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  رانیوپرورش ادر نظام آموزش یجنس تیترب یگفتمان انتقاد لیتحل

 بر اسناد مکتوب یموجود( مبتن تی)وضع
 

 3، سوسن کشاورز 2، رمضان برخورداری 1حامد حاجی پور

 22/2/97تاریخ پذیرش:  6/3/96 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است که زبان در ارتباط با امر جنسی چگونه به کار 

یش ها در تربیت جنسی گرارود و این چگونگی چه تصویری از آن را ترسیم کرده و به کدام اصول و روشمی

های  ضرورت درک زمینه زبان در تربیت جنسی و نیز های کاربردبیشتری دارد. در این پژوهش، پیچیدگی

فرهنگی و اجتماعی در این نوع نگاه به تربیت جنسی به ویژه اثر ساختار قدرت در  این سبک از کاربرد زبان 

وضعیت موجود ناظر به متونی است که همچنان از اعتبار قانونی برخوردار بوده  و  موردنظر قرار گرفته است.

تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر رویکرد نورمن  باشند. برای دستیابی به این هدف، از روشیقابل استناد م

فرکالف بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که گفتمان حاکم بر تربیت جنسی 

بیشتر به  نسی توجههای این گفتمان در تربیت جنامید. از ویژگی« گفتمان مهار»وپرورش ایران را باید آموزش

ی است که بیش از اباشد. بازنمایی این گفتمان از واقعیت میل جنسی به گونههای سلبی تربیت جنسی میجنبه

 های میل جنسی در زندگی سعادتمندانه متربی نگاه کند به تهدیدهای غریزه جنسی توجه دارد.آنکه به فرصت

 ایجابی هایهای سلبی، روشتربیت جنسی، گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، روش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

توان از دو زاویه متفاوت ورود پیدا کرد. نخست، نگاهی تجویزی که در موضوع تربیت جنسی می

و چنین نتیجه  کندوضعیت مطلوب تربیت جنسی را با پذیرش یک نگاه فلسفی یا دینی خاص ترسیم می

است. بدین معنی تبیین  تبیینی -د که تربیت جنسی باید چنین باشد و چنان نباشد. نگاه دیگر، توصیفیگیرمی

ها فرضیشکه بتوان مبانی و پطوریوضع موجود تربیت جنسی با دیدی تحلیلی مورد توجه واقع شده است به

 شکار کرد.شود را تشخیص داد و آو گرایش اساسی آنچه در حال حاضر عمل شده و واقع می

دهد و تمام آن چیزهایی که های واقع شدن در زبان رخ میترین جلوهحال اگر بپذیریم یکی از مهم

ل کنند بنابراین بررسی نقش زبان و شکرود، صورتی از واقع شدن را تجربه میزبان در مورد آنها به کار می

 کاربرد آن در تربیت جنسی موضوعی قابل توجه خواهد شد.

پردازان انسجام منطقی الزم را یافته و طراحی شدند آنگاه تربیتی پس از اینکه در ذهن نظریه هاینظام

ند. این شوها را به خود گرفته و در قالبی زبانی بیان میها و گزارهشوند صورتی از واژهکه از ذهن خارج می

های کاربر و نیز بسترهای ایشها و گرقالب زبانی لزوماً گزارش دقیقی از واقع نبوده و متأثر از ارزش

باشد و با تغییر هر یک، بازنمایی زبان از امر واقع متفاوت خواهد شد. سیاسی کاربرد آن می -اجتماعی

نقش  1رو، هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا با متن پژوهی مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادیازاین

وع های اجتماعی سیاسی این نورد بررسی قرار دهد.کاویدن زمینهو کارکرد زبان را در ارتباط با  امر جنسی م

وپرورش ایران موضوع بعدی است که مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد زبان در تربیت جنسی آموزش

 اند از:های اصلی پژوهش عبارتبدین ترتیب، سؤال

 وپرورش ایران کدامند؟در تربیت جنسی  نظام آموزش های اساسی( دال1

ی وپرورش ایران چه کسانی و نهادهایکنندگان و مخاطبین متون تربیت جنسی در نظام آموزش( تدوین2

 هستند؟

وپرورش ایران بر اساس کدام شرایط اجتماعی و فرهنگی، های تربیت جنسی در آموزش( متون و گزاره3

 اند؟ها تولید شدهها و ایدئولوژینگرش

های متن در تربیت جنسی مورد توجه واقع شده است. اللتترین ددر بررسی متون نیز صریح 

 توان با کمترین تفسیر آنها را در ارتباط با تربیت جنسی دانست. هایی که میداللت

 

                                                 
1. Critical Discourse Analysis 
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 روش
متأخر دارد و از  1های زبانی  ویتگنشتاینتحلیل گفتمان انتقادی از نظر فلسفی ریشه در نظریه بازی

نیز تأثیر پذیرفته است. از حیث انتقادی بودن و نگاهی که به نقد  2دیدگاه زبان شناسانه ساختارگرای سوسوری

ی پردازانریزی مبانی نظری آن نادیده گرفت. یکی از نظریهرا در پایه 3توان سهم میشل فوکوقدرت دارد نمی

ن انتقادی یش گفته، یک روش مدون تحقیق ذیل عنوان تحلیل گفتماکه توانست بر بنیاد مبانی نظری و تاریخی پ

ای را است. نورمن فرکالف در تحلیل گفتمان انتقادی یک روش سه مرحله 4ارائه نماید، نورمن فرکالف

های زبان متن ژگیچنین تحلیلی باید بر وی» اند از توصیف، تفسیر و تبیین.کند. این سه مرحله عبارتپیشنهاد می

تری که آن ن(، فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن )پرکتیس گفتمانی(، و پرکتیس اجتماعی گسترده)مت

 .  (Jorgensen & Fillips, 2010, P. 123)« رخداد ارتباطی به آن تعلق دارد )پرکتیس اجتماعی( تمرکز یابد.

ه متن است. در این مرحل گر به دنبال نشان دادن اثر ایدئولوژی در ظاهردر مرحله توصیف، تحلیل

های گفتمان مدار متن )نوع انتخاب و چینش واژگان و ساختار کند با نشان دادن انتخابگر سعی میتحلیل

متن( اثر ایدئولوژی را در ظاهر متن نشان دهد. مرحله تفسیر نیز شامل دو مرحله تفسیر بافت موقعیتی و تفسیر 

ه مصرف چه دهد که چه کسانی متن را تولید کرده و متن بنشان می بافت بینامتنی است. تفسیر بافت موقعیتی

ها و کنندگان و مخاطبین متن)کنشگران گفتمانی( دارای چه ارزشرسد. اینکه تدوینکسان دیگری می

کند در این مرحله مورد ها برقرار میهایی هستند و نحوه خاص کاربرد زبان چه ارتباطی با آن ارزشآرمان

دای متون گیری آن تا چه حد صگیرد. اینکه متن از چه متون دیگری تأثیر گرفته و در شکلمی بررسی قرار

ای اجتماعی و هشود، هدف تفسیر بافت بینامتنی است. در مرحله سوم، تحلیل بر زمینهپیشین شنیده می

سیاسی،  یهای حاکم بر متن و بسترهافرهنگی حاکم بر متن متمرکز شده و به آشکار کردن فراروایت

پردازد. بدین ترتیب، مفهوم تحلیل و سطوح تحلیل در تحلیل گفتمان انتقادی اجتماعی و فرهنگی آن می

 شود.فرکالف مشخص می

 

 های تربیت جنسیها و گفتمانمروری بر گرایش

پذیر های تربیت جنسی بدون در نظر گرفتن متافیزیک امر جنسی امکانها و گفتمانبررسی گرایش

بینانه. از نگاه نیست. همواره دو نگاه فلسفی به امر جنسی وجود داشته است: فلسفه بدبینانه و فلسفه خوش

                                                 
2. Wittgenstein 

3. Saussure 
4. Faculty, M  

5. Fairclough,N 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 139 ...در یجنس تیترب یگفتمان انتقاد لیتحل                                                                1397 بهار و تابستان، 1، شماره 8سال 

نسی جزء مقدمات رابطه جدهد. اغفالگری بدبینانه، عالقه جنسی به یک فرد او را در حد یک شیء تنزل می

دهد. لذت جنسی تنها شود و فرد در یک رابطه جنسی هویت انسانی خویش را از دست میمحسوب می

گیرد. باید غریزه جنسی را به اجبار هدایت کرد. اما از ازآنجاکه مقدمه تولیدمثل است مورد توجه قرار می

عاطفی بین دو طرف شده و لذت جنسی  تر شدن پیوندبینانه رابطه جنسی موجب مستحکمنگاه خوش

موضوعیت داشته و هدف است. بنابراین، ارضای جنسی محدود به ازدواج نبوده و تولیدمثل یکی از 

ها . این دو نگاه را باید دو جانب افراط و تفریط طیفی از دیدگاه(Soble, 2009) کارکردهای میل جنسی است

شوند. نگاه بدبینانه به طور کامل به دنبال نادیده دانست که در خصوص متافیزیک امر جنسی مطرح می

