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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمه

گونی دارد. بدون تحقق تک تک این ساحت ها  تربیت، ابعاد و ساحت های گونا
نمی توان انتظار داشت فردی که در حال تربیت شدن است، به تکامل و پختگی 
کنار ساحت هایی مانند تربیت اجتماعی،  مناسب و درخور توجهی برســـد. در 
اخالقی، عاطفی و دینی فرزندان، یکی از ساحت های مهم، تربیت جنسی آنان 
است. تربیت جنسی انتقال دانستنی های جنسی یا بیان فرایند آمیزش جنسی 

یا تبیین و تشریح عوامل ناتوانایی های جنسی نیست.
 هدف از این نوع تربیت، فراهم کردن زمینه هایی است که فرزند را با چگونگی 
به دســـت آوردن بهداشـــت و سالمت جســـمی و روحی خود آشنا سازد و زمینۀ 
رشـــد شـــخصیت فردی و اجتماعی و اخالقی و فرهنگی وی را بـــه وجود آورد. 
این نوع تربیت، افراد را در نوجوانی و جوانی، از انحراف و لغزش های جنسیتی، 
جنسی و اختالل هویت جنسی باز می دارد و سالمت و کامیابی دنیوی و اخروی 
وی را فراهم می کند. چنین تربیتی افراد را با ارضا و هدایت سالم غریزۀ جنسی و 

رفتار جنسی معتدل و هماهنگ با هدف آفرینش آشنا می سازد.
در فراینـــد مطرح کـــردن مباحثـــی ماننـــد تربیت یا آموزش جنســـی، بســـیاری 

15



حــرف هـای یواشݡکـݡݡی

کلمـــۀ جنـــس و جنســـی، بالفاصله  از خانواده هـــا به محـــض مواجه شـــدن بـــا 
کنش  هـــای دفاعی نشـــان می دهند و به  ســـبب ترس از ورود بـــه این عرصه،  وا
 نگران بدآموزی 

ً
راه را بـــرای چنین آموزش هایی می  بندند. ایـــن والدین معموال

که احتمال می دهند در فرایند چنین آموزش  هایی به  و اتفاق های بدی هستند 
وجود بیاید. به همین ســـبب، بســـیاری از این خانواده ها برای رفع نگرانی های 
مذکـــور، عطای این نوع آموزش ها را به لقایش می بخشـــند و در واقع، بی خیاِل 
تربیت جنســـی می  شوند. ضمن تأیید نگرانی های درست والدین، باید به این 
گر چنین مطالبی را خود والدین، به صورت ســـالم، علمی  که ا کرد  نکته اشـــاره 
کنند، نه تنها آســـیبی به وجود نمی  آورد، بلکه از  و متناســـب با سنین رشـــد بیان 

به وجودآمدن بسیاری از آسیب ها پیشگیری می کند. 
کـــودک از  کنند، طبیعی اســـت  کوتاهـــی  گـــر والدیـــن در ایفـــای ایـــن وظیفه  ا
کرد از طریق  کشید. او ســـعی خواهد  کنجکاوی خود به راحتی دســـت نخواهد 
کنجکاوی را  اشـــخاص و منابع دیگر، مانند همســـاالن، اینترنت و ماهـــواره این 
کند. در چنین وضعیتی معلوم نیســـت اطالعات دریافتی تا چه اندازه  برطرف 
کودک است و عواقب مشکالت بعدی به عهدۀ  سالم و متناسب با سن رشد 

والدین خواهد بود.
تربیت جنســـی همانند ســـایر انـــواع تربیت اســـت و والدین باید دربـــارۀ آن، 
کنند. در دین  کسب  اطالعات متناسبی به دســـت آورند و آموزش های الزم را 
اسالم نیز تربیت جنسی اهمیت فراوانی دارد و توصیه های بسیاری در این زمینه 
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کتاب های  کتاب هایی مانند مکارم االخالق طبرســـی و سایر  شـــده اســـت. در 
که نشان دهندۀ اهمیت این  گونی در این زمینه وجود دارد  گونا روایی، روایات 
کودکی  موضوع و توجه اسالم به مسائل جنسی و مدیریت آن در طول زندگی از 
تا بزرگ ســـالی اســـت. بنابراین نمی توانیـــم و نباید از تبیین ایـــن موضوعات فرار 
که در آیات و روایات  کنیم و بر اساس آموزه هایی  گفت وگو  کنیم. باید دربارۀ آن 

