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 از منظری اسالمیی درسی آموزش سالمت جنسی های برنامهپیش فرض

 

 دکتر رحمت اله مرزوقی      دکتر مهدی محمدی

 

 چکیده
در متون دینی، برای زندگانی مسلممانان اولولی و لر گردیلده اسلت کله هلر        

بایست از این اوول و رهنمودها در عمل پیروی نمایلد  اگلر هلد     مسممانی می

آموزش و پلرورش  آموزش و پرورش به طور عام، پرورش انسان کامل باشد، هد  

چلون ایملان و    هایی هماسالمی نیز پرورش انسان کامل االهی  با تأکید بر ویژگی

های موجلود  باشد  برنامه درسی ناشی از این هد  نیز برگرفته از دانشعقیده می

باشلد  بله    چنین رهنمودهای قرآن، سنت پیامبر اکرم)ص( و اهل بیلت ملی   و هم

ها و عقاید اسالمی، باید  به مقاود مبتنی بر ارزش ی درسی عالوه، در ایجاد برنامه

و اهدا  اعتقادی و دینی توجه نمود، به عبارت دیگر، این مقاود و اهلدا  بضالا    

ی  های برنامهفرضی  پیش مستقل، باید با هم تمفیق شوند، هد  این مطالضه ارائه

مربلو    درسی آموزش سالمت جنسی از منظری اسالمی بود که به ساختار دانش

سوسلازی،   به سالمت جنسی نیز توجه نماید، بدین منظور با استفاده از روش هلم 

ی تحقیقات انجام شلده و   پس از بررسی آیات قرآنی و روایات و احادیث، پیشینه

ی  های محققین غربی و اسالمی، بر اساس الگوهلا و عناولر یلر برنامله    دیدگاه

هلای  عینی، تضیین محتوا، روش هایی برای تضیین اهدا  کمی،درسی، پیش فرض

یادگیری، ارزشیابی، انتخاب مدرس، منابر کمر آموزشی برای تلدوین   -یاددهی 

 ی درسی آموزش سالمت جنسی ارائه گردید    برنامه

 

 .یدرسی،آموزش،سالمتجنسی،منظریاسالمیبرنامه: ی کمیدیها واژه
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 دانشیاردانشگاهشیرازrmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir

 12/0/0331پذیرش:     01/01/0330نسخه نهایی:    4/3/0331دریافت:  
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 مقدمه

ایشگرفدرغربزادهشدد.یپدیدهمیالدیبهمنزلهیهشتادامواجخروشانجهانیشدنازدهه

ایكدهسدحو تركرد.بهگوندهتوأمشدناینامواجبافناوریاطالعاتوارتباطات،گسترهراوسیع

آیدهایمللراتحتتأثیرقرارداد.حالاینسؤالپیشمیتراندیشه،رفتار،نگرشوفرهنگعمیق

هاوهویتملیگدامبرداشدت.تواندرچارچوبارزشچگونهمیكهدرسرعتشتابانجهانیشدن

هایملدی،فرهنگدیایندغدغهذهنمتولیاننظامآموزشیكشورهابهویژهكشورهایدارایارزش

غنیومتعالیرابسیاربهخودمعحوفكردهاست.رسالتاصلینظامآموزشی،تربیتانسانكمدال

رسد.جهانیشدن،دشوارترازهمیشهبهنظرمیشرایطیافتهاستواینكاینوظیفهدر

هایهایگوناگونونیزرسانههبازبودنارتباطاتوسایتدرارتباطبامسایلجنسی،بههمرا

نگداهصدحیووجمعی،وجودنظامتربیتیكهافرادرابهسمتخودكنترلیسوقدهددمهدااسدت.

دهدیآنعداملیدرجهدتتلمیدل،تلامدلوجنسیوارضا،هدایتوجهتیواقعبینانهبهغریزه

بشدریاسدت.امدایكاریبرایاصال ،ارتقایمعنوی،آرامدشوآسدایشجامعدهسعادتفردوراه

برخوردناصوابورفتارنامناسبباآنوپیمودنمسیرافراطوآزادیجنسیویدامسدیرتفدریطو

هداوجامعدهراتبداهوسدالمتستوآسایشوآرامشافراد،خدانوادهزاسركوب،بدونتردیدآسیب

هدایفدراوانبشدریرابداچدالشیبردوجامعهجساوجانوسعادتوكمالانسانراازبینمی

.(5834)بهشتی،سازدمواجهمی

دراینمیانسازمانبهداشتجهانییونسدلوومؤسسداتآموزشدیدركشدورهایگونداگون

دهند.سداننهبدااعدالمآمارهداییآموزشسالمتجنسیرادرسحوبسیاروسیعانجاممیبرنامه

كنندكهبرایایجادسالمتبایدبهسالمتجنسدیگوناگونتوجهجهانیانرابهاینمهاجلبمی

دبستانیتاآموزشعدالیبادیدیسیستماتیكنگریستوآموزشسالمتجنسیراازمقاطعپیش

ترپیشتوانجهانرابهسمتكاملیسحو وسنینآغازكرد.بااستفادهازآموزشمیبرایهمه

یابعادمحدر نمدودهاسدتكدهازبرد.دیناسالم،دراینرابحهمباحثتربیتیفراوانیرادرهمه

ادهتوانعالوهبررشدمتوازناخالقیدربعدجنسینیزبهتحلیابنیدانخدانوطریقانتقالآنهامی

ترینواحداجتماعیامداامیدواربود،چراكهدیناسالمارزشخاصیبرایخانوادهبهعنوانكوچك

ترینآندرنظردارد.مها
 

 بیان مسأله

باشدوآمدوزشسدالمتجنسدییسوم،مبحثسالمتمیازجملهمسایلمهاوكلیدیدرهزاره

مانبهداشتجهانیمحر شدهاست.جامعدهترینموضوعاتسازبخشبهعنوانیلیازمحوریاثر

باشددهدایگونداگونمدینیازمندآگاهیواطالعاتكافیومناسبجهتپیشگیریازانواعبیماری
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آمدوزشباشدد.پذیرمییپایدارازطریقحفظسالمتجامعهاملانچراكهحركتبهسمتتوسعه

گیریشخصدیتانسدانتربیتاستودرچگونگیشللیهایمهادرحوزهجنسییلیازموضوع

له،بهأنقشمهمیداشته،برافلار،عواطفورفتارهایانسانتاثیرگذاراست.بهرغااهمیتاینمس

هایآموزشیمدونومناسبیدراینزمینهوجودندداردواغلدبنوجواندانبرنامه،ویژهدركشورما

اطالعاتكدافی،هاینادرستكسبكردهابعنامناسبوباروشهاواطالعاتجنسیراازمنآگاهی

رسدهایجنسیمتنوع،بهنظرمیلهندارند.دركشورهایغربینیزباوجودآموزشأدربارهاینمس

در.(5831)فقیهیوهملداران،اندهاینزمدراینزمینهكههنوزبسیاریازنوجوانانفاقدآگاهی

هدایریدزیگوناگونجهانازجملهكشورهایتوسعهیافتدهبداتددوینبرنامدهاینراستا،كشورهای

مدونومنظاونیزباایجادمراكزآموزشیدرصددبرآمدنددتداآمدوزشسدالمتجنسدیرابدرای

افرادهاودانشتوانآگاهی.ازطریقآموزشمییسنینواقشاردرسحووسیعمحر نمایندهمه

نطریقتغییررفتارنیزدرآنانصورتخواهدگرفت.رابانبردوبدی

باشدد،ازجملدهوالددین،یاقشارجامعدهمفیددمدیمبحثآموزشسالمتجنسیبرایهمه

ریدزاندرسدی،برنامدهروانپزشدلان،روحدانیون،معلمان،مسؤوننمدارس،مشداوران،روانشناسدان،

زشی،مسدؤوننمراكدزبهداشدتی،پزشدلانودرمحققانآموگذاران،ریزانآموزشی،سیاستبرنامه

اندركارانسالمتجامعه.اینآموزش،فرآیندیطوننیاستكهبدهدلیدلآنیدستمجموعهمه

یشدناختیشدودوحدوزهالعمرمحسوبمیهایمادامكهدرتمامعمرموردنیازاست،جزوآموزش

یرفتاری)مهارتهایارتباطیها(وحوزهها،نگرشیعاطفی)احساسات،ارزش)كسبدانش(،حوزه

(.5834گیرد)امیریانومحمدی،گیری(رادربرمیوتصمیا

تربیتجنسیكودكاندربسترخانوادهومحیطمدرسههموارهموردتوجهوبحثبودهاست.

