
اشاره
كساني كه انســان را »موجود ناشناخته« معرفي كرده اند به بیراهه نرفته اند؛ و 
اين علي رغم تتبعات فراوان علمي در حوزه  هاي روان شناختي، جامعه شناختي، 

زبان شناختي و ساير ابعاد وجودي  اوست. 
 اين ناشناختگي در برخي اليه هاي پنهان و آشكار وجودي انسان، هنگامي 
راز آلودتر مي شود كه در فضاي مه آلودي از باورهاي فرهنگي بومي، برداشت هاي 
خاص از مفاهیم حیا و حرمت، ايجاد حساســیت هاي ويژه و تابو، بســتر هاي 
خرافه گرايي و .. در هم تنیده مي شود. در ابعاد تربیت انسان، از نگاه صاحب نظران، 
حوزة »تربیت جنسي در ايران« داراي وضعیت پیچیده و غامض است. پرداختن 
به آن به داليل تاريخي، اجتماعي، فقهي، و ... شكل گیري اين وضعیت، بحث هاي 
بسیار و میزگردهاي تخصصي متعددي را مي طلبد؛ كه به ويژه، با توجه به چالش ها 
و شــرايط نسبتًا بحراني جامعه و نسل امروز، بسیار حیاتي است. »مجله رشد 
معلم« در اين دوره،گام هاي نخستین را برخواهد داشت و تالش مي كند برخي از 

زواياي تاريك روشن اين مسئله را به كندوكاو بنشیند. 
در اين گفت و گو، به مسئلة »چیستي رفتارشناسي جنسي« پرداخته شده 
اســت كه ديباچه اي خواهد بود براي طرح ساير مسائل كاربردي در حوزة 

تربیت جنسي در آينده.

حجت االسالم و المسلمین دكتر مهدي عباسي در سال 1356 متولد شد. تحصیالت حوزوي را در مقاطع: سطح یك، 
سطح دو، سطح سه و خارج فقه و اصول سپري كرده است.

تحصیالت دانشگاهي او نیز در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري است. او كارشناس روانشناسي، كارشناس 
ارشد روانشناسي بالیني و دكتري روانشناسي از موسسة آموزشي پژوهشي امام خمیني )ره( مي باشد.
داراي شش جلد كتاب، هشت مقاله و سه طرح پژوهشي در حوزه هاي تخصصي و حرفه اي است. 

وي در حال حاضر، عضو هیئت علمي پژوهشــكدة اخالق و روانشناسي اسالمي پژوهشگاه قرآن و حدیث، عضو هیئت 
مدیره انجمن روانشناسي اسالمي، مدیر مركز مشاوره و راهنمایي موسسة آموزشي پژوهشي امام خمیني )ره( و ... مي باشد.
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گفتوگو

رفتار شناسي جنسي و مسئوليت امروز ما
پاي صحبت حجت االسالم دكتر مهدي عباسي

 اگر اجازه بدهید با مفهوم رفتارشناسي 
آغاز كنیم.

دربارة چیستي رفتارشناسي جنسي اول 
باید میل جنسي را معرفي كنیم تا بتوانیم 
رفتار جنسي را معرفي كنیم. میل  جنسي، 
یا به تعبیر دقیق تر انگیزش جنسي، وابسته 
به چند عامل است: اول عامل آموخته شده 
یا تجربة هیجان جنسي در گذشته است؛ 
یعني زمان هایي كه فردي حالتي خوشایند 
و لذت بخش را در یك رفتار جنسي تجربه 
كرده اســت. عامل دوم نگرش نسبت به 
ابعاد مختلف رفتار و میل جنسي است، كه 
با سبك و میزان لذت جویي افراد ارتباط 

