تربیت جنسی کودکان
سیدعلی آقایی

*

اشاره

تربیت و عوام مؤثر برآن ،از جمله مسائ مهمی اسـت کـه توجـه اندیشـمندان
جهان ،بهاصوص صاحبنظران حوزه اانواده را از دیرباز به اـود جلـب کـرده
است .این مسئله ،جنبههای گونـاگون دینـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و جنسـی را
دربردارد .در این بین ،یکی از جنبههای اطیر تربیت ،تربیت جنسـی اسـت کـه
متأسفانه در جامعه ما مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته اسـت .مسـائ جنسـی،
همواره یکی از چالشیتـرین مباحـث در حـوزه زن و اـانواده بـوده و انحـراف و
ً
لغاش در آن ،گاهی سرنوشـت یـک فـرد یـا جامعـه را شـدیدا در مخـاطره قـرار
میدهد .آیین اسالم ،به عنوان کام ترین دین ،به این موضوع توجه داشته اسـت؛
ااالقـی
هرچند در اسالم بیشتر نگاهها معطـوف بـه شـرم و حیـا و ارزشـمندی
ِ
این دو گااره ااالقی بوده است؛ چنانکه از امام باقر نق شده که فرمود:
«ادای متعال به هیچچیا بهتر از عفت در شکم و شرمگاه ،مـورد عبـادت قـرار
* دانشآمواته حوزه علمیه و کارشناس ارشد ادیان شرق.
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نگرفته است».

9

اما این گونه سخنان ،به معنای بیتوجهی به اصالح و هـدایت رفتارهـای جنسـی
نبوده است .به همین جهت ،اسالم هیچگاه به سرکوب غرایـا انسـانی ،از جملـه
غریاه جنسی ،نپردااته است؛ بلکه تالش کرده با نشاندادن راه صحیح و اصالح
و هدایت و تربیت جنسی ،افراد را به سعادت رهنمون سازد .چهبسا کسانی باشند
که از قوانین و اصول اسالم در تربیت جنسی اطالعی نداشته و ناآگاهانه مرتکـب
اعمالی شوند که در اسالم نهـی شـده اسـت .بنـابراین ،آمـوزش رفتـار بهنجـار
جنسی ،یکی از وظایف اطیر والـدین ،مسـئوالن و اندیشـمندان در ایـن حـوزه
است؛ تا از این مسیر ،سالمت و سعادت فرد و جامعه را ضمانت کنند.
پیشرفت چشمگیر و روزافاون وسای ارتباط جمعی ،با تمام محاسنی که داشـته،
پیامدهای سوء و مخربی را بر رفتار انسانها بر جای نهاده است .بروز رفتارهـای
نابهنجار در میان جوانان جامعه کنونی ما و فاصلهگرفتن آنها از مبـانی اعتقـادی و
باورهای دینی ،از آثار پیشرفت فناوری است که عقبماندگی فرهنگی یا تقلیـد از
2
فرهنگ مهاجم غربی نیا بر شدت آن افاوده است.
ّ ّ
ّ ُُ
ّ ّ ْ ّ ّ ّ ّ ّ
ممه
ماتي ِلل ِ
مطابق آیه  486سوره مبارکه انعـامِ « ،إَّ صئ ِتي ونر ِکي ومحیاي ومم ِ
ّر ِاب ْال ّع ّال ِم ّین؛ در حقیقت ،نماز من و [سایر عبادات من و زنـدگی و مـرگ مـن،
برای ادا ،پروردگار جهانیان است» ،همه ابعاد زندگی انسان باید طبـق اصـول و
برنامه اداوند و پیامبر اسالم باشد و تحت امر و دستور آنـان هـدایت شـود.
بعد جنسی در زندگی مسلمان نیا از این قاعده مستثنا نیست .ازایـنرو ،بـر تمـام
افراد جامعه اسالمی الزم است که تالش اود را به این مهـم معطـوف دارنـد تـا
زمینه تربیت صحیح در این مسئله را برای آحاد جامعـه ،بـهویژه کودکـان ،پدیـد
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .13
 .2یوسف مدن« ،تربیت جنسی در اسالم» ،ش  ،6ص .461

