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چکیده
نوشتار پیش رو به موضوع بررسـی اعتبـار سـندی و مفهـوم سـخنان اهـل بیـت

در

تربیت جنسـی کـودک پرداختـه اسـت .نویسـنده قصـد دارد در کنـار بررسـی اعتبـار ایـن
روایات ،توصیههایی را که از روایات به دسـت مـیآیـد ،دسـتهبنـدی کـرده و بـه گونـهای
عملی آنها را بیان نماید .با بررسی اجمالی جوامع حدیثی میتوان روایـات بسـیاری را در
این مورد یافت که نکات بسیار مهمی را در این موضـوع در خـود جـای داده اسـت .ایـن
نکات میتواند راهگشای حرکت والدین و نیز مربیان در امر تربیت جنسـی باشـد .دوری
از آمیزش در نزد کودک ،جدا نمودن بستر کودک ،جلوگیری از تماس بـدنی بـا کـودک،
حفظ کودک از بوسیدن نامحرمان ،جلوگیری از دیدن انـدام او توسـط دیگـران از جملـه
مواردی است که در روایات به عنوان تربیت جنسی کودک میتـوان مشـاهده کـرد .ایـن
مقاله ،در کنار بررسی این موضوع ،به مطالبی در تعریـف تربیـت و گونـههـای تربیـت در
مقطع کودکی پرداخته است.
کلیییدواژهها :تربیــت ،تربیــت جنســی ،اهمیــت تربیــت جنســی ،روایــات تربیتــی اهــل
بیت

.

مقدمه

در اندیشههای غیر دینی و نیز در تفکراتی که فضیلت به عنوان یک امر ستایش شونده مورد توجه
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قرار نگیرد ،به علت نداشتن هنجارهایی عقالیی یا دینـی در مباحـث جنسـی و نیـز عـدم ضـمانت

اجرایی در برخورد با ناهنجاریهای جنسی ،گاه اندیشههایی دیده میشود که بـه تـرویج بـیبنـد و
باری جنسی پرداخته و امر تربیت جنسی را در رها کـردن و آزاد گذاشـتن آن مـیدانـد .از ایـن رو،
امروزه میتوان آسیبهای این نوع تربیت را در زندگی غربیان به وضوح تماشا کرد1.

آنچه در این نوشتار بدان پرداختته شده است ،نگاه اسالم به تربیت جنسی اسـت و بـا بررسـی
روایات اهل بیت

تالش دارد آن را تبیین نماید .اسالم بـه تربیـت جنسـی بسـیار داده اسـت و

علت این توجه آن است که آثار آن در میان اعضای جامعه ،به صورت مستقیم و غیرمسـتقیم ،در
فرایند تربیت مؤمنان موثر است .سعی نویسنده در این نوشتار آن است که نکات تربیت جنسـی را
در بخش تربیت کودک از میان سخنان اهل بیت

جمـعآوری نمـوده و در اختیـار خواننـدگان

این مقاله قرار دهد.

 .1تربیت
 .9 – 9مفهومشناسی واژۀ تربیت

واژه «تربیت» 0از ریشه «ربو» و از باب تفعیل است؛ چرا که کلمات نـاقص ،هنگـامی کـه بـه بـاب
تفعیل برده مـیشـوند ،مصـدر آنهـا بـر وزن تفعلـه مـیشـود؛ ماننـد :تربیـه ،تزکیـه ،تحلیـه و ...
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در ابتدا الزم است به تبیین سه واژۀ تربیت،کودک و تربیت جنسی بدردازیم.

(طباطبایی.)010 :0319 ،
آن گونه که از سخن اهل لغت برمی آید ،در این ریشه به نوعی میتوان معنای زیـادت و رشـد
را یافت و در موارد مختلف استعمال نیز این معنا را بـه همـراه دارد  .عـرب زبانـان بـه تدـه « َر َ
بـوه»
ِ
میگویند؛ چرا که نسبت به سط زمین برآمدهتر است (ابن فارس ،بیتا .)۴۵3 /2 :نفـ زدن را
«ربو» میگویند؛ چرا که به هنگام نف

کشیدن سینه برآمده میشود (همان) و نیز «ربا » را بدین

نام نهادهاند ،از آن روی که بر مال ،افزوده میشود (همان).
خلیل بن احمد فراهیدی (بیتا) ،از لغت شناسان قـرن دوم ،در مـورد معنـای لغـوی ایـن واژه

قایل است که ریشۀ آن به معنای زیادت است؛ به عنوان نمونه وقتی مـیگـوییمَ « :ر َبیا الجیرح و
اْلرض و المال و کل ش ل ْیر لبو َر ْبوا» ،هنگامی است که بدان افزوده شود و بیش از این مطلبـی

را بیان نمیدارد (.)2۵۴ /۵
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راغب اصفهانی (بیتا) ،در کتاب رفردا ،ألفاظ المرآن در معنای این لغت همان سخن العین
را آورده است و در کنار آن به بیان قولی نیز قایل شده است که اصل این کلمه از (ربب) میداند و
یک حرف آن برای تخفیف در لفظ به حرف (ی) تبدیل شده است (1.)3۴1

ل
او در بیان معنای «رب» این گونه آورده استَّ « :
إنشال الشی ِل
الر لب ف اْلصل :التربیة ،و هو
ِّ
حاال فحاال إل حد التمام» (.)33۶

نکتۀ مهم در معنایی که راغب اصفهانی در کتاب خویش آورده اسـت ،تـدریجی بـودن تربیـت
است که امری است قابل توجه و بسیار مهم .ابن منظور (بیتا) نیز این واژگان را به معنای زیاده و
رشد دانسته است (.)31۵ /0۴
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اما جامع سخن را میتوان در کالم عالمه مصطفوی (بیتا) دید .ایشان پ

از بیان گفتارهای

ررباح اللغه ،رعجم رماییس اللغه و لسان العرب ،اصل واحد یا همان گوهر معنایی در ایـن مـاده
را تورم همراه با زیاد شدن دانسته است؛ بدین معنا که شی :در خودش متورم شده و بـدان وسـیله
برای او فضل و زیاده حاصل شده است (2.)3۵ /۴

او قایل است که دیگر معانی لغوی که لغتدانان بـرای ایـن ریشـه بیـان داشـتهانـد ،اصـل آن
نبوده ،بلکه شباهتی به این ریشه دارد و از آثار و لوازم آن است؛ همچون معنای :زیـادت ،فضـل،
نمو ،الطول ،العظم ،الزکا :و ...
در اینجا است که فرق ریشه «ربو» با «ربب» و «ربا» مشخص مـیشـود و آن ،ایـن اسـت کـه
«ربا» به معنای عال و طال است و «ربب» به معنای سوق دادن و جهت دادن او به سـوی کمـال
است (همان).
حاصل سخن ،آن است که آنچه در معنای این ریشه بتوان به عنـوان معنـای لغـوی آن بیـان
نمود ،همان افزودن و رشد و یا تورم دورنی است1.

