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Abstract 
Sexual health is one of the most important human concerns and one of its basic 
prerequisites is sexual education. The method of this research is qualitative analysis of 
documents. Giving man independence and his needlessness from God, authenticating 
individual freedoms and denying moral principles and values, materialism, the originality 
of pleasure in hedonistic behaviors and actions, are among the most important principles of 
liberalism in sex education. From the Islamic point of view, sex education should be based 
on monotheism and morality and put him on the path of growth. In hedonism, man has a 
framework with a fixed moral value. The system of sexual education in the Islamic 
approach is based on principles such as three principles: 1) God-centeredness, 2) Nature-
based 3) Dignity of the soul. Content-oriented education and comprehensive sex education 
are considered as sexual education strategies in the West. The goal of these strategies is 
more health and control of sexually transmitted diseases than the elimination of sexual 
relations outside the framework of marriage; Unaware that, according to available research 
and evidence, these trainings themselves are one of the factors increasing sexual problems 
in the West. In contrast, in the Islamic approach, sex education is commensurate with 
human nature and self-respect. Immunization based on refinement, upbringing, and 
empowerment is the basic Islamic strategy in sex education. Education based on these 
principles and strategies can help self-efficacy and management of sexual behavior and 
guide it in the natural path of sexual response, while promoting healthy sexuality. 
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چکیده
است. هر نیازهای اساسی آن  از پیش یآموزش جنسهای انسانی است که  ترین دغدغه یکی از مهمسالمت جنسی 

خاص است. روش این پژوهش از نوع تحلیل کیفی َاسناد است.   نوع آموزشی نیز دارای راهبردهایی مبتنی بر مبانی
چنین تحلیل ثانویه انجام گرفت.  های انتقادی نیز با استفاده از روش عقلی و در مقایسه با مبانی اسالمی و هم تحلیل

های  های فردی و انکار اصول و ارزش خداوند، اصالت بخشیدن به آزادی نیازی او از استقالل دادن به انسان و بی
مبانی  ترین جویی، ازجمله مهم در رفتارها و کنش با محوریت لذت  گرایی، اصالت لذت ذاتی و ثابت اخالقی، مادی

توحید  ر اساسبکه از دیدگاه اسالمی، تربیت و آموزش جنسی باید  درحالیلیبرالیسم در آموزش جنسی است. 
انسان در از دیدگاه اسالم، . ردیگدر مسیر رشد و بالندگی قرار او  تاریزی شود  مداری پایه محوری و اخالق

 بر اساسگذاری اخالقی ثابت است. نظام تربیت جنسی در رویکرد اسالمی  جویی دارای چارچوب با ارزش لذت
 کرامت نفس از بیشترین اهمیت برخوردارند.بنیان و  فطرت خدامحوری،هایی استوار است که سه اصل  پایه

عنوان راهبردهای آموزشی جنسی در غرب مطرح هستند. هدف  های مهارمحور و آموزش جامع جنسی به آموزش
تا حذف روابط جنسی خارج از چارچوب است های جنسی  بیشتر جنبه بهداشتی و کنترل بیماری ،این راهبردها

عنوان یکی از عوامل افزایش  ها خود به تحقیقات و شواهد موجود، این آموزش بر اساسکه  غافل از این .ازدواج
جنسی متناسب با فطرت انسانی و کرامت   آموزش ،. در مقابل، در رویکرد اسالمیاستمشکالت جنسی در غرب 

سازی مبتنی بر تهذیب، پرورش، و توانمندسازی، راهبرد اساسی اسالمی در تربیت جنسی است.  نفس است. مصون
، به (رفتار جنسی) تواند در عین رشد سالم و متعادل جنسینگی های مبتنی بر این نوع مبانی و راهبرد، می آموزش

 یریت رفتار جنسی و هدایت آن در مسیر طبیعی پاسخ جنسی کمک کند.خودکارآمدی و مد
، جنسینگی.ای آموزش جنسی، مبانی و راهبردها، لیبرالیسم، دیدگاه اسالمی، تحلیل انتقادی و مقایسه: کلیدواژه
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مقدمه
دمی و های شخصیتی است که بر بسیاری از ابعاد و زوایای زندگی آ ترین جنبه غریزه و میل جنسی از مهم

غریزه و نیاز جنسی در وجود قدرت فراوان بر آن، با توجه به افزون گذارد.  بر رفتار، کردار و منش او تأثیر می
عنوان یکی از  شود. سالمت جنسی به ترین مسئله در زندگی محسوب می عنوان چالشی انسان، همواره به

تربیت و آموزش جنسی است. از دیدگاه  ،نیازهای اساسی آن پیشهای انسانی است که از  ترین دغدغه مهم
)، تربیت جنسی فرایندی دائمی است که افراد از طریق آن اطالعات الزم را درباره مسائل ۲۰۱۸( ١سانتراك

های  این فرایند به رشد جنسی سالم، بهداشت و روابط خوشایند زناشویی و نقش .کنند جنسی کسب می
کند.  جنسی کمک می

شناسی، بر مبنای طرز تلقی و مبادی فکری و  وتربیت و روان نظران و اندیشمندان تعلیم هر یک از صاحب
ز تربیت و آموزش جنسی های فرهنگی و اجتماعی جامعه موردنظر، برداشت خاصی را ا معرفتی خود و نیز ارزش

های  یکی از چالشتربیتی است.  روانی ـ هنسبت به این حوزها  آن اند که نشانگر نوع نگاه و رویکرد ارائه کرده
اجتماعی افراد و خانواده را نشانه گرفته، مسئله  زیست جنسی که امنیت روانی ـ هجدی در سبک زندگی و حوز

قیدوبندی در اخالق و رفتار جنسی همراه بوده و افراد  بینی و نگرشی که با بی است. نوعی جهان ٢لیبرالیسم جنسی
کشاند. لیبرالیسم که خاستگاه اصلی آن غرب است، به   جامعه را به انحطاط و خانواده را به تزلزل و فروپاشی می

. استهای اخالقی و انسانی  رزشدنبال داشتن آزادی جنسی و نوعی رفتار جنسی منهای خدا و پایبندی به ا
شود که این ظرفیت  جویی همراه است، سبب می نوع نگرش و زیست جنسی لیبرالیسمی که با افراط در لذت این

مندی درست و متعادل آن قرار است انس و الفت و آرامش بیشتر بین  مهم خدادادی، یعنی میل جنسی که با بهره
انواده و بقای نسل ایجاد گردد، در خدمت اهداف شیطانی، انحرافات و زوال زن و شوهر و درنتیجه استحکام خ

گیرد. آن قرار 

خصوص در  ها در دوران کنونی، مسئله آموزش جنسی کودکان و نوجوانان به های مهم خانواده از چالش چنین هم
های موجود در این مسئله،  سردرگمیعلل . یکی از اند مخالفها موافق و برخی  برخی خانواده که مدارس است

ها، اساتید و دانش آموزان است. از سویی به  مبانی و راهبردهای آموزش جنسی در مدارس، خانوادهتفکیک نکردن 
شود و از سویی دیگر، احساس خطر. تا مبانی و راهبردهای اسالمی از مبانی و  آموزش جنسی احساس نیاز می

. شدها و کنشگران تربیتی و اجتماعی برطرف نخواهد  های ذهنی خانواده یز نگردد، دغدغهراهبردهای غربی متما
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کننده دیدگاه لیبرالیسم و اسالم در مورد انسان و آموزش به اوست  های توصیفی دارد که بیان مبانی اشاره به گزاره
رساند  ان را به هدف موردنظر از آموزش می). راهبرد نیز اشاره به مسیری کلی دارد که انس۱۳۹۰(طاهرپور و شرفی، 

 .)۱۳۹۴(قماشی، 

عنوان یکی از مبانی  ) آزادی و عدم محدودیت در ارضای نیازهای جنسی را به۱۳۶۲( ٢راسل) و ۱۳۹۸( ١فروید
کید و تقویت قرار دادند. تحت تأثیر این مبانی و تغییر و تحوالت اجتماعی در غرب از سال  لیبرالیسم جنسی مورد تأ

ها  بندوباری هایی که بر سر راه این بی چالش باوجودبه وجود آمد. در غرب معاصر،  ٣»انقالب جنسی«م ۱۹۶۴
) و پژوهشگرانی ۲۰۱۴ ٤دمند (اسکافر، که هنوز بر ساز انقالب و آزادی جنسی میهستند افرادی ، اما ایجاد شده

در سال  ٦یونسکودهند.  خود قرار می موردتوجهرا » روابط جنسی ایمن«) که راهبرد ۲۰۱۷و دیگران ( ٥کانمانند 
کید بر خویشتن باوجود ،۲۰۰۹ را » آموزش جامع جنسی«، ۲۰۳۰آموزشی موسوم به  برنامهداری جنسی، در  تأ

و  ٨هال)، ۲۰۱۴( ٧ولفو  بیلین پژوهشگرانی چون عنوان راهبرد پیشنهادی خود مطرح کرد. در گوشه و کنار جها به
) به بررسی آموزش جامع جنسی ۲۰۱۹و دیگران ( ١٠سانتلی)، و ۲۰۱۹و دیگران، ( ٩لیونگ)، ۲۰۱۶و دیگران (

 اند. یضی از آن ارائه کردهضدونقپرداخته و نتایج 

نظری لیبرالیسم محسوب ها به نقد مبانی فلسفی سکوالریسم (که مبنای  های داخلی، بیشتر پژوهش پژوهشدر 
)، مبانی فلسفی سکوالریسم را نقد ١٣٩٨و  ١٣٩٠اند. مطهری در آثار متعدد خود (برای نمونه:  شود) پرداخته می

به نقد مبانی اخالق ) ١٣٨۸و سربخشی ( ) به نقد مبانی فلسفی سکوالریسم١٣٨٦خانی ( کرده است. محرم
اند.  ) نسبت اخالق دینی و اخالق سکوالر را بررسی کرده١٣٩٢(سکوالر پرداختند. خویی و خسروپناه 

) ١٣٩٦ی قرار داد. احمدیان احمدآبادی و اخوان (موردبررس) تربیت دینی و تربیت سکوالر را ١٣٩٢( توسلی
عنوان  محوری به )، انسان١٣٩٣ند. داورپناه و بینای مطلق (ا همکتب علوی، سکوالریسم را نقد کرد اساس بر
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در اخالق  گرایی )، مبانی معرفتی نسبی١٣٩٦ن مؤلفه سکوالریسم را به نقد کشیدند. آهی و گندمی (تری مهم
 قرار دادند.  موردنقدسکوالر را 

صورت متمرکز به  هرچند مبانی جنسی سکوالریسم مبتنی بر مبانی فلسفی آنان است، اما کمتر پژوهشی به
بیان مبانی اخالق جنسی غرب و نقد آن با روش فلسفی  ) به۱۳۹۵( مطهریمبانی جنسی آنان پرداخته است. 