تربیت جنسی کودکان
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 .1آموزش و تربیت جنسی

آموزش و تربیت جنسی ،از واژگانی است که دوره نوجوانی و پدیده فـوران غریـاه
جنسی را در اذهان تداعی میکند؛ اما در واق  ،تربیت جنسی ،بسته بـه جنسـیت
و ّ
سن افراد ،بسیار متفاوت اواهد بود .ارائـه هـر نـوع آگـاهی و دانـش نظـری و
عملی به اشخاص مختلف و متناسب با جنسیت و ّ
سن آنان برای تأمین نیازهـای

جسمی ،روانی و نیا اجـتماعی آنهـا و همچنـین ،مرتفـ کردن نیازهـای جنسـی
ً
ایشان و بقای نس را اصطالحا «آموزش جنسی» میگویند 2.در کتب پاشـکی،
ً
غالبا آموزش جنسی را همان تربیت جنسی تعریف کردهانـد؛ ولـی ایـن مفهـوم،
وسی تر از آموزش جنسی صرف است؛ چراکه در آن باید بـه اصوصـیات رشـد
شخصیت در ابعاد دینی ،ااالقی ،فرهنگی و اجتماعی نیا توجه داشت 3.تربیت
جنسی را باید در حقیقت ،فرایندی عنوان کـرد کـه ّ
طـی آن ،باورهـا ،ارزشهـا و
نگرشهایی در کودک شک میگیرد و ادامه زندگی ،بر هویت ،روابط بین فـردی
و عاطفی و حتی گرایش جنسی او تأثیرگذار اواهد بود.
 .2اهمیت تربیت جنسی

تربیت جنسی ،بهشدت دچار پیچیدگی است؛ اما از اهمیـت فراوانـی براـوردار
مادر مسئولیتپذیر ،هیچگاه در برابر غریاه جنسـی فرزنـدان اـود،
است .پدر و ِ
 .9ر.ک :شیخ عبدالمعبود« ،کاوشی در آموزش جنسی با نگرش اسالمی» ،ش  ،6ص .38
 .2علینقی فقیهی ،تربیت جنسی ،ص .66
 .3صادق شمشادی و احمد زنداونیان« ،ابعاد و مراحـ تربیـت جنسـی داتـران و زنـان از نظـر
اسالم» ،ش  ،60ص 14؛ همچنین ،ر.ک :شـیخ عبـدالمعبود« ،کاوشـی در آمـوزش جنسـی بـا
نگرش اسالمی» ،ش  ،6ص  39ـ .495
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بیبرنامه و بیتفاوت نخواهند بود و این مرحله از تربیت را کـه از حسـاسترین و
درعینحال ،سختترین مراح تربیت است ،وانمینهند .چهبسا اندک غفلـت و
اطایی ،اسباب انحراف فرزندان را فراهم نماید.

9

در ارتباطات میانفردی در اجتماع بشـری ،آگـاهی و اطـالع از مسـائ جنسـی
میتواند به منطقی و مسئوالنهشدن آن کمک شایانی کند .رشد شاای سالمت
و بهداشت جنسی در افراد ،شاای سالمت روان و فکر جامعه را بهبود اواهـد
بخشید .بر مبنای همین رابطه متقاب میـان سـالمت فـرد و جامعـه ،میتـوان بـه
آموزش و تربیت صحیح جنسی افراد جامعه پیبـرد .در واقـ  ،بـرای رسـیدن بـه
بهداشت جنسی در بعد جسم و روان ،راهی به جا تربیت صحیح در ایـن زمینـه
وجود ندارد .صاحبنظران بر این باورند که رفتارهای مربـوط بـه غریـاه جنسـی
کودکان ،جا در حالتهای اسـتثنایی و نیـا اـارج از طبیعـت انسـانی ،فعلیتـی
ندارند؛ اما با وجود این ،آموزههای اسالمی پیشبینیهای الزم بـرای پیشـگیری و
درمان رفتارهای غیرطبیعی ،از همان آوان کودکی را در افراد داشـته اسـت کـه در
حقیقت ،برای تعدی رفتارهای جنسی و اصالح و هدایت ایـن غریـاه بـوده و بـه
هیچوجه با جنبههای دیگر رشد در کودکان ،ناسازگار نبوده و در عم  ،بـه عنـوان
عاملی آسانکننده رشد هم تلقی میشود.

