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با نظر به ت.عواطف و رفتارهاي وي تأثیرگذار اس،ش مهمی داشته و بر افکارگیري شخصیت انسان نق

تواند زمینه ساز روشنگري و تنویر اذهـان  اینکه واکاوي و تحلیل مباحث نظري حوزه تربیت جنسی می
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؛ تشـریح  جنسی از منظر دین اسالم؛ بررسی نحوه مواجهه با  غریزه جنسی در فرهنگ اسالمی و غربـی 
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مقدمه  
هاي اساسی در انسـان اسـت کـه بایـد بـه درسـتی       ها و تمایلغریزة جنسی یکی از کشش

هـاي متعـددي   از افراط و تفریط، به صورت صحیح ارضا شود. پـژوهش هدایت شده و به دور
؛ 1388زاده، ؛ نـورعلی 1386؛ مهـرام،  1371؛ دوایی، 1383هاي فرمهینی فراهانی، (نظیر پژوهش

؛ و...) نشـان داده اسـت کـه چنانچـه ایـن      1380؛ اسـپنس،  1388؛ عبدالرحیمی، 1381نصیري، 
ار انحراف یا مشکل و اختالل گردد، فرد را از حالـت  غریزه به کلی سرکوب و یا در ارضاء دچ

انـدازد و موجـب مشـکالت در    آورد، بهداشت روانی او را به خطـر مـی  تعادل و تکامل در می
هـا،  ساز بروز بسـیاري از ناهنجـاري  چنین زمینهزندگی و امراض روحی، روانی و جسمی و هم

شود و حیات جوامع را دز، سفیلیس و... میها ازجمله ایاختالفات زناشویی، رواج انواع بیماري
اندازد. به خطر می

گیـري  هـاي مهـم در حـوزه تربیـت اسـت و در چگـونگی شـکل       تربیت جنسی از موضوع
شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطـف و رفتارهـاي وي تأثیرگـذار اسـت. در     

د نظر است، براي رسـیدن  مور» رشد همه جانبه شخصیت«اهداف غایی آموزش و پرورش نیز 
).  243به این هدف، تربیت جنسی ضروري است (امین خندقی، ابراهیمی هرستانی، 

با عنایت به آنچه ذکر شد و با نظر به اینکه بررسی و تحلیل مباحث نظـري حـوزه تربیـت    
تواند زمینه ساز روشنگري و تنویر اذهـان محققـان و عالقـه منـدان بـه ایـن حـوزه        جنسی می

تی گردد در پژوهش حاضر از طریق بررسی و تحلیل منابع معتبر و مطالعات انجام شـده  مطالعا
در زمینه تربیـت جنسـی بـه ارائـه تعـاریف و مفـاهیم تربیـت جنسـی، ابعـاد تربیـت جنسـی،            

هاي ارائه شده در زمینـه تربیـت جنسـی، تربیـت جنسـی از منظـر دیـن اسـالم، تبیـین          دیدگاه
داري جنسی و مطالعات مرتبط با تربیـت جنسـی   دم خویشتنپیامدهاي عدم رعایت عفاف و ع

هاي تعلیم و تربیت دنیا، پرداخته شده است.  در نظام

تعاریف و مفاهیم تربیت جنسی
شناسی، هر یک بر مبناي طـرز  صاحب نظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روان

گی و اجتمـاعی جامعـه مـورد نظـر،     هاي فرهنتلقی و مبادي فکري و معرفتی خود و نیز ارزش
اند، که مبین نـوع نگـاه و رویکـرد    تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه کرده
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ها نسبت به این حوزه آموزشی و تربیتی اسـت. در مجمـوع در ارتبـاط بـا تربیـت جنسـی،       آن

تـرین  برخـی از مهـم  نظران و محققان ارائه شده که در اینجا به تعاریف متعددي توسط صاحب
شود:  این تعاریف اشاره می

شود که از دوران اولیه زندگی انسان در جهـت  تربیت جنسی به کلیه اقداماتی اطالق می«-
رسـانی جنسـی، کمـک بـه     رشد متعادل و مناسب انگیزه جنسی انجام شده و هـدف آن اطـالع  

رسـیدن بـه رحمـت،    تکامل رفتارهاي جنسی، اجراي وظایف جنسی، تـداوم و بقـاي نسـل و   
). 1(رستمی و همکاران، » مودت و آرامش در زندگی است.

دیفریتاس معتقد است تربیت جنسی، مجموعه اقدامات و تدابیر تربیتی اسـت کـه شـامل    -
هاي درست، که موجـب  آموزش آداب و ضوابط، هدایت، مراقبت و به کارگیري اصول و روش

خصیت جنسی کودك فراهم گردد و در پیدایش رشد غریزه جنسی در جهت تعالی و تکامل ش
حس زیبا دوستی، هنر عشق ورزیدن، محبت، صمیمیت و ایثار و فداکاري نقـش اساسـی ایفـا    

کند و بتواند از این غریزه به نحو مطلوب در رشد فردي و اجتماعی استفاده کند
یرنـد. معنـاي   گنظران براي تربیت جنسی دو معنا یا مفهوم را در نظر میبرخی از صاحب-

هاي متأثر از هنجارهاي اجتماعی دخترانـه و پسـرانه   اول، تربیت جنسی به معناي آموزش نقش
به دانش آموزان است. در معنـاي دوم، تربیـت جنسـی ارائـه و در اختیـار گذاشـتن اطالعـات        

ها مربوط اسـت (متقـی فـر،    ضروري در مورد مسایلی است که به نوعی با غریزه جنسی انسان
1384( .
شـناختی، جسـمانی و دینـی در    اي از اطالعات ضروري روانتربیت جنسی ارائه سلسله-

هـایی بـه وي در   هاي جنسی مرتبط با فرد و به همراه آن ارائه اطالعـات و آگـاهی  حوزه زمینه
). 1384زمینه آشنایی بیشتر با خصوصیات جنس مخالف است (بارنز به نقل از دوایی، 

جنسی، آموزش آمیزش جنسی نیسـت، بلکـه کلیـه مسـایل و مباحـث      منظور از تربیت «-
هـاي فیزیولـوژي و روانـی)    مربوط به جنس و جنسیت، آموزش مسایل مربوط به بلوغ (تحول