ایاست.نقشمدرسهومعلدادرآمدوزشویپیچیدهدرفرهنگهرجامعهاألهآموزشجنسیمس

.(5831)ابوالقاسدمیوهملداران،باشدسالمتجنسیدرجوامعمحافظهكاركارنگمییتوسعه

یجنسیرافرارویجوانانهایهدایتغریزهیلیازاهدافآموزشسالمتجنسیآناستكهراه

جواندان،یتحریلاتانجامنگیرد،مملدناسدتهابرایجواناندردورهقراردهد،زیرااگرراهنمایی

هدایوجدویراههایعالیبدهجسدتمحیعاحساساتجنسیوتمایالتخودگشته،باتقلیلهدف

(.بهطوركلی،آموزشسالمتجنسییلیاز5835مملنناصوابارضایجنسیبپردازند)دوایی،

هدایحمدایتیاجتمداعازطریدقهایترفیعسالمتاسدتكدهبدراسداسفعالیدتترینجنبهمها

آیدوبداایپزشلی،سالمتعمومی،رفاهاجتماعیوسیستاقانونیاجتماعیبهدستمیهآموزش

گیریراجعبهرفتدارهایاجتماعیدرفهاوتصمیاشخصیتافراد،خانواده،دینوفرهنگوارزش

آورد.جنسیارتباطدارد.آموزشسالمتجنسینتایجبسیارمفیدیبرایاجتماعبهارمغانمی
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كدامیابعادمحر نموده،هیچتریندین،مباحثتربیتیرادرهمهمبهعنوانكاملدیناسال

ازنیازهایانسانرابدونپاسخنگذاشتهاست.برایهدایتوراهنماییانساندررسیدنبدههددف

هاییهاییارائهدادهاست.لزومتوجهبهپرورشانساناصلیكههمانقربانهیاستدستورالعمل

هدایگونداگونبداتقدوایانهدیعفدتخدودراحفدظكننددازودساختهكهبتواننددرموقعیتخ

،هدفاساسیتربیتدیملتدباسدالم(.5،4005سانجاكدار)استتریناهدافتربیتاسالمیاساسی

بهوندنیزاست)وماخلقتالجنواننسانلیعبدون(وعبادتوپرستشخدا پرستشخداییگانه

پرسدتدبداتمداموجدودازاوتبعیدتكهخددارامدیآنباشد.ازآنمیاطاعتو تسلیاحقمعنای

كهدربرابدرخداونددحلدیاوعدادلومهربدانكندوآندرمسیرخداشناسیحركتمی كندومی

سداخته هایانسانیرابروجودخودحداكاترینانگیزهپذیرد،عالیشودوبندگیاورامیمی تسلیا

ازاهدافتربیتبهمعندیعدامنیسدت. طوركلیجدایهبنیزجنسیآموزشسالمتاست.اهداف

هاینزمدرپذیراستودیناسالمرهنمودزیربنایسالمتجنسیجامعه،ازطریقخانوادهاملان

واناینزمینهرانیزبیانكردهاست،چراكدهدیدناسدالمارزشخاصدیرابدرایخدانوادهبدهعند

ترینآندرنظردارد.آمدوزشجنسدیازدیددگاهاسدالمیدارایترینبخشجامعهامامهاكوچك

باشدوبایدبهصورتگامبهگامآموزشدادهشدودایمیبعدیربانی،انسانیومستمرواقعگرایانه

(.5838)رفیعی،

بدهعندوانیدرسدیطراحدیشددهبدرایآمدوزشسدالمتجنسدیبایدداماچارچوببرنامه

رودتدانمایشدیمتدوازنوعادنندهازفرهندگحداكابدركردیبرایمدارسومعلمانبهكارروی

یدرسیمدرسهعموماًشدامل(.برنامه4005یدرسیمدرسهرابهتصویربلشند)سانجاكدار،برنامه

،4رشوویلدیسهارابرعهددهدارندد)ماهاییاستكهمدارسمسؤولیتانتقالآنهاومهارتدانش

ریزیدرسیمدرسه،جوسیاسیوفرهنگیگیریوبرنامه(وفرآیندتصمیا8،5135سیلورو5111

(.ازایدن5،5111،برادیوكنددی4،4008واللر5،4008گیرد)لوواتواسمیتمدرسهرادربرمی

جامعدهقدراریمؤسساتاجتماعیدرمعرضفشارقابلتدوجهیازسدویمنظر،مدارسمانندهمه

سوباتحونتوانتظداراتجامعدهیدرسینیازمندتغییروبهروزسازیمستمروهادارندوبرنامه

است.

هایمسلمانباوجودآنكهبراینباورنددكدهفرزندانشدانبایسدتیازماهیدترشددخانواده

بدهشددتدرگدردد،هایجنسیمحر مدیجنسیآگاهشوند،امازمانیكهبحثچگونگیآموزش

یشود.علتمخالفتوالدینازدوبعدمحتوایآموزشجنسدیوشدیوهمدارسباآنانمخالفتمی

گونهوالدینآناستكدهچدهچیدز،یاینباشد.بهعبارتدیگر،دغدغهیمحتوادرمدرسهمیارائه

 

1- Snjakdar     2- Marsh and Willis  3- Saylor 

4- Lovat and Smith    5- Walker    6- Brady and Kennedy 
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تدرینازپرندزاع(نیزیلی4008)5كسی،چگونهودرچهزمانیارائهشود.هالستدوریستوسطچه

یآمدوزشجنسدیبدهكودكدانونوجواندانهایمسدلمانراچگدونگیارائدهموضوعاتدرخانواده

ایكدهعددمكند.بدهگوندهایراایفامیها،نقشدوگانهدانند.زیراآنانمعتقدندكهاینآموزشمی

هدایدشدواریآموزشمسایلجنسیمشلالتیرادرپیخواهدداشتوآمدوزشنادرسدتآننیدز

هدایاخالقدی،بدهتربیدتكه،والدینبهعلدتباورهداوارزشنماید.اضافبرآندیگریراایجادمی

جنسیفرزندانخودتوجهمحلوبیندارند.برخیمربیانمدارسنیز،كنجلاویدرمسایلیادشدده

د؛بنابرایننوجواندانباشنرااقدامینادرستبهحسابآورده،حاضربهپاسخگوییدراینزمینهنمی

دررابحهباایناموربهسختیدرگیرتفلراتشخصیخودبودهودچاراحساسیأسوسدردرگمی

ها،پلیاستبدامنظدریاسدالمی،كدهدرآن(.دستیابیبهاینپیشفرض4،4005شوند)هلمامی

یسدالمتجنسدیهاومفروضات،رهنمودیبرایتدوینبرنامهدرسیآموزشاسالماصولوارزش

هداییپدیشفدرضیحاضدر،ارائدهباشد.باتوجهبهمواردفوق،سؤالاساسیمحالعهدركشورمی

یدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمیباتأكیدبرمبانیفلسفیآموزشسدالمتبرنامه

باشد.جنسیوآیاتوروایاتمی

 

 اهدا  تحقیق

باشد.یدرسیسالمتجنسیازمنظراسالممییالگویبرنامههدفكلیازانجاماینتحقیقارائه

اهدافجزییاینتحقیقعبارتنداز:

 تبیینمبانینظریآموزشسالمتجنسیمبتنیبرقرآنكریا. -5

مرجع -4 منابع و روایات احادیث، بر مبتنی آموزشسالمتجنسی نظری مبانی تبیین

 اسالمی.

 یآموزشسالمتجنسی.درحیحهیتحقیقاتانجامشدهتبیینپیشینه -8

 یآموزشسالمتجنسی.نظرانكلیدیدرحیحهتبییندیدگاهصاحب -5

منظریهایبرنامهتدوینالگوینهاییپیشفرض -4 یدرسیآموزشسالمتجنسیاز

 اسالمی.

 

 روش شناسی

 روش تحقیق

هایپدیدارشناسیاسدت.اینتحقیقازنظرطر ،جزوتحقیقاتكیفیوازنظرنوعروش،ازروش 

 

1-  Halstead & Reiss     2- Hekma 
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،ابتددا5یموردبررسیدراینتحقیق،سالمتجنسیاستكدهبدااسدتفادهازروشمیلیدیپدیده

یتحقیقاتومحالعاتانجاممبانینظریبرگرفتهازآیاتقرآنیوروایاتواحادیث،سپسپیشینه

یقدرآنكدریامدوردوزهنظرانومفسرانكلیدیدرحشدهدراینحوزهوسرانجامدیدگاهصاحب

درسدیسدالمتجنسدیتددوینیبررسیوتحلیلقرارگرفته،برمبنایآن،الگویمفهومیبرنامده

شدهاست.

 

 گیری ی آماری و نمونه جامضه

یآماریدرتحقیقحاضرشاملقرآنكدریا،مندابعمعتبدراسدالمیوتفاسدیرقدرآنكدریاجامعه

یتحقیقات،احادیثوروایداتیكدهبداگیریهدفمند،آیات،پیشینهباشدكهبااستفادهازنمونهمی

ابعادآموزشیسالمتجنسیتیمرتبطبودندانتخابشدند.

 

 تحقیقابزار 

چنینجسدتجودرقدرآنكدریا،احادیدثوبااستفادهازروشسندكاویدراینترنت،كتابخانهوها

موضوع،انتخدابشددهومدوردبررسدی،تحلیدلوروایاتدرمنابعمعتبراسالمی،محالبمرتبطبا

یایوتفسیرقدرآننمونده،نوشدتهیمهدیالهیقمشهتوصیفقرارگرفتند.ازقرآنمجیدترجمه

تدرینمندابعیابراهیامنهاجبدهعندواناصدلیالبالغه،ترجمهالهملارمشیرازیونهجحضرتآیت

استفادهشدهاست.