2

در این میان ،تربیت جنسی داتران در اهمیت بیشتری قـرار دارد .نخسـت آنکـه
زنان به دلی اصوصیت مادربودن و نیا به جهت مـدت زمـانی کـه بـا فرزنـدان
سپری میکنند ،از نفوذ بهمراتب بیشتری در تربیت فرزندان براوردارند .از سـوی
دیگر ،زنان به سبب موهبتی که ادا به ایشان عطا کرده ،قدرت تنظـیم رفتارهـای
 .9ابراهیم امینی ،آیین تربیت ،ص .911
 .2یوسف مدن« ،تربیت جنسی در اسالم» ،ش  ،6ص .460
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جنسی مردان را دارند .از جهتی دیگر ،داتران زودتر از پسران سن بلو را تجربـه
میکنند و به دلی لطافت در احساس ،هرآن ممکن است به اشتباه و اطا بیفتند.
دستآار اینکه امروزه زن به عنوان یک کاالی محرک جنسی مـورد بهرهبـرداری
سوء قرار گرفته است .بنابراین ،الزم است توجه ااصی بـه تربیـت آنـان ،ااصـه
تربیت جنسیشان شود.

9

اما آنچه مایه تأسف است ،فرونهادن این مقولـه بسـیار مهـم در تربیـت فرزنـدان
است که والدین و مربیان مسلمان ،کمتر بدان توجه داشتهاند؛ درحالیکـه اسـالم
عایا ،سامانیافتن رشد رفتار جنسی در کودک را ،در گرو تربیت درسـت پـیش-
بینی کرده است .البته آنچه در این میان مهم مینماید ،آگاهی از قواعد ،قـوانین و
اصول رفتار صـحیح جنسـی از طـرف والـدین و مربیـان اسـت کـه اـود ،آن را
بهدرستی مراعات کنند و راه و رسم صحیح را در این مسئله بـه فرزنـدان اـویش
بیاموزند.

2

ذکر این نکته ضروری اسـت کـه تربیـت صـحیح جنسـی ،در حقیقـت ،نـوعی
سرمایهگذاری تضمینی برای داشتن جامعـهای سـالم در آینـدهای نـهچنـدان دور
اواهد بود؛ جایی که کودکان امروز ،جوان و بارگسال آن اواهند بـود و تربیـت
جنسی ایشان ،ارتباط مستقیمی با رضایتمندی آنان از زندگی زناشـویی اواهـد
داشت .اهمیت این سخن ،زمانی نمایانتر میشود که به رشد آمار طـالق ناشـی
از نارضایتی جنسی در سالهای اایر مراجعه شود .بنابراین ،رضـامندی جنسـی
که افراد از لذتبخشی در مورد رفتارهای جنسی و زناشویی اود داشـتهانـد هـم
 .9صادق شمشادی و احمد زنداونیان« ،ابعاد و مراحـ تربیـت جنسـی داتـران و زنـان از نظـر
اسالم» ،ش  ،60ص .81
 .2یوسف مدن« ،تربیت جنسی در اسالم» ،ش  ،6ص .438
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میتواند شاای دیگری برای اهمیت و ضرورت این مسئله باشد.
حال با توجه به اهمیت تربیت جنسی ،الزم است کـه تمـام افـراد مـرتبط بـا ایـن
بحث ،آموزش و تربیت جنسی را به عنوان جائی اساسی در برنامـههـای تربیتـی
قرار دهند .فرهنگ مغربزمین ،مدتهاست که به اهمیت آموزش در این مسئله
پی برده است؛ اما آنچه امروز مورد آموزش قرار میگیرد ،در براـی مـوارد چنـان
بیپرده و بیحجاب است کـه در واقـ  ،بایـد آن را تـرویج بیبنـدوباری نامیـد.
محدوده این آموزشها در برای از کشورهای غربی ،به کودکان زیـر یـازده سـال
هم رسیده است .نتیجه این آموزشها در غرب ،فروریختن دیوارهای حیا و شـرم
در میان دانشآموزان آنان است که با دیدن شیوههای عملی و اباارهای جنسی ،بـه
پیشگیری از بیماری یا بارداری تشویق میشوند و به صـورت عملـی ،رفتارهـای
جنسی را تجربه میکننـد .در حقیقـت ،پیـامی کـه کودکـان و نوجوانـان در ایـن
سیستم آموزشی دریافت میکنند ،این است که برای انجام فعالیـت جنسـی ،بـه
ّ
9
سن مطلوب رسیدهاند.
اما در سوی مقاب  ،اسالم مبنای تربیت را در این حوزه بر پایه شرم و حیا قرار داده
است .ارزشها و باورهای اسالمی ،باید از زیربناییترین واحد جامعه آغاز شـود
و چون اانواده ،سنگ زیربنای جامعه اسـت ،وظیفـه انتقـال نسـ بـهنسـ ایـن
ارزشها ،بر دوش اانواده نهاده شده است.
 .3عوامل مؤثر در تربیت صحیح جنسی