اختصار ذکر کردند.  ) رویکرد لیبرال و اسالمی درباره اخالق جنسی را به۱۳۹۲و همکاران ( طاهرپورپرداخته است. 
) نیز بدون اشاره به مبانی لیبرالیسم یا اسالمی در تربیت و آموزش جنسی، به ۱۳۸۶( فرمهینی) و ۱۳۸۹( فر متقی

) برخی ۱۳۹۶( عباسیاند.  ارضای غریزه جنسی (دیدگاه تفریطی، افراطی و متعادل) پرداخته دربارهان سه دیدگاه بی
آموزش جامع  دربارهها  ی قرار داده و نتایج برخی از پژوهشموردبررساز راهبردهای غربی در آموزش جنسی را 

به بررسی نهضت انقالب جنسی و خودمهارگری ) نیز ۱۳۹۸( چراغیانو  توپخانه زارعیکند.  جنسی را گزارش می
های غربی پرداخته، ضرورت، مزایا، عوامل و آموزش مبتنی بر خودمهارگری جنسی را  در غرب با استناد به پژوهش

اند و یا  ها، یا به نقد فلسفی مبانی سکوالر پرداخته، آموزش جنسی را مطرح نکرده ی این پژوهشطورکل بهبیان کردند. 
ای با دیدگاه اسالمی در خصوص تربیت و  و به تحلیل انتقادی و مقایسه  مروری چندین پژوهش اکتفا کردهبه بررسی 

 اند. آموزش جنسی نپرداخته

خورند. سند  طور مستقیم، مطالعات اندکی به چشم می درباره مبانی اسالمی تربیت و آموزش جنسی، به
امحور بودن و فطرت انسانی در اصل تربیت اشاره دارد. ) به خد١٣٩٠( فرهنگی  شورای عالی انقالبباالدستی 

تأثیر انسان بر  ؛: تأثیر شرایط بر انساناند از که عبارت کردند) ده مبنا در تربیت جنسی ارائه ۱۳۸۶رهنما و همکاران (
 ؛حب ذاتی انسان به جنس مخالف ؛های جنسی در انسان تفاوت ظرفیت ؛اشتیاق به تداوم نسل ؛ضعف ؛شرایط

) چهار مبنا برای تربیت ١٣٩٤ورزی و وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی. بهشتی (اندیشه ؛نیازمندی
تدریجی بودن مراحل رشد  ؛عطیه الهی بودن غریزه جنسی اند از: که عبارت جنسی از منظر فیض کاشانی ارائه کرد

) پنج مبنا در تربیت جنسی ١٣٩٨ی عزوبت. فقیهی (نیرومندی غریزه جنسی و ناتوانی انسان و پلید ؛غریزه جنسی
 ؛نیاز انسان به همدم ؛دوستی تمایل به معنویت و فضیلت ؛: وجود غریزه جنسیاند از که عبارترا مشخص کرده 

های انسانی است که  ها و ویژگی ها، قابلیت زیبادوستی و نیاز به محبت. این پنج مبنا برآمده از تعریف مبنا به هستی
صورت مستقیم، به  گفته، به د. با توجه به این معنا، مبانی پیشآی پدید میها  آن ها و عملکردهای جنسی از استهخو

 مسئله آموزش جنسی ناظر نیست، بلکه ناظر به ابعاد وجودی انسان و میل جنسی اوست. 

شناسی اخالق جنسی (خداشناسی، هدفمندی هستی، عدم  ) مبانی هستی۱۳۹۸و  ۱۳۹۰( طاهرپور و شرفی
های اخالقی، خیر علی  انحصار به دنیا و توجه به آخرت) و مبانی ارزش شناختی اخالق جنسی (فطری بودن ارزش

قرار دادند.  یسموردبررها و عدالت) را  ها، ثبات و تغییر در ارزش االطالق بودن خداوند، اعتباری بودن ارزش
شناختی اخالق جنسی (غریزه جنسی، فطرت الهی، کرامت،  ) به مبانی انسان۱۳۹۲و همکاران ( طاهرپور چنین هم
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گاهانه، حب ذات،  اندیشه بودن انسان،  یچند ساحتورزی، اصالت روح، قابلیت تکامل نفس، اختیار و انتخاب آ
با نه با محوریت آموزش جنسی که ، این مبانی طور که روشن است هویت جمعی و ضعف) پرداختند. همان

 .اند محوریت اخالق جنسی بررسی شده

، چندان نگاه تحلیلی و نقادانه بر مبانی آموزش در حیطه مسائل جنسی نداشته گرفته انجامهای  رو، پژوهش ازاین
، با توجه به اهمیت تربیت اند. بنابراین یک به تبیین راهبردهای اسالمی در تربیت و آموزش جنسی نپرداخته و هیچ

که  مبتنی بر فرهنگ لیبرالیسم غربی در ایران آموزش جنسی و رواج مسائل جنسی و نیاز به آن در عصر کنونی
به نقد مبانی آموزش جنسی لیبرالیسم و راهبردهای آن ضرورت دارد مخالف با مبانی اسالمی و فرهنگ ایرانی است، 

 ی و راهبردهای برآمده از آن ارائه گردد. موردبررسبرآمده از منابع اسالمی  پرداخته، سپس مبانی

 ١ای است. برای گردآوری اطالعات از روش َاسنادی روش این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل انتقادی ـ مقایسه
 پیرامون گرفته امانجهای  استفاده گردید. اسناد موجود پیرامون تبیین مبانی و راهبردهای لیبرالیسم جنسی و پژوهش

و پس از ساماندهی اطالعات مورد تحلیل انتقادی با روش عقلی و در مقایسه با مبانی اسالمی و  گردآوریها  آن
از تحلیل ثانویه استفاده شد. تحلیل ثانویه به اغلب شواهد موجود قرار گرفت. در نقد راهبردهای آموزشی لیبرالیسم، 

ها و یا  دهی به سؤال پاسخ باهدفشده حاصل از یک یا چند مطالعه قبلی  آوری های جمع گیری از داده بهره
و  ٢). برای تبیین مبانی و راهبردهای اسالمی هم از تحلیل اسناد۱۳۹۸شود (آذربایجانی،  های جدید گفته می فرضیه
المیزان و  ازجملهشد. جامعه اسنادی پژوهش شامل برخی منابع اسالمی شامل: قرآن کریم و تفاسیر  استفاده ٣متن

چنین منابع دیگری که  البالغه، وسایل الشیعه، بحاراالنوار و...، و هم تسنیم، برخی منابع حدیثی مانند: الکافی، نهج
  به بررسی و تحلیل اسالمی در خصوص موضوع پژوهش پرداخته بودند.

 : استبنابراین هدف از پژوهش پاسخگویی به سؤاالت زیر 

 مبانی آموزش جنسی لیبرالیسم چیست؟ . ۱

 ؟اند کدمراهبردهای آموزش جنسی لیبرالیسم . ۲

 نقدی وارد است؟ آنچهبر مبانی لیبرالیسم و راهبردهای آموزش جنسی . ۳

 مبانی اسالمی تربیت جنسی چیست؟. ۴

 ؟اند کدمهای اسالمی تربیت جنسی  راهبرد. ۵
................................................................................................................................................................. 

1. Documental method. 

2. Documentary analysis. 

3. Text analysis. 
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 مبانی و راهبردهاي لیبرالیسمی در آموزش جنسی
غرب است. رویکرد غرب به مسئله جنسی، در طول تاریخ دارای فراز و  ،خاستگاه اصلی لیبرالیسم جنسی

 توان در چهار مرحله اساسی خالصه کرد: هایی بوده است. سیر تطور آن را می نشیب

در این مرحله پایبندی کامل به حدود و مرزهای سنتی،  :تی، مذهبی و اخالقی (تا اوایل قرن بیستم)سن مرحله. ۱
 ؛گرفت مذهبی و اخالقی مشهود بوده و روابط جنسی صرفًا در چارچوب ازدواج شکل می

گیرانه به روابط قبل از ازدواج، تغییر  نگرش سهل :)۱۹۶۴. انقالب جنسی و گرایش به آزادی جنسی (از سال ۲
جنسی آزاد، قانونی شدن  رابطهالگوی ارتباطی، به چالش کشیدن هنجارهای جنسی گذشته، طبیعی شدن 

و (راهنمای تشخیص و آماری اختالالت روانی)  ٢DSMو حذف آن از  ١گرایی جنس جنین، گسترش هم سقط
ت (اسکافر، ازجمله رویدادهای این مرحله اس ٤مفهوم عشق آزاد، ، گسترش٣گرایانه جنس پذیرش هویت هم

 .)۱۳۸۹و زارعی،  ۲۰۱۴

متوقف کردن  باهدف. داشتن روابط جنسی ایمن؛ با مشاهده عوارض گوناگون آزادی جنسی، جبهه قدرتمندی ٣
و  چنگ، وانگ) ٢٠٠٣( ٥نویزهای متعددی مانند رکتور، جانسون و  انقالب جنسی شکل گرفت. پژوهش

های گوناگون جسمانی،  )، آسیب٢٠١٧و دیگران ( کانو  )۲۰۱۳( و دیگران ٧میدلسون)، ٢٠٠٩( ٦چو
در غرب به راه انداخته بود، ای  بحران گستردهکه روانی، خانوادگی و اجتماعی انقالب جنسی را 

راه با وسایل پیشگیری از هم ٨جنسی ایمن رابطهریزی قوانینی با طرح  ها باعث پایه ین بحراناکردند.  گزارش
). طبق گزارش ۲۰۱۷های مقاربتی و بارداری شد و در دستور کار آموزشی قرار گرفت (کان و دیگران،  بیماری

جنسی ایمن گرچه تا حدودی ازنظر مراقبت مفید  رابطهیوه آموزشی ش)، ۲۰۱۲( ٩اپونته، استفنن و جیمنز
خانوادگی و اجتماعِی روابط جنسی را از بین نبرد  شناختی، واقع شد، اما دیگر عوارض جسمانی، روان

 .)۱۳۸۹ (زارعی،

................................................................................................................................................................. 
1. Homosexual. 

