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 جنسی کودکان از ديدگاه اسالممروری بر آموزش سالمت 
 
 

  9/71/89پذيرش مقاله:                                 71/71/81دريافت مقاله: 

 چکیده
 گيري شخصيت انسان و تاثيرگذاري بر افكار،آموزش جنسي از موضوعات مهم در حوزه تربيت اسالمي است که در شكل سابقه و هدف:

سب جنسي در اين گروه سني از هاي مناها و فوايد آموزشهدف مطالعه حاضر بررسي محتوا، شيوه عواطف و رفتارهاي انساني نقش مهمي دارد.

 نظر فرهنگ اسالمي است.

و نيز با  6931-6931هاي علمي معتبر از سال مقاالت چاپ شده در پايگاه علمي و مروري با بررسي منابع يهاين مطالع :هامواد و روش

 .ده استاحاديث انجام گردي ن کريم وآراستفاده از ق

 کودکي سنين از بايد جنسي آموزش لذا جنسي؛ تربيت آغاز دوران است؛ نه کنترل و هدايت افزايش ورانبلوغ، د اسالم، دوران نظر از :هايافته

 اطالعات يهئکودکي شامل ارا دوران در جنسي آموزش هايشود. استراتژي طبيعي رشد از موجب انحراف است ممكن آن تعويق و شود شروع

 بلوغ از پيشگيري پسر، و دختر روابط حدود آموزش مستقيم، غير آموزش کودك، جنسي هايپرسش به مناسب پاسخ کودك، سن با متناسب

کودك  جنسي رفتارهاي بر نحويبه  باشد. ساير رفتارهاي والدين کهها ميبچه نوازش و بوسيدن حد و کودکان خواب بستر جداسازي زودرس،

 باشند.مي مذهبي و ديني باورهاي اخالقي، رشد ضايلف رواني، پرورش نيازهاي ارضاي کودك، به محبت شامل گذارد،مي تأثير

لذا توجه  .سازند فراهم را کودك جنسي تربيت و رشد جمله از طبيعي تربيت و رشد زمينه بدو تولد، از تا موظفند والدين اسالم، در :گیرینتیجه

 .داردآنها ضرورت  به ارتقاء آگاهي والدين در خصوص آموزش و تربيت جنسي کودکان و ايجاد نگرش مثبت در

 ديدگاه اسالم، کودکان، جنسی تربیت ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

هاي والدين در نوجوان از مهمترين نگرانيکودك و سالمت و تربيت جنسي 

ر در اين حيطه محدود است حجامعه امروزي است. در شرايطي که حضور افراد متب

رگمي و تصميمات نادرست موجب سر د ،و ارائه اطالعات ناقص و بعضا نادرست

 هايپيام با که گذارندمي بزرگسالي به پا حالي در نوجوانان از بسياري گردد.مي

 اين. شوندمي مواجه جنسي موضوعات مورد در بزرگساالن برانگيز چالش و مبهم

 از جنسي موضوعات مورد در آزادانه بحث تاييد عدم و سكوت حيا، شرم، با مسئله

 بيشترين که زماني در درست آن هم شود؛مي ترپيچيده مان،معل و والدين سوي

 موجب ها،آموزش اين از نوجوانان و کودکان ساختن محروم. دارد وجود آن به نياز

 مقاومت علل از يكي. گرددمي جنسي انحرافات انواع به نسبت آنها پذيري آسيب

 موجب و داشته هاسنت و باورها در ريشه اغلب ها،آموزش اين لزوم به جوامع

 باور. شودمي آن اثرات و آموزش محتواي هدف، ماهيت، از افراد نادرست درك

 در نوجوانان و کودکان با نمودن صحبت که است اين والدين از بسياري سنتي

  فراهم را آنان جنسي فعاليت شروع و انحراف يزمينه جنسي، مسائل يباره

 .(6نمايد )مي

نوجوانان و والدين بر پايه مباني دين مبين و کودکان آموزش سالمت جنسي 

تواند هاي علمي و نيز انطباق آنها با موازين شرع اسالمي مياسالم و پيشرفت

 موجب هدايت صحيح اين بعد مهم از ابعاد وجودي انسان در جهت متعالي شدن 

 

انسان شود. در اسالم، آموختن ادب مقدم بر هر کار ديگري است. در اين خصوص 

. "آموختن آداب از مرتبه بااليي برخوردار است"فرمايند امبر اکرم )ص( ميپي

چرا که اسالم در رابطه ؛ ترديدي نيست که اين آداب شامل آداب جنسي نيز هست

در رابطه با آداب  ؛ لذااست قائلآدابي را  انسان زندگيمسائل بسيار جزئي حتي با 

 (.2) نمايديم روش و تربيت خاصي را دنبال نيز قطعا جنسي

اند مسائل جنسي را بزرگترين مانع در راه تعالي انسان بر شمرده ،بعضي افراد

نها معتقدند بسياري آند. دانترين غرايز در برابر عقل ميو غريزه جنسي را سرکش

هاي حاضر با وجود فراواني انواع محركهاي انسان، بخصوص در عصر از چالش

 ؛، کنترل و هدايت مناسب غريزه جنسي استجنسي، ناشي از عدم تربيت صحيح

وجوانان در عصر حاضر بيش از ن و نلذا ضرورت آموزش و تربيت جنسي کودکا

گيري از تعاليم ارزشمند اسالمي و (. در اين راستا بهره6پيش محسوس است )

تواند راهگشاي ما در اين زمينه تحقيقات موجود توسط دانشمندان اين حوزه مي

( افراد بايد دوش به دوش علم، معرفت و 9) فرمايندلي )ع( ميباشد. حضرت ع

تر شود جنسي نيز بايد با پيشرفت علم غنيلذا تربيت  ؛آگاهي زمان خود پيش روند

هاي جديد در اين علم نيز بكار و ضمن حفظ معيارهاي اصيل اسالمي، پيشرفت

مي در آموزش مروري بر ديدگاه اسال ،گرفته شود. اين پژوهش با رويكردي علمي

 .داردو تربيت جنسي کودکان و نوجوانان 

 7(PhD) افسانه بختیاری

 *2(PhD) هاجر پاشا

 ،متپژوهشكده سال ،اختالل حرکت تحقيقات مرکز. 6

 .، ايرانبابل، علوم پزشكي بابلدانشگاه 

 ناباروري، و بهداشت باروري تحقيقات مرکز. 2

، بابل، علوم پزشكي بابلدانشگاه  ،سالمت پژوهشكده

 .ايران

 هاجر پاشا :نويسنده مسئول*

، علوم پزشكي بابلدانشگاه خيابان گنج افروز،  ،بابل

 گروه مامايي. ،دانشكده پرستاري و مامايي

 +89 77 92786979:   تلفن

 +89 77 92788895فاکس: 

Email: dhajarpasha@gmail.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 12

mailto:drhajarpasha@gmail.com
http://iahj.ir/article-1-183-en.html


Islam and Health Journal. 2019; 4(2): 54-65 

Child sexual education from the Islamic perspective/ Bakhtiari A, Pasha H 

55 

 هامواد و روش

پژوهش حاضر يک پژوهش کاربردي است که با استفاده از روش پژوهش 

 يمطالعه برا ني. در اه استکيفي از نوع تحليل محتواي استقرايي انجام گرديد

العه با مط يعني د؛يمطالب از روش سه سو سازي استفاده گرد نياستخراج و تدو

از  يريبهره گ زي)ع( و ن نيمعصوم اتيقرآن و روا اتيبرخاسته از آ ياستناد به مبان

اساس اصول آموزش و  نينظري انجام شد. بر ا يمربوط و مبان يهاپژوهش

مطرح  ي)ع( در هشت مقوله اصل نيمعصوم اتياز منظر قرآن و روا يجنس تيترب

ي جنسي، توجه به طيب بودن غريزه که عبارتند از اصل توجه به طبيعي و ديگرد

هماهنگي نياز جنسي با نيازهاي عالي انساني، اهميت ازدواج، تبعيت تربيت جنسي 

 ني آموزش متناسب با ساز نظام تربيتي، حفظ ارزشمندي کودك و نوجوان، ارايه

 هاي يادگيرنده، آموزش تدريجي و درهم آميختگي تقوا و تأمين نياز.و ويژگي

قرآن  شامل هستند کهها و متون اسالمي ها، مقالهاستفاده شامل کتاب منابع مورد

باشد. جستجوي منابع حديث نور مي 60111 البالغه و نيز نرم افزارنهج ،کريم

 .ه استهاي فارسي و انگليسي صورت گرفتبدون محدوديت و به زبان

 

 هايافته

جنسي  رفتارهاي داشتن تنها و استعد جنسي بخشي طبيعي از وجود انسان بُ

. باشدنيز ميژيک وبلكه شامل ابعاد فرهنگي، روانشناختي، اخالقي و بيول ؛نيست

ها و ها، ارزشي دانش جنسي، باورها، نگرشعد جنسي انسان، در بردارندهبُ

 (.4رفتارهاي جنسي است )

 