در تربیت درست جنسی ،عوام مختلفی دای هسـتند تـا سـالمت جنسـی در
رفتار کودکان و نوجوانان پدید آید .پارهای از این عوام کـه در بهداشـت جنسـی
 .9همان.

تربیت جنسی کودکان
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9

ـ آگاهی والدین و مربیان از تربیت صحیح جنسی از منظـر اسـالم ،و در نتیجـه،
آموزش درست هنجارهای تربیتی در زمینه مسائ جنسی به کودکان و نوجوانان؛
ـ آموزش عملی به فرزندان با رفتارهای بهنجار و صحیح والدین بـرای مقابلـه بـا
اسباب و زمینههای انحراف جنسی؛
ـ آموزش درست آداب حضور در مح های مختلف بـا در نظـر گـرفتن مسـائ
جنسی.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اگر اـانوادههـا بـه مسـائ مربـوط بـه
تربیت جنسی از دیدگاه اسالم آگاه باشند و به صورت عملـی از آن بهـره گیرنـد،
نهتنها میتوانند از بلو زودرس فرزندانشان جلوگیری کننـد ،بلکـه مـیتواننـد در
بهنجارسازی رفتارهای جنسی آنها در آینده نیا اثرگذار باشند.
 .4شیوههای تربیت جنسی

با رشد ابعاد وجودی انسان ،شخصیت او هم در حال شک گیری است .اگر ایـن
روند به صورت طبیعی و همراه با تربیت صحیح باشد ،شخصیت هم در جهـت
کمال و تعالی قرار میگیرد؛ رشد و کمالی که از بدو تولد انسان شـروع شـده ،بـا
بلو او پیشرفت مییابـد و در بارگسـالی ،اوج میگیـرد .حـال ،اگـر انسـان بـا
شیوهای درست تربیت جنسی شـده باشـد ،نـهتنها از سـالمت روانـی و جنسـی
براوردار اواهد بود ،بلکه از انحرافهای جنسـی و تبعـات آن مصـون اواهـد
ماند .ذکر این نکته ضروری است که مهمترین مرحله در تربیت جنسی ،مرحلـه
قب از ازدواج بوده و شاای آن« ،اویشتنداری» است .این ویژگی ،شرط الزم
 .9همان ،ص .65۴
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برای ازدواج است و ارضای مطلوب جنسی را برای فرد در پی اواهد داشت.