2. Diagnotstic and Statitcal Manual of Mental. 

3. Homosexual identity. 

4. Free love. 

5. Rector, Johnson & noyes. 

6. Wang, cheng & chou.  

7. Middleton. 

8. Safer sex. 

9. Aponte, Estupinan & Jimenez. 
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جنسی  رابطههای  رغم اجرای آموزش داری و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی؛ به هایی برای خویشتن . جنبش۴
داری جنسی تا  شد. بنابراین، خویشتن ها نمایان می طور روزافزونی در پژوهش ایمن، عوارض روابط آزاد به

مشی  خطر معرفی شد. خط عنوان یک روش پیشگیری سالم و بی در غرب مطرح و به ١)AUMزمان ازدواج (
قبول نرسیده و در  نیز به موفقیتی قابلدولت آمریکا نیز بر آموزش گسترده این روش قرار گرفت، اما این برنامه 

 برنامهجنسی تا زمان ازدواج و یا تغییر سایر رفتارها مؤثر واقع نشده است. در مقابل،  رابطهشروع تأخیر 
های خودداری و به تأخیر انداختن آغاز روابط جنسی، بر   برنامهافزون بر  که ٢)CSEآموزش جامع جنسی (

کید  ازجمله بیماری ،خصوص کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و عوارض آنهایی در  برنامه های مقاربتی تأ
چنین  هم) و ۲۰۱۶و تحت حمایت دولت قرار گرفت. صندوق گزارش جمعیت سازمان ملل متحد (داشت 

کید داشته ۲۰۳۰آموزش  برنامهیونسکو در  اند (لیونگ و دیگران،  نیز بر اولویت آموزش جامع جنسی تأ
 .)۲۰۱۹و دیگران،  ٣سانتلیو  ۲۰۱۹

داری  شاهد اقداماتی برای بازگشت به عفاف و خویشتن ،هرچند در فراز و نشیب چنین تطور جنسی در غرب
زده  شود، اما لیبرالیسم جنسی به طرز مرموزی ریشه دوانده و رویکرد غالب غرب و دیگر کشورهای غرب دیده می

غالب  فلسفهو اصالت بشر از تفکرات و  ٤دهد. اومانیسم جوالن میها  آن همچنان در نظام آموزشی ،گشته و در عمل
با موضوع بسط و تبیین فلسفه و سیستم  ٥ها در سه بیانیه اومانیسم ،تاکنون ۱۹۳۳غالب این فرهنگ است. از سال 

گرای  یک بیانیه انسان«نیز سند مشابهی تحت عنوان  ۱۹۸۰اند. در سال  بینی خود پرداخته ارزشی به تبیین جهان
به لحاظ شناختی و  های اومانیسمی و لیبرالیسمی توسط شورای اومانیسم سکوالر منتشر شد. دیدگاه ٦»سکوالر

 های زیر است: طور خالصه دارای ویژگی ها، به ها، و رفتاری و کنش باورها، گرایشی و ارزش

 از خداوند؛نیازی  ـ استقالل دادن به انسان و بی

 های ذاتی و ثابت اخالقی؛ های فردی و انکار اصول و ارزش ـ اصالت بخشیدن به آزادی

 گرایی، اصالت و ارزش امور دنیوی، و رفتار جهت تأمین این جهانی؛ ـ مادی

................................................................................................................................................................. 
1. Abstinence-Until-Marriage. 
2. Comprehensive Sexuality Education. 

3. Santelli. 

4. Humanism. 

5. Manifest. 

6. A secular humanist declaration. 
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 ٢گرایی؛ و فایده ١گرایی ـ لذت

 جویی؛  در رفتارها و کنش با محوریت لذت  بندوباری، اصالت لذت ـ گرایش به بی

 .و رهایی از قید دین در باب مسائل اجتماعی ٣زدایی، سکوالریسم یی، قداستروشنفکرنماـ 

 نقد مبانی لیبرالیسمی و اخالق جنسی در غرب

اعتقاد به نداشتن اهمیت هایی وجود دارد.  های لیبرالیسمی تفاوت بین معیارها و هنجارهای اسالمی و فرهنگ
اخالقی و رفتاری و اصالت دادن به انسان، از مبانی اخالق جنسی در غرب است که ریشه در از جنبه خدا 
 بر اساسبل، مبانی اخالق جنسی در اسالم اما در مقا ،بینی سکوالر و لیبرال حاکم بر آن دارد جهان

که با هدف بندگی خداست (ذاریات، جویی  فقط برای لذت توحیدمحوری است. هدف از رفتارهای انسانی نه
. وقتی انسانی از راه حالل اقدام کند و از راه دارد ممنوع و حرامجایز و حالل و ). ارضای این غریزه دو راه ۵۶

دهد؛ چراکه  وی گرداند، این رویگردانی از راه نامشروع به این ارضای حالل شهوت او ارزش خدایی میممنوع ر
، ۱۴۰۸و نوری،  ۱۱۰، ص۲۰، ج۱۴۰۹عاملی،  ؛ حر۳۰ :با این کارش از راهی ناپسند دوری کرده است (حج

های  ارضای نیازه در خصوص (علیهم السالم)). به همین جهت است که در روایات ائمه۱۵۴و  ۱۵۳، ص۱۴ج
، ۱۴، ج۱۴۰۸، نوری، ۴۹۶، ص۵، ج۱۴۰۷های بزرگی بیان شده است (کلینی،  جنسی از طریق همسر، پاداش

). درنتیجه ازنظر اسالم، تشویق به رفتار جنسی صحیح برای بازداری از رفتار جنسی انحرافی ۱۵۱ص
جویی  ) که درنتیجه انسان در لذتجویی حرام حالل برای بازداری از لذت جویی شود (لذت گذاری می ارزش

گردد. برخالف مبانی لیبرالیسم که رفتار جنسی مبتنی بر  گذاری اخالقی می ارزش خود، دارای چارچوب با
جویی صرف است. هر کسی آزاد است تا به تمایالت خود برسد و هر چه مانع از این  ارضای شهوت و لذت

 ده خواهد شد.جویی گردد مخالف حقوق بشر شمر آزادی در لذت

، ۱۰۰، ج۱۴۰۳؛ مجلسی، ۷-۶داند (مؤمنون:  اسالم ارضای غریزه جنسی را تنها در بستر خانواده سازنده می
منع حقوقی یا اجتماعی رفتارهای اما در فرهنگ غرب، مالک، نیاز و دلخواهی انسان است و کسی حق  ،)۲۲۲ص

، روابط نامشروع و ٥ای تمایل به خودارضایی را ندارد. درنتیجه اگر عده ٤ساالن جنسی مورد رضایت بین بزرگ
................................................................................................................................................................. 

1. Hedonism.  

2. Utilitariasme.  

3. Secularism.  

های لیبرالیسمی و استحالة  گذارن تحت فشار سیاست این سن رو به کاهش است و قانون. البته امروزه در بیشتر جوامع غربی دامنة ٤
 شوند تا افراد جوان و حتی نوجوانان را شامل آن کنند. فرهنگی مجبور می

5. Masturbation.  



 اي با دیدگاه اسالمی مبانی و راهبردهاي لیبرالیسم در آموزش جنسی: یک تحلیل انتقادي و مقایسه

 

65 

خواهی و سایر موارد انحرافی داشتند، آزاد بوده و چارچوب و  بازی، شیء گرایی، حیوان جنس غیرمجاز، هم
جنسی در  ١کگرایی از عنوان اختالالت پارافیلی جنس خودارضایی و هممانند محدودیتی ندارند. حذف انحرافاتی 

چارچوب و محدودة «را دارای   نیز در همین راستاست. فرهنگ اسالمی، رفتار جنسی انسان DSMهای اخیر  نسخه
 بخشد. می» آزادی افسارگسیخته و مخرب«به آن  اما فرهنگ غرب ،داند می» سازنده

نشده و نظام و » بد«یا » خوب«گذاری  صورت مستقل ارزش به در لیبرالیسم، موضوعات و مسائل گوناگون
خود، خوب یا بد تلقی  خودی به های اخالقی ثابتی مطرح نیست. بنابراین، تعامالت مختلف جنسی ارزش
تغییر است.  قابل مرورزمان بلکه خوب و بد بودن تابع نظر و رأی خود شخص یا اکثریت مردم بوده و به ،شوند نمی

است؛ یعنی اکنون با » عرف عمومی«یا » عرف حاکم بر جامعه«تبع آن، اخالق جنسی وابسته به  اخالقی و بهجنبه 
بازی قانونی  جنس شود، هم ممنوع نمی ٢نگاری هرزهگردد، صنعت  نظر مردم آمیزش جنسی از قید ازدواج رها می

یک  هیچ ٣که خالف خواسته عمومی یا سیاسی نباشد، امیماد ،حال شود و... . درعین جنین آزاد می شود، سقط می
هم در جامعه غرب وجود دارد، در خصوص   خورد. اگر سفارشی اخالقی بندوباری نمی اخالقی و بی برچسب بی

ها جنبه اخالقی ذاتی را ندارند. در  مواردی است که با دلخواه و حقوق لیبرالی دیگران در تزاحم باشد و این سفارش
، دیگر دارای »تقوا«و » غیرت«، »عفت«، »حیا«مفاهیمی مانند ها  آن های جنسی ی و آموزشمیبرالیسفرهنگ ل

های غربی مانند زبان   در زبان» غیرت«و » ناموس«ارزش مثبت اخالقی نیستند و برای بسیاری از مفاهیم مانند 
 .)۱۳۸۴آلمانی، معادلی وجود ندارد (والدمن، 

به تغییرات عصر حاضر و پیشرفت تمدن، اخالق جنسی نوینی متناسب با این تمدن  معتقد است با توجه ٤راسل
 بر سه اصل استوار است:که  باید شکل بگیرد

طور کامل آزاد بوده و تنها محدودیت او عدم سلب آزادی دیگران است (راسل،  هر فرد به. اصل فلسفی: ۱
 )؛۱۳۶۲

رشد و تربیت او درگرو پرورش و استفاده از استعدادها و غرایز اوست و منع و  سعادت بشر و. اصل تربیتی: ۲
 )؛۱۳۵۷پور،  ؛ آریان۱۳۴۳ ٥مخرب است (فروید،ها  آن سرکوبی

................................................................................................................................................................. 
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2. Pornophraphy. 