 .2 – 9تربیت در اصطالح

الزم است که در تعریف تربیت ،دستهبندی صورت گیرد و بین نگـاه اندیشـمندان مسـلمان و غیـر
مسلمان تفکیک قایل شد.
این مطلب بدان دلیل است که نگاه دینـی بـه تربیـت باعـث شـده مبـانی ،روشهـا ،غایـات و
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اهداف تربیت در نزد معتقدین به دین با دیگر گروهها تفاوتهایی قابل توجـه بـه وجـود بیـاورد کـه

ممکن است در نگاه اول مورد توجه قرار نگیرد ،ولی وقتی با دقت بیشتر بدان نگریسته شود ،ایـن
تفاوت بسیار چشمگیر و مورد توجه است.
یکی از مهمترین تفاوتهای قابل ذکر در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه در روشهـای تربیتـی در
ً
اندیشــه غیردینــی ،غالبــا از روشهــای بیرونــی اســتفاده مــیکننــد .منظــور از روشهــای بیرونــی،
روشهایی است که از بیرون بر تربیت شونده تأثیر میگذارند و در این بین به فطرت ـ که ودیعهای
در اندرون انسان است ـ توجهی ندارند؛ به عنوان نمونه باندورا معتقد است که یادگیری بـر اسـاس
تأثیرات فیزیولوژیک و تجربه است .او نقش عامل فطری را در تعلیم و تربیـت قبـول نـدارد (ر.ک:
باندورا.)02 :
اندیشمندان اسالمی معتقدند که اصل تکلیف و نیز عقـل و ارادۀ آدمـی نشـان از آن دارد کـه
پذیری او را از بین ببرد.
هدف از تربیت در نگاه دین عبارت است از :رشـد [الهـی] ،طهـارت ،حیـات طیبـه ،عبـادت،
تقوی ،قرب ،رضوان ،تزکیـه و تهـذیب (بـاقری .)۵3 :03۵۵ ،اصـالح رابطـه انسـان بـا خـودش،
طبیعت ،جامعه ،تاریخ و ( ...دلشـاد تهرانـی .)11 :03۵1،همـین مطالـب را مـیتـوان در اندیشـۀ
دانشمندان مسلمان و یا معتقد به ادیان الهی دید.
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انسان تربیتپذیر است (شریعتمداری )9 :0313 ،و جبر تاریخ و اجتمـاع نمـیتوانـد اصـل تربیـت

استاد مطهری ( )03۵3در تعریف تربیت این گونه بیان میدارد:

تربیت ،عبارت است از پرورش دادن؛ یعنی استعدادهای درونیای را کـه ّ
بـالقوه در یـک
شی :موجود است ،به فعلیت درآوردن و پروردن .و لهـذا تربیـت فقـط در مـورد جانـدارها

یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است و اگر ایـن کلمـه را در مـورد غیرجانـدار بـه کـار
ً
ببریم ،مجازا به کار بردهایم؛ نه این کـه بـه مفهـوم واقعـی ،آن شـی :را پـرورش دادهایـم
(.)111 /00

استاد مصباح نیز در گفت و گویی که در موضوع تربیت دینی با ایشان انجام شده بود ،تربیـت
را این گونه تعریف کردهاند:
تربیت ،فراهم کردن زمینههایی است برای این که اسـتعدادها و نیروهـای یـک موجـود
رشد کند تا بتواند از این نیروهـا بـرای رسـیدن بـه کمـال خـودش بهـرهمنـد شـود (گـروه
نویسندگان.)03 :1133،
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و با این نگاه ،برخی از اندیشمندان تربیت اسالمی را این گونه تعریف کردهاند:
الف) تربیت اسالمی ،یعنی پرورش همه جنبـههـای فکـری و عـاطفی و جسـمی و اجتمـاعی
شخصیت اسالمی و ساماندهی رفتارهای او بر اساس مبانی و دستورهای اسـالمی بـرای تحقـق
هدفهای اسالم در زمینههای گوناگون زندگی (همان).
ب) تربیت اسالمی ،یعنی شناخت خدا به عنوان رب یگانـه انسـان و جهـان و برگزیـدن او بـه
عنوان رب خویش و تندادن به ربوبیت او و تنزدن از ربوبیت غیر (باقری.)۴۴ :03۵۵ ،
ج) تربیت اسالمی ،عبارت است از شکوفایی استعدادهای خدادادی در هر انسان ،به منظـور
ایجاد اعتدال در زندگی و با قصد رسیدن به اهداف و کمال مطلوب مورد نظر خداونـدی (افخمـی
اردکانی.)0۴ :03۵۶ ،
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سخن جامع در تعریف اصطالحی تربیـت در نـزد اندیشـمندان اسـالمی ،بـه فعلیـت رسـاندن
استعدادهای ذاتی است که خدا در انسان به ودیعت نهاده و بـا اسـتفاده از عقـل و نقـل مـیتـوان
آنها را از بالقوه به بالفعل تبدیل و نمایان کرد.
 .3 – 9گونههای تربیت

همان طور که شخصیت انسان دارای جنبهها و نیز ابعاد گوناگونی است ،بـه ناچـار تربیـت او نیـز
ابعاد گوناگونی خواهد داشت .برخی برآناند که مهمتـرین ابعـاد تربیـت انسـانی عبـارت اسـت از:
ابعاد جسمانی ،اخالقی ،اجتماعی و عقلی (همان.)۴2 :
دســته بنــدیهــای دیگــری نیــز در ایــن مــورد وجــود دارد؛ همچــون دســتهبنــدی بــه :تربیــت
اجتماعی ،تربیت سیاسی ،تربیـت دینـی و اقتصـادی (هاشـمی رکاونـدی )۵9 – 21 :031۵ ،و یـا
تقسیم به :پرورش جسمانی ،تربیت عقالنی ،تربیت عواطف ،تربیت ح

زیبایی ،تربیت اخالقـی

و تربیت اجتماعی.
دستهبندی دیگری نیز وجود دارد که تمـامی گونـههـای یادشـده را در زیـر مجموعـۀ «تربیـت
دینی» دانسته و قایل است ،دستهبندیهای دیگر به گونهای است که صبغهای از سکوالریسـم را
میتوان در آن دید (گروه نویسندگان.)022 :03۵۵ ،
به نظر میرسد آنچه درست است و میتواند جامع این نظریات باشد ،این است که هـی کـدام
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از این عناوین را نمیتوان در ذیل عنوان دیگری قرار داد و تنها میتـوان بـین ایـن عنـاوین در امـر

تربیت اولویت قرار داد و این گونه بیان داشت که تربیـت عقالنـی اولویـت بـر تربیـت دینـی دارد و
میتوان برای آن نیز در گزارههای دینی مواردی پیدا کرد .در منابع حـدیثی نیـز ایـن طریـق مـورد
توجه قرار گرفته است.
در یک دستهبندی جامع میتوان گونههای تربیت با توجـه بـه حـوزۀ کـارکردی کـه در زنـدگی
انسان دارند به سه دسته تقسیم کرد:

 )2رابطۀ انسان با خدایی که او را آفریده است.
 )3رابطۀ انسان با دیگران و اجتماعی که در آن حضور دارد.

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

 )0رابطۀ انسان با خود.

