب فقه پراکند و ذیل سایر ابواب فقه یافت م شهود؛ امها

الاوی که مدل عملیات برای والدین و مربیان در تربیت جنسه اسهالم باشهد ارالهه نشهد اسهت.
نوشتار حاتر بر آن است که با روش تحلیهل مضهمون بهه الاهوی فقهه مناسهب از تربیهت جنسه
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کودک برسد و برای راهنمای
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در اختیار مربیان قرار دهد .الاوی مذکور در په پاسه گهوی بهه

مسالل ازایندست است :رشد و پرورش صحیح جنس در کودک و نوجوان چاونه ممکن است؟
با چه روش

کودک را به هویت جنس اش رهنمون کنیم که نه سبب تبعیض جنسهیت شهود و نهه

سبب انحراف جنس ؟ والدین چاونه م توانند از بروز ناهنااریهای جنس جلوگیری کننهد؟ نیهز
در این الاو به سبک زنهدگ اسهالم در تربیهت جنسه کهودک از حیها عفهاف و مراقبهتههای
تروری جنس پرداخته م شود و توتیح داد خواهد شد که ارتهای نیهاز جنسه ههدف نیسهت؛
بلکه مسیری برای تحقق انسانیت اصیل است که درنهایت به رستااری حقیق م رساند.

مبانی نظری
مبان نظری قریب تربیت جنس با بهکارگیری روش تحلیل مضمون کش

م شود بدین بیهان

که ابتدا گزار های دین مرتبط با فقه تربیت خاص تربیت جنس شناسای م شود سپس مضهامین
پایه با توجه به تکرار کلیدواژ ها برداشت مخاطب و تأکید گزار دین بر واژ های خهاص کشه
م شود .با بررس مضامین پایه و سناش آنها با یکدیار و بررس رابطه آنهها بهه تعهابیر کله و
مضامین سازمانیافته دست م یابیم .تأمل در مفاهیم سازمانیافته راه برای بازیاب مبهان مهرتبط و
درگیر با بحث از تربیت جنس است .بدین ترتیب مبان تربیت جنسه بهه شهکل جهدول مضهامین
(جدول  )1مشاهد م شود که  15مضموم پایهه چههار مضهمون سهازمان دهنهد و هفهت مضهمون
فراگیر دارد.
برخ گزار های ردی

اول از این قرار است :آمیزش جنس بها همسهرانتان در شهب روزههای

که روز م گیرید حالل است (بقر )187؛ زنان شما کشهتزار شهمایند؛ از ههر طهرف خواسهتید بهه
کشتزار خود درآیید (بقر )223؛ و از نشانه های او این است که همسران از جنس خودتهان بهرای
شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید (روم )21؛ لذیذترین چیزها نزدیکى با زنان است (کلین
 1407ق ن )321 :5؛ وقت یک از شما زن زیبای را دید به کنار همسرش برود زیرا آنچه آن زن
دارد همسرش هم از آن برخوردار است و اگر همسری ندارد سرش را بهطرف آسمان بلند کند و
دعا نماید و به نااهش ادامه ندهد بلکه مراقب خود باشد و برای موفقیت در خهودداری از ناها بهه
نامحرم از فضل پروردگار کمک بطلبد (کلین

 1407ق ن )494 :5؛ فرشهتاان لعنهت فرسهتند بهر

زن که شوهرش از وی درخواست دارد و وی به قدری اجابت درخواست وی را بهه تهأخیر انهدازد
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 1407ق ن  )508-509 :5و درنهایت هرچهه ایمهان

بند بیشتر شود زن دوست او فزونتر مىشود (حر عهامل

 1367ن 24 :20؛ نیهز ر.ک .همهان ن

 106 :20و .)158
برخ گزار های ردی

دوم ازاینقرار است :از خودتهان بهرای شهما جفهتههای قهرارداد و از

دامها [نیز] نر و ماد [قرارداد]؛ بدینوسیله شما را بسیار م گرداند (شوری )11؛ و از نشانهههای او
اینکه از [نوع] خودتان همسران برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید (روم )21؛ مار از همسهران
یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان مالمت ندارند (مؤمنون )6؛ و کس کهه از شهما توانهای
مال برای ازدوان زنان آزاد و عفی

و مؤمن ندارد ه نمه توانهد از عههد پرداخهت مهریهه و نفقهه

برآید ه م تواند با کنیزان بهظاهر مؤمنهای که سایر مؤمنان دارند ازدوان کند ( ...نسها)25 ،؛ پهس
زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در کامگیری و تمتعات جنس و حافظ ناموس و منافع و
(صهل

آبروی آنان در غیابشان باشند (نسا)34 ،؛ هیچیک از یاران رسول خدا

اهللعلیههوآلههوسهلم) ازدوان

نم کرد مار اینکه آن حضرت دربار اش م فرمود :دیهنش کامهل شهد (ابهنحیهون  1344ن :2
 )190و هیچ مرد مسلمانى پس از اسالم از چیزى همانند زن شایسته استفاد نبرد است کهه هرگها
به او مىنارد باعث شادى و سرورش مىشود (کلین
برخ گزار های ردی

 1407ق ن .)327 :5

سوم ازاینقرار است :به مردان مؤمن باو دیدگان خویش را از ناا بهه

زنان اجنب بازگیرند و فرنهای خویش را ناهدارند (نور )30؛ و [مؤمنان] همهانههای هسهتند کهه
عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ م کنند مار از همسران یا کنیزان خود که در مباشهرت بها
این زنان مالمت ندارند (مؤمنون )5-6؛ پیروان شههوات مه خواهنهد شهما از را حقیقهت منحهرف
شوید و دچار لغزش بزرگ شوید (نسا )27 ،و برترین عبادت پاک داشتن شهکم و عهورت اسهت
(کلین