گاه کند. در مقابل، نانگاشتن امر جنسی و حذف و طرد آن است و فقط از حیث تولیدمثل به آن نگاه می

ها و ارضای کامل آن داشته و اساساً لذت محور به صورت افراطی سعی در حذف محدودیتبینانه خوش

توان در این طیف تصور کرد که ای را نیز میهای میانهها دو سرحدی یک طیف هستند و حالتاست. این

 . بین طیف دارندیا گرایش بیشتر به سر بدبین طیف و یا در مقابل گرایشی به سمت سر خوش

هایی در تربیت جنسی تأکید دارد که هدف آن ایجاد ن اساس نگاه بدبینانه بر اصول و روشبر ای

بینانه اصول محدودیت در ارضای جنسی بوده )رویکرد سلبی( و در مقابل تربیت جنسی مبتنی بر نگاه خوش

های میانه اهنگ دهد که تسهیل گر ارضای جنسی باشند )رویکرد ایجابی(.هایی را مورد تأکید قرار میو روش

ا تسهیل دهند یکنند و آن را در اولویت قرار مینیز بر این اساس که بیشتر محدودیت جنسی را توصیه می

دهند، باید تحلیل شوند.  ارضای جنسی را مدنظر قرار داده و به راهکارهای مبتنی بر آن اهمیت می

ر های سلبی و ایجابی مواجه خواهیم بود. به طوها با ترکیبی از اصول و روشدیگر، در این وضعیتعبارتبه

ط جنسی شود، داشتن روابنمونه، ممکن است در نظامی از تربیت جنسی، ضمن اینکه خانواده گرایی نفی نمی

های مختلف پذیرفته شود. به طور مسلم، چنین نظامی ارضای قبل از ازدواج و حتی بعد از ازدواج با توجیه

بیند. در چنین نظامی، ها و اصول خود را پیرامون آن میرار داده و سایر ارزشجنسی را در مرکز اهمیت ق

تری است به نام شریک جنسی که لزوماً به مفهوم همسر همسر شرعی و قانونی فرد عضوی از مجموعه بزرگ

یت بتوان نظامی دیگر از ترجنس باشد. در مقابل، میشرعی و قانونی فرد نبوده و حتی الزم نیست غیر هم

جنسی را تصور نمود که خانواده گرایی در مرکز توجه آن قرار داشته و هرگونه رابطه جنسی خارج از 

جنس فرد شود و تنها به همسر شرعی و قانونی و غیر همخانواده، خواه قبل و خواه بعد از ازدواج رد می

م امر جنسی است و مثال دو بینانه بههای خوششود. واضح است که مثال اول نزدیک به فلسفهمحدود می

 های بدبین به امر جنسی دارد.گرایش آشکاری به فلسفه
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هایی تنها مختص به شکل ارضای جنسی در چارچوب خانواده یا خارج از آن نیست. نتایج چنین نگاه

 شود که متربی نسبت به میل جنسی و عواطف وهایی در تربیت جنسی میبینانه منجر به روشنگاه خوش

سات جنسی خود از اساس نگاهی مثبت داشته و آن را به عنوان فرصتی برای زندگی سعادتمندانه خود احسا

یشتر به شود که توجه مخاطب بهایی در تربیت جنسی میبشناسد. در مقابل، نگاه بدبینانه منتهی به روش

از زندگی خویش ای حیوانی های غریزه جنسی معطوف شده و آن را به عنوان جنبهتهدیدها و مخاطره

کند که باید به عنوان شری ناگزیر که بقای نسل بشر در گرو آن است، به آن تن داد. به این محسوب می

ترتیب ممکن است با دو نظام تربیت جنسی متفاوت مواجه باشیم که برحسب اتفاق، هر دو ارضای جنسی را 

. کردی سلبی و دیگری با رویکردی ایجابیکنند، اما یکی با رویای خاص از زندگی فرد محدود میبه دوره

 های گوناگون در تربیت جنسی خواهند بود.ها از متافیزیک امر جنسی، مولد گفتماناین برداشت

اس آن انتقال کار که اسمحافظه نتوان در تربیت جنسی برشمرد. گفتماچهار گرایش یا گفتمان را می

أکید مرد در رابطه جنسی ت -این گفتمان بر دوگانه زن های موجود  به متربی در تربیت جنسی است.ارزش

 دهد. برخانواده گرایی را مورد توجه قرار می داری پیش از ازدواج ودارد و زهد اخالقی و مذهبی، خویشتن

باشد، هر اساس گفتمان لیبرال که هدف آن ایجاد زمینه کافی برای بروز فردیت و عالیق شخصی متربی می

انه تواند از دوگشود، رابطه جنسی میرا محدود کند ضد تربیت مطلوب محسوب می آنچه انتخاب شخص

خطر مورد توجه است. در گفتمان مرد عبور کند، دستورات مذهبی محوریت ندارند و آمیزش امن و بی -زن

راها گجنسهای به حاشیه رانده شده مانند همانتقادی که اساس آن ایجاد عدالت و برابری است و به گروه

وان گرایی  در رابطه جنسی به عنجنسکند، امر جنسی به مثابه امری سیاسی تلقی شده و غیر همتوجه می

، شود. آخرین گفتمان مطرحزند، طرد میعدالتی و تبعیض دامن میراهی که نظام قدرت از طریق آن به بی

وجود را رفته و هنجارهای جنسی مباشد که هرگونه حقیقتی فراتر از فرهنگ را نپذیمدرن میگفتمان پست

کند. از این دیدگاه، همه الگوهای مختلف خواهانه معرفی میجنسمیراث فرهنگ مردساالرانه و ضد هم

 (Jones, 2011 )عرض بوده و هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند.رابطه جنسی هم

جنسی  مرد در رابطه -زن کار است که قائل به دوگانهبر اساس آنچه گذشت، تنها گفتمان محافظه

 کند. از سویدهد و سایر الگوهای رابطه جنسی را نفی میبوده و خانواده گرایی را مورد تأکید قرار می

 های فرد در اولویت قرار گرفته و لذت فردی در رابطه جنسیدیگر، تنها در گفتمان لیبرال است که خواسته

گیرد. های متربی مورد توجه قرار میدر راستای تأمین خواستهشود و انواع روابط جنسی حائز اهمیت ویژه می

یادی به کار بیشترین گرایش را به فلسفه بدبینانه داشته و گفتمان لیبرال نزدیکی زبنابراین، گفتمان محافظه
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مدرن را کامالً دارای رویکردی های انتقادی و پستتوان گفتمانبینانه دارد. هرچند نمیفلسفه خوش

نانه دانست اما ازآنجاکه در شکل ارتباط جنسی تنها به ارضای جنسی در چارچوب خانواده مقید بیخوش

بین طیف پذیرند، باید معطوف به سر خوشهای متفاوت مینبوده و سایر انواع رابطه جنسی را نیز با توجیه

 ت ندارند.ها مانند گفتمان لیبرال مرکزیدانست هرچند که لذت و ارضای جنسی در این گفتمان

ن پژوهش های تربیت جنسی بیان شد در ایبر اساس آنچه در تحلیل متافیزیک امر جنسی و نیز گفتمان

ته در متون کاررفهای بهبرای تحلیل متون در مرحله توصیف این پرسش موردنظر قرار گرفته است که واژه

های بر اساس نشانه بینانه؟. همچنینا خوشکننده نگاهی بدبینانه به امر جنسی هستند یموردمطالعه بیشتر ترسیم

کار تلقی به دست آمده در مرحله توصیف و تفسیر بافت بینامتنی، آیا متن را باید متمایل به گفتمان محافظه

یک از این دو دیگر، صدای کدامبیانکرد یا دارای گرایشی آشکار به گفتمان لیبرال در تربیت جنسی؟ به

 یل طنین بیشتری دارد؟ گفتمان در متن مورد تحل

 

 پیشینه پژوهش
به اینکه تاکنون پژوهشی به زبان فارسی مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی در زمینه تربیت جنسی  نظر

ی هایی که در این زمینه به زبان انگلیسیافت نشد، لذا در این پژوهش، تنها به بررسی سه نمونه از پژوهش

 شود.انجام شدند، پرداخته می

( در پژوهشی با رویکرد تحلیل گفتمان فوکویی، به این پرسش پرداخته است که 2012) 1مورفی

چگونه برنامه درسی تربیت جنسی جاری در مدارس انگلستان، انتظارات جوانان از تجارب جنسی را شکل 

واده و قی خاندهد. به عقیده او این برنامه که مبتنی بر هنجارهای دگرجنس خواهی است و بر مبانی اخالمی

ه های جوانان در ارتباط با جنسیتشان را در نظر نگرفته و بکند، گستره وسیعی از خواستهازدواج تأکید می

 آمیز است. علت شهوت زدا بودن محتوایش مخاطره

در پژوهش دیگری در آفریقای جنوبی، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی به 

داخت که با وجود نرخ رو به رشد جرائم جنسی، دالیل سکوت معلمان در اجرای برنامه بررسی این مسئله پر