دارد؛ عامل ســوم نیاز جنســي است كه 
بیشتر تحت تأثیر تغییر و تحوالت هورموني 
و ابعاد جســماني میل جنسي است؛ و از 
همه مهم تر عامل چهارم انگیزه هاي بیروني 
اســت و با محرك هاي جنسي در محیط 
و در ذهن فرد در ارتباط اســت. از این  رو 
هنگامي كه رفتاري جنسي انجام مي شود 
این عوامل در شكل گیري آن دخالت دارند. 
اما سؤال شما دربارة مفهوم رفتار جنسي 
اســت. هنگامي كه فرآیند میل جنسي 
كامل مي شــود انتظار مي رود كه در پي 
آن رفتار جنســي بروز كند. اما، بروز این 
رفتار همواره ساده نیست؛ بلكه تحت تأثیر 

شخصیت،  جنســیت،  همچون  عواملي 
تربیــت، فرهنگ، عقیــده، و به طور كلي 
موقعیت، قرار مي گیرد و ویژگي هایي پیدا 
مي كند كه رفتارهاي جنســي را، در افراد 
متفاوت، متمایز مي كنــد. به عنوان مثال 
تحریك جنسي در زن و مرد ممكن است 
از مســیري واحد انجام شود اما مي بینیم 
كه شكل و هیئت رفتار جنسي در این دو 
جنس متفاوت اســت و یا در یك جنس 
مانند مردان، از دو فرد كه تحت تأثیر یك 
منبع تحریك كننده قــرار دارند دو رفتار 
جنسي متفاوت دیده مي شود. این موارد 
نشان مي دهد كه از میل جنسي تا رفتار 
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جنســي عوامل پیچیده و متعددي تأثیر 
دارند كه گاه شناخت همة آن ها به راحتي 
ممكن نیســت به نظر مي رسد، زماني كه 
صحبت از رفتارشناســي جنسي مي كنیم 
باید این عوامل را بررسي كنیم. به عبارت 
دیگر رفتارشناسي جنسي به بررسي رفتار 
جنســي در دو ُبعد انگیزش یا تولید میل 
جنسي و ُبعد ویژگي ها و شرایط بروز رفتار 

جنسي قابل اطالق است. 
 نگاه قرآن كريم و منابع اسالمي در اين 

باره چیست؟ 
از دیدگاه قرآن كریم و منابع اســالمي، 
مسیر طبیعي براي تحقق هدف مهم تولید 
نسل و بهره مندي از احساس شعف و لذت  
زناشویي، از ســوي خالق، دستگاه جنسي 
است، بنابراین چگونه ممكن است لوازم آن از 
قبیل میل جنسي و پاسخ گویي به تمایالت 
جنســي مورد توجه قرار نگرفته باشــد؟ 
قرآن بهره مندي جنســي زن و شوهر را در 
چارچوب ازدواج به شكلي كه البته موجب 
اذیــت دیگري و كار حرام نباشــد توصیه 
مي كند. مفاد آیة 223 ســورة بقره خطاب 
به زن و شوهرها این است كه »هر زمان كه 
دوســت دارید مي توانید بچه دار شوید. این 
مســیر تقوا و مسیر امیدواري براي مالقات 
پروردگار است« اساساً تمتع جنسي و آرامش 
تن و روان نزد خالق مردود نیســت، بلكه 
مورد توصیه است. از امام صادق علیه السالم 
روایت شــده كه هیچ لذتي براي مردم در 
دنیا و آخرت بیشتر از لذت جنسي نیست 
)اصول كافــي، ج 5، ص 321( و این معناي 
همان ســخن خداوند است كه »محبت به 
امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت 
از جملــه طال و نقره و اســب هاي ممتاز و 
چهارپایــان و زراعت، در نظــر مردم جلوه 
داده شــده است. این سرمایه زندگي مادي 
است و ]البته[ سرانجام بهتر نزد خداست« 
)آل عمــران، 14(. البته، تمام این موارد در 
چارچــوب ازدواج قــرار دارد و خارج از آن 
ممنوع شمرده شده، به دالیلي كه در منابع 
اسالمي ذكر شده، و در اینجا مجال بحث از 
آن نیست. در برخي روایات به زن و شوهران 
توصیه هایي شده است به این منظور كه میل 
جنسي شان نسبت به یكدیگر ضعیف نشود 
و رفتارهاي جنسي در شكل بهینه و كارآمد 
آن انجام شود به گونه اي كه عالقة همسران 
به یكدیگر را بیشتر كند. بنابراین، در دیدگاه 
برآمده از منابع اسالمي، رفتار جنسي چه در 
سطح میل و چه در سطح بروز آن، به اشكال 