 مدل منابر چندگانه -1سو سازی اساس روش همها بر  تحمیل یافته

 مبانی نظری  -0

،سدوره45هاپیروهردینیكهباشندازمنظرآیاتانهی)سورهنحل،آیهانسانقرآن کریم:

یاصدلیپیدامبراننیدزایكدهوظیفدهاند،بهگونهیفحرتخداییخلقشده(برپایه14انعام،آیه

یوجودیودعوتمدردمبدهآیدینپدا كارانداختناینسرمایهبیدارسازیفحرتانهیبشروبه

پستوایرسولمستقیا»فرماید:سورهرومبهپیامبراكرم)ص(می80اسالماست.خداونددرآیه

رویبهجانبآیینپا اسالمآوروپیوستهازطریقدینخداكدهفحدرتخلدقرابدرآنآفریدده

لقتخدانبایدداد.ایناستآییناستوارحقولدیلنبیشدتراستپیرویكنكههیچتغییردرخ

 

1- Triangluation Method 

هاییمتفاوتاماململدرموردیكسوسازییامیلثسازیطرحیاستكههدفآنبهدستآوردندادهها- 4

(.5115یپژوهشیراكامالًدر كرد)مورس،باشدتابتوانمسألهمسألهمی
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هدفآموزشدراسالمرشدمتوازنشخصدیتكامدلانسدانبده«.مردمازحقیقتآنآگاهنیستند

یآموزشابعادمعنوی،عقالنی،منحقیواحساساتاست.واسحه

جنسدیویرابدهاسالمبشررابهعنوانیكموجودداراینیازجنسدیشدناختهوتمدایالت

و531اتآیددهد)دراینبارهرجوعشودبدهعنوانقسمتمهمیازهویتشانموردتصدیققرارمی

.درآیداتسدورهاحدزاب(81وآیدهسدورهمدریا40آیه،سورهآلعمران51آیه،سورهبقره448

سدورهشدوری،؛1و5مختلفنیزبرنقشململزنومردتأكیدشدهاست)سورهنساء،آیههای

(.درقدرآنمدردوزنبددهعندوانلبداسمتناسدببداهداتوصددیف45وسدورهروم،آیده55آیده

هدایاوكهازآیاتونشدانه»فرماید:(.خداونددرقرآنكریامی531،آیه5اند)سورهآلعمرانشده

یدومیانتاندوستیوهاآرامگیرهمسرانیرابرایشماآفریدتادركنارآن كه)ازنوعخودتان(این

«.رحمتنهاد

گویدد،درها،سدخنمدیهدایتانسانمنظورلجنسیبهیمسایهآنگاهكهدرباركریاقرآن

،مرسدومبدودهفرمایدوحتّیازلفظهاییكهدرعرفلاشارهمییكمالعفّتودرپردهبهاینمسا

لبدهآناشدارهیایدنمسدایه،یلیازتعبیرهاییكدهقدرآندربداربرایمیال؛كندنیزاستفادهنمی

وَ»؛«ایدد.(یابازنانتمداسداشدته58)نسأ،؛ُالنِّسَآءَمَسْتُااأَوْلَ»:فرمودهاینگونهمحر شدهاست

«كنندد.زآلودهشدنحفدظمدیا(آنانكهدامانخودرا4،)مؤمنونَ؛دَفِظُوناْحَْلِفُرُوجِهِاَهُاالَذِین

هدایاجتمداعیبدهعندوانیلدیازهاوفعالیتسازیعرصهدامنیعمومیبهدلیلسالاعفتوپا 

هابهشمارآمدهاست.رسولگرامیاسدالماصدلعفدترابدهعندوانیدكارزشدربرترینخصلت

فحشاپدایفشدردوطندیندامنیزنومردمسلمانودوریازآلودگیوجامعهرواجدادوبرپا 

دامدن»یقرآنیدانستكهرو بخشكالمانهیرابرایشانبازگوكردومؤمنانرامصداقاینآیه

یَغُضُوامِدنْ لِلْمُؤْمِنِینَ قُل»فرماید:قرآنكریامی(.41)معارج،آیه«كنندخودراازناپاكیحفظمی

أَبْصَارِهِنَوَیَحْفَظْدنَفُدرُوجَهُنَ یَغْضُضْنَمِنْ وَقُللِلْمُؤْمِنَاتِ ....لِكَأَزْكَیذَ أَبْصَارِهِاْوَیَحْفَظُوافُرُوجَهُاْ

خدودرا هایچشا !بهمؤمنانبگوایپیامبر»،(85و80،)نور«زِینَتَهُنَإِلَالِبُعُولَتِهِنَ... ....یُبْدِینَ وَلَا

تراست...وبهزنانآنانپاكیزه اینبرای،وعفافخودراحفظكنندبندید)ازنگاهبهنامحرمان(فرو

ودامانخویشراحفدظكننددوزیندتبندندآلودفروازنگاههوسراخود هایباایمانبگو:چشا

«.آشلارننمایندجزبرشوهرانشان خودرا

المیبدهكداررفتدهمفهومشرمومحجوبیتوحیادراسالمفراترازقوانینخاصپوششاسد

(.درایدنآیدهاشدارهشدده444گیرد)قصص،استوطیفكاملرفتارونگرشاسالمیرادربرمی

كندونزماستكهدرراهرفتن،تللدانمدودناستكهبرایحیا،صرفاًپوششمناسبكفایتنمی

 

ایبرایشماوشمامردانمانندجامهایبرایآنانهستید.آنان)زنان(مانندجامه- 5

مدوگفت:پدرمتورافراخواندهاست.آندو)دخترانشعیب(درحالیكهباكمالحیاراهمیرفتبازآیلیاز- 4
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دچدارمخداطرهوونگریستن،دقتومراقبتنزمرابهعملآوردتاطهارترو وسدالمتینفدس

انحرافنگردد.قرآنكریاروابطپیشازازدواجباجنسمخالفراازهرنوعیكهباشددبدهعندوان

،51نگدرد)سدورهكندد،مدیهدابدازمدیآوروشرارتیكهراهرابهسایرشدرارتعفتی،شرمعملبی

(.814آیه

یعنیبایددبدرایانجدامهدر«5ابوابهاوأتوالبیوتمن»فرمایدخداوندمتعالدرقرآنكریامی

شودكهبرایانجامهدرراهه.ازاینآیهچنیناستفادهمیكاریازراهصحیوآنواردشویدنهازبی

هایرشدوكاریبایدازراهوروشمناسباستفادهكرد.بهعالوهتأكیدبرآگاهیاززمانوویژگی

،5انعدام8،544انبیداء45؛4نساء5شود)قرآنمشاهدهمیطورقابلتوجهیدرآیاتمتعددبلوغبه

البتهاینموضوعدرقالبرفتارزنومردومالحظاتآندربرخدی(.1قصص5،5نور4،41اسرا85

شدهاستوبهزندانوبیاننیز«مریا»و«یوسف»،«احزاب»،«قصص»چونهایدیگرهاازسوره

بحرانجنسیرافدراهایمردانمؤمنسفارششدهاستتابادقتدررفتاروكردارخویشزمینه

.درفرهنگتربیتیاسالم،عفتجنسیدارایگسترهومعنایوسیعیاستكهشاملكاستننلنند

وپرهیزازامدوریماننددچنینلزومپوششبرایبانوانروابطبیموردمیانمردوزننامحرموها

(.851سورهنور،آیه؛803باشد)سورهنور،آیهچشاچرانیمی

ی(.درآیده45)روم،«هاییاستاندیشندقحعاًنشانهآریدراین)نعمت(برایمردمیكهمی»

ایمردمازپروردگارتانكهشماراازنفسواحدیآفریدوجفدتشرا)نیدز("دیگریآمدهاستكه

(.درآیدات5اوآفریدوازآندومردانوزنانبسیاریپراكندهنمود،پرواكنید)سورهنسداء،آیدهاز

،50هاینزمارائهشدهاست)سدورهبقدرهیمسایلجنسیوزناشوییراهنماییقرآنكریادرزمینه

 

531بقرهآیه-5

یتیمانراآزمایشكنیدتاهنگامیكهبالغشدهوتمایلبهنلا پیداكنند...- 4

وماپیشازاینابزاهیاراكامالًبهرشدوكمالخودرساندیا- 8

وهرگزبهمالیتیانزدیكنشویدتاآنكهبهحدرشدوكمالرسد...- 5

وهرگزبهمالیتیانزدیكنشویدمگرآنكهدرراهخیروطریقبهتریمنظورداریددتداآنكدهبدهحددرشددو-4

كمالرسد...

لغانالبتهبااجازهواردشوند...وآنگاهكهاطفالشمابهحدبلوغواحتالمرسیدندبایدمانندسایربا- 5

آنگاهكهموسیبهسنعقلورشدرسیدوحدكمالیافتمابهاومقاموعلاوحلانبوتعحاكردیا...- 1

"پیامبربهمردانمومنبگوییدكهچشمانخودفروپوشانندوعفتپیشهكنند- 3

پوشندوعفتپیشهكنندوپوششخدودرابداآنحددودوثغدورپیامبربهزنانمومنبگوییدكهچشمانخودفرو- 1

قرآنیحفظكنند

حاللشدبرایشمادرشبهایرمضانمباشرتبازنانخودكهآنهاجامهستروعفافشماوشدمانیدزلبداس»- 50

وسوالكنندتوراازعادتشدنزندانبگدوآنرنجدیاسدتبدرایزندان،درآنحدالاز»؛...«عفتآنهاهستیدو
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اهمیدت(.1و5،آیدات4؛سورهالمؤمندون85و44،آیات5؛سورهنساء531،511،444،448آیات

54یحدیمهااستكهدرآیهبهآموزشمفاهیاجنسیبهزوجینونقشآندرارتقایخانواده

هابایدبدازوج.وبسیاریازآیاتدیگربهآناشارهشدهاست«بقره»یسوره531،«نساء»یسوره

(.448هاازرویمهربانیواحترامرفتاركنند)آلعمران،آیه

رابهعنوانیدك«عفت»رسولگرامیاسالماصلاحادیث، روایات و منابر مرجر اسالمی: 

