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چکیده
هدف اصلي این نوشتار ،نقد مقاله «تحليل گفتمان انتقادي تربيت جنسي در نظام آموزشوپرورش ایران
(وضعيت موجود) مبتني بر اسناد مکتوب» ميباشد .بر اساس نتایج به دست آمده ،مهمترین نقاط قوت و ضعف
مقاله موردنظر را چنين ميتوان برشمرد :دست آورد مثبت و سترگ مقاله ،ایجاد گفتمان ضرورت توجه به
مسائل و نيازهاي جنسي دانشآموزان به ویژه با توجه به محيط به شدت نابسامان و تحریکهاي کنوني است.
با توجه به یافتهها و پيامهاي ضمني این مقاله ،آموزشوپرورش سياست کتمان حقایق جنسي و عدم توجه
کافي به نيازهاي مذکور را در پيش گرفته است .بنابراین ،نتایج این مطالعه ،تلنگري جدي به مسئوالن متقي و
خدوم آموزشوپرورش به منظور بازاندیشي در مواجهه صحيح با مسائل جنسي به شمار ميآید .باوجوداین،
مقاله با پذیرشِ بنياني نادرست و غفلت از نگاه اسالمي به امر جنسي ،بخش عمدهاي از حقيقت را نادیده
گرفته و در «پاره حقيقتگویي آشکاري» در غلتيده است و این امر ،عمدهترین نقطه ضعف مقاله به شمار
ميآید؛ چراکه اگر بر اساس بنيان ضيق ِمقاله «در تربيت جنسي چهار گفتمان محافظهکار ،ليبرال ،پستمدرن
و انتقادي وجود دارد و سه گفتمان اخير بر آزادسازي روابط شنيع تأکيد ميکنند ،».به ناچار باید تسليم گفتمان
محافظهکار (یا به تعبير مؤلف بدبينانه) شویم .بهبياندیگر ،بر اساس مدلوالت بخشهاي ناصواب مقاله ،چنانچه
متصدیان تعليم و تربيت نميخواهند امر جنسي را به غریزهاي حيواني فرو کاهند ،به ناچار باید رویکرد رقيب
را بپذیرند؛ رویکردهایي که زندگي انساني ،اخالقي و بافضيلت را در همجنسخواهي و سایر روابط حيواني
جستجو ميکنند!.
واژههاي کلیدي :تربيت جنسي ،نظام آموزشي ایران ،برنامه درسي

 .1وجيزهاي ناقابل بهعنوان دفاع از حریم عفاف و حجاب ،تقدیم به پيشگاه شهداي مدافع حرمِ عاليترین نماد عفت و حکمت
در صحنهي کربال حضرت زینب کبري (ع).
 .2دانشيار و مدیر کارگروه تربيت جنسي و عفافگرایي پژوهشکده مطالعات اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد،
saeedy@um.ac.ir
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مقدمه
سياستگذاري در خصوص برنامه درسي همواره با چالشهاي فراواني روبرو بوده است .برنامه
درسي ،معادل برنامه زندگي است؛ زیرا بر اساس آن افراد ميآموزند (یاد ميدهند) و ميآموزند (یاد
ميگيرند) ،یعني زندگي ميکنند .پاسخ به سؤال خطير چه چيزي باید آموخته شود ،اگرچه آبشخوري فلسفي
دارد ،اما فایده عملي آن در برنامههاي درسي (یا همان برنامه زندگي) بروز ميکند .در ميان مسائل و مفاهيم
تربيتي ،سياستگذاري برنامههاي درسي در موضوعهاي مربوط به امر جنسي  -یا همان برنامه درسيِ تربيت
جنسي  -به دليل حساسيتهاي خاص مسائل آن سروصداي فزونتري نسبت به سایر ابعاد تربيتي دارد .ویژگي
امر جنسي آن است که گرچه از خصوصيترین امور هر فرد به شمار ميرود ،اما گستره اجتماعي به عرض
و طول کل جامعه انساني دارد و در تمام ابعاد تعليم و تربيت  -ساحتهاي مختلف  -ریشه دارد و برگ و
ميوه آن زیست جسماني ،رواني ،اجتماعي و معنوي آحاد جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد .در جامعهاي با
حساسيتهاي دیني ،با عنایت به قدرِ واالي حيا و عفاف در ادیان الهي ،سخن گفتن از تربيت جنسي و نقد
گفتمانهایي که مدعي هستند از دین وام گرفتهاند ،عملي ارزشمند است تا چنانچه پيرایهاي بر دین توسط
دینداران بسته شده است ،از هم دَرَد و حقيقت ناب دین که بهطورقطع عقل به تأیيد آن خواهد آمد ،روشن
شود .از این منظر ،تالش مؤلف محترم ،سترگ و ستودني است و اميد که نقد این ناقد ،سبب ارتقاي عيارِ
تالش مذکور شود.
مؤلف محترم ،تحليل گفتمان انتقادي 1تربيت جنسي در آموزشوپرورش ایران را وجهه همت خود
قرار داده است و اصرار دارد نگاه توصيفي اتخاذ کرده و به دنبال تجویز و ترجيح یک گفتمان بر گفتمان
موجود نميباشد (صفحه دوم بند نخست) و بهجاي آن ،کشف گفتمان موجود را مدنظر قرار داده است .این
ادعا در حالي است که به نظر ميرسد ترجمه بهتر براي « »Critical discourse Analysisتحليل انتقادي
گفتمان باشد .چنانکه ،در سطر اول صفحه سوم ،به انتقادي بودن این نوع گفتمان اشاره شده است؛ بنابراین
باید پذیرفت که در این مقاله به تبعيت از روش آن ،کشف گفتمان و نقد آن توأمان صورت پذیرفته است.
سياق مقاله و مطالعه نقد حاضر نيز بهروشني جهتگيري نقد به گفتمان آموزشوپرورش ایران را در مقاله
نشان ميدهد .به هر سوي اميد ميرود آنچه در ادامه آمده است ،نقد منصفانهاي نسبت به تالش فکري مؤلف
محترم در توصيف و انتقاد به گفتمان موجود آموزشوپرورش جمهوري اسالمي ایران باشد:

1. Critical discourse Analysis
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نقد چارچوب تحلیلی :انتخابی ناصواب
مؤلف محترم در بخشِ بعد از روش و قبل از پيشينه ،مروري بر گفتمانهاي تربيت جنسي دارد .این
مرور در واقع چارچوب مقاله تأليف شده را معرفي کرده است ،هرچند که هيچ اشارهاي به عنوانهایي مانند
چارچوب نظري ،مفهومي ،تحليلي و غير آن ندارد ،درحاليکه بهمنزله نظریه پشتيبان براي مقاله عمل ميکند
و تا مرحله نتيجهگيري– که اشاره خواهد شد -ذهن مؤلف را به خود مشغول ميکند و تحليلها و نقدها ،از
همين چارچوب تحليلي سرچشمه ميگيرد .صورت و نتيجه استداللهاي این چارچوب را ميتوان در
گزارههاي زیر موردنظر قرار داد:
 )1نگاه به امر جنسي ،درون طيفي است که در دو سوي خود ،دو نگاه بدبينانه و نگاه خوشبينانه را
جاي داده است .در نگاه بدبينانه ،عالقه جنسي موجب تنزل انسان به شيء و لذت جنسي تنها مقدمه
توليدمثل است .در نگاه خوش بينانه ،رابطه جنسي قرین با پيوند عاطفي است .لذت جنسي ،هدف
است و محدود به ازدواج نيست و توليدمثل تنها یکي از کارکردهاي ميل جنسي است.
 )2نگاه بدبينانه (رویکرد سلبي) ،در ارضاي ميل جنسي محدودیت ایجاد ميکند و نگاه خوشبينانه
(رویکرد ایجابي) ارضاي ميل جنسي را تسهيل ميکند.
 )3رویکرد سلبي شامل یک گفتمان (= محافظهکار) است که بر خویشتنداري جنسي پيش از ازدواج
و انحصار روابط بين زن و مرد و در قالب ازدواج تأکيد ميکند.
 )4رویکرد ایجابي شامل سه گفتمان ليبرال (= آزادي حداکثري در انتخاب روابط جنسي و تأکيد بر امن
و بيخطر بودن رابطه مابين دو غير همجنس یا دو همجنس یا  ،)...انتقادي (= حمایت از گروههاي
اقليت همجنسگرایان و  )...و پستمدرن (حمایت از انواع الگوهاي متفاوت رابطه جنسي) ميباشد.
درنتيجه ،نگاه خوشبينانه (ایجابي) در مقابل نگاه بدبينانهاي (سلبي) شامل هرگونه رابطهي جنسي–
مثالً مرد با مرد ،زن با زن ،انسان با حيوان  -است و نگاه بدبينانه (سلبي) در واقع محدود به نگاه دیني است
که به طور طبيعي بر رابطهي دوگانه مرد – زن در چارچوب ازدواج تأکيد ميکند.
آیا نميتوان بهجاي نگاه خوشبينانه (ایجابي) که نوعي بار ارزشي مثبت را نسبت به انواع روابط
ناپاک القا ميکند ،از نگاه حيواني ،کثيف ،پست و امثال آن استفاده کرد؟ و بهجاي استفاده از اصطالحِ
محافظهکار ،سلبي و بدبينانه براي نگاه دیني که به رابطههاي جنسي انساني تأکيد ميکند ،از واژههایي مانند
انساني ،موافق طبيعتِ انساني ،پاک و امثال آن استفاده کرد؟
از منظر دیگر ،طبقهبندي رویکردها به «خانواده سلبي» و «خانواده ایجابي» از استداللهاي کامالً
مغالطه آميز این مقاله است؛ زیرا بدون آنکه قبالً رویکرد «سلبي» و رویکرد «ایجابي» بهطور مستقل تعریف
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شوند! و بر اساس تعریف« ،صفتهاي مذکور» نسبت داده شوند .یک گفتمان محکوم بهعنوانِ سلبي و سه

گفتمان دیگر مفتخر به لقب ایجابي شدهاند .در واقع نویسنده در عبارت «بر اساس آنچه گذشت این تنها
گفتمان محافظهکار است که قائل به دوگانه زن و مرد در روابط جنسي بوده و خانواده گرایي را تأیيد ميکند
و سایر الگوهاي رابطه جنسي را نفي ميکند( ».صفحه  ،)5به این موضوع اشاره دارد که اگر گفتماني اجازه
رابطه جنسي با هم جنس ،حيوان ،اشياء و مانند آن را ندهد ،داراي رویکرد سلبي است و اگر گفتماني سایر
روابط جنسي  -بهویژه همجنسگرایي را توصيه و تجویز کند  -داراي رویکرد ایجابي یا قرین آن است.
با جستجو در منابع درميیابيم «سلبي» بر اساس فرهنگ معين ،معادل نفيي و منفي است و مطابق
لغتنامه دهخدا «ایجابي» مقابل«سلبي» است .اگر بر اساس معناي لغوي (سلبي= منفي) قضاوت کنيم ،نویسنده
سلبي را به معناي منفي لحاظ نموده و بدون هيچ استداللي ،هر نوع جلوگيري از بزههاي گوناگون جنسي را
امري منفي (شاید معادل نکوهيده) ناميده است .با نگاهي سهلگيرانهتر و با الهام از معني دوم (= نفيي) ،سلبي
معادل «منعي» ميشود؛ یعني نویسنده – شاید ناخودآگاه  -منع شدن برخي روابط شنيعِ جنسي را «سلبي» و
آزاد گذاشتن انواع روابط را «ایجابي» مينامد .در واقع نویسنده با ارائه این پيشفرض ،تمام احکام ادیان الهي
را داراي رویکرد سلبي و در بهترین حالت نزدیک به آن دانسته است؛ چراکه همه ادیان الهي (و حتي بيشتر
مکاتب مختلف بشري) ،سرانجام برخي رفتارها را تأیيد و تجویز و از برخي امور دیگر ،جلوگيري ميکنند.
بهبياندیگر ،ادیان الهي هم احکام ایجابي (حاللها ،به معناي تأیيد برخي رفتارها) و هم احکام سلبي (حرامها،
به معناي نهي از برخي رفتارها) دارند!  1اگر پدر و مادران (نه حتي یک دین یا یک نحله فکري) رفتاري را
براي فرزندشان ناپسند ميدانند ،آیا باید با نسبت دادن اصطالحِ «سلبي» به آنها ،این ادیان ،نحلهها و پدران
و مادران را تخفيف و محکوم نمود؟ واقعاً کدام عقل بشري ميپذیرد که نهي از برخي روابط جنسي نظير
نزدیکي با همجنس و نظایر آن (حيوان ،شيء) و از سوي دیگر منع از ریاضت جنسي 2و حتي ترغيب و
اختصاص برخي پاداشها 3در انجام روابط جنسي حالل (بين زوجين) را یک رویکرد سلبي  -و یا با ارفاق!