کنیم. وجود دارد، آموزش ها و تربیت خود را پایه گذاری 
در علـــم روان شناســـی نیز دربـــارۀ تربیت جنســـی به صورت مفصـــل مطالبی 
بیان شـــده است. البته میان روان  شناســـی و  آموزه های اسالم در مبنا و اصول 
که با فرهنگ  کـــرد و نکاتی   باید به آن توجه 

ً
که حتما تفاوت هایـــی وجـــود دارد 

گذاشته شود. کنار  اسالمی ایرانی ما مطابقت ندارد، مشخص شده و 
در ســـال های اخیر، به ســـبب نیاز جامعه و مراجعۀ زیاد والدین برای یادگیری 
تربیت جنســـی به روان شناســـان، متأســـفانه تعدادی از روان شناسان بر اساس 
برداشت های شخصی خود و بدون درنظرگرفتن فرهنگ متعالی اسالمی ایرانی 
و  بومی ســـازی  فراینـــد  انجـــام  بـــدون  را  روان شـــناختی  آموزه هـــای  والدیـــن، 
گاهی این آموزه ها آســـیب  های زیادی را متوجه  کرده انـــد.  اسالمی ســـازی ارائه 

کرده است. خانواده ها و فرزندان آن ها 

چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟

گرامی و مربیان  که در اختیار شما والدین  کاربردی« اســـت  کتاب حاضر »متنی 
کتاب در هفت فصل تدوین شـــده و در  گرفته اســـت. این  تربیتـــی محترم قرار 
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کاربردی برای »آموزش تربیت جنسی با رویکردی  واقع راهنمای والدین و متنی 
گرامی با مطالعۀ تمامی  اســـالمی و روان شناختی« اســـت. امید اســـت والدین 
کاربـــردی و عمل به محتوای آن،  فصول به ترتیب و آشـــنایی با مفاهیم نظری و 
نتیجـــۀ الزم را بگیرنـــد. در ادامه چند توصیۀ ضروری برای اســـتفادۀ هرچه بهتر 

والدین و خوانندگان بیان می شود:
کتاب برای والدین طراحی شده است و هر دو والد، یعنی پدر و مادر باید  1. این 

کنند. کتاب را بخوانند و با هم به آن عمل  این 
کنار  گاهی والدین طراحی شده است و در  2. هرکدام از فصل  ها برای افزایش آ
ســـایر فصل ها و به همراه هم، به عنوان بســـتۀ آموزشـــی، برای تربیت جنسی 
گزینشی آن ممکن است موجب اختالل  مفید خواهد بود و مطالعۀ بخشی و 

در فرایند تربیت صحیح جنسی فرزندان شود.
کاماًل بر اساس فرهنگ اسالمی  کتاب تالش شـــده اســـت مطالب   3. در این 
کشـــور عزیزمـــان ایران طراحی و تبیین شـــود؛ بنابرایـــن بخش درخور  و بومی 
که در این زمینه به رشـــتۀ تحریر  کتاب های دیگری  توجهـــی از محتوای آن با 
در آمده، متفاوت اســـت. ایـــن تفاوت با توجه به مســـائل و نیازهای جامعۀ 
کاماًل  که با مسائل و نیازهای جوامع اروپایی و امریکا  گرفته شده  ایرانی در نظر 

متفاوت است.
4. در این کتاب همۀ فصل ها بر اساس دیدگاه اسالم و با توجه به فرهنگ بومی 
کشور عزیزمان ایران و همچنین با استفاده از فنون روان شناختی طراحی شده 
کنترل جنســـی و جنسیتی فرزندتان،  اســـت؛ بنابراین این متن در مدیریت و 

18



بخش اول: درآمدی بر تربیت جنسی

کتاب های  کتاب و  گر بین این  کتاب ها به شما کمک می کند. ا بیشتر از سایر 
 علمی )روان شـــناختی( نوشته شده است، 

ً
که بر اســـاس مطالب صرفا دیگر 

کند. تفاوت های خاصی می بینید، نباید شما را دچار تردید در محتوای آن 
این فصل ها شما را از حضور در جلسه های آموزشی یا استفاده از مطالعات جانبی 

دیگر بی نیاز نخواهد کرد و در واقع باید به دنبال دانش افزایی بیشتر باشید.