دامنیزنومردمسلمانودوریازآلودگیوفحشاپدایارزشاساسیدرجامعهرواجدادوبرپا 

تدرینپداكیوفشردوطنینرو بخشكالمانهیرابرایشانبازگوكرد.ایشدانعفدترامحبدوب

رانزدخدایمتعالدانستهوانسانباعفدترانیدزدرگدروهمحبوبدانانهدیشمرد)شدیخفضیلت

)بحاراننوار،دانست(،آرامشوآسایشراازآثارعفتمی5838بهنقلازپورامینی،5555طوسی،

(وآندانرااز4عفتدیامدتخدودبدیاداشدت)كدافی،ج(،ازبی5838،بهنقلازپورامینی،13ج،

،بهنقلازپورامینی،5508داشت)شیخصدوق،عفتیجنسیبرحذرمیوزخیشدنبهسبببید

پداداشمجاهددشدهیددر»فرماید:داریمی)ع(نیزدراهمیتتقواوخویشتن(.حضرتعلی5838

گدردد.هماندادامنینیستكهقدرتبرگناهداردوآلودهنمدیترازپاداشعفیفپا راهخدابزرگ

(.ازدواجیدك515)نهدجالبالغده،حلمدت«هایخداونداسدتایازفرشتهدامنفرشتهعفیفپا 

سنتمقدسدراسالماستودراحادیثنیزبرتقدسآنتأكیدشدهاست)نهجالفصاحه،حلمدت

هایمسدلمانتولیددمیدلاسدت،امداایدن(.اگرچهیلیازاهدافزوج4185،858،5085شماره

ارینیست،بللههمراهیولذتازهمسرهمراهبدااجتندابازارتباطداتنامشدروعیداهدفیانحص

هایارائهشدهدرقدرآنوحددیث،تجربیداتگناهلارانهنیزامربسیارمهمیاست.بهعالوه،آموزش

چندانكدهدهد،هاجنسیبینزنوشوهررابهصورتروشنوبدوناصحالحاتمبهاتوضیومی

هدا(.پیامبراكدرم)ص(بدهزوج8،5113نامشروعنیزبهوضو صحبتمینماید)نویبیازارتباطات

كدنا،ایبانامخداآغدازمدیكندكهپیشازعملجنسیایندعاوذكرزمزمهشودكه:توصیهمی

كندیازتدأثیراتجهنمدیهایشیحانحفظفرماوفرزندیراكهبهماعحامیخداماراازدسیسه

                                                                                                                                              
درهرحجواجبشودبایستآنچهمیدانزنوحجدرماههایمعیناست.پس...«»مباشرتباآناندوریكنید

...«زنانشماكشتزارشمایند،پسبرایكشتبدانهانزدیكشوید...«»شوهررواستتر كند

وهركهراوسعتوتواناییآننباشدكهزنانپارسایباایمانوآزادگیردپسكنیزانمومنهكهمالكآنشدید»- 5

برزنانتسلطوحقنگهبانیاستبهواسحهآنبرتریكهخدا...«»آگاهتراستبهزنیاختیاركنیدخدا مردانرا

...«بعضیرابربعضیمقررداشته

هاو...هاشانیاكنیزانمللیمتصرفیآندارندمگربرجفتوآنانكهفروجواندامشانراازعملحرامنگاهمی»- 4

«درابهمباشرتطلبدالبتهستملارومتعدیخواهدبو"وكسیكهغیراین)زنانحالل
3-  Noibi 
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(.درحدیثآمدهاستكهخداوندبهزنوشوهربرایزنددگی5،5113حفظفرمای)اشرفشیحان

چندانكدهارضدایغیدردهدد.هداشود،پاداشمیزناشوییصرفنظرازلذتیكهازآنحاصلمی

(.5113)نویبی،گرددشرعیتمایالتجنسیمشمولمجازاتخداوندمی



 تحقیقات پیشین -1

مرورتجمیعدییداتلفیقدی-5رابرایمرورادبیاتبیاننمودهاست:(سهروش5135)4كوپر

هدایمرورنظریكهمحققبهنظریده-4گردد،ینتایجتحقیقاتپیشینارائهمیكهدرآنخالصه

مرورروششناختیكهمحقدقبدهمعدانیو-8پردازد،موجوددررابحهباموضوعموردمحالعهمی

ی(.تحقیقحاضدربداشدیوه8،5115كند)كرسولقینقبلیاشارهمیهایمورداستفادهمحقروش

 یتحقیقاتمرتبطباتربیتجنسیارائهشدهاست.مرورتجمیعی،خالصه

(درمدارسنیجریهحاكیازآناستكدهگذاشدتن5114)5تحقیقاومو: تحقیقات خارجی

سازیبرایبلوغدرمدارسباعثآثارمیبدتفراواندیبدودهواطالعداتایتحتعنوانآمادهكتابچه

(دریافتندكهبااجدرای5115وهملاران)4مگان آموزانرابهمیزانزیادیافزایشدادهاست.دانش

یعلندیمدردانجدوانیجنسدی،املداناسدتفادهربرابراسدتفادههایحفاظتازدختراندبرنامه

هایجنسیدختران،حتیبدااسدتفادهازوسدایلجلدوگیریازكاهشیافتهاست.معلمانبافعالیت

(دربررسدی4005وهملداران)5هایتناسلیمخالفبودند.پخدارلگیریازبیماریبارداریوپیش

نوعینارضایتیمعلمانازحساسدیتجامعده،فقددانمهدارتآموزشمسایلجنسیدرغربنپال،

كدهآمدوزاننیدزبدهدلیدلایدنكافیودرنتیجهپرهیزازمباحثمربوطرابیاننمودهاست.دانش

(نیزوضدعیت4005)1گیرد،نگرانهستند.ایوانزوتریپاطالعاتموردنیازدراختیارشانقرارنمی

دانند،امامعتقدندكهبدونآندستیابیبدههددفبرمیراهزینهوخیاانگلستاندرمسایلجنسی

گیریازایدزوبارداریناخواسدته(دررابحهباپیش4005)3كاهشحاملگیبعیدخواهدبود.منتل

(4001)1داند.مبداگوانوجوانانآفریقایجنوبی،هدفمدارسراتأخیردرشروعفعالیتجنسیمی

ادرانتحصیلكردهكنیاییازآموزشجنسدیبدهدختدرانخدودرابیدانبرخیعواملجلوگیریم

هایمقاربتیآموزشجنسیمتناسدببداگیریكردهكهبرایمبارزهدربرابربیمارینمودهونتیجه

(ضمنمقایسهسالمتجنسیدردوكشور4003)50تاریخ،فرهنگومذهبضروریاست.گروكی

هایمشتر دوكشدوردررابحدهبداسدحوآمدوزشیونانوفنالنداظهارداشتكهعالوهبرویژگی

تدریهایسالمت،یوناننسبتبهفنالنددرموردبهداشتجنسیازسحوپدایینعمومیوشاخص
 

1-  Ashraf      2- Cooper    3- Creswell 

4- omu       5- Megala    6- Pokharel 

7- Evans & Tripp     8- Mantell    9- Mbugua 

10- Grocki 
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باشد.بنابراینیونانبایدبدانگرشدیمیبدت،یمتفاوتآموزشمیقرارداردوعلتاینتفاوتشیوه

یدرسدیخدودبداندد.نتدایجضمنتوجهبهنقشدینومذهب،آموزشجنسیراجزییازبرنامده

یعنداوینو(منجدربدهتهیده4004هدایسدانجاكداروهملداران)برخیتحقیقاتمانندپدژوهش

(.5حدیثشد)جدولموضوعاتمربوطبهآموزشسالمتجنسیبااستفادهازقرآنو

 

 اقتباس از  –: مو وعات و عناوین سالمت جنسی از منظر قرآن و حدیث 0جدول 

 (1112سانجاکدار و همکاران )

عناوینموضوعاتكلی

هایآفرینشوویژگی-5

انسان

هدفازخلقتوآفرینشانسان-5

ویژگییكمسلمانخوب-4

اجتنابازحسادت،راضیبودنبهرضایانهی-8

هاییمانندافسردگیونظایرآنمقابلهباحالت-5

تصورازخویشتن،بدنوخودپنداره-4

ازدواجوچگونگی-4

ارضایتمایالتجنسی

فیزیولوژیسیستاتولیدمیل-5

رشدوبلوغجنسی-4

روابطاجتماعی-8

موضوعبلارت-5

تولیدمیلوآمیزشجنسی-4

حیا)محجوبیت(-5

طهارت)پاكیزگی(وغسل-1

زنا)فاحشهگری(-3

اثراتروابطپیشازازدواجوچندشوهریبرجامعهاسالمی-1

تمایالتواحساساتجنسی-50

 

(نگاهیانتقادیبهآموزشجنسیدرمدارسداشتهونوعی5845وزیری): تحقیقات داخمی

كدردهودنبالدهرویكوركوراندهآموزشجنسیكهموجبتحریكجنسینامشروعشودرامحلوم

داند.بانبردنسنازدواج،تأسدیسمددارسمخدتلطنموندهوآمدوزشمدارسازغربراناروامی

(در5848آورد.غیبی)جنسیبهسبكغربیهمانخحراتدنیایغربرابرایكشوربهارمغانمی

سدتادان،دانشدجویان،درصددازطبقداتمختلدفمدردمازجملدها50تحقیقاتخوددریافدتكده

دارباتدریسمسایلجنسیدرمدارسموافقند.هایخانهفرهنگیان،كارمندانوخاناآموزان،دانش

(درتحقیقخودبهبررسیدیدگاهاستاداندرموردتربیتجنسیپرداخت.نتدایج5814مقتدری)
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مسایلجنسیبیشترازخحراندكهخحرنداشتنیوینشاندادكهاكیرآناناذعانكردهمصاحبه

سالگیرابهتدرینزمدانبدرایبیدانوطدر مسدأله54الی55ها،كهسنداشتنآناستواكیرآن

امدابرخدیازیتربیتجنسیموافقندد،یدرسیدرزمینهایازآنان،باگذاشتنمادهدانند.عدهمی

یبینمعلاوشداگردلحمدهواردكنندكهآموزشمسایلجنسیبهنزدیلیرابحهآنانهابیانمی

4/44(نشداندادكده5814دانند.اسددی)ترمیهارابرجستهنقشرسانهسازدودراینمورد،می

هابهدوستیبداجدنسهاازطرفوالدینراسببگرایشآنتوجهیبهآنآموزانبیدرصدازدانش

تریناسدرارزنددگیخدودرابدادوسدتانخدوداندكهمهاها،بیانداشته%آن55اند.مخالفدانسته

اند.كردهمحر 

ترینمسایلتربیتیخانوادهدانستهكهغفلتاز(تربیتجنسیرایلیازمشلل5851قائمی)