 1407ق ن 79 :2؛ حر عامل

برخ گزار های ردی

 1367ن .)249 :15

چهارم ازاینقرار است :به مردان مؤمن باو :چشمان خود را فروبندند و

[نیز] شرم گا خود را حفظ کنند (نهور )30؛ و بهه زنهان باایمهان باهو چشهمان خهود را فروبندنهد و
شرماا خود را حفظ کنند و زینت خود را مار مقدارى که پیداسهت آشهکار نکننهد (نهور)31 :؛ و
[مؤمنان] آنان که ناهدارند دامنشان [از شهوتهاى حراماند] مار در [کهامجهویى از] همسهران یها
کنیزانشان که آنان [در این زمینه] مورد سرزنش نیستند (مؤمنون )5-6؛ و زنهانى کهه از سرکشهى و
نافرمانى آنان بیم دارید [در مرحله اول ] پندشان دهیهد و [در مرحلهه بعهد ] در خواباها هها از آنهان
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دورى کنید و [اگر اثر نبخشید] آنان را تنبیه کنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند براى آزار دادن
آنان هیچ راهى ماویید (نسا)34 ،؛ هرکس بخواهد بر دختر و خواهرش که ازدوان کرد انهد وارد
شود باید اجاز بایرد (العروس الحویزی  1373ن .)586 :3
جدول .1برآورد مبان نظری بحث با روند تحلیل مضمون گزار های فقه
جدول مضامین
ردیف

آیات و روایات

مضامین پایه

بقر  187 :و 223؛ روم21 :؛

باید به نیازهای طبیع توجه

کلین
1

 1407ق ن :5

 494 321و 508؛
حر عامل

 1367ن :20

 106 24و 158؛

کرد.
آمیزش جنس باید هدفدار
باشد.

مضامین سازمان
دهنده

ذات بودن غریز
توجه هدفمند اسالم
به نیازهای جنس

تقوا فلسفه احکام اله است.

مؤمنون6 :؛ نسا 34 :،و 25؛
مریم20 :؛

است.

ابنحیون  1344ن :2

همسر مایه آرامش جسم و

190؛

روان است.

ابنبابویه 407 :1362؛

هدف از ازدوان رسیدن به

همان 13 :1356؛

آرامش جسم و روان است.

کلین

و 508؛
حر عامل

 1367ن :20

 24و 106؛
نوری  1366ن 162 :14

توجه به غریز
جنس بهعنوان یک
ازدوان و ترورت

هدف از زوجیت بقای نسل

 1407ق ن 494 :5

جنس

نیاز

شوری11 :؛ روم21 :؛

2

مضامین فراگیر

رابطه زن و مرد باید بر اساس
مودت و رحمت باشد.
حفظ حریم خصوص مورد
تأکید اسالم است.

پاس ده مشروع
به غریز جنس
مراود شایسته زن و
هماهنا نظام

مرد

حقوق اسالم با نظام
آفرینش و طبیعت
توالد نسل
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جدول مضامین
ردیف

آیات و روایات
نور30 :؛ مؤمنون 5 :و 6؛
مریم59 :؛ نسا27 :،؛

3

 1407ق ن 79 :2؛

کلین

حر عامل

 1367ن :15
249

مضامین پایه

مضامین سازمان
دهنده

مضامین فراگیر

جاذبههای غریزی را باید
کنترل کرد.
مقدمات پاکدامن را باید

حفظ عفت الزمه

فراهم آورد.

ایمان

عفت و پارسای

ب عفت مانع رشد معنوی
انسان است.
پاکدامن زن و مرد مقدمه
حفظ حریم خانواد است.

نور 58 31 30 :و 59؛
مؤمنون 5 :و 6؛ نسا34 :،؛
4

کلین

 1407ق ن :5

528؛ العروس الحویزی
 1373ن 586 :3

اسالم پاس گوی تمام نیازهای
فطری و غریزی است.
ارتباط پوشش زنان با تمایالت

تنظیم حقوق متقابل

مردان

زن و مرد در اسالم

وجوب حااب و پوشش
برای حفظ کانون خانواد و
امنیت فردی و اجتماع انسان
است.

حفظ حریم افراد در
روابط خانوادگ
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شکل  .1الاوی برآمد از مبان تربیت جنس

بنا بر مبان فوق م توان اهداف تربیت جنس را در سه بُعهد شهناخت

گرایشه و رفتهاری په

گرفت .در پرتو شناخت است که م توان درک صحیح از شایستا هها و ارزش هها داشهت و بهه
بایستهها اندیشد و برای رسیدن به آن ارزشها کوشید .یک از اهداف شناخت بنا بر مبنای ترورت
پاس ده مشروع به غریز جنس آگاه نسهبت بهه جایاها ازدوان اسهت .ایهن آگهاه بهاور بهه
ارزشمندی ازدوان را به دنبال دارد و آن باور در رفتار اثر مه گهذارد و سهبب اقهدام بهه ایهن عمهل
مشروع در بهترین زمان ممکن است .هدف دیار در تربیت جنس بنها بهر مبنهای پارسهای و عفهت
شکل م گیرد و به همین صورت ادامه م یابد تا به جدول اهداف تربیت جنس دست یابیم:
جدول  .2اهداف تربیت جنس برآمد از مبان نظری بحث
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پیشینه تحقیق
در حوز تعلیم وتربیت و به طور اخص در عرصه تربیت جنسه

کتبه تهألی

شهد اسهت کهه

برخ به صورت کل به امر تربیت در اسالم اشهار داشهته (محمهدی ریشههری 7:1379؛ اعرافه
342-346:1393؛ حههاج د آبههادی  9:1377و امینهه
پرداختهاند (انصاری  )28:1391و برخ نیز به مبهان
روایات با رویکرد حدیث پرداختهاند (فقیه

35:1380؛ گروههه بههه احکههام تکلیفهه
اصهول و روشههای بهر خواسهته از آیهات و

 .)25:1387در میان مقاالت نیز فر مهین فراههان در

مقاله خود تحت عنوان «محتوای مناسب برای تربیت جنس در کتب درسه دور متوسهطه» آورد
است «بااینکه در کتب اسالم به این موتوع و احکام مربوطه به آن پرداخته شد است؛ لکن اینکه
تا چه میزان این احکام را عملیات کرد و چطور آنها را در قالب محتوای مناسهب و درخهور فههم
کودکان و نوجوانان در اختیار آنها قهرار دههیم کهمتهر تهالش شهد اسهت» (فهر مهینه فراههان
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.)1-14:1383
در مقاله «آموزش جنس به کهودک و نوجهوان از دیهدگا اسهالم و مطالعهات روانشهناخت »
آمد است که «آموزش جنس یکه از موتهوعات مههم در حهوز تربیهت اسهت و در چاهونا
شکلگیری شخصیت انسان نقش مهم داشته بهر افکهار عواطه