9

یکی از مهمترین شیوهها در تربیت جنسی کودکـان ،روش مسـتقیم اسـت .ایـن
شیوه در حقیقت ،اشاره مسـتقیم بـه امـوری دارد کـه بـه نقـش جنسـیتی افـراد،
تمای ها ،گرایشها و رفتارهای جنسی و وظایف جنسیتی آنهـا مربـوط میشـود؛
همچون :هویتپذیری جنسی ،الگویابی جنسیتی ،آشنایی با وظایف هر جنس،
آمادگی برای انجام وظایف مادری و پدری ،پرهیا از تحریکات جنسی و مسائلی
از این دست .در فرآیند تربیـت جنسـی ،رفتارهـا و مهارتهـای والـدین در ایـن
اطالعات مناسب ،بجا و بهموقـ  ،از اهمیـت
زمینه ،کیفیت ارتباط با فرزند ،ارائه
ِ
بسیاری براوردار است .برای از آنچه الزم است والـدین بـرای تربیـت جنسـی

کودک اجرا کنند ،عبارتاند از:
4ـ .1نقش و هویت جنسی

ضروری است که والدین در اصوص هویـت جنسـی فرزنـدان اـود حسـاس
باشند و فرزندان او یش را به پذیرش ویژگیهای متفاوت داتری و پسری از بعد
شنااتی ،عاطفی ،اجتماعی و زیستی ملام سازند .رفتار پدر و مادر بایـد حـاکی
از هیچگونه تفاوت تبعی آمیا جنسیتی میان فرزنـدان مـذکر و مؤنـث باشـد تـا
فرزندان بهراحتی و بدون آرزوی داشـتن جنسـیتی مخـالف ،بـه هویـت جنسـی
اودشان دست یابند و در آینده ،نقش پدر و مادری او یش را نیـا بـهاوبی ایفـا
کنند .والدین در تعیین هویت جنسی فرزندان ،بهاصوص داتران ،بـا ابرازهـای
احساسی و عاطفی ،رفتارهـای متناسـب بـا ارزشـمندی و عـات آنهـا را آشـکار
میسازند .البته نقش مادر در تربیت داتر بسیار مهمتر و جدیتر از پدر اواهـد
 .9علینقی فقیهی ،تربیت جنسی ،ص .459

تربیت جنسی کودکان
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میفرمایدِ « :آم ُروا ِّالن َس َاء ِفي َب َن ِاَ ِه َّن؛ 9امـور داتـران

را به مادران آنها واگذارید».
فرزندان ،الگوسازی جنسـیتی را از طریـق همانندسـازی اـود بـا والـدین آغـاز
میکنند و برای داتر ،همانندسازی با مادر در اولویت است؛ چراکه امروزه علـم
روانشناسی ،در بررسی ااتالالت جنسی به این نکته رسـیده اسـت کـه تمـامی
افر ِاد مبتال به انحراف نارضایتی جنسیتی ،بدون استثنا در کودکی به چشـم جـنس
مخالف به آنها نگریسته شده و با ظـاهری متناسـب بـا جـنس مخـالف ،آراسـته
شدهاند .در کنار اینها ،الزم اسـت بـرای تقویـت هویـت جنسـی داتـر ،نقـش
جنسیتیاش را هم به او آموزش داد تا بداند جامعه از نظر رفتار ،گفتار و پوشـش،
2
چه انتظاری از او دارد و چه نقشی را باید ایفا کند.
4ـ .2پیشگیری از زمینههای تحریک جنسی

غریاه ،از ابتدای تولد در انسان وجود دارد؛ اما در بدو امر ،متوجه عم جنسی یا
لذت جنسی نیست و باید یک سیر رشدی و تحولی را بپیماید تا در زمـان بلـو ،
رشد آن کام شود .تحریک پیش از موعد این غریـاه ،کـودک را زودتـر از وقـت
مناسب ،به آن هوشـیار اواهـد کـرد و اینجاسـت کـه ممکـن اسـت صـدمات
اسارتبار و جبرانناپذیری به کودک و جامعه وارد شود 3.بنابراین ،در روایات با
تأیید می جنسی کودکان ،تأکید شده که به هیچ عنوان نباید قوای جنسـی آنـان را
امر َأ ََ ُ
جامع َّالر ُج ُل َ
جار َی ََ ُه ِوفـي
وال
ه
تحریک کرد .امام صادق میفرماید« :ال ُی
ِ
ِِ
ُ
َالب َ ٌ َ َّ َ َّ
یورث ِّالزنا؛ 0در برابـر دیـدگان کودکـان اـود نادیکـی
ِ
مت ص ِبى؛ ف ِإن ِذلك ِمما ِ
 .9ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .408
 .2همان ،ص  450ـ .444
 .3برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :همان ،ص  446ـ .466
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،0ص .055