 .1جالب آن که حتي در مورد خداوند تبارک وتعالي نيز از صفات ایجابي و سلبي بحث مي شود.
ال صریح رد ميکند و معتقد
 .2بهعنوان نمونه صاحب نظر شهير اسالمي شهيد مطهري (« )1389ریاضت جنسي» را به طور کام ً
است این موضوع (غریزه یا ميل جنسي) قابل ریاضت نيست (یعني ریاضت و رهبانيت اسباب تعالي فرد نميشود و به عکس
نتایج منفي دارد) و این نياز باید پاسخگویي مناسب شود.
 . 3قال رسول اهلل (صلي اهلل عليه و اله وسلم) اِئْتِ أَ ْهلَکَ ُتؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُو ُل اللَّ ِه ص کَمَا أَنَّکَ
إِذَا أَتَيْتَ ا ْلحَرَامَ أُ ِزرْتَ وَ َکذَلِکَ إِذَا أَ َتيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ ( نقل در وسائلالشيعه) .رسول گرامي اسالم به ابوذر غفاري فرمود :با
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نزدیک به آن  -معرفي کنيم؟ چنانکه نویسنده در متن زیر بدون ذکر نامي از دین و اسالم و  ...مستقيماً نگاه
دیني را در اردوگاه سلبي – بدبينانه قرار داده است:
«بر این اساس نگاه بدبينانه بر اصول و روشهایي در تربيت جنسي تأکيد دارد که هدف آنها ایجاد
محدودیت در ارضاي جنسي بوده (رویکرد سلبي) و در مقابل تربيت جنسي مبتني بر نگاه خوشبينانه اصول
و روشهایي را تأکيد ميکند که در جهت تسهيل ارضاي جنسي باشند (رویکرد ایجابي) .نگاههاي ميانه نيز
بر این اساس که بيشتر محدودیت جنسي را توصيه ميکنند و آن را در اولویت قرار ميدهند یا تسهيل ارضاي
جنسي را مدنظر قرار داده و به راهکارهاي مبتني بر آن اهميت ميدهند باید تحليل شوند؛ یعني در این
وضعيتها با ترکيبي از اصول و روشهاي سلبي و ایجابي مواجه خواهيم بود .به طور نمونه ،ممکن است در
نظامي از تربيت جنسي ضمن اینکه خانواده گرایي نفي نميشود اما داشتن روابط جنسي قبل از ازدواج و
حتي بعد از ازدواج با توجيههایي مختلف پذیرفته شود .مسلماً چنين نظامي ارضاي جنسي را در مرکز اهميت
قرار داده و سایر ارزشها و اصول خود را پيرامون آن ميبيند .در چنين نظامي همسر شرعي و قانوني فرد
عضوي از مجموعه بزرگتري است به نام شریک جنسي که لزوماً به مفهوم همسر شرعي و قانوني فرد نبوده
و حتي الزم نيست غيرهمجنس باشد .در مقابل ميتوان نظامي دیگر از تربيت جنسي را تصور نمود که
خانواده گرایي در مرکز توجه آن قرار داشته و هرگونه رابطه جنسي خارج از خانواده چه بعد و چه قبل از
ازدواج رد ميشود و تنها به همسر شرعي و قانوني و غير همجنس فرد محدود ميشود .واضح است که مثال
اول نزدیک به فلسفههاي خوشبينانه به امر جنسي است و مثال دوم گرایش آشکاري به فلسفههاي بدبين به
امر جنسي دارد( ».صفحه .)4
چگونه ميتوان اسالم را داراي گرایشي آشکار به فلسفههاي بدبين به امر جنسي دانست درحاليکه
دینِ ما ،پيوسته همراه با یادآوري آثار گناه و عذابهاي غيرقابل تحمل اخروي براي گناهان جنسي ،بهترین
رهنمودها را به همسران ،براي کسب لذت ارائه مينماید .بهبياندیگر آموزههاي حدیثي باوجود آنکه ارضاي
جنسي را محدود به ازدواج ميکنند (نگاه به اصطالح بدبينانه در مقاله) ،به مسئله لذت و کاميابي جنسي در
رابطهي جنسي بين زوجين ،نه بين دو همجنس ،نه دو فرد غير مزدوج و نه یک انسان و حيوان ،اصالت قائل
ميشوند و بهنوعي پافشاري دارند.
امام صادق(عليهالسالم) ميفرمایند :مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ
همسرت آميزش کن تا خدا پاداشت دهد .ابوذر با شگفتي پرسيد :با همسرم آميزش کنم و پاداش بَرم؟! رسول خدا (فرمود:
آري! همانگونه که اگر زنا کني عذاب ميشوي ،چنانچه با همسرت آميزش کني پاداش ميبري).
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هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا
یَتَلَذَّذُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ .(Vasaele Al-Shi'a, v. 20, p. 23, w