تعریف تربیت جنسی 

غرض از تربیت جنسی، تشریح دستگاه تناسلی و چگونگی استفاده از اعضای 
آن و دستیابی به لذت آمیزش و اطالعاتی از این دست نیست. تربیت جنسی 
انتقال اطالعاتی دقیق و روشن به فرزندان در سنین رشدی، مطابق با نیازهای 
آن دورۀ ســـنی اســـت تـــا به یـــاری آن، موضوعـــات مربوط به جنســـیت خود را 

تشخیص دهند و بدانند دربارۀ آن چه وظایف و مسئولیت هایی دارند.
که فرزندانمان مطابق با جنسیِت  در تربیت جنســـی باید به دنبال آن باشـــیم 
کنند و در حّد نیاز و به ترتیب ســـن رشدی،  مردانگی و زنانگی خودشـــان رشـــد 
تصویـــر درســـتی از جنـــس مخالف داشـــته باشـــند، با آن آشـــنا شـــوند، وظایف 

جنسیت خود را یاد بگیرند و بتوانند به آرامی در نقش های خود پیش بروند. 
دستگاه تناسلی بخشی از مردانگی و زنانگی است و تمام مسئله نیست. یکی 
که بتواند خودش را به عنوان  از مسائل مهم زندگی فرد مذکر یا مؤنث این است 
کامل و سالمی را برای ایفای  شخصی از جنس خود بشناسد و بپذیرد و توانایی 

نقش جنسیت خود به  دست آورد.
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ضرورت تربیت جنسی

بی تردیـــد یکی از غرایز نیرومند انســـانی، نیروی جنســـی و جلوه هـــای حیاتی آن 
است. این نیرو هنگام تولد، به صورت نهفته در وجود نوزاد به ودیعه نهاده شده 
 آرام و بی تحرکی را پشـــت 

ً
اســـت و تا زمان ظهور جوانه های بلوغ، دوران نســـبتا

کودک  کودکی و طفولیت،  که در دوران  ســـر می گذارد؛ اما به این معنی نیســـت 
از مشـــکالت مصون اســـت. به هر حال، حس جنســـی و برخی تحریکات روی 
کرد. از سوی دیگر، بسیاری  کودک اثر می گذارد و باید دربارۀ آن ها با احتیاط عمل 
کودک را  که صالحیت ارتباط با  کودک در معرض افرادی قرار می گیرد  از اوقـــات 
ندارند و رفتارهای ســـالم و بهنجاری از آن ها ســـرنمی زند و احتمال سوءاستفادۀ 
گر والدین اقدامـــات پیش گیرانه انجـــام ندهند، عواقب  جنســـی وجـــود دارد. ا
که  کودک و خانـــوادۀ وی به بار خواهـــد آورد. نکتۀ دیگری  مصیبت بـــاری بـــرای 
کودک بسیار بااهمیت است، هویت جنسی  در فرایند رشـــد جنسی و جنسیتی 
کودک در این در دوران مراقبت نشود و راهنمایی صحیحی  گر از  کودک است. ا
به او داده نشـــود، ممکن است مشکالت هویتی بسیار بدی برای وی به وجود 

که امکان اصالح آن در نوجوانی و جوانی به این سادگی نیست. آید 
با آغاز نوجوانی آرام آرام زمان بیداری و شـــکفتگی قوای جنســـی فرامی رسد و 
 

ً
به شـــدت بر او تأثیر می گذارد. نوجوان خود را در چنگال قوی این غریزه، تقریبا
بی دفاع و ناتوان و خارج از اراده و اقتدار شـــخصی احســـاس می کند. به همین 
گر تربیت  سبب، ظهور و بروز این غریزه خواه ناخواه با مشکالتی همراه است و ا
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