و رفتارههای انسهان تأثیرگهذار

است .باوجود اهمیت این موتوع بهویژ در کشور ما برنامه های آموزش مدون و مناسب در این
زمینه وجود ندارد (شکوه یکتا و همکاران )51-80:1387
در مقاله «بررس و تبیین مبان

اصول روش ههای تربیهت جنسه بها تأکیهد بهر دیهدگا اسهالم»

م نویسند« :در پژوهش حاتر با روش تحلیل اسنادی مبان

اصول و روشهای تربیهت جنسه بها

تأکید بر دیدگا اسالم مورد بررس قرار گرفته است .جامعه آماری کلیهه متهون اسهالم در زمینهه
فههوقالههذکر بههود اسههت و در ایههن زمینههه نمونهههگیههری اناههام نشههد اسههت (محمههدی و همکههاران
)97-110:1386
و مقاالت دیاری که با عناوین دیار به این موتوع پرداختهاند؛ لکن در حوز فقه وارد نشهد
و بیشتر در عرصه تربیت با این مسئله مواجه شد اند که بیان آنها خارن از ماال این تحقیق است.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاتر از نوع توسعهای است؛ چراکه فعالیت منظم با روش تحلیهل داد ههای فقهه در
مسئله تربیت جنس کودک بهمنظور بهبود وتعیت موجهود بها شهکلدهه الاهوی مناسهب اسهت.
روش تحقیق ه اعم از گردآوری طبقه بندی و تحلیل اطالعات ه در آن توصیف ه تحلیل است که
به توصی

آنچه از اطالعات در دست است م پردازد و با بررسه شهرایط یها روابهط موجهود بهین

متغیرها به تحلیل م نشیند .در پژوهش پیش رو از روش تحلیل مضمون استفاد شد اسهت .تحلیهل
مضمون یک از تکنیکهای رایج کیف است کهه پژوهشهاران رشهتهههای گونهاگون از آن بههر
م برند .در این میان پژوهشاران علوم اجتماع و انسان غالباً از تحلیل مضمون به منظور شهناخت
الاوههای کیفه و کالمه و تهیههه کهدهای مههرتبط بهها آنههها اسهتفاد مه کننههد (عابههدی جعفههری
 )154:1390تحلیل مضمون یک از مهارتهای عام و مشترک در تحلیلهای کیف است و یک از
مزایای آن انعطافپذیری است (عابدی جعفری .)152:1390
شیو گردآوری اطالعات برای ایهن پهژوهش بیشهتر اسهنادی و کتابخانههای اسهت و در تحلیهل
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مضمون به کلیهدواژ ههای برگرفتهه از آیهات و روایهات فقهه ه ازآنرو کهه بزرگهان بهدان اسهتناد
کرد اند و تع

یا قوت سندی آن بررس شد است ه پیرامون مسئله تربیهت جنسه اسهتناد شهد

است .افزون بر این از روش مصاحبه نیز در جمعآوری اطالعات و کسب کلیدواژ ها و بهر گیری
از تذکرات فقه بهر برد شد است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متون اسالم (منابع مثل قهرآن کهریم نههج البالغهه اصهول
وسالل الشیعه غهررالحهکم من الیههحضر الفقیهه و  ...ههمچنهین منهابع دسهت دومه کهه در

کاف

قسمت منابع مقاله اشار شد است) در خصوص موتوع پژوهش بود اسهت کهه در آن بهه واسهطه
لزوم جامعیت نمونه نمونه گیری اناام نشد و کل جامعه آماری موردبررس و تحلیل قهرار گرفتهه
است.
الاوی منسام در هر مسئلهای الاهوی اسهت کهه در سهه حیطهه شهناخت

گرایشه و مههارت

(رفتاری) بر پایه مبان و اصول آن مسئله شکل گیرد؛ اما ازآنااکه تحلیل مضمون در این نوشتار بر
گزار های صورت م گیرد که از آیات و روایات فقه دربار تربیت جنس برداشهت مه شهود و
در علم فقه به بعد رفتاری مکل

توجه شد است حیطه رفتاری محور بحث این نوشتار است.

پرسش اصل موردتوجه در این رساله عبارت است از:
برنامه و الاوی فقه برای تربیت جنس کودکان و نوجوانان چیست؟
پرسش مترتب بر سؤال یادشد نیز عبارت است از:
حکم تکلیف مترتب بر آموزش مسالل جنس به کودکان و نوجوانهان در خصهوص والهدین و
مربیان چیست؟

یافتهها
تحلیل مضمون مسائل تربیت جنسی
گزار های برآمد از آیات و روایات در تربیت جنس کودکان بر «خویشهتنداری» والهدین در
مقابل کودک در مسالل جنس داللت دارد (کلین

 1407ق ن  )500 :5کهه الزمهه غیهر بهین آن

عدم جواز آموزش مستقیم مسالل جنس به کودکان است.
در تربیت جنس دودسته روش بهکار م آید؛ مسهتقیم و غیرمسهتقیم .مهراد از روش مسهتقیم در
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این نوشتار رویه برآمد از پیامهای کش شد با محوریت مسالل جنس است؛ مثل کلیهدواژ ههای
بوسه آمیزش عورت و جنسیت و مراد از روش غیرمستقیم که ارتباط با مسالل جنس ندارد؛ اما
در پیوند با تربیت و سالمت جنس است؛ مثل کلیدواژ های حیا عفاف معنویت فطرت و عاطفه.
با تحلیل مضمون گزار های که در ارتباط مستقیم با آموزش مسالل جنسه اسهت ه و بهه دلیهل
طوالن شدن مقاله به آدرسده آن گزار ها بسند مه شهود ه بهه  24مضهمون پایهه  10مضهمون
سههازمان دهنههد و دو مضههمون فراگیههر مهه رسههیم .ایههن دو مضههمون فراگیههر عبههارت اسههت از:
آموزشوپرورش جنسیت و نقش و هویت جنسى و جلهوگیری از فهراهم آوردن مقهدمات تهیهیج و
تحریک جنس .
مراد از هویت جنس در این نوشتار پذیرش ویژگىهاى زیستى شناختى عهاطفى و اجتمهاعى
هر یک از دختر و پسر اسهت کهه بهه صهورت متفهاوت در دو جهنس پدیهدار مهىگهردد (فقیهه
 )105:1387عوامل و زمینههاى مؤثر در ظهور نقش و هویت جنس ازاینقرار است:
ـ عدم برتری جنسیتی :گرچهه روایهات کهه در رابطهه بها ایهن مؤلفهه وارد شهد انهد ماههول یها
مرسل اند صراحت آیات در نه از تبعیض جنسیت و جبران تع