های پژوهش سه عامل اساسی را در زمینه آموزش جنسی چیست؟ یافته« راهنمای زندگی»درسی مصوب 

نسی های جشناسایی کرد: نخست، تجربه کم، سن کم و جنسیت معلم در مواردی مانع مطرح کردن آموزش

. دوم، عقاید و تابوهای فرهنگی معلمان خود به عنوان یک مانع برای آموزش جنسی شده است و شده است

                                                 
1. Murphy   
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های رسمی انعکاسی نداشته بنابراین در اجرای کنند فرهنگشان در آموزشسوم اینکه، معلمان احساس می

 .(Tshelane, 2014 ) کنندآن مقاومت می

حلیل گفتمان انتقادی به بررسی این موضوع پژوهش دیگری در انگلستان با استفاده از روش ت

پرداخت که نویسندگان متون درسی مربوط به تربیت جنسی از چه راهبردهایی جهت مشروعیت بخشی به 

اند پنج کنند؟ او با بررسی برخی متونی که در این زمینه نوشته شدهتربیت جنسی در این متون استفاده می

سازی اند از: موقعیت ویژه، طبیعی سازی، تسهیل کردن، ضرورت، زمینهداند که عبارتراهبرد را اساسی می

های روش تحلیل گفتمان . مروری بر این مطالعات نیز حاکی از ظرفیت,Oakley) (2013 1و تفسیر مجدد

دهند که چگونه ها نشان میباشد. این پژوهشهای تربیتی به ویژه موضوع تربیت جنسی میانتقادی در پژوهش

 برد. های ضمنی عمل تربیتی پیهای زیرین و ارزشتوان به الیهفاده از تحلیل گفتمان انتقادی میبا است

 

 بندی آنهامروری بر متون تحلیل شده و طبقه

ختلف وپرورش ایران، کلیه اسناد و متون مبرای دستیابی به متون مرتبط با تربیت جنسی در آموزش

ها، دفاتر وزارتی، ادارات کل و وپرورش مانند معاونتآموزشهای مختلف وزارت به ویژه در حوزه

تواند به نوعی در محدوده رسد تربیت جنسی میوپرورش که به نظر میهای تابعه وزارت آموزشسازمان

وظایف آنها بگنجد مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی اولیه نشان داد هرچند هیچ متن مشخص و معین 

هایی را ها و نشانهوپرورش ایران وجود ندارد، اما در اسناد گوناگون سرنخسی در آموزشمرتبط با تربیت جن

لی وپرورش در وضعیت فعتوان یافت که آشکارکننده نگاه حاکم بر تربیت جنسی در نهاد آموزشمی

نگاه حاکم بر  وها ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی سعی شد تا ارزشرو، با تحلیل این نشانهباشد. ازاینمی

( نشان داده شده است. این 1وپرورش ترسیم شود. متون مورد بررسی در جدول )تربیت جنسی در آموزش

ن بندی شدند: دسته اول اسنادی هستند که توسط باالتریمتون از حیث میزان اعتبارشان در سه دسته تقسیم

شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای گذار در ساختار حاکمیتی جمهوری اسالمی مانند نهادهای سیاست

جمهور یا وزیر وپرورش مصوب شدند و دارای ابالغیه یا تأییدی از جانب رئیسعالی آموزش

باشند و مخاطبان آنها شامل کل نظام تعلیم و تربیت است. اسناد مبانی نظری تحول وپرورش میآموزش

راهنمای  های تحصیلی و نیزهای دورهمربوط به هدف بنیادین، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی و اسناد

 شود.گیرند. اعتبار این اسناد درجه یک محسوب میبرنامه درسی تعلیمات دینی در این دسته قرار می

                                                 
1. Rcontextualization 
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ی ابالغ اند و داراگذار قرار نگرفتهگروه دوم اسنادی هستند که مورد تصویب نهادهای عالی سیاست

باشند. اما بر اساس یکی از اسناد گروه اول وپرورش نمیور یا وزیر آموزشجمهای هم از جانب رئیسویژه

های زندگی و آشنایی با خدمات مشاوره در تولید شدند مانند راهنمای تدریس آداب و مهارت

باشند. در گروه سوم اسنادی وجود دارند مانند اسناد وپرورش. این اسناد دارای اعتبار درجه دو میآموزش

های اسناد قبلی را ندارند و از نظر گستره مخاطبین نیز یا بدنی و سالمت که ویژگیونت تربیتحوزه معا

آموزان یا محدود به گروه خاصی از مجریان در ارتباط با آن سند یا به محدود به گروه خاصی از دانش

 سه، برخوردارند.ترین درجه اعتبار، درجه باشند. این اسناد از پایینصورت کلی اولیاء و مربیان می
 

 فهرست اسناد موردمطالعه در این پژوهش :1 جدول

درجه  مخاطبین کنندگانتدوین نام سند ردیف

 اعتبار

مبانی تحول بنیادین در نظام  1

تعلیم و تربیت رسمی و 

عمومی جمهوری اسالمی 

 ایران

شورای عالی انقالب فرهنگی، 

 وپرورششورای عالی آموزش

 برنامهگذاران و تمام سیاست

ریزان وزارت 

 وپرورشآموزش

1 

2 
سند تحول بنیادین 

 وپرورشآموزش

شورای عالی انقالب فرهنگی، 

 وپرورششورای عالی آموزش

گذاران و برنامه تمام سیاست

ریزان وزارت 

 وپرورشآموزش

1 

3 

 برنامه درسی ملی

ریزی سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی، شورای عالی 

 وپرورشآموزش

تمام برنامه ریزان و مؤلفین  

کتب درسی، معلمان در کلیه 

 سطوح

1 

 وپرورشآموزش هایهدف 4

 ابتدایی،راهنمایی، مقاطع در

 دبستانیپیش و متوسطه

 وپرورششورای عالی آموزش
گذاران و برنامه ریزان سیاست

 وپرورشوزارت آموزش

1 

5 
راهنمای برنامه درسی تعلیم 

 و تربیت اسالمی و دینی
 وپرورششورای عالی آموزش

 تمام و درسی کتب مؤلفین

 تیتربی و آموزشی ریزان برنامه

 وپرورشآموزش وزارت

1 

معرفی برنامه آداب و  6

های زندگی)سبک مهارت

ب ریزی و تألیف کتدفتر برنامه

 درسی

های مدرس درس تفکر معلم

 و سبک زندگی

2 
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زندگی( در دوره اول 

 متوسطه

7 
اجرایی ارتقاء دستورالعمل 

 سالمت نوجوانی

دفتر سالمت و تندرستی 

بدنی و سالمت معاونت تربیت

 وپرورشآموزش

آموزان کارکنان و دانش

روزی های شبانهدبیرستان

 دوره متوسطه دوم

3 

8 

 طرح مدارس مروج سالمت

دفتر سالمت و تندرستی 

بدنی و سالمت معاونت تربیت

وپرورش، دفتر سالمت آموزش

جمعیت، خانواده و مدارس 

 وزارت بهداشت 

آموزان و کارکنان، دانش

اولیاء و مربیان مدارس مجری 

 طرح

3 

9 

راهنمای خود مراقبتی برای 

زندگی عاری از اچ آی وی 

 و ایدز

دفتر سالمت و تندرستی 

بدنی و سالمت تربیتمعاونت 

وپرورش، دفتر سالمت آموزش

جمعیت، خانواده و مدارس 

 وزارت بهداشت

 آموزان دوره متوسطهدانش

3 

کتابچه آشنایی با خدمات  10

راهنمایی و مشاوره در 

 وپرورشآموزش

اداره کل امور تربیتی و مشاوره 

 وپرورشوزارت آموزش

متصدیان امر مشاوره در 

مشاوران وپرورش و آموزش

 مدارس

2 

 

 1از جدول شماره  3و  2، 1تحلیل گفتمان انتقادی اسناد ردیف 

 «رسی ملیبرنامه د»باشند. به این معنی که این سه سند ، از یک نوع پیوستگی منطقی برخوردار می
نگاشته شده است.  «مبانی نظری تحول بنیادین»بوده و سند تحول نیز بر اساس « سند تحول بنیادین»مبتنی بر 

 کنار هم و به صورت یک بسته تحلیل کرد.  بنابراین، باید آنها را در

مبانی »در بین اسناد فرادستی تنها سندی که به تربیت جنسی به طور واضح اشاره کرده است، سند 
 ستا ذیل قلمرو ساحت تربیت زیستی و بدنی معرفی شده «تربیت جنسی»باشد که می «نظری تحول بنیادین

The Theoretical Basics of Fundamental Evolution in the Formal Education System of the 

Islamic Republic of Iran, 2011, P. 305) اما ازآنجاکه در متون و منابع علمی مربوط به تربیت جنسی از .