(فرمهینی فراهـانی،  » شودآموزش عفت و اخالق، کنترل و تعدیل غریزه جنسی و... را شامل می
3.(

، خـود نـاظر بـر سـه حـوزه      2امع و فراگیـر معتقد است تربیت جنسی در معناي ج1کرکلر-

1. Crcler
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اسـت. (سـبحانی نـژاد و    5و آینـده جنسـی  4، اخـالق جنسـی  3اساسی یعنی: بهداشـت جنسـی  
).1384همکاران، 

داند، زیرا از یک هاي تربیت می) تربیت جنسی را از دشوارترین بخش2004وندرماسون(-
سـوي دیگـر، حجـب و حیـاء     طرف دوران نوجوانی همراه با سرکشی غرایز جنسی بـوده و از  

شود.  والدین در ارائه اطالعات جنسی به فرزندان، باعث سردرگمی آنان در مورد این مسئله می
شـود کـه از دوران اولیـه    معرفاي معتقد است تربیت جنسی به کلیه اقداماتی اطـالق مـی  -

ف آن گیـرد و اهـدا  زندگی انسان در جهت رشد و متعادل و مناسب انگیزه جنسی صورت مـی 
رسانی جنسی، کمک به تکامل رفتارهاي جنسی، کمک به اجراي وظایف جنسـی، تـداوم   اطالع

).  1379و بقاي نسل و رسیدن به رحمت، مودت و آرامش در زندگی است (معرفاي، 
شـود در حـالی   در برخی موارد تربیت جنسی به معناي (آموزش جنسی) به کار برده می-

گیـرد  ري دارد. تربیت جنسی نه تنها احساس جنسی را در بر میتکه تربیت جنسی معناي وسیع
).  6بلکه داراي ویژگی رشد شخصیت اجتماعی، اخالقی و فرهنگی نیز هست (کوچتکوف، 

تـر از آمـوزش جنسـی، عبـارت اسـت از بـه کـارگیري        تربیت جنسی در یک معناي فرا-
صـفات و رفتارهـاي جنسـی    هایی براي ایجاد صفات و رفتارهاي جنسی سـالم و زدودن شیوه

). 199ناشایست در انسان (پورامینی، 
شناختی، جسمانی و دینی دربـاره  تربیت جنسی ارائه یک سلسله اطالعات ضروري روان-

هـایی بـه فـرد در زمینـه آشـنایی      مسایل جنسی مربوط به هر فرد و نیز ارائه اطالعات و آگاهی
فاده از تجـارب بزرگسـاالن در خـالل    بیشتر با خصوصیات جـنس مخـالف و هـم چنـین اسـت     

). 1384ارتباطات با افراد کم سن و سال است (دوایی و بنی سی، 
اي بـراي  گیـري شـیوه  کـار تر از آموزش جنسی، عبارت از بـه تربیت جنسی در معنایی فرا-

ي ناشایست در انسـان اسـت (پـور    ها و رفتارهاي جنسی سالم و زدودن صفت هاایجاد صفت
).168امینی، 

2. Comprehensive
3 .Sexual Hygiene
4 .Sexual Moral
5 .Sexual Future
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) برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه را در دو طبقه 2002همکاران(و 6کالینس-
و برنامه درسی صرفا محـدود و  7دهند؛ برنامه درسی مبتنی بر تربیت جامع جنسیکلی قرار می

مقید کننده. در حالی که برنامه مقید کننده صرفا بر منع روابط جنسی نزدیک تأکید کرده و ارائه 
آمـوزان تـا قبـل از ازدواج    هاي جنسی بـه دانـش  هاي مرتبط با زمینهآموزش اطالعات آگاهیو 

جنسی بر تدریس و آموزش مسایل جنسی ناشـی از  -کند، برنامه درسی تربیت جامع امتناع می
هاي مناسب نسبت به امور جنسی، تولید مثـل و آگـاهی در   اقتضاعات دوره بلوغ، ایجاد نگرش

کند.  هاي جنسی نظیر ایدز و... میشی از بیماريمورد خطرهاي نا
تـر از آمـوزش جنسـی،    دارد تربیت جنسی در یـک معنـاي فـرا   ) بیان می1374مطهري (-

هایی براي ایجاد صفات و رفتارهـاي جنسـی سـالم و زدودن    عبارت است از به کارگیري شیوه
صفات و رفتارهخاي جنسی ناشایست در انسان. 

توان اسـتنباط کـرد،   ل و ژرف نگري در معنا و مفهوم تربیت جنسی میبه هر صورت با تأم
هاي متفـاوتی را در مـورد ایـن مفهـوم اراده     که اگرچه صاحب نطران مختلفی معانی و برداشت

گیـري کـرد کـه؛ تربیـت جنسـی بـه عنـوان یکـی از         تـوان نتیجـه  اند، ولی در مجموع میکرده
هـا و  اي از اطالعات، آگاهیال و آموزش و مجموعههاي مهم نطام آموزشی درصدد انتقکارکرد

هاي مربوط به مسایل جنسی است. بـدون  ها و مهارتها و عواطف و قابلیتها، نگرششناخت
ها وابسـته بـه نگـاه و    ها، عواطف و مهارتتردید، محتوا و روش یا چگونگی ارائه این شناخت

مـاعی هـر جامعـه اسـت (امینـی      هـاي فرهنگـی و اجت  رویکرد کـالن نظـام آموزشـی و ارزش   
).  5وهمکاران، 

ابعاد تربیت جنسی
باشـد کـه بـه    نظران این حوزه مـی در حوزه تربیت جنسی سه بعد مورد اتفاق اکثر صاحب 

پردازیم: توضیح این سه بعد می
هاي جنسی و مشکالت متعددي که بر اثر عدم بهداشـت  از بروز بیماريبهداشت جنسی:

هـاي  رسـانی در خصـوص چگـونگی تکامـل ارگـانیزم     آید و اطالعوجود میهاي جنسی باندام

6 Collins
7 Comprehensive Sex Education
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جنسیتی از قبیل قاعدگی در دختران و بلوغ و عالیم آن در پسران و نظـایر آن مـد نظـر اسـت     
). 1995(مک الرن، 

