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 2چكيده

ای که در تربیت جنسی جریان دارند، قواعد عامی هم هستند که شدههای خاص و تصریحروش عالوه بر
کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی این قواعد را تکلیف تربیتی را در این ساحت مشخص می

 مورد بررسی قرار داده است تا در صورت عدم وجود دلیل خاص بتوان به این قواعد تمسک جست. قواعد
 ایتسبیب، هدایت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز از اعانه بر اثم و وقایه از قواعد الزامی

ه قاعده اعانه بر طاعت الهی هم از قواعد غیرالزامی جاری کچنان ،هستند که در این ساحت جریان دارند
ایجاد گرایش متربی به سمت های الزم در ساحت تربیت جنسی، در تربیت جنسی است. ارائه آگاهی

های الزم در تربیت جنسی مطلوب و عدم گناه امور مطلوب شرعی و پرهیز از امور نامطلوب، پیشگیری
جنسی متربی بعد از بلوغ از جمله مفاد قواعد الزامی جاری در تربیت جنسی هستند که در صورت عدم 

 شوند.ی واقع مییقین به منجرشدن به گناه جنسی تحت عنوان قاعده غیرالزام
 .تسبیب، هدایت، ارشاد، اعانه بر اثم، وقایه، اعانه بر بر  هه:  کایدواژ
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 مقدمه

شده در باب تربیت جنسی، قواعد عامی هم هستند که در این  های تصریحعالوه بر روش
 ساحت تربیتی جریان دارند. 

شوند ای هستند که در ابواب و موضوعات مختلف فقهی، جاری میقواعد فقهی، احکام عامه
است که توانایی  ایحکم شرعی کلیعبارت دیگر، قاعده فقهی، آن به (. 32/ 1: 1410مکارم شیرازی، )

همانند اصول فقه، کبرای برخی از مسائل فقهی و  (9 :1410)مصطفوی، انطباق بر احکام جزئی دارد 
احکام برخی مسائل فقهی که درباره آنها روایت معتبری وارد نشده،  گیرند و در پی آنقرار میرا 

از  اما پیش ،روایات معتبر خاص هم وجود دارد« تربیت جنسی»شود. البته در ساحت روشن می
. داردای بررسی شود که در این ساحت جریان ورود به بررسی ادله خاصه الزم است قواعد عامه

کم ساختن حباشند. همچنین برای معلومعنوان مؤید ادله خاص نیز قابل تمسک میاین قواعد به 
 خاص در آن موارد وارد نشده است. شود که ادلهفقهی مسائلی استفاده می

 ادله عام در تربیت جنسی جریان دارد:دو نوع 
ادله الزامی: قواعد تسبیب، هدایت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز از  .الف

 اعانه بر اثم و وقایه.
 ادله غیرالزامی: قاعده اعانه بر طاعت الهی و در جایگاه نیکو قراردادن فرزند. .ب

سی خواهد شد؛ هرچند بررسی مفصل چگونگی جریان این ادله در تربیت جنسی، برر
رو با اشاره کلی به آنها به چگونگی جریانشان در تربیت ازاین .آنها در این اثر ممکن نیست

 شود.جنسی اکتفا می

 ادله عام الزامی جاری در تربيت جنسی

ر به ام»، «هدایت»، «تسبیب»های که در تربیت جنسی جریان دارند، دلیل ایادله عام الزامی
باشند. با اشاره کلی به این ادله، می« وقایه»و « پرهیز از اعانه بر اثم»، «وف و نهی از منکرمعر

 شود.به چگونگی داللت آنها بر تربیت جنسی پرداخته می



 

 قاعده اول: تسبيب

معنای ایجاد سبب و هر چیزی است که به وسیله آن به چیز دیگری در لغت به « تسبیب»
در اصطالح فقهی هم به  (.145/ 1: 1410؛ جوهری، 204/ 7: 1410)فراهیدی، شود دست یافته می

هر فعلی که به صورت غیرمباشری در انجام فعل شخص دیگری مدخلیتی داشته باشد، 
شود گردد که در انجام یا ترک فعل دیگری دخیل میشود که شامل ترک فعلی نیز میاطالق می

شود. درباره تسبیب ه واجب، مستحب و مکروه تقسیم میاین قاعده ب (.49/ 1: 1394)اعرافی، 
بندی به جمعو  (133 – 47: )همانست آن نیهای طوالنی صورت گرفته که مجال ذکر بحث

 شود.احکام فقهی و چگونگی جریان آن در تربیت جنسی اکتفا می
 3تمهید مقدمات 2اکراه، 1اقسام تسبیب بر اساس تقسیم مختار، چهار گونه است: ترک بیان حکم،

 ها و جریانشان در تربیت جنسی به قرار زیر است:احکام مختصر این صورت 4و عدم مانع.

 ترک بيان حكم )ارشاد جاهل( .الف

ارشاد جاهل در احکام الزامی و مورد نیاز مکلفان، واجب است. این حکم وجوب، مواردی را 
ز گیرد که ترک بیان حکم، باعث مهجوریت معنیز در بر می ارف الهی یا ارتکاب حرام غیرمنج 

توسط مکلفان جاهل شود. در بقیه موارد، ارشاد جاهل، مستحب است. بنابراین ترک بیان حکم 
 (.81/ 1: 1394)اعرافی، ولی در بقیه موارد اشکالی ندارد  ،در دو مورد مذکور حرام است

بی شود، توسط متردر ساحت تربیت جنسی نیز اگر ترک بیان حکمی باعث ارتکاب حرام 
این امر بر عهده مربی، واجب است و در صورت ترک بیان حکم، مربی، مرتکب حرام 

 ارشاد او وجوب نخواهد داشت. نمود بیشتر این حکم در آموزش جنسی است.  ، وگرنهشودمی

 اکراه .ب

؛ 376/ 3: 1410)فراهیدی، اکراه، واداشتن شخصی به کاری است که به انجام آن راضی نیست 
 شود. اکراه عقلی بهاکراه به دو قسم عقلی )اجبار( و عرفی تقسیم می (.263/ 2: 1405مرتضی، 

 سه صورت متصور است:



 

گاهانه و بااختیار در معرض اجبار قرار داده است؛1  . )شخص مجبورشده( خود را آ
گاهانه و بدون اختیار در معرض اجبار قرار گرفته است؛ 2  . )شخص مجبورشده( ناآ
)اعرافی، . )شخص مجبورشده( به انجام فعل حرام، پیش از اجبار، مضطر بوده است 3
 (.84و  83/ 1: 1394

حرام « سلب آزادی فرد دیگر»اجبار از سوی مجبورکننده در هر سه صورت از جهت 
است. در واقع، اجبار دیگران به کارهای واجب، مستحب و مکروه از جهت سلب اختیار آنها 

 (.84: )همانو ظلم نیز حرام است  بودهرا سلب اختیار دیگری، ظلم، حرام است؛ زی
 اما از جهت دخالت در صدور کار حرام )تسبیب(:

گاهانه و اختیاری مکَره به محل ارتکاب حرام(، کار مجبورکننده  در صورت اول )ورود آ
افزون بر جهت سلب اختیار شخص، از جهت تسبیب نیز حرام است. در این صورت در 

جبار در واقع، ا« االمتناع باالختیار الینافی االختیار»قاعده  دلیلهر، اجبار است؛ ولی به ظا
 شود.نیست و فاعل آن )مجبورشده( مرتکب حرام می

گاهانه شخص مجبور به محل ارتکاب حرام(، در صورت قتل و  در صورت دوم )ورود ناآ
 .دل و ضارب نامیتتوان او را قاآید؛ یعنی میجرح، مجبورکننده مرتکب فعل هم به حساب می

کند و حرام است؛ ولی در دیگر افعال، مانند اکل و شرب، از لحاظ رو تسبیب صدق میازاین
بودن مجبورکننده محل تردید است. اگر کسی قائل به حرمت تسبیب به مجبورکننده و سبب

 طور مطلق باشد، در این مورد نیز از لحاظ تسبیب، حرام است.
سوم )اضطرار شخص مجبورشده به مورد اجبار قبل از اجبار مجبورکننده( از در صورت 

ز نمی  .شودجهت تسبیب حرام نیست؛ زیرا در این دو صورت، فرد مجبور، مرتکب حرام منج 
 آید.شمار نمیرو دخالت دیگری در آن، دخالت در حرام به ازاین

ام حر« سلب آزادی دیگری از جهت»در ساحت تربیت جنسی نیز اکراه در هر سه صورت 
شود؛ اما از لحاظ تسبیب، در است و شخص مجبورکننده از این لحاظ، مرتکب حرام می

 کند.صورت اول صدق کرده، در صورت دوم محل تردید است و در صورت سوم صدق نمی



 

 تاکنون سه صورت اکراه عقلی بررسی شد. اکراه عرفی نیز سه صورت دارد:
 مؤکد که وقوع آن هرگز مورد رضایت شارع نیست؛. اکراه به عناوین 1
 . اکراه به عناوین غیرمؤکد؛2
 (.91 – 84: )همان. اکراه به فعل مورد اضطرار مکَره 3

د است. اکراه به عناوین مؤکد به دلیل عقلی برخی حرام های جنسی، نمونه بارز عنوان مؤک 
 داند؛ چه رسد به اکراه برقبیح میبه نافرمانی موال را  انحرام است؛ چون عقل، تحریک دیگر

نافرمانی او که قبحش بیشتر است؛ بنابراین در ساحت تربیت جنسی، اکراه به نافرمانی 
 جنسی، حرمت مؤکد دارد. 