ه سند به امیال و غرایز اشار آید، تمام مواردی کهدهی میل یا غریزه جنسی صحبت به میان میهدایت و جهت

نی به های تربیت زیستی و بدهایی عام برای تربیت جنسی دانست. به ویژه در هدفدارد را باید دارای داللت

 «گویی مسئوالنه به نیازهای جسمی و روانی خویش از طریق تعدیل غرایز و تمایالت و عواطف طبیعیپاسخ»
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(The Theoretical Basics of Fundamental Evolution in the Formal Education System of the 

Islamic Republic of Iran, 2011, P. 156) های ساحت اشاره شده است. همچنین، در توضیح هدف

 The Theoretical )باشند،اعتقادی، عبادی و اخالقی که دارای محوریت و اولویت نسبت به سایر شئون می

Basics of Fundamental Evolution in the Formal Education System of the Islamic Republic of 

Iran,2011,P. 122,123)  داریمهار غرایز طبیعی، تعدیل عواطف و تمایالت، تقویت اراده و خویشتن»نیز بر» 
(The Theoretical Basics of Fundamental Evolution in the Formal Education System of the 

Islamic Republic of Iran, 2011, P. 154) .تأکید شده است 

ط توان آنها را با تربیت جنسی مرتبهایی که میتنها گزاره «وپرورشسند تحول بنیادین آموزش»در 

توان باشد. عالوه بر آن تنها مورد دیگری که میهایی مانند حیا، عفاف و حجاب میدانست، اشاره به موضوع

جه سند به مقوله ترین توباشد. صریحمرتبط دانست، توجه به بلوغ و اقتضائات آن میآن را به تربیت جنسی 

م، های کالن فصل پنجهای فصل دوم، بند یکم از هدفتوان در بند نهم از بیانیه ارزشعفاف و حجاب را می

 2-14اراز هدف عملیاتی یکم فصل هفتم، راهکار سوم از هدف عملیاتی دوم فصل هفتم، راهک 1-2راهکار

از هدف عملیاتی شانزدهم  3-16و 2-16از هدف عملیاتی چهاردهم فصل هفتم مشاهده نمود. در بندهای 

فصل هفتم به رعایت و توجه به اقتضائات دوران بلوغ اشاره شده و از آن حیث که بلوغ جنسی از ابعاد مهم 

برنامه » همین نگاه دوباره در سند د.هایی برای تربیت جنسی نیز داشته باشتواند داللتدوران بلوغ است می
های سند تحول  تکرار شده است. در بخش دوم سند با عنوان به عنوان یکی از زیر نظام «درسی ملی

و فصل هفتم ذیل  (National Curricullum, 2013, P. 8)در توصیف صفات نسل ایده آل« اندازچشم»

شود. در دامنی  و حیا اشاره میبه پاک  (National Curricullum, 2013, P. 18)« های پایهشایستگی»عنوان 

آخرین مورد  در« بدنیسالمت و تربیت»قسمت پنجم از بخش هشتم سند و در توضیح قلمرو حوزه یادگیری 

 شود.دیده می« بهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی»

هایی که بار ارزشی و مفهومی مشخصی یعنی واژه -های گفتمان مدار متندر مرحله توصیف، نشانه

، نشان از «مبانی نظری تحول بنیادین»در سند « تربیت جنسی»مورد توجه است. استفاده از اصطالح  -دارند

تعدیل » از  عبارتاستفاده . وپرورش داردپذیرفته شدن اهمیت هدایت بعد جنسی متربیان در سطح آموزش

ی دهد که میل یا غریزه جنسهای ساحت زیستی و بدنی نشان میدر هدف« غرایز و تمایالت و عواطف طبیعی

وجه به ت کدام مورد تأیید نبوده و تعدیل موردنظر است. اما باهایی افراطی و تفریطی دارد که هیچحالت

هار غرایز م»ی تربیت و اینکه در این ساحت به هاحاکمیت ساحت اعتقادی، عبادی، اخالقی بر سایر ساحت

اشاره شده است، دامنه تعدیل محدودتر « داریطبیعی، تعدیل عواطف و تمایالت، تقویت اراده و خویشتن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1397 بهار و تابستان، 1، شماره 8سال                                      فردوسی مشهددانشگاه نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   146

داری نشان گیرد. همچنین، تأکید سند بر تقویت اراده و خویشتنشده و مهار در مواردی جای آن را می

ویت نیست. بنابراین، سه راهبرد در برابر سه موضوع  پیشنهاد شده است دهد تعدیل از جنس مهار و تقمی

مهار، تعدیل و تقویت در برابر غرایز، عواطف و تمایالت؛ و اراده. آنچه مسلم است غرایز، عواطف و 

 بایددیگر، در معنی تعدیل و مهار، مفهومی از تقویت نبیانتمایالت از جنس اراده نیستند که تقویت شوند. به

 دهد تعدیل بیانگر مفهوم موردنظر نویسندگان از راهبردوجود داشته باشد. ضمن اینکه، اشاره به مهار نشان می

ار نزد شود؛ یعنی گرایش به سمت مهتر میاصلی در برابر غرایز نبوده و با اشاره به مهار، مفهوم تعدیل روشن

 شود.نویسندگان بیشتر استنباط می

توان دریافت که این واژه معموالً در مواقعی در فارسی می« مهار»ردهای واژه با نگاهی به برخی کارب

ه مواج« مهار حریق»و « مهار سیالب»، «مهار تورم»، «مهار بیماری»ای منفی مانند رود که با پدیدهبه کار می

ی  قابلیت ی چیزاست. اصوالً وقت« طغیان»را توصیف کند، « مهار»تواند وضعیت مقابل ای که میباشیم. واژه

رو، در بازنمایی نهایی نویسندگان از غرایز، امیال و عواطف آن بود. ازاین« مهار»دارد باید به فکر « طغیان»

ن، شوند، ویژگی طغیان کنندگی آنها بیشتر مورد توجه بوده است. بنابرایانسانی که بعد جنسی را نیز شامل می

عدی نیز شود. این گرایش در اسناد بجنسی بیشتر استنباط میدر این قسمت گرایش به دیدن تهدیدهای میل 

توان آن را در راستای تربیت جنسی دانست، شود، چنانکه، در آن اسناد تنها نشانه واضحی که میدیده می

های آشکاری در محدود کردن ارضای باشند که داللتهایی به موضوع حیا، عفاف و حجاب میاشاره

محرمات  ترک»در بیشتر روایات، عفت، به معنای »ای دارد اما . عفت معانی گستردهروندجنسی به شمار می

. همراهی عفاف (Faqihi, 2013, P 208)« دامن باشد.گویند که پاکآمده است و به کسی عفیف می« جنسی

دف د که هدهکند. مطهری با اشاره به فلسفه حجاب نشان میو حجاب نیز داللت جنسی عفاف را بیشتر می

شه تری ریتر و اساسیحجاب در اسالم از یک مسئله کلی»اساسی در حجاب معطوف به امر جنسی است. 

های جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به خواهد انواع لذتگیرد و آن این است که اسالم میمی

دیگر، پیام بیان. به(Motahhari, 2006, P. 76)« محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد.

و هدف اساسی حجاب ایجاد قالبی خاص برای ارضای جنسی است. به این ترتیب باید گفت گرانیگاه 

مفهومی حیا، عفاف و حجاب، منحرف نشدن میل جنسی از مسیر صحیح بوده و بر این اساس باید آنها را 

موارد مختلف نشان از نوعی گرایش و ها در راهبردهایی سلبی در تربیت جنسی دانست. تکرار این واژه

اولویت بخشیدن به راهکارهای سلبی در تربیت جنسی دارد. بدین ترتیب، شاهد عبارت بندی افراطی در متن 

 دهندهنشان دهپدی این. هستیم« بندی عبارت در معناهم تقریباً کلمات از زیادی شمار نامعمول کاربرد»به معنی 
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 انگیز واقعیت های فساددیگر، جنبهبیان. به(Fairclough, 2000, P. 176)است  تواقعی از ایجنبه به شیفتگی

تطابق « حولمبانی نظری ت» در سند « مهار غرایز»میل جنسی بیشتر مورد توجه متن بوده که با نگاه مبتنی بر 

« وران بلوغروحی دتوجه به اقتضائات و شرایط »های ایجابی تنها به عبارت کلی دارد. از سوی دیگر، در جنبه

در سند برنامه درسی ملی اشاره شده است. واضح است « بهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی»در سند تحول و 

که این عبارت بسیار کلی بوده و مرتبط کردن آنها با تربیت جنسی وابسته به تفسیر مجریان خواهد بود. 