 عد جنسی انسانهای گوناگون ب  . جنبه7 جدول

 جنبه فرهنگی

 ها، قانون، تبليغات، جامعه، خانواده، اطرافيان، همساالنازدواج، رسانه مدرسه،

 جنبه اخالقی

 هاها و عملكردهاي اخالقي، ارزشها، باورهاي مذهبي، انديشهايده

 جنبه روانشناختی

 هاي اکتسابي، رفتارهاي اکتسابيعواطف، تجارب، انگيزه، نگرش

 ژيکوجنبه بیول

هاي رشد و تكامل، تغييرات و چرخه باروري، کنترل باروري، تحريک و پاسخ جنسي،

 ژيک، ظاهر فيزيكيوفيزيول

 جنبه سالمت

ها، پيامدها، و اثرات عملكرد جنسي و نيز وليتئتوانايي درك و فهم خطرات، مس

 داريتمرين خويشتن

 جنبه مذهب

ي ي جنسي در اسالم موهبتي الهي است. آشنا سازي انسان با هدايت درست غريزهغريزه

 ار جنسي هنجار و هماهنگ با هدف خلقتجنسي و رفت

 
اشاره به مجموعه تاثيرات فرهنگي دارد که افكار  عد جنسیجنبه فرهنگی ب 

هاي سنتي نقش ،. بعنوان مثالدهدميو اعمال جنسي ما را تحت تاثير قرار 

جنسيتي با خشونت جنسي ارتباط دارد. زناني که هنجارهاي جنسيتي مبتني بر 

را تجربه کرده و آنها را باور دارند بيشتر در خطر خشونت خانگي  نابرابري جنسيتي

و  رسدميهستند. بخشي از اين عوامل از طريق تاريخ و فرهنگ به هر نسل 

 . گذاردر خود را بر روي افراد جامعه مييها تاثبخشي ديگر هم از طريق رسانه

در مورد  هاييشامل بايدها و نبايدها و پرسش عد جنسیجنبه اخالقی ب 

درست يا نادرست بودن تصميمات در مورد رفتارهاي جنسي است. تقريبا هيچ 

موضوع جنسي نيست که فارغ از مالحظات اخالقي و ارزشي باشد. اغلب انسانها 

گيري جنسي بپردازند. به تصميم ايکه بايد به گونه گيرنددر موقعيتي قرار مي

آموخته  تواندفرايندي است که ميگيري جنسي تصميم مهمترين نكته آن است که

اي است. عالوه حال موضوع اخالقيات و عملكرد جنسي موضوع پيچيدههرهب شود.

هاي اخالقي خاص به هر فرهنگ و جامعه، برخي جنبه بر مسايل اخالقي منحصر

. مثل اينكه هر شونددر مورد موضوعات جنسي، توسط هر عقل سليمي پذيرفته مي

رهاي جنسي خود مسئوليت پذيري داشته باشد. رفتارهاي جنسي کسي بايد در رفتا

رسان باشد، غير مسئوالنه سيبآکند يا براي ديگران که حقوق ديگران را نقض مي

که هر گونه تصميمي در مورد رفتارهاي جنسي بايد بر  آموزدهستند. لذا فرد مي

باشد. مانند جواني  اساس تاثير آن بر خود و اطرافيان )والدين و دوستان( و جامعه

گيرد اما از که از سوي همساالن خود براي داشتن سكس تحت فشار قرار مي

روابط جنسي پيش از ازدواج ممنوع است.  ،اشجامعهديدگاه او، خانواده، مذهب و 

پاسخ  يهر جنس، شيوه يفيزيكي ويژه شامل نماي عد جنسیژيک ب وجنبه بیول

 د و تكامل عمومي و جنسي است. به برانگيختگي جنسي، باروري، رش

موخته شده آاحساسات ها و مشتمل بر نگرش عد جنسیجنبه روانشناختی ب 

عد هاي اکتسابي بُعد جنسي، نسبت به خودمان و ساير مردم است. از جنبهدر مورد بُ

خود دريافت  هايي از محيط پيرامونجنسي است. ما از زمان تولد به بعد سيگنال

گويند چگونه فكر کنيم و چگونه عمل کنيم و اين برگرفته از ا ميکنيم که به ممي

 ما است.  هاينگرش

سالمت جنسي بعنوان بخشي از سالمت  :عد جنسی از ديدگاه سالمتب 

باروري که به روابط جنسي و ابعاد گوناگون آن مرتبط است، شامل توانايي درك و 

نسي و نيز تمرين اثرات عملكرد ج ها، پيامدها،وليتئفهم خطرات، مس

در زمان لزوم است. هدف آن کمک به ارتقاي کيفيت زندگي و  داريخويشتن

 سالمت باروري است. 

جنسي از غرايز اصلي و نيرومند  يغريزه :عد جنسی از ديدگاه مذهبب 

شخصيتي است که بر ابعاد گوناگون زندگي انسان  هايانساني و از مهمترين جنبه

ي جنسي در اسالم موهبتي تار او تاثيرگذار است. غريزهو از جمله انديشه و رف

الهي است که در طبيعت و فطرت انسان سرشته شده است و نه تنها نكوهيده 

نيست بلكه پسنديده و نيكوست و پيمان زناشويي را بنيادي براي هدايت و نظم 

د که (. ارضاي غريزه در هر جامعه اصولي دار5)داند ي باطني ميدادن اين غريزه

رعايت آنها توسط افراد الزم است. رفتار انسانها در چهارچوب اين اصول، رفتار 

شود. جنسي بهنجار و در خارج از اين چهارچوب رفتار جنسي نابهنجار شمرده مي

تواند سرنوشت دين اسالم توجه خاصي به مسائل جنسي دارد زيرا که آن مي

فرمايد: خداوند مي )ع( ام صادقانسان را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد. ام

 ج داشته باشد( رها نكرده است مگرک از نيازها را )که انسان به آن احتياي هيچ

 .(1) ينكه راه رفع نيازمندي را به پيامبرش آموخته باشد )که به مردم بياموزد(ا
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مفهوم تربيت جنسي در اسالم از نظر عالمان دين مانند فيض کاشاني تنها 

انسان با هدايت درست  سازياجنسي نيست بلكه آشن هاييموزش دانستنآ

 يجنسي و رفتار جنسي هنجار و هماهنگ با هدف خلقت است تا زمينه يغريزه

الزم براي سالمت جسمي، رواني و روحي و رشد شخصيت فردي، اجتماعي، 

اخالقي و فرهنگي او را فراهم آورد. به سخن ديگر هدف نهايي تربيت جنسي، 

ي جنسي را يک موهبت الهي دانسته و بر وي انسان است. اسالم غريزهرشد معن

 (. 5) نقش پدر و مادر در تربيت جنسي فرزندان تاکيد دارد

 :ضرورت و اهمیت آموزش جنسی کودکان

ي آناتومي و فيزيولوژي توليد مثل، هر نوجواني با آموختن نكاتي درباره

ي او تأثير خواهد تار جنسي آيندهکند و اين نگرش بر رفپيدا مي نگرشي به آن

دانش مربوط به توليد مثل و موضوعات جنسي، بر اساس  گذاشت. هرگاه به

آموزش رفتار جنسي و نگرش به آن توجه شود،  هاي طراحي شده برايبرنامه

ديدگاه اسالمي، هدف از  شود. از( ناميده ميsex educationآموزش جنسي )

ي درباره سالم و بيان اطالعات مناسبهاي آموزش جنسي، ايجاد نگرش

و  ايي باشد که به بهداشت روانيهموضوعات جنسي است و بايد شامل آموزش

 سازگاري اجتماعي بيانجامد و پيشامدهاي ناشي از ناسازگاري اجتماعي و

مقصود از تربيت جنسي از اما (. 0هاي اخالقي را به کمترين حد برساند )نابهنجاري

اي تربيت کنيم که وقتي به سن بلوغ گونه اين است که فرد را بهديدگاه اسالمي 

تشخيص دهد؛ به وظايف زناشويي و  رسيد، حالل و حرام را در مسائل جنسي

راه و رسم عفت اسالمي، خلق و  همسري آگاه باشد؛ از بي بند و باري بپرهيزد و

 .خوي او باشد

امل محيطي، کامال انگيزه و رفتار جنسي غريزي است؛ ولي تحت تأثير عو

از اين رو، تكامل زندگي جنسي  .گيردهاي خاصي ميماند و جهتطبيعي باقي نمي

توان به طبيعت سپرد و از پرورش صحيح آن غفلت کرد؛ بلكه در جهت را نمي

هاي جنسي بايد کوشش نمود. دستيابي به اهداف مطلوب و جهت دادن فعاليت

اي معين، و برخورداري از برنامه هاي جنسي، بدون جهت دهي صحيحفعاليت

از  .اندازدد آورد که سالمت جسم و روان را به خطر مينمشكالتي را به وجود خواه

سوي ديگر، رها کردن کودك تا سنين نوجواني و جواني و عدم تربيت صحيح، او 

دارد. امام علي )ع( انسان است، باز مي را از رسيدن به سعادت که هدف آفرينش

با  (.8دانند )ها ميدب و محروم بودن از تربيت صحيح را عامل تمام بدينداشتن ا

هاي مستقيم و غير اند با آموزشاين وصف، والدين و معلمان و مربيان موظف

هاي اي فراهم آورند که همراه با رشد طبيعي، آگاهيمستقيم موقعيت را به گونه

ايش يابد تا به ميل و اختيار هاي کنترل در نوجوانان و کودکان افزجنسي و مهارت

خود، از خطاهاي جنسي اجتناب نمايند. آموزش مسائل جنسي، به صورت صحيح 

ها و هنجارهاي ديني و پرورش فراگيري ارزش و کامل در هر دوره سني در کنار

دهد و موجب سوي صالح و پرهيز از فساد سوق ميهاي کنترل، افراد را به رتمها

  .شودو جامعه ميسالمت روان نسل جوان 

 ضرورت و اهمیت آموزش جنسی کودکان در ايران: 