 .اکراه به عناوین غیرمؤکد و محرمات مورد اضطرار مکَره، از جهت تسبیب، اشکالی ندارد
رو اگر متربی، مضطر به فعلی از افعال جنسی شد، اکراه او به این امر نیز حرام نخواهد بود؛ ازاین

مضطر  (،137 – 111 :1393راد، )امامیبرای مثال اگر متربی در مواردی که اختالط جنسی حرام است 
رمات مورد اضطرار، به این اختالط شد، اکراه او به این کار نیز حرام نخواهد بود. در واقع و در مح

 شود. کار مورد اکراه قباًل از حرمت خارج شده است و اکراه به آن، دخالت در حرام محسوب نمی

 تمهيد مقدمه خارجی .ج

که ذکر شد، سومین قسم از اقسام تسبیب، تمهید مقدمات خارجی است. تمهید مقدمه چنان
 .شود: اعانه بر اثم و تسبیب خاصبه دو نوع تقسیم می

در تربیت جنسی، مربیان وظیفه  5اعانه بر اثم: طبق این قاعده که توضیح آن خواهد آمد، .1
رسان به متربی برای ارتکاب گناه جنسی، اجتناب کنند؛ هرچند دارند از هرگونه اقدام یاری

این اقدامات پیش از بلوغ باشند و برای فرزند در ارتکاب گناه پس از بلوغ، زمینه و ذهنیت 
علیه در شدت گناه این اعانه نیز تأثیرگذار است؛ زیرا در صدق اعانه، زد. شدت معانفراهم سا

بودن اثر، شرط نیست و اعانه شامل اقداماتی نظیر ایجاد انگیزه و تهیه مقدمات گناه برای فوری
 (.245/ 1: 1394)اعرافی، متربی است که با علم به ارتکاب حرام، توأم باشد 



 

عل فعل حرام، به موضوع یا حکم فعل جاهل باشد و حرمت برایش . تسبیب خاص: اگر فا2
ود. شنامیده می« تغریر جاهل»یا « إغراء به جهل»، «تسبیب»منجز نباشد، تمهید مقدمه فعل او 

 به مقتضای قواعد، تسبیب به حرام به طور مطلق حرام نیست و فقط در دو مورد حرام است:
بیب کنند؛ مانند عنوان اتالف که بر تسعناوینی که بر تسبیب به آن کارها نیز صدق می یک.

 کند )مقتضای ظهور خطابات شرعی(؛به اتالف نیز صدق می
دانیم شارع به تحقق آنها راضی نیست، گرچه انجام آن با تسبیب عناوین مؤکدی که می دو.

وس )مقتضای عقل و فهم عرفی و عقالیی از دیگران باشد؛ مانند عناوین مربوط به دماء و نف
 خطابات شرعی(.

 کنند:روایات نیز بر حرمت تسبیب در دو مورد ذیل داللت می
 های حرام؛ها و آشامیدنیخوردنی یک.

 فتوای بدون علم. دو.
بنابراین به مقتضای ادله، تسبیب به حرام فقط در چهار مورد فوق، حرام است و در غیر 

دلیلی بر حرمت تسبیب به حرام وجود ندارد؛ هرچند در آنها نیز احتیاط، ترک این چهار مورد، 
 کند.تسبیب را اقتضا می

مورد دوم ذکرشده از موارد حرام در ساحت تربیت جنسی، حداقل در برخی گناهان 
قدر اهمیت دارند که علم داریم شارع به جنسی، جریان دارند؛ زیرا برخی گناهان جنسی، آن

 راضی نیست؛ حتی اگر به سبب شخص دیگری چون متربی انجام شود.تحقق آنها 

 عدم مانع .د

است. اگر کسی متوجه ارتکاب حرام از سوی دیگری شود « عدم مانع»آخرین قسم تسبیب، 
. عدم مانع بر اساس حاالت داردو از آن جلوگیری نکند، به نوعی در صدور حرام دخالت 

 ای دارند:که هرکدام حکم جداگانه فاعل حرام، به چهار صورت متصور است
گاهانه مرتکب گناه جنسی می1  شود، از. عالم به حکم و موضوع: منع متربی بالغ که آ



 

 باب نهی از منکر، واجب و ترک آن حرام است. 
گاهی به حکم، مرتکب عمل حرام 2 . جاهل به حکم: ارشاد متربی بالغ که به سبِب ناآ

از باب ترک بیان حکم، حرام است؛ ولی منع او تا زمانی  شود، واجب و ترک ارشادجنسی می
که جاهل به حکم است، واجب نیست؛ هرچند استحباب آن با توجه به ادله غیرالزامی مثل 

 اعانه بر طاعت الهی جریان دارد.
. جاهل به موضوع: منع و ارشاد جاهل به موضوع، واجب نیست و ترک آن اشکالی 3

 ندارد؛ هرچند مستحب است.
. مضطر به حرام: منع مضطر به انجام حرام جنسی، واجب نیست و ترک آن جایز به 4

 معنای عام است. 

 قاعده دوم، سوم و چهارم: هدایت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منكر

ادله هدایت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر هم از قواعد مهم دیگری است که در 
عد فقه های قوار.ک: اعرافی، سلسله بحث) اند و اکنون مجال توضیح نیستشدهجایگاه خود بررسی 

با توجه به رابطه این سه قاعده و ترتیب اجرایی آنها، در یک  .(تربیتی، سایت مؤسسه اشراق و عرفان
 .شوندبحث بررسی می

 ترتیب اجرایی قواعد ذکرشده عبارت است از: 
گاهی. بر اساس قاعده ارشاد جاهل به مخا1  شود؛ های الزم ارائه میطب، آ
شود و برای تغییر در . بر اساس قاعده هدایت، به تربیت و تزکیه مخاطب اقدام می2

 گیرد؛ گرایش، میل و اراده وی تالش صورت می
، دن. در مرحله سوم، اگر افراد بر اساس متابعت از هوای نفس و... به معصیت روی آور3

ا زمخاطب برای اصالح رویه و رفتار آسیب« وف و نهی از منکرامر به معر»بر اساس قاعده 
 کند.از سوی آمر و ناهی، فرمان دینی دریافت می

 در ساحت تربیت جنسی نیز:



 

. قاعده ارشاد جاهل بیشتر در ساحت آموزش جنسی جریان دارد و بر اساس آن الزم 1
گاهی ر ساحت جنسی را به های الزم در احکام و موضوعات مورد نیاز داست مربیان، آ

 متربیان ارائه دهند.
. استحباب ایجاد گرایش، میل و اراده متربی به سمت امور مطلوب شرعی جنسی که در 2

 های آتی خواهد آمد، مفاد قاعده هدایت در این باب است.برخی از روش
. در صورت ارتکاب معصیت جنسی متربی یا در آستانه آن، مربی باید وی را امر به 3

 وف و نهی از منکر کند. معر

 قاعده پنجم: اعانه بر اثم

ْ وی» :خدواند در ادامه آیه ْثِم َو » فرماید:می ،«َبتهَوُشوا َعَای اْاِبیِّ َو اا َّ َو ال َبتهَوُشوا َعَای اإْلِ
َ  َ دیُد اْاِت هب َ  ِإنَّ اااَّ ُ وا اااَّ  (.2 :)مائده «اْاُتْدواِن َو ابَّ

اقداماتی داللت « حرمت»بر  6که خواهد آمد،« اعانه بر بر  »بر خالف « اعانه بر اثم»دلیل 
شوند. این دلیل که از دیرباز مورد توجه و استناد رسانی بر گناه محسوب میکند که یاریمی

ر، 365 :1400؛ طوسی، 283 :1403حلبی، ؛ 589 :1413)شیخ مفید، فقها بوده  ؛ 170: 1404؛ سال 
: 1417؛ شهید اول، 91 :1421؛ حلی، 117/ 1: 1418؛ حلی، 246 :1416ی، ؛ کیدر222/ 2: 1410حلی، 