سندی روایات به دلیل شهرت

[در فرض پذیرش این مبنا] ما را به اهمیت این بحث در مذاق شارع رهنمون م شود .البته آیهات و
روایات امر مولوی در جنبههای وجوب یا استحباب ندارند بلکه ارشهادی بهه حکهم عقهل در عهدم
تبعیضاند.
ـ آموزش نقش جنسیتی به کودک :آیه یا روایت خاص در این باب یافت نشد؛ اما روایات باب
غسل مس میت ما را در استخران نظر فقه در این خصوص یاری م رسانند (فاتل هنهدی 1416
ق ن 222 :2؛ حههر عههامل

 1419ق ن 460 :3؛ متقه

 1377ن  .)309 :16ایههن روایههات همههرا

ادعای شهرت در این باب (مازندران

 1429ق ن  )179 :2و به کهاربرد شهدن قیهد «عهدم وجهود

مماثل» از سوی برخ از فقها (طوس

 1400ق )41 :م توانند از طریق مفهوم اولویت و همچنین

داللت التزام غیربین الاوده و شناساندن هویت جنس را شامل شوند بهدین بیهان کهه لمهس و
نظر به طفل میت از سوی غیر همجنس سبب اثرپهذیری و انحهراف جنسه و حرمهت بهرای غسهال
اسههت حههالآنکههه لمههس و نظههر طفههل زنههد از سههوی غی هر هههمجههنس اثههری دوسههویه دارد .پههس
بهطریقاول

باید هر دو طرف (بزرگسال و کودک) به نقش جنسیت خود و دیاران آگا باشهند

تا از انحرافات آت پیشایری به عمل آیهد .البتهه وجهوب رعایهت مهواردی کهه بهه شهناخت نقهش
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جنسیت کودک کشید م شود در کودک نابالغ ممیز و غیرممیز متفاوت است بدین بیان که عدم
جواز لمس و نظر به عورت در کودک ممیز اقوی است (موسوی خمین

ب تا ن )232 :2

ـ عدم آمیزش جنسی در مقابل دیدگان کودک :روایات متعددی در این باب آمد است که بر
سیر قطع معصومان(علیهمالسالم) بر پنهانکاری آمیزش جنس از کودک داللت دارند (کلین
ق ن 499-500 :5؛ حر عامل

1407

 1409ق ن  )132-133 :20سبب این سهیر احتمهال بهاالی ایاهاد

انحراف جنس در کودک ه آنهم بهویژ در کودک ممیز ه است.
ـ آموزش انواع نگاه و حکم مترتب بر آنها :بهر اسهاس روایهات (حهر عهامل

 1409ق ن :14

140ه138؛ نوری  1408ق ن  )268 :14یک از مهلهکتهرین روشههای کهاربردی شهیطان در بهه
هالکت انداختن انسان است؛ ازاینرو آموزش ناا ها و احکام آنها بهرای خهودداری از نظربهازی
م تواند در پیشایری از بسیاری انحرافات جنس نقش بسزای را ایفا نماید .شاید بتوان بها تکیهه بهر
عدم حرمت ناا کودک نابالغ به بزرگ ساالن و بالغان و عدم وجوب تستر از ایشان (مغرب
ق ن 194 :1؛ طوس

1385

 1407ق ن 41 :2؛ همو  1387ق ن  )21 :8آن را مختص کهودک نابهالغ

غیرممیز دانست چنان که صحیحه بزنط بهر آن اللهت دارد (ابهنبابویهه  1413ق ن )436 :3؛ امها
کودک نابالغ ممیز که بر اثر ناا تهییج م شود ظاهراً باید مانند افراد نابالغ از ناا بهه غیهر محهارم
پرهیز نماید و بر ول او نیز واجب است کهه وی را از ایهن کهار منهع کنهد (قمه

 1412ق ن :21

 )125همچنین دیاران نیز باید از ناا بهه عهورت او خهودداری نماینهد (شهیرازی  1429ق ن :2
.)138
ـ آموزش اجازه گرفتن کودک در هنگام وارد شدن به خلوتگاه والدین :اهمیت ایهن حکهم در
نزد مردم مغفول واقع شد و به منزله شریعت منسوخه است؛ چنان که صاحب جهواهر بهه ایهن مسهئله
اذعان م کند که فقها بهحکم وجوب استیذان کمتر توجه داشتهاند و به همین سبب در میان مهردم
نیز مشهور ناردیهد اسهت (نافه

 1404ق ن  )22 :26توجهه شهود کهه وجهوب در ایهن مسهئله

وجوب فقه نیست؛ چراکه کودک در این سنین بالغ نشد تا حکم فقه وجهوب بهر او بهار شهود
(ر.ک .ناف
برخ

 1404ق ن  .)42 :26پس در توجیه حکم وجوب دو دیدگا وجهود دارد :در ناها

این حکم وجوب حکم تأدیب است (مازنهدران

 1429ق )253 :بهدین بیهان کهه ایشهان

امرونه تأدیب و تعزیری را در کودکان جهایز مه دانهد (مازنهدران

 1429ق )265 :و در مقابهل

برخ از فقها امرونه بر کودک نابالغ حت ممیهز را بهه ههیچ وجهه واجهب نمه داننهد و بهه دالیله
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همچون حدیث «رُفِعَ الْقَلَم» استناد م کنند (موسوی خمین
بتوان به مالزمه عرف
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ب تا ن  )452 :1بنهابراین ناها شهاید

وجوب تربیت و آموزش را متوجه والدین کرد به این بیان که خطهاب آیهه

معطوف به ایشان است و آن ها را به آموزش فرزند به منظور اذن در ایهن اوقهات مکله

مه سهازد

چنان که برخ از فقها قالل اند که در آیه شریفه اطفال مخاطب نبود و اولیا اراد شد اند (زناان
 1419ق ن )790 :3؛ اما آناا کهه فقیهه کودکهان را مخاطهب آیهه بدانهد (طبرسه
 )154به داللت التزام و عرف