 گویی هستیم.و مبهمهای ایجابی شاهد عدم صراحت بنابراین، در پرداخت به جنبه

این است   «مبانی نظری تحول»سند رسد هدف اساسی تدوین از نظر تفسیر بافت موقعیتی، به نظر می

بر  های مدرنیته غربی و مبتنیها و آرمانکه برای نظام تربیت رسمی و عمومی مبنایی نظری به دور از ارزش

 The Theoretical Basics of Fundamental Evolution in the)های اسالمی و انقالبی فراهم شود ارزش

Formal Education System of the Islamic Republic of Iran, 2011, PP. 14, 15)  که بر اساس آن

ی ایجاد نمود ایران -وپرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیبتوان تحولی بنیادی در آموزش

(Document of Fundamental Evolution in Education, 2011)اندرکاران تولید این اسناد یعنی . دست

وپرورش هر دو از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسالمی شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش

 ها وجمهور ریاست هر دوی آنها را بر عهده دارد. بنابراین، در راستای حاکمیت ارزشایران بوده و رئیس

ها ینیگزکنند. در متن این سند، زبان به نحوی به کار رفته و واژهانهای جمهوری اسالمی فعالیت میآرم

ربی و طلبانه در مقابل فرهنگ غاند که گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان بومی و استقاللطوری انجام شده

ری ها و چهارچوب جمهوارزشرو، نگاه متن به تربیت جنسی متأثر از وابسته به غرب تقویت شود. ازاین

 باشد.اسالمی ایران می

دهد که هر چه اسناد از حالت نظری خارج شده و به سطح توجه به بافت بینامتنی اسناد نیز نشان می

های نهای لیبرال فاصله گرفته و به گفتماشوند، گفتمان حاکم بر متون از گفتمانعملیاتی نزدیک می

که یک سند کامالً  «مبانی نظری تحول»هد این ادعا آن است که در سند شود. شاکار نزدیک میمحافظه

گیرد و باشد، تربیت جنسی ذیل ساحت تربیت زیستی و بدنی به طور آشکار مورد تأکید قرار مینظری می

نوع پرداختن به آن نشان از تقویت مفاهیمی چون سالمت جنسی، بهداشت باروری و بهداشت جنسی دوران 

و  «سند تحول بنیادین»هرچند که راهبرد اساسی آن مهار غریزه جنسی است، اما این نگاه در  بلوغ دارد.

اند، تنها به راهبردهای محدودکننده وپرورش نزدیکهای عملیاتی آموزشکه به حوزه« برنامه درسی ملی»
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ارای سطح تون دشود. بدین ترتیب، مجموعه این مارضای جنسی با تأکید بر حیا، عفاف و حجاب منحصر می

 جنسی دارند. گرا در تربیتکار اخالقهای محافظهپایینی از بینامتنیت بوده و گرایش آشکاری به گفتمان

ها و ایدئولوژی حاکم بر این متون در مرحله تبیین، توجه به این نکته راهگشا برای تحلیل فراروایت

ادف است با روی کار آمدن دولتی که شعار تدوین شدند که مص 91الی  86های است که این اسناد طی سال

که این طوریهای دهه اول انقالب اسالمی است. بهخواهی و بازگشت به شعارها و ارزشاصلی آن عدالت

ل های دهه اوها ]ارزشهایی را به منظور ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی مبتنی بر آن ارزشطرح»دولت 

  (Sajjadi, 2015, P. 827). «انقالب اسالمی[ پیشنهاد داد.

عهده داشته  اندرکار تولید این اسناد، مقام ریاست را برجمهور در هر دو نهاد دستازآنجاکه رئیس

خواهی در آن دوران بوده و سعی رسد این اسناد متأثر از شعارها و آرمانهای جنبش عدالتاست، به نظر می

 حفظ کند.دارد تا فاصله خود را با متون رقیب غربی 

مان ها در گفتتوجه ویژه این اسناد به موضوع عفاف و حجاب با در نظر گرفتن جایگاه این ارزش

جمهوری اسالمی ایران، فهم ایدئولوژی حاکم بر این اسناد را تسهیل خواهد کرد. کشف حجاب رضاخانی 

آغازگر  ،(Abrahamian, 1982)شود ه.ش که قسمتی از پروژه غربی سازی ایران محسوب می 1314در 

طرح  این اب روحانیون به رهبری تبدیل حجاب از حکمی صرفاً فقهی به موضوعی سیاسی است. مبارزه مردم

(Salah, 2009) نمود تبدیل مذهبی نیروهای و گراغرب نیروهای کانون کشمکش را به حجاب موضوع. 

 ا واسالمی احی نمادهای پس از پیروزی انقالب اسالمی و پیروزی نیروهای مذهبی کوشش شد تا  

قوانین متعددی  .شودمی احیا جدید دوره در که است نمادهایی از یکی حجاب. غربی امحاء شوند نمادهای

 .Kaviyani, 1997, P)قانون مجازات اسالمی 638که در رابطه با حجاب تصویب شدند از تبصره ذیل ماده 

شورای فرهنگ عمومی  427فرهنگی و جلسه  شورای عالی انقالب 566و  413تا مصوبات جلسات  (153

 همه نشان از اهتمام ویژه جمهوری اسالمی به مقوله حجاب دارد. 

 ن بهآ پایبندی سنجش برای معیاری و اسالمی جمهوری ویژه نشان به انقالب اسالمی از پس حجاب

 راهبردهای سلبی درکه از -شد. تبدیل شدن عفاف و حجاب تبدیل انقالبی –اسالمی هایارزش و هاآرمان

هایی ایدئولوژیک و در پیوند با ساخت نظام قدرت در ایران پس از به ارزش -رودتربیت جنسی به شمار می

گیری گفتمان مهار محور این متون در تربیت جنسی سیاسی شکل -انقالب اسالمی از بسترهای اجتماعی

 است.
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 1از جدول شماره  5و  4های تحلیل گفتمان انتقادی اسناد ردیف
های هدف»های مربوط به وپرورش، مصوبههای شورای عالی آموزشدر مجموعه مصوبه

و  راهنمای برنامه درسی تعلیم»و  «دبستانیوپرورش در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیشآموزش
های مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در مجموعه هدف «صیلی مختلفتربیت اسالمی و دینی در مقاطع تح

تواند برای تربیت جنسی داللت داشته باشد، به طور عمده حول محور حیا، عفاف وپرورش آنچه میآموزش

سو و توجه به سالمتی و بهداشت از سوی دیگر بوده و پوشش و آراستگی اسالمی و محرم و نامحرم از یک

 . (Set Approvals of Higher Council of Education,vol 2, 2011)است 

و  ضمن تأکید بر مفاهیم حیا، عفاف« راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت اسالمی و دینی»در سند 

نیز پرداخته « غریزه جنسی، ازدواج و خانواده»و « بلوغ و احکام خاص آن»هایی مانند حجاب، به موضوع

 Set Approvals of Higher Council of)تری برای تربیت جنسی دارندی جزئیهاشده است که داللت

Education,vol 2, 2011)  .های گفتمان مدار آن، تأکید سند بر مفاهیم از نظر توصیف ظاهر متن و نشانه

محرم و نامحرم، حیا و عفاف، پوشش و وضع ظاهری و آراستگی اسالمی و منطبق بر موازین دینی همه یک 

نقطه اشتراک مهم دارند و آن تأکیدی است که این مفاهیم بر راهبرد پیشگیری و مهار دارند. مفاهیم محرم 

های دو جنس زن و مرد تأکید دارد و با پذیرش آن روابط هایی در روابط و معاشرتو نامحرم بر محدودیت

تر حیا و عفاف نیز پیش شود. نگاه سلبی حاکم برجنسی زن و مرد به صورت مشخص و معینی محدود می

 توضیح داده شد.

ها نوع نگاه به بلوغ بیشتر بیانگر تمایل تولیدکنندگان متن به محور قرار دادن احکام در این گزاره

تواند باشد؛ زیرا نویسندگان در مقام بیان بلوغ دارد، البته این توجه به احکام بلوغ دور از انتظار هم نمی

 حاکی از آن« احکام خاص بلوغ»باشند. عالوه براین، عبارت ت اسالمی میهای درس تعلیم و تربیهدف

اند که دهنده احکام جنسی دوره بلوغ باشد پرهیز نمودهاست که نویسندگان از به کار بردن عبارتی که نشان

ه یزهای جنسی است. تنها در مواردی به لفظ غرخود بیانگر تمایل به کمرنگ کردن توجه مستقیم به مقوله

جنسی اشاره شده است که نخست به نقش آن در تکامل و انحطاط فرد اشاره شده )حیطه شناختی( سپس 

گرایش به هدایت صحیح غریزه جنسی )حیطه عاطفی( و سرانجام به حفظ کرامت و منزلت انسانی با دوری 

ی آن در رفتار، لی نهایهای یادگیری و تجاز گناه اشاره شده است )حیطه رفتاری(. با توجه به پیوستگی حیطه

 رسد دغدغه نویسندگان سند این بوده که فرد دچار گناه در زمینه جنسی نشود. چنین به نظر می

نشان دیگری است بر وجود نگاه بدبینانه به واقعیت میل جنسی انسان. « غریزه جنسی»کاربرد اصطالح 

به  بیشتر در مورد حیوانات [غریزه» ]د: نویسمی ضمن توضیح در مورد فطرت به غریزه اشاره کرده و مطهری
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و اصوالً برخالف  (Motahhari, 1991, P. 31) «رود.شود و کمتر در مورد انسان به کار میکار برده می

« غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حیوان است.»فطرت که اشاره به مسائل انسانی محض دارد 

(Motahhari, 1991, P. 34) ،ها و به جنبه حیوانی زندگی انسان در مقابل گرایش« ه جنسیغریز». بنابراین

تمایالت عالی انسانی اشاره دارد. این امر حاوی پیامی مبنی بر دور بودن حقیقت این میل از فضایل و 

 باشد. های انسانی میارزش

نظر  زنشان از آن دارد که ا« غریزه جنسی»تأکید بر ازدواج و تشکیل خانواده پس از پرداختن به 

تولیدکنندگان سند، میل جنسی نباید سرکوب شود و کارکرد اساسی آن ازدواج و تشکیل خانواده است. 