چگونگی برخورد با انگیـزه جنسـی، چگـونگی اطفـاء آن، مهـار یـا لجـام        اخالق جنسی:
ن دست را باید مورد توجه قرار داد. گسیختگی آن و مسایلی از ای

به عنوان سومین بخش اساسی تربیـت جنسـی فـراهم آوردن زمینـه مناسـب      آینده جنسی:
براي فرد به منظور آماده کردن او براي زنـدگی مشـترك همـراه بـا عشـق و تفـاهم و تشـکیل        

شود.  خانواده مهم و اساسی تلقی می

یي تربیت جنسهاي مطرح در زمینهدیدگاه
نکته بسیار مهم و اساسی آن است که تربیت جنسی نیز مانند دیگر شقوق تربیت، هنجـاري  

هاي حاکم بر جامعه اسـت، و اهـداف، مبـانی، اصـول و     ها، و ارزشها، معیارو وابسته به مالك
ها و اصوال چگونگی آن، در یک جامعه نشأت گرفته از نوع نگاه حاکم بر این پدیـده در  روش

هاي مختلفی در مورد اهمیـت و  ). به همین سبب از آنجا که دیدگاه2ت (جویباري، آنجامعه اس
توجه و یا عدم توجه به انگیزه جنسی وجود داشته است نظرات متفاوتی نیـز در زمینـه تربیـت    

وجود آمده است که به صورت مشخص این نظریات را در سـه دسـته   جنسی شکل گرفته و به 
توان جاي داد: می

ول دیدگاهی تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسایل مربوط به آن دارند و حتی از دسته ا
کنند. روشن است مطابق این زناشویی و ازدواج اعراض کرده و از مسایل جنسی با شرم یاد می

دیدگاه پرداختن به امور جنسی و ارضاي آن از هیچ طریقی مجاز نیست و لذا سـخن گفـتن از   
و از معتقـدان بـه ایـن    » جاینی«ها ویرا، بنیان گذار آیین ت، ازجمله ماآموزش جنسی بیهوده اس

(قاسـمی،  » ترین سبب افتنـان و ابـتال در ایـن جهـان اسـت     محبت زن بزرگ«تفکر گفته است: 
گردد. لکن عوامل ). آثار این نحوه نگرش در دوران حاکمیت قانون کلیسا بر اروپا باز می1369

ار خیلی قدیم هم وجود داشته است به عنوان مثال رهبانیت و و عقاید مخالف جنسیت در اعص
، آیین بودایی)، رهبانیـت و تجـرد طلبـی در    9، آیین جاینی8تجرد طلبی در هند ( آیین برهمایی

8 bramanism
9 Jainism
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) 11یـا کلبیـون)، یهـود (مثـل فرقـه اسـنی هـا       10چین، ایران باستان، یونان(مثل مکتب سنیسیسم

).1357(مهرداد،
ها زاییده و معلول خودخواهی بشر اسـت. اشـتیاق   همه رنج«ت که در آیین بودایی آمده اس

پرسـتی، سـبب ایجـاد    جـویی و شـهوت  ها و لـذت به لذایذ جسمانی و میل به بقا و همه هوس
چنین در آیین ). هم1371(دوایی، » ها، خودخواهی و لذت استشود. چون علت رنجها میرنج

دنیا و تعلقات مادي و از جمله نفی روابط زناشویی مانی در ایران باستان روح بدبینی نسبت به 
هاي مسیحی رابطه جنسی را ذاتا پلید ها مانند پروتستانوجود داشته است. (همان). برخی آیین

رسند که تا آخر عمـر مجـرد زنـدگی    ها تنها کسانی به مقام معنوي میشمارند، به عقیده اینمی
توان مشاهده کرد. برخی مشـاهیر علـم و   ها نیز میولیککنند جلوه این نوع دیدگاه را در کاتمی

انـد و ازجملـه تولسـتوي (لئـون) و مهاتمـا      ادب و رهبران سیاسی نیز از این تفکر پیروي کرده
گاندي نیز در اواخر عمر، معتقد بودند هر نوع آمیزش جنسی شرارت بـار اسـت حتـی ازدواج    

).  1381(مطهري، 
هـاي جنسـی   ن قضیه دارند و معتقدند که باید جلوي تحریمدسته دوم دیدگاه افراطی در ای

گرفته شود و آزادي جنسی رواج داشته باشد. این دیدگاه بر خالف دیدگاه اول بر ارضاي کامل 
تـوان  سازد که از آن میجنسی اصرار دارد. این دیدگاه رویکردي از اخالق جنسی را مطرح می

تـوان در  ). عوامل زمینه سـاز ایـن دیـدگاه را مـی    1378نام برد (متقی فر، » ولنگاري جنسی«به 
13کـاو اتریشـی و برترانـد راسـل    شـناس و روان روان12عقاید افرادي هم چون زیگموند فروید

هــا، فیلســوف انگلیســی جســتجو کــرد. ایــن دســته از دانشــمندان علــل مشــکالت، خشــونت
اي جنسـی و غرایـز   هاي فـردي و اجتمـاعی را ناشـی از قیـد و بنـده     ها و اضطرابناهنجاري

دانسـتند و بـه عقیـده فرویـد و اتبـاع وي، اخـالق جنسـی کهـن بـر اسـاس           سرکوب شده می
هـا و  محدودیت و ممنوعیت است و آنچه ناراحتی و به سر بشر آمده اسـت از ایـن ممنوعیـت   

). وجود چنین دیـدگاهی، زمینـه فکـري آمـوزش جنسـی در      1370هاست (مطهري، محرومیت
ناسازگار با کرامت انسانی فراهم آورده است. ماننـد آنچـه در بسـیاري از    مدارس را به صورتی

10 cynicism
11 esseness
12 freuid,s
13 Russell,b
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شود؛ تجلی این دیدگاه است. در بیـان دلیـل؛   کشورهاي غربی در زمینه تربیت جنسی یافت می
هـاي جنسـی، باعـث بـه وجـود آمـدن       کنند که جلوگیري از بروز انگیـزه این گونه احتجاج می

گـردد و در نتیجـه، جـرم و جنایـت در جامعـه گسـترش       میهاي روانی و عاطفی در فردعقده
). 59یابد (فروید، می