ل فرهنگي و نه مذهبي، يداله مطالعات متعدد در ايران نشان داده است که ب

بيشتر نوجونان از آموزش جنسي در زمان بلوغ محرومند؛ هر چند اطالعات جنسي 

هاي آموزش رنامهب(. 3) کنندرا خواه درست يا نادرست از منابع نامطمئن کسب مي

دليل عدم مهارت ه سالمت جنسي بسيار محدود و ناکافي بوده و معلمان نيز ب

(. هنجارهاي 5روند )کافي در آموزش موضوعات جنسي از توضيح آن طفره مي

اجتماعي از قبيل ممنوعيت روابط جنسي خارج از چهارچوب ازدواج، توقع به 

ي درست مجادله برانگيز در زمينههاي يت حيا و قداست خانواده موجب بحثرعا

که شود. در حاليبودن و ضرورت آموزش مسائل جنسي به افراد ازدواج نكرده مي

هاي جهاني و دسترسي بسياري از نوجوانان ژي ارتباطات و گسترش رسانهوتكنول

در حال تغيير اي بطور فزايندهاي، هاي تلويزيوني ماهوارهو جوانان به شبكه

باشند. بيداري جنسي در نسل نوجوان و در وص مسائل جنسي ميفرهنگي در خص

ي آنها براي کسب عين حال ناآگاهي جنسي از يک سو و نيازهاي ابراز شده

ل وجوب آموزش جنسي يتوانمندي به منظور داشتن کنترل بر بُعد جنسي، از دال

  .(5در ايران است )

 تکامل جنسی کودکان:

ا رشد رواني جنسي هنوز مشخص نشده است. هاي بحراني بروابط دقيق دوره

احتماال مراحل رشد رواني جنسي فرويد دهاني، مقعدي، فاليک و نهفتگي و 

 تناسلي فقط توصيف تقريبي ار اين روابط است. 

 Oral stage. مرحله دهاني 6

در  جنسي رشد شخصيت از تولد تا دو سالگي ادامه دارد. -اولين مرحله رواني

)مثال خوردن(  زندگي کودك، دهان مهمترين منبع کاهش تنشخالل اولين سال 

)مثال مكيدن( است. محبت و توجه به کودك، نوازش،  بخشو احساسات لذت

 تغذيه به موقع در آن بسيار مهم است. مكيدن سينه مادر و آرامش در زمان شير

د خوردن در احساس امنيت کودك بسيار موثر است و اگر نياز به محبت تامين نشو

نوزاد در بزرگسالي آسيب ديده و شايد بيشتر به فكر خوردن يا مكيدن انگشت 

 باشد.

 Anal stage. مرحله مقعدي 2

همزمان با از شير گرفتن کودك، ليبيدو از ناحيه دهان به منطقه مقعد منتقل 

شود. لذا، احساس لذت در کودك ابتدا از تخليه مدفوع و سپس از نگهداري آن مي

هاي دوم و سوم زندگي، لذت مقعدي نقش غالب را . در خالل سالشودحاصل مي

شود، يعني ماهگي، هنگامي که درخواست جديدي از کودك مي 68حدود  دارد.

کند. فرويد، معتقد آموزش توالت رفتن، اين موقعيت به طور چشمگيري تغيير مي

اثير ماهگي(، ت 68بود که تجربه آموزش توالت رفتن در طول مرحله مقعدي )

کند، مهمي بر رشد شخصيت دارد. عمل دفع براي کودك توليد لذت شهواني مي

اما با شروع آموزش توالت رفتن، کودك بايد ياد بگيرد که اين لذت را به تعويق 

 اندازد.

 Phallic stage. مرحله آلتي 9

در حدود سنين چهار تا پنج سالگي، ليبيدو در محدوده دستگاه تناسلي 

شود که توجه کودکان به دستگاه د. در اين سن اغلب ديده ميشومتمرکز مي

برند و در زمينه مسائلي شود و با دستكاري، از آن لذت ميشان جلب ميتناسلي

وت دستگاه تناسلي خود با جنس مخالف، او مسائل جنسي و در مورد تف مثل تولد

 دهند.کنجكاوي نشان مي

 Latency period. دوره نهفتگي يا کمون 4

اي است که از مرحله آرامش نسبي يا عدم فعاليت سائق جنسي در طول دوره

کشد. سائق جنسي در طول اين دوره معموال انحالل عقده اديپال تا بلوغ طول مي

شود که در حال خاموشي است. اين دوره در درجه اول هم براي دخترها تصور مي

وره براي تعليم و تربيت ست. اين دا هاو هم پسرها مرحله وابستگي با همجنس

هاي تازه از قبيل ري مطالب و مهارتيتواند به يادگکودك مناسب است و وي مي
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خواندن و نوشتن و آموختن آداب و رسوم و اخالق اجتماعي نايل آيد. چنانچه 

کودکي، عقده اديپ را به سالمت پشت سر گذاشته باشد و با والد همجنس خود 

اشد، استعداد کافي براي رقابت با ديگران کسب کرده و رابطه مثبتي برقرار کرده ب

 سازي همانند) بينانه روبرو شود.قادر خواهد بود با پيروزي و شكست به شكل واقع

 (.است مهم خيلي مرحله اين در همجنس والد با

 Genital stage تناسلي يا جنسي مرحله. 5

 شودمي آغاز جنسي بلوغ هنگام شخصيت، رشد جنسي –رواني مرحله آخرين

يد به جنس مخالف شد جنسي ميل. يابدمي ادامه بزرگسالي دوره سراسر در و

روي نيازهاي فردي ر يد. در حالي که در مراحل قبلي، تمرکز صرفا بآبوجود مي

يابد. اگر ساير مراحل با موفقيت سپري بود، در اين مرحله توجه به ديگران رشد مي

متعادل، صميمي، مهربان و نوع دوست باشد.  شده باشد در اين مرحله فرد بايد

رشد  يشود و اگر تثبيت مهمي در مرحله قبلبدن از نظر فيزيولوژيكي بالغ مي

 (.5اتفاق نيفتاده باشد، ممكن است فرد قادر به هدايت زندگي بهنجار باشد )

 های آموزش جنسی کودکانتعاريف، اهداف و اصول برنامه

 تعاريف آموزش و تربیت جنسی

داند که موزش جنسي را يک رويكرد متناسب با سن و فرهنگ ميآيونسكو 

بينانه و غير قضاوتي ي اطالعات علمي، صحيح، واقعئهادر مورد روابط جنسي، با ار

هاي ها و نگرشکشف ارزش هايي را برايدهد. آموزش جنسي فرصتآموزش مي

طر در مورد بسياري از هاي کاهش خهر فرد و اتخاذ تصميمات، ارتباطات و مهارت

ي بعد موزش جنسي چيزي بيش از مطالعهآنمايد. هاي بعد جنسي ارائه ميجنبه

ي بعد جنسي انسان از نظر زيست شناسي يا اجتماعي است. هدف از مطالعه

جنسي انسان، دانستن بيشتر در مورد عملكرد جنسي است اما هدف از آموزش 

در ها و رفتارهاي خاص ها، نگرشمهارت بهبودر از اين است و شامل جنسي فرات

 (. 61) باشداين بعد مي

ارد و در واقع آموزش جنسي پيش تربيت جنسي مفهومي فراتر از آموزش د

اخالق جنسي است که  مد تربيت است. آنچه در تربيت جنسي برجسته است،آدر

الدين به هاي اخالقي شايسته و بايسته خانواده است و بايد توسط وبرآمده از ارزش

 ها پيروي نمايندنها انتظار داشته باشد که از آن ارزشآفرزندان منتقل شود و از 

در ايران نشان داده است که والدين ايراني هيچ آگاهي از ي اخير (. مطالعه5)

نها در مواجهه با فرزندان، اقتضايي است. يعني آتربيت جنسي نداشته و رويكرد 

شود، آنگاه به لي با فرزند خود در اين خصوص ميهنگامي که خانواده درگير مشك

 (. 66) کنندضرورت تربيت جنسي اذعان مي

 های آموزش جنسیاهداف دوره

 جلوگيري از بارداري ناخواسته. 6

 هاي واگيردار جنسيکاهش بروز بيماري. 2

 کاهش ميزان اطالعات نادرست در اين زمينه. 9

 ريت غريزه جنسي قبل از ازدواجمديکمک به نوجوانان و جوانان براي . 4

 . مواجهه درست با غريزه و نيازهاي جنسي5

 . حياء، عفت ورزي1

ي نقش زنان و مردان در جامعه سؤال و کمک به نوجوانان براي اينكه درباره. 0

 تأمل نمايند

 (.62. فراهم آوردن چارچوب اخالقي براي ابراز احساسات جنسي )8

و  ياسترس، اضطراب، افسردگ رينظ يروان يروح نديناخوشا يامدهايکاهش پ .3

... (69.) 