است که اگر در  ایرو، باید گفت بازنمایی نهایی بعد جنسی انسان در نظر تولیدکنندگان سند به گونهازاین

خانواده مفهومی ندارد. از حیث خدمت تشکیل خانواده قرار نگیرد، ضد ارزش بوده و به صورت مستقل از 

ای که بر تعدیل جنسی داللت دارد، همین اشاره به ازدواج و تشکیل خانواده ترین نشانهشناسی، اساسینشانه

ی های میل جنسی برای زندگی سعادتمندانه متربی تلقاست که باید آن را نگاهی در راستای توجه به فرصت

 نمود.

وپرورش وجه به این نکته که این اسناد مصوبه شورای عالی آموزشاز نظر تفسیر بافت موقعیتی، ت

های حاکم بر جمهوری اسالمی هستند، حاکی از آن است که هدف از تدوین این اسناد جدای از هدف

ها و اندرکاران تولید این اسناد در چهارچوب ارزشوپرورش جمهوری اسالمی نبوده و دستآموزش

کنند. ضمن اینکه مخاطبین این اسناد یعنی برنامه ریزان و کت میآرمانهای جمهوری اسالمی حر

أثر وپرورش بوده و متوپرورش و مؤلفین کتب درسی نیز همگی زیرمجموعه آموزشگذاران آموزشسیاست

ها و باشند. بنابراین، زبان نیز مطابق نظم گفتمانی متأثر از آن ارزشها و ایدئولوژی حاکم بر آن میاز ارزش

های دینی و اخالقی در تربیت ای از ارزشها به کار رفته است. ازآنجاکه در هر دو متن بر مجموعهنآرما

 های جنسی در کنار ازدواج و خانواده تبیینجنسی تأکید شده و دستورات و احکام دینی مربوط به موضوع

های فتمانایشی اساسی به گاند، بنابراین باید گفت اسناد از بینامتنیت پایینی برخوردار بوده و گرشده

 مدرن دارند.های لیبرال یا انتقادی و پستداری با گفتمانکار در تربیت جنسی داشته و فاصله معنیمحافظه

تر پیرامون تأثیرپذیری متن از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری در مرحله تبیین، عالوه بر آنچه پیش

های ، پرداختن به احکام فقهی مربوط به موضوعهای حیا، عفاف و حجاب گفته شداسالمی در موضوع

 بیانگر است که سند متأثر از دیدگاه فقاهتی حاکم بر نظام سیاسی« احکام  خاص دوران بلوغ»جنسی با عنوان 

جمهوری اسالمی است. در خدمت ازدواج دیدن میل جنسی و خانواده گرایی آن نیز نشان دیگری است از 
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گرایی جمهوری اسالمی که در مقدمه و اصل دهم قانون اساسی خود را نشان  تأثیرپذیری سند از  خانواده

 . (The Set of Basic and Civil Rules,1991, PP. 15, 16)داده است 

 

 (2)اسناد درجه1جدول شماره 10و 6تحلیل گفتمان انتقادی اسناد ردیف 
از فصل  «ه اول متوسطههای زندگی )سبک زندگی( در دورمعرفی برنامه آداب و مهارت»در سند 

 پایه هفتم، مفهوم سبک زندگی بر اساس« تفکر و سبک زندگی»اول بخش دوم کتاب راهنمای تدریس 

شش وظیفه اصلی انسان طرح شده است که آخرین مورد آن وظیفه مهرورزی و تولید نسل است. در این 

در مورد درخت سبک زندگی، بین رفتار جنسی و رفتار  1های آلفرد آدلرقسمت، متن متأثر از اندیشه

رین آورد که برای انجام آن نیاز به بیشتبه میان می« وظیفه جنسی»مهرورزانه ارتباط برقرار کرده و سخن از 

 . (Thinking and Life Style, 2013) صمیمیت و همکاری بین دو جنس وجود دارد

های سبک زندگی، مفاهیمی مانند حیا، سی آداب و مهارتها و رویکردهای برنامه دردر توضیح هدف

اند. عالوه براین، از لزوم برخورد عاقالنه با پدیده بلوغ، شناخت فرایند عفاف و پوشش مورد تأکید قرار گرفته

 .(Thinking and Life Style, 2013 )های بهداشتی در این دوره نیز سخن به میان آمده استآن و مراقبت

های انجام شده در توضیح ابعاد نظری سبک زندگی نشان از به گزینیتوصیف، واژهدر مرحله 

د عادت ، تحوالت جنسی مانن«وظیفه جنسی»رسمیت شناختن میل جنسی و ابعاد مختلف آن دارد. تأکید بر 

ها و فرویکرد هستند. اما در بیان هد این هایی ازماهیانه و محتلم شدن، رفتار جنسی و مهرورزی همه نشانه

رویکردها که حالت تجویزی دارند، به موضوع حیا، عفاف و حجاب و پوشش توجه شده و در مواردی که 

موقعیتی  شود. تفسیر بافتهای جنسی آن مشاهده میکند، عدم صراحت در پرداختن به جنبهبه بلوغ اشاره می

های ی زندگی ریشه در آموزههاسند نیز حاکی از آن است که با توجه به اینکه برنامه آموزش مهارت

دارد، اما متن بر حفظ هویت اسالمی ایرانی و «3سازمان بهداشت جهانی»و  2«صندوق کودکان ملل متحد»

های خاص جمهوری اسالمی تأکید بسیاری دارد دوری از فرهنگ غالب غربی با تمرکز بر ارزش

(Thinking and Life Style, 2013) ها و نگاه خاص جمهوری اسالمی ارزش و زبان همچنان در جهت تثبیت

 های جنسی به کار رفته است.در موضوع

                                                 
1. Adler.  
2. United Nations Children's Fund (UNICEF) 

3. World Health Organization (WHO) 
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رال او شود؛ زیرا هم از افکار آلفرد آدلر و گرایش لیبسطح نسبتاً باالیی از بینامتنیت در سند دیده می

دارد.  دهای اسالمی تأکیهای جنسی در بعد نظری تأثیر پذیرفته و هم در ابعاد تجویزی بر آموزهبه موضوع

شود. البته این کار و لیبرال تربیت جنسی مشاهده میهای محافظهبنابراین، کشمکشی بین گرایش به گفتمان

به  های جمهوری اسالمی و نگاه ویژه آنبینامتنیت خود ناشی از تأثیرپذیری سند در سطح فرامتنی از ارزش

های زندگی از اساس موضوعی غربی و باشد. عالوه براین، آموزش آداب و مهارتهای جنسی میمقوله

ت متن شود و صراحتلقی می« سازمان بهداشت جهانی»و « صندوق کودکان ملل متحد»هایتوصیه مبتنی بر

 در حوزه نظری نیز ناشی از همین تأثیرپذیری است.

آشنایی با خدمات راهنمایی و مشاوره در »دومین سند در مجموعه اسناد درجه دو، کتابچه 
ر وپرورش و برمبنای راهکااست که توسط اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش «وپرورشآموزش

وپرورش، به منظور اجرایی کردن آن سند تحول بنیادین، با موضوع راهنمایی و مشاوره در آموزش 4-21

و تنها در  نشده استهای مرتبط با تربیت جنسی در متن سند اشاره مستقیمی به موضوع تدوین شده است.

آموزان به ویژه در دوره بلوغ و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره بر ضرورت توجه به نیازهای سنی دانش

ه تواند داللتی عام برای تربیت جنسی در دورهای بلوغ و اقتضائات آن تأکید شده است. این امر میویژگی

این درحالی است که در .  (An Introduction to Consultation Service, 2015 )بلوغ محسوب شود

اید در این خصوص که چگونه ب« دستورالعمل صندوق ارتباط با مشاور»این کتابچه با عنوان  2پیوست شماره 

بندی کنند و به مقامات مافوق گزارش های مطرح شده در صندوق ارتباط با مشاور را دستهمشاوران موضوع

های جنسی آشکار شده است. در این دستورالعمل توصیه شده است چنانچه دهند، نگاه خاص سند به موضوع

بود، مشاوران به لحاظ حساسیت موضوع با رعایت « جنسی -اخالقی»آموزان حاوی مسائلهای دانشنامه

ای هساز اسالم  و شیوهرازداری کامل به مطالعه در آیات و روایات در مورد جایگاه توبه در مکتب انسان

 .(An Introduction to Consultation Service,2015,P.53) ردازندمشورت بپ

مینه بلوغ رسانی در زهای ایجابی تربیت جنسی مانند اطالعشود سند در زمینه جنبهچنانکه مالحظه می

رده آموزان سکوت کهای میل جنسی برای دانشجنسی، بهداشت و سالمت جنسی، معرفی جایگاه و فرصت