دسته سوم: دیدگاه این دسته در خصوص انگیزه جنسی، دیدگاه اعتدال در ایـن خصـوص   
است. به طور مشخص نظر دین مبین اسالم راجع به انگیزه جنسی به وسیله این دیدگاه مطـرح  

نسی قایل به تعدیل این انگیزه و جلوگیري از بـال و پـر دادن   شود. اسالم نسبت به انگیزه جمی
به آن است و اعتقاد دارد ارضاي آن باید در قالب ضـوابط شـرعی، مبـانی و اصـول مبتنـی بـر       

). بنابراین در اسالم راجع به اصل غریزه جنسـی (انگیـزه   1383هاي دینی باشد (مطهري، ارزش
). از دیـدگاه اسـالم از   321(قـائمی امیـري،   خـورد جنسی) و اعمال آن منعـی بـه چشـم نمـی    

کارکردهاي اساسی غریزه جنسی بقاي نسل بشر و حفظ عفت است. اسالم بـا تربیـت جنسـی    
هاي مکرر به والدین درباره آنچه خود باید در مواقع خاص لحاظ کنند و مخالف نیست، توصیه

احتالم، حیض، بلوغ، جدا خـوابی  چنین آنچه باید به فرزندان بیاموزند به طور نمونه: مسایل هم
فرزندان، تمکین، شرایط زمانی و مکانی آمیزش و مانند آن همه حاکی از توجه اسالم به تربیت 
جنسی است. دیدگاه اسالم در مورد نحوه ارضاي غریزه جنسی، نه مانند دیدگاه اول تفریطی و 

و عمـل جنسـی، یـک گنـاه     نه مانند دیدگاه دوم افراطی است. غریزه جنسی در اسالم؛ یک شر 
بندوباري جنسی موضع منـع  ). لکن موضع اسالم در رابطه با بی1364اضطراري نیست (قائمی، 

). اسـالم بـه   1362است و در صورت عدم توجه به آن، موضع انتقاد و کیفـر اسـت (مطهـري،    
شـاره  اهمیت حیاتی انگیزه جنسی و تاثیر آن در ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتمـاعی افـراد ا  

اي بـراي کمـال و رسـیدن بـه     داند، بلکه آن را در انسـان وسـیله  کرده و نه تنها آن را قبیح نمی
). 2داند (ثابت، حیات طیبه می

شـود و از ایـن   توجه با ضابطه به انگیزه جنسی باعث ایجاد محبت و عالقه بین زوجین می
ها را به ارضاي مشروع و انسانگردد. در بسیاري موارد بزرگان دین طریق باعث تداوم نسل می

دین مبین اسالم وجود غریزه جنسی و توجه مضبوط بـه آن را  «کنند. مند آن سفارش میضابطه
). اسالم نـه تنهـا میـان    115: 1366(عاملی، » داند.اي براي رسیدن به محبت و مودت میوسیله

ندي مشروع از ایـن انگیـزه را   مبیند، بلکه بهرهمندي از لذات جنسی منافاتی نمیمعنویت و بهره
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داند. شرط تکامل معنوي انسان و یکی از بهترین اسباب و وسایل وصول به سعادت واقعی می

تربیت جنسی از منظر دین اسالم
هـایی را  هاي مختلف، به تناسب وسعت یا محدویت خود، تعالیم و دیدگاهها و نظاممکتب

د. از آنجـا کـه مـا دیـن اسـالم را آخـرین و       کننـ نسبت به اخالق و عدالت جنسی عرضـه مـی  
هـاي  ي تمامی مسایل زندگی از خرد و کالن، برنامـه دانیم و معتقدیم که براترین ادیان میکامل

ي ترین انگیـزه اي دارد، مسلما معتقدیم براي حفاظت و کنترل یکی از مهممنظم و حساب شده
شاید در هیچ آیینی به اندازه اسـالم بـه   .دهایی دارنیز برنامه14غریزه جنسیوجود آدمی، یعنی

در همـه  «گویـد موضوع تربیت جنسی پرداخته نشده است. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی، می
شود، مگـر در اسـالم. اسـالم حـدود و     ها نوعی بدبینی به غریزه و عالقه جنسی یافت میآیین

).1374(مطهري،» مرده استمقرراتی براي این عالقه وضع کرده، ولی هرگز آن را پلید نش
هـاي  هاي مادي و زینـت گیري از لذتها را به بهرهخداوند در بسیاري از آیات قرآن، انسان

» قل من حرم زینه اهللا التی اخرج لعباده و الطیبـات مـن الـرزق   «ي مثال: کند، براالهی دعوت می
خداوند براي بنـدگان خـود   هاي الهی را کهاي پیامبر، کیست آنکه زینتبگو). «32(اعراف آیه 

».  بوجود آورده است تحریم و ممنوع کرده باشد!
دهنـد کـه در   در واقع مطالب اسالمی در این مورد، به حق نظـامی جنسـی را تشـکیل مـی    

هـایی اسـت   تر است، ثانیا به دور از افراط و تفریطتر و جامعها، اوال وسیعمقایسه با سایر نظام
). از آنجا کـه دیـن اسـالم، دیـن اعتـدال      1369رد (رضازاده شیرازي، که در این مورد وجود دا

است در زمینه تربیت جنسی هم یک نظام معتدل قایل است و ضمن اینکه انگیزه جنسی را بـه  
هاي کنترل و مهار آن را نیز مورد توجه قـرار داده  شمارد، راهعنوان یک نیروي خداداي مهم می

یعت اسالم، لـزوم مراعـات و اعتـدال و اجتنـاب از افـراط و      ). شر16است (فرمهینی فراهانی، 
تفریط را، نه تنها در غرایز و سرایق آدمی، بلکـه دربـاره جمیـع شـئون حیـات دنیـوي توصـیه        

توان درباره غرایز در جملـه تعـدیل غرایـز و رهبـري امـور فطـري       کند. نظریه اسالم را میمی
و مرزنشناسی غرایز است و نه حامی سرکوبی خالصه کرد. اسالم نه خواهان طغیان و سرکشی 