مختلف و البته قاعده مند، قابل قبول و حتي 
مورد توصیه است. 

 چه كســاني بايد با اين موضوع آشنا 
باشند؟ میزان آشــنايي هر يك از عوامل 

مؤثر در تربیت چقدر است؟ 
به طور كلي همة افراد باید با رفتارشناسي 
جنسي آشنا باشند اما در چارچوب مناسب 
با ســن، موقعیت و نقش خودشان. اینكه 
مي گوییم »همه«، یعني حتي كودكي كه 
مي تواند رفتار جنسي یا لوازم آن را بفهمد 
نیز باید آشنا باشد. اما همان گونه كه مطرح 
شــده میزان و چارچوب شناخت هر كس 
متناسب با سن و موقعیت زندگي و نقش 
او فرق مي كند. به عنوان مثال، چارچوب و 
میزان آشنایي هر یك از گروه هاي كودكان 
زیــر 6 ســال و 6 تا 11 ســاله را به گونة 
جداگانه در حد تربیت جنســي مي دانیم 
كه این دو چارچوب تعریف خاص خودش 
را دارد؛ چارچوبي كه میزان آشنایي آن ها 
را با موضوعات و مســائل جنســي تعیین 
مي كنــد. از این رو گفتن هــر موضوع یا 
مسئلة جنســي، حتي اگر مثاًل كودكي 9 
ساله به آن مبتالست یا با آن مواجه شده، 
به صالح نیست، بلكه در دوره هاي تربیت 
جنسي این موضوعات و مسائل بیشتر باید 
مدنظر مربیان و والدین قرار داشته باشد تا 
در ساختار تربیتي مورد استفاده قرار بگیرد. 
براي مثال، نوجوانان 16 سال به باال نسبت 
به مطالبي باید آشنا باشند كه نوجوانان زیر 
این سن الزم نیست آشنا باشند و چه بسا 

گاهي مضر باشد. 
این موارد بر اســاس روان شناسي رفتار 
جنسي با نگرش به منابع اسالمي منطقي 
دارد كه در جاي خودش قابل بحث اســت 
اما الزم است در این جا بدان تذكر داده شود. 
 به عنوان مثال دربارة »حرمت تن« يا 
»حیا« چه كساني مسئولیت آموزش دارند؟ 

والدين؟ معلمان؟ و ... 
باید گفــت موضوعاتي مانند حرمت تن 
یا حیا در دوره هاي مختلف رشــد كودك 
و حتي بزرگ ساالن به شكل هاي مختلف 
قابل طرح اســت كه متولیان امر از والدین 
و مربیان گرفته تا دولت مردان در ســطح 
برنامه ریــزي كالن و طراحــي ســاختار 
اجتماعي مسئولیت دارند. والدین وظایف 
خاص خــود را دارند. كه با وظایف معلمان 
در مدرسه ممكن است متفاوت باشد. یك 
خانم معلم در مدرســه مطالبي را مي تواند 
به دختران آمــوزش دهد كه مادران آن ها 

نمي توانند یا بلد نیستند. برعكس هم، در 
مدارس مطالبي نباید آموزش داده شــود 
و در خانه آموزش داده شــود. چون اگر در 
مدرسه گفته شــود اثر مخرب دارد اما اگر 
همان مطلب را پدر خانواده، در ارتباط پدر - 
فرزندي و با پیگیري و كنترل آموزش دهد 
راه براي كنجكاوي هاي لذت جویانه بسته 
مي شــود. این ها از جمله مواردي است كه 
نیاز به كار كارشناســي و تعیین حد و مرز 
دارد. در این مجال فرصت نیست كه ما به 