 1372ن :4

مسئولیت متوجه والدین است که م بایست مهانع ورود بهدون اذن

فرزندان به خلوتاا خویش شوند.
ـ برهنه نشدن در مقابل کودک و برهنه نکردن وی در برابر دیگران :حرمت مستنبط از روایهات
در این خصوص دربار کودک نابالغ ممیز روشن و ب نیاز از تبیین است؛ اما در خصوص کهودک
به تها ن :2

غیرممیز حکم به جواز در صورت عدم غلیان شههوت اقهوی اسهت (موسهوی خمینه

 .)232از طرف دیار به مالزمه عرف و داللت التزام غیر بین بر والدین الزم است مهانع از برهنهه
شدن فرزند در مقابل دیاران شوند و دیاران را نیز از این عمل بازدارند.
ـ دست اندازی نکردن به عورت کودک :این حکم از روایات به دست م آیهد کهه اناهام ایهن
عمل را شعبه ای از زنا دانسته اند؛ با این توتیح که مراد از زنها معنهای عهام اسهت کهه شهامل انهواع
انحرافات جنسى ه مانند استمنا هم جنسبازى و زنا ه مىشود .پس اگهر مهادر شهرماا دختهرش را
دستمالى کند رویآور دن آن دختر در نوجوانى یا جوانى به استمنا و روابط نامشروع بسیار محتمل
 1409ق ن

است ازاینرو در روایات شدت قبح این عمل بسان زنا معرفى شد است (حرعهامل

 .)230 :20فقها با بهر گیری از این تعبیر شدت مکرو بودن این عمل را برداشت کرد اند (مالس
 1406ق ن  )344 :8البته اگر قالل به حرمت ناا در این سن شدیم حرمت لمس قطعه اسهت و
این قطعیت از طریق اولویت فهمید م شهود (کرکه

 1414ق ن 43 :12؛ حله

 1387ق ن :3

)9؛ گرچه شی انصاری حرمت لمس را حت در صورت عدم حرمت ناا از مواردی م دانهد کهه
هیچ خالف در آن نیسهت (انصهاری  1415ق ن  .)68 :20البتهه کودکهان غیرممیهز از ایهن حکهم
خارناند و در صورت عدم تلذذ و ریبه مانع در لمس ایشان وجود ندارد (موسوی خمین

ب تها

ن  )232 :2درنتیاه والدین باید کودک خود را در دوری از افرادی کهه بهه ایشهان دسهت انهدازی
م کنند آگا کنند و خود نیز از اناام این عمل نسبت به فرزندانشان خودداری نمایند.
 -اجتناب از بوسه زدن و بغل کردن کودکان نامحرم :حکم مذکور از ادله مانع ازنظر هه کهه بهه
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جواز ناا به دختر نابالغ انصراف دارد ه قابل استفاد است؛ چراکه این ادله در حرمت ناا به زنهان
و دختران بالغ ظهور دارند؛ اما در این میان برخ از فقها حکم به احتیاط استحباب بر ترک ناا به
مواتع از دختران نابالغ کرد اند که به طورمعمول پوشاند م شوند و دلیلشان بر ایهن مهدعا سهیر
متشرعه است (ر.ک .مازندران

 1429ق .)260 :دربار دختر نابالغ ممیز فتهوا بهه جهواز بوسهیدن و

بغل کردنش یافت نشد .از طرف

در جواز بوسیدن دختربچه تا شش سالا سیر قطعیه وجود دارد

(حکیم  1416ق ن  )41 :14و اگر هم سیر را ناتمام بدانیم و مفهوم نصوص موجود در این زمینه
را نپذیریم اصل بر برالت از حرمت است؛ اما دربار سن ششسالا به باال آمهد اسهت کهه نبایهد
دختر را روی پا نشاند و بوسید (ناف

 1404ق ن  )83 :29و این در مورد کودک (به ویژ دختر)

در صورت تهییج از سوی مردان بهیقین جایز نیست (موسوی خمین

ب تا ن  )232 :2آموزش این

مسئله به کودک به منظور مراقبت از جسم خود در مقابل افراد بیاانه الزم و تروری است؛ چراکهه
این امر موجهب تهیهیج و تحریهک زودرس کهودک مه شهود و مه توانهد در آینهد سهبب ایاهاد
انحرافات اخالق در دو طرف گردد.
 تفکیک محل خواب کودکان :اصل جداسازی محل خواب کودکان امری روشن اسهت کههدر روایات نیز بدان پرداخته شد است؛ اما در احادیث براى جهدا خوابیهدن کودکهان از یکهدیار
سنهاى مختل

شش هفت و د سال بیان شد است .شهاید بتهوان ایهن سهه گهرو از احادیهث را

بدین ترتیب جمع کرد :این سه گرو از احادیث با هم تناقض ندارند؛ زیرا مه توانهد گهرو اول بهر
ششسالا تمام و گرو دوم بر آغاز هفتسالاى داللت داشته باشهند .البتهه بها توجهه بهه محتهوای
برخ از احادیث مبن بر عدم جهواز بوسهه زدن بهه دختهر شهش سهال بهه بهاال و پسهر هفهتسهاله و
تحریکپذیرى دختران در سنین کمتر از پسران احتمال دارد حدیثى که جدا خوابیدن کودکهان را
در ششسالا تبیین مىکند به دختران اختصاص داشته باشد و گرو دوم و سوم که هفتسهالاى
و د سالا را مالک قرار داد تنها مربوط به پسران باشهد .توجهه شهود کهه حکهم تفریهق مضهاجع
ظاهرش بر استحباب است( .مازندران

 1429ق )255 :پس آمهوزش و اجهرای آن بهرای کهودک

الزم و تروری نیست؛ اما ازاین جهت که م تواند مانع از انحرافهات جنسه در آینهد شهود قهرار
دادن آن جزو برنامههای آموزش از دستورالعملهای مطلوب است.
ـ ممانعت از بازیهای جنسی ]با دیگران یا با خویشتن[ :از روایات مرتبط با عدم جواز (کراههت
شدید) خوابیدن کودکان در زیر یک لحاف (ابن بابویهه  1413ق ن 436 :3؛ کلینه

 1407ق ن
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47 :6؛ حر عامل

 1409ق ن 231 :20؛ طبرسه
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 1412ق223 :؛ راونهدى به تها )275 :مه تهوان

چنین استنباط کرد که بهازیههای جنسه بههطریهقاوله ممنهوع اسهت و والهدین بایهد از ایهن کهار
جلوگیری کنند؛ زیرا وقت خوابیدن زیر یک لحاف که شاید ف نفسهه عمله مهذموم نباشهد تقبهیح
شود بازی با آلت جنس خود یا دیاری ه که بهیقین فراهم آورند آسیب های جنس مانند عالقهه
به استمنا است ه جایز نخواهد بود.
جدول  .3؟؟؟؟؟
جدول مضامین
ردیف

سند
کلین

ابنبابویه  1374ن :1
154؛
طوس

سازماندهنده

 1365ن :3
160؛

1

مضامین پایه

مضامین

مضامین فراگیر

 1365ن :1

شستوشوی کودک توسط جنس
متفاوت پس از سهسالا ممنوع
است.