16



رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (9317ویژة خواهران)

نکنید که این کار ،زناکاری را به ارمغان میآورد».
توصیههایی که والدین در این زمینه باید جدی بگیرند ،بدین شرح است:
ـ اودداری از انجام عم جنسی در برابر کودکان؛
ـ اجازهگرفتن کودکان برای ورود به اتاق والدین؛
ـ اودداری از دست زدن به عورت کودک؛
ـ اودداری از بوسیدن و در آغوشگرفتن کودکان نامحرم پس از ّ
سن ّ
معین؛
ـ جداسازی بستر کودکان؛
ـ جلوگیری از بازیهای جنسی کودکان.
4ـ .3صحیح پاسخدادن به پرسشهای جنسی

مسائ جنسی ،برای کودک سؤالبرانگیا است و بـا توجـه بـه رشـد ّ
سـنی اـود،
درصدد است برای آن پاسخهایی بیابد .او از موالید ،رفتوآمدها به بیمارسـتان و
همچنین مشاهده نوزادان دیگر ،کنجکاو اواهد بود تا بداند که این کودک جدید
از کجا آمده؟ یا چرا با من متفاوت است؟ یا چگونه در شکم مـادر بـوده اسـت؟
در این میان ،متأسفانه برای والدین یا از پاسخدادن طفـره میرونـد یـا کـودک را
سرزنش میکنند یا با پاسـخهایی دروغـین ،او را فریـب میدهنـد؛ امـا بـه نظـر
میرسد که باید در سطح فهم کودکان ،سؤاالت آنان در مسائ جنسی پاسـخ داد
و از پردهپوشی و پاسخهای االف واق پرهیا نمود؛ زیـرا عـوارض متعـددی بـه
دنبال دارد؛ ازجمله ممکن است آنها بـه دوسـتان و یـا منـابعی غیـرمطمئن روی
9
آورند که چهبسا زمینه انحرافات جنسی را در آنان موجب اواهد شد.
بنابراین ،بهترین اقدام برای پیشگیری از انحرافـات جنسـی کودکـان ،پاسـخدادن
صحیح به پرسشهای جنسی کودکان و متناسب با جنسیت و ّ
سن ایشان اسـت.
 .9علینقی فقیهی ،تربیت جنسی ،ص  466ـ .495
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معیارهایی را که برای پاسخدادن ذکر شده ،میتوان اینگونه بیان کرد:
ـ صراحت و شفافیت در پاسخ برای ابهامزدایی؛
ـ محرکنبودن پاسخها؛
ـ رعایت حجب و حیا در پاسخ؛
ـ پرهیا از براوردهای هیجانی و نفرتانگیا؛
ـ پاسخ بر اساس سطح فهم و ّ
سن کودک؛
ـ پاسخهای قان کننده و به اندازه کفایت.
حاص آنکه در اجتماع بشری و ارتباطات میانفردی ،آگـاهی از مسـائ جنسـی
ً
قطعا به منطقی و مسئوالنهشدن رفتارهای برااسته از این غریاه منجر میشـود و
شاای سالمت روان و فکر جامعه را بهبود اواهد بخشید .بنابراین ،الزم است
والدین ،بهویژه مادر ،در قبـال فرزنـدان اـود ،بـهاصـوص داتـران ،جـدیت و
اهمیــت بیشــتری در بعــد تربیــت جنســی داشــته باشــند .آموزههــای اســالمی،
َ
پیشبینیهای الزم را برای پیشگیری و درمان رفتارهای غیرطبیعـی از همـان اوان
کودکی در افراد داشته است که در این مقاله ،تالش شد به صورت کوتـاه ،براـی
از آنها به عنوان شیوة تربیت جنسی تبیین گردد.