. هاي جزئي بخشي از اهداف آموزش جنسي استروشن است که اين هدف

گيري از انحرافات سازي روابط جنسي و پيشپرورش هويت جنسي مطلوب، سالم

ي آموزش سي، در جوامع مختلف است. تاريخچهجنسي از اهداف مهم آموزش جن

هاي تر شدن اهداف آن است. امروزه برنامهي گستردهان دهندهجنسي در غرب نش

ن کند. برخي از پژوهشگراتري را دنبال مياهداف متعدد و گسترده ،آموزشي

هاي دقيق و مناسب، با هاي جنسي، مداخلهمعتقدند که براي ثمربخشي آموزش

 (. 4اهداف تعيين شده و روش شناسي مقبول الزم و ضروري است )

 موزش جنسیاصول آ

ي است که در تربيت جنسي يهامنظور از اصول آموزش جنسي، دستور العمل

(. برخي از 0ي مقاطع سني وجود دارد )د. اين اصول غالبا، در همهنبايد رعايت شو

 ها، از ديدگاه اسالم عبارتند از:اين دستور العمل

، بر ي جنسي: در متون حديثيتوجه به طبيعي و طيب بودن غريزه . اصل6

براي مثال . طبيعي و طيب بودن اين نياز و نفي پستي از آن تأکيد شده است

اي از مسلمانان از زنان )ص( خبر رسيد که عده هنگامي که به حضرت پيامبر اکرم

اند، حضرت، آنها را مذمت و اند و به عبادت مشغول شدهگيري کردهخود کناره

ايد؛ در حالي که من )که پيامبر دان شدهآيا از زنان روگر" ند:فرمود ونكوهش کرده 

ي روزها را روزه خورم )همهام و روز غذا ميشما هستم( از اين امر روگردان نشده

ر کسي از گذارم(. پس هخوابم )تمام شب را به عبادت نميگيرم( و شب مينمي

 به اين مناسبت، خداوند متعال، اين آيه را. "گردان شود، از من نيستسنت من رو

َه نازل فرمود : يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرُِّمُوا طَيَُِّباتِ مَا أَحَلَُّ اللَُّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَُّ اللَُّ

هاي پاکيزه و حاللي را که خداوند به شما ارزاني داشته، لَا يُحِبُُّ الْمُعْتَدِينَ؛ نعمت

را  متجاوزانز تجاوز نكنيد که خداوند بر خود حرام نكنيد، اما از چارچوب حالل ني

 (. 64دوست ندارد )

ي مرتبط با آن حاکي از آن است که تمايل اين رفتار رسول اکرم )ص( و آيه

يل انسان به خوردن و ازن و مرد به يكديگر طبيعي و مطلوب است و مانند تم

هاي که از نعمت بلكه انسان همان طور .خوابيدن، به خودي خود نكوهيده نيست

ي برد، به طور طبيعي از غريزهکند و لذت ميها استفاده ميخداوند مانند خوراکي

 .نمايدت برده و از سرکوب آن خودداري ميلذنيز جنسي 

توجه به هماهنگي نياز جنسي با نيازهاي عالي انساني: از ديدگاه اسالمي، . 2

ي س، الفت و رابطهنياز جنسي در آدمي با نيازهاي ديگري مانند دوست داشتن، ان

ي اين نيازها را ساختار واحدي از اين رو، بايد مجموعه .عاطفي آميخته است

. امام ( 65) يابدي آنها، هماهنگ با هم، در رفتار جنسي تبلور ميدانست که همه

ي ازدواج آيتي محكم و سنتي پيروي شده از رسول : اگر دربارهندرضا )ع( فرمود

يشاوندان و مأنوس شدن با بيگانه که موضوع نيكي به خو( هم نبود، باز )ص خدا

اي بود ها قرار داده است، انگيزهي آن را خداوند به صورت طبيعي در انسانزمينه

که خردمند صاحب دل به ازدواج رغبت کند و عاقل درست انديش به آن بشتابد 

بوب تر و : بنايي در اسالم، نزد خدا، محندهمچنين رسول اکرم )ص( فرمود .(0)

ي توان دريافت که رابطه. از اين دو حديث مي(61عزيزتر از ازدواج نيست )

شود و عملي پست نيست، جنسي، طبيعي است و عمل جنسي نه تنها مذمت نمي

 .بلكه خردمندانه است
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 نيرومندترين يجنس زهيغر":  نديفرماياکرم )ص( م امبرياهميت ازدواج: پ. 9

 کند،يم يبرابر زيغرا گريبا د يياست که به تنها انسان زيغرا نيترو سرکش

. بناي رواني و (60) "را به خطر خواهد انداخت مانيو ا نياز د يميانحراف آن، ن

پذيرد و باعث ي طبيعي سامان ميعاطفي انسان با ازدواج و ارضاي اين غريزه

د شود که محبوب خداونخلق و خوي نيكو و روابط عاطفي و انساني مطلوب مي

متعال است. خردمندانه بودن ازدواج و محبوب بودن آن نزد خداوند، به اين علت 

ساز آن است که ازدواج و ارتباط جنسي با احساسات عالي انساني آميخته و زمينه

يل اخالقي و روابط اجتماعي مناسب روي که انسان عمال، به بسياري از فضااست 

 .آورد

تي: از منظر اسالم، تربيت جنسي تابع تبعيت تربيت جنسي از نظام تربي. 4

ساز اهداف کلي تعليم و تربيت در راه کل نظام تربيتي است و بايد زمينهضوابط 

از اين رو است که در متون حديثي، ارتباط  .تكامل انسان و هدف عالي قرب باشد

ياري دهنده براي اطاعت پروردگار و ديانت مؤمنان عنوان  يجنسي بهترين وسيله

است. رسول اکرم )ص(، پس از ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه شده 

چيست؟ حضرت علي )ع(  )س(، از حضرت علي )ع( پرسيد: برداشت تو از همسرت

. در باب توجه به ازدواج، (68) کننده بر اطاعت پروردگار استفرمود: بهترين کمک

: اي جويبر! اي که جواني مجرد بود، فرمود)ص( به يكي از اصحاب  پيامبر اکرم

کردي تا عفت خود را حفظ کني و اين امر کمک تو در دين و دنيا کاش ازدواج مي

 (. 0) باشد

حفظ ارزشمندي کودك و نوجوان: توجه دادن نوجوان به کرامت و بزرگي . 5

خويش، از طريق تكريم وي، جلوگيري از توهين به شخصيت او و دوري شديد از 

تواند به صورت يک کنترل مهمي است که مي ن وي يكي از اصولخوار شمرد

ي شهواني شود. دروني، مانع از ارتكاب اعمال پست و مبتني بر اميال افراط گرايانه

که کرامت نفس داشته باشد، اميال و شهوات  کسي فرمود: )ع( المومنينامير

اگر ارزشمندي و عزت کسي دروني  يعني ؛(5کند )افراطي پيش او پست جلوه مي

 .گيردباشد و احساس کرامت کند، اميال پست و ناشايست در او شكل نميشده 

ها بايد هاي يادگيرنده: آگاه سازيي آموزش متناسب با سن و ويژگيارايه. 1

ي مستقيم و غيرمستقيم با توجه به موقعيت سني و رواني عاطفي، به دو شيوه

ي جنسي، در ستند و انگيزهي بلوغ هباشد؛ براي مثال زماني که فرزندان، در آستانه

هاي به شود، بايد از هر دو شيوه استفاده نمود و با راهنماييآنها تا حدي بيدار مي

هاي بلوغ و پيامدهاي آن آگاه ساخت تا از بروز نگراني و موقع، آنان را از نشانه

آيد، جلوگيري نموده و آن را امري اضطراب که معموال در اين زمان به وجود مي

ا از مراجعه به دوستان هاي به موقع، نوجوان ري راهنماييي تلقي نمايند. ارايهطبيع

د. آگاهي سازنياز ميهاي گوناگون دارد، بيهايي که زيانيا احيانا خواندن کتاب

 حوالت جسمي و رواني آنها و ي تي بلوغ، دربارهنهدادن به کودکان در آستا

آيد، الزم و ضروري است و آنان را وجود مياي که به هاي جديد و ناشناختهنشانه

 نبايد در ابهام رها کرد. 