یی در توجه به بلوغ از این موضوع عبور کرده است. این تمایل به سکوت و سخن نگفتن در گوو تنها با کلی

های جنسی در صندوق ارتباط با مشاور راهکارهایی فراهم شده حالی است که برای بیان احتمالی موضوع

شود. یمهای مرتبط با تربیت جنسی در فضای علنی و رسمی فرصتی ایجاد ناست. اما در بیان صریح موضوع

های رود، نسبت به جنبههای جنسی طفره میهای ایجابی موضوعلذا، متن ضمن اینکه از طرح صریح جنبه
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از  دیگر، بیشعبارتانحرافی آنکه ممکن است در صندوق ارتباط با مشاور مطرح شود، موضع دارد. به

 ها به تهدیدها توجه شده است.پیشگیری به درمان و بیش از فرصت

ای که سخن از امر جنسی است، نشان از پیوندی دارد که متن بین امر در زمینه« توبه»ن مطرح شد

برقرار کرده و شاهد دیگری است از بازنمایی منفی امر جنسی در متن. این بازنمایی منفی « گناه»جنسی و 

 An)دهد یهای اخالقی را با انحراف جنسی معادل قرار مشود که متن ناهنجاریوقتی بیشتر تقویت می

Introduction to Consultation Service, 2015, P. 55) که گویی انحراف جنسی منجر به از بین چنانآن

شود. در تحلیل بافت موقعیتی توجه به این نکته الزم است که این سند با هدف رفتن تمام اخالق می

حور دهنده نگاه مهار مابراین، انعکاسسازی راهکارهای سند تحول در حوزه مشاوره نوشته شده است. بنپیاده

باشد و زبان نیز در خدمت همان نگاه به کار رفته است. بدین ترتیب، متن گرایش سند تحول در امر جنسی می

کار در تربیت جنسی دارد و از بینامتنیت پایینی برخوردار است. عالوه براین، های محافظهزیادی به گفتمان

ها تشود متأثر از همان فراروایاز اسناد منتج از سند تحول بنیادین محسوب می چون این سند به عنوان یکی

 هایی است که سند تحول بنیادین بر مبنای آنها نگاشته شده است.و ایدئولوژی

 

 (3)اسناد درجه1از جدول شماره  9و  8،7تحلیل گفتمان انتقادی اسناد ردیف 

بهداشت بلوغ، باروری و پیشگیری  1«دوره نوجوانی ارتقای سالمت»در دستورالعمل اجرایی برنامه 

شود با وجود  اند. با بررسی این طرح مشاهده میهای طرح ذکر شدههای خاص این دوران از هدفاز بیماری

رود به مسائل ویژه سالمت یا بهداشت جنسی های آن، انتظار میاشاره به سالمت باروری و بلوغ در هدف

ه های گوناگون که در بخشناملی است که در جداول مربوط به غربالگری بیماریپرداخته شود، این درحا

و در  های جنسی اشاره نشده استیک از اختالالت دستگاه تولیدمثلی یا اندامپیوست آن وجود دارد، به هیچ

 صشود. نکته دیگر اینکه این طرح یک طرح آزمایشی و فقط خامتن نوعی سکوت در این موارد مشاهده می

ه هایی دارد. از جمله اینکروزی است. البته مطرح شدن موضوع سالمت باروری خود نیز داللتمدارس شبانه

پوشی کرد. ضمن اینکه عدم اشاره مستقیم توان از آن چشمموضوع سالمت جنسی موضوعی مهم بوده و نمی

رباره ایلی در متن به سکوت ددهنده وجود تمبه بحث سالمت جنسی و استفاده از واژه بهداشت باروری نشان

 مسائل جنسی است.

                                                 
به  8/9/93و در تاریخ  183423این دستورالعمل توسط معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش به شماره  .1

 ادارات کل آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور ابالغ شده است.
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های بهداشتی نوجوانان به ویژه مجریان در بحث از اولویت «مدارس مروج سالمت»در کتابچه 

 Health)های آمیزشی های ناخواسته، پیشگیری از ایدز و بیماریهای جنسی مانند حاملگیموضوع

Promoting School(for Executor), 2012, PP. 21, 22) آموزان با نحوه تغییرات و نیز آشنایی دانش

 Health)جسمی در دوران بلوغ و چگونگی حفاظت از خود در برابر تهدیدات مواد مخدر و ایدز 

Promoting School (for Executor), 2012, P. 74) شود هایی از متن تأکید میاشاره شده است. در قسمت

ایش به جنس علت گر های تولیدمثلی خود  و نیزبلوغ جنسی و تواناییکه نوجوان باید با تغییرات بدنی و 

 مخالف آشنا شود. 

ی های جنسها به موضوعترین اشارهویژه اولیا و مربیان، صریح«مدارس مروج سالمت»در کتابچه 

ل صهای تناسلی مردان و زنان پرداخته شده است. در فشود. در فصل اول به تشریح کامل انداممشاهده می

 بیماری ایدز محور توجه واقع شده« هاها و بیماریهای رفتاری، آسیبپیشگیری از ناهنجاری»سوم با عنوان 

یمن ا ای که در پیشگیری از بیماری ایدز اشاره شده است، پرهیز از تماس جنسی غیرترین نکتهاست. اساسی

و یا  که از وضعیت ابتالی او به ایدز تماس جنسی بدون استفاده از کاندوم با شریک جنسی»با این عیارت 

 Health Promoting School(for Parents and)باشدمی« های آمیزشی اطالعی نداریم.سایر بیماری

Teachers),2012,P.73) که  شودبیان می« تربیت دینی و جنسی». در فصل ششم این کتابچه با عنوان

عمل  نوجوانان و جوانان به دلیل احساس توانایی برای»یرا های دوره بلوغ بیشتر ریشه جنسی دارند، زآشفتگی

های جنسی،کنجکاوی در مورد مسائل جنسی، تالش برای تعیین نقش جنسی و ترس جنسی، تشدید انگیزه

 Health Promoting School (for) «شدید از نتایج فعالیت جنسی نسبت به امور جنسی حساس هستند.

Parents and Teachers), 2012, P. 113)باشد، های جنسی می. این حساسیت که همراه با ترشح هورمون

اشد، آن مقدور نب« تشفی»موجب تشدید تمایالت جنسی نوجوان شده که اگر راهی شرعی و قانونی برای 

.  (Health Promoting School (for Parents and Teachers), 2012)ممکن است به انحراف منجر شود

های جنسی، بحث سالمت و محور اساسی متون مدارس مروج سالمت در موضوع شود کهمالحظه می

به  «تماس جنسی غیرایمن»شود. استفاده از عبارت های اخالقی فروگذارده میبهداشت جنسی است و جنبه

 های این فروگذاری است. عالوه بر این، اشارهاز نشانه« تماس جنسی غیرشرعی یا غیرقانونی»جای استفاده از 

جسمی دوره بلوغ و تأکید بر اینکه باید زمینه الزم برای آشنایی نوجوان با این  -صریح به تحوالت جنسی

ایجابی تربیت  هایای از به رسمیت شناخته شدن جنبه جنسی متربی و توجه به جنبهتحوالت فراهم شود، نشانه

وان از واژه ن از بعد جنسی نوجباشد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که در سخن گفتجنسی می
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ی به میل جنس« تشفی»میل جنسی به جای غریزه جنسی استفاده شده و به جای مهار غریزه جنسی از واژه 

تر معنای آرام کردن آن استفاده شده است. استفاده از میل در برابر غریزه و تشفی به جای مهار، صورتی انسانی

های میل در اولویت قرار داده است. بنابراین، در این دو سند فرصت به امر جنسی بخشیده و ارضای جنسی را

 های انحرافی آن مورد توجه قرار گرفته است. جنسی بیش از تهدیدها و زمینه

با توجه به بافت موقعیتی سند که در آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش داشته و 

تمان اند، غلبه گفوپرورش نقش نداشتهو شورای عالی آموزشنهادهایی مانند شورای عالی انقالب فرهنگی 

بهداشت و سالمت جنسی در مقابل گفتمان مهار مبتنی بر حیا و عفاف قابل درک است. توجه صرف به 

دارانه نهای اخالقی و خویشتهای آناتومیک و بهداشتی تربیت جنسی و کمرنگ بودن توجه به جنبهجنبه

ه به همین کار را به حاشیه راندهای محافظههای لیبرال را تقویت کرده و گفتمانآن، گرایش سند به گفتمان

دلیل، سند از بینامتنیت پایینی برخوردار است. این بینامتنیت متأثر از تأثیرپذیری سند از استانداردهای سازمان 

ت های سازمان بهداشرنامهها و بباشد؛ زیرا به اذعان مقدمه سند، این طرح ریشه در توصیهبهداشت جهانی می

جهانی دارد و این امر موجب شده تا سند از ایدئولوژی حاکم بر ساختار جمهوری اسالمی در مسائل جنسی 

 کمتر تأثیر پذیرد. 