ییتعدیلآنرافراهاآورد.اگدرغریدزهآوردوبایدزمینهیعوارضبسیاریرابهبارمیآنزمینه

گیریویاآمادگیهرنوعفراطوتفریطافتدموجبرهبانیتوگوشهجنسیمنحرفشودودرراها

دیگدروبدافرزنددان،حساسدیتكند.والدینبایددرروابطخدودبدایدكگناهیرادرفردایجادمی

داندد،زیدراموجدبجنسیآنانرادرنظرداشتهباشند.ویبیانصریومفاهیاجنسیراجایزنمی

(درتحقیقیكهدرجهاددانشگاهیانجامدادهاستدریافدتكده5814ن)شود.رشیدیاانحرافمی

پوششانداز:گرفتندوستپسر،بیشتررفتارهایانحرافیدرمدارسدخترانهبهترتیبعبارتبوده

معاشرتباافرادفاسدوردوبدلكدردننامناسب،گوشدادنبهنوارهایمبتذل،انحرافاتجنسی،

هدایجنسدیدرصدبانییازوالدینآمدوزش(.درتحقیقدیگری،5838فراهانی،هایمبتذل)علس

هدایجنسدیمهداچدهرادرآمدوزشاندد.والددینآنسالگیرانزمدانسته53الی54درسنین

هاییاستكهمنجربهحفظعفتوپاكددامنیدختدرانشدود.دادنآگاهیدانند،دردرجهاول،می

واغلدبیازآناستكهدرتربیتجنسیدخترانبیشترمادرانسهاداشدتهچنیننتایج،حاكها

(نیزنشداندادكدهاكیدر5814دانند.تحقیقخسروپور)تربیتجنسیراازوظایفخودنمیپدران،

اندكهآموزشجنسیاگربهصورتتدریسدركدالسصدورتگیدرد،بهتدردانشجویانبیانداشته

هایزناشوییاز%ناهنجاری10(نیزنشاندادكه5815هدرتحقیقدوایی)آوریشداست.آمارجمع

ضعفدانشجنسیاست.



 نظران کمیدی دیدگاه واحب -3

چدونافالطدون،نظرانیهدایغرب،بادیدگاهصاحبگرچهدرحوزه: نظران خارجی واحب

سدازیجنسدیراآمدادهخوریاكههدفتربیدتارسحو،ژانژا روسو،دبوراتانن،جانگریبرمی

دانندومعتقدنددكدهبدامندعجوانانبرایانتخابهمسر،ازدواجسالاوتحلیاروابطزناشوییمی

یتوانشللدادوزنوشوهربایدبانحدوهایسالارامیافرادازروابطناسالاجنس،بنیانخانواده
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كدانونخدانوادهخدویشرااسدتحلامدیگرآگاهشوندتابتواننددروابطصحیوزناشوییوحقوقیك

بخشندویادنیدیدرو،زیگموندفروید،برتاندراسل،میشلفوكو،لستركركندالوساملوینسونبر

صراحتدرآموزشجنسیبدونمحدودیتسنیتأكیددارندد،امدادرتحقیدقحاضدربدهدیددگاه

اند،توجهشدهمیسخنراندهیتربیتجنسیدركشورهایاسالنظرانخارجیكهدرحوزهصاحب

است.

هدایهداییخدودسداختهكدهبتوانندددرموقعیدتلزومتوجهبهپرورشانسدانسانجاکدار، 

دانددمدیتریناهدافتربیدتاسدالمیگوناگونباتقوایانهیعفتخودراحفظكنندراازاساسی

اسدالمیایدناعتقدادوجدودداردكدهازجملهجوامع (.البتهازدیدگاهوی،دراغلبجوامع4005)

فرزندانبایدنسبتبهماهیترشدجنسیخدودآگداهییابندد.ماهیدتمیبدتوخدداییتمدایالت

(.درقرآنواحادیثتأكیدزیدادیبدر4004جنسیگناهینیستكهباعثشرمندگیانسانشود)

انوزندانمسدلمانبدههاوجوددارد.درزمانپیدامبراكدرم)ص(مدردیجنبهكسبدانشدرهمه

(.4004پرسدیدند)راحتیدرموردمسایلشخصیازجملهمسدایلجنسدیخدود،سدؤانتیرامدی

وجویآموزشیهستندكهاخالقیات،اعمدال،خصوصدیاتواولیایدانشآموزانمسلماندرجست

بایسدتیمااینكهاینكارتوسطچهكسیوچدهزمدانیا(.4004رفتارهایاسالمیراحفظنماید)

كده،بسدیاریازارائهشود،موضوعیقابلمناقشهدرمیاناولیا،مربیانوفرزنداناست.اضافهبراین

توانبرمبندایآمدوزش،اصدولوعقایددهاواطالعاتجنسیمربوطبهسالمتجنسیرامیدانش

هایاسدالمی،وزش(.بهعبارتدیگر،آم4000اسالمیكهمبتنیبرقرآنوحدیثاست،ارائهنمود)

(.درایننمودارازقدرآنوحددیث،بده5هاتلقیشود)شللگیریقرآنوحدیثبایدكانونتصمیا

آنیدشوقرآن،زندگیپیامبرواهدلبیدتمندابعبدی»عنوانمنابعاصلی،اولینگاممنحقیاست:

.بنابراینبایستیبهقرآنوهابیابیاتوانیاپاسختمامیسؤانتمانرادرآنایهستندكهمیگشوده

.«آموزانقراردهیاچهراكهدرونآناستشناختهودراختیاردانشحدیثبرگردیا،آن



 -ی درسی آموزش سالمت جنسی : محوریت قرآن و حدیث در فرآیند تدوین برنامه0شکل 

 (1112) اقتباس از سانجاکدار
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جنسدیازدیددگاهتفلدراسدالمیبایددیدرسدیتربیدت(چارچوببرنامه4005)ازدیدوی

(.4مبتنیبراصولوكاربردهایزیرباشد)جدول



 ی درسی تربیت جنسی از دیدگاه اسالمی : اوول زیر بنایی چارچوب برنامه1جدول 

 (1114)اقتباس از سانجاکدار، 

 کاربردهای برنامه درسی اول

هدایمدورد:موانعومحددوده5اصل

اثددربخشنظددرجهددتطراحددی

یدرسیمشخصوتعریدفبرنامه

شددوندودرصددورتلددزومبددرای

یدرسدیسدازیبرنامدهتسهیلبه

آمددوزشسددالمتجنسددیمددورد

استفادهقرارگیرند.

دهدیامدورآموزشدی،تعدامالتریزانبهالگوهایمرسومسازمانبایستیبرنامه-5

 هایرایجوحاكابرمدرسهتوجهنمایند.كالسیوارزش

وجهدقیقومناسببهاقدامات،محتدوا،مدوادومندابعآموزشدیدرطراحدیت-4

ایكهبهاصولاساسیموردنظراسالمدرخصوصشدرمبرنامهدرسیبهگونه

 ایواردنسازد.وحیاء،ازدواجوزندگیخانوادگیخدشه

 یدرسی.توجهبهارائهوتبیینبیشترموضوعاتجنسیدربرنامه-8

یدرسیآموزشجنسیدرمدرسهبایسدتیدربافدتحتوایبرنامهآموزشوم-5

هدایدیندیواخالقدیبدرآنحداكاایارائهگرددكهانگیدزهوارزشوزمینه

باشد.

یدرسددی:اگرچددهبرنامدده4اصددل

آموزشوسالمتجنسیبایسدتی

ایجدددادبرخدددیتغییدددراترادر

یدرسیموجدودتقویدتوبرنامه

یداعمالایدنتسهیلنماید،امانبا

گونهتغییراتدرتقابدلبدااصدول

حاكابرفرهنگمدرسهیاشد.

هدایتعلدیاوهداورسدالتیحمایتمعلمانازمأموریدتفراهاآوردنزمینه-5

 هایسالمتجنسی.یآموزشیارائهتربیتدرزمینه

كردهداییداددهیویدادگیریگیدری،محتدواورویها،جهدتاهداف،ارزش-4

 یدرسیآموزشسالمتجنسیتعیینگردد.برنامه

نفدعایباشدكهتعامالتورفتارهایسایرافرادذییدرسیبایدبهگونهبرنامه-5

 هایاجتماعیرانیزهدایتوراهنمایینماید.مانندمعلمانوافراددرگروه

گیدرد،هایمعلمانمددنظدرقدرارگیریواهدافبرنامهبرایكلفعالیتجهت-4

شدونددرحقیقدتبدهیدكایواردمدیچراكههنگامیكهمعلمانبهمدرسه

هدارادركدالسودرفرآینددهایشوندكدهنقدشآنمحیطفرهنگیواردمی

سازد.ریزیدرسیمشخصمیبرنامه

:معلمانافرادیهستندكهدر8اصل

یخودتخصدصدارندد،لدذاحرفه

بایستیآمادگیوتمایلآناننیدز

درپذیرشتغییراتدراینزمینده

موردتوجهوامریباارزشتلقدی

گردد.

درسدیآمدوزشسدالمتیهدایمعلمداندربرنامدهانتظارات،باورهاونگدرش-5

 جنسیمدنظرقرارگیرد.

هدایخدودرادردهدتداعالیدقواولویدتیدرسیبهمعلماناملانمیبرنامه-4

 برنامهلحاظكنند.