جزئیات آن بپردازیم. 
 اگر با نگاه ســالمت انسان ها از منظر 
قرآن به اين موضوع نگاه كنیم، براي ارتقاي 

آگاهي به چه نكاتي بايد پرداخته شود؟ 
از دیدگاه قرآن و منابع اسالمي سالمت 
جنسي بشــر داراي اهدافي است كه خوِد 
دانستن آن براي افراد ایجاد بینش مي كند. 
ایــن بینش درمان كننده اســت و در حل 
مشكالت جنســي به ویژه خویشتنداري 
جنسي مؤثر است. به عنوان یكي از نكاتي 
كه در ارتقاي آگاهي افراد تأثیر دارد اجازه 

دهید این اهداف را بررسي كنیم: 
 تداوم و سالمت نســل از جمله 
مهم ترین اهداف اسالم در راستاي سالمت 
جنسي اســت. بي بندوباري جنسي براي 
نهــاد ازدواج و اهداف عالي آن از دو جهت 
تهدید محسوب مي شود: اول، اینكه ازدیاد 
نســل انســان را تهدید مي كند؛ از این  رو 
امیرالمؤمنیــن علي علیه الســالم فرمود: 
خداوند به جهت حفظ نســل بشر لواط را 
حرام كرد. دوم، اینكه بي بندوباري جنسي 
ســالمت و پیوستگي نسل بشر را به خطر 
مي اندازد؛ به همین دلیل فرمود: خداوند به 
جهت محافظت از اصل و نسب مردم زنا را 
حرام كرد )شریف رضي، 1414، ص 512(.
 دور ماندن از آســیب و فســاد: 
لذت جویي جنســي در فضاي آزادي هاي 
غیرمنطقي قابل پذیرش نیســت و توسط 
احــكام روابط زن و مرد كنترل مي شــود. 
این احكام بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم 
شده است. دربارة رفتار جنسي از حضرت 
علي بن موســی الرضا علیه السالم در پاسخ 
به ســؤاالتي از سوي محمد بن سنان نقل 
شــده كه خداوند متعال زنا را حرام كرد، 
زیرا منشأ فسادهایي مي شود از جمله: قتل 
نفس، نامشخص شدن اصل و نسب افراد، 
ترك تربیت كودكان، از بین رفتن میراث و 
اموري شبیه به این ها )صدوق، 1413، ج3، 

ص 565(.
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 داشتن اطالعات كافي: براي اینكه 
پاسخ مؤثري به محیط زندگي و محرك ها 
بدهیم باید اطالعات كافي داشــته باشیم 
و آن هــا را پردازش كنیــم. در صورتي كه 
اطالعــات داده شــده به فــرد مربوط به 
رویداد هاي محیطي باشد، آموزش نامیده 
مي شود. وقتي فرد اطالعاتي پیدا مي كند كه 
به اعمال و تجربه هاي خودش مربوط است 
بازخورد نامیده مي شود. در هر فرآیندي تنها 
با آموزش نمي توان به هدف كامل رســید. 
سیستم بازخورد نشان مي دهد كه ارتقاي 
آگاهي افراد چه قدر بوده و چه قدر در تنظیم 

رفتار جنسي )مثاًل( تأثیر داشته است. 
 نظام ســنجش و ارزيابــي: ما با 
خودارزیابي، دیدگاه مان را دربارة خودمان، 
زماني كه مشــكالتمان حل شده در برابر 
زماني كه مشــكالتمان باقي مانده است، 
مقایسه مي كنیم. از خودمان مي پرسیم كدام 
دیدگاه با ارزش هاي اصلي مان همســویي 
بیشتري دارد. زیان هاي تغییر نكردن و فواید 