ها یک  وجود ندارد و برای مثال اگر به یک خانم در معابر و خیابان. چنین قیدهایی نشانگر این است که در کشورهای غربی، آزادی مطلق ٣
 شود. تعرض معمولی هم بشود، با شکایت او به شدت با آن فرد خاطی برخورد می
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5. Freud. 
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؛ ۱۳۶۲و  ۱۳۵۷یابد (راسل،  میل انسان براثر منع، تشدید شده و در اثر ارضاء کاهش می. اصل روانی: ۳
 .)۱۳۹۸ ١دورانت،

یازش را برقرار کند. منشأ این آزادی ازنظر موردنبرداری دلخواه و  آزاد است تا هر نوع بهره طبق اصل اول، انسان
طور مطلق محترم است و تنها  غرب، هوا و هوس، میل، اراده و دلخواه انسان است و این آزادی حق او بوده و به

، منشأ آزادی در انسان، استعدادهای اما ازنظر اسالم ،محدودکننده آن، تعارض و تزاحم آن با آزادی دیگران است
شده در بشر برای ترقی و تکامل است و اراده و میل او تا آنجا محترم است که با این استعدادها  ینهنهادعالی و مقدس 

سوی فنا و نیستی و ظلمت بکشاند،  تعالی سوق دهد، اما درجایی که او را به و  هماهنگ بوده و او را در مسیر ترقی 
ها و حقوق دیگران، مصالح برتر فرد نیز یکی دیگر از  بر آزادیافزون چنین  تواند داشته باشد. هم نمیاحترامی 

 .)۱۳۹۵های آزادی اوست (مطهری،  محدودکننده

های اوست و هرگونه  طبق اصل دوم، تعادل روانی انسان درگرو شکوفا شدن و استفاده از استعدادها و توانمندی
جنسی هم نوعی استعداد  آرامش و تعادل و ضد اخالقی است. غریزه برهم زنندهامل ایجاد محدودیت، ع

ی، موجب از بین خود نگهدارو جلوگیری از شهوت، پایبندی به عفت و تقوا، تحمل و  شده در انسان است نهادینه
ها دانسته و  را همین محدودیت ٢) نیز منشأ هیستری۱۳۹۸رفتن آرامش شده و ضد اخالقی خواهد بود. فروید (

شرم و مانند یافتن نیروهای محدودکننده میل جنسی رشد طغیان هیجانی در اثر  ٣تظاهرات هیستریک،معتقد است 
اما این را باید دانست که  ،شده به ناهشیاری است رانده واپسهای ارضانشده و  نفرت، و تجمع خارج از متعارف میل

برداری از استعداد نیست، بلکه این آزادی مطلق  شکوفا کردن و پرورش استعدادها به معنای آزادی مطلق در بهره
، تربیت و تعادل در آنهاست. شود میبسا مانع پرورش آن استعداد گردد. آنچه موجب پرورش استعدادها  چه

استفاده متعادل و اصولی از آن است که اسالم آن را  بهبلکه  ،آن نیستآزادی مطلق  پرورش غریزه جنسی به ،درنتیجه
 داند. وشوهر می در محیط خانواده و بین زن

طبق اصل سوم، اگر کسی بخواهد غریزه جنسی را در خود تعدیل کرده و کاهش دهد، از طریق منع، 
جای کشتن این غریزه،  یابد. به جای کاهش، تشدید می شود، بلکه به خودداری و پرهیز به این کار موفق نمی

ها را باید از میان برداشت.  . پس محدودیت، سیر شودمانند خوردن و آشامیدنباید از آن استفاده کرد تا 
تناسلی  ایضتوانند اع والدین می، ها آنبنابراین برای از بین رفتن اشتیاق کودکان و فرونشاندن حس کنجکاوی 

گونه  ای اسالم با این پندارند که راهکار مقابله ). برخی چنین می۱۳۵۷(راسل،  نشان دهندها  آن خود را به

................................................................................................................................................................. 
1. Durant. 

2. Hysterie. 
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غرایز، سرکوبی و کشتن میل جنسی است. از نگاه اینان، ریاضت نفس و خودسازی به معنای سرکوبی و پرهیز 
مل از این امور است. این در حالی است که قرآن، از راهکار مقابله با طغیان نفس و جلوگیری از تشدید آن، کا

نه به تذکیه نفس (ذبح کردن و کشتن) که به تزکیه (پاک کردن) آن سفارش کرده است. سرکوبی غرایز، منفی و 
باید از راه صحیح و پاکیزه (عفیفانه)  نادرست است، اما این به معنای آزادی مطلق در استفاده نیست، بلکه

 مورد استفاده قرار گیرد تا تعادل حفظ گردد. 

عطش روانی در مسائل جنسی غیر از حرارت جسمی است. آنچه با ارضا شدن کند  اعتراف می) ۱۳۶۲( راسل
سی این عطش جنسی، بندوباری جن  یابد، حرارت جسمی است، نه عطش روانی. اتفاقًا با آزادی و بی تسکین می

تنها باعث رشد و شکوفایی و تعدیل  ها نیز، این سه اصل نه نتایج پژوهش بر اساسشود.  میافزایش یافته و مخرب 
؛ ۲۰۱۷؛ کان و دیگران، ۲۰۱۹امیال جنسی نگشته که نتیجه عکس نیز داده است (برای نمونه: لیونگ و دیگران، 

.)۲۰۰۳؛ رکتور، جانسون و نویز، ۲۰۰۹؛ چنگ و چو، ۲۰۱۲ن و جیمنز، ؛ اپونته، استفن۲۰۱۹سانتلی و دیگران، 

های جنسی از محیط خانواده به محیط جامعه در  ها و کامیابی در فرهنگ لیبرالیسمی غرب، امروزه کانون خوشی
ده انواع جا، آما های عمومی و همه ها، تفرجگاه های اداری، باشگاه ها، محیط ها، مغازه حال انتقال است. خیابان

ای  رایانههای  سینما، بازیمانند ی های مختلف بوده و این فرهنگ را از راه مانند آنهای جنسی نظری، لمسی و  کامیابی
دهند. این طرز نگاه غرب ناشی از همان سه اصل گذشته است که همه  به دیگر کشورها انتقال میمجازی و فضای 

اند استفاده کنند و ممانعت از آن،  یلماآزادند و نیاز دارند تا از استعدادهای خود در هر مکان و زمان و به هراندازه که 
جویی  عنوان تنها کانون کام صرار فراوانی بر خانواده بهاما اسالم ا ،شده و نتیجه عکس دارد این غریزهباعث تشدید 

چرانی، خودآرایی زنان برای افراد بیگانه در همین راستا است  جنسی دارد. فلسفه وجوب حجاب، حرمت چشم
.) ۱۳۹۵ (مطهری،

نقد راهبردهاي لیبرالیسمی در آموزش جنسی
شود؛ برای  مدارس کشورهای غربی اجرا می های گوناگون آموزش جنسی در بیش از پنج دهه است که برنامه

آموزان در  . دانشهای اصلی مدارس آلمان قرار گرفت درسشمار  در ،۱۹۶۸از سال  ١»آموزش جنسی« برنامه ،نمونه
گیری  ها، توانایی تصمیم شوند و نسبت به احساس ارزش سالگی با روابط و مسائل جنسی آشنا می ۱۴از  ،این درس

ی متفاوت ها به صورتبینند. در سنین مختلف این کار  جنسی، تعلیم میاز جنبه خالقی و یادگیری اصطالحات ا
ای در  صورت اشاره آموزان (دختر و پسر) باید عمل آمیزش را به دانش ،شود، تا جایی که در سنین باال آموزش داده می

هایی نیز دارند  شناختی دارند و در ضمن آن سفارش پزشکی و روان جنبهها بیشتر  گونه آموزش کالس انجام دهند. این

.................................................................................................................................................................
1. Sexuality Education.
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های اخالقی داشته باشند از  یسه نیستند؛ اگر هم سفارشمقا قابلوجه  هیچ های اخالقی اسالم به  با سفارشکه 
 .)۱۳۸۴پشتیبانی حقوقی برخوردار نیستند (والدمن، 

 شود:  سه نوع برنامه آموزشی جنسی در مدارس اجرا می ،ی در کشورهای غربیطورکل به

های  داری جنسی که بر پرهیز و خودداری از فعالیت های خویشتن های مهارمحور مبتنی بر برنامه . آموزش۱
 متمرکزند؛  ١)AOUMجنسی تا زمان ازدواج (

ز ابزارهای پیشگیری از محور مبتنی بر پیشگیری از عوارض آمیزشی که بر استفاده ا های سالمت . آموزش۲
 های مقاربتی؛  بارداری یا بیماری

که در ضمن آن به شکلی صریح، واضح و روشن مسائل جنسی و حتی عمل  ٢)CSE. آموزش جامع جنسی (۳
 .)۲۰۰۶ ٣شود (بالکلی، هنسی، فیشبین، جنسی آموزش داده می

اقدام جهانی آموزش برای «تحت عنوان های آموزشی جنسی در غرب با رویکرد لیبرال  هرچند امروزه برنامه
های تربیتی   گیرد، اما رویکردهایی نیز هستند که راهبردهای آموزشی مهارمحور و برنامه انجام می» توسعه پایدار
 نوع یناآورند.  کنند و از بازگشت غرب به عفاف سخن به میان می دنبال میرا  ٤)AOEداری ( فقط خویشتن

یی خود ارضاجنسی خارج از ازدواج، ازجمله  رابطهی خود، از خودداری کامل رویکردها با خاستگاه مذهب
ی (بکارت) و عفاف دامن پاکو مفاهیم گیرد  قرار می موردتوجهاخالقی  ازنظرداری  کنند. خویشتن حمایت می
استاندارد مورد انتظار بر مبنای وفاداری طرفین از طریق ازدواج تنها زناشویی  رابطه ،آنان ازنظرشوند.  برجسته می

). این رویکرد با اقدامات ترویجی ۲۰۱۹و دیگران،  ٦؛ لیونگ۲۰۰۹ ٥در فعالیت جنسی انسان است (یونسکو،
های  به آموزش ٨»بهترین دوست«و  ٧»یدامن پاکعهد «های مختلف ازجمله موسوم به  خود در قالب برنامه

های بهداشتی  بر مراقبتهای اخالقی که  نه بر مراقبتداری پرداختند. البته نوع دیگری از این رویکردها،  خویشتن
کید داشتهو سالمتی در کنار خودداری رفتاری،  جنسی و پرهیز  رابطهاند و تنها شامل رفتارهایی مانند تأخیر در  تأ

................................................................................................................................................................. 
1. Abstinence-only-until-marriage. 