؛ محقق 251/ 1: 1387)شیخ طوسی، اند و برخی به عنوان قاعده بدان توجه داشته ؛ ...(163/ 3
 و روایی( 145/ 1: 1394)اعرافی،  دلیل عقلی(، 300 :1388؛ عالمه حلی، 4- 3/ 2: 1408حلی، 

)ر.ک: دارد و مجال بررسی مفصل نیست  (177/ 17: 1409ر عاملی، ؛ ح16/ 8: 1365)کلینی، 
صورت مختصر، اشاره و در ادامه، رو به مفاِد این قاعده به ازاین (؛248 – 137/ 1: 1394اعرافی، 

 شود.داللت آن بر تربیت جنسی مورد توجه واقع می
انه افزون بر اعنیز و ادله اعانه بر گناه به طور مطلق، حرام است « اعانه بر اثم»طبق قاعده 

همچنین در  (.244: )همانشود بر ظلم به حقوق الناس، شامل اعانه بر سایر معاصی نیز می
صدق اعانه، فوریت اثر شرط نیست و شامل اقداماتی نظیر ایجاد انگیزه، تهیه مقدمات گناه 



 

برای متربی است که توأم با علم به ارتکاب حرام باشد. جریان این قاعده در فضای تعلیم و 
تربیت به معنای حرمت تمام افعال و اقدامات خالف مقتضای تربیت صحیح است که سبب 

 شود. شدن زمینه گناه میفراهم
 .علیه استٌن باشد و حکم و آثار آن تابعی از معااعانه از عناوین درجه دوم میهمچنین 

ناه علیه است؛ یعنی هرچه آن گشود، تابع عقاب معاٌن بنابراین عقابی که متوجه اعانه بر اثم می
از اهمیت بیشتری برخوردار و عقاب شدیدتری داشته باشد، اعانه بر آن نیز عقاب بیشتری 

شود ر میبیشت ،خواهد داشت. همچنین هرچه تعداد گناه مورد اعانه بیشتر باشد، عقاب اعانه
 (.245: )همان

در تربیت جنسی نیز طبق این قاعده مهم فقهی، مربیان موظف به اجتناب از هرگونه اقدامی 
خواهند بود که به متربی برای ارتکاب گناه جنسی یاری بدهد؛ هر چند این اقدامات پیش از 

که ذکر سازند؛ چنانبلوغ باشد و پس از بلوغ برای فرزند در ارتکاب گناه، زمینه و ذهنیت فراهم 
 علیه در شدت گناه این اعانه، تأثیرگذار است.شد، در تربیت جنسی نیز شدت معاٌن 

 قاعده ششم: وقایه

جریان دارد. این دلیل که بر لزوم « اولیاء»در ساحت تربیت جنسی از سوی « وقایه»دلیل 
 یفه زیر است: کند، مستفاد از آیه شرنگهداری خود و خانواده از عذاب الهی داللت می

هُه َو اْاِحجهَ ُة َعَایهه َ الِئَكة  » ْهایُكْم شه ًا َوُقوُدَهه اامَّ
َ
ْشُفَسُكْم َو أ

َ
ذیَن آَ ُموا ُقوا أ یَهه ااَّ

َ
یه أ

َ َیُهْم َو یْفَتُاوَن  ه یْؤَ ُیون
َ
َ   ه أ  (.6 :)تحریم «ِغالظ  ِ داد  ال یْتُصوَن اااَّ

تا: سیده، بی؛ ابن68/ 6: 1404عباد، ؛ ابن278/ 9تا: )زهری، بیکردن به معنای مطلق حفظ« وقایه»
کردن از هر و حفظ (669/ 2: 1414؛ فیومی، 366/ 2تا: ؛ مطرزی، بی1335/ 3: 1387؛ ازدی، 599/ 6

؛ زبیدی، 881 :1412)راغب اصفهانی، اذیت و خطری است که به چیزی صدمه بزند و مضر باشد 
طبق مفاد این آیه شریفه،  (.196/ 5: 1373؛ فیض کاشانی، 334/ 19: 1417؛ طباطبائی، 304/ 20: 1414

آیه وقایه  است و پذیرتربیت وقایی با هر روش تربیتی کارآمد و موافق با شرع، عرف و عقل، انجام



 

ان تنها جریجنسی، نه نسبت به روش صیانت، اطالق دارد. این وجوب در حفظ متربی از گناهان
 (.338/ 9: 1336؛ کاشانی، 477/ 10: 1372)طبرسی، دارد؛ بلکه یکی از بارزترین مصادیق آن است 

 ضروری است: « تربیت جنسی»ذکر چند نکته در داللت این دلیل بر 
اینکه این دلیل شامل کلیه مربیان است یا فقط شامل گروه خاصی از آنها مورد . در 1

کارگشا خواهد بود. آنچه از بررسی معانی لغوی و کاربردهای « َاهل»شود، توجه به معنای می
مراتب دارد. این واژه در یک مرتبه « َاهل»آید، این است که به دست می« َاهل»اصطالحی 

شود. این معنا در برخی کتب لغت و وچک یعنی همسر میمحدود، فقط شامل خانواده ک
و  595 :تا، طوسی، بی89/ 4: 1410)فراهیدی، برخی استعماالت فقهی و قرآنی، اراده شده است 

در مرتبه دیگر: افزون بر همسر، فرزندان،  (.252/ 2: 1410؛ حلی، 240/ 1: 1430؛ طرابلسی، 698
)مصطفوی، روند به شمار می« َاهل»دات، مصادیق واژه فرزنداِن فرزندان، والدین، اجداد و ج

تر از پیش، شامل ای گستردهدر دایره« َاهل»ای باالتر، وسعت معنای در مرتبه (.169/ 1: 1410
کنند؛ مثل خواهر و برادر، عمو، عمه، همه بستگان نزدیک و کسانی که با شخص زندگی می

اما در مورد شمول  (؛186 :1400)طوسی، شود دایی و خاله، عروس و داماد و خدمتکاران می
 کهتردید وجود دارد. در نهایت این ـ هرچند بستگان دورـ به همه بستگان نسبت « َاهل»
در یک معنا شامل همه کسانی است که نسب، دین و یا چیزی شبیه به آن دو مانند « َاهل»

 (.96 :1412، )راغب اصفهانیکند جا جمع میشغل، خانه و شهر، آنان را یک
« قایهو»باید بررسی شود که این واژه در آیه شریفه  ،«َاهل»معنای  متعددبا توجه به مراتب 

در کدام معنا استعمال شده است؟ درباره شمول آیه نسبت به همه بستگان، هرچند بستگان دور، 
 (کنندمیهمه بستگان نزدیک و کسانی که با شخص زندگی )تردید وجود دارد؛ اما مرتبه سوم 

بستگان  شمارد و مربیانی را که ازپس این آیه، وظیفه تمامی مربیان را برنمی .رسدبعید به نظر نمی
داند. بارزترین مصداق این نزدیک متربی باشند و با او زندگی کنند، مأمور به لزوم وقایه می

ظیفه اولیا است. اولیا رو این امر و؛ ازاین.شودباشند؛ اما بدان محدود نمیمربیان، والدین می
 کنند.نوعی با متربی زندگی می عبارتند از: والدین، برادر، خواهر و بستگان نزدیکی که به



 

معنا که برای صدق بدین .به اثر ذکر شده است« قطع». حکم مذکور )وقایه( در صورت 2
ی ه گناه جنسحرمت یا وجوب کار اولیا، حصول اطمینان به این امر الزم است که اقداماتشان ب

فرزندان یا ترک گناه جنسی آنان منجر خواهد شد؛ اما اگر این اطمینان حاصل نشود و فقط 
 توان قائل به حرمت آن شد.احتماِل منجر شدن به گناه فرزند باشد، نمی

یرا گیرد؛ ز. معیار گناه متربی در بحث حاضر، گناهی است که پس از بلوغ صورت می3
کند؛ اما در صدق حرمت اقدامات اولیا، رسیدن متربی به ق نمیصد« گناه»پیش از بلوغ 

آوردن فضایی که در گناه جنسِی پس از بلوغ فرزند دخیل بلوغ، الزم نیست؛ بلکه صرف فراهم
 باشد، حرام است.