)« : 6مردم در دنيا و آخرت ،لذتي بهتر از کامجویي با همسر ،نچشيدهاند  ...حتي بهشتيان در بهشت از چيزي
بهاندازة نکاح ،لذت نميبرند ،نه از خوراکيها و نه از آشاميدنيهاي آن».
سيدجواد مصطفوي در این باب ميگوید« :دین مقدس اسالم ،دین صریحاللهجه اسالم و دین بدون
نفاق و دورویي اسالم ،زن و شوهر را در خلوتخانه ،رهبري و راهنمایي فرموده است؛ رهبريهایي بسيار
دقيق و مفصّل که شاید ریاکاران و کج اندیشان را خوشایند نباشد ،اما به نظر ما اگر اسالم این رهبريها را
نمينمود ،دیني ناقص و نارسا بود ،کوتهبين و کم اندیش بود ،عالم به جميع مصالح انسان نبود ،خيرخواه و
مصلحتاندیش و باالخره قابل نبود و مورد اعتماد قرار نميگرفت(Mohammadi Moghaddam, 2017) ».

با نظر به مناسب نبودن فضاي نشریه حاضر با تطویل و تدقيق این مبحث به ذکر این نکته اکتفا ميشود
که صاحب نظران اسالمي مطالب مربوط به روابط زناشویي را در یازده بخش مفصل تدوین نمودهاند
).(Mohammadi Moghaddam, 2017
جالب آنکه عالمه مرحوم شيخ حرّ عاملي ،صاحب مجموعه شریف «وسائل الشيعه» ،در کتاب

«النکاح» ،دو باب را فقط به بخش نخست این یازده بخش ،اختصاص داده است :باب  ،56با عنوان «باب
استحباب المکث» و باب  57با عنوان «باب استحباب المالعبه».
نکته قابلتوجه در تحليلِ بينش ادیان در مورد امر جنسي ،توجه به تأکيد ادیان به رعایت
چارچوبهاست .در واقع ،ادیان ،روابط جنسي را در قالب ازدواجهاي شرعي (بر اساس مشي و روش مذاهب
مختلف) تأیيد و ترغيب جدي مينمایند و از سایر روابط جنسي که باعث تقطيع و درهمآميختگي نسل و
سایر مسائل و مشکالت ميشود ،به شدت نهي ميکنند.
بسيار جالب توجه است که اسالم به قرارهاي ازدواج (عقودِ دیني ادیان و مکاتب مختلف) احترام
ميگذارد .بهبياندیگر بر اساس فتواي مراجع تقليد فرزند دو مسيحي که در کليسا ازدواج کنند حاللزاده
است و فرزند دو مسيحي که بدون تشریفات الزم مسيحيت ازدواج نمایند ،حرام زاده است! روایت زیر یکي
از احادیثي است که در «وسائلالشيعه» ذکر شده است و فقيهان بر اساس آن چنين فتوا دادهاند:
«اسحاق بن عمار ميگوید حضرت امام صادق(عليهالسالم) فرمود :تصرف اموال شخص ناصبي و
هر آنچه ملک او باشد جایز است ،اما ازدواجِ او صحيح است؛ زیرا ازدواجِ مشرکين اگر بر اساس مقررات
خودشان باشد قابلاحترام است ),. (Horre Ameli, 1414
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بررسی بدنه مقاله :ادعاها و استداللهاي نااستوار
الف) نقد گفتمان مقاله:

مؤلف محترم در موارد متعددي نقدها را بهگونهاي تقریر نموده است که گویي معتقد است متون
آموزشي باید بهگونهاي تدوین شوند تا دانشآموزان گرایش مثبت به روابط جنسي داشته باشند .با پذیرشِ
نادرست بودن این قضاوت ،راجع به مؤلف ،اساساً باید پذیرفت مؤلف به داللتهاي زبان ِنوشتاري خود -
بر اساس پذیرشِ حجيتِ مفهومِ مخالف  -توجهي نداشته است .توضيح آنکه گرچه ،بحث درباره حجيت
انواع مختلفِ مفهومِ مخالف ،مبحثي بلند دامنه است اما باید پذیرفت که از نظر افرادِ بسياري ،پيامِ عبارتهاي

زیر در مقاله آن است که عمل صحيح تربيتي ،درست عکس آن چيزي است که انجام ميشود و این یعني
ترغيب به انجام انواع روابط جنسي توسط برنامههاي درسي .نمونههاي این نوع تقریرِ رهزن ،در زیر آمده
است:
«مطرح شدن توبه در زمينهاي که سخن از امر جنسي رفته است نشان از پيوندي دارد که متن بين امر
جنسي و «گناه» برقرار کرده و شاهد دیگري است از بازنمایي منفي امر جنسي در متن .این بازنمایي منفي
وقتي بيشتر تقویت ميشود که متن ناهنجاريهاي اخالقي را با انحراف جنسي معادل ميکند آنطور که
گویي انحراف جنسي منجر به از بين رفتن تمام اخالق ميشود( ».صفحهي .)17
«در روشهاي پيشگيري از بيماري ایدز تأکيد ميشود که «مهمترین راه آلودگي به این عفونت،
ارتباط جنسي است ،بنابراین خویشتنداري و پرهيز از روابط جنسي ضروري است که آشکارا رابطه جنسي

را بدون هيچ وصف مشخصي نفي ميکند ....همراهي بيماري کشنده ایدز با رابطه جنسي منجر به تقویت
بازنمایي منفي از رابطه جنسي در ذهن مخاطب ميشود .با توجه به بستر موقعيتي این متن که مخاطبان آن را
دانشآموزان مدارس تشکيل ميدهند ،زبان طوري بهکار رفته است که بازنمایي منفي ميل جنسي بهگونهاي
انجام گيرد تا شرایطي فراهم شود که دانشآموزان بههيچوجه به روابط جنسي گرایشي نداشته
باشند(صفحهي .)20
ب) عدم توجه دقیق به بررسی بستر اجتماعی:

نویسنده براي مبحث بستر اجتماعيِ سند ،به این امر اشاره نموده که سند در بازه سالهاي  1386تا
 1391و در زمان دولتي با شعارهاي دهه اول انقالب تهيه شده است .درصورتيکه انتخاب مسئوالن سند
تحول  -که در ابتدا با عنوان سند ملي آموزشوپرورش شروع شد – شامل مدیر و مسئول اصلي ،دکتر
مهرمحمدي و سایر همکاران دکتر صادقزاده قمصري ،دکتر حسني ،دکتر علم الهدي ،مهندس نفيسي و
سایر متصدیان اصلي و شروع به کار آنها حداقل حدود یک سال قبل از  1384بوده است و همچنين تا
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بهحال از سوي مسئوالن سند گزارشي مبني بر فشار دولت دکتر احمدينژاد ( 84به بعد) بر متصدیان سند
اعالم نشده است.
ج) ادعاي فاقد هرگونه استدالل و استناد:

نویسنده در انتهاي مقاله ادعاي بس عجيبي را بدون ارائه هيچگونه دليلي مطرح کرده است« :این
پژوهش نشان ميدهد که چگونه پيچيدگيهاي کاربرد زبان در مقولههاي جنسي ميتواند معاني و مفاهيمي
را بسازد و گرایشي را ایجاد نماید که شاید هيچگاه بهطور آگاهانه مورد اهتمام و توجه سياستگذاران و
برنامهریزان تربيتي آموزشوپرورش نبوده است( ».صفحهي .)22
 )1عبارت فوق اشاره به این دارد که گویي سياستگذاران و برنامهریزان ،باورهایي غير از آنچه در
اسناد متبلور شده است داشته و متوجه نبودهاند جهتگيري اسناد نوشته آنان ،باورهاي دیگري را
تقویت ميکند .نویسنده محترم در اثبات این ادعا ميبایستي از آثار این افراد ،شواهدي دال بر تضاد
و تخالف افکار ایشان با مباني و محتواي اسناد ارائه نماید ،درحاليکه درست به عکس نویسنده در
انتهاي همان صفحه ،خالف آن را تصریح ميکند و نشان ميدهد دیدگاه سند ،موردنظر
سياستگذاران و برنامهریزان بوده است نه در ناخودآگاه آنان!
« )2این پژوهش نشان داد چگونه کاربرد زبان در اشکال خاص آن و در بازيهاي زباني متأثر از بافت
سياسي  -فرهنگي ویژه جمهوري اسالمي ایران منجر به ایجاد گفتماني شد که باوجود گرایش به
تعدیل ميل جنسي در ساحت تربيت زیستي و بدني مبتني بر سند مباني نظري تحول اما آنچه در
مجموع از سایر متون شنيده شده و برداشت ميشود تأکيد بر راهبردهاي سلبي مبتني بر عفاف و
حجاب و حيا ميباشد که نشان ميدهد سياستگذاران و برنامهریزان تربيتي بيشتر به جنبههاي

تهدیدآميز ميل جنسي توجه دارند تا جنبههاي مثبت و ایجابي آن( ».صفحهي .)22
 )3نویسنده بارها تصریح کرده است که توليدکنندگان و مصرفکنندگان اسناد درجه  1به لحاظ اعتبار
( شامل اسناد مباني نظري تحول بنيادین ،سند تحول بنيادین ،برنامه درسي ملي ،اسناد دورههاي
تحصيلي و سند راهنماي برنامه درسي تعليمات دیني) و درجه  2از حيث اعتبار (راهنماي تدریس
آداب و مهارتهاي زندگي و آشنایي با خدمات مشاوره در آموزشوپرورش) به نوعي طرفدار
ارزشهاي حاکم بر جمهوري اسالمي و اسناد باالدستي هستند .به طورنمونه ،در مورد اسناد درجه 2
مينویسد:
 « )4از نظر تفسير بافت موقعيتي توجه به این نکته که این اسناد مصوبه شوراي عالي آموزشوپرورش
جمهوري اسالمي هستند ،نشان ميدهد که هدف از تدوین این اسناد جداي از هدفهاي حاکم بر
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آموزشوپرورش جمهوري اسالمي نبوده و متصدیان توليد این اسناد ،در چهارچوب ارزشها و
آرمانهاي جمهوري اسالمي حرکت ميکنند .ضمن اینکه مخاطبين این اسناد یعني برنامهریزان و
سياستگذاران آموزشوپرورش و مؤلفين کتب درسي نيز ،تماماً زیر مجموعه آموزشوپرورش
بوده و متأثر از ارزشها و ایدئولوژي حاکم بر آن ميباشند .بنابراین زبان نيز مطابق نظم گفتماني
متأثر از آن ارزشها و آرمانها بهکار رفته است( ».صفحه )15
 )5به نظر نميرسد بتوان با پذیرش عبارت فوق ،ناآگاهي از مباني و محتواي اسناد و نوعي عمل
ناخودآگاهانه و تحت تأثير پيچيدگيهاي زبان در تربيت جنسي را به آنان نسبت داد.

 )6نویسنده در صفحه بعد مينویسد« :در مرحله تبيين عالوه بر آنچه پيشتر پيرامون تأثيرپذیري متن از
ایدئولوژي حاکم بر جمهوري اسالمي در موضوعهاي حيا ،عفاف و حجاب گفته شد ،پرداختن به
احکام فقهي مربوط به موضوعهاي جنسي تحت عنوان «احکام خاص دوران بلوغ» نشانگر این
است که سند متأثر از دیدگاه فقاهتي حاکم بر نظام سياسي جمهوري اسالمي است .در خدمت
ازدواج دیدن ميل جنسي و خانواده گرایي آن نيز نشان دیگري از تأثيرپذیري سند از خانواده گرایي
جمهوري اسالمي که در مقدمه و اصل دهم قانون اساسي خود را نشان داده است».
حال با این وصف (تبعيت اسناد پایيندستي از اسناد باالدستي) باید پرسيد در مورد این اسناد در چه
زماني ،چه بازي هاي زباني صورت پذیرفته است؟ کدام معاني و مفاهيم ساخته شده که هيچگاه بهطور
آگاهانه مورد اهتمام و توجه سياستگذاران و برنامهریزي تربيتي نبوده است؟ و بار دیگر این سؤال را تکرار
ميکنيم که با کدام استناد برنامهریزان در پيِ ارزشهاي دیگري بودهاند؟
د) اعتراف دیرهنگام:

مؤلف محترم در سطرهاي انتهایي مقاله با نوعي چرخش آشکار به نوعي از عفافگرایي و وجود
خط قرمزها در تربيت جنسي حمایت ميکند .بيهيچ توضيحي ،واضح است که فضاي این تذکر با فضاي
بقيه مقاله ،متفاوت و بلکه متضاد است» :عفاف  ،حيا و حجاب از ارزشهاي اصيل اسالمي هستند که تربيت
جنسي صحيح بدون در نظر گرفتن آنها امکانپذیر نيست؛ چون هيچ نظام تربيتي نميتواند خالي از نبایدها
و سلبها باشد .اما به نظر ميرسد توجه صرف به این ارزشها در تربيت جنسي ضمن اینکه الزم است اما
کافي نيست».
همسو با دیدگاه مؤلف محترم باید اضافه کرد در متون درسي آموزشوپرورش از زیبایيها و ابعاد
جذاب هيجاني این مفاهيم سترگ و نيز راهبردهاي بسيار پویاي آنها تا حد زیادي غفلت شده است و در
عمل بيشتر جنبههاي نهي و نفي و سلب این مفاهيم در ذهن دانشآموزان ماندگار ميشود )براي آگاهي
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بيشتر در مورد راهبردهاي فعال در خویشتنداري نگاه کنيد به ).(Ram, 2017 & Saeedi Rezvani, 2017
این اعتراف از آن رو دیرهنگام است که در جاي خود یعني در بحثهاي نظري این مقاله نيامده و تنها نقش
یک تذکر – ناهمخوان با بافت مقاله  -را یافته و تأثيري بر ساخت مباحث نداشته است .گر چه نشان از
نوعي روحيه مثبت «انتقاد از خود» در مؤلف گرانقدر دارد.
ه) عدم توجه به امکانسنجی استفاده از رویکردهاي ایجابی دینی:

در سراسر مقاله موردنظر ،چنين نمایان ميشود که سياستگذاران و برنامهریزان تربيتي
آموزشوپرورش بهویژه در سطوح باالدستي ،نگاهي به ميل جنسي داشته که با نگاههاي حاکم بر اصل نظام
جمهوري اسالمي منطبق است .نویسنده بهخوبي نشان داده است که از نظر دین و سند آموزشوپرورش ،ميل
جنسي باید کنترل (مهار) شود.
این نگاه ،ارضاي غریزه جنسي را فقط در چارچوب ازدواج مجاز ميشمارد .بنابراین ،براي
دانشآموزان  -که در شرایط کنوني ازدواج نميکنند  -یادگيري راهبردهاي خویشتنداري جنسي را توصيه
ميکنند 1و نویسنده بهخوبي نشان داده است که در سندهاي مختلف ،این نگاه با تأکيد بيشتر و کمتر غلبه و
سيطره دارد ،البته فقط در سندهاي تهيه شده توسط وزارت بهداشت که هماهنگ با سازمان بهداشت جهاني
و دیگر اسناد جهاني است ،تا حدي کمرنگ شده است و جلوگيري از بارداريهاي ناخواسته و روابط جنسي
ایمن و بهداشتي نيز توصيه ميشود.
حال ،بسيار جاي تعجب است در مقالهاي که بر راهبردهاي ایجابي تأکيد ميشود ،به موضوعهاي
مهم ازدواج موقت و سن ازدواج پرداخته نشده است .این درحالي است که موضوع ازدواج موقت و نيز

ازدواج دائم در سنين پایين – قبل از  18سال و فراغت از تحصيل – موضوعهایي هستند که اگر بدون لحاظ
شرایط اجتماعي مالحظه شوند ،چهبسا نوعي تفاوت را در گفتمان دین با گفتمان اسناد آموزش و پرورش
نشان دهند .چنانکه اشاره شد در اسناد آموزشوپرورش فرض بر این است که تصور کنيم دانش آموزان
ميباید یا نميتوانند قبل از  18سال ،ازدواج  -چه دائم چه موقت  -نمایند 2و لذا عمدهي تأکيد بر عفت
ورزي و به قول مؤلف محترم گفتمان مهار است.
 .1مؤلف محترم نيز در برخي تحليلها به شرایط دانشآموزان و بنابراین نوعي ناچاري آموزشوپرورش از پا فشاري بر
خویشتنداري جنسي بهجاي ترغيب به امور جنسي صحه گذاردهاست.
 .2در این موارد معموالً به مناسب نبودن شرایط اجتماعي استدالل ميشود و بخش عمده این مسئله حاصل نگاه روشنفکر نمایي
طرفداران اسناد جهاني در سطح برخي اساتيد دانشگاهي و حتي مسئوالن دولتي و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي است که در
طي دهههاي گذشته بيشينه تالش خود را عليه ازدواج موقت و قانونگذاري عليه ازدواج دختران زیر  18سال به کار بستهاند.
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رهآوردها و راهبردها
اگر نقد جدا کردن سره از ناسره و تصویر روشن نکات مثبت و نقاط منفي تعریف شود ،عدم تبيين
نکات مثبت مقال ه ،نقد حاضر را برچسب نقصان و کوتاهي خواهد زد .خوشبختانه دو نکته مثبت در مقاله،
رهآوردهایي را تقدیم ميکند که ميتواند راهبردهاي اساسي را پيش پاي آموزشوپرورش ما قرار دهد.
رهآورد نخست:

تعامل مجموعه آموزشوپرورش جمهوري اسالمي با تربيت جنسي ،داراي نوعي حياء بيجهت،
پوشيدگي امر جنسي و تأکيد کلي  -بدون برنامه  -بر حفظ حيا و عفت ،بدون بررسي امکان ارضاي غریزه
جنسي در چارچوب صحيح شرعي و عقلي است .این نوع تعامل ،تعاملي ناقص و نافي طبيعت انساني و بدون
لحاظ شرایط وحشتناک تحریکات جنسي در گستره تمامي اجتماع امروز ماست.
واقعيت این است که آموزشوپرورش ،برنامه خاصي براي پرورش تربيت جنسي صحيح بهمنظور
پرورش عفاف در دانشآموز ندارد و همانطور که در همين نقد به اجمال آمد ،از پرداخت دقيق به راهبردها
و راهکارهاي پرورش عفافورزي غفلت نموده است .از سوي دیگر از شرایط اجتماعي غربگرایانه ضد
ازدواج موقت و عقدهاي شرعي زیر  18سال – که نافرماني از خداي متعال را بهراحتي پذیراست ،ولي
ازدواج دختران  16تا  17سال را گناه نابخشودني ميشمرد  -نيز رُعب و وحشت دارد .باید گفت بهجاي
لحا ظ رویکرد بازسازي اجتماعي ،مقهوریت اجتماعي را در پي گرفته است .با لحاظ دو امر فوق ،پرداخت
اندک و ناقص به مبحث خویشتنداري جنسي و نوعي همسویي با نگاههاي غربگرایانه در راستاي پذیرش
پيشفرض مقابله با ازدواج در سنين زیر  18سال ،نتایج دهشتناک پژوهشهاي مربوط به رفتار جنسي
(Hamidi and Faraji 2007., Azad Armaki and Sharifi Saee, 2011., Azad Armaki et al., 2011.,
) Moradi, 2012., Khalaj Abadi and Mehryar, 2010بهخوبي تبيين ميشوند!

راهبرد پيشنهادي به نظام جمهوري اسالمي ،مواجهه شجاعانه (پذیرش وجود مسائل جنسي) و طراحي
روشهاي نوین و رویکردهاي یاددهي  -یادگيري خویشتنداري بر اساس آموزههاي دیني و یافتههاي
روانشناسي همسو با مباني دیني و نيز بررسي کارشناسانه چگونگي بهکارگيري و طراحي مدبّرانه 1راهبردهاي
فعّال (ازدواج دائم و موقت) در امر مقابله با آسيبهاي جنسي است.
رهآورد دوم:

مقاله مورد نقد بهخوبي نشان داد که آموزشوپرورش ما بخشي از مواجهههاي – احتماالً – الزم در
مورد مسائل جنسي را در عمل بر عهده وزارت بهداشت (به نمایندگي سازمان بهداشت جهاني) گذارده
 .1با لحاظ شرایط اجتماعي ،قوانين و موانع پيش رو
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است .امّا نوع محتواي ارائه شده از سوي کارشناسان وزارت مذکور هماهنگ با اسناد باالدستي

آموزشوپرورش نيست بلکه در مواردي نوعي تضاد را نشان ميدهد« .متوني که دال آنها مهار غریزه جنسي
است ،متأثر از ایدئولوژي و ارزشهاي جمهوري اسالمي بوده و به گفتمانهاي محافظهکار در تربيت جنسي
نزدیک هستند و در مقابل متوني که دال آنها بهداشت و سالمت جنسي است ،بيشتر متأثر از ارزشها و
استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني بوده و به گفتمانهاي ليبرال در تربيت جنسي گرایش دارند(».صفحه
 .)21این امر ،قطعاً پدید آورنده مشکالت جدیدي در عرصه آموزشوپرورش رسمي خواهد بود و احتماالً
عوارض منفي آن ،بيش از نتایج مثبت آن خواهد بود.
به طورکلي ،تصویر سالمت جنسي در متون مربوط به سازمان بهداشت جهاني ،تصویري ناقص و
رَهزن است .این متون ابعاد سالمت جنسي را در سالم و ایمن بودن (بهداشت رعایت شود ،اجباري نباشد،
بارداري ناخواسته نباشد) خالصه ميکنند و طبيعي است که با توجه به اتخاذ نگاه سکوالر ،امر مشروع بودن
یا نبودن رابطه جنسي را نادیده ميگيرند .در واقع با این نوع آموزش ،با نوعي برنامه درسي پنهان مواجه
هستيم که حاوي این پيام پنهان است که در رابطه صحيح جنسي ،امر مشروع بودن ،حاوي ارزش خاصي
نيست! (اگرچه احتماالً ،تصریحي نسبت به عدم اهميت مشروع بودن ندارد)؛ امّا از دیدگاه اسالمي «سالمت
جنسي» مفهومي عام مشتمل بر نبود مشکل ،اختالل و انحراف جنسي و همچنين وضعيت مطلوب و
رضایتبخش جنسي همراه با مهارت در رفتار جنسي سالم موفق و سازنده است .الزم به ذکر است که در
این دیدگاه با توجه به سوره مؤمنون آیه  ،5هرگونه لذتجویي و ارضاي تمایالت جنسي که برخالف اصول
و ارزش هاي اسالمي باشد ،انحراف جنسي است؛ بنابراین در دیدگاه اسالمي عالوه بر تأکيد بر بهداشت و
کاميابي جنسي بر مشروعيت نيز تأکيد ویژه ميشود

).(Noor Alizademiyangi, 2017

متأسفانه در گزارش پيشنویس طرح بررسي وضعيت و طراحي مداخالت حفظ و ارتقاي سالمت
جنسي ایرانيان توسط وزارت کشور نيز با الهام از تعاریف انجمن جهاني سالمت جنسي ،سازمان بهداشت
جهاني و سایر مجامع غربي ،باوجود پرداخت بسيار مفصل به مفهوم سالمت جنسي ،ردّ پایي از مقوله مشروعيت
(رضایت پروردگار) در نقشه مفهومي سالمت جنسي پيدا نميشود و بيشتر به مسئله بهداشت و کاميابي تأکيد
ميشود .باید اضافه نمود که استفاده – بدون توجه به آثار منفي– از متون آموزشي سازمان بهداشت جهاني،
ریشه در عدم توجّه برنامهریزان آموزشوپرورش به مسائل جنسي نوجوانان دارد .گویا فرهنگ خاموشي و
کتمان وقایع برخي مسئوالن آموزشوپرورش بهگونهاي است که ترجيح ميدهند ،متون آموزشي در درون
آموزشوپرورش – با نگاه به اسناد باالدستي– تدوین نشود تا گردي بر تقواي عميق این دوستان ننشيند!
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نتیجه
بپذیریم که در تربيت جنسي چهار گفتمان وجود دارد و گفتمان تربيت جنسي آموزشوپرورش در
ایران منطبق بر گفتمان محافظهکار (نگاه بدبينانه) است؛ یعني در اسناد آموزشوپرورش ما این نقص وجود