2. Comprehensive sex education. 

3. Bleakley, Hennessy & Fishmein. 

4. Abstinence-only education. 
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6. Leung. 
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یی خود ارضاجنسی دهانی و مقعدی و  رابطهبوده و رفتارهایی مانند تماس بدنی، بوسه، مقاربتی ی از عمل جنس
 .)۲۰۰۸ ١شود (کوهلر، منهرت و لیفرتی، را شامل نمی

های  یافته است که نه به پایه )، به نحوی درصدد اجرای آموزشی توسعهCSEرویکرد آموزش جامع جنسی (
های بهداشتی استوار باشد، بلکه مبتنی بر طیف وسیعی از اطالعات و دادن آگاهی کامل و  به پایه فقط نهاخالقی و 
های ایمن  های مقاربتی و بارداری زودهنگام است و اهمیت تمرین افزایی در جلوگیری از ابتال به بیماری مهارت

به مسائل جنسی و بیان آن اشاره دارد و  کند. این رویکرد به آموزش در مورد همه موارد مربوط جنسی را برجسته می
های جنسی، روابط جنسی و فشارهای اجتماعی  جنسی، نقش رابطهبر آن موضوعاتی از قبیل روابط، نگرش به افزون 

دهد.  شود و اطالعاتی در مورد خدمات بهداشت جنسی و تولیدمثل نیز ارائه می برای فعالیت جنسی را هم شامل می
گاهانه نیز هست. طرفداران این راهبرد بر کاهش آسیب  های ارتباطی و تصمیم آموزش مهارت چنین شامل هم گیری آ

کید بر کنترل رفتارهای پرخطر جنسی بر کاهش آسیب گذاری  گونه رفتارها سرمایه های این اصرار دارند و ضمن تأ
، دارندمهار روابط جنسی نامشروع  ره تصمیم باز نوجوانان و جوانانی کفراوانی معتقدند درصد ها  آن کنند.  می
داری موفق شوند. هدف این راهبرد حذف روابط جنسی خارج از چارچوب  توانند در حفظ کامل خویشتن نمی

گیری و بهداشتی استفاده  شود از وسایل پیش گیری از پیامدهای منفی آن توصیه می رو برای پیش ازدواج نیست. ازاین
آن،  ٣شناسی کاراندامدستگاه تناسلی و  ٢های جامع جنسی در کنار ارائه اطالعات کالبدشناسی ه آموزششود. البت
داری جنسی  های جنسی، بارداری و عمل جنسی، شامل خویشتن های مقاربتی و نیز گرایش  و عفونت ایدزویروس 
.)۱۳۹۶؛ عباسی، ۲۰۱۹شود (لیونگ و دیگران،  نیز می

ها، ازجمله  اثربخشی این راهبردها و برنامه ی نتایج تحقیقات در اثربخشی و یا کمها فرازوفرود باوجود
پیرامون آموزش جامع ها  آن اند مطالعه ) که اظهار کرده۲۰۰۸( لیفرتیو  منهرت، کوهلرهایی مثل   پژوهش

تنها موجب  ها نه های غربی، این آموزش های رسانه تحقیقات و گزارش بر اساسجنسی معنادار بوده است؛ 
، یکی از عوامل افزایش روابط نامشروع و پرخطر بلکه بالعکس، خود به ،کاهش رفتارهای پرخطر جنسی نشده

ر های آموزش جنسی مبتنی ب ) در یک بررسی جامع در مورد برنامه۲۰۱۹و دیگران ( لیونگگشته است.  تبدیل
تبار (چین،  زبان (آمریکا و انگلیس) و کشورهای چینی یافته غربی انگلیسی شواهد در کشورهای توسعه

اند باوجود  های آموزشی در این مناطق دست یافته و اذعان داشته کنگ و تایوان)، به ناکارآمدی برنامه هنگ
های عفونی مقاربتی است،  اریکه هدف از آموزش جنسی، کاهش رفتارهای پرخطر جنسی، بارداری و بیم این
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خصوص آمریکا نسبت به دیگر کشورها افزایش داشته و از آمار بیشتری برخوردار  این موارد، در این کشورها به
اند. وبگاه رسمی  های مشابهی را ارائه داده ) نیز یافته۲۰۱۶و دیگران ( هال) و ۲۰۱۴( ١،ولفو  بیلیاست. 

آموزش جنسی، بارداری نوجوانان را در «ای اظهار کرده:  در مقاله ۲۰۱۹فوریه  ۴در  ٢روزنامه ایندپندنت
ای که دولت به  در یک پژوهش برای پیدا کردن رابطه بین بودجه«نویسد:  و می» آمریکا افزایش داده است

ساله را از سال ۱۹تا  ۱۵دهد و نرخ بارداری جوانان، محققان نرخ باروری زنان  آموزش جنسی اختصاص می
تأثیر بوده  بررسی کردند و نتایج نشان داد آموزش جنسی در کاهش بارداری نوجوانان بی ۲۰۱۶ا ت ۱۹۹۸
کند. محققان دیگری نیز  یافته در مجله بهداشت عمومی آمریکا نیز این نتیجه را تأیید مینشر گزارش ». است

 آموزش جنسی به افزایش حاملگی در نوجوانان منجر شده است. دریافتند 

، به موفقیت مطلوب نرسیده است. اشتباه غربی  لیبرالیسمیاغلب کدام از رویکردهای غربی  یچهرو،  ازاین
تهییج های  زمینهابزارهای بصری، سمعی و لمسی،  فرهنگ غرب در اینجاست که با آزادی روابط و فراهم بودن تمام

یا کنترل کند و انتظار دارد از روی خواهد خودداری  آنگاه از او می ،و تحریک غریزه جنسی را در افراد فراهم آورده
گونه که ممنوعیت  های جامع، بتواند خودش را از رفتارهای پرخطر جنسی مصون بدارد. همان اطالعات و آموزش

عدم  ور گشتن و ازحد متعادل غریزه نیز باعث شعله گردد، تهییج و تحریک بیش کلی از غریزه باعث اختالل می
 .)۱۳۹۱شود (مطهری،  امکان ارضای آن و خروج از تعادل و بروز اضطراب می

شود که در آن کودکان و  رواج فرهنگ لیبرالیسمی غربی در چنین کشورهایی مطرح می باوجودها  این چالش
اندک بزرگ  مالحظههایی ـ در درون خانه و بیرون از آن ـ با بافت جنسی بدون مالحظه یا با  نوجوانان در محیط

چنینی در آن حاکم نیست و  های اسالمی که بافت این های غیر آن، ازجمله فرهنگ رسد به فرهنگشوند؛ چه  می
و  مدار مسئلههای آموزشی باید   طلبد. گفتنی است نظام طور طبیعی نیازهای آموزشی کمتری را در زمینه جنسی می به

های  آموزان توجه داشته باشند که آنان اکنون در چه وضعیتی از نیازمندی نیازمحورانه باشند و همواره به نیازهای دانش
های سنتی و مذهبی با برانگیختگی  فرهنگریزی کنند. بدیهی است  اطالعات جنسی قرار دارند و طبق آن برنامه

ر اختیار رشد سریع فناوری و د باوجودهای لیبرال غربی مواجه هستند؛ هرچند امروزه  کمتری نسبت به فرهنگ
آموزان بیش از گذشته به  ها بیشتر شده و دانش ، این نیازمندیفضای مجازیداشتن ابزارهای ارتباطات جمعی 

 کنند. کننده دسترسی پیدا می اطالعات جنسی و تحریک

 جنسی آموزش جامعدر قالب اغلب های لیبرالیسمی آموزش جنسی که امروزه  بنابراین، دامن زدن به برنامه
یشینه آن در این رویکردها، هرگز به صالح کودکان، نوجوانان و جوانان در پشود، با توجه به مفهوم و  مطرح می

................................................................................................................................................................. 
1. Bailey & Wolf. 

2. Independent. 
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ها  کاهش میزان بارداری باهدفاغلب ها که   گونه برنامه های آموزشی و پرورشی اسالمی نخواهد بود. این نظام
ای جز ترویج مسائل جنسی در جامعه و تحریک جنسی  گیرند، نتیجه های مقاربتی انجام می زودرس و بیماری

کید بر جایگاه و نقش  اینندارد. ازاز اخالق و تربیت ها  آن زودهنگام کودکان و نوجوانان و دور ماندن رو، ضمن تأ
های فردی و با درنظر داشتن مرزهای حیا  ، متناسب با جنسیت، سن، شرایط و ویژگیبهنگامآموزش و تربیت جنسی 

های غنی اسالمی و با  بر آموزه یهتکبا باید داری جنسی و کرامت نفس در سالمت جنسی جامعه،  و عفاف، خویشتن
ری برای آموزش و تربیت ت ، الگوهای متناسب»وپرورش آموزشسند تحول بنیادین «توجه به اهداف و راهبردهای 

 جنسی ارائه گردد.