-از طرفي با توجه به اينكه دختران حدود دو سال زودتر از پسران به بلوغ مي

تر است. مادر بايد با صميميت و ي مادران در مورد دختران حساسرسند، وظيفه

نقش راهنمايي آگاه و محرم دلسوزي، در کنار دختر تازه بالغ خود باشد و همواره، 

همين وظيفه را پدر در مورد پسر نوجوان خود دارد. در تمام اين . اسرار را ايفا نمايد

هاي هاي الزم باشد تا پردهدادن توأم با عفت و مراعات ظرافتمراحل بايد آگاهي 

 (.60حجب ميان فرزندان و والدين از بين نرود )

ز: رعايت تقوا و ترس از عذاب الهي، نقش درهم آميختگي تقوا و تأمين نيا. 0

ي جنسي دارد. کسي که هدايت و زمام مهمي در کنترل غرايز از جمله غريزه

تواند هنگام ل و شرع سپرده باشد، به راحتي ميحواس ظاهر و باطن خود را به عق

ها راه شايسته را برگزيند و از لغزشها )براي تأمين نياز و ارضاي خود( انتخاب

ار . کسي که در زندگي روزمره، خدا را شاهد و ناظر گفتار و کرد(63) ن بماندمصو

 (.0نمايد که رضايت او را به دست آورد )ميش خود ببيند، با تمام وجود تال

ه هاي ديگر تربيت بايد بآموزش تدريجي: آموزش جنسي همانند حوزه. 8

يت اصل تدريج به اين تدريج و در طي زمان در طول مراحل رشد انجام پذيرد. رعا

 جنسي، در هر مرحله از رشد، ي هورت است که با توجه به مسائل عمدص

ها آموخته ي آموزشهاي الزم ارايه گردد تا در سنين مختلف، مجموعهآموزش

 . شود

ي مطالب را يكباره درك کند؛ بلكه به نبايد انتظار داشت که مربي همه

شود. آموزش بايد از مي دادهز مطالب ياد مقتضاي هر مرحله، به تدريج، بخشي ا

به همين دليل در  .بر گيرد تر را درمطالب ساده آغاز و در ادامه، مطالب پيچيده

هاي مختلفي با هدف تربيت جنسي ي سني، آموزشمتون روايي در هر مرحله

هاي ديگر، مطرح گرديده است. از ديدگاه اسالمي، در آموزش جنسي مانند تربيت

ي رشد، وابطي را رعايت کرد. رعايت اعتدال، هدايت متناسب با دورهبايد ض

تغيير رفتار از آن جمله پرورش حيا، پيشگيري از انحرافات جنسي و اصالح و 

 (.0شود )محسوب مي

 های آموزش جنسیمحتوای برنامه

 اسپرچر. از نظر اي توجه شوددر آموزش جنسي، بايد به موضوعات پايه

(Sprecher) هاي روان شناسي توانند از برخي از نظريهش دهندگان ميآموز

در اختيار  را هاي کليدي براي درك بهتر مسائل جنسيکه راهنمايي بهره گيرند

ي رشد بدن، رفتارهاي تواند اطالعاتي درباره. آموزش جنسي ميدهدآنها قرار مي

ايد متناسب شامل شود. محتواي آموزش جنسي برا جنسي و برقراري ارتباط سالم 

هاي آموزش مسائل جنسي محتواي برنامه و نيز با سن و سطح تحول مخاطبان

 (.21) باشد که براي تمامي شرکت کنندگان مناسب باشد ايبايد به گونه

بينند، بايد با وزش ميي فيزيولوژي جنسي آمهمان طور که افراد درباره

سائل جنسي بايد آموزش م .مسائل روان شناختي مرتبط با آن آشنا شوند

بيوشيميايي  ي مواردي از نظام و فرايند توليد مثل، آثار توارث، عملكرددربردارنده

ها، تغييرات روان شناختي، از کودکي تا هاي آناتومي جنسمربوط به جنس، تفاوت

بزرگسالي و آثار اين تغييرات بر رفتار باشد. بنابراين بايد الگويي چند بعدي شامل 

ناختي، روان شناختي، اخالقي و فرهنگي براي آموزش مسائل ابعاد زيست ش

جنسي در نظر گرفته شود تا رويكردي منسجم و همراه اطالعات مناسب و کافي 

 (. 26ي مسائل جنسي فراهم آيد )درباره

ط احتمالي اين الگوها با أثيري مهم بر ارتباالگوهاي تعامل درون خانواده ت

ان دارد. به عبارت ديگر، والديني که در تعامل ميزان آموزش جنسي براي نوجوان

توانند در منزل، به شان ارتباط نزديک و دوستانه دارند، بسيار بهتر ميبا نوجوانان

هاي خانوادگي سالم نوجوانان آموزش جنسي بدهند. همچنين والديني که تعامل

 (.22)نوجوان خود بيشترين مداخله را دارند  دارند، در آموزش جنسي فرزندان

بهنجار در تمايل هاي بهنجار و نادر ديدگاه اسالمي، به آموزش ارزشبعالوه 

هاي بهداشتي، جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي ناشي از سيبو رفتار جنسي، آ

هاي کنترل خود در مقابل انحرافات جنسي، احكام فقهي انحرافات جنسي، شيوه
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سازي همه جانبه براي آماده بط دختر و پسر و راهبردهايمربوط به حوزه روا

ني تأکيد شده است. بر اساس اين ديدگاه توصيه ي نوجواني و جواازدواج در دوره

 .(29) هاي آموزشي تحريک کننده پرهيز شودشود که از برنامهمي

 هاي آموزش جنسيشيوه

هاي آموزش جنسي که والدين براي آموزش فرزندان ترين شيوهعمده

 :برند، عبارتند ازينوجوانشان به کار م

 ي اطالعات کافيروش آگاهي دهنده با ارايه. 6

 ي اطالعات غير کافي )مثال توضيحات خيالي،روش آگاهي دهنده با ارايه. 2

 محدودکننده يا نامفهوم(

 ها(مل ناديده گرفتن پرسشروش غير آگاهي دهنده )شا. 9

 ير بستگان،)نظ ي منابع ديگروشي که والدين آموزش را به عهدهر. 4

 .اندازندهاي گروهي( ميها و رسانهدوستان، کتاب

تر والدين در کشورهاي غربي از روش آگاهي اند که بيشمطالعات نشان داده

يز اين روش را ترجيح کنند و بيشتر نوجوانان ندهنده با اطالعات کافي استفاده مي

رشد، آگاهي  رسد که روش آموزشي بايد، متناسب با سندهند. به نظر ميمي

گر و پيشگيري کننده از انحرافات باشد. بنابراين از ناديده گرفتن دهنده، هدايت

ها يا دادن اطالعات نامفهوم و خيالي بايد پرهيز شود و بهتر است والدين پرسش

دار آموزش جنسي فرزندان هاي آموزشي مطلوب، خود، عهدهبا يادگيري شيوه

 .(29) شوند

 ساني بايد ارايه دهند؟آموزش جنسي را چه ک

تواند در خانه و مدرسه صورت پذيرد و اگر با آموزش مسائل جنسي مي

 هماهنگي و همراهي خانه و مدرسه انجام شود، نتيجه بهتر و سريع تر حاصل 

اي القا شود که کمترين عوارض سوء را ها به گونهگردد. الزم است اين آموزشمي

کنندگي ي مسائل جنسي در يک سطح تحريکمهداشته باشد. با توجه به اينكه ه

د، بايد به صورت غير نکنندگي بااليي دارتحريک موضوعاتي که، قرار ندارند

مستقيم آموزش داده شود. در آموزش بايد، به سطح درك و فهم يادگيرنده توجه 

نمود. دستورات و تعاليم شرعي، به صورت مستقيم، و آنچه ناشي از کنجكاوي و 

 .(29است، غير مستقيم آموزش داده شود )تحريكات 

( والدين بايد بنا بر دو فرض مسلم، مسائل جنسي را به 6335به نظر کيمن )

 :فرزندان خود آموزش دهند

ي مسائل جنسي را همانند يک مربي ي دانش کافي دربارهزمينه آنها. 6

  .خوب و ماهر دارند

ي زندان، در حيطهمبني بر آموزش مسائل جنسي به فرگيري تصميم. 2

 . اختيارات والدين است

والديني که تصميم ندارند مربي آموزش جنسي به فرزندانشان باشند يا تمايل 

ي مسائل جنسي آموزش ببينند، اصوال از ندارند که در مدارس، فرزندانشان درباره

قيدي در امور جنسي را در فرزندانشان رواج ها بياين هراس دارند که اين آموزش

هاي رسمي دهد. مديران و معلمان، والدين را مانعي عمده در اجراي برنامهمي

کنند والدين عموما، هنگام دانند و احساس ميآموزش جنسي در مدارس مي

 .(24) کنندصحبت راجع به مسائل جنسي با فرزندانشان احساس ناراحتي مي

سط افراد غير از والدين، آموزش مسائل جنسي در مناطق گوناگون توه ب

شود مانند پرستاران مدارس، کارکنان بهداشتي در مراکز مختلفي ارائه مي

ي آموزش درماني، آموزگاران مدارس و مربيان آموزش ديده ويژه -بهداشتي

هاي آموزش جنسي بايد ابتدا آموزش دهندهاي دوره مسائل جنسي. در برنامه

وند؛ وگرنه آموزش موثر و اي براي تدريس اين موضوع مهم در نظر گرفته شديده

 (. 0) موفق نخواهد بود

 آموزش به والدين براي تربيت جنسي کودکان

دين لهاي والدي وااز جمله عوامل موثر در تربيت کودکان و نوجوانان سبک

هاي والدي الگوهاي استاندارد تربيت فرزند هستند که با آداب و است. سبک

شود. رفتار گرم و ندان مشخص ميهاي معين والدين به رفتارهاي فرزپاسخ

گذار است و اجتماعي نوجوانان تاثير -صميمي والدين با فرزندان در رشد رواني

. سه سبک والدي عبارتند از (25) شودخطر مينوجوان کمتر درگير رفتارهاي پر

گير. والدين مستبد متوقع هستند ولي پذيرنده نيستند. والدين مستبد، مقتدر و سهل

گير درست عكس والدين مستبد هستند و والدين مقتدر هم پذيرنده و هم سهل

 (. 21متوقع هستند )