 .شود. حصول اطمینان و ظن ذکرشده، گاه با تجربه کارشناسی یا عرفی نیز حاصل می4
دهد که اقدامات خاص اولیا یا ترک ه و نظر کارشناسان نشان میبدین معنا که عرف یا تجرب

کارهای خاص از سوی آنها و یا سبک زندگی خاص، به معصیت متربیان در حال یا آینده 
تواند از نوع معاشرت جنسی اولیا در دید فرزند یا با در اختیار انجامد. این اقدامات میمی

گونه موارد باشد. البته گناه جنسی و امثال این قرار دادن وسایل مختلف کشاننده به سوی
ز میچنان  سازند کهکه ذکر شد، این امور در صورتی نافذند و تکلیف را بر عهده اولیا منج 

 اطمینان ایجاد کنند.
د، در حد ُحرمت نشو. ممکن است خود اموری که منجر به معصیت جنسی فرزند می5

های خاص برای غیرمکلف حرام نباشد؛ ها و فیلمنباشند؛ برای مثال ممکن است دیدن عکس
داری متربی را اما از لحاظ عرف، مشاهده آنها هنگام رسیدن به بلوغ، احتمال دارد خویشتن

رس او همراه با گناه منجر شود. در چنین صورتی نیز وقایه از سوی کاهش دهد یا به بلوغ زود
 اولیا الزم است.

گونه باشد که اولیا با انجام تدابیر تربیتی مناسب، متعارف ینتواند بدهای وقایه می. روش6
و عقالیی، مانع از وقوع فرزندان در آتش شوند. به این صورت که هم از امر و نهی استفاده 
کنند و هم موعظه و اقدامات مناسب تأثیرگذار در متربی را در حد توان انجام دهند؛ برای 



 

های او نظارت داشته باشند و محیط مناسبی در ند، بر دوستیمثال، وسایل گناه را از او دور کن
هایی خانه و خانواده پدید آورند. بنابراین آیه، مفهوِم خیلی وسیعی دارد و شامل همه روش

 یهایتوانند اهل را از عذاب الهی حفظ کنند. در نتیجه هم امر و نهی و هم روششود که میمی
؛ اعرافی، 188/ 4: 1408)گنابادی، دایره شمول آیه قرار دارد که در حفظ فرزندان مؤثر است، در 

توان با هر روش تربیتی کارآمد و موافق با شرع، عرف و تربیت وقایی را می(. 38 – 23 :1393
 عقل انجام داد. 

لحاظ شکل و قالب، تابع شرایط علمی و زمانی است. های وقایه به . تدابیر الزم در روش7
تر نبوده است. آیه از این جهت، عام یک زمان، تدبیری را کشف کند که پیشممکن است علم در 

 ها و تدابیر متعارف برای حفظ از عذاب آتش، در دایره شمول آن واقع است.است و همه روش
( مقید شده است، شامل معنایی اعم از ناراً با آتش )« قوا»که واژه . با توجه به این8

 شود. موارد الزامی را شامل میاستحباب و وجوب نیست و فقط 
هم از اقداماتی اجتناب  . اقدامات اولیا اعم از ایجابی و سلبی است؛ یعنی اولیا باید9

انجامد و هم اقداماتی انجام بدهند که مانع گناه فرزند کنند که به گناه قطعی متربی می
 شود.می

وان گفت: تتربیت جنسی میگفته، در داللت فقهی آیه وقایه بر با توجه به مطالب پیش
، اولیا وظیفه دارند هر اقدام مشروعی را برای پیشگیری از گناه جنسی متربی «وقایه»طبق دلیل 

 پس از بلوغ انجام دهند.

 «تربيت جنسی»ادله عمومی غيرالزامی جاری در 

« یغیرالزام»عالوه بر ادله عمومی الزامی ذکرشده در تربیت جنسی خانواده، دو دلیل عمومی 
 نیز در این ساحت تربیتی جریان دارند که عبارتند از:

(؛« اعانه بر طاعت الهی». دلیل 1  )اعانه بر بر 
 )و َضُعه موضعًا حسنًا(.« در جایگاه نیکو قرار دادن فرزند». دلیل 2



 

شود؛ هرچند طبق مبنای اکنون چگونگی داللت این ادله بر تربیت جنسی بررسی می
 قبول نخواهد بود.مختار، دلیل دوم مورد 

 «اعانه بر طاعت الهی»دليل اول: 

اسدی )اند عنوان دلیل، استناد کردهبرخی فقها در موارد زیادی به قاعده اعانه بر بر  و تقوا به
؛ 18 :1418؛ بهبهانی، 793/ 2: 1428؛ میرزای قمی، 80/ 5: 1413؛ شهید ثانی، 10/ 3: 1407حلی، 

/ 1: 1419؛ حسینی، 375/ 3: 1413؛ سبزواری، 580/ 13 :1416، ؛ همدانی121 :1425شیخ انصاری، 
ای مستقل، کمتر به آن توجه شده اما به عنوان قاعده (؛179/ 2: 1429؛ انصاری شیرازی، 319

رسان به دیگران در اقدامات است. مستند دلیل اعانه بر بر  )طاعت الهی( که بر رجحان یاری
 و حدیثی است که خواهد آمد:کند، آیه شریفه زیر نیک داللت می

ْ وی... » َ   َبتهَوُشوا َعَای اْاِبیِّ َو اا َّ َ  ِإنَّ اااَّ ُ وا اااَّ ْثِم َو اْاُتْدواِن َو ابَّ َو ال َبتهَوُشوا َعَای اإْلِ
 (.2 :)مائده «َ دیُد اْاِت هب

، به   : وجود دارددر مفاد آن دو احتمال (. 43/ 2تا: )فیومی، بیمعنای کمک به خیر است اعانه بر بر 
است؛ زیرا تعاون عالوه  -اعم از وجوب و استحباب  -احتمال اول: رجحان اعانه بر نیکی 

شود و صیغه امر در سازی مقدمات آن نیز میبر مشارکت مستقیم در فعل، شامل آماده
تقوا تعارض  در وجوب دارد؛ ولی ظهور صیغه امر با اطالق بر  وظهور هرچند « تعاونوا»

در نتیجه، از ظهور صیغه امر دست  و کند و اطالق بر  و تقوا، بر ظهور آن مقدم شدهمی
  (.288و  287: 1394)اعرافی،  کنیممیو به استحباب، حمل  داریمبرمی

د. رستر به نظر میداللت آن بر جامع بین وجوب و استحباب است که قوی :احتمال دوم
صورت، اعانه مربی بر انجام نیکی متربی، در موارد واجب، واجب و در موارد در این 

 مستحب، مستحب است. 
رسانی مربی بر طاعت الهی در مقوله جنسی متربی در تربیت جنسی نیز رجحان یاری

که طبق مفاد آیه شریفه و احادیث ذکرشده، هر اقدامی که متربی را بر  جریان دارد. بدین معنا
سازد، از سوی مربی رجحان دارد. در صورتی که طاعت الهی در مقوله جنسی رهنمون می



 

ود، چنین شصورت یقینی، به گناه جنسی متربی پس از بلوغ منجر میترک اقدامات خاص به 
 تن یقین، فقط استحباب مؤکد دارد.ای واجب است؛ اما در صورت نداشاعانه

 علیه است. با توجه به اهتمام شارع به معاٌن  استحباب مؤکد ذکرشده

 «در جایگاه نيكوقراردادن فرزند»دليل دوم: 

 رد،نیز یاد ک« و ضعه موضعًا حسناً »عنوان توان از آن بهاین دلیل هم که ویژه والدین است و می
 شمار وظایف والدین قرار دارد:مستفاد از حدیث زیر است که در 

ِد ْبِن ِعیَسی َعْن یوُنَس َعْن ُدُرْسَت َعْن َأِبی َقاَل:  اْلَحَسِن ُموَسیَعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ
ِبی» ِ  َ ه َحقُّ اْتِمی َهَذا َقهَل  َجهَء َ ُجل  ِإَای اامَّ ُبْحِسُن اْسَمُ  َو » َفَ هَل یه َ ُسوَل اااَّ

َدَتُ  َو َضْتُ  َ ْوِضتًه َحَسمهً 
َ
 .(479/ 21: 1409؛ حر عاملی، 48/ 6: 1365 )کلینی،« أ

گماردن او در »حقوق فرزند بر والدین، جمله از  در این حدیث، پیامبر گرامی اسالم
را از « قاعده»توان است؛ پس نمی 7شمارد. این روایت، ضعیف السندرا برمی« وضعیت نیکو

، ظهور در وجوب دارد. از سوی دیگر «ضعه»آن استخراج کرد. از لحاظ داللی هم تعبیر 
شود. اطالق دارد و شامل کلیه امور رجحانی، اعم از واجب و مستحب می« َمْوِضعًا َحَسناً »

دست برداشت و یا  با توجه به این تعارض صدر و ذیل حدیث، یا باید از ظهور آن در وجوب
ر تو یا به جامع بین وجوب و استحباب حمل کرد که راه سوم قوی« َمْوِضعًا َحَسناً »از اطالق 
 شود.رسد. در مواردی که یقین به عدم وجوب داریم، بر استحباب حمل میبه نظر می

کننده به وظایف والدین است و در تربیت جنسی نیز به وجوب یا این دلیل فقط داللت
شود؛ ستحباب اقداماتی از سوی والدین داللت دارد که به تربیت بهینه جنسی فرزند منجر میا

 شد. آن توان قائل به وجوب و استحباباما چون سندش ضعیف است، نمی
 دو سؤال فیعی  یببط ته ادا  عمو ی بیتی  جمسی

 کن است سؤاالتبا توجه به نکاتی که در ذیل ادله عمومی الزامی و غیرالزامی ذکر شد، مم
 :کندخطور میبه ذهن  ذیل



 

 مربیان مالک است یا اطمینان عرفی؟ خود. اطمینان 1
شود . آیا ادله عمومی، فقط اطمینان به صدور گناه جنسی فرزند پس از بلوغ را شامل می2

 یا مطلق است؟

 اطمينان شخصی یا اطمينان عرفییک. 