). 288کوشد (سبحانی، ها میها، بلکه پیوسته در تعدیل و رهبري آنآن

14 sexual instinct
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از دیدگاه اسالم، عالقه به جنس مخالف، میل به ارتباط و آمیـزش، یـک احسـاس فطـري     
است و وجود آن در آدمی موجب بقاي نسل و حتی کمال وجود ذکر شده است. غریزه جنسی
در اسالم یک عمل شر و عمل جنسی یک گناه اضطراري نیست و به صورت یک وسـیله و یـا   
ابزار آلوده به انسان داده نشده است، بلکه اعمال مشروع آن عملی مستحب و مورد تاکید اسالم 

دهـد  در این است که اسالم اجازه نمی» فروید«نظرانی مثل است. اختالف نظر اسالم با صاحب
دن میل جنسی آزاد و بدون هیچ قید و بندي باشد، بلکه باید بـه صـورت قـانونی،    که فرو نشان

مشروع و عقلی درآید. بر اساس بینش اسالمی، ارتباط عادي و متعارف در چارچوب معیارهاي 
اسالمی گناه نیست و اندیشیدن درباره روابط جنسی جـرم نیسـت. ولـی بـراي حفـظ مصـالح       

اوال تحت قید و مقرراتی در آید و ثانیا زندگی منحصـر بـه   تري؛ ضروري است این غریزهعالی
آن نباشد؛ زیرا آدمی را در جهان، وظایف دیگري نیز هست، انسان تنها غریـزه جنسـی نیسـت،    

).  1361(امیري، » ها رسیدروح و روان هم دارد، پس باید به همه جنبه
سالم درباره ماهیت انسـان و  بینی اکه تربیت جنسی در اسالم، بر جهانبه طور خالصه این

رابطه او با خالق مبتنی است. اسالم جهت و بستر ارضاي انگیزه جنسـی را بـه صـورتی کنتـرل     
). 98کند (شیخ عبدالمعبود، مند تعیین میشده و روش

بررسی نحوه مواجهه با غریزه جنسی در فرهنگ اسالمی و غربی 
آید، بلکه مایه کمـال،  ي و زشتی به شمار نمیي پلیداز دیدگاه اسالم غریزه جنسی از نشانه

). در شـریعت اسـالم، لـزوم مراعـات     21سکون و رسیدن به محبت و مودت اسـت (روم، آیـه  
اسـالم  «اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط در بحث غرایز یک بحث اساسی و کلیـدي اسـت.   

وي روا نداشـته اسـت.   شئون جنسی انسان را نادیده نگرفته سرکوب نیروي جنسی را به هیچ ر
در برخورد با این غریزه، روح حاکم بر جامعه ایرانی که برخاسته از تعالیم اسالمی است، مبـین  
آن است که در اسالم به اصل موضوع غریزه جنسی و اعمال متعاقبش با دیدگاه منع نگاه نشـده  

).  321(قائمی امیري، » است
ایرانی ندارد. –جایگاهی در فرهنگ اسالمیحد و مرز جنسی نیز از سوي دیگر، آزادي بی

پس رویه اسالم در برخورد با این غریزه، رعایت اعتدال است. اسالم بـراي ایـن غریـزه ارزش    
بینی کرده اسـت کـه   قایل است و بدین سبب، قواعد و ضوابط خاصی براي برخورد با آن پیش
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در اسـالم، جـذابیت جنسـی    ترینش، ارضاي این غریزه در قالب تشکیل خانواده است. محوري

زنان در بستر روابط زناشویی تعریف شده و بر لزوم آراستگی زن و شـوهر در برابـر یکـدیگر    
اي براي تقرب به خداوند یـاد شـده و ازدواج   تأکید شده است و نیز از ازدواج به عنوان وسیله

ابیت جنسـی در  در واقع، زیبایی و جذ«کردن بر عذب ماندن و باکرگی ترجیح داده شده است. 
گردد، لیکن تفاوت آن با دیدگاه غرب در این است که جـذابیت  اسالم یک نعمت محسوب می

جنسی در اسالم یک ارزش صرفا زناشویی است، اما در غرب عالوه بر ارزش زناشویی، ارزش 
). در مسـیحیت قـدیم، رهبانیـت جنسـی و     15(قدیري ابیانـه،  » گردداجتماعی نیز محسوب می

آمد و همین اسـاس، مجـرد مانـدن    اي براي تقرب به خداوند به حساب میدن وسیلهمجرد مان
هایی را هم حتـی در بـین مقامـات    کشیشان و راهبان زن مرجح بوده و هست، که البته رسوایی

توان به زندگی پـاپ الکسـاندر بورجـا    ارشد مسحی (پاپ) سبب شده است که از جمله آن می
هاي وي دخترش بوده که از فراوان داشته است. یکی از معشوقههايوي معشوقه«اشاره کرد. 15

(همان). ». اش هم بوده استوي دختر به دنیا آورده است. به عبارتی، دخترش در عین حال نوه
کند. اما در سوي دیگـر، مسـئله آزادي   این موضوع به خوبی نتیجه رهبانیت جنسی را معلوم می

هـا بـه ارمغـان آورده اسـت.     بـراي زنـان و خـانواده   جنسی تبعات وحشتناکی را به خصـوص  
دهد که پنجاه هزار دختر پانزده ساله و سی و یک هزار دختر سـیزده  ترین آمار نشان میجدید«

ي هـا هاي ضد بارداري به کلینیـک براي درمان2007-2006تا چهارده ساله بریتانیایی در سال 
). 110(همان، » اندپزشکی مراجعه کرده

دهد که افراط و تفریط روش مناسـبی بـراي برخـورد بـا ایـن      مقایسه کوتاه، نشان میاین 
غریزه نیست.  