 آموزش جنسي در دوران کودکي

شود که آموزش جنسي و نقش جنسيتي، اصطالحًا به فرايندي گفته مي

ها و رفتارهايي آشنا شوند که در ها، انگيزهها، نگرشکودکان از طريق آن با ارزش

خصوص مردان يا زنان است و هدف از آن پرورش کودکان براي يک فرهنگ، م

ايفاي نقش جنسيتي ويژه است. بر اساس چنين فرايندي، کودك به مفاهيمي 

ي شده و پذيرش نقش جنسيت بندچون نقش رفتار جنسي، الگوهاي رفتاري طبقه

ي تجارب يادگيري جنسي، دهد که قسمت عمدهکند. تحقيقات نشان ميتوجه مي

دوران کودکي، بدون دخالت پدر و مادر است. ولي توجه آگاهانه به جنس در 

ها با پسر کودك در رفتار و نوع برخورد والدين بسيار مؤ ثر است. مثالً در خانواده

يا به  (.20شود )ها رفتار ميها با خشونت بيشتري نسبت به دختر بچهبچه

رهاي مناسب براي دختران و هاي مناسب با جنسيت و يادآوري رفتاپوشاندن لباس

 (.28شود )پسران اهميت داده مي

ي دوران بلوغ است، گرچه بعضي از افراد عقيده دارند تربيت جنسي ويژه

دهد توجه به امور جنسي و موضوعات مربوط به آن، از کودکي تحقيقات نشان مي

ي ي کودکي الزم است. مسائل جنستربيت جنسي، از سنين اوليه. شودآغاز مي

براي نوجوانان در سنين بلوغ مرموز نيست و آنان کمتر به اطالعات در اين زمينه 

هاي مختلف، اطالعات جنسي خود هاي قبل از راهنيازمندند؛ چون نوجوان در سال

را به دست آورده است و حاال مسائلي در حول و حوش بلوغ و مرتبط با ان براي او 

دوران افزايش  از نظر اسالم، دوران بلوغ،بايد توجه داشت  (.23نمايد )مهم مي

به آموزش جنسي بايد از لذا  .؛ نه دوران آغاز تربيت جنسيهدايت و کنترل است

سنين کودکي توجه شود و تعويق اين نوع تربيت ممكن است انحراف از رشد 

 (.21طبيعي را به دنبال داشته باشد )

 راهبردهاي آموزش جنسي در دوران کودکي

يني و روان شناختي، راهبردهايي هاي جنسي، در متون دآموزش يدر زمينه

 .شودترين آنها اشاره ميارايه شده است که به مهم

ها، ي اطالعات متناسب با سن کودك: رفتار آدمي متأثر از انديشهارايه. 6

کودك در مورد  اميال و آرزوهايي است که در دوران کودکي داشته است. اگر

زندگي،  يهاي بعدر دورها دهاي درست داشته باشد، قطعهمسائل جنسي انديش

رفتارهايي سازگار و هماهنگ با اهداف متعالي انساني خواهد داشت. از اين رو، 

در رفتارها،  ر و پسر و انتظاراتي که از هر يکاطالعات جنسيتي مربوط به دخت

مناسب، به آنها  هايها و مانند آن وجود دارد، بايد با روشها، لباس پوشيدنبازي
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 هاجر پاشاو  بختیاری / افسانهجنسی کودکان از ديدگاه اسالمش سالمت مروری بر آموز

11 

منتقل شود. در سنين پايين، نبايد به مسائل جنسي دامن زد و ذهن جست و جوگر 

يد بنابراين با ي افكار و تحريكات مسائل جنسي آلوده کرد.و فعال کودك را با ارايه

به امور جنسي درك و شود و نسبت زماني که کودك به بلوغ جنسي نزديک مي

 (. 0اخور درك وي به مسائل جنسي پرداخت )نمايد، به فرفهمي پيدا مي

ي هاي جنسي کودك: کودکان معموال، در دورهپاسخ مناسب به پرسش. 2

ي امور جنسي دارند. بارههايي درپيش از بلوغ، مستقيم يا غير مستقيم، پرسش

ي پرده پوشي، از پاسخ دادن به کودکان طفره بعضي از پدران و مادران به انگيزه

ها را ساکت و امثال آن بچه "فهميشوي ميبزرگ مي"با عباراتي نظير روند و مي

هاي نادرست و غير واقعي که خود دهند، اما پاسخبعضي والدين پاسخ مي .کنندمي

شود. اين دو روش هيچ کدام درست نيست؛ زيرا کودك غالبا متوجه آنها مي

 ي ديگرانوسيله شود، ممكن است بهکند و راهنمايي نميکودکي که سؤال مي

توان به راحتي، به ها نسبتًا ساده است و ميمنحرف گردد. خوشبختانه اين پرسش

باشد تا نداشته پاسخ، بايد در حد فهم کودك بوده، بدآموزي  .آنها پاسخ مناسب داد

بايد درست و خالي از اوهام، ها ي لغزش و انحراف او را فراهم نكند. پاسخزمينه

همچنين  .هتک حرمت و توأم با حيا بين فرزند و والدين باشد کننده، بدونقانع

ميلي به پرسش جنسي ايجاد کند. عادي برخورد کننده تنفر و بينبايد در سؤال

ز ديگر نكات مهم ي جنسي حساس نشود. امهم است تا به مسئله کودكکردن با 

لي گويي، هاي کودکان، اکتفا به کمترين حد و قدر کفايت، کدر پاسخ به پرسش

هاي ي معنوي در کودك، زمينه سازيرح موضوعات همراه با تقويت روحيهط

 (.0مناسب براي پاسخ در قالب مفاهيم ديني است )

تر هاي غيرمستقيم مناسبي کودکي، آموزشمستقيم: در دورهزش غيرآمو. 9

  :شودهايي از آن اشاره ميهاي مستقيم است که به نمونهومؤثرتر از آموزش

لف. نگهداري حيوانات در خانه: کودکان با ديدن و شنيدن حاملگي حيوانات ا

ي درك بهتري از آنها گيرند يا زمينههاي خود را ميو نوزادان آنها برخي پاسخ

 .گرددبرايشان فراهم مي

ب. توليد گل و گياه: کشت بذر و توليد گل و گياه و رشد آنها درس مناسب و 

 .مشابهي براي فرزندان است

تواند حاوي هايي از زندگي حيوانات و انسان ميها: داستانج. ذکر داستان

 .هاي کودکان باشداي باشد که پاسخگوي برخي از پرسشنكات ارزنده

شود، د. توجه دادن کودکان به تولد نوزادان که به صورت طبيعي مشاهده مي

 (.0هاي آنان خواهد بود )پاسخگوي بعضي از پرسش

ود روابط دختر و پسر: الزم است روابط کودکان تحت نظارت آموزش حد. 4

زيرا گاهي در اين روابط، تمايالت همجنس گرايانه شكل  .غيرمستقيم والدين باشد

پردازند. از جنسي از همديگر مي لذت بردنگيرد و آنها دور از کنترل والدين به مي

شت و حتي روابط اين رو بايد از دوستان و معاشران فرزندان شناخت کافي دا

خواهران و برادران در خانواده کنترل کافي شود. محرم بودن هر چند از ميزان 

توان مراقبت را ناديده برد؛ پس نميکاهد، ميل جنسي را از بين نميمحدوديت مي

(. الزم است روابط کودکان با نوجوانان کنترل شود. تجربه نشان داده 91گرفت )

به سادگي ممكن است  ين، رشد عقلي الزم را ندارنداست چون کودکان در اين سن

ي نوجواناني که دستخوش تحوالت دوران بلوغ هستند، قرار مورد سوءِ استفاده

 .(96ي رشد براي آنها مضر است )گيرند يا با مطالبي آشنا شوند که در آن مرحله

 تواني بلوغ زودرس ميبلوغ زودرس: از عوامل ايجادکنندهپيشگيري از . 5

هاي هاي مغزي و جنبهي، بيماريها، عامل محيط، مشكالت عصبهورمون

هاي مبتذل(، سرشتي را نام برد. تحريكات زودرس جنسي )مثل تماشاي فيلم

ي دختر و پسر و مانند آن براي کودکان عواقب بدي دارد که روابط بدون ضابطه

ا درصدد اغفال ي ممكن است به اعمال انحرافي مانند زنا يا لواط کشيده شوند

ديگران برآيند يا به استمنا مبتال شوند. به طور کلي، محيط  خواهر و برادر و

ي پرورش عفت و پاکدامني باشد.  تمايالت جنسي کودکان بايد کودك بايد زمينه

(. اسالم براي 91) طوري پرورش يابد که به موقع بيدار شود و زود تحريک نشود

ي جنسي به وجود ريق تحريک زودهنگام غريزهپيشگيري از انحرافاتي که از ط

 :هاي زيادي کرده است؛ از جملهآيد، توصيهمي

الف. نبود کودکان هنگام آميزش والدين: در دستورات اسالمي، اين موضوع 

 ،براي دور ماندن از تحريكات نابجاي کودکانبايد مهم است که محيط خانوادگي 

تواند آثار مطلوب و ني داشته باشد، مياگر محيط خانه آرامش روا .پيراسته شود

مؤثري در بارور شدن استعدادهاي کودکان و فراگيري فضايل اخالقي آنها داشته 

باشد. اسالم براي پيشگيري از بلوغ زودرس به نبود کودکان در کنار والدين، در 

کودك بايد بياموزد که براي وارد شدن به اتاق  .مواقع خاص دستور داده است

(. در اين زمينه روايات بسياري وارد شده است که بر 0اجازه بگيرد ) والدين

دارد. امام  مواظبت و دقت در رفتار زناشويي زن و شوهر در حضور فرزندان تأکيد

إيُّاكَ و الجِماعَ حَيثُ يَراكَ صَبىٌّ بِأَن يَحسُنَ أَن "فرمايند: باقر عليه السالم مي