 مبانی و راهبردهاي اسالمی در تربیت و آموزش جنسی 
آموزش جنسی، توجه به رویکرد  ههای اسالمی و لیبرالیسمی در زمین دیدگاه  های ترین تفاوت از مهم

ی هم در آن داده هاست. یعنی وجود سازوکارهای تربیتی که اگر آموزش محور در این آموزش پرورشی و کمال
خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی او باشد. به  هکنند کمال و بالندگی فرد و فراهم وشود در جهت رشد  می

اند و از این لحاظ  آموزشی آن توجه کردهجنبه رشد و تربیتی بیش از جنبه نظران اسالمی به  همین دلیل صاحب
سخن به میان » تربیت جنسی«سخن بگویند، از اصطالح  »آموزش جنسی«که از اصطالح  بیش از آن

خورد، اما در  افزا در رویکردهای غربی نیز به چشم می . هرچند سازوکارهای تربیتی و مهارتآورند می
گاهیها  آن راهبردهای های  ها و بیماری بخش در جهت کاهش بارداری بیش از همه سازوکارهای آموزشی و آ

. گویند میسخن » آموزش جنسی«مقاربتی و از این قبیل موارد، غلبه دارد و به همین جهت بیشتر از 
جنسی و انجام عمل به آموزش شیوه برقراری رابطه  ،موعداز های جنسی خود پیش  رو، در آموزش ازهمین

 پردازند. جنسی دختر و پسر نیز می

ها و ابعاد دیگر ازجمله رشد اخالقی،  تنیدگی با ساحت در تربیت جنسی اسالمی، یک همسویی و درهم
افتد و  های دیگر اتفاق می شود. تربیت جنسی در راستای تسهیل و تحقق ساحت شخصیتی و اجتماعی دیده می

. هدف نهایی تربیت جنسی این است که انسان رشد استه اهداف نهایی رشد و تربیت یابی ب همواره در جهت دست
تأمین و شده اش  حال سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی یندرعو شکوفایی انسانی و معنوی خویش را بازیابد و 

افراد فراهم  است تا بستر مناسبی برای رشد طبیعی و سالم جنسی درصددبه قرب الهی نائل آید. به همین جهت 
های جنسیتی متناسبی را ایفا کند.  ی بپذیرد و نقشخوب بهیابد، آن را بازای که فرد هویت جنسی خود را  گونه گردد؛ به

اش داشته باشد و بتواند آن را مدیریت و در جهت  مناسبی با تمایالت جنسی مواجههانسان به توانایی دست یابد که 
ی و نابهنجاری، به نیازهای جنسی خود از طریق رو کجی و مصونیت از دامن پاکمناسبی هدایتش کند. با حفظ 

ازدواج پاسخ متعادل بدهد. میل جنسی را یک نعمت الهی بداند و از آن در جهت بقا و حفظ نسل، لذت و صفای 
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بهینه کند.  استفادهینه انس و صمیمت هرچه بیشتر در روابط زناشویی زمو ایجاد  ١زندگی

خدامحوری، میان، سه اصل  یندراهایی استوار است.  پایه بر اساسنسی در رویکرد اسالمی نظام تربیت ج
ترین تفاوت میان مبانی تربیت اسالمی و  اولین و مهم .از بیشترین اهمیت برخوردارندفطرت انسانی و کرامت نفس 

). در ۱۳۹۲محور بودن آن (طاهریان و دیگران،  تربیت اسالمی است نه انسان ،بودن» خدامحور«لیبرالیسمی در 
اما بر مبنای اسالمی، پلیدی و پاکی یک  ،شود بودن شمرده می  های او محور حق مبنای لیبرالیسمی، انسان و خواسته

ثریت رو به پلیدی و بسا خواست و میل اک ) و چه۱۰۰ :شود (مائده رفتار با خواست مردم و اکثریت سنجیده نمی
دیگر، در  عبارتی به ؛)۷۱ :گونه نیست که حقیقت با تبعیت از خواست مردم تغییر کند (مؤمنون تباهی باشد و این
صفات ذاتی و حقیقی هستند که با میل و خواست اکثریت تغییر  شمار درپاکی و پلیدی اشیا  ،بسیاری از موارد

شود، اما حکم عفاف و  ینکه تکلیف برچیده میباوجودااینکه در سرای آخرت  ). جالب۱۴۱۷ کنند (طباطبایی، نمی
) که حاکی از ذاتی بودن برخی اوصاف اخالقی دارد و نشان ۵۶ :شود (رحمان عدم ولنگاری همچنان مراعات می

و تمایل درونی انسان است.  موردپسنددهد که رابطه جنسی با شخص عفیف،  می

تربیت جنسی در رویکرد اسالمی گانه سهانی مب ترین مهم): ۱شکل (

.................................................................................................................................................................
لذت و صفای «آورد:  آید را چنین تشبیه می جنسی سالم و متعادل به دست می رابطه. فیض کاشانی لذت و صفای زندگی که از طریق ١

 ) و در جای دیگر مطرح می۹۸، ص۱۳۸۵ (بهشتی، » ای از آن دانست توان این را نمونه های بهشتی است و می خانوادگی یادآور لذت
کنند  ). برخی فکر می۱۰۵، ص۱۳۸۵ (بهشتی، » ای از لذت بهشتی است ترین لذت بدنی و نمونه ن و قویآمیزش جنسی برتری«کند که 

های سالم و مشروع به آرامش و آسایش دست یابد و  خواهد انسان از طریق لذت که خداوند می درحالی ،جویی منافات دارد دین با لذت
اند، نیز وجود دارد. که برای بقا الزم مانند آنها و  انگیزشی انسان است که در خوردنینظام های  جویی یکی از پایه لذت ،طور طبیعی به

مبانی تربیت 
 اسالمی

خدامحو
 ری

فطرت 
 انسانی

کرامت 
 نفس
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های  است و ازآنجاکه طبق آموزه» فطرت انسانی«آن بر  بودن یمبتندومین مبنای اسالمی تربیت جنسی، 
)؛ لذا باید تربیت جنسی در جهت شکوفایی این فطرت قرار بگیرد. ۳۰اسالمی، انسان دارای فطرت است (روم: 

فطرت انسان نیز مبتنی بر کیفیت و ویژگی خاص خلقت آدمی و دارا بودن او به استعداد ترقی و رشد و تکامل اوست 
او در رسیدن به آن است و هرچه او را در این مسیر کمک کند، مقبول و بهنجار بوده و هر چه او را از این  که سعادت

وکاست، نسبت  کم ). خداوند تنها کسی است که بی۱۴۱۷مسیر بازدارد، مردود و نابهنجار خواهد بود (طباطبایی، 
کننده و بازدارنده او در این مسیر، آگاهی داشته  ی کمکهای او و راه رسیدن به تکامل و همه رفتارها به انسان و ویژگی

رو،  ). ازاین۱۵۷) و تمامی احکام او دایرمدار این حکمت است (اعراف: ۲۰؛ عبس: ۳؛ اعلی: ۵۰؛ طه: ۱۴(ملک: 
ن هما نظر گرفتنهای تربیتی و آموزش جنسی او نیز باید با در  شیوهگمان  بیانسانی که دارای فطرتی خاص است، 

.)۱۳۸۷و احمدی،  ۱۳۹۸فطرت صورت گیرد و با آن تطابق داشته باشد (مطهری، 

را پرورش  یورز عفترا در فطرت انسان بیدار نگه دارد و » عفت«های جنسی باید عفیفانه باشد تا بتواند  آموزش
تی در نهاد . حاستفطرت  برخالفحیایی  ت و حجب و حیا از فطریات بشری است و فحشا و بیدهد. اساسًا عّف 

). ۱۳۸۷حیایی نیز تنفر دارد (خمینی،  طور فطری از فحشا و بی حیا قرار داده شده است و به و عفت، عشق به  انسان
. وقتی شود مانع عملکرد تکانشی آن میکند و  اگر فطرت انسان رشد و شکوفا گردد، غریزه را کنترل و رهبری می

آید و آدمی با استفاده  گسیختگی، تحت کنترل انسان در می جنسی و نیروهای شهوانی و غریزی از افسارهای  جاذبه
شود،  و از تحت تصرف شیطان و نفس اماره خارج می یطوتفر افراطاز عقل و شرع و نیروهای فطری و الهی از حد 

ای که  شود، که آن نیرو و قوه روی در او پدیدار می یانهای و یک ملکه اعتدال و م یک حالت سکونت، آرامش و طمأنینه
.)۱۳۸۷گویند (خمینی،  می» تعّف «کند را  رنگ و بوی عقلی و الهی پیدا می

اسالم موجودی شریف و با ارزش است.  ازنظراست. انسان » کرامت نفس«سومین اصل و مبنای مهم، 
) و به همین دلیل خداوند انسان را ۳۰انسان قرار است روی زمین، جانشینی خداوند را داشته باشد (بقره: 

ای دارد که در سایرین نیست  ). انسان در میان سایر موجودات ویژگی۷۰شمارد (اسراء:  کرده و عزیز می» تکریم«
). بنابراین هر آنچه منطبق بر ۱۴۱۷ ویژگی باعث شرافت انسان است (طباطبایی،و آن داشتن عقل است و این 

عقل سلیم نبوده و برخالف کرامت انسانی باشد، نباید در سازوکارهای تربیت جنسی راهی داشته باشد. کرامت 
وق بشر و آزادی منزله یکی از حقوق اصلی و غیرقابل سلب و انتقال است، بلکه محور و مبنای حق تنها به انسان نه

نیا، ملک و حسینی،  ییر نیست (فروغیتغ قابلشود و با خواست و میل اشخاص و یا اکثریت  انسان تلقی می
بتواند در مسیر فطرت خود ترقی کرده و به  پاس کرامت او به تا نعمتی است خدادادی ،آزادی انسان). ۱۳۹۸

یه این مبنا و اصل استوار بوده و او پاارزش دارد که بر زمانی دی تا این آزا ) و۱۳۹۵آملی،  تکامل برسد (جوادی
را از مسیر فطری خود دور نسازد. 
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ها در  توجه دارد. وقتی بینش انسان ١انسانی بر مبنای شأن و کرامت انسانی گستردهشخص عفیف به ارتباطات 
رانی و هوا و هوس جایی نخواهد ماند؛  کرامت شکل گرفت، آنگاه برای شهوت بر اساسارتباط با خود و دیگران 

اش در نظر  کس که واجد بزرگواری و کرامت نفس باشد، تمایالت شهوانی آن«فرماید:  می (ع)حضرت علیکه  چنان
منظور از توجه به بزرگی و ) ۲۰۱۰( ٢). به اعتقاد جرج کاتب٥٥٥، ص۱۴۱۴الرضی،  (شریف» آید او خوار می

های اسالمی  کرامت انسانی، به معنای توجه به هویت انسان و وجود معنوی و روحانی اوست؛ همان چیزی که آموزه
در حقیقت این ). ۱۳۹۵الهدی و نوروزی،  کند (علم یاد می فةاللهییخل بلندمرتبهاز آن به وجودی با جایگاه 

شود. آدم هرزه چون از  یعنی کسی که برای خود در نظر دیگران احترام قائل می است؛ ٣برآمده از خوداحترامی مفهوم
شخصیت و موقعیت خوبی برخوردار نیست، به ورطه خّفت و پستی افتادنش نیز برایش مهم نیست؛ اما آدم با 

سنگینی و شرم و حیا، سنگینی و وقار است و  های شرم و حیا دارد. میو شخصیت و وقار از انجام هر کار هرزه
، ۱۴۰۴شعبه حرانی،  کند (ابن های نابهنجار جنسی محافظت می در وجود انسان نیز از خیانت و گرایش متانت
 .)۱۷و  ۱۵ص