آموزش نقش
جنسیت به کودک

آموزشوپرورش
جنسیت نقش و
هویت جنسى

341
در جهانبین اله هیچ عمل بدون
پاداش نیست.
در بینش اله مرد و زن در رسیدن
آلعمران195 :؛ نسا:،
 32و 124؛ نحل97 :؛
2

کلین

 1365ن 6 :6؛

ابنبابویه  1374ن :3
482؛
طبرس

219 :1373

کلین

 1365ن :5

به مقام واالی انسان برابرند.
جنس مرد برتر از زن نیست.
تفاوتهای طبیع میان زن و مرد از
زیبای های آفرینش اله است.
زن و مرد نسبت به هرآن چه کسب
م کنند مالکیت دارند.

 عدم برتری دادنبه جنسیت خاص
 خودداری ازهرگونه تبعیض

آموزشوپرورش
جنسیت نقش و
هویت جنسى

عامل ورود به بهشت عمل صالح
است نه جنسیت.
ایمان شرط قبول اعمال است نه
جنسیت.

3

احتمال انحراف جنس بهواسطه

عدم آمیزش جنس

جلوگیری از
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جدول مضامین
ردیف

سند

مضامین پایه

 499و 500؛
حر عامل

 1367ن

مضامین
سازماندهنده

مضامین فراگیر

اناام آمیزش جنس در مقابل

در مقابل دیدگان

فراهمآوردن

کودک وجود دارد.

کودک

مقدمات تهییج و
تحریک جنس

 132 :20و 133
جاذبههای غریزی را باید کنترل
کرد.
مقدمات پاکدامن را باید فراهم
آورد.
نور30 :؛
4

حرعامل

 1367ن :2

 56همان ن 165 :15

ب عفت مانع رشد معنوی انسان

آموزش انواع ناا

است.

و احکام مترتب بر

چشمچران مالزم با ب عفت است.

آنها

چشمچران ایمان را کمرنگ
م سازد.
حمام کردن با کودک بدون
پوشش عورت جایز نیست.
پاکدامن زن و مرد مقدمه حفظ
نور 58 :و 59؛
کلین
5

 1365ن :5

528؛ العروس

حریم خانواد است.
ارتباط پوشش زنان با تمایالت
مردان امری مسلم است.

الحویزی  1373ن :3

وجوب حااب و پوشش برای

586

حفظ کانون خانواد و امنیت فردی

آموزش اجاز
گرفتن کودک در
هناام وارد شدن
به خلوتاا والدین

آوردن مقدمات

و اجتماع انسان است.
کلین

6

ابنبابویه  1374ن :1
115؛
حر عامل

تهییج و تحریک

 1365ن :6
503؛

 1367ن :2
56

جلوگیری از فراهم

جنس
کس که عورتش را بر دیاری
نپوشاند مورد لعن معصوم واقعشد
است.

برهنه نشدن در
مقابل کودک و
برهنه نکردن وی
در برابر دیاران
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جدول مضامین
ردیف
7

سند

مضامین پایه

ابنبابویه  1374ن :3

مباشرت جنس زن با دخترش پس

436؛
حر عامل

 1367ن

230 :20
کلین

از ششسالا

شعبهای از زناست.

قرار دادن دختر نامحرم زیر شش
سال روی پاها ممنوع است.

مضامین
سازماندهنده

مضامین فراگیر

خوددارى از دست
زدن به عورت
کودک

 1365ن :5
533؛

همان ن 186 :2؛
 1365ن :7

طوس

461؛

8
حر عامل

 1367ن

بوسه بر کودک توسط نامحرم پس
از هفتسالا ممنوع است.

اجتناب از بوسه
زدن و بغل کردن
کودکان نامحرم

 229 :20و  230و 231؛
ابنبابویه  1374ن :3
437
ابنبابویه  1374ن :3
436؛

9

تفکیک محل
خوابیدن کودکان پس از

طبرس

223 :1373؛

ششسالا زیر یک لحاف ممنوع

کلین

 1365ن :6

است.

47؛
حر عامل

 1367ن

231 :20؛ راوندى

خواب کودکان

آوردن مقدمات

به داللت التزام بین بازی جنس
کودکان با یکدیار جایز نیست.

جلوگیری از فراهم
تهییج و تحریک

ممانعت از

جنس

بازیهای جنس

ب تا275 :

جمعبندی سخن
پژوهش حاتر به منظور ارالهه الاهوی فقهه در زمینهه آمهوزش مسهالل جنسه بهه کودکهان و
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نوجوانان در راستای تربیت جنس متناسب با مبان اسالم اناهام گرفهت .آنچهه در خهالل تحقیهق
پیش رو به دست آمد در ابتدا تعری

جامع از آموزش مسالل جنس به کودکان و نوجوانان بهود

که عبارت است از هر نوع آگاه بخش در زمینهه نقهش جنسهیت فهرد و ابعهاد مختله

جسهم و

روان آن با بهر گیری از روش های دقیق و محتاطانه بهمنظور رفتارسازی جنسه صهحیح در فهرد
نسبت به خود و دیاران برای نیل به کمال و سعادت مطلوب الهه  .در ادامهه بهه اههداف ایهن نهوع
آموزش دستیافتیم که بر اساس مبادی اسالم و منابع اصیل آن ه شامل آگاه نسبت بهه جایاها
ازدوان درک نقههش حیهها و پارسههای در روابههط اجتمههاع
شناخت

فهههم هویههت و نقههش جنسههیت در بُعههد

باور به ارزشمندی ازدوان عالقهمندی نسبت به عفت و خویشتنداری میل بهسوی جنس

متفاوت و ارن نهادن نسبت به او پذیرش مطلوبیت غریز جنس و عدم تخطئه آن در بُعد گرایشه
و عاطف