بيند و رفتارت در جايى که کودك مميزى تو را مييَصِفَ حالَکَ؛: بپرهيز از مواقعه 

کند که قادر است به خوبى براى ديگران توصيف و تشريح چنان درك ميرا آن

ايَّاکُم وَ أَن يُجامِعَ الرجُلُ "در حديثى از پيامبر اسالم )ص( است:  (.92) "نمايد

ى که کودکى در گهواره به شما اِمرََأتَهُ و الصَّبى فى المَهدِ يَنظُر اِلَيهُما؛ مبادا در حال

 .(99) "نگرد، آميزش جنسى کنيدمي

ي محبت کردن ها و نوازش آنها: در مكتب اسالم، دربارهب. حد بوسيدن بچه

والدين به فرزندان تأکيد فراوان شده است. چنانكه پيامبر اسالم )ص( فرمودند: 

(. اسالم اين 94)زياد ببوسيد و بدانيد با هر بوسه، يک درجه در بهشت داريد 

 داند ولي براي جلوگيري از بروز انحرافات، دستوراتي ارايه محبت را الزم مي

ها و بغل کردن و نوازش آنها حدي کند. مثال تأکيد شده است که بوسيدن بچهمي

دارد و نبايد افراط و تفريط شود. از دست زدن به عورت کودك پرهيز شود. 

 ،ببوسند يا فل ابراز محبت کنند و او را نوازش کردههمچنين نبايد افراد غريبه به ط

ها پيش از رسيدن به بلوغ باعث تحريک جنسي کودك زيرا ممكن است سال

 گردد. 

بوسد. همچنين ي شش ساله را پسربچه نيامبر اکرم )ص( فرمودند: دختربچهپ

اي که سنش از هفت سال تجاوز کرده است، خودداري بچهزنان از بوسيدن پسر

اي شش ساله شد، نامحرم حق . اميرالمؤمنين فرمود: وقتي دختربچه(95د )کنن

 (. 91تواند او را در آغوش بگيرد )ندارد او را ببوسد و همچنين نمي

ج. جداسازي بستر خواب کودکان: راهبرد ديگري که شرع براي پيشگيري از 

ديگر است تحريكات جنسي به آن تأکيد دارد، جداسازي بستر خواب کودکان از يك

سالگي  0-61که براي سنين مختلف مطرح شده است. حدود سني مشخص شده، 

موقعي که فرزندان شما هفت ساله شدند بستر  است. پيامبر اکرم )ص( فرمودند:

 : در سنين ده دخترندخوابشان را از يكديگر جدا سازيد. در حديث ديگر فرمود

 (. امام باقر )ع( 22ا نخوابند )هها با پسربچهها و پسربچهها با دختربچهبچه

يفرُّق بين الغلمان و النُّساء في المضاجع اذا بلغوا عشر سنين؛:بايستى "فرمايند مي

. با اين توصيف روشن (90) "ها جدا کنيدبستر خواب پسر بچه ده ساله را از زن
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زيرا  ،است که جداسازي بستر کودك از بستر والدين و کودکان ديگر الزم است

  .واهد شد از تحريكات جنسي کودك جلوگيري شودباعث خ

 موزش جنسی در سنین مختلفآ

ويژه در سنين پيش دبستاني، ه بهترين زمان براي آموزش جنسي کودکان ب

پرسد. مهم است که هرگز زماني است که کودك سوالي در زمينه جنسي مي

بدن نبايد هاي والدين به کودکان القا نكنند يا نگويند که در مورد اين بخش

صحبت شود تا راه گفتگو و پرسش در مورد مسائل جنسي براي کودك باز شود. 

هاي جنسي کودك، والدين بايد کامال عادي و بطور مستقيم در واکنش به پرسش

هاي او پهلو( پاسخ واقعي و البته در حد فهم کودك به پرسش )و نه سربسته و دو

شايع است. والدين با ديدن اين کار،  بدهند. در سنين پيش دبستاني خود ارضايي

کنند. بايد توجه شوند و معموال او را از اين کار نهي، تنبيه يا تهديد ميآشفته مي

ارضايي هيچ ارتباطي با انحراف جنسي کودکان در آينده دداشت که انجام خو

 شود که در زمان انجام اين کار، حواس او را به کارندارد. به والدين پيشنهاد مي

 ديگري پرت نمايند و نيز به کودك فهماند که بايد به او ياد داد که برخي 

هاي بدن خصوصي هستند. حتي در موقع تعويض لباس کودك، وانمود کند قسمت

کند و خود نيز در برابر کودك برهنه نشود. توجه که به اندام تناسلي او نگاه نمي

هش بروز اين رفتار در کودك بيش از حد به اين رفتار کودك، نه تنها موجب کا

 (.3شود )شود بلكه موجب اضطراب و انجام بيشتر اين رفتار مينمي

 

 . آموزش جنسی کودکان در سنین مختلف2جدول 
 سالگی 2تولد تا 

 والت رفتنت آموزش
دارد. تنبه شدن در مرحله گيري بيش از حد و تنبيه کودك در مورد نظافت و توالت رفتن آثار مخربي بر شكل گيري شخصيت کودك سخت

 ارضايي در بزرگسالي شود. دسالي از جمله واسواس جبري براي خوبزرگ در جنسي اختالل به منجر تواندمي فرويد جنسي –مقعدي از مراحل رواني

 هاها و کارکرد آناندام
کند. بيان نها اشاره ميآنها را لمس نموده يا به آه کودك ها از جمله نام درست اندام تناسلي زن و مرد، در مواقعي کاستفاده از نام درست اندام

 هاي مختلف بدن خود را کشف کند. هاي بدن، فرصت دادن به کودك براي آن که قسمتساده کار اندام

 هويت جنسي
شود. والدين با انتخاب مي باس صورتي شروعلخرند و دختران آشنايي با جنسيت و مفهوم آن از بدو تولد که والدين براي پسرها لباس آبي مي

دهند. والدين بايد افكار قالبي هاي مناسب با جنسيت، کارها و رفتارها، به فرزندان خود در مورد جنسيت خط ميهاي خاص، لباساسباب بازي
 جنسي بايد منعطفي داشته باشند. آموزش بايد با خصوصيات پسرانه و دخترانه شروع شوند.

 هاستفاد ءسوپيشگيري از 
 جنسي

ها آشنا شوند. بهترين شيوه هاي خود و کارکرد آننمايند بايد با اندام محافظت استفاده جنسيقبل از آنكه کودکان بتواند از خودشان در برابر سوء 
 باشد. بت ميقپيشگيري در اين سنين نظارت و مرا

 سالگی 6تا  9
هاي تناسلي؛ مثال اينكه اندام تناسلي در ها از جمله نام درست اندام تناسلي زن و مرد ، آموزش کارکرد انداماندام ادامه دادن استفاده از نام درست هاآن ها و کارکرداندام

. چون کودکان در اين شرايط سني درباره حاملگي کنجكاو رح موضوع مقاربتطاست براي دفع و توليد مثل دخالت دارند. اين مقطع سني مناسب 
 شوند.يا خواهر مي شده و معموال صاحب برادر

هاي بدني پسر و دختر، تقويت اين فكر که هر کودکي در نوع خود موجود بي همتايي است و خصوصيات بي همتايي ي تفاوتحرف زدن درباره هويت جنسي
 مثل پسر يا دختر بودن دارد. حرف زدن در مورد دختر يا پسر بودن. 

استفاده  ءپيشگيري از سو
 جنسي

هاي دست بزند. کودك هم نبايد اندام هاآن ندارد بهلي کامال خصوصي هستند و هيچ کس جز به منظور رسيدگي بهداشتي حق هاي تناساندام
ها صادق است و هم در مورد آشنايان و بستگان. والدين بايد بياموزند اگر کسي خصوصي ديگران را لمس کند. اين نكته هم در مورد غريبه

شان را در جريان ماجرا قرار دهند و آن را با ري کند، صريحا بگويد نه نه و آنها را ترك کند و در اين شرايط والدينها چنين رفتاخواست با آن
ها جايي نروند و از آنها چيزي نگيرند مگر با اذن و هماهنگي والدين. کودك ديگران مطرح نكنند. همچنين والدين بايد ياد بدهند که با غريبه

 همد. معناي غريبه را بف
هاي ميان پسران و دختران آگاه جنس، از تفاوتهاي جنسي ميان خود و کودکان غير همدليل کنجكاوي جنسي و توجه به تفاوته کودکان ب رفتار جنسي

ي کنند. شود. اگر کودك با کودك ديگري بازي جنسي انجام داد، والدين نبايد واکنش شديد نشان دهند. اين بازي را يک فرصت آموزشي تلقمي
 ضرر دارد و نبايد انجام شود.  بدن در ءاشياوالدين براي فرزندان خود توضيح دهند که فرو نمودن 

 سالگی 72تا  5
وغ در هر دو هاي بدن از جمله مقاربت را به طور کامل بفهمند. والدين بايد تغييراتي که بلف جنسي، توليد مثل و اعمال دفعي انداميبايد وظا هاها و کارکرد آناندام