 سه مبناي اسالمی اساس برراهبردهاي تربیت جنسی 
های تربیت و سالمت جنسی در دیدگاه اسالمی بر مبنای سه اصل فوق استوارند.  راهبردها و برنامه

اما آگاهی و دانشی که فرد  ،)۲۲، ص۲، ج۱۴۰۴بخشی و آموزش یکی از مصادیق مهم کرامت است (قمی،  آگاهی
چنین رشد و تکامل و سعادت کمک کند، نه اینکه او را به  را در مسیر انسانیت، آزادگی و تسلط بر خویشتن و هم

در سازوکارهای لیبرالیسمی، افراد را  بخشی اسارت نفس و شهوت، بدآموزی، انحراف و طغیان بکشاند. آگاهی
گاه ساخته و راه  زودهنگام با راه های  سازد. آموزش ی را بر ایشان هموار میرو کجهای مختلف ارضای جنسی آ
کودکان کالبد اندیشۀ به را ی دامن پاکی و ورز  عفتروح یأس و ناتوانی از امکان  ،در عمل ها گونه نظام جنسی در این
های جنسی خود غلبه کند؛ پس  تواند بر تحریک نوجوان و جوان که نمی«گویند:  برای مثال می ؛دمند و نوجوانان می

های مقاربتی  جنسی بپردازد تا دچار بارداری زودهنگام و بیماری رابطهبه ابزار پیشگیری یی کند و یا با خود ارضایا 
های چشمگیر در عرصه آموزش، انحرافات و مشکالت  پیشرفت باوجودروز  از همین جهت است که روزبه». نگردد!

 شود.  جنسی بیشتری در غرب گزارش می

تواند در عین رشد سالم و متعادل  آموزش با محوریت خدا، فطرت و کرامت انسانی، آن آموزشی است که می
آن در مسیر طبیعی پاسخ  جنسینگی، به احساس توانمندی و خودکارآمدی در تنظیم و مدیریت رفتار جنسی و هدایت
................................................................................................................................................................. 

1. Human dignity. 

2. Kateb. 

3. Self-respectability. 



اي با دیدگاه اسالمی مبانی و راهبردهاي لیبرالیسم در آموزش جنسی: یک تحلیل انتقادي و مقایسه

75

تواند با تشکیل یک نظام نگرشی و تحقق  جنسی کمک کند. خدامحوری در کنار شکوفایی فطرت و کرامت انسان، می
شناختِی خاص، نقش مؤثری در مدیریت و مهار خویشتن داشته باشد. وقتی انسان  های معنوی و روان عملیاتی سازه

امیال و غرایز تحت زند؛ کنترل  دست به هر کاری نمی فعاالنهشود و  جایگاه خود را شناخت، مالك خویشتن می
، ۱۴۰۴شعبه حرانی،  ابننماید ( ها در چشمش خوار و حقیر می ها و پلیدی نابهنجاری همهگیرد؛ و  اختیارش قرار می

کند، سپس خود را  ابتدا خود را کوچک و خوار می کار گنهفرد ). ۲۳۹و  ۲۳۱، ۱۳۶، ص۱۴۱۰تمیمی آمدی، ؛ ۴۸۳ص
) و ۲۰۱۱( ٢کارتنرو  باخ، هافر)، ۲۰۰۹ ١های بسیاری ازجمله (ارسالن، پژوهش). ١٣٨٨آالید (مظاهری،  به گناه می

رحیمی، اند.  مثبت و معنادار حرمت خود با خودمهارگری را نشان داده رابطه) ١٣٩٤چی ( هنر و آینه رفیعی
ی، خود آگاهی و حرمت خدا آگاههای  ) در پژوهشی نشان دادند که سازه۱۳۹۵و نورعلیزاده میانجی (میردریکوندی 

صورت که آگاهی و توجه به خداوند  ینبدانجامند.  ای به خودمهارگری می و ارتباط چندگانه  خود، در یک نظام پیچیده
یجه ارزش و مقام درنت) و ۱۹پیدا کند (حشر:  شود که انسان به خود و جایگاهش در نظام هستی توجه و آگاهی سبب می

ی یافته درست بهبرد. کسی که منزلت و شأن خود را  اصیل و راستین خود را بازیافته و به کرامت و شرافت خود پی می
). در چنین نظام فکری و انگیزشی، ۵۵۵، ص۱۴۱۴الرضی،  شریفافکند ( باشد، خودش را به هر پلیدی یا لغزشی نمی

کند؛ از هر چه  دهی می گیری الهی، فطری و کریمانه) سازمان جهت نوعی خاص (با ای رفتاری خود را بهه فرد کنش
.)۱۳۸بخشد (بقره:  رهاند و رنگ خدایی به آن می رنگ تعلق پذیرد خود را می

های  ویژه نوجوانان و جوانانی که در معرض فعالیت عموم افراد و بهدهند  نشان میافزایش های رو به  پژوهش
های جنسی برخوردارند. برای مثال  مذهبی و معنوی قرار دارند، از یك ظرفیت بازدارندگی بالقوه در مقابل نابهنجاری

های  یر فعالیتترین میزان فعالیت جنسی در بین نوجوانی است که درگ ) دریافتند که پایین۲۰۱۱( ٣یوکرو  رگنروس
) نشان دادند جوانان مسلمانی که پایبندی بیشتری به نماز ۲۰۱۱و همکاران ( ٤کاگیمویافته هستند.  مذهبی سازمان

) نیز ۲۰۱۳و همکاران ( ٥مبوتوشوند و در ازدواج وفادارترند.  دارند، کمتر در روابط جنسی پیش از ازدواج وارد می
ی، انگیزه اصلی جوانان مسیحی برای دامن پاکهای مسیح در مورد  وزهدریافتند که تمایل به پایبندی به آم

داند و معتقد  یت میبااهم) نقش پایبندی مذهبی را در بازداری جنسی ۲۰۰۳( ٦کلسونداری بوده است.  خویشتن
ی درست بههایش  برگزیدگان خدا هستند و باید او را ستایشش کنند و از نعمتها  آن است، نوجوانان باید بیاموزند که

.................................................................................................................................................................
1. Arslan.

2. Hofer, Busch & Kartner.

3. Regnerus & Uecker.

4. Kagimu. 

5. Mbotho. 

6. Colson. 
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اخالقی و مذهبی در حفاظت نوجوانان و موضوعات ها و باورهای فردی و  ی، تقویت ارزشطورکل بهلذت ببرند. 
ای عقالنی بین قوانین اخالقی و روابط با  گونه بهها  آن جوانان در برابر روابط پیش از ازدواج، بیشترین تأثیر را دارد و

قدرت دین در پرورش و تقویت  )۲۰۰۵( ١بامیسترو  گییر). ۱۳۸۹کنند (زارعی،  جنس مخالف رابطه برقرار می
هایی که دین به تسهیل عناصر  شیوه ن،پژوهشگراهای این  نمای اخالقی را بررسی کردند. طبق یافته رفتارهای فضیلت

. ۳ ؛. ایجاد انگیزش برای رفتار اخالقی۲ ؛. ارائه معیارهای روشن۱اند از:  پردازد عبارت ریت و خودمهارگری میمدی
رو تربیت جنسی باید یک  ازاین. مهار و تنظیم هیجانات. ۵ ؛. مدیریت تمایالت ناشایست۴ ؛گری بر رفتار نظارت

همان عفتی که در متون اسالمی  ؛ها بینجامد   امیال و خواسته توانایی در مدیریت فعال رفتار جنسی، تسلط و مالکیت
ی که با مصونیت از انحراف همراه است، در عفت ورز نوع ینا). نمونه بارز ۱۳۸۵شود (خمینی،  از آن یاد می
شود. زلیخا به او میل کرد و اگر  در دام شهوت همسر عزیز مصر گرفتار شد، دیده می که آنگاه (ع)یوسف پیامبر

یوسف این  ٢٣). طبق آیه ٢٤کرد (یوسف:  دید، او نیز به آن زن میل پیدا می نمیبرهان پروردگارش را  (ع)یوسف
ی؛ همانا او پروردگار من است«خدامحوری برهان متشکل از سه بخش  ُه َربِّ ْحَسَن َمْثوای؛ او «تکریم و کرامت ، »ِإنَّ

َ
أ

اِلُمون؛ بی«پیروی از حکم فطری و » (پروردگارم) جایگاه مرا گرامی و نیکو داشته ُه ال یْفِلُح الظَّ گمان، ظالمان  ِإنَّ
کند، بلکه گناه   تنها انسان به انحراف گرایش پیدا نمی که نهاست این  یند چنین نظام تربیتیآ. بربود »شوند رستگار نمی

کَذلک «فرماید:  خداوند می ۲۴در آیه  رود؛ به همین دلیل است که در ادامهیابد به سراغ او  و انحراف اجازه نمی
لنصرفه عن السوء و «و نفرموده » گونه، بدی و پلیدی را از او برگرداندیم ؛ اینلنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء

ای  ). در چنین تربیتی است که انسان به قدرت و طمأنینه۱۳۹۵(جوادی آملی، » از گناه بازداشتیم؛ ما او را الفحشاء
بلکه  ،)۶۲گیرد (یونس:  یابد که تحت تأثیر نیروهای غریزی و تحریکات و فشارهای بیرونی قرار نمی دست می

رشد ی است که برخاسته از عفت ورز ). این مرحله، باالترین حد۲۴شود (یوسف:  باالتر از آن، پلیدی از او دور می
 یافتگی متعالی شخص است.

بنابراین، راهبرد اسالمی در تربیت جنسی، مبتنی بر سرکوب، بازداری و فرار (راهبرد سلبی و انفعالی) نیست؛ 
سازی استوار  است که بر تهذیب، پرورش، و توانمند» سازی مصون«راهبرد ایجابی و مثبت، یعنی بلکه مبتنی بر 

گاهیه تربیت جنسی تقویت خداباوری و پا). ۱۳۸۸(ر.ك: نورعلیزاده میانجی، است  شناسی و  ی، جایگاهخدا آ
ن بینش و نگرشی یابی انسان با توجه به توحید و فطرت اوست، تا شخص به چنا حرمت خود، خودآگاهی و هویت

یجه مالک تمایالت و غرایز خود گشته و با مدیریت فعال از گزند هر نوع آسیب و انحراف در درنتاز خود نائل آید و 
یه پرورش فطری و الهی اشخاص و مبتنی بر کرامت او پایشه اخالق جنسی در اسالم، بر رامان و مصون بماند. 