هاي آموزشیاهمیت و جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام
در مورد پیشینه و سابقه آموزش جنسی در مدارس، اطالعـات چنـدانی از پـیش از جنـگ     

تمـاال پـیش از جنـگ جهـانی دوم، ایـن گونـه       در دسترس نیست. اح1939جهانی دوم تا سال 
ها از نظر قانونی ممنوع بوده است. اما احتمال دیگر آن است که آموزش جنسـی در آن  آموزش

گرفته، با این هـدف  زمان، بیشتر متوجه دختران بوده و از احساسات نوع دوستانه سرچشمه می

15 Alejandro Borgia
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ود. هـدف اصـلی آمـوزش    هاي نامطلوب جلوگیري شـ که از سقوط دختران جوان در موقعیت
پس از جنگ جهانی دوم، ممانعت از گسـترش امـراض مقـاربتی، بـه ویـژه سـیفلیس و       جنسی 

هـا یـا گـرده    سوزاك بوده است. بررسی متون درسی آن زمان، مثال دستگاه تولید مثل خرگوش
در بـاب  1960و1950دار، حـاکی اسـت کـه بسـیاري از مـدارس در سـال       افشانی گیاهان گل

). آمـوزش جنسـی در دهـه    1383د (فرمهینـی فراهـانی،   انآموزش جنسی با احتیاط سخن گفته
شناسی، درباره دستگاه تولید مثـل مفصـال بحـث    هفتاد، از پایه دگرگون شد و در درس زیست

هاي جلوگیري از بارداري به صـورت گسـترده آمـوزش    ها شیوهشد. عالوه بر این، در این سال
شـد و هـدف از طراحـی    ت تاکیـد مـی  شد. در این دوره بیشتر بر ارائـه دقیـق اطالعـا   داده می

آگاهی، جرم و خیانت، شرم و حیا و اضـطراب و نگرانـی   هاي آموزش جنسی، کاهش نابرنامه
تري دنبال شد. استقبال فزاینـده از اندیشـه   بود. در دهه هشتاد، آموزش جنسی با هداف گسترده

سی نقش زنـان و مـردان در   هایی شد که شاگردان را به بررمنجر به افزودن برنامه» 16فمینیستی«
هاي جنسی و هم چنین میزان آموزان اصل تفاوتکرد. هدف آن بود که دانشجامعه تشویق می

هاي آموزش جنسی اهدافی از قبیل کسب مهـارت بـراي   آن را درك کنند. همزمان با آن، برنامه
ن خط مشـی در  تصمیم گیري، برقرار کردن رابطه با دیگران، ایفاي نقش پدري و مادري و تعیی

هاي جنسی در این دهه، باعث نگرانی و هراس والـدین  کرد. آزاديزندگی شخصی را دنبال می
شد و شیوع بیمار ایدز به این نگرانی دامن زد. سراسـیمگی در وضـع قـانون و صـدور بخـش      

هاي دولتی در خصوص آموزش جنسی، که تا امروز هم ادامه دارد، ثابـت کـرده اسـت کـه     نامه
هاي اخالقی باشد (همان). آموزش جنس نباید تهی از ارزشبرنامه 

آموزشی بسیار حساس در ارتباط با فرایند تربیت جنسی، نقش مدرسه و به طور کلی نظام
هـاي آمـوزش جنسـی وجـود     هاي تربیتی، کم و بیش برنامهو مهم است. امروزه در بیشتر نظام

حتی در داخل یک نظـام آموزشـی بـاهم متفـاوت     ها و ها در بین نظاممحتواي این برنامهدارد.
کشورهایی مثل سوئد، نروژ، آمریکا و آلمان از اولین کشورهایی هستند که به این مقوله «است. 

اند. این کشورها در زمینه تربیت جنسی از طریق کتب درسی، سابقه طوالنی نـود سـاله   پرداخته
شود یا خیر، بـه  ي جنسی مجاز اجتماعی میدارند، ولی اینکه آیا تربیت جنسی منجر به رفتارها

کیفیت آموزشی جنسی که به وسیله متولیان امر مانند والدین و معلمانی کـه مسـئول ارائـه ایـن     

16 feministy
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).1991، 17لوي»(نوع آموزش هستند، بستگی دارد.

هاي مشخص در فقدان توافق جمعی درمورد آموزش جنسی در مدارس و کمبود استراتژي
آموزان در محیط مدرسـه، مطالعـه سیسـتماتیک ابعـاد مختلـف      سی دانشمدیریت رفتارهاي جن
). امـروزه کـه فاصـله    1389سازد. (ابوالقاسمی، مرقایی خـویی، تقدیسـی،   موضوع را الزامی می

بلوغ تا ازدواج بیشتر شده است، باید نوجوان را از مسایل خـاص بلـوغ و سـپس ازدواج آگـاه     
زمینه مفاسد اجتماعی و بـروز انحـراف را در اختیـار    ساخت و اطالعات و هشدارهاي الزم در 

وي گذاشت. امروزه نوجوانان در سطح دنیا با شیوع وسایل براگیزنـده جنسـی مواجـه هسـتند.     
اند. تلویزیون، ویـدیو، مـاهواره   جوانان ما هم کم و بیش از مواجهه با این وسایل مصون نمانده

اند (فرمهینی فراهـانی،  عات جنسی را تسهیل نمودهو... وسایلی هستندکه فرایند دستیابی به اطال
1383 .(

چنانچه سطح آموزش عمومی ارتقا نیابد و فقر فرهنگی بـر جامعـه سـیطره داشـته باشـد؛      
هـاي اجتمـاعی را   هاي جامعه را در برگرفتـه و ارزش بحران جنسیت خواهد توانست تمام رگه

داند و به مرور زمان زیربناهاي سـاختاري  تغیر دهد و اقشار انسانی را درگیر معضالت خود گر
). 1388و هنجارهاي ارزشی جامعه را تهدید نماید (عبدالرحیمی، 

79هاي ثبت شده کشـور از سـال   اي که امروزه متأسفانه روند آمار ازدواج و طالقبه گونه
پرسـرعت  افزایشی نه چندان 84تا 79هاي بیانگر این است که نرخ خام ازدواج بین سال84تا 

هاي یاد شـده قابـل توجـه اسـت     داشته، در حالی که در مقابل براي طالق این افزایش بین سال
).  1385(علیزاده، 

در همین زمینه بررسی شیوع و خصوصیات موارد جرایم جنسـی در مـراجعین زن ارجـاع    
دهـد  نشان مـی 1378در نیمه سال » مرکز–واحد تهران «شده به سازمان پزشکی قانونی کشور 

که از نظر سنی اکثر این افـراد در سـنین بلـوغ و نوجـوانی بـوده و مجمـوع عوامـل اجتمـاعی         
خانوادگی، روانی، تربیتی و فرهنگی و... در بروز جرایم جنسی دخیل بوده کـه در پیشـگیري و   