 کند. از جمله قاعدگي و احتالم در خواب را براي فرزندانشان توضيح دهند. جنس ايجاد مي
هويت جنسي در اين سن، هويت انعطاف پذيري است. والدين بايد بدون در نظر گرفتن افكار جنسي قالبي، پسر و دختر خود را تشويق کنند که  هويت جنسي

 به دنبال عالئق فردي بروند.
استفاده  ءپيشگيري از سو

 جنسي
د. والدين بايد همساالن و نحوه نهاي اشتباه او را اصالح نماياستفاده جنسي را بررسي نموده و برداشت ءسوهاي کودك از والدين بايد برداشت

ها مهارت جسارت و ها بايد به بچههند. آندها در اجتماع را بررسي نمايند. مثال آيا همساالنشان او را مورد آزار و اذيت جنسي قرار ميبرخورد آن
ها را ها چطور بچهحل مسئله در موقعيت اجتماعي مشكل ساز را ياد بدهند. والدين بايد توضيح دهند که ديگران مانند دوستان، بستگان و غريبه

 زنند. گول مي
نها بايد در مورد جلوگيري از آگيري نمايند. سي ختم شود، چطور تصميمهايي که ممكن است به ارتباط جنوالدين بايد ياد دهند در موقعيت رفتار جنسي

 . (98) هاي مقاربتي به فرزندان خود اطالعاتي بدهندبارداري و بيماري
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 گیرینتیجه حث وب
پرداختن به مسائل جنسي همانند ساير ابعاد وجودي انسان در تربيت اسالمي 

جنسي کودکان با هدايت اسالمي تربيت مورد توجه قرار گرفته است. راهكارهاي 

ي جنسي و پرورش استعدادهاي طبيعي همواره راه سعادت بشر را صحيح غريزه

بخشي اين غريزه موجب هدايت آن در دهي و نظامسازد. جهتهموار مي

شود که ارمغان آن پاکدامني، ايمان و اخالق در چهارچوب قوانين اجتماعي مي

اي سالم توان خانوادهي اين تربيت اسالمي ميسايه جامعه و خانواده است. در

 .(93) شودي اين خانواده، آرامش روحي مناسب حاصل ميداشت که در سايه

، والدين در جهت تربيت جنسي کودکان سه وظيفه نشان داد اين مطالعه

شنا آاساسي بر عهده دارند. يكي مربوط به تربيت هويت جنسي کودك يعني 

و رفتارهاي  ش جنسيتي دختر و پسر، وظايف يا تمايالت جنسيتينمودن او به نق

جنسي است. مثالً دختر يا پسر بايد بداند که جامعه از هر يک از آنها چه انتظاري 

دارد و هر کدام از نظر رفتاري، گفتاري، پوشاك و مانند آن چه نقشي را بايد ايفا 

والدين با ابرازهاي هاي جنس ديگر خودداري نمايند. کند و از اجراي نقش

احساسي و عاطفي و رفتارهاي متناسب با هر جنس، ضمن تعيين و تثبيت هويت 

نمايند. روايات جنسي فرزندانشان، موجبات ارزشمندي و عزت آنها را نيز فراهم مي

)ع( در اين رابطه  فراواني در اين خصوص در متون ديني آمده است. امام صادق

يَسألُ عَنِ النَّعيمِ، وَ يُثيبُ عَلَى  وَ البَناتُ حَسَناتٌ وَ اهللُ اَلبَنونَ نَعيمٌ"فرمودند: 

ها الحَسَناتِ؛ پسرها نعمت هستند و دخترها حسنه و نيكي، و خداوند در مورد نعمت

 . (41) "دهدکند و بر حسنات پاداش ميسؤال مي

وظيفه دوم والدين، پيشگيري از تحريكات جنسي کودکان است. رواياتي 

د دارند که دال بر وجود ميل جنسي در کودکان است لذا توصيه شده است که وجو

قسم به آنكه جانم در دست او ")ص( فرمودند:  از تحريک آنها پرهيز شود. پيامبر

است، اگر مردي با همسرش هم آغوش شود و در خانه کودکي باشد که بيدار باشد 

. (46) "شودگاه رستگار نميو آنها را ببيند و صدا و نفس آنها را بشنود، هيچ

بنابراين گرچه غريزه جنسي در کودك، با عمل جنسي يا لذت جنسي همراه نيست 

و بايد يک سير تحولي را طي نمايد تا در زمان بلوغ به تكامل برسد؛ اما تحريک 

پيش از موعد اين غريزه، کودك را زودتر از وقت مناسب نسبت به آن هوشيار 

 کند.ناپذيري به او وارد ميجبراناي کند و آنگاه ضررهمي

هاي جنسي کودکان است. والدين بايد والدين، پاسخ به پرسش وظيفهسومين 

 مورد مسائل جنسي پاسخ دهند و از  در سطح فهم کودکان، به سؤاالت آنها در

 

توانند با تأمين بعالوه والدين مي هاي خالف واقع پرهيز نمايند.پوشي و پاسخپرده

واني عاطفي کودکانشان، همچنين محبت و نوازش نمودن آنها، در تربيت نياز ر

کند جنسي آنها نقش موثري ايفا نمايند. نوازش کودك، نياز دروني او را تأمين مي

کند تا براي ارضاي آن نياز، جذب افرادي شود لذا کودك ديگر احساس کمبود نمي

ين پرورش حس عزت و از وي سوء استفاده جنسي نمايند. همچن که بخواهند

شود که او براي خود ارزش قائل شود و حاضر ارزشمندي در کودك، سبب مي

نشود با کشيده شدن به وادي شهوات و ارتكاب انحرافات از جمله انحراف جنسي، 

مَنْ کَرُمَتْ َعلَيْهِ نَفْسُُه "فرمايد: )ع( مي عزت خود را به ذلت بكشاند. حضرت علي

آنكه در جان خود احساس کرامت و بزرگواري کند، مخالفت  "هَوَاتُهُهَانَتْ عَلَْيهِ شَ

 .(42) "با شهوت حيواني براي او آسان است

هاي پرورش فطرت کودك، او را از انحرافات فطري و گرايش به ناهنجاري

دارد. در آيات و اخالقي و معنوي و از جمله انحرافات جنسي مصون نگاه مي

شوند و کودکان با فطرتي معنوي و خدايي متولد مي روايات تصريح شده است که

آنها وجود دارد. والدين يا عوامل محيطي  درتمايل به خداپرستي از ابتداي تولد 

کنند. هستند که با تربيت نادرست چه بسا آنها را از فطرت اوليه منحرف مي

م آموزش ادب نيكو به کودك به مفهوم آشنا ساختن او با آداب فرهنگ و احكا

ت نقش اساسي در پيشگيري از انحرافا ،اسالمي، اخالق و سجيه، تربيت و تزکيه

اَحْسَنُ اآلْدابِ ما کَفَُّکَ عَنِ "فرمايد: )ع( مي حضرت علي .جنسي در کودك دارد

ها و آنچه حرام است باز بهترين نوع ادب، ادبي است که تو را از زشتي "الْمَحارِمِ

 ديگر همچون انسان جنسي حيات اسالم، بويژه و اديان نگاه (. از49. )"دارد

. دارد الهي و معنوي جهتي بودن مادي عين در وي، حيات مادي هايساحت

 لذا. اوست وجودي هايساحت هماهنگ رشد گرو در انسان متعالي هويت تحقق

 هايساحت از مهم ساحتي بعنوان بايد نيز را کودکي دوران از جنسي تربيت شروع

 انسان زندگي هايضرورت از يكي جنسي آموزش. داد قرار جهتو مورد تربيت

 ناخواسته، هايحاملگي يا و جنسي راه از منتقله هايبيماري وجود بدليل نه است،

 مسائل با مستقيما انسانها اجتماعي و فردي هويت از بخشي که دليل اين به بلكه

خصوص آموزش و لذا توجه به ارتقاء آگاهي والدين در  .است ارتباط در جنسي

تربيت جنسي کودکان و ايجاد نگرش مثبت در آنها به منظور درك بهتر ضرورت 

تواند نقش مهمي در بهبود کيفيت زندگي کودکان در تمام و اهميت اين مسئله مي

 شود. آينده ابعاد سالمتي در
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Abstract 

Introduction: Sex education as one of the important issues in the field of education 

plays an important role in shaping human personality and affects thoughts, emotions 

and behaviors. The aim of this study was to examine the content, methods and benefits 

of appropriate sexual educations in this age group in terms of Islamic culture. 

Methods: This review article was conducted through studying on scientific resources 

and articles published in valid scientific databases in 2011-2017 as well as using Holy 

Qur’an and Hadiths. 

Findings: In terms of Islam, puberty is a period of increased guidance and control and 

is not the beginning of sexual education. Hence, sexual education should start from the 

age of childhood, and its postponement may lead to a deviation from normal growth. 

Sex education strategies during childhood include providing information appropriate to 

the child's age, appropriate responses to child sexual questions, indirect education, 

education of the relationship between girls and boys, prevention of early maturity, 

separating the children's bed as well as the extent of kissing and caressing of children. 

Other parenting behaviors that affect the child's sexual behavior comprise affection for 

the child, meeting the psychological needs, developing the moral virtues and growing 

the religious beliefs. 

Conclusion: In Islam, parents are obliged to provide the natural growth and education, 

including child’s sexual development and education from birth. Therefore, it is 

necessary to raise the awareness of parents about sexual education and training of 

children and to develop a positive attitude in them. 

Keywords: Sexual education, Children, Islamic perspective 
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