با توجـه بـه ایـن دسـتهبنـدی کـه محوریـت آن بـا حـوزۀ کـارکرد تربیـت اسـت ،مـیتـوان زیـر
مجموعههای زیر را برای هر یک بیان کرد:

تربیت جنسی

برای این اصطالح تعاریف متعددی را میتوان یافت که به برخی از آنها اشاره میشود:
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الف) مقصود از تربیت جنسی ،این است که کودک را به گونهای بدرورانیم که هنگامی که بـه
سن بلو رسید ،حالل و حرام را در مسائل جنسی تشخیص دهد و به وظایف زناشویی و همسری
آگاه باشد و از الابالیگری بدرهیزد و راه و رسم عفت اسـالمی ،خلـق و خـوی او باشـد و در وادی
شهوت ،سرگردان نشود (بهشتی.)2۴ :0392 ،
ب) تربیت جنسی ،این است که زمینهها و عواملی که مربوط به مسائل جنسی است ،طـوری
فراهم شود که استعدادهای شخصی در جهت به کمال اختیاری فـرد ،شـکوفا شـود و او را بـرای
رسیدن به کمال مطلوب ،یاری نماید (ثابت.)20 :03۵۵ ،
ج) فرد در دورههای رشد کودکی ،نوجوانی و جوانی ،به گونهای پرورده شود و آموزش ببیند که
با جنسیت خود آشنا گردد و آن را بدذیرد؛ قدردان وجود خویش باشد و بـه آن افتخـار کنـد؛ نقـش
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

مذکر یا مؤنث بودن از لحاظ اجتماعی را یاد بگیرد؛ احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسی
مربوط به خود و روابط بـا همجـن

و جـن

مخـالف را فـرا گیـرد؛ آمـادگی روانـی بـرای ازدواج و

تشکیل خانواده را پیدا کند؛ با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسر آشـنا گـردد و در
سایه آن ،به آرامش برسد؛ به گونهای که عواطف و فعالیتهای جنسی خـویش را در جهـت قـرب
الی الله و جلب و خشنودی خداوند به کار گیرد (فقیهی.)03۵1 ،
از میان سه تعریف یاد شده ،تعریف دوم به گونهای علمی به تعریـف تربیـت جنسـی و تعریـف
اول و سوم به بیان مصادیق تربیت جنسی پرداخته است.
 .3کودک

برای کودک تعاریف زیر بیان شده است:
الف) حد فاصل میان نوزادی و نوجوانی را عرف عام دورۀ کودکی مـیگویـد .علمـای حقـوق،
ذیل کلمه صغیر میگویند:
پسر و دختری که به بلو شرعی نرسیده ،از محجورین است .به مح

رسیدن به بلـو

حجر او محو میشود؛ بدون این که احتیاج به صدور حکم از سـوی حـاکم شـرع باشـد.
اگر پیش از بلو به حدی رسد که دارای تمیز باشد ،او را صغیر ممیز گوینـد (لنگـرودی،
.)0110 /1 :1131
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انسان کم ِسنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده
کودک در فرهنگهای لغت عربی به معنای ِ

است .واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به کار میرود.

در عربی ،واژههای «طفل» (جوهری031۶ ،؛ ابن منظور ،بیتـا :ذیـل «طفـل») و «صـغیر»
(جــوهری0۴11 ،ق :ذیــل «صــغر»؛ فیروزآبــادی0۴02 ،ق0990 /م :ذیــل «صــغر»؛ َزبیــدی،
0۴0۴ق099۴ /م :ذیل «صغر») مترادف «کودک» ،واژه «رضیع» به معنـای «شـیرخوار» (خلیـل
بن احمد0۴19 ،ق :ذیل «رضع»؛ ابن منظور ،بیتـا :ذیـل «رضـع») ،و واژه « ّ
صـبی» نیـز گـاه بـه
معنای «کودک» (خلیل بن احمد0۴19 ،ق :ذیل «صبو»؛ طریحی :03۶2 ،ذیـل «صـبو») و گـاه
به معنای «شیرخوار» است (ابن منظور ،بیتا :ذیل «صبا»؛ فیروزآبادی0۴02 ،ق0990 /م :ذیـل

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

«صبو»).
در نظامهای حقوقی گوناگون ،کـودک بـا معیارهـای متفـاوتی تعریـف شـده اسـت .در بیشـتر
جدید حقوقی ،تعریف کودک ناظر بر سن انسـان اسـت و سـن ،تنهـا عامـل تمـایز دوره
نظامهای ِ
کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسالمی ،پایان کودکی ،ناظر بر بلو فرد است که
مراد از آن ،آغاز مرحلهای از زندگی است که از یکسو ،با پدیدآمدن برخی دگرگونیهای جسـمی،
از جملــه شــکوفایی غریــزه جنســی ،آمــادگی توالــد و تناســل بــه وجــود میآیــد و از ســوی دیگــر،
قوای عقلی ،ادراکی و روانی رشد مییابد .بالغ شدن ،معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است
َ
و سن فقط یکی از امارههای بلو است (امامی 03۶۵ ،ـ  2۴۴ /۵ :0310ـ .)2۴۵
آنچــه در ایــن پــژوهش بــه عنــوان دوران کــودکی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،ســنین بعــد از
شیرخوارگی تا انتهای هفت سالگی است ،یعنی پایان دوره کودکی اول.
 .9 – 3اهداف تربیت جنسی کودک

اهداف تربیت جنسی کودک ،چیزی جدای از اهداف گونههای دیگر تربیتی نیست و غایتی که در
این تربیت ،مربـی بـه دنبـال آن اسـت ،اعتـدال بخشـی بـه رفتارهـای جنسـی و بـه طـور خـاص
در کــودکی جلــوگیری از تحریــک شــدن انــدامهــای جنســی در ایــن ســن هســت کــه تبعــات آن
در دورانهای دیگر به خصوص نوجـوانی و جـوانی موجـب آسـیبهـای رفتـاری بسـیار خطرنـاک
میشود.
 .9 – 9 – 3روایات اهل بیت

روایاتی که از اهل بیت در این مورد رسیده است ،به دو دسته است و برخی توصیههایی اسـت کـه
به والدین و اطرافیان کودک در تربیت جنسی فرزنـد برمـی گـردد و دسـتهای دیگـر ،توصـیههـای

84

تربیتی برای خود شخص در دوران کودکی است که باز باید والـدین ایـن مـوارد را بـه گونـهای ،بـه
فرزند خویش تذکر داده و او را در انجام و به خاطر سدردن این دست از اعمال یاری دهند.
 9 – 9 – 3ـ  .9توصیه به والدین و اطرافیان کودک

در این میان سه عنوان روایات وجود دارد .این سه عنوان عبارتاند از:
الف .دوری از آمیزش در نزد کودک

دوری از آمیزش ،یک از مهمترین مواردی است که عدم توجه به آن نتیجهای را در زندگی کودک
میآفریند که ممکـن اسـت تـا آخـر عمـر ،آسـیبهـای آن و گنـاهی کـه حاصـل ایـن امـر اسـت،
گریبانگیر فرزند شود .در این مورد میتوان به روایات زیر اشاره کرد:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