دارد که «امر جنسي به غریزه اي حيواني فرو کاسته شده و تهدیدي عليه زندگي اخالقي و فضيلتمندانه
است( ».مربوط به بخش نتيجه مقاله) ،متصدیان تعليم و تربيت که نميخواهند امر جنسي را به غریزهاي
حيواني فرو کاهند ،به ناچار باید رویکرد رقيب را بپذیرند .رویکردهایي که زندگي انساني ،اخالقي و با
فضيلت را در همجنسخواهي و سایر روابط حيواني جستجو ميکنند! بنابراین مقاله با پذیرش بنياني نادرست
و وامگيري از نگاههاي ضد دیني و غفلت از نگاه اسالمي بخش عمدهاي از حقيقت را نادیده گرفته است
و در «پاره حقيقتگویي آشکاري» در غلتيده است و این امر عمدهترین ضعف مقاله به شمار ميآید .از
سوي دیگر ،یافتهها نشان داد برخي کمدقتيها مانند عدم توجه به زمان دقيق انجام مقدمات سند تحول ،منجر
به این قضاوت نادرست شده است که «بستر اجتماعي سند مقارن با دوره دولت دکتر احمدينژاد بين سالهاي
 1384تا  1392بوده است».
در بخش پایاني مقاله ،ادعایي بدون ارائه هيچگونه شاهدي صورت پذیرفته است .بر اساس این ادعا
نگاه برنامهریزان وزارت آموزشوپرورش به امر جنسي بهطورکلي با آنچه در اسناد جلوهگر شده متفاوت
است و پيچيدگي زبان و بازيهاي آن باعث این امر شده است.
از نکات مثبت مقاله ،تبيين نگاه دوگانهاي است که در اسناد آموزشوپرورش وجود دارد؛ بهگونهاي
که برخي اسناد ،ریشه در ارتباط با وزارت بهداشت دارند و رویکردي متضاد با اسناد دیگر اتخاذ کردهاند.
رهآورد بسيار ارزشمند و مهم مقالهي مذکور ایجاد گفتمان ضرورت توجه فوري به نياز و مسائل جنسي
دانشآموزان در محيط به شدت نابسامان و تحریکهاي کنوني ،پرهيز از سياست کتمان و حياي حُمق و
درنتيجه ضرورت ورود سنجيده آموزشوپرورش و عدم انفعال در برابر فشارهاي بينالمللي و اتکا به
آموزههاي اسالمي و آموزههاي روانشناسي همراه براي طراحي برنامهها و تدوین فعاليتهاي یاددهي و
یادگيري متناسب در جهت تربيت جنسي صحيح است.
References
Azad Armaki, T., & Sharifi Saee, M. (2011). Sociological Explanation of Anomic Sexual
)Relationships in Iran. Quarterly Family research, 7, 435 – 462. (In Persian
Azad Armaki, T., & Sharifi Saee, M., & Isari, M., & Talebi, S. (2011). Characteristics of
)Premarital Sexual Patterns in Iran. Cultural Community Studies, 2, 341 – 350. (In Persian
Damari, B. (2015). Status Report and Design Interventions to Maintain and Promote
Iranian Sexual Health. Social-cultural deputy of the Ministry of the Interior. Tehran:

173 ...پاره حقيقتگویي در تحليل گفتمان

1397  بهار و تابستان،1  شماره،8 سال

Publication of Medicine and Society. (In Persian)
Dehkhoda, A. (1993). Dehkhoda dictionary. Tehran University Press and Publishing. (In
Persian)
Hamidi, N., Faraji, M. (2007). Lifestyle and Women's Coverage in Tehran. Cultural
research Quarterly, 1, 65 - 99.
Khalaj Abadi, F., & Mehryar, A. (2010). Studying the role of family in communication
with the opposite sex before marriage in female students in Tehran. Family research
Quarterly, 6 (24), 449 – 468. (In Persian)
Moein, M. (1971). Moein dictionary. Amir Kabir Publishing House. (In Persian)
Mohammadi Moghaddam, F. (2017). The love of the wives. Amin Cultural Center, General
Directorate of Islamic Propaganda of Khorasan Razavi. (In Persian)
Moradi, G. (2012). Female students use of cosmetics and ihs sociological factors affecting
it. Woman in development and summer politics, 87 – 106. (In Persian)
Motahhari, M. (2010). Sexuality in Islam and the Western world. Sadra Publications.
Noor Alizademiyangi, M. (2017). Spouses' health and sexual dysfunction: Islamic and
psychological approaches. Dar al-Hadith Qom, Publications in Hand Publishing. (In
Persian)
Ram, S., & Mehrmohammadi, M., & Sadeghzadeghamsari, A., & Talaee, E. (2017). An
explanation of the concept of piety from an anthropological perspective with a
reflection on Quranic verses and its implications for the cultivation of piety.
Research Principles of Education, 7 (1), 103 – 125. (In Persian)
Saeedy Rezvani, M. (2017). Proposed Elementary Elementary Education Curriculum
Offer. Institute of Islamic Studies in the Humanities University of Ferdowsi
University of Mashhad, (In press Report).
Sheikh Horre Ameli, M. The Hadith Collection, Vasaele Al-Shi'a. (1414 Lunar), Qom: AlAlibat. (In Persian)