ان ها، اطمینذکرشده و تعلق حکم بدان طبق آنچه بررسی شد، مالک صدق برخی ادله عمومی
مربیان به صدور گناه جنسی متربی، پس از دوران بلوغ است. اکنون جای این پرسش است 

 که در چنین اطمینانی، اطمینان شخصی مالک است یا عرفی؟
توان بدان قائل شد، اطمینان شخصی است؛ زیرا اصل در احکام، آنچه به طور قطع می

های خود مکلف است. در بحث حاضر نیز مالک، حصول یقین و حالتتعلق حکم به فعل 
مکلف است. آری، نظرات کارشناسی و عرف و عقال گاه باعث حصول اطمینان در مکلف 

ز پیشود؛ ولی تا خود شخص به اطمینان دست نیابد، تکلیف بر عهدهخاص می دا اش تنج 
 8است.« یقین خود مکلف»که در دیگر احکام فقهی نیز مالک، نخواهد کرد؛ چنان

های غیرمتعارف، معیار تعلق البته بدیهی است که در صورت ابتالی شخص به حالت
حکم، یقین چنین شخصی نخواهد بود؛ برای مثال اگر مکلف در حصول اطمینان وسواس 

واهد نخ اوکند، مالک در تنجز، یقین خود دارد و با قراین و شواهد قطعی نیز یقین پیدا نمی
 هم حجت خواهد بود. اوو اگر نوع افراد در مورد خاص یقین پیدا کنند، برای بود 

 معيار اطمينان به صدور گناه جنسی در شمول ادلهدو. 

با توجه به آنچه ذکر شد، مالک شمول ادله عام تربیتی در حوزه تربیت جنسی، ارتکاب گناه 
چهار  نده متربی تعلق گرفته،جنسی متربی پس از بلوغ است. از آنجا که این امر به فعل آی

ر داشتن یا اطمینانصورت در اطمینان نداشتِن مربیان به صدور گناه جنسی متربی قابل تصو 
 ها و احکام آنها به قرار زیر است:است. این صورت

. مربیان به اموری اقدام کنند که اطمینان وجود دارد این اقدامات به صدور گناه جنسی 1



 

صورت مشمول قواعد عاِم مذکور است و طبق ادله شود. در اینمنجر میمتربی پس از بلوغ 
 مربیان باید از این اقدامات بپرهیزند. عام الزامی،

. مربیان به اموری اقدام کنند که مطمئن به منجرشدن آن امور به گناه جنسی فرزند 2
ارد ، درجات متفاوتی دی نسبتًا ظنی این امر وجود دارد. این احتمالینیستند؛ اما احتمال عقال

توان به وجوب اجتناب از این صورت، مثل صورت قبلی، نمیو بدیهی است که در این 
 اقدامات حکم کرد؛ زیرا:

 یقین الزم است؛ ،«تسبیب»در موارد وجوب دلیل  -
 متربی، احراز گناه اوست؛« امر به معروف و نهی از منکر»موضوع  -
به آتش جهنم منجر « یقینی»صورت  کند که بهامر میبه پرهیز از اقداماتی « وقایه» -

 شود؛می
به گناه جنسی متربی، لحاظ شده « یقین»نیز احراز « پرهیز از اعانه بر اثم»در دلیل  -

 است. 
آیه  بر این امر شد؛ با این توضیح که این« وقایه»البته ممکن است بتوان قائل به شمول آیه 

م با ملز« صیانت». از لحاظ عرف، کندود و خانواده امر میبه پیشگیری از آتش جهنم برای خ
ظ دارد؛ پس این آیه،  :عبارت دیگرحالت اطمینان نیست؛ به  آیه نوعی امر به احتیاط و تحف 

گیرد که احتمال منجرشدن به گناه را دارد. این مطلب، محتمل است؛ مواردی را نیز در بر می
رو تمسک به تمام این ادله، ازاین .ن داللت، قائل شدصورت یقینی به ای توان بهولی نمی

شود. در تمسک به عام در شبهه موضوعیه است و در موارد مشکوک، اصل عدم، جاری می
شامل شود و در موارد محتمل نیز منحصر به اولیا می« وقایه»جریان قاعده  ،صورت فرض

 شود.تمام مربیان و متربیان نمی
ایت در حد استحباب و نیز دو دلیل غیرالزامی در تربیت جنسی )قاعده البته قاعده ارشاد و هد

اعانه بر طاعت الهی و قاعده در جایگاه نیکو قرار دادن فرزند(، مطلق است و شامل مواقعی نیز 
، «عت الهیاعانه بر طا»با این توضیح که طبق دلیل  .شوند که یقین به صدور معصیت نباشدمی



 

مربیان در مواردی که احتمال وقوع متربی در گناه جنسی باشد، مستحب اقدامات پیشگیرانه 
شود؛ تنها جریان دارد؛ بلکه رجحان آن بیشتر هم می یقینی، نه است. این استحباب در موارد غیر

مقدار زیرا مصداق بارز و کامل بر  و احسان است و با اینکه به صدور گناه یقین ندارد و فقط به 
 کند.دهد، باز به اقدامات پیشگیرانه اقدام میا احتمال میکمی، این امر ر

نیز اقتضای قرار دادن در جایگاه نیکو، پیشگیری از کلیه « و َضعه موضعًا حسناً »در دلیل 
ود. شها هم بیشتر میموارد محتمل منجر به گناه جنسی متربی است و استحباب محتمل

وری اقدام کنند که با قید اطمینان به گناه مربیان به ام)خالصه آنکه صورت دوم ذکر شده 
ی این امر وجود داردیشود؛ اما احتمال عقالجنسی فرزند منجر نمی ، مشمول (ی نسبتًا ظن 

 شود.می قواعد الزامی نیست؛ ولی شامل قواعد غیرالزامی آن
وره د سازی گناه جنسی متربی در. مواقعی که مربیان، اقداماتی انجام دهند که موجب زمینه3

اهم هایی هست یا فردانند که مدتی پیش از بلوغ، زمینهشود؛ ولی میتمییز و پیش از بلوغ می
در این  9ود.شکند و پس از بلوغ، مرتکب گناه جنسی نمیشود که متربی، این مسائل را ترک میمی

 صورت، حکم مسئله چیست؟ آیا ترک این اقدامات از سوی مربیان الزم است؟
حصول اطمینان به »، واضح است؛ بدین صورت که مالک حرمت، سؤالجواب این 

تنها چنین اطمینانی نیست؛ بلکه است و در فرض ذکرشده، نه« ارتکاب گناه پس از بلوغ
با  مربیان اطمینان یا ظن به ترک این اقدامات هنگام رسیدن مربی به سن بلوغ را دارند. آری

داماتی مستحب است؛ اما قواعد الزامی، فرض ذکرشده توجه به ادله غیرالزامی، ترک چنین اق
است. البته در برخی گناهان مؤکد جنسی « اطمینان»گیرد؛ زیرا موضوع آن قواعد، را در بر نمی

شوند؛ هرچند اطمینان دارد مثل لواط و زنا، این امر جریان ندارد و مشمول قواعد الزامی می
 شود.نمیکه پس از بلوغ به گناه جنسی فرزند منجر 

 دهند؛ بلکه خود متربی، مرتکب. مربیان اقدامات منجر به گناه جنسی متربی انجام نمی4
شود؛ آیا در چنین صورتی، جلوگیری گناه یا کارهای منجر به گناه جنسی پس از بلوغ می

 10مربیان از این اقدامات متربی الزم است؟



 

 این قسم دو صورت دارد:
 11بلوغ اوست: . گناه جنسی متربی، پس ازیک

کند، بدیهی است که مربیان سن بلوغ به معصیت جنسی اقدام می پس ازاگر فرزند 
موظفند طبق شرایط امر به معروف و نهی از منکر، از این امر جلوگیری کنند. قواعد عام الزامی 

 و غیرالزامی تربیت جنسی نیز در این صورت جریان دارد.
 غ اوست:. گناه جنسی متربی، پیش از بلودو

 یقین پس از بلوغ به معصیت جنسی ویکند که بهاگر متربی پیش از بلوغ، اقداماتی می
کردن محیط و اقداماتی از این شود، وظیفه مربیان چیست؟ آیا امر و نهی، عوضمنجر می

قبیل از سوی آنها الزم است؟ برای استخراج حکم این صورت باید مفاد قواعد عمومی، ذکر 
 دم شمول آنها بررسی شود:و شمول یا ع

 عنوان تسبيب یكم.