امام صادق

این گونه نقل میفرماید:

در روایتی از پیامبر اکرم

سوگند به کسی که جانم در دسـت اوسـت اگـر کسـی بـا همسـرش درآمیـزد و در اتـاق
کودکی بیدار باشد که آنان را ببیند و سخن گفتن و صدای نف

ایشان را بشـنود ،هرگـز

رستگار نمیشود .اگر پسر باشد ،مردی زناکـار و اگـر دختـر باشـد ،زنـی زناکـار مـیشـود
(کلینی1221 ،ق.)0 /122 /1 :

4

اگر چه این حدیث و برخی دیگر از احادیثی که در ایـن بـاب مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت،
دارای سندهای ضعیف است ،اما اگر قایل به وثاقت صدوری باشیم ،مؤیدات و قـراین بسـیاری را
میتواند در این مورد مالحظه کرد؛ 1جدای از این که میتوان از قاعـده تسـاهل و تسـام در ادلـه
سنن بهره برد .این حدیث از لحاظ محتوایی به آثار وضعی عـدم توجـه در مسـائل زناشـویی اشـاره
دارد که اولین آثار این عدم توجه گریبانگیر فرزند ایشان میشود.
ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است این آثـار بـر کـودکی کـه چیـزی را
متوجه نمیشود و هنوز آموختن این مسائل برای او امکان ندارد ،مترتب شود.
کوتاه سخنی که میتوان اینجا بیان داشت ،این است که گاه تربیت به طور ناآگاهانـه اسـت و
به طوری در ضمیر ناهوشیار انسان آثار خود را میگذارد و کودکی که در اتـاقی کـه در آن آمیـزش
میشود ،حضور دارد ،میتواند این هیجانات را درک کند و این هیجانات جنسی زمینهساز ارتکاب
گناهان جنسی شود.
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روایتی دیگر امام صادق

در کتاب الکافا در این موضوع نقل شده است:

ل ِّ َ
َ َ
الر لج لل ْام َر َأ َت له َو َال َجار َیت له َو ف ْال َبیَ َصب َفإ َّن َذلک م َّ
یجام ل َّ
الزنی
ییورُ
ا
م
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ال ِ
ِ
ِ
3
(کلینی1221 ،ق1 /122 /1 :؛ طوسی1221 ،ق.)01 /212 /1 :

برخی از بزرگان در شرح این روایت گفتهاند که منظور از صبی در اینجا کودک ممیـز اسـت 1و
منظور از کودک ممیز کودکی است که میتواند بین خوبیها و بـدیهـا تفـاوت قایـل شـود و آن را
درک کند (امام خمینی ،بیتا :م .)۵1
ب .جدا نمودن بستر در دوران کودکی

در این بخش روایاتی برای سنین مختلفی بیان شده است؛ 12ولی آنچه مربـوط بـه دوران کـودکی
است ،روایتی اسـت کـه از پیـامبر اسـالم

در کتـاب عامـه بیـان شـده اسـت و در آن سـفارش

120 /301 /0؛ دارقطنی0۴01 ،ق.)0 /231 /0 /
با مقایسه این روایت با روایتهای دیگر ـ که سنین ده سالگی را مطرح کرده است ـ مـیتـوان
این نکته را بیان داشت که سن جدا نمودن بسترهای کودکان میتواند یک بازۀ زمانی بین هفت تا
ده سالگی داشته باشد و بهترین زمان شروع برای این عمل تربیتی از سن هفـت سـالگی اسـت و
قبل از آن نیاز نیست و والدینی که این عمل را انجام ندادهاند ،باید تا سن ده سالگی تدبیری برای
این امر بیندیشند.

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

میکنند که بستر کودکان باید از سن هفت سالگی از دیگران جدا شود (حـاکم نیشـابوری ،بیتـا:

الزم به تذکر است روایتی که به سن هفت سالگی اشاره دارد ،در کتابهای عامه آمده است و
در کتابهای حدیثی شیعه ،نقل نشده است .دومین نکته قابل تذکر تعابیری اسـت کـه در روایـت
هفت ساله آمده است و جدایی «فراش» کودک از دیگران را مطرح ساخته است و در روایات دیگر
ـ که سن ده سالگی را بیان میدارد – از واژه «مضاجع» استفاده شده است.
در روایتی دیگر ـ که در کتاب رن الیحیره الفمیه ( )۴۵1۵ /۴3۶ /3آمده ـ زمان جدا نمودن
بستر را از سن شش سالگی بیان نموده است؛ ولـی ایـن حـدیث ،حـدیث موقـوف بـوده کـه باعـث
ضعف آن شده است و دلیلی برای جبران ضعف این سند بیان نشده است.
ج .جلوگیری از تماس بدنی با کودک

جلوگیری از تماس بدنی با کودک از مسائلی است که به والدین برمی گردد و بسـیار اهمیـت دارد.
در روایتی از امام علی

مادر از تماس بدنی با دختر شش سالهاش نهی شده است:
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َ ل ْ َ ٌ َ ِّ َ
َّ
َ ََ ْ
َ ل ْ َ َ
الزنیا (صـدوق0۴03 ،ق/3 :
لم َباش َرة ال َم ْرأة ْابن َت َها ِإذا َبلغَ ِسَ ِس ِنین شیوبة ِمین

.)۴۵1۵ /۴3۶

از روایت این گونه میتوان برداشت کرد که از سن شش سالگی است که کودک نسبت به بدن
خود حساس شده و ممکن است تماس بدنی موجب تحریک بدنی او شـود .از ایـن رو ،الزم اسـت
برای جلوگیری از انحرافات جنسی فرزند ،از سن شش سالگی برخی از کارهایی که مستلزم ارتباط
بدنی است ،همچون اسـتحمام فرزنـد ،دوری شـود و فرزنـد را بـه گونـهای از سـنین پـنج سـالگی
آموزش داد که در سن شش سالگی خودش بتواند استحمام کند.
نکتهای که باید در مورد واژه «زنا» بیان داشت ،این است که گاهی این واژه معنای عامی دارد
و شامل هر گناه جنسی میشود .با این نگاه ،امام

این تماس بدنی را گناه جنسی میدانند.