). 1380پور، نعمت اللهی، ها توجه نمود (توفیقی، موسیکنی این جرایم باید به آنریشه
هاي درسـی بـه نیازهـاي نوجـوان و پدیـده      توان نتیجه گرفت که اگر برنامهقت میدر حقی

بلوغ توجه نکند، این پدیده خود به خود در مسیر زندگی بدون انتخاب احسن صورت خواهد 
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گرفت زیرا نوجوان نسبت به این مسایل حساس و کنجکاو است و پی یافتن اطالعاتی در ایـن  
موقع کسب تان و منابع دیگر، مسایل مبتذل و اطالعات غلط را بیزمینه است. در نتیجه از دوس

گردد. با توجه به این مباحث توجـه بـه تربیـت جنسـی در     کند که باعث انحراف جنسی میمی
). 15باشد (ابراهیمی هرستانی، برنامه درسی ضروري می

ت دنیاهاي تعلیم و تربینگاهی گذرا به مطالعات مرتبط با تربیت جنسی در نظام
) در پژوهش خود، به بررسی وضعیت تربیت جنسی در مدارس کشـور  2004(18فدینمک

اسکاتلند پرداخته و فقـدان یـک رهبـري درسـت و آگاهانـه و عـدم وجـود نگـاه راهبـردي و          
هماهنگ در نظام آموزشی اسکاتلند را به عنوان عوامل اصـلی نامناسـب بـودن جایگـاه تربیـت      

کند.جنسی این کشور ارزیابی می
) نیز در تحقیق خود، به ارزشیابی تاثیرات برنامه تربیت جنسی مبتنی 2003(19سیلوا و راس

بر مدرسه به دانش آموزان فقیر و محروم در کشور شیلی پرداخته و آن را بسیار مثبت ارزیـابی  
کنند.  می

هـا بـا   درصـد آمریکـایی  87منتشر شد مشخص گردید کـه  1991در گزارشی که در سال 
).  1384موزش مسایل جنسی موافق هستند (جاللی آریا و همکاران، آ

تحقیق دیگري در امریکا در مورد تربیت جنسی شده است، حـاکی از آن اسـت کـه میـان     
هـاي مقـاربتی   هاي ناخواسـته و بیمـاري  سال، میزان حاملگی19تا 13نوجوانانی که بین سنین 

از کسانی کـه دچـار   %10دهد که تنها نشان میچون ایدز در حال افزایش است و مطالعات هم
اند. والدین در این مطالعـه،  اند، از اطالعات جامع جنسی برخوردار بودهحاملگی ناخواسته شده

). 1992اند. (گابریل، از آموزش جنسی در مدارس حمات کرده
جنسـی  ي تربیـت در مدارس سوئد و نروژ، هر ساله معلمان مدارس هزاران مقاله در زمینه

دانش آموزان خود نوشته و از این طریق اقدام بـه افـزایش هـر چـه بیشـتر اطالعـات جنسـی        
).1384کنند (همایی و همکاران، نوجوانان می

18 Mcfadyen
19 Silva& Ross
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کند که در کشورهاي سوئد و دانمارك، مدارس بـاالترین نقـش   ) اذعان می2000(20روس

دیگر، در تحقیـق خـود بـه طـور     کنند. از سوي را در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ایفا می
هـاي  ) معتقدند که آمـوزش ایـدز و راه  %70دهد که درصد باالیی از معلمان (مستند نشان می

انتقال آن باید در برنامه درسی دوره ابتدایی گنجانده شود.
هاي تـاریخی، اجتمـاعی و سیاسـی تربیـت     ) نیز در پژوهش خود در زمینه2009(21آریسو

کند که تربیت جنسـی از اواخـر   مدرن چین امروز بررسی کرده و اذعان میجنسی را در جامعه 
به دلیل اهمیت روز افزون خود در نظام آموزشـی چـین مـورد توجـه جـدي قـرار       1980دهه 

گرفت.  
درصد مناطق در قالـب یـک درس آزاد و در   8/11مدارس میسوري آموزش جنسی در در

شود. نتایج در کالس هاي بهداشت تدریس میدرصد از نواحی به عنوان بخشی واحدي 2/88
ها یا برنامـه درسـی مربـوط بـه آمـوزش جنسـی و       دهد که فقدان یا حضور خط مشینشان می

).  1995، 22هاي ناخواسته نداشته است(ساراآموزش والدین تأثیر چندانی در کاهش حاملگی
آمـاده  «ي تحت عنـوان  ادر مدارس نیجریه، نتایج حاکی از آن بوده است که گذاشتن کتابچه

در مدارس (به شکلی آزمایشی) باعث آثار مثبـت فراوانـی بـوده و اطالعـات     » سازي بري بلوغ
).23،1992آموزان را به میزان زیادي افزایش داده است(آمودانش

) در پژوهشی از مدارس خواستند تا یکی از سه برنامه زیر را در 2008زیمرمن و همکاران(
و دخالتی تدریس کنند: برنامه استاندارد مدارس درباره ایدز و پیشـگیري  اي شبه تجربیمطالعه

از بارداري، برنامه آموزشی کاهش ریسک یا نسخه تغییر یافته از برنامه کاهش ریسک که بـراي  
گیرند سازگارسـازي شـده بـود، بـه     افراد شدیدا احساسی و کسانی که بدون ریسک تصمیم می

شهوري در تأثیر نسخه معمول و سـازگار شـده کـاهش ریسـک     این نتیجه رسیدند که تفاوت م
گیرنـد،  براي کل جامعه آماري یا براي افراد شدیدا احساسی و کسانی که بدون فکر تصمیم می

آموزان از هر دو گروه دخالتی؛ در کوتـاه مـدت رشـد    به صورت جداگانه وجود نداشت. دانش
شان قرار گرفتند بـیش از آنهـایی   ندارد مدرسهآموزانی که تحت برنامه استادانشی داشتند. دانش
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هاي دخالتی شرکت داشتند به سمت تماس جنسی گرایش داشتند. (نقل از که در یکی از برنامه
).  50ابراهیمی، 

) بیـانگر نـاتوانی و مشـکالت مختلـف     2008(24از سوي دیگر پژوهش فرناندز و ویه ریرا 
فرزندان خود و درخواست و انتظار آنهـا از مرکـز   ها در زمینه تربیت  جنسیوالدین و خانواده