تغییر كردن را بررسي مي كنیم. 
- اینكه من هنوز نشــانه هاي مشكل را 
نتوانسته ام كاهش دهم، چه چیزي را در من 
نشــان مي دهد؟ چه چیزي را در زندگي ام 

نشان مي دهد؟ 
- اگر بتوانم این نشانه ها را كاهش دهم، 
چه تأثیري در روحیة من خواهد گذاشت؟ و 

از جمله این سؤاالت
 قصد عمل: از دیدگاه منابع اســالمي 
نیت تعیین كنندة عمل محسوب مي شود. 
به نظر مي رسد جهت گیري عمل در مسیر 
نیت و هدف دو اثر متفاوت دارد: شكل اول، 
مربوط بــه جنبة غیرمادي و معنوي عمل 
است كه با پاداش، كیفر یا فقدان پاداش و 
كیفر عمل ارتباط دارد. شكل دوم، مربوط 
به جنبة روان شــناختي اثر نیت در عمل 
اســت به گونه اي كه رفتار فرد تحت تأثیر 
نیت شخصي وي تنظیم مي شود. در ارتقاي 
آگاهي افراد حتمًا قصد و نیت صحیح باید 
مد نظر قرار گیرد. قباًل گفتم كه چرا برخي 
مطالب در مسائل جنسي باید توسط پدر 
براي نوجوان مطرح شــود، و نه در محیط 
آموزشــي، چون فضاي آموزش نسبت به 
افزایش آگاهي در مســائل جنسي، قصد 
نوجوان را تحت تأثیر قرار مي دهد و مسیر 
را به كنجــكاوي یا لذت جویــي انحرافي 
مي كشاند. این معناي تأثیر قصد عمل در 
ارتقاي آگاهي است. غربي ها كودكان خود 
را در حوزه مسائل جنسي آموزش مي دهند 

نه براي خویشــتنداري و عفاف بلكه براي 
مصونیــت از بیماري هاي مقاربتي. نتیجه 
را مقایســه كنید ببینیــد در این آموزش 
چه اتفاق خواهد افتاد. پس قصد عمل در 

رویكرد آموزش تأثیر دارد. 
براي   روش ها و شــیوه هاي آشنايي 

سنین مختلف چگونه است؟ 
براي اینكه از روش ها و شیوه هاي آشنایي 
براي ســنین مختلف صحبت كنیم الزم 
است چند عامل مؤثر در آموزش در كنار هم 
قرار گیرند تا مدل آموزشي را نشان دهند. 
در گام اول الزم است این مدل را بشناسیم. 
عامل اول، توجه به ســطح تحول یا رشد 
مخاطب است. دوره تحولي یا رشدي افراد 
چگونگي آموزش و محتوا را تعیین مي كند. 
از این رو، در كالن طرح پروتكل هاي تنظیم 
رفتار جنســي كه در گروه روان شناســي 
اسالمي پژوهشــگاه قرآن و حدیث قم در 
حال پیگیري اســت، بسته هاي آموزشي- 
مداخلــه اي براي ســنین مختلف به طور 
متمایز طراحي مي شود. ما براي پنج گروه 
در حال طراحي بسته هاي آموزشي- درماني 
هستیم: گروه اول: كودكان مخاطب تربیت 
جنسي )قبل از 11-12 سالگي( گروه دوم: 
نوجوانان در معرض آسیب  انحراف جنسي 
در دوره بلوغ )12 تا 16 سالگي( گروه سوم: 
افراد در انتظار ازدواج )17 ســالگي تا زمان 
ازدواج( گروه چهارم: مبتالیان به اختالالت و 
انحرافات جنسي و گروه پنجم: همسران در 