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

 9 – 9 – 3ـ  .2توصیه به فرزند در رعایت مسائل

شاید برخی از این دسته عناوین به دسته روایات گذشته مربوط بشود ،ولی آنچه کـه باعـث شـد در
این دستهبندی قرار بگیرد ،این است که کودک در برخی از سنین کودکی مـیتوانـد درک کنـد کـه
بدن او حریم او است و باید از آن مراقبت کند .عنـاوین روایـاتی کـه در ایـن بخـش قـرار مـیگیـرد
عبارتاند از:
الف .حفظ خود از بوسیدن افراد نامحرم

بوسیدن دختران از شش سالگی و پسران از هفت سالگی توسط نامحرمان ،در روایتهایـی ،منـع
شده است .آنچه در این میان الزم است انجام شود ،تربیت کودک بـرای ایـن امـر اسـت کـه بایـد
نسبت به بدن خودش احساس مالکیت کنـد؛ بـه گونـهای کـه الزم نباشـد خـانواده ،دیگـران را از
بوسیدن او منع کنند .این امر الزمه تربیت کودک و توجه او به مالکیت بدن خود اسـت؛ مـالکیتی
که او باید در تربیت جنسی با کمک دیگران بدان برسد.
امام صادق
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میفرماید:

َ ََ ْ
َ ََ َ ل ْل َ
ْل َ َ َ ل ْ ََ َ
ل َّ
َ
ین فال یق ِّبل َها الغال لم َو الغال لم ال یق ِّبیل ال َم ْیرأة ِإذا َجیاز
ِإذا َبلغ َِ ال َج ِار یة ِسَ ِس ِن
َس ْب َ سن َ
ین؛
ِِ
چون دختر شش ساله شد ،او را نبوس و پسر چون سنش از هفت سالگی گذشـت ،زنـی
او را نبوسد (همان.)2112 /211 /1 :

 ،نقل میکند کـه امـام کـاظم

علی بن عقبه ،یکی از یاران اهل بیت

ابراهیم ،فرماندار مکه و همسر فاطمه دختر امام صـادق

نـزد محمـد بـن

بـود .محمـد بـن ابـراهیم ،دختـری

داشت که لباس [زیبا] بر او میپوشاندند و نزد مردان مـیآمـد و مـردان ،او را گرفتـه و بـه آغـوش
میکشیدند .هنگامی که به امام کاظم

رسید ،ایشان ،در حالی که دستان خود را کشیده بـود،

او را [از این که به آغوشش درآید] نگه داشت و فرمود« :وقتی دختر به شش سالگی رسید ،جـایز
نیست مردی که محرم او نیست ،او را ببوسد» (طوسی0۴11 ،ق0۵۴۶ /۴۶0 /1 :؛ حـر عـاملی،
0۴0۴ق.)۶ /011 /0۴ :
در مورد پوشاندن موی دختر هم روایاتی وجود دارد که سن سرپوشاندن او را واجب شدن نماز
دانسته است (کلینی0۴11 ،ق.)2 /۵33 /۵ :

11

در برخی موارد دیده شده است که خانوادهها به راحتی اقدام به عک

گرفتن برهنه از فرزنـد خـود

در نوزادی میکنند .این امر ،کاری ناپسند اسـت و در روایـات از نگـاه کـردن بـه شـرمگاه و انـدام
جنسی فرزند نهی شده است .در این دست از روایات سن خاصی بیان نشـده و بـه صـورت مطلـق
گفته شده است که میتواند نشان از این باشد که در هر سنی این امر ،امر ناپسندی است.
در روایتی از امام صادق

به نقل از پیامبر اسالم

این گونه نقل شده است که فرمود:

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

ب .جلوگیری از دیدن اندام جنسی

برای والدین شایسته نیست که به شرمگاه فرزند خود نگاه کنند و برای فرزنـد روا نیسـت
که به شرمگاه پدر ،نگاه کند (همان.)14 /121 /4 :

10

این روایت در باره استحمام کردن فرزند بیان شده است که به طریـق اولویـت مـیتوانـد دیگـر
موارد را از این طریق اثبات کند .پیامبر

در ادامۀ روایت ،بیننده و دیده شده را مـورد لعـن خـود

قرار میدهند.
در کتــاب الیسییتیر علییا الرییحیحین 11بــه نقــل از محمــد بــن بیــار آمــده اســت کــه
در خردسالی ،مرا خدمت پیامبر

بردند .پـاره لباسـی بـر تـنم بـود و عـورتم آشـکار شـد .ایشـان

فرمودند:
حریم عورتش را بدوشانید؛ که حرمت عورت کـودک ،هماننـد حرمـت عـورت بزرگسـال
است و خداوند ،به آشکار کنندۀ عورت نگاه نمیکند (حاکم نیشابوری ،بیتـا/2۵۵ /3 :
.)۵009
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ج .اجازه گرفتن برای ورود به اتاق پدر و مادر

یکی از مواردی که اسالم بسیار بدان توجه داده است ،حفـظ حـریمهـای خصوصـی خـانواده ،بـه
خصوص والدین است که خود به گونهای تربیت جنسی فرزند محسوب میشود .در تربیت جنسی
به فرزند آموخته میشود که هر شخصی برای خود حریم خاصی دارد و باید ایـن حـریم در تمـامی
دورانهای زندگی انسان مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که هر شـخص ممکـن اسـت در وضـعیتی از
پوشش باشد که دیدن آن وضعیت برای دیگران پسندیده نباشد؛ به خصوص حفـظ ایـن حـریم در
مورد پدر و مادر بسیار سفارش شده است.
قرآن کریم به مؤمنان میآموزد که زیردستان شما ،حتی آنان که به سن بلو نرسیدهانـد ،بایـد
در سه هنگام از شما اجازه بگیرند:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

ْ َ ْ ْ ل ل َّ َ َ َ َ ْ َ ل
َ َ َّ َ َ ل
یمان لک ْم َو َّال َ
ذین َل ْم ْیب لل لغیوا ْال لح لل َ
یم
آمنوا ِلیستأ ِذنکم الذین ملکَ أ
یا أیها الذین
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ل
َ
ل
ْ َ
ْ ْ َ
هیرة َو م ْ
َ ْ َ
َ
َ
ْ ل ْ َ َ َ َّ
ین
ات ِمن قب ِل ص ِ
الة الفج ِر و حین تضوون ِثیابکم ِمن الظ ِ ِ
ِمنکم ثالُ مر ٍ
َ لْ َ َ ََ ل
َ ل
ییک ْم َو ال َع َلییه ْم لج ٌ
َب ْود َصالة ْالو َ ل َ ْ
نیاح َب ْویده َّن
رات لکم لییس عل
ِ ِ ِ
ِ
شال ثالُ عو ٍ
ِ
َّ
َّ
َ
َ
ل
ل
َ
ل
ل
ل
َ
َ
َ
َ
َ
ل
ل
ْ
ْ
َ
َ
َ
ل
یم اآْییات و اللیه ع ٌ
َط َّوافون علیک ْم بوضک ْم عل بوض کذلک َیبین الله لک ل
لییم
ِ
ِْ
ٍ
َ َ َ َ ْ َْ ل
یذین مینْ
اس َیتأ َذ َن َّال َ
فال م ْن لک لم ْال لح لل َم َف ْل ْیس َیت ْأذ لنوا َک َمیا ْ
َ ٌ
ِ
حکیم *و ِإذا بلغ اْلط ِ
ِ
َ َّ
لیم َح ٌ
الل له َع ٌ
َق ْبله ْم َک َ َ ل َّ ل َ ل ْ
کیم (نور 13 :ـ .)11
آیات ِه و
ِ
ذلک یبین الله لکم ِ
ِِ