یدرسدیبدهمنظدورتحقدقاهددافآمدوزشسدالمتكهدربرنامهاصالحاتی-8

شودنبایدبهعندوانبخشدیالحداقیدرنظدرگرفتدهجنسیدرنظرگرفتهمی

 هاواقداماتمعمولمعلمانباشد.شوندبللهبایدبخشیازفعالیت

ایباشدكهبهطورمسدتمریدرسیآموزشسالمتجنسیبایدبهگونهبرنامه-5

یدرسدیومددیرانعاملوتبادلنظدربدینمعلمدان،نداظرانبرنامدهاملانت

 مدرسهرافراهاسازد.
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 کاربردهای برنامه درسی اول

ایطراحیشودكدهبتوانددیدرسیآموزشسالمتجنسیبایدبهگونهبرنامه-4

نگرشاسدالمیدرخصدوصآمدوزشسدالمتجنسدیراجدایگزینباورهداو

هایشخصیمعلمانسازد.برداشت

رطراحدیو:داندشآمدوزانبد5اصل

یدرسددیتدداثیراجددرایبرنامدده

گذارنددد،بنددابراینمشدداركت،مددی

میزانتمایلونگرشآنانرابرای

یدرسددیاصددال وتغییددربرنامدده

آمددوزشسددالمتجنسددیمددورد

ارزیابیقرارگیرد.

آمدوزانرادرخصدوصارائدهیداعددمارائدههایدانشها،باورهاوارزشنگرش-5

 هایجنسیمدنظرقراردهد.صآموزشبرخیموضوعاتدرخصو

یدرسیآموزشسالمتجنسیبایستیباسنوسحومحتواواقداماتبرنامه-4

یدرسیآمدوزشسدالمتجنسدیرشدیدانشآموزانهماهنگباشد.برنامه

برایدانشآموزانمسلمانبایستیمبتنیبرنگرشاسدالمدرخصدوصبلدوغ

یجنسینبایدقبلازآغدازنوجدوانیارائدههاجنسیباشد.ازایننظرآموزش

گردد.

:تأكیدبرمشداركتوارتبداط4اصل

هدایاسدالمیهاوتشدللباگروه

برایارتقدایالگوهدایارتبداطیو

تدراسدالمییدیددگاهجدامعارائه

ییطراحیوتدوینبرنامهدرباره

درسیآموزشسالمتجنسی.

نظرانبدهسدویمراجعقانونیودیدگاهصاحبیدرسیبرتغییرتمركزبرنامه-5

یدرسدیمنبععالیقومراجدعجامعدهیداامدتاسدالمیدرطراحدیبرنامده

آموزشسالمتجنسی،یعنیتوجهبهالگوییكهمتناسبباالگوهایفرهنگی

 مسلمانانباشد.

یهداوانتظداراتجامعدههدا،ارزشهایجنسیبایستیمعارف،نگدرشآموزش-4

 یدرسیمدنظرقراردهد.رادربرنامهاسالمی

هایتهیدیجودرگیدرسداختنوالددینوتمدامییدرسیبایستیشیوهبرنامه-8

 اعضایجامعهرامدنظرقراردهد.

یمدوردكردوزمیندهایباشدكهبهطوركلیروییدرسیبایدبهگونهبرنامه-5

 نظرنگرشاسالمیرادراینخصوصمدنظرقراردهد.

بایستیفرصتنزمفراهاگرددتامعلمانازطریقتعاملباگروههایمختلدف-4

اسالمیبتوانندعالوهبركسدباطالعداتنزمدرخصدوصفرهندگاسدالمی،

باورهایخودرانیزدرخصوصتعالیاجنسیاصال وارزیابینمایند.

:خحاهاییكهدرطدیفرآیندد5اصل

ریزیدرسیصدورتگرفتدهبرنامه

اسددتبایسددتیبددهعنددوانمبندداو

مسیرحركدتبدهسدویطراحدی

تدریدرسدیاثدربخشیكبرنامده

موردتوجهقرارگیرد.

یدرسدیدقیقاًآنچهكهبراییادگیریباارزشوموردانتظاراسدتدربرنامده-5

 توصیفومشخصشود.

یكفرهنگكاریمشتر وحرفهایدرمدرسهایجادشودتااملانپدژوهش-4

 یدرسیفراهاگردد.یبرنامهوبررسیعلمیدرباره

ساختارمدرسهكهتأكیدبرانتقدال،اداریسدازیواسدتانداردسدازیداردبده-8

ایتغییریابدكهمدرسه،معلمان،كالسدرسومحیطبالفصلآموزشدیگونه

یدرسیباشد.سازیبرنامهبهترینملانبرایاصال وبه

 

هایمسلمانچگدونگیترینموضوعاتدرخانوادهیلیازپرنزاع معتقدندكههالستد و ریس 

هدا،نقدشیآموزشجنسیبهكودكانونوجواناناست.زیراآنانمعتقدنددكدهایدنآمدوزشارائه

ایكهعدمآمدوزشمسدایلجنسدیمشدلالتیرادرپدیخواهددكند.بهگونهایراایفامیدوگانه
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كه،والددینبدهنماید.عالوهبراینهایدیگریراایجادمیآموزشنادرستآننیزدشواریداشتو

(.4008هایاخالقی،بهتربیتجنسدیفرزنددانخدودتوجدهمحلدوبیندارندد)علتباورهاوارزش

جنسدرتضادمستقیاباآموزشاسالمیاسدت.هدرزندگیزناشوییبدونازدواجویاازدواجباها

رود،بایدددربردارنددهیدرسیكهبرایآموزشسالمتجنسیكودكانمسلمانبهكارمدیامهبرن

(.آمدوزشمقددماتیسدالمت5111یازدواجوروابطمشروعباشد)تمامارتباطاتموجوددرحیحه

جنسشود)مانندزناوهاجنسیدرغربرفتارهایخاصیراكهازنظرمسلمانانگناهمحسوبمی

دهد.درحالیكهازنظراسالمتنهاروابحیمشروعاستكدهبدهرامقبولوطبیعیجلوهمیبازی(

یزنوشدوهریباشدد،بندابراینروابدطپدیشازازدواج،چنددصورتعقدوازدواجشرعیورابحه

(.5113باشد)جنسانممنوعوحراممیزوجیوروابطباها

نسی،كداهشاحسداسگنداه،اضدحرابوپریشدانیهایآموزشجیلیازاهدافاصلیبرنامه

شود،امداازباشد.گرچهاینهدفازدیدبسیاریازافرادمنجربهتقویتسالمتیفردمیروحیمی

دیدگاهمسلماناناینخحروجودداردكهبهكسبتجاربیدركدالسمنجدرشدودكدهبدهشدرمو

هاوفدرامینمشخصدیدرهردینیحساسیتمحجوبیتاسالمیفراگیرانلحمهواردسازد،چراكه

(.اسالماهمیتزیادیبرایآمدوزشسدالمتجنسدیفرزنددانقائدلاسدت.5111اینزمینهدارد)

درسدییتردربرنامدهیبزرگهایاعتقادیدانشآموزاندركالسوجامعهفقدانتوجهبهدیدگاه

سالمتجنسی،منجربهعدمموفقیتدرقدرشناسی،عمومیتبخشیوعملینمودنرهنمودهداو

هایزندگیرهنمودهدایییجنبهگردد.اسالمبرایهمهآموزانمیدستوراتدینیدرزندگیدانش

نزنددگییخداوندرویزمدینمایدومسلمانانبایدباتلیهبراصولاسالمبهعنوانخلیفهارائهمی

یاطهدارچنینسنتپیامبروائمدههایشانبایدبادستوراتخداوندوقرآنوهاكنند،همهفعالیت

درسیبدرایی(.باتوجهبهاهمیتنقشمعلمانومدارسدربرنامه4008دراحادیثهدایتشود)

ردتوجدهقدرارآموزانمسلمان،بایدقرآنوسنتپیامبربهعنوانبدانترینسدحوداندشمدودانش

 (.5114گرفتهوپایهواساسسایرانواعدانشمحسوبگردد)

هایمربوطبهسالمتجنسیبایدبهعنوانبخشدیآموزشاشر ، سرور و مضبود،  بهاعتقاد

ایارائدهشدودكدهارتباطداتوازپرورشدینیكود درنظرگرفتهشود.اطالعاتنبایدبهشدیوه

توانگفتكهتماممباحثمربدوطتقویتوتشویقنمایند.بهطوركلیمیرفتارهایغیراخالقیرا

آموزانمسلمانبایستیمبتنیبرتقویتشرموحیاوحفظآنباشد،بهتمایالتجنسیبرایدانش

آموزانتدرجیوهایسالمتجنسی،معلمیازهمانجنسدانشبههمیندلیلبرایآموزشبرنامه

یآموزشویادگیریدرموردامور،تمایالتوسالمتجنسدیدرحثدربارهشود.اگرچهبدادهمی

اسالمحرامنیست،اماقوانینمربوطبهسالمتجنسیدربسیاریازمسایلاسالمیهمچوننمداز،

چنینطیفكاملیازنیازهاورفتارهایانسانیمانندمهربدانی،روزه،غسل،ازدواج،طالق،حجوها
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(.آمددوزشجنسددیخددارجازمرزهددایاخالقددی،5113،5115وبرابددریحاكمنددد)عدددالت،انصدداف

كند.خلوصاخالقدی،ضدمانتنزمرارفتارهایپرخحررادربیندانشآموزانمسلمانتشویقمی

كند.بدههمدیندلیدلگوییودرنتیجهتربیتجوانانمسلمانفراهامیبرایصیانتنفسوپاسخ

ینوجوانبایداندكیزودتراززمانیكهویبامسایلیدادشددهبدهشددتارائهاطالعاتجنسیبرا

شود،آغازشود.والدیناعاازپدرومادربایدبادقتدررفتارهایفرزندانخودوانحبداقدرگیرمی

هابانشانگرهایدورانبلوغجنسی،زمدانرابدرایپسدرانودختدرانخدویشتشدخیصاعمالآن

دهندد،ایازخودبروزمیوارد،نوجوانانبرایكسباطالعاتجنسیهیجانویژهدهند.درتمامیم

ایباآنانواردصحبتریزیدقیقزمانیومحتوایی،بهنحوحسابشدهبنابرایننزماستبابرنامه

گیدریازبدروزشد.ازدیدگاهاسدالمی،ازدواجبدهعندوانیدكروشقدانونیوسدپریبدرایپدیش

(.بدهعبدارت5115دهدد)تعهدیاجتماعیاستكهاساسانتظاماجتماعیراشللمیاخالقیوبی

دریافتیكنیرویمعنویبدرایاتحداددو»یازدواجبهعنواندیگرهدففعالیتجنسیبهواسحه

  (5113شود)نگریستهمی«رو 

القدیاگرچهدراسالمانسدانبایدددرمسدیرموجدودیروحدانیواخ معتقداستكهنویبی 

تربیتشود،اماچارچوباخالقیدرسالمتجنسینیزعاملزمینهسازبرایتحققاهدافمتعدالی

اخالقیواحترامبهخانوادهاست.بههمیندلیلتوجهاتاخالقیبایدنقدشمهمدیرادرآمدوزش

اده(.ازسویدیگر،اسالماهمیتزیدادیبدهخدانو5113سالمتجنسیجوانانمسلمانایفانماید)