است که  «راهنمای خود مراقبتی برای زندگی عاری از اچ.آی .وی و ایدز»آخرین سند، بروشور  

تند، بازنمایی کامالً منفی از میل جنسی دارد. این ادعا مبتنی بر آموزان مدارس هسمخاطبان اصلی آن دانش

 The )«چیزی به نام رابطه جنسی ایمن وجود ندارد.»هایی است که در سند وجود دارد از جمله اینکه نشانه

Pamphlet of Self-Care Guide for Free Life of H.I.V/AIDS, P. 3) های پیشگیری از و نیز در روش

ترین راه آلودگی به این عفونت، ارتباط جنسی است. بنابراین مهم» شود کهبیماری ایدز تأکید می

 The Pamphlet of Self-Care Guide for Free )«داری و پرهیز از روابط جنسی ضروری است.خویشتن

Life of H.I.V/AIDS, P. 4)  ه کند. چنانکبدون هیچ وصف مشخصی نفی میکه آشکارا رابطه جنسی را

شود، اساساً متن منکر وجود رابطه جنسی ایمن شده و خواستار پرهیز از هرگونه روابط جنسی مالحظه می

توانست خواستار پرهیز از روابط جنسی غیرشرعی یا خارج از محدوده خانواده که میشده است. درصورتی

رابطه جنسی منجر به تقویت بازنمایی منفی از رابطه جنسی در ذهن شود. همراهی بیماری کشنده ایدز با 

دهند، آموزان مدارس تشکیل میشود. با توجه به بستر موقعیتی این متن که مخاطبان آن را دانشمخاطب می

وجه هیچهآموزان بای است تا شرایطی فراهم شود که دانشنقش زبان در بازنمایی منفی میل جنسی به گونه

بین وابط جنسی گرایشی نداشته باشند. این بازنمایی کامالً  منفی سبب شده تا متن از گفتمان لیبرال خوشبه ر
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ح پایینی کار بدبین به میل جنسی نزدیک شود و شاهد سطهای محافظهبه میل جنسی فاصله بگیرد و به گفتمان

 از بینامتنیت باشیم.

ارس هستند، در تهیه آن اقتضائات خاص مدارس آموزان مدازآنجاکه مخاطب اصلی این متن دانش

وپرورش که تأکیدی پررنگ بر حیا و عفاف و حجاب دارد و رعایت شده و به تبعیت از نگاه کالن آموزش

 پردازد، ترجیح داده شده که از اساس هرگونه رابطه جنسی نفی شود.های جنسی نمیبه صراحت به موضوع

 

 نتیجه 

دهد وپرورش ایران در وضعیت موجود نشان مییت جنسی در نظام آموزشتحلیل گفتمان انتقادی ترب

که دو دال در این گفتمان قابل توجه هستند: دال مهار غریزه جنسی و دال سالمتی و بهداشت جنسی. متونی 

 که بر مهار تأکید دارند از متون درجه یک و دو هستند؛ یعنی از اعتبار باالتری برخوردارند و تولیدکنندگان

های  خاص انقالبی ها و ارزشسازی آرمانآن از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسالمی بوده و به دنبال پیاده

ذاران، گباشند. ضمن اینکه دامنه مخاطبین این اسناد نیز حوزه وسیعی شامل تمام سیاستو اسالمی می

ی که دال بهداشت و سالمت که متونگیرد.  درحالیآموزان را در برمیوپرورش و دانشکارکنان آموزش

جنسی دارند، از اعتبار درجه سه برخوردارند و از نهادهای خاص حاکمیتی فاصله آشکاری  دارند. 

های عمومی ها و آرمانهای خاص جمهوری اسالمی نبوده و وظایف و هدفدیگر، به دنبال ارزشبیانبه

ها را ی هم باشند، همین وظایف و هدفدارند. چنانکه اگر در هر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسالم

مت های مبتنی بر بهداشت و سالکنند. مخاطبین این اسناد نیز قلمرو محدودی داشته و حتی طرحدنبال می

وپرورش هایی آزمایشی و پایلوت هستند. بنابراین، دال اساسی در تربیت جنسی نظام آموزشجنسی طرح

نکه متونی نامید. نکته دیگر ای« گفتمان مهار»و گفتمان حاکم را باید  دانست« مهار غریزه جنسی»ایران را باید 

های های جمهوری اسالمی بوده و به گفتمانکه دال آنها مهار غریزه جنسی است، متأثر از ایدئولوژی و ارزش

کار در تربیت جنسی نزدیک هستند و در مقابل متونی که دال آنها بهداشت و سالمت جنسی است، محافظه

جنسی  های لیبرال در تربیتاند و به گفتمانها و استانداردهای سازمان بهداشت جهانییشتر متأثر از ارزشب

 گرایش دارند.

 های گفتمان مهار را چنین برشمرد:توان برخی ویژگیبر پایه نتایج این پژوهش می

و  زندگی اخالقیای حیوانی فروکاسته شده و تهدیدی علیه امر جنسی از میلی انسانی به غریزه (1

 فضیلت مندانه انسان است. بنابراین، پیشگیری از گناه جنسی گرایش غالب است.
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د دارد. پوشی و سکوت وجوهای جنسی باید در فضایی غیررسمی بیان شوند و تمایل به پردهموضوع (2

 های جنسی آشکار هستند. این سکوت درآموز، اولیا و مربیان مخاطب مستقیم پیامبیش از دانش

آموز با انحراف جنسی مواجه شود. پس نگاه بیش از آنکه مبتنی صورتی خواهد شکست که دانش

 بر پیشگیری باشد به درمان متمرکز است.

این گفتمان در پی سرکوب غریزه جنسی نبوده بلکه ازدواج و تشکیل خانواده مورد تشویق و توجه  (3

 شود.است و کارکرد اساسی امر جنسی تشکیل خانواده محسوب می

این گفتمان متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی بوده و در چارچوب  (4

 ها و آرمانهای جمهوری اسالمی باید فهم شود.ارزش

د معانی توانهای جنسی میهای کاربرد زبان در مقولهدهد که چگونه پیچیدگیاین پژوهش نشان می

گذاران گاه به طور آگاهانه مورد اهتمام و توجه سیاستنماید که شاید هیچ و مفاهیمی بسازد و گرایشی ایجاد

ها بیش از وپرورش نبوده است. در اینجا ذکر این نکته مفید است که گفتمانو برنامه ریزان تربیتی آموزش

 وزشمآنکه مبتنی بر فلسفه باشند مبتنی بر ایدئولوژی هستند و هدف این پژوهش نقد فلسفه تربیت جنسی آ

و پرورش در وضعیت موجود نیست بلکه تحلیل گفتمان حاکم بر آن است. درواقع ممکن است آنچه به واقع 

بر تفکر یک فرد یا یک نهاد حاکم است، در زبان وی جلوه نکند و زبان به دلیل مالحظات خاص سیاسی و 

ل گفتمان، د نباشد. از منظر تحلیاجتماعی طوری به کار رود که نمایانگر فلسفه و تفکر واقعی آن فرد یا نها

هایی که به طور منطقی از افکار ما نشأت نگرفته باشند. باید بین زبان از جنس کنش است و چه بسا کنش

فلسفه حاکم بر تربیت جنسی با گفتمان تربیت جنسی تفاوت قائل شد ممکن است فلسفه ما در تربیت جنسی 

ر از گرایش بیشتری به نفی و مهار داشته باشد؛ زیرا زبان همواره متأثبریم تعدیل باشد اما زبانی که به کار می

 موقعیتی است.  اقتضائات

که طوریتواند شاهدی بر این ادعا باشد. بهمی «سند تحول بنیادین»با « مبانی نظری تحول»مقایسه سند 

ربیت جنسی تواند نشانگر رویکردی ایجابی به تبا وجود اشاره مستقیم به تربیت جنسی در مبانی نظری که می

شود، تنها بر عفاف و حجاب و حیا به عنوان باشد، اما در سند تحول بنیادین که به عرصه عمل نزدیک می

 طورکلی، این پژوهش نشان داد که چگونه کاربرد زبانبه .شودربیت جنسی اشاره میراهبردهایی سلبی در ت

فرهنگی ویژه جمهوری اسالمی ایران منجر  -های زبانی متأثر از بافت سیاسیدر اشکال خاص آن و در بازی

ر سند ب به ایجاد گفتمانی شد که با وجود گرایش به تعدیل میل جنسی در ساحت تربیت زیستی و بدنی مبتنی

بی شود، تأکید بر راهبردهای سلمبانی نظری تحول، آنچه در مجموع از سایر متون شنیده شده و برداشت می
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ر به گذاران و برنامه ریزان تربیتی بیشتدهد سیاستباشد که نشان میمبتنی بر عفاف و حجاب و حیا می

یجابی آن. عفاف، حیا و حجاب از های مثبت و اهای تهدیدآمیز میل جنسی توجه دارند تا جنبهجنبه

یست؛ زیرا پذیر نهای اصیل اسالمی هستند که تربیت جنسی صحیح بدون در نظر گرفتن آنها امکانارزش

ها در رسد توجه صرف به این ارزشها باشد. اما به نظر میتواند خالی از نبایدها و سلبهیچ نظام تربیتی نمی

  کافی نیست. تربیت جنسی ضمن اینکه الزم است اما
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