معرض تهدید به خیانت زناشویي. 
دورة ســني كودكــي از زمــان تولد و 
 چه بســا قبل از تولد شــروع مي شود و تا
11-12 ســالگي ادامــه مي یابــد. بنابر 
ویژگي هاي روان شــناختي، در این دوره از 
زندگي تربیت جنســي از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت،  زیرا با وجود اینكه در این 
سنین كودكان به بلوغ نرسیده اند اما پایه هاي 
زیستي و رواني بلوغ در آن ها شكل مي گیرد. 
تربیت جنســي نیز همگام با شكل  گیري 
پایه هاي روان- بدني تأثیر مي گذارد. از این 
رو، چه بســیار اختالالت روان شناختي، از 
جمله اختالالت جنسي، كه باید ریشة آن ها 
را در دوران كودكي پیگیري كرد. امروز در 
علم روان شناســي تقریباً به اثبات رسیده 
كه تعدادي از اختالالت جنسي همسران 
ناشــي از آســیب هاي رواني بــوده كه در 
دوران كودكي به فرد وارد شده است. سوء 
اســتفاده هاي جنسي یا دیدن صحنه هاي 

جنسي از جملة این آسیب هاست. 

دورة  كودكي را، بر اســاس روان شناسي 
رشد و تحول كودك، به سه مرحله تقسیم 
مي كنند. مرحلة قبل از 2 سالگي كه احتمااًل 
تربیت جنسي كودك شامل مراقبت هایي 
است كه از سوي والدین در رفتار خودشان 
باید صورت بگیرد. این اقدامات در مرحلة 
دوم، یعنــي 2 تا 6 ســالگي، تداوم خواهد 
داشت و به عالوه آموزش هایي نیز در حوزة 
مسائل جنسي در ســطحي رقیق اضافه 
مي شــود. اما در مرحلة ســوم، یعني 7 تا 
12 سالگي، اگر چه كودكان وارد نهفتگي 
در میل جنسي مي شــوند اما دو موضوع 
اهمیت دارد: اول: تربیت جنســي در برابر 
اثرات ناهوشیار و پایداري كه در این مرحله 
معمــواًل وجــود دارد و دوم: مراقبت هاي 
بهداشتي كه در اواخر این مرحله، زماني كه 
كودكان مشرف به بلوغ هستند، باید انجام 
گیرد. بخشي از این مراقبت ها شامل آموزش 
دختران است كه از نظر ویژگي هاي بلوغ و 
رفتارهاي اجتماعي جنسي نسبت به پسران 

سرعت بیشتري دارند. 
عامل دوم: موقعیت محیطي- اجتماعي 
افراد. طبعًا تفاوت فضاي خانواده با مدرسه 
اقتضا مي كند محتــوا و چگونگي آموزش 
متفاوت باشد. قباًل مثال زدیم كه این تفاوت 
چگونه مي تواند باشد. عامل سوم: جنسیت 
مخاطب. دختر بودن، پسر بودن، زن بودن 
و مرد بودن؛ این ها به معني عامل جنسیت 

است. 
عامل چهارم: تفاوت هاي شــخصیتي 
و تربیتي در افــراد. به عنوان مثال، به نظر 
مي رســد قبل از آموزش جنســي در یك 
كالس پرسش نامه هایي تنظیم شده و اجرا 
گردد تا آمادگي و اثربخشي این یادگیري 
در مسائل جنسي بررسي شود. این كار نیاز 
به یك تیم پژوهشي دارد كه در این زمینه 

كار كنند. 
عامل پنجم: نوع محتواي پیامي است 
كه در حیطة مسائل جنسي قصد انتقال آن 

وجود دارد
 این موارد مدلي چند عاملي را به دست 
مي دهد كــه در چارچوب آن مدل باید به 
تكنیك ها و روش ها و شیوه ها پرداخت. به 
نظر مي رســد در كشورمان هنوز این مدل 
عملیاتي نشده اســت. به همین جهت در 
شناخت روش عجله داریم و گاه یك روش 
را یاد مي گیریم و تمایل داریم این روش را 

در همة  موارد یكسان خرج كنیم.
 از حضورتان در گفت و گو سپاسگزاريم!