نگریسدته«یاسالمیعاملانسجامجامعه»و«یكواحدمها»دهد.زندگیخانوادگیبهعنوانمی

(.ارتباطازدواجیبایدبامقددماتپسدندیدههمدراهباشددوبدااسدتفادهازكلمدات5118)شودمی

كندد.درآمیزاوراقادرسازدتابهاحساسارضابرسدونبایدباهمسرشمانندحیوانعمدلمحبت

ایشود،بهگونهاسالم،ارتباطاتجنسیبینزنوشوهرنهتنهاتشویق،بللهمقدسنیزشمردهمی

كهداشتنارتباطاتجنسیشرعیپاداشخواهدداشت،درحالیكهعزبیتوازدواجنلردنمنجر

 (.5113گردد)بهتباهیوهرزگیمی

چدونابونصدرفدارابی،نظراندیهداصداحبدرداخلكشوربهدیددگاه: نظران داخمی واحب

هدایاسدتحلامبنیدانیشدیوهابوجعفرنیشابوری،محسنفانیكشمیری،رضاپا نژاددرزمینده

هایحسیندهنوی،محمدحسنآموزگاروابراهیاامینیدررابحهباتناسبتربیتخانوادهودیدگاه

شود.رخیازاینموارداشارهمیجنسیبانیازهایجنسیپرداختهشدهاستكهدرزیربهب

یجنسیازجملهغرایزنیرومندوحساسآدمدیاسدتكدهدر(غریزه5853بهاعتقادامینی)

توانگفتكدهحیاتروانیوجسمانیتأثیراتمیبتیامنفیدرپیخواهدداشت.بهطوركلیمی

گیدرد.ازاینغریزهنشدأتمدیهایجسمانیوروانیانسانبسیاریازاعمالورفتاروحتیبیماری

اگراینغریدزهپدرورشخردمنداندهودرسدتیداشدتهباشدد،زنددگیراقدرینخوشدیوآسدایش
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گرداند.امااگردرارضایآنافراطوتفریطصورتگیرد،مملناستضایعاتجسمانیورواندیمی

تریندشدمنآدمدی،ازد.بزرگفراوانیبهدنبالداشتهباشدوزندگیودنیاوآخرتآدمیراتباهس

اوست.ایندشدمنانبدهمركدزفرمانددهی«قوایغضبوشهوت»تر،نفسامارهوبهطورمشخص

تدوانبدرآنینفس،آزادسازیوكنترلعقل،میانسانیعنیعقلدسترسیدارندوتنهاباتزكیه

یاسدتعدادهاوتواندكلیدهمییتزكیهوتقواوپرورشنفسپیروزشد.چراكهانسانتنهادرسایه

یابیبهكمالمحلقوقربانهیشلوفاهایخودرادرجهتسازندگیوعزتابدیودستتوانایی

(.5813سازد)فرهادیان،

تواننددارتبداطوالدینمسلمانازطر مسایلجنسیبافرزندانخودراحتنبوده،اغلبنمدی

گونهمسایلراكهتوسطاشخاصدیگرانكسباطالعازاینمفیدیبااینموضوعداشتهباشند.آن

هدایارتبداطیودیگدرانصدورتیاجنسمخالفدرمدرسهیابیرونازمنزلویاازطریقرسدانه

یمسایلجنسیدانند.اگرچهپیامبراكرم)ص(ازپرسشدربارهگیرد،رادارایخحركمتریمیمی

امداطدر ایدنگوندهمسدایل،عمومدًاندزدمسدلمانانامدوریومسایلخصوصیامتناعینداشتند،

ها،محالدبرسدكهدرمقایسهباسایردیدگاهنمایند.بهنظرمیناخوشایندوبعضاًنامقبولجلوهمی

تدرتدروجدامعگرددكهاونًوسدیعایبیانومعرفیمیمحر شدهدراسالممسایلجنسیبهگونه

هاییاسدتكدهدرایدنمدوردوجدوددارد)رضدازادهشدیرازی،افراطوتفریطاستوثانیاًبهدوراز

یبقایانسدانودوامحیداتجامعده(.دیدگاهمتعالیقرآنبرایناستكهوجودزن،زمینه5851

است،نهلهوولعبمردان،تأملودقتكافیدراینزمینه،تحولوتأثیرعمیقیبرتربیتجنسدی

ی(.بهعبارتدیگر،تربیتجنسیدراسدالمدربردارندده5813شت)فرهادیان،هاخواهدگذاانسان

یجنسیشاملآگاهیبخشی،هدایت،كنترل،تعدیلویاقداماتتربیتیمربوطبهغریزهمجموعه

مندكردنغریزهجنسیاستكهمتوندینیبرایحفظسدالمتجسدمیورواندی،عفدتوضابحه

(.یلدیدیگدراز5838تانسانبهكدارگرفتدهاسدت)فرمهینیفراهدانی،دامنی،شرافتوكرامپا 

یجنسیرافرارویجوانانقراردهدد.زیدراهایهدایتغریزهاهدافتربیتجنسیآناستكهراه

یتحریلاتانجامنگیرد،مملناستجوانانمحیعاحساسداتهابرایجواناندردورهاگرراهنمایی

هدایمملدنناصدوابوجدویراههایعالیبهجسدتتهوباتقلیلهدفجنسیوتمایالتخودگش

(.5835ارضایجنسیبپردازند)دوایی،

یدرسیپیشنهادیبرایآمدوزشاخدالقجنسدیهایسالمتجنسی،برنامهبراساسمؤلفه

باشند:(شاملابعادیبهشر زیرمی5811اسالمیازدیدگاهزاهدالعحار)

 د جنسی در فرآیند رشدبررسی جایگاه رش -الف

تعیینجدولزمانیبلوغ.-

بررسیتغییراتفیزیلیدرزمانبلوغ.-
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نیازبهتشلیلخانواده.-


 فیزیولوژی سیستم تولید مثل -ب

 سندرمقبلازقاعدگی-برایدختران،تناسلیمردان،قاعدگی-

یجنسیبرایپسران،تناسلیزنان،انگیزه-

 جنین، تولدبارداری، رشد  -ج

 های اسالمی های مسری جنسی)ایدز و    (با تأکید بر جنبه بیماری -د

احساسی و جنسی بموغ -های اجتماعی جنبه -ه

یمسایلجنسیدینیومعنویدرحوزه-اخالقاجتماعی-

چگونگیمواجههبافشاروتمایالتبهجنسمخالف-



 جنسی از منظری اسالمیی درسی سالمت  های برنامه ی پیش فرض ارائه

یدرسدیوفرآیندداجدرایآندارندد.هایبرنامدهگیریمدارسومعلماننقشحساسیدرتصمیا

رودتداكردیبرایمدارسومعلمانبهكارمییدرسیطراحیشدهبهعنوانرویچارچوببرنامه

بدهتصدویربلشدندیدرسدیمدرسدهرایكنمایشمتوازنوعادننهازفرهندگحداكابدربرنامده

هاییاسدتكدهمددارسهاومهارتیدرسیمدرسهعموماًشاملدانش(.برنامه4005)سانجاكدار،

گیری(وفرآیندتصمیا5135سیلور،5111هارابرعهدهدارند)مارشوویلیس،مسؤولیتانتقالآن

؛4008واتواسمیت،گیرد)لوریزیدرسیمدرسه،جوسیاسیوفرهنگیمدرسهرادربرمیوبرنامه

یمؤسسداتاجتمداعیدر(.ازاینمنظر،مددارسماننددهمده5111 ،برادیوكندی،4008واللر

یدرسینیازمندتغییروبدهروزسدازیمعرضفشارقابلتوجهیازسویجامعهقراردارندوبرنامه

سوباتحونتوانتظاراتجامعهاست.مستمروها

درمنابعمعتبرجهتتعیین:بااستفادهازسندكاوی

یآموزشسالمتجنسیازمنظراسالم،هاوفلسفهالف(ارزش

ب(اصولحاكابرنظامآموزشوپرورشدرموردسالمتجنسیو

درسیسالمتجنسییج(منابعتدوینمحتوایبرنامه

(5)نمودارریزیدرسیآموزشسالمتجنسیایجادشدهاییبرایبرنامهپیشفرض

بده اسدالمپیدروانخدودرایگوید:هیچدینیبهانددازهتمدنمیویلدورانتدركتابتاریخ

قرآن،بهعنواناصلوبنیادملتبتوحیدیاسالم،ازبدوتولّد.دعوتنلردهاستقوتونیرومندی

رخندهكدردهكدهجویدانهماورد،چناندرعمقجانحقیقدتخویشتابهامروز،درآوردگاهیبی

چنانیگانهپناهِخداجویانوتشدنگانكدالموحدیاسدت؛هنوزهاپسازگذشتچهاردهقرن،ها
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توانددجدوگروزیبداطلبدیمدیومنداست.كدامرو جستدریاییكهازاقیانوسبیلرانوحیبهره