این سه هنگام عبارتاند از:
 .0پیش از نماز بامداد،
 .2هنگامی که [در نیم روز] لباس خود را از تن برمی گیرید،
 .3پ از نماز شامگاه.
ایــن آیــه بــرای نشــان دادن ایــن حــریم خصوصــی اســت و خــدای متعــال بــرای تربیــت
جنسی انسان این آیات را نازل نموده است.
در کتابهای حدیثی نیز این دست از روایات را میتوان دید؛ به عنوان نمونه ،امام صادق فرمود:
کسانی که مملوک شما هستند و کسانی که بالغ نشدهانـد ،بایـد در سـه هنگـام ،از شـما
اجازه بگیرند؛ همان گونه که خداوند به شما امر کرده است و کسی که بـالغ شـد ،بـدون
اجازه ،نه بر مادرش ،نه بر خواهرش ،نه بر خالهاش ،و نـه بـر دیگـران وارد نشـود .اجـازه
[ورود] ندهید ،تا [برای اطالع دادن ورودش] سالم کند (کلینـی0۴11 ،ق/۵29 /۵ :
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.)0

12

جمعبندی

آنچه از سخنان اهل بیت

به دست میآید ،آن ست که این گونۀ تربیتی همچـون گونـههـای

دیگر تربیتی در اسالم بسیار مورد توجه است؛ به گونهای که عدم توجه آسیبهای رفتاری را برای
کودک به همراه خواهد داشت .این آسیبها دورانهای دیگر زنـدگی انسـان همچـون نوجـوانی و
جوانی را در برمی گیرد .بدین خاطر ،روایتهای بسیاری در این مورد به چشم میخورد.
روایات تربیت جنسی به دو دسته تقسیم شد:
اول) روایاتی که مواردی را به والدین و اطرافیان کـودک توصـیه مـیکنـد کـه مـوارد زیـر را در
برمیگیرد:
 .0دوری از آمیزش در نزد کودک،
 .3جلوگیری از تماس بدنی با کودک.
دوم) روایاتی که توصیههایی را به طور اشارهای به کودکان دارد تا ایشان مفهوم مالکیت بـدن
را درک کرده و از حریم آن دفاع کنند .این موارد عبارتاند از:
 .0حفظ خود از بوسیدن افراد نامحرم،
 .2جلوگیری از دیدن اندام جنسی،

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

 .2جدا نمودن بستر در دوران کودکی،

 .3اجازه گرفتن برای ورود به اتاق پدر و مادر.
آنچه به عنوان پیشنهاد در این زمینه میتوان بـه پژوهشگـران در عرصـه تربیـت داشـت ،آن
است که تربیت جنسی باید به عنوان یک گونۀ تربیتـی و خـاص مـورد توجـه و نیـز پـژوهشهـای
بسیاری قرار بگیرد؛ چرا که این گونۀ تربیتی بر روی گونههای دیگر گاه تـأثیر مسـتقیم و گـاه غیـر
مستقیم دارد.
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پی نوشت ها:
.1به عنوان نمونه ،یکی از این موارد به وجود آمدن مادرانی در سن نـه تـا ده سـاله هسـت کـه جامعـه
غربی را به یک بیداری کشیده است که باید به این گونۀ تربیتی بیشتر توجه کند.
2. Training.

َ .1ر َبا :إذا زاد و عال.
ّ .2أن اخصل الواحد فی هذه ّ
ّ
یتحصل
المادا :هو االنتفاخ مع زیادا بمعنی أن ینتفخ شی :فی ذاته ثم
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

له فضل و زیادا.
 .1برخی بر آن هستند که «ربب» اشتقاق یافته از «ربو» و برخی بالعک

آن را قایل هستند؛ولی آنچه

به نظر میرسد ،تفاوت اساسی ایـن دو مـاده و نیـز کـاربرد آن دو اسـت کـه ایـن گمانـه زنـی را ارتقـا
میدهد که این دو از هم جدا و دارای معنای مستقل هستند و هی کدام از دیگری به ودیعه گرفتـه
نشده است.
َ
َ
َ
َ َ
ْ
َ .4ع ِل ُّی ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َیمَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ال ُح َس ْی ِن ْب ِن َز ْیدَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ْن أ ِبی َع ْب ِد الل ِـه قـال:
ُ
َ َ
ْ
َ ََ ً َ
َ ٌ
َْ
ََ
قال َر ُسول الل ِه َ :و ال ِذی نف ِسی ِب َی ِد ِه ل ْو أن َر ُجال غ ِش َی ْام َرأت ُه َو ِفی ال َب ْی ِت َص ِب ٌّی ُم ْست ْی ِقظ َی َر ُاه َما
َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ً َ َ ُ َ ً َ َ ً َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ً َ َ
کان َعل ُّی ْب ُ
ـن
و یسمع کالمهما و نفسهما ما أفل أبدا ِإذا کان غالما کان ز ِانیا أو ج ِاریة کانت ز ِانیة ،و
ِ
ْ
ُّ ُ َ ْ
َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َْ َ
الست َور َو أخ َر َج الخـد َم .در منـابع دیگـر نیـز
اب َو أ ْرخی
ال ُح َس ْی ِن ِإذا أراد أن یغشی أهله أغلق الب
این روایت آمده است ،ولی بخشی که به سیره امام سـجاد برمیگـردد ،بیـان نشـده اسـت (حـر
عاملی0۴0۴ ،ق.)2۵223 /033 /21 :
بحث سندی :در باره ایـن حـدیث آن گونـه کـه از قاعـده سـند تـابع اخـص رجـال اسـت ،اسـتفاده
مــیشــود ،ایــن اســت کــه روایــت مــذکور دارای ضــعف ســندی اســت و آن هــم بــه علــت وجــود
شخصیتهایی در سلسله سند حدیث است که در کتابهای رجالی سخنی از ایشان به میان نیامده
است (مجهول) و یا اگر سخنی گفته شده است ،در باره شخصیت رجالی و اعتبار ایشان حرفـی زده
نشده است (مهمل) .در سند این روایت اسحاق بن ابراهیم جعفی شخصی است که در کتـابهـای
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رجالی مهمل است و حتی با نام بردن از او ،سخنی در باره وثاقت و یا ضـعف او بیـان نشـده اسـت و

ابن راشد و نیز پدر او اشخاص مجهول در سلسله سند هستند؛ اما بقیه رجال این سند دارای وثاقت
هستند .در این مورد میتوان با تساهل نسبت به سند آن گذشت و یا با قراین و روایتهای دیگری ـ
که در این باب و موضوع است ـ ضعف این سند را جبران کرد؛ چرا که این سـخن در زمـان معصـوم
نیز به حد شهرت رسیده است.
 .1از جمله مؤیدات و قراین آن میتوان به نقل این احادیث در کتابهای اربعه حدیثی شیعه همچون