اقدام به ازدوان مشروع در بهترین زمان عفت پیشها و پارسهای در روابهط اجتمهاع

رعایت حریم روابط در تعامل با جنس مخال

جهت ده رفتار در راستای نقش جنسیت و پاسه

شایسته و مشروعیت دادن به غریز جنس در بُعد رفتار است.
با رویکردی کالنمحور ،فقه مورد کنکاش واقع شد و درنهایت با تحلیل گزارههای موجود
در فقه و منابع آن به محورهای اساسی برای تربیت جنسی کودکان و نوجوانان رسیدیم که
در صورت رعایت شیوهها و اصول الزمالرعایه هرکدام ،میتوان از وقوع انحراف جنسی
در کودک و نوجوان پیشگیری کرد تا هدف نهایی از تربیت که رسیدن به سعادت اخروی
و قرب الهی است ،محقق شود.
بر اساس تحقیق صورت گرفته ،این مقاله در مباحث مستخرج با سایر کتب و مقاالت
تربیتی تالیفشده در این راستا همسو بوده و با رویکرد فقهی توانسته نتایج آنها را تکمیل
نماید ،در برخی از موارد نوآوری داشته و توانسته در تکمیل تحقیقات پیشین قدمی مثبت
بردارد.
شیوههای تربیت جنسی با رویکرد فقهی بر اساس حکم اولی ،خویشتنداری والدین و
ترغیب و تشویق کودک به نهادینه کردن این ویژگی استوار است که اگر مسئوالن تربیتی به
این گزارهها توجه ویژه داشته باشند ،در فضای مجازی با این گستره از آزادیها مواجه
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نخواهیم بود و درنهایت به حوزههای علمیه و دانشگاهها پیشنهاد میشود ابواب فقهی در
زمینه تربیت با ساختاری نو و بدیع انجام گیرد تا محققان این حوزه بتوانند زمان فعالیت
پژوهشی خود را صرف مسائل اساسیتر در حوزه تربیت نمایند .همچنین تبویب احادیث
متناسب با اقتضائات روز امری حیاتی است که امید است پژوهشگران حوزوی به این امر
خطیر همت گمارند .در خصوص آموزش مسائل جنسی تحقیق دیگری در ادامه این رساله
الزم است تا روشهای میدانی خرد متناسب با اهداف ،مبانی و اصول آموزش مسائل
جنسی ذکرشده در این تحقیق تدوین شود و در راستای پاسخگویی به حل مشکالت و
چالشهای برآمده از انحرافات جنسی نیز به والدین و مربیان کمک نماید.
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شکل  .2الاوی تربیت جنس کودکان و نوجوانان
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پنجم شماره دو .151-1۹8
فر مهینی فراهانی محسن ( )1383محتوای مناسب برای تربیت جنسیی در کتیب درسیی دوره متوسیطه دانشیور
رفتار .1-14 11 ۹
فقیهی علینقی ( )138۷تربیت جنسی :مبانی اصول و روشها از منظر قرآن و هدیث قم :دارالحدیث.
(علییهمالسی

هسینى روهانى قمى سید صادق ( 1412ق) فقه الصیادق
(علیهمالس

صادق

).

) (للروهیانی) قیم :دارالکتیاو مدرسیه امیا

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400
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انجی همزه ( )13۷2روانشناسی عمومی تهران :بعثت.
سیفى مازندرانى علىاکبر ( 142۹ق) دلیل تحریر الوسیله ی أهکیا اكسیره تهیران :مؤسسیه تنظییم و نشیر آثیار
هضرت اما خمینی(قدس سره).
مازندرانى محمد هادىبنمحمد صالح ( 142۹ق) شرح فروع الکیافی محقیق مصیحح :محمیودى محمیدجوادب
درایتى محمدهسین قم :دارالحدیث للطباعه و النشر.

محمدی و همکاران بررسی و تبیین مبانی اصول روش های تربیت جنسی با تأکید بر دیدااه اس

دانشور رفتار

 1386ش 24 .ص .۹۷-110
محمدی ریشهری محمد ( )13۷۹تربیه الطفل فیاالس

قم :دارالحدیث.

ابنبابویه محمدبنعلى ( )1362الخصال محقق مصحح :غفارى علىاکبر قم :جامعه مدرسین.
ابنبابویه محمدبنعلى ( 13۹8ق) التوهید (للصدوق) محقق مصحح :هسینى هاشم قم :جامعه مدرسین.
ابنبابویه محمدبنعلى ( 1413ق) من الیحضره الفقیه محقق مصحح :غفارى علیاکبیر چیاپ دو قیم :دفتیر
انتشارات اس مى وابسته به جامعه مدرسین هوزه علمیه قم.
(صیلىاهللعلییهوآلیهوسیلم)

ابنشعبههرانى هسنبنعلى (1404ق) تحف العقول عن آل الرسیول

چیاپ دو قیم :جامعیه

مدرسین.

ابنهیون نعمانبنمحمد مغربى ( 1385ق) دعائم اإلس
(علیهمالس

آلالبیت

محقق مصحح :فیضى آصف چاپ دو قم :مؤسسه

).

ابوهنیفه مغربى تمیمى نعمانبنمحمد ( 1385ق) دعائماإلس

(علیهمالس )

قم :مؤسسه آلالبیت

.

(علییهمالسی )

هرعاملى محمدبنهسن ( 140۹ق) وسائل الشیعه محقق مصیحح :مؤسسیه آلالبییت
(علیهمالس

آلالبیت

قیم :مؤسسیه

).

دزفولى امین انصارى مرتضىبنمحمد ( 1415ق) کتاو النکاح (للشیخ اكنصاری) قم :کنگره جهانى بزراداشیت
شیخ اعظم انصارى.
راوندیکاشانی فضلاهللبنعلی (بیتا) النوادر (للراوندی) محقق مصحح :صادقی اردستانی اهمد قم :دارالکتب.
طبرسی فضلبنهسن ( )13۷2مجمعالبیان فی تفسیر القرآن چاپ سو تهران ناصر خسرو.
طبرسی فضلبنهسن ( 1412ق  13۷0ش) مکار اكخ ق چاپ چهار قم :شریف رضى.
طوسى ابوجعفرمحمدبنهسن ( 138۷ق) المبسوط فی فقه اإلمامیه چاپ سو تهران :المکتبه المرتضویة إلهییاء
اآلثار الجعفریه.
طوسى ابوجعفرمحمدبنهسن ( 1400ق) النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى چاپ دو بیروت :دارالکتاو العربی.
طوسى ابوجعفرمحمدبنهسن (140۷ق) الخ ف قم :دفتر انتشارات اس مى وابسته بیه جامعیه مدرسیین هیوزه
علمیه قم.
طوسى ابوجعفرمحمدبنهسن ( 140۷ق) تهذیب اكهکا (تحقیق خرسیان) محقیق مصیحح :خرسیان هسین
الموسوى چاپ چهار تهران :دارالکتب اإلس میه.