بیلران،برآبنزند؟هایآشلارآن،بینیازببیندوتنیبراینآبیهاینهانونعمتخودراازگنج

 (.5810:458)محهری،

باتوجهبهمنابعاسالمیموردبررسیقراریدیدگاهاسالمنسبتبهآموزشجنسدراینالگو،

چدهضمناینكهبهدلیلاشترا ووحدتنظرملاتبوحیانیدرمسایلاساسی،آنگرفتهاست،

هدر،توانبهسایرملاتبوحیدانینیدزنسدبتدادشود،تاحدودیمیرادربابنظراسالمبیانمی

هادراینزمینهبااسالمكامالًمنحبقاست.توانگفتتمامنظراتآنچندنمی

آموزش،برخیموضدوعاتمربدوطبدهمسدایلتربیتوقرآنكریانیزبهعنوانكتابهدایت،

درهنگامخلقتهرموجدود،بیتردید،خدایحلیا.جنسیراباصراحتیاكنایهبیانكردهاست

ابزارموردنیازبرایزندگیوكمالرابهصورتفحری،درآنبهودیعتنهادهاست؛میالً،درآدمدی

اصالًحلیمانهنیستكه ،هایتأمینآننیازهارانیزتعیینكردهاستاحساسنیازایجادكردهوراه

درعلداكدالمنیدزایدنهایاشدباعآنراببنددد.خدایمتعالنیازیرادرآدمیایجادكند،اماراه

)ع(ایدنقاعددهومنینؤدرروایتیازحضدرتامیرالمدیلحفبیانشدهاست.مسألهدرذیلقاعده

:متفرعاتآنبهبهترینشللمملنبیانشدهاست

دانسدتهاراآفریدوارادهنمودكهآناندارایاخالقورفتارپسندیدهباشندوخداوندانسان»

وایدن،هاستبیاننمایدسودوزیانآنیچهراكهمایهكهآنكهآنانچنیننخواهندبود،مگرآن

وعیددرابدههكاربرامرونهی)تشریعتلالیفدینی(استواراست،وازطرفیامرونهدینیدزوعدد

هاولذتیواسحههیدهابپذیرندوبیاوامنیزازطریقبیاوامیدتحققمیهمراهداردوایندو

گردند،بهاینجهتزندگیدنیارابالذایذوآنمدرآمیختتابدینوسیلهآنانرابرآنمعملیمی

(.بندابرایدنقاعدده،خداونددكدهنیداز4)بحاراننوار،ج«هاوآنمخالصاخرویرهنمونگرددلذت

انسانرابندگیواطاعدتبیدانكدردهاسدت؛جنسیرادرانسانقراردادهاستوهدفازآفرینش

وماخلقتالجنّواننسالّالیعبدون،جنوانسانراجزبدرای»فرماید:چنانكهدرقرآنكریامی

،ازحلمتاوبهدوراستراهیبرایبرطرفكردنایننیدازدرراسدتایغرضدش«بندگینیافریدم

شود.حاصلمیعرضهنلند،زیرادرغیراینصورتنقضغرض

جنسیواهمیتآنبهعنوانیغریزه،درتعالیااسالمتوانگفتبرایناساسبااطمینانمی

هاییپیشنهادشدهاست.یكحقیقتمسلّاپذیرفتهشدهوبرایارضایآن،راه
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 ی درسی سالمت جنسی از منظری اسالمی های برنامه : پیش فرض0نمودار 

 

بان،درالگویپیشنهادی:براساسموارد

ی درسی سالمت جنسی محسوب  منبر اومی برای برنامهقرآن و احادیث و روایات -5

 گردند  می

دررابحهباآموزشدقیقوظریفیمانندآموزشسالمتجنسی،بهترینمنبعقرآن،احادیدث
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سحودوممددل،عدواملیاند.در(قرارگرفته5باشندكهدربانترینسحومدل)نموداروروایاتمی

دامنی،ازدواجو...قرارگرفتدهاسدت.خداونددمتعدالدرقدرآنیسالا،عفتوپا چونجامعهها

یعنیبایدبدرایانجدامهدركداریازراهصدحیوآنوارد«5وأتوالبیوتمنابوابها»فرمایدكریامی

انجدامهدركداریبایددازراهوروشراهه.ازاینآیهچنیناستفادهمیشودكهبرایشویدنهازبی

یانبیایانهی،انجامملدارماخدالقبدودهمناسباستفادهكرد.هدفاساسیونهاییازبعیتهمه

امتداملدارمهمانابرانگیختهشده4«بعیتنتماملارمانخالق»فرماید:)ص(میاست.پیامبراسالم

ادبوعفّدتراهنمدای،هااستودراینجهدتانسان،كتابهدایتقرآناخالقرابهتمامبرسانا.

قدرآندر.فرمایددفلروحتّینگاهدعوتمی،گمان،باشدومسلمانانرابهرعایتعفّتدركالممی

َ؛ِاللَغْدوِمُعْرِضُدونْعَدنَهُداوَالَدذِین»فرمایدد:،دوریازلغورابیانكدردهمدیشمارصفاتپارسایان

لغونهتنهاشاملسخنانوكارهایبیهودهكهحتّدی«(ازلغووبیهودگیرویگردانند.8،)مؤمنون

،،تفسیرنمونده)ملارمشیرازیشودكند،نیزمیشاملافلاربیهودهكهانسانراازیادخداغافلمی

.(55:515ج

دفازازدواجراقدرآنمجیددهدفرمایدد:استكهمیرومسوره 45یلیاززیباترینآیات،آیه

خلقلَلُاْمِناَنْفُسِلُاُاَزْواجاًلِتَسْلُنُوااِلَیْهاوَجَعَلَبَیْنَلُاْ»داند.آرامش،صفا،صمیمیتورحمتمی

آرامدشگدرفتندركنداراو ،آفریدنهمسریبرایانسانبهمنظورداهایخازنشانه.ةمَوُدَهًوَرَحْمَ

چنیندرهمدینآیدههادادهاست. ر،مهرومحبتورحمتقرارمیباشدوخداوندمیاندوهمس

مردانبیزن،زنانبیشوهرو وَانْلِحُواانیامیمِنْلُاوالصّالحینَمِنعِبادكُاوَامائِلُا...آمدهاست:

نیدازهدارابدیبندگانصالوخودرابهنلا آورید،اگرفقیرهاباشندخداونددازفضدلخدویشآن

.ازجهتینیزقرآنكریابدهایدننلتدهاشدارهداردكدهداناستیسازدوخداوندوسعتدهندهمی

باشدرامشدخصكدردههانیازجنسیمیهایرسیدنبهنیازهایانسانراكهیلیازآنخداوندراه

هثُدا هددی؛رَبّناالّذیاَعحیكُلَشدیء خَلقد»فرماید:یطهمیسوره4یچنانكهدرآیهاست،ها

پروردگارماكسیاستكههمهموجوداترانعمتوجدودبخشدیدوسدپسبدهراهكمدالهددایت

خَلقَلَلامِدن»،(531ه،بقر)«اُحِلّللالیلةَالصّیامِالرفثُاِلینسائِلا»ازقبیل:نیزتعابیری«.كرد

دیگدرازایدنیوصددهاآیده(88،نبدأ)«اوكواعبَاَتراب»،(45م،رو«)اَنفسِلااَزواجالتسلُنوااِلیها

نیاستبراینكهقرآنكریابهبیانمسایلجنسیدرچارچوبیاسالمیپرداختدهقبیل،گواهروش

وبرایآناهمیتقائلشدهاست.

هنگامیكهفردیبهعنوانخواسدتگاری:فرمایدحضرترسولاكرم)ص(میدربعداحادیث،

پساورابهازدواجدرآورید.اگرچنیننلردید،اخالقودیانتشراضیهستیدآمدكهازنظرخلق،

 

الشریعهوبحاراننوارمصبا -5314بقرهآیه-5
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فرمدود:)ع(قمدامصداد(.ا1الحلمده،ج)میزانوجودخواهدآمدهفتنهوفسادبزرگبررویزمینب

برندنیست.سپسحضدرتبداهامیهیچلذّتیبرایمردمدردنیاوآخرتبیشترازلذّاتیكهاززن

آلعمرانفرمودند:همانااهلبهشت)نیز(دربهشتازچیزیمیلآمیزشیسوره54ییهقرائتآ

از)ع(درحدیثدیگریامامصدادق(و4)كافی،جبرندحتّیازخوراكیونوشیدنیجنسیلذّتنمی

اصحابخودسؤالنمودكهلذیذترینچیزهاچیست؟هركدامچیدزیگفتندد،حضدرتفرمودندد:

درضمنحدیییازپیدامبر)ع(امامصادق.(4)كافی،جزهاآمیزشجنسیبازناناستلذیذترینچی

اتتاپاداشبری،ابوذرپرسید:یاكهحضرتبهابوذرفرمودند:برونزدخانوادهد:نقلفرمو)ص(اكرم

ندیكهاگدرازراهحدراماقددامكچنانبرم؟حضرتفرمود:هااهلل،آیانزدایشانرومپاداشمیرسول

.(4)كافی،جبریایاگربهحاللباشدپاداشمیگناهكرده
 

ی اسالمی  توان فمسفه بر مبنای آیات قرآنی، احادیث و سنت پیامبر و اهل بیت، می -4

 و  به سالمت جنسی را تدوین نمود:مرب

یسالا،ازدواجواصدولعفدت،محجوبیدتوشدرموحیدا،دراینفلسفهمواردیمانندجامعه

بینی،ندهفقدطمعیداروداوردین،بهعنوانیكنوعجهانخورد.وفرزندصالوبهچشامیخانواده

گیدریرفتارهایفردیوجمعیانساناست،بللهدرعینحالوبهطریقدیدیگدر،دراصدلشدلل

بیندیاكدهرفتارهایانساننیزمؤثّراست؛زیرااگركردارهایاجتماعیانسانراتحلیدلكندیا،مدی