هـاي والـدین   آموزشی براي توجه به این حوزه است. پژوهشـگران مـذکور بـر مبنـاي دیـدگاه     
ها نسبت به انتقال آموزش مسایل جنسی به فرزندان خود داراي اعتماد گزارش کرده اند، که آن

اي این کار را انجام بدهند. علمان حرفهدهند که مدارس و مو اطمینان کافی نبوده و ترجیح می
پژوهش انجام گرفته در مورد تأثیرات 83) از 2006و همکاران (25تحلیلی کربیمطالعه فرا

برنامه هاي تربیت جنسی در کشورهاي مختلف جهان، نشانگر موفقیـت آمیـز بـودن اکثـر ایـن      
هـا بـه   که دو سوم این برنامـه اندها بوده است. در واقع پژوهشگران مذکور گزارش کردهبرنامه

گیر، سوء رفتارهاي جنسی را اصالح کرده و باعث کاهش رفتارهاي مخاطره آمیـز  نحوي چشم
اند. جنسی شده

هاي اینترنـت بـراي تربیـت جنسـی را مـورد      ) ظرفیت2006و همکاران (26پژوهش هائولو 
افزایش سطح دانش و آگاهی توجه قرار داده و بر استفاده مراکز آموزشی از ابزار اینترنت جهت

کند. جنسی، بهداشت جنسی و تغییر نگرش هاي آنان نسبت به امور جنسی تأکید می
کنند کـه درصـد بـاالیی از جوانـان     ) در پژوهش خود بیان می1997(27مک کی و هالویتی

هاي الزم ) معتقدند که مدارس به عنوان منبع اصلی باید در زمینه بهداشت جنسی آموزش89%(
را به دانش آموز ارائه دهد.

دهد که دانش آموزان مـورد مطالعـه خواهـان    ) در تحقیق خود نشان می1997(28آیسنبرگ
گنجاندن تربیت جنسی در مدارس بوده و آن را براي مقابله و برخـورد صـحیح بـا دوره بلـوغ     

از کند که مقـدمات آمـوزش هـاي جنسـی بایـد قبـل      دانند. هم چنین این پژوهش تأکید میمی
هاي نوجوانان صادقانه پاسخ داده شود.ها و ابهامنوجوانی شروع و به سوال
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دهد که آموزش بهداشـت جنسـی هنگـامی    ) نشان می1992(29نتایج پژوهش فیشر و فیشر

رسـانی صـرف نداشـته باشـد بلکـه بایـد شـامل        بیشترین کارایی را دارد که فقط جنبـه اطـالع  
باشد.  30هاي انگیزشی و ایجاد مهارتفرصت

) نشان داده شد که رد و بدل کردن اطالعات جنسی در 2001در پژوهش سنتال و همکاران(
ها این مسایل را به راحتی در بین خود بیـان  باشد و آنآموزان داراي دامنه وسیعی میبین دانش

باشد و ارتباط با جنس مخالف یکـی  نمایند اما اکثریت این اطالعات غیر واقعی و ناقص میمی
هاي کسب اطالعات در دانش آموزان سنین باالتر بوده است.  دیگر از روش

گیري نتیجه
تـرین  غریزه جنسی از غرائز اصلی نیرومند انسانی و عامل اصلی ارتباط مرد و زن و از مهم

هاي شخصیتی است که بر بسیاري از ابعاد و زوایایی زندگی آدمـی و بـر رفتـار، گفتـار و     جنبه
گیري شخصیت فردي، شاکله اجتماعی و گذارد. این غریزه در چگونگی شکلیر میکردار او تأث

ها و نهادهاي اجتماعی تأثیر گذار است. از این رو ارضاء، هـدایت  نیز بر اندیشه، زبان و بر بنیاد
و تنظیم و تعدیل آن الزم و ضروري است و چشم پوشی از این امـور اصـل فراینـد تربیـت را     

هاي عصر حاضـر و اقتضـائات مـرتبط بـا     سازد. با توجه به ویژگیثمر میو بیناکارآمد، ناقص 
هاي شدید فرهنگی از سمت کشورهاي غربی در زمینه پیشرفتهاي فناوري و اطالعات و هجمه

هاي جنسی در میان نوجوانان و جوانان، لزوم توجـه  مسایل جنسی و هم چنین وجود ولنگاري
رسـد.  اي مفید به مخاطبان در این زمینه بسیار جدي به نظر میهبه تربیت جنسی و ارائه آگاهی

هـایی مواجـه هسـتند و از طرفـی     ها در امر تربیت جنسی بـا محـدودیت  از آنجایی که خانواده
هاي الزم و صحیح را در این زمینه ندارند، نظام تعلیم و تربیت کشور که دانـش آمـوزان   آگاهی

ین دوران زندگی خویش یعنـی نوجـوانی را در آن   قسمت اعظمی از وقت خود را در حساستر
باشد. ي سازنده میهاها و آگاهیي این آموزشگذرانند، محل مناسبی براي ارائهمی

هاي تعلـیم و تربیـت در کشـورهاي مختلـف جهـان تربیـت       همانظوري که اشاره شد نظام
هـا و  در مرکـز آمـوزش  هاي تربیت انسان مهم دانسـته و آن را جنسی را به عنوان یکی از جنبه
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اند. اما در این میان نظام تعلـیم و تربیـت کشـورمان بـه نظـر      هاي آمورشی خود قرار دادهبرنامه
هـاي تربیتـی خـود نپرداختـه و     ها به مسئله تربیت جنسی در برنامـه رسد بمانند دیگر کشورمی

و دیـن اسـالم   شود. از آنجایی که کشور ما یک کشور اسالمی است جاي خالی آن احساس می
هم تأکیدات فراوانی در زمینه توجه به مسایل جنسـی و تربیـت صـحیح آن دارد، لـذا توصـیه      

ریزان و دست تر گردد و برنامهگردد که جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت کشورمان پر رنگمی
ـ   انی پـاك،  اندرکاران امر توجه ویزه تري به این مسأله داشته باشند. امید است با تربیـت نوجوان

سالم و آگاه؛ زمینه را براي کمال و شکوفایی استعدادهاي آنان فراهم آوریم.
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