طراحی الگوی اسالمی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی
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هسینى عاملى سیدجوادبنمحمد ( 141۹ق) مفتاح الکرامه فیی شیرح قواعید الع میه (ط ی الحدیثیه) قیم :دفتیر
انتشارات اس مى وابسته به جامعه مدرسین هوزه علمیه قم.
عاملى کرکى محقق ثانى علىبنهسین ( 1414ق) جامع المقاصید فیی شیرح القواعید چیاپ دو قیم :مؤسسیه
(علیهمالس

آلالبیت

).

العروسى الحویزى عبدعلىبنجمعه ( 1415ق) تفسیر نور الثقلین محقق مصحح :رسولى مح تى هاشم چاپ
چهار قم :اسماعیلیان.
کلینى محمدبنیعقووبناسحاق ( 140۷ق) الکافی (ط ی اإلس میه) محقق مصحح :غفارى علىاکبیرب آخونیدى
محمد چاپ چهار تهران :دارالکتب اإلس میه.
نییورى هسییینبیینمحمییدتقى ( 1408ق) مسییتدرکالوسییائل و مسییتنبطالمسییائل محقییق مصییحح :مؤسسییه
(علیهمالس )

آلالبیت

(علیهمالس

قم :مؤسسه آلالبیت

).
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behaviors and attitudes of college students". Journal of the American College Health
Association, 22. P.370-371.
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خالصة المقاالت باللغة العربیه

تخطیط اسلوب إسالمي للتربیة الجنسیة لألطفال مع االتجاه الفقهي
مرتضى الحاجي زاده 
محمد محسني الدهکالتي 
علي أكبر الجهاني 
علي أكبر االيزدي فرد 

التعلیم موثّر للغاية في تنمیة الفرد والمجتمع بحیث يمکن االدعاء بأن قیمة أيّ مدرسة  ،مفهومة من أولئك
المتعلمین في تلك المدرسة .إن ضرورة البحث المنهجي في التربیة الجنسیة هي الشغل الشاغل لمؤلف النص التالي الذي
حقق نموذجًا مناسبًا للتربیة الجنسیة لألطفال من خالل أسلوب تحلیل المحتوى والمنهج الفقهي .يبدأ تحلیل المحتوى
في هذا البحث بدراسة المصادر الفقهیة والتفسیرية لتحديد معاني اآليات واألحاديث علما و يقینا  ،ثم رمّز محتوى
اآليات واألحاديث .األداة المستخدمة في تحلیل الموضوع هي شبکة من المضامین ؛ بمعني ،انه يتم فصل النقاط
المحورية للنص  -عن طريق استخراج الکلمات المتکررة والکلمات الرئیسیة واكتشاف الکلمات التي لها عالقة متداخلة
أو سببیة  -وتشکل الموضوعات األساسیة .تتم بعد ذلك كتابة البیانات ومراجعتها بصبر الكتشاف األفکار األولیة
الكتشاف الرموز ذات الصلة وكیفیة ارتباطها التي يشکل المضامین المنظمة .في ما يلي  ،من خالل تلخیص شبکة
المواضیع المتشابهة والجمع بینها  ،نحقق موضوعات شاملة ومحورية .بعد تحلیل محتوى اآليات والروايات الفقهیة
المتعلقة بالتربیة الجنسیة باستخدام برنامج ""maxqdaوفحص  24موضوعًا أساسیًا و  10مضامین تنظیمیة
وموضوعین شاملین  ،وصلنا إلى االسلوب اإلسالمي للتربیة الجنسیة.
الکلمات الرئیسیة :التربیة الجنسیة؛ تحلیل المحتوى؛ الطفل؛ اسلوب.

 الکاتب المسوول :دكتوراه االختصاصي في الفقه و مباني الحقوق اإلسالمیة  ،جامعة مازندران  ،وباحث في معهد اإلمام صادق (ع)
للعلوم اإلسالمیة  ،الطهران  ،اإليران
 أستاذ مشارك  ،قسم الفقه و مباني الحقوق اإلسالمیة  ،جامعة مازندران  ،البابلسر  ،اإليران.
 أستاذ مساعد  ،قسم الفقه و مباني الحقوق اإلسالمیة  ،جامعة مازندران  ،البابلسر  ،اإليران.
 أستاذ بقسم الفقه و مباني الحقوق اإلسالمیة  ،جامعة مازندران  ،البابلسر  ،اإليران.
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Designing an Islamic Model of Sex Education for
Children Following Jurisprudential Approach
Morteza Hajizadeh 
Mohammad Mohseni Dehkalani 
Ali Akbar Jahani 
Ali Akbar Izadi Fard 
Education is so effective in the development of the individual and society that it can be claimed
that the value of any school is understood from those educated in that school. The necessity of
methodical research in sexual education is the main concern of this research authors, who have
achieved a suitable model for sexual education of children through the method of content analysis
and jurisprudential approach. In this study, content analysis begins with the study of jurisprudential
and interpretive sources to determine the meaning of verses and hadiths, then, the content of verses
and hadiths is coded. The tool used in theme analysis is a network of themes. In other words, the
key points of the text - by extracting the repetitive words, the keywords and discovering the words
that have an overlap or causal relationship are separated and form the basic themes. The data is then
patiently written and reviewed to discover the basic ideas for discovering related codes and how
they relate to the organizing themes. In the following, by summarizing and combining the network
of similar themes, we achieve comprehensive and focal themes. After analyzing the content of
verses and jurisprudential narrations related to sexual education with Maxqda software and
examining 24 basic themes, 10 organizing themes and two comprehensive themes, we have reached
the Islamic model of sexual education.
Keywords: Sexual Education, Content Analysis, Child, Sample.
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