به مانند سند قبلی است.
 .1قال السید فـی شیرح النیافع :هـل یخـتص الحکـم بـالممیز أو یتنـاول الجمیـع؟ وجهـان ،و جـزم
المحقق الشیخ علی باخول ،و ال بأس به (شرح المختصر النافع لصاحب المدارک مخطوط).
 .12روایاتی که در این بخش میتوان بیان کرد ،عبارتاند از:
َ
َ َ َ َ َُ ُ
َ
ُ
الف) َو َر َوی َع ْبد الل ِه ْب ُن َم ْی ُمونَ ،ع ْن َج ْعف ِر ْب ِن ُم َحمدَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ْن َآبا ِئ ِه قال :قال رسول الل ِـه
ْ
َْ َ
َُُ ُ َْ َ ُ ْ
ُ َ
َ
ُّ َ
ُّ َ
ُّ َ
ـاج ِع ِل َعش ِـر
(ص) :الص ِبی و الص ِـبی و الص ِـبی و الص ِـبیة و الص ِـبیة و الص ِـبیةیفرق بیـنهم ِفـی المض ِ
ِس ِنین؛ بسترهای پسر و پسر ،پسر و دختر ،و دختر و دختر را از ده سالگی از هم جدا کنید (صـدوق،
0۴0۴ق ۴3۶ /3 :ـ .)۴31
َ
َ
ْ
َ
َ
ب) عد ٌا م ْن َأ ْص َحاب َناَ ،ع ْن أ ْح َمد ْبن ُم َحمدَ ،ع ْن أبی ُم َحمـد ال َمـدائن ِّیَ ،ع ْ
ـی ْبـن َحبیـب َ
ـن َعل ِّ
ـاع
ی
ب
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َْ ِ َ ْ َ
ْ َ َ ِّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ِ َ ََ ُ
َ
َ
ْ
الهر ِوی قال :حدث ِنی ِعیسی بن زید ،عن أ ِبی عب ِد الل ِه قال :قال أ ِمیر المـؤ ِم ِنین ـ صـلوات الل ِـه
َ َ
َ
ْ
َْ َ
ْ َ َُ ُ ََْ ُ ْ
ََْ
ُّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
َ ُ
ـاج ِع ِل َعشـر َو َی ْحـت ِل ُم ِخ ْر َب َـع
علی ِه ـ  :یث ِغر الص ِبی ِلسبع و یؤمر ِبالصال ِا ِل ِتسع و یفرق بینهم ِفـی المض ِ
َع ْش َر َا َو َی ْن َتهی ُط ُول ُه إل ْح َدی َو ع ْشر َین َس َن ًة َو َی ْن َتهی َع ْق ُل ُه ل َث َمان َو ع ْشر َین إال الت َ
ـار َب؛ کـودک در
ج
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هفــت ســالگی دنــدانهــایــش میریــزد ،و در نــه ســالگی بــه نمــاز وادار مــیگــردد و در ده ســالگی

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

الکافا و ضهذیب االثکام و نیز کثرت نقل با مضامین واحد اشاره کرد.
َ ْ َ
َ
َ .3عل ِّی ْبن إ ْب َراه َیمَ ،ع ْن َأبیه َعن ْال َقاسم ْبن ُم َحمـد ْال َج ْـو َهر ِّیَ ،ع ْ
ـن إ ْس َـحاق ْ
ـن ِإ ْب َـر ِاه َیم ،عـن أ ِبـی
ب
َ ِ ِ َِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
أ ُّی َ
َ
وبَ ،ع ْن أ ِبی ر ِاشد ،عن أ ِب ِیه قال :س ِمعت.
بحث سندی :این حدیث نیز به مانند حدیث قبلی دارای این ضعف سندی است و سند این روایـت

بسترهایشان جدا میشود ،و در چهارده سالگی محتلم میشود و رشد قدی او در  20سالگی و رشـد
عقلی او در  2۵سالگی به اتمام میرسد ،مگر با به دست آوردن تجربـه (کلینـی0۴11 ،ق/۶9 /1 :
۵؛ طوسی0۴11 ،ق /0۵3 /9 :ح.)13۵
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ٌ َ
َ
َ
ْ َْ
ج) َع ِل ُّی ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َیمَ ،ع ْن أ ِب ِیه َو ِعدا ِم ْن أ ْص َح ِاب َناَ ،ع ْن َس ْه ِل ْب ِن ِز َیادَ ،ع ْن َج ْعف ِر ْب ِن ُم َحمـد اخش َـع ِر ِّی،
َ
ْ
َْ َ
َ َُ
َعن ْابن ْال َقداحَ ،ع ْن أبی َع ْبد الله َق َالُ :ی َفر ُق َب ْی َن ْالغ ْل َمان َو ِّالن َ
ـاج ِع ِإذا َبلغـوا َعش َـر
ض
م
ال
ی
ف
ا:
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِس ِنین؛ پسران وقتـی بـه ده سـالگی رسـیدند ،بسترهاشـان را از زنـان ،جـدا مـیشـود (الکـافی ج،۶
ص ،۴1ح .)۶
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ .11م َحم ُد ْب ُن إ ْس َماعیلَ ،عن الفضل ْبن شاذ َان َو أ ُبو َعل ٍّی اخش َعر ُّیَ ،ع ْن ُم َحمد ْبن َع ْبد ال َجبـارَ ،ع ْ
ـن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ ِ
ِ
َعـن ْال َجار َیـة التـی َلـمْ
َص ْف َو َان ْبن َی ْح َییَ ،ع ْن َع ْبد الر ْح َمن ْبن ْال َحجاج َق َالَ :س َأ ْل ُت أ َبا إ ْب َـراهیمَ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُت ْدرک َم َتی َی ْن َبغی َل َها َأ ْن ُت َغ ِّط َی َر ْأ َس َها مم ْن َل ْی َ َب ْی َن َهـا َو َب ْی َن ُـه َم ْح َـر ٌم َو َم َتـی َیج ُ
ـب َع َل ْی َهـا َأ ْن ُت َق ِّنـعَ
ِ
ِ
ِ
ِْ
َ َ َ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ
َ
َ
َ
َرأ َسها ِللصال ِا ،قال :ال تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصالا.
ْ
َ
َ َ
 .10ال ُح َس ْی ُن ْب ُن ُم َحمدَ ،ع ْن ُم َعلی ْب ِن ُم َحمدَ ،ع ْن أ ْح َمد ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْب ِد الل ِهَ ،ع ْن ُم َحم ِد ْب ِن َج ْعفر،
َع ْن َب ْع ر َجالهَ ،ع ْن َأبی َع ْبد الله َق َالَ :ق َال َر ُس ُول الله(ص)َ :ال َی ْد ُخل الر ُج ُل َم َع ْابنـه ْال َحم َ
ـام
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ َ
َ
َف َی ْن ُظ َر إ َلی َع ْو َرِت ِهَ ،و َق َالَ :ل ْی َ ِل ْل َو ِال َد ْین أ ْن َی ْن ُظ َرا إ َلی َع ْو َرا ْال َو َل ِـد َو َل ْـی َ ِل ْل َو َل ِـد أ ْن َی ْن ُظ َـر إ َلـی َع ْـور ِاَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْال َوالدَ ،و َق َالَ :ل َع َن َر ُس ُول الله الناظ َر َو ْال َم ْن ُظ َور إ َل ْیه فی ْال َحمام ب َال م ْئزرَ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
تحلیل سندی :این روایت به علت وجود واژه «عن بعـ رجالـه» مرسـل شـده و سـند آن ضـعیف
میشود.
الر َ
یر علا َ
الی ْس َت َ
ُ .11
حیحین یکی از آثار مهم حاکم نیشابوری و از مهمترین منابع احادیث اسـت
کــه مــورد قبــول اکثریــت مســلمانان اســت .موضــوع آن ،احادیــث صــحی الســندی اســت کــه بــه
عنوان مستدرک و تکمله بر دو کتاب صحی البخار و صحی رسیلم جمـعآوری شدهاسـت .ایـن
ٔ
اثر به زبان عربی است .نویسنده در پیش گفتار کتاب در ٔ
انگیزه نوشتن این اثر نوشتهاست:
باره
«جماعتی از بزرگان حدیث این دیـار از مـن تقاضـا کردنـد کـه کتـابی از احادیـث صـحی  ،بـر طبـق
اسنادی که بخاری و مسلم بدان احتجاج کردهاند ،جمعآوری کنم؛ چرا که عذری برای عدم تـدوین
روایاتی که مشکلی ندارد وجود ندارد و آن دو نفر هم ادعایی در این جهت (جمع آوری همـه روایـات

