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سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دو چندان 
کرده است. نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه  نظری خود باید مبانی علمی الزم 
که حوزه  علمیه  را برای تصمیم گیری و اجرا داشته باشد و این، عرصه ای است 
یرا این نیاز بدون  در کناِر دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ ز
یکرد  پدید و تولید علوم انسانی با رو گسترش مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو
یی  اسالمی، پاسخ مناسبی نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی به منظور پاسخگو
که توجه شود:  به مسالبات روزافزون و برحّق جامعه دینی، آن گاه حس می شود 
یژه علوم انسانی رخ  اواًل، دگرگونی های جدیدی در مجموعه  دانش بشری، به و
، زندگی انسان معاصر، به سبب پیشرفت در علوم و فناوری های 

ً
داده است؛ ثانیا

، شکل گیری نظام اسالمی، 
ً
جدید، دستخوش تسورهای شگرفی شده است؛ ثالثا

فرصت مناسبی را برای دستیابی به اهداف خود، فراروی جامعه  دینی قرار داده 
برای  حوزوی  علمی  فعالیت های  به  سرعت بخشیدن  دلیل،  همین  به  است. 

توانمندسازی نظام اسالمی در  این باره ضرورت دارد.
»مؤسسه اشراق و عرفان« که از سال ۱۳86 با نظارت و اشراف علمی استاد 
کید بر اصالت های  کرده است، افزون بر تأ علیرضا اعرافی؟ظد؟ فعالیت خود را آغاز 
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حوزوی، برای برآوردِن نیازمندی های معرفتِی انسان معاصر نیز می کوشد؛ از این رو 
بر  مضاف  فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه   در  »پژوهش  را  خود  یت های  مأمور
پژوهشگران  »پرورش  اسالمی« ،  نظام سازی  راستای  در  اجتهادی  روش  مبنای 
صاحب نظر در عرصه  فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی اسالمی« 
و »اسالمی سازی علوم انسانی« قرار داده است تا بتواند به ایفای نقشی مؤثر در 

این مجال بپردازد.
یزه جنسی« در اسالم مورد توجه بوده و وسیله محبت و گرمابخش  مسأله »غر
محیط خانواده شمرده شده است. این امر در میان دانشمندان نیز اهمیت بسزایی 
در  را  جنسی  رفتار  روان شناسان،  و  روان پزشکان  پزشکان،  که  نحوی  به  دارد؛ 
فرهنگ های مختلف، به صورت دقیق و علمی، بررسی کرده اند. تردیدی نیست 
گاهی درست به این مسأله و  گرو شناخت و آ کامیابی هاى بشر در  که بخشی از 
کتاب  یژه از سوی اولیای متربی است.  توجه به »تربیت جنسی« مناسب، به و
ین مسؤولیت مربیان را در  حاضر کوشیده است با ارائه رهنمودهای تربیتی، مهم تر
یر بکشد  یکرد فقهی« به تصو یش، در قالب »تربیت جنسی با رو برابر متربیان خو
تا بتواند متربی را از انحراف و لغزش جنسی، مصون بدارد و سعادت دنیوی و 

اخروی او را فراهم  آورد.
مؤسسه اشراق بر خود الزم می داند از حضرت استاد علیرضا اعرافی؟ظفح؟ تشکر 
یرا ایشان، با ارائه این بحث در ضمن دروس پر محتوایشان، عنایت خاصی  نماید؛ ز
در به ثمر نشاندن این اثر داشتند. همچنین الزم است از تالش های محقق ارجمند، 
کند و قبول  حجت االسالم دکتر احمد امامی راد در تحقیق و پژوهش این اثر تقدیر 

یابی آن ارج نهد. زحمت حجت االسالم دکتر سید نقی موسوی را در نظارت و ارز
امید است صاحب نظران و اندیشوران دینی، مؤسسه اشراق و عرفان را برای 

بهبود تولیدات علمی آینده، از نظرها و پیشنهادهای سازنده خود بهره مند سازند.
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پیشگفتار
یزه طبیعی   یکی از ساحت های مهم تربیتی، »تربیت جنسی« است. غر
جنسی که خداوند در انسان به ودیعه گذارده است، از آغاز تولد بوده و توجه 
یزه،  به تربیت شایسته در این زمینه، افزون بر جهت دهی مسلوب به این غر
کاست. در واقع، تربیت بهینه در مسائل  از ناهنجاری های بسیاری خواهد 
از  نامشروع،  شهوانی  مسائل  به  انسان  طبیعی  گرایش  به  توجه  با  جنسی 
ین  اهمیت بیشتری برخوردار است؛ ازاین رو »تربیت جنسی« که یکی از مهم تر
تربیت  عرصه  متولیان  و  یه پردازان  نظر سوی  از  است،  تربیت  بخش های 
اسالمی مورد توجه خاص قرار گرفته است و فقها نیز در ابواب مختلف فقه به 

این امر  و احکام مربوط بدان اشاراتی داشته  اند.
معلوم  بر  افزون  زمینه،  این   در  فقیهانه  بررسی  ذکر شد،  آنچه  به  توجه  با 
که بتوان نظر  ساختن جایگاه آن، به استخراج قواعد و روش های صحیحی 
کرد و نیز احکام جزئی مربوط به آن، منجر خواهد شد.  اسالم را بر آن اطالق 
یان دارند -  این اثر، پس از بررسی قواعد عام فقهی - که در تربیت جنسی جر

روش های خاص تربیت جنسی را به طور کامل بررسی کرده است.
از استاد محترم آیت اهلل علیرضا اعرافی که در القای دروس و بررسی کامل 
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آن نقش بی بدیلی داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از حجج 
کبر، علی همت بناری، سیدعلی  کبر ترابی، مجید طرقی، محسن پورا اسالم: ا
که در بررسی این اثر، نقش بسزایی داشتند،  حسینی زاده و سیدنقی موسوی 
کتاب در زمینه  تشکر  به عمل می آید. با توجه به این که اثر حاضر، نخستین 
بررسی فقهی تربیت جنسی می باشد، امید است فقها و صاحب نظران در بررسی 

و نقد این اثر، یاری رسان ما باشند.
احمد امامی راد
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