، حکم الزامی در (ترک بیان حکم)که ذکر شد، تسبیب چهارگونه است: صورت اول چنان
بحث حاضر دارد؛ با این توضیح که اگر با بیان حکم به متربی، پیشگیری از گناه جنسی او 

باعث ارتکاب حرام توسط متربی شود، این امر « ترک بیان حکم» و پس از بلوغ محقق شده
 )بیان حکم( بر مربی واجب است.

شوند. ، خارج میمذکوراز تمهید مقدمه، از فرض « تسبیب»اکراه از اقسام تسبیب و نیز 
از اقسام تسبیب متربی بالغ است و شامل فرض بحث حاضر « عدم مانع»همچنین موضوع 

 شود.نمی

 «هدایت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منكر»وین قواعد عنا دوم.

های قاعده ارشاد جاهل در بحث حاضر جریان دارد و بر اساس آن، الزم است مربیان آگاهی
الزم در احکام و موضوعات مورد نیاز جنسی را به متربیان ارائه دهند؛ اما قاعده هدایت در 

 در بحث حاضر جریان ندارد.نیز امر به معروف و نهی از منکر  .حد استحباب است



 

 اعانه بر اثم سوم.

اعانه بر اثم از فرض بحث حاضر خارج است؛ زیرا فرض بر این است که خود متربی به موارد 
 نه اینکه مربی، اعانه بر آن داشته باشد. ،کندجنسی پیش از بلوغ اقدام می

 عنوان وقایه چهارم.

 قید این قاعده نیست و اطمینان به صدور« ابتالی فعلی»توضیح داده شد که « ایهوق»در دلیل 
آور است. بنابراین اگر متربی، مرتکب معاصی پیش از بلوغ معصیت در آینده نیز تکلیف

شود، کند که به طور یقینی به استمرار یا انجام گناه پس از بلوغ منجر میشود یا اقداماتی میمی
 باشند.اولیا موظف به جلوگیری از آن می ،طبق دلیل وقایه

 اعانه بر اثم. ه

رو ازاین .ودشبتوضیح داده شد که بعید نیست شامل موارد پیشگیرانه « اعانه بر اثم»در دلیل 
اگر مربیان به پیشگیری از ارتکاب گناه پس از بلوغ متربی اقدام نکنند، اعانه بر اثم صادق 

نیست و به قوت آن قاعده در بحث حاضر، « وقایه»است؛ اما شمول این قاعده مثل قاعده 
 داللت ندارد.

 ادله غيرالزامی اعانه بر طاعت و در جایگاه نيكو قراردادن متربی .و

چنین  ،است. افزون بر آن« اعانه بر طاعت الهی»ی از گناه جنسی فرزند، به طور قطع پیشگیر
 نیز« و َضعه موضعًا حسناً »شود و قاعده دادن فرزند در جایگاه نیکو محسوب می قرار کاری

 گیرد و رجحان دارد.چنین صورتی را در برمی
عصیت یقین پس از بلوغ به مبه که انجام دهدخالصه آنکه اگر متربی پیش از بلوغ اقداماتی 

 شود، طبق برخی ادله، مربیان موظفند از این کارها جلوگیری کنند.منجر می اوجنسی 
های ذکرشده و حکم فقهی مستفاد از قواعد عمومی در جدول زیر ارائه اکنون صورت

 شود:می



 

فرزند و های اطمینان یا عدم اطمینان والدین به صدور گناه جنسی . صورت1 – 2جدول 
 حکم فقهی آنها طبق قواعد عام تربیتی

ف
 دی

 

ههی اطمیمهن یه عد  اطمیمهن صو ف
  یتیهن

 ههحكم ف هی صو ف

 
1 

مربیان به اموری اقدام کنند که به منجرشدن 
این اقدامات به صدور گناه جنسی متربی 

 شوند.پس از بلوغ، مطمئن می

مشمول قواعد عام ذکرشده است و بنا به ادله 
مربیان موظفند از این اقدامات  الزامی، عام

 بپرهیزند.
 
2 

مربیان به اموری اقدام کنند که با قید 
اطمینان، به گناه جنسی فرزند منجر 

ی نمی شود؛ اما احتمال عقالئی نسبتًا ظن 
 این امر وجود دارد.

بر  این صورت را در ،ادله عمومی الزامی
گیرد؛ زیرا موضوع آنها قید اطمینان نمی

منجرشدن به گناه است؛ ولی قواعد غیرالزامی 
 شود.صورت میشامل این 

 
 
3 

مربیان اقداماتی انجام دهند که موجب 
سازی گناه جنسی متربی در دوره زمینه

شود؛ ولی تمییز و پیش از بلوغ می
دانند که مدتی پیش از بلوغ، می

شود که هایی هست یا فراهم میزمینه
ب کند و مرتکترک میمتربی این مسائل را 

 شود.گناه جنسی پس از بلوغ نمی

بر  این صورت را در ،ادله عمومی الزامی
حصول »گیرد؛ زیرا مالک حرمت، نمی

و  است« اطمینان به ارتکاب گناه پس از بلوغ
تنها چنین اطمینانی در فرض ذکرشده، نه

بلکه مربی اطمینان یا ظن به ترک این  ،نیست
اقدامات هنگام رسیدن متربی به سن بلوغ دارد 

صورت شامل ولی قواعد غیرالزامی، این
 شود.می

 
4 

مربیان اقدامات منجر به گناه جنسی 
دهند؛ بلکه خود متربی، متربی انجام نمی

مرتکب گناه یا کارهای منجر به گناه 
 شود.جنسی پس از بلوغ می

ر پس از بلوغ متربی است، مربیان طبق اگ
شرایط امر به معروف و نهی از منکر اقدام 

 کنند.می
اگر پیش از بلوغ متربی است، طبق دلیل 
تسبیب، ارشاد جاهل، وقایه و دلیل اعانه بر 
اثم، مربیان موظفند از این امور جلوگیری 

 کنند.



 

والدین به صییدور گناه های اطمينان یا عدم اطمينان بندی دیگر صییورتتقسییيم
 متربی در دوره پيش از بلوغ

تر به بحث و تسهیل درک بیشتر تقسیمات ذکرشده، منظور ورود جزئی در دوره پیش از بلوغ، به
های اطمینان یا عدم اطمینان مربیان به صدور گناه جنسی متربی بندی دیگر، صورتدر تقسیم

 توان در دو بخش بررسی کرد:را می
 شود.اقدامات مربی یا متربی به استمرار گناه جنسی متربی پس از بلوغ منجر می :بخش اول

اقدامات مربی یا متربی به استمرار گناه جنسی متربی پس از بلوغ منجر  :بخش دوم
 شود و مربی با قراینی به عدم استمرار چنین امری اطمینان دارد.نمی

 بررسی کرد:توان در دو جهت ها را میهر کدام از این بخش
 شود.نماید که به گناه جنسی متربی منجر میمربی به اموری اقدام می :جهت اول
 شود.نماید که به گناه جنسی او منجر میخود متربی به اموری اقدام می :جهت دوم

 توان در سه صورت بررسی کرد:هر یک از این دو جهت را نیز می
 دارند.صورت اول آنکه اطمینان به صدور گناه جنسی 

 صورت دوم آنکه ظن به صدور گناه جنسی دارند.
 دهند.صورت سوم آنکه احتمال صدور گناه جنسی می

 با توجه به آنچه ذکر شد، شش صورت در هر بخش قابل تصور است:
  ود:کممد ک  ت  گمه  جمسی   یتی  مجی  ی یتیهن ت  ا و ی اقدا   ی .ااف

 . اطمینان به صدور گناه جنسی دارند.1
 . ظن به صدور گناه جنسی دارند.2
 دهند.. احتمال صدور گناه جنسی می3

  ود:شمهید ک  ت  گمه  جمسی او  مجی  یخود   یتی اقدا  ت  ا و ی  ی .ب
 . اطمینان به صدور گناه جنسی دارند.1
 . ظن به صدور گناه جنسی دارند.2



 

 دهند.. احتمال صدور گناه جنسی می3
اقدامات مربی یا کند که جایی صدق می)عین همین شش صورت در بخش دوم، یعنی 

 شود.متربی به استمرار گناه جنسی متربی پس از بلوغ منجر نمی
 . شش صورت بخش اول2 – 2جدول 

 ههصو ف ههجه  ههتْخش
اقدامات مربی یا متربی به 
استمرار گناه جنسی متربی پس از 

 شود.بلوغ منجر می

مربیان به اموری اقدام  خود
نمایند که به گناه جنسی می

 شود.متربی منجر می

. اطمینان به صدور گناه 1
 جنسی دارند.