صحی ) نکردهاند».
کتــاب مســتدرک شــامل  ۵۵۶۴حــدیث اســت کــه در  ۵0کتــاب و در موضــوعاتی کــه بیشــتر فقهــی
هســتند ،جمــعآوری شدهاســت .تعــداد موضــوعات کتــاب  3۶۴1عنــوان اســت .ایــن احادیــث بــا
31

کتــاب االیمــان ،کتــاب العلــم ،کتــاب الطهــارا ،کتــاب الصــالا وکتــاب الجمعــة شــروع شــده و بــا
کتاب الطب ،کتاب الرقی و التمائم ،کتاب الفتن و المالحم و کتاب االهوال پایان میپذیرنـد .یکـی

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)

از ویژگیهای این کتاب ،آوردن مجموعهای کامل از احادیثی اسـت کـه در فضـیلت علـی بـن ابـی
ً
طالب و اهل بیت اوست که تقریبا  2۶1حدیث را شامل میشود.
 .12عد ٌا م ْن َأ ْص َحاب َناَ ،ع ْن َأ ْح َم َد ْبن َأبی َع ْبد اللهَ ،ع ْن َأبیه َو ُم َحم ُد ْب ُن َی ْح َییَ ،ع ْن َأ ْح َم َـد ْ
ـن ُم َحم ِـد
ب
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُْ َ ْ ْ َ ِ َ ً
ْ ْ ُ َْ َ َْ
ْ ُ َْ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ْب ِن ِعیسی ،ع ِن الحسی ِن ب ِن س ِعید ج ِمیعا ،ع ِن النض ِر ب ِن سوید ،ع ِن الق ِاس ِم ب ِن سلیمان ،عـن جـراح
َ ََ ْ َ
َ
َْ
َ َ
ْ َ
کم َو الذ َین َل ْم َی ْب ُل ُغوا ْال ُح ُل َـم م ْـن ْ
کت أ ْی َم ُان ْ
کم
ال َمدا ِئ ِن ِّیَ ،ع ْن أ ِبی َع ْب ِد الل ِه قالِ :ل َی ْستأ ِذ ِن ال ِذین مل
ِ
ِ
َ ُ
َ
َ َ
ََ ْ ُ َ َ
َ َ ُْ
َث َال َث َمرات َ
کما أ َم َر ُ
کم الل ُه َعز َو َجل َو َم ْن َبلغ ال ُحل َـم فـال َی ِل ُـج َعلـی أ ِّم ِـه َو ال َعلـی أخ ِتـ ِه َو ال َعلـی
ِّ
َ َ َ ََ
َ
َ َ ٌَ َ َ
ْ ََ ََْ ُ َ
خال ِت ِه َو ال علی ِس َوی ذ ِلک ِإال ِب ِإذن فال تأذنوا حتی ُی َسل َم َو السال ُم طاعة ِلل ِه عز َو جل .
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 .0ابن فارس ،احمد( .بیتا) .رعجم رماییس اللغه ،محقق :عبـد السـالم محمـد هـارون ،قـم:
مکتب االعالم اسالمی ،اول؛
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم( .بیتا) .لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،سوم؛
 .3امامی ،حسن 03۶۵( .ـ .)0310ثموق رینا تهران :کتابفروشی اسالمیه؛
 .۴باقری ،خسرو .)03۵۵( .نگاها د باره به ضربیت اسالرا ،تهران :مدرسه ،سیزدهم؛
 .۵جوهری ،اسماعیل بن حماد .)0۴11( .الرحاح :ضاجاللغة صحاح العربییة ،بیـروت :چـاپ
احمد عبدالغفور عطار؛
 .۶دلشاد تهرانی ،مصطفی .)03۵1( .سیر در ضربیت اسالرا ،تهران :نشر و تحقیقـات ذکـر،
چهارم؛
 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد( .بیتا) .رفردا ،الفاظ المرآن ،بیروت :دار القلم ،اول؛
 .۵شریعتمداری ،علی .)0313( .ضعلیم ضربیت اسالرا ،تهران :امیرکبیر ،نهم؛
 .9صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه0۴03( .ق) .کتاب رن الیحییره الفمییه ،مصـح  :علـی
اکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم ،دوم؛
 .01طباطبایی ،محمد رضا .)0319( .صرف ساده ،قم :دار العلم ،چهل و نهم؛
 .00طوســی ،محمــد بــن حســن0۴11( .ق) .ضهییذیب االثکییام ،تهـران :دار الکتــب االســالمیه،
چهارم؛
 .02فراهیدی ،خلیل بن احمد( .بیتا) .العین ،قم :هجرت ،دوم؛
 .03فقیهی ،علی نقی .)03۵1( .ضربیت جنسا :ربانا اصول ر شها اا رنظر قیرآن ثییی ،
قم :سازمان چاپ و نشر دار الحدیث ،دوم؛
 .0۴کلینی ،محمد بن یعقوب0۴11( .ق) .الکافا ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چهارم؛
 .0۵گروه نویسندگان .)03۵۴( .فلسیفه ضعلییم ضربییت ،قـم :دفتـر همکـاری حـوزه و دانشـگاه،
هفتم؛

 .0۶لنگرودی ،محمد جعفر .)03۵0( .ربسوط در ضررینولوژ ثموق ،تهران :نشر گنج دانش؛
 .01مصطفوی ،حسن( .بیتا) .التحمی قا کلیا ،المرآن الکریم ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـه،
سوم؛
 .0۵مطهری ،مرتضی .)03۵3( .رجیوعۀ آ ار ،قم :صدرا ،یازدهم؛
 .09موسوی خمینی ،روح الله( .بیتا) .ضحریر الوسیله ،قم :دار العلم ،اول؛
 .21هاشمی رکاوندی ،سید مجتبی .)031۵( .ضربییت شخرییت انسیانا ،قـم :دفتـر تبلیغـات
اسالمی ،اول؛
 .62افخمی اردکانی ،محمد علی« .)03۵۶( .تبیین روشهای تربیت اجتماعی در نهج البالغه»،
فرلنارۀ نهج البالغه ،شمارۀ  20ـ .22
تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت (ع)
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