یزه جنسی چون برای غرریزی در مسیر ذاللت و فرومایگی. ازنظر اسالمی، استوار است، نه بر پایه پروراندن امیال غ

................................................................................................................................................................. 
1. Geyer & Baumeister. 
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و درخور  فطرت پسندصورت صحیح و عفیفانه به آن پاسخ داده شود،  شده، اگر به ینهنهادهدف مقدسی در انسان 
و از مسیر موارد تقبیح این غریزه مربوط به آن صورتی است که انسان اسیر تمایالت خود گشته  همهنورانیت است و 

داری نیز به این موارد مربوط است (مطهری،  نفس و خویشتن کففطرت و کرامت خارج شده باشد و دستور به 
بنابراین، اساس راهبرد اسالمی بر هشیاری و مراقبت از خویشتن و حفظ پاکی و معصومیت  .)۱۳۹۲و  ۱۳۹۱

نزدیک شدن به گناه و انحراف، از سوی  خویشتن از داشتن سو و افزایش خودکارآمدی در مصون  فطری از یک
کند و در صورت  فرد در مقابله با تمایالت شهوانی خود را توانمند ارزیابی می ،دیگر است. در این صورت

داری خداسو،  ها و فنون خویشتن تواند از طریق به کار بستن راهکارها و شیوه تحریک و برانگیختگی جنسی می
 آن را مهار کند.

 گیري نتیجه
، استقیدوبندی در اخالق و رفتار جنسی همراه  زیست جنسی که با بی حوزههای جدی در  یکی از چالش

جویی و رفتار جنسی  بینی و نگرشی که به دنبال داشتن آزادی و لذت نوعی جهان که مسئله لیبرالیسم جنسی است
 ،بر مبنای لیبرالیسمشکل یافته های جنسی  های اخالقی و انسانی است. آموزش منهای خدا و پایبندی به ارزش

های  ی او از خداوند، اصالت بخشیدن به آزادینیاز انسان و بیاستقالل  بر اساسگیرند که  راهبردهایی را پیش می
جویی، آزادی جنسی و عدم  گرایی، اصالت لذت های ذاتی و ثابت اخالقی، مادی فردی و انکار اصول و ارزش

 محدودیت در ارضای نیازهای جنسی باشد.

گاهی برای غالب این رویکرد باشد، دیگر جای فلسفهاومانیسم سکوالر و اصالت بشر از تفکرات و  که یوقت
بر که مبانی اخالق جنسی در اسالم  درحالی ،ماند های اخالقی و الهی در چگونگی رفتار جنسی انسان نمی ارزش
جویی، بلکه با هدف بندگی خداست  فقط برای لذت توحیدمحوری است. هدف از رفتارهای انسانی نه اساس

اخالق جنسی  بر اساسجویی صرف و  بر لذت برخالف مبانی لیبرالیسم که رفتار جنسی مبتنی). ۵۶(ذاریات: 
جویی خود، دارای  از نگاه اسالمی، انسان در لذت ،است» عرف عمومی«یا » عرف حاکم بر جامعه«وابسته به 

در فرهنگ ). ۲۲۲، ص۱۰۰، ج۱۴۰۳؛ مجلسی، ۷-۶ گذاری اخالقی ثابت است (مؤمنون: چارچوب با ارزش
های جنسی از محیط خانواده به محیط جامعه در حال انتقال است، اما اسالم بر  ی غرب، کانون کامیابیملیبرالیس

کید دارد؛ زیرا  ن کامعنوان تنها کانو خانواده به ومرج جنسی دامن  ها و هرج بندوباری این انتقال بر بیجویی جنسی تأ
 ای به آن معنا نماند.  رسد که اصًال خانواده ها در سطح جامعه گسترش یابد و روزی می زند، فساد و انحراف می

مذهبی  . مرحله سنتی ـ١مسئله جنسی چهار مرحله دارد:  دربارهسیر تطور راهبردهای غرب  ،یطورکل به
هایی برای  جنبش .٤؛ محور) روابط جنسی ایمن (بهداشت. ٣محور)؛  . انقالب جنسی (آزادی٢ محور)؛ (اخالق
 محور).  داری (مهارمحور و آموزش خویشتن
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رویکرد غالب نظام آموزش به به طرز مرموزی ریشه دوانده و  در راهبردهای آموزشیلیبرالیسم جنسی  امروزه
های گوناگون آموزش جنسی در مدارس  بیش از پنج دهه است که برنامه است.تبدیل شده  ،غربیهای   جنسی فرهنگ

) است که مبتنی بر طیف CSEآموزش جامع جنسی ( برنامهها  آن ترین مهم ازجمله ؛شود کشورهای غربی اجرا می
های ایمن جنسی را برجسته  همیت رابطهها ا آگاهی کامل جنسی است. بیشتر این آموزشارائه وسیعی از اطالعات و 

در یک تعارض آشکار گیر ها  آن خودمهارگری الزم را ایجاد کنند. ،توانند در افراد نمیطبیعی  طور بهزیرا کنند؛  می
وی دیگر اند و از س شان مواجه داری جنسی نوجوانان و جوانان ها در خویشتن سو با مطالبة خانواده اند؛ از یک افتاده

های الزم فرهنگی و  همخوانی دارد و نه در عمل زیرساختها  آن گرایی جنسی این امر نه با مبانی لیبرالیسمی و آزادی
اجتماعی د. 

حذف روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج نیست؛ بلکه هدف، کنترل  ، اغلبهدف این راهبردها
جهت، طرفداران این راهبردها با نگاهی ناامیدانه به عدم موفقیت  همین های عفونی و بارداری است. به بیماری

گیری از  افزایی در جهت کنترل رفتارهای پرخطر جنسی، برای پیش جای توان داری، به نوجوانان و جوانان در خویشتن
ی مانند های پژوهشکنند.  گیری و بهداشتی روابط جنسی می پیامدهای منفی آن، توصیه به استفاده از وسایل پیش

 چراغیانو  زارعی توپخانه)، ۲۰۱۶و دیگران ( هال)، ۲۰۱۴( ١ولفو  بیلی)، ۲۰۱۹و دیگران ( لیونگ تحقیقات
)، این ۲۰۱۹فوریه  ۴در  ٢های غربی (برای نمونه: وبگاه رسمی روزنامه ایندپندنت های رسانه )، و گزارش۱۳۹۸(

عنوان یکی از عوامل افزایش روابط  خود بهبلکه  ،تنها موجب کاهش رفتارهای پرخطر جنسی نشده ها نه آموزش
کدام از راهبردهای غربی که عمدتًا مبتنی بر  یچهنامشروع و پرخطر گشته است، مؤید این مطلب است. بنابراین، 

فقیت مطلوب نرسیده است. اند، به مو مبانی لیبرالیسمی

ترین  مهم ازجملهمبتنی بودن تربیت جنسی بر خدامحوری و انطباق آن با فطرت انسانی و کرامت نفس آدمی، 
اصول در نظام تربیت جنسی در رویکرد اسالمی است. این یافته مبتنی بر آیات و روایات متعدد و همسو با مبانی و 

)، بهشتی ١٣٨٦چنین با پژوهش رهنما و همکاران ( ) و هم١٣٩٠نگی (سند باالدستی شورای عالی انقالب فره
نیا، ملک و حسینی،  )؛ فروغی۱۳۹۲)، طاهرپور و شرفی (١٣٩٨)، طاهریان و دیگران (١٣٩٨)، فقیهی (١٣٩٤(
. ) است١٣٨٧) و احمدی (١٣٩٢)؛ طاهرپور و همکاران (۱۳۸۸و  ۱۳۹۷)؛ نورعلیزاده میانجی (١٣٩٨(

تواند در عین رشد سالم و  حوریت خدا، فطرت و کرامت انسانی، آن آموزشی است که میآموزش جنسی با م
متعادل جنسینگی، به خودکارآمدی و مدیریت رفتار جنسی و هدایت آن در مسیر طبیعی پاسخ جنسی کمک کند.

کرد پرورشی، ینه آموزش جنسی، توجه به رویزمهای اسالمی و لیبرالیسمی در  دیدگاه  های ترین تفاوت از مهم

.................................................................................................................................................................
1. Bailey & Wolf.

2. Independent. 
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های تربیت و سالمت جنسی در دیدگاه  هاست. راهبردها و برنامه افزا در این آموزش محور و توان نگر، کمال سعادت
، ۱۴۰۴بخشی و آموزش یکی از مصادیق مهم کرامت است (قمی،  اسالمی بر مبنای سه اصل فوق استوارند. آگاهی

اما آگاهی و دانشی که فرد را در مسیر مدیریت رفتار و رشد و تکامل کمک کند، نه اینکه او را به  ،)۲۲، ص۲ج
تواند با  خدامحور، در کنار شکوفایی فطرت و کرامت انسان، میتربیت جنسی بدآموزی، انحراف و طغیان بکشاند. 

ها بینجامد،    و مالکیت امیال و خواستهیک توانایی در مدیریت فعال رفتار جنسی، تسلط تشکیل یک نظام خاص، به 
تنها انسان  که نهاست یند چنین نظام تربیتی این آبر ).۱۳۸۵شود (خمینی،  که در متون اسالمی از آن به عفت یاد می

آملی،  ؛ جوادی۲۴(یوسف:  یابد به سراغ او برود کند، بلکه گناه و انحراف اجازه نمی  به انحراف گرایش پیدا نمی
بلکه  ،راهبرد اسالمی در تربیت جنسی، مبتنی بر سرکوب، بازداری و فرار (راهبرد سلبی و انفعالی) نیست). ۱۳۹۵

یجه، درنت. سازی استوار است است که بر تهذیب و پرورش، و توانمند(راهبرد ایجابی و مثبت) سازی  مبتنی بر مصون
و در پیشگیری از رفتارهای جنسی افزود داری و توانایی خودمهارگری افراد  یشتنتواند بر خو چنین راهبردی می

کید دارد. این زیرا  ؛ناایمن موفق عمل کند از اساس بر پاکی و مصونیت رفتاری پیش از آلودگی به انحرافات جنسی تأ
ماعی، هم زمینه روابط عفیفانه و پاک ماندن راهبرد با فراهم ساختن خودمهارگری خداسو و پرهیزکاری فردی و اجت

 کند. های الزم برای پاک ماندن را در افراد ایجاد می کند و هم توانایی در محیط را فراهم می
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