 . ظن به صدور گناه جنسی دارند.2
. احتمال صدور گناه جنسی 3

 دهند.می
خود متربی به اموری اقدام 

نماید که به گناه جنسی او می
 شود.منجر می

صدور گناه  . اطمینان به1
 جنسی دارند.

 . ظن به صدور گناه جنسی دارند.2
. احتمال صدور گناه جنسی 3

 دهند.می
اقدامات مربیان یا متربی به 
استمرار گناه جنسی او پس از 

 شود.بلوغ منجر نمی

بخش نیز جریان  های ذکرشده در اینها و صورتجهتتمامی
 دارد.

الت صورت مباشرتی یا تسبیبی باشد که به سبِب عدم دختواند به میاقدام مربیان یا متربی 
شود. اکنون این امر در احکام ذکرشده آینده و رعایت اختصار، هر دو صورت، یکی فرض می

ها و صورت ذکرشده در بخش اول بررسی و در ادامه خالصه صورتحکم هر یک از شش 
 شود:صورت جدول ارائه میبه  هااحکام آن

 حكم شش صورت ذکرشده در بخش اول

 از بلوغ پسگناه جنسی متربی  استمرارجایی که اقدامات مربیان یا متربیان به )بخش اول، 



 

 شود، دو جهت فرض شد:منجر می
کنند که به استمرار گناه جنسی متربی منجر مربیان به اموری اقدام می :جهت اول

 .(شودمی
 ود.شکند که به استمرار گناه جنسی او منجر میمی خود متربی به اموری اقدام :جهت دوم

 شوند:اکنون این دو جهت بررسی می

 در پی اقدام مربيان  به استمرار گناه جنسی متربی .الف

 (اقدام مربیان منجر به استمرار گناه جنسی متربی)نخست سه صورت ذکرشده از اولین جهت 
 شود:بررسی می

 شود.اطمینان دارند به استمرار گناه جنسی متربی منجر میکنند که . مربیان اقداماتی می1
شود و ترک این امور که بیان شد، تمامی ادله الزامی ذکرشده شامل این صورت میچنان

 از سوی مربیان واجب است.
زنند که به طور ظنی به استمرار گناه جنسی متربیان منجر . مربیان دست به اموری می2

 شود.می
است و ادله الزامی شامل این صورت  مذکورمشمول ادله غیرالزامی این صورت فقط 

 شود.نمی
 .شوداحتمال ضعیف به استمرار گناه جنسی متربی منجر می کنند که به. مربیان کارهایی می3

شود و رجحانی بر ترک این امور صورت نمی شامل این نیزرسد ادله غیرالزامی نظر میبه 
 صورت، محرز نیست.یه است و ضرررسانی در این نیست؛ زیرا شبهه موضوع

 شوداقدام خود متربی به استمرار گناه جنسی او منجر می .ب

 دهد که به استمرارکند یا خود را در شرایطی قرار میدر برخی مواقع خود متربی اقداماتی می
 انجامد. در این صورت وظیفه مربیان چیست؟گناه جنسی می

 :شودمیدر این جهت نیز سه صورت تصور 



 

صورت یقینی به استمرار گناه جنسی او پس از بلوغ منجر کند که به . متربی اقداماتی می1
 .شودمی

زیرا رفع منکر،  شود؛مقتضای ادله عام امر به معروف و نهی از منکر شامل این مورد نمی
ول ادله امر به معروف و نهی از منکر ای که متربی به سن بلوغ برسد، مشمآن هم به فاصله

نیست؛ اما در تربیت جنسی، غیر از ادله عام امر به معروف و نهی از منکر، باید داللت قواعد 
 :ذکرشده نیز بررسی شود

اولیا موظف به جلوگیری متربی از کارهایی هستند که او « وقایه»بیان شد که طبق دلیل  -
ل فراتر از ادله امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه اولیا را کشاند. این دلیرا به سوی گناه می

 داند.اعم از اقدامات فعلی و پیشگیرانه می
رو اگر ازاین .شودبشامل موارد پیشگیرانه هم « اعانه بر اثم»همچنین بعید نیست دلیل  -

صادق است؛  ممربیان به پیشگیری از ارتکاب گناه پس از بلوغ متربی اقدام نکنند، اعانه بر اث
 نیست و به قوت آن قاعده در بحث حاضر داللت ندارد.« وقایه»اما شمول این دلیل مثل قاعده 

نیز این صورت را در بر « وضعه موضعًا حسناً »و « اعانه بر طاعت الهی»ادله غیرالزامی 
 گیرد.می

س از بلوغ پ کند که به طور ظنی و اقتضایی به استمرار گناه جنسی او. متربی کارهایی می2
 شود.منجر می

شود و فقط قواعد استحبابی این در این صورت ادله عام الزامی، شامل این صورت نمی
قلمداد « و َضعه موضعا حسنا»و « اعانه بر طاعت الهی»گیرد و نوعی صورت را در برمی

 شود.می
از بلوغ  احتمال ضعیف به استمرار گناه جنسی او پس کند که به. متربی کارهایی می3

 شود.منجر می
قوت فرض  الزامی نیز به شود، ادله غیرعالوه بر آنکه ادله الزامی شامل این صورت نمی

 به اباحه این صورت هم شد. شاید بتوان قائلشود و پیش شامل این صورت نمی



 

 حكم شش صورت ذکرشده در بخش دوم

انند که اقدامات متربی در دکه مربیان با قراینی می داشتبخش دوم به مواردی اختصاص 
و پیش از رسیدن به بلوغ، ترک خواهد شد. در فرض ذکرشده، در  استمرار ندارددوران بلوغ 

در دو جهت، وجوب احتراز بر عهده مربیان نیست و فقط به رجحان  قبلیصورت هر شش
 شود.این امر با توجه به قواعد غیرالزامی نظر داده می

 شود:صورت ذکرشده و حکم فقهی آنها در جدول زیر ارائه می دوازده
 های ذکرشده و حکم فقهی مستفاد از قواعد عام تربیتیبندی صورت. جمع3 – 2جدول 

 وظیف  ف هی  یتیهن ههصو ف ههجه  ههتْخش
اقدامات مربیان به 
استمرار گناه جنسی 
متربی پس از بلوغ منجر 

 شود.می

 مربی به اموری
کند که به می اقدام

استمرار گناه جنسی 
 انجامد.متربی می

. اطمینان به 1
صدور گناه 

 جنسی دارند.

وجوب جلوگیری از ابتالی به 
گناه جنسی متربی توسط 

 مربی.
. ظن به صدور 2

 گناه جنسی دارند.
استحباب جلوگیری از این 

 امر.
. احتمال 3

صدور گناه 
 دهند.جنسی می

 ایناستحباب جلوگیری از 
امر بنا به یک احتمال و اباحه 

 آن بنا به احتمال دیگر.
خود متربی به اموری 

نماید که به اقدام می
استمرار گناه جنسی او 

 شود.منجر می

. اطمینان به 1
صدور گناه 

 جنسی دارند.

وجوب جلوگیری از این امر 
طبق ادله الزامی جاری در 
تربیت جنسی؛ نه طبق ادله 

 نهی از منکر.امر به معروف و 
. ظن به صدور 2

 گناه جنسی دارند.
استحباب جلوگیری از ابتالی 

 به گناه جنسی.
. احتمال 3

صدور گناه 
 دهند.جنسی می

استحباب جلوگیری از این 
امر بنا به یک احتمال و اباحه 

 آن بنا به احتمال دیگر.



 

اقدامات مربیان یا 
متربی به استمرار گناه 
 جنسی متربی پس از

 شود.بلوغ منجر نمی

الزامی بر عهده متربیان نیست و فقط استحباب  ،گانههای ششدر تمام صورت
 پیشگیری بر عهده آنها است.

آیا احراز شییرایا امر به معروف و نهی از منكر در گناه جنسییی متربی پس از 
 بلوغ الزم است؟

ه مقدمات آن اقدام کند، ادلطبق آنچه ذکر شد، اگر متربی به بلوغ برسد و به گناه جنسی یا 
شود. از سوی دیگر، ادله عام تربیت شامل این صورت می« امر به معروف و نهی از منکر»

 گیرد.جنسی نیز این صورت را در بر می
اکنون جای این پرسش است که آیا احراز شرایط امر به معروف و نهی از منکر در شش 

الحاق قواعد عام تربیت جنسی، الزم نیست  صورت ذکرشده الزم است یا اینکه با توجه به
 این شرایط احراز شوند؟

سؤال، چند شرط اصلی امر به معروف و نهی از منکر به تفکیک این گویی به برای پاسخ
 شود:شروط به اختصار بررسی می

 :شدهبودن طرف امر و نهی. قید مکلف1
کلف بودن فردی است که یکی از شرایط مهم در باب امر به معروف و نهی از منکر، م

بودن متربی است، شده است. از آنجا که فرض بحث در این سؤال، بالغواقع امر و نهی  مورد
ز نبودن متربی نیاین شرط نیز لحاظ شده است؛ هر چند توضیح داده شد که در صورت بالغ

 .بر اولیا الزم است از گناه جنسی پس از بلوغ جلوگیری کنند ،«وقایه»طبق قاعده 
 :شده. شرط عاقل بودن امر و نهی2
شده نیز از شرایط اصلی باب امر به معروف و نهی از منکر است. امر و نهی« بودنعاقل»

زم نبودن متربی، البدیهی است که در بحث حاضر نیز این شرط عقالنی جریان دارد و مجنون
 است.



 

 :شده. شرط عالم به حکم بودن نهی3
شده بودن امر و نهیعالم در باب امر به معروف و نهی از منکر،یکی دیگر از شرایط اصلی 

 نسبت به حکم است. این شرط هم الزم است.
 :. قید احتمال تأثیر4

 از دیگر شرایط مهم در باب امر به معروف و نهی از منکر، قید احتمال تأثیر است
ِی امر به  از آنجا که این قید .(476/ 1تا: همو، بی؛ 596: 1424خمینی، امام) امر عقلی و از قراین لب 

به  ،معروف و نهی از منکر است، بدیهی است که در بحث حاضر نیز مربیان با احتمال تأثیر
 کنند. البته الزم نیست اطمینان به تأثیر داشته باشند؛امر و نهی متربی از گناه جنسی اقدام می

ز تکلیف آنها کافی است.  بلکه صرف احتمال تأثیر در تنج 
، هم بررسی شود« وقایه»ویژه قاعده حتی اگر از باب قواعد عام الزامی تربیت جنسی به

باز قید احتمال تأثیر ملحوظ است و اگر حتی احتمال تأثیر کم هم وجود ندارد، وقایه از آن 
 توسط مربی، الزم نخواهد بود.

 نتيجه

 تربیتی در ساحت تربیت جنسی،شده از قواعد عام بندی کلی احکام استخراجمنظور جمع به
 شود.این احکام در جدول زیر به صورت خالصه ارائه می

شده از قواعد عام تربیتی در ساحت تربیت بندی احکام استخراج. جمع4 – 2جدول 
 جنسی
 

 الف( ادله عام الزامی جاری در تربیت جنسی 
 حدود و دالالف و حكم ف هی  س فهد  ار ادا  ادله ردیف

1 
 تسبیب

، گونه است: ترک بیان حکم، اکراه چهاراقسام تسبیب بر اساس تقسیم مختار، 
 تمهید مقدمات و عدم مانع که حکم هر کدام به صورت مفصل بررسی شد.

. قاعده ارشاد جاهل بیشتر در ساحت آموزش جنسی جریان دارد و بر 1هدایت، ارشاد  2



 

3 
4 

و امر به معروف 
 و نهی از منکر

های الزم را در ساحت جنسی به متربیان الزم است مربیان آگاهیاساس آن 
 ارائه دهند.

. ایجاد گرایش و میل و اراده متربی به سمت امور مطلوب شرعی جنسی 2
 مفاد قاعده هدایت در این باب است.

( در صورت معصیت جنسی متربی، مربی موظف به امر به معروف و نهی 3
 از منکر اوست.

5 

 اعانه بر اثم

 رسان به متربی برای ارتکابمربیان موظف به اجتناب از هرگونه اقدام یاری
هرچند این اقدامات پیش از بلوغ باشند و زمینه و  ،گناه جنسی خواهند بود

کر که ذچنان .ذهنیت برای فرزند در ارتکاب گناه پس از بلوغ فراهم سازند
ن اعانه نیز علیه در شدت گناه ایشد در تربیت جنسی نیز شدت معاٌن 

 تأثیرگذار است.
6 

 وقایه
اولیا موظف به هر اقدام مشروع برای پیشگیری از گناه جنسی متربی پس از 

 باشند.بلوغ می
 

 

 ب( ادا  عه  غییاازا ی جه ی د  بیتی  جمسی 
 حدود و دالالت و حکم فقهی مستفاده از ادله قواعد ردیف

1 
اعانه بر طاعت 

 الهی

متربی را بر طاعت الهی در مقوله جنسی رهنمون هرگونه اقدامی که 
سازد، از سوی مربیان، رجحان دارد. اگر ترک اقدامات خاص به صورت می

ی واجب اشود، چنین اعانهیقین، به گناه جنسی متربی پس از بلوغ منجر می
 است؛ اما در صورت عدم یقین، فقط استحباب مؤکد دارد.

2 
در جایگاه نیکو 

 فرزندقراردادن 

از لحاظ داللی بر استحباب اقداماتی از سوی والدین داللت داشت که به 
شود؛ اما با توجه به ضعف سند این تربیت بهینه جنسی فرزند منجر می

 شود.ای از آن استخراج نمیدلیل، قاعده
 

 



 

 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
تسبیب یا دخالت شخص در ارتکاب وقوع حرام از دیگری، گاهی از جهت حکم است و گاه از جهت . 1

شود، عدم بیان از ناحیه عالم، موجب وقوع موضوع و امور خارجی؛ در قسم اول که ترک بیان حکم نامیده می
گاه در ورطه گناه می  .(71 :1394اعرافی، )شود شخص ناآ

عل، نکردن آن فندادن یا ترکش در صورت انجامنرساندن ضرری به او یا منسوبااکراه با تهدید دیگری به . 2
 .(81 :همان)شود محقق می

 .(91: همان)شود کردن مقدمه کار حرامی است که فرد دیگری مرتکب آن می معنای فراهمبه . 3
 .(123: همان)نکردن مانع در مقابل مرتکب فعل حرام است  معنای ایجاد به. 4
 ین دلیل عنوان و ادله مستقل دارد و به طور مستقل، بررسی خواهد شد.ا. 5
 در ادله عمومی غیرالزامی جاری در تربیت جنسی خواهد آمد.. 6
)طوسی،  ( و یونس بن عبد الرحمن100: 1411؛ حلی، 260: 1365. علی بن ابراهیم بن هاشم )نجاشی، 7

قند. کشی و ابن( 590و  487، 483: 1348؛ کشی، 368و  346: 1381 محمد بن عیسی بن »داوود، موث 
داند ( و طوسی او را ضعیف می509: 1383داوود، ؛ ابن538: 1348اند )کشی، را ثوثیق کرده« عبید

طبق تعبیر طوسی و کشی، واقفی « منصوردرست بن ابی(. »402: تا؛ طوسی، بی448: 1381)طوسی، 
 (.556: 1348؛ کشی، 336: 1381است )طوسی، 

. چنانچه بنا به فتوای برخی فقها، در صورت نظردادن طبیب به ضرررسانی روزه بر مکلف خاص، تا این 8
/ 1: 1424خمینی، امام)شود امر برای خود مکلف حالت یقین ایجاد نکرده باشد، روزه از عهده او ساقط نمی

 .(334: 1428؛ وحید خراسانی، 966
صورت، مربیان به عدم گناه جنسی مربی پس آن است که در این. فرق این صورت با دو صورت پیشین در 9

ی ول ،شوداز بلوغ اطمینان دارند؛ هر چند در دوره تمییز و پیش از بلوغ، این عمل از سوی متربی انجام می
 کند.صدق نمی« گناه»

را  ت. فرق این صورت با سه صورت پیشین در آن است که در این فرض، مربیان زمینه ارتکاب معصی10
 آورد.آورند؛ بلکه خود متربی به اقدامات منجر به گناه جنسی بعد از بلوغ روی میفراهم نمی

این قسم خروج از بحث است؛ زیرا بحث در جایی است که اقدامات مربیان یا متربی، پیش از بلوغ اوست؛ . 11
 شود.بررسی می به مناسبت ولی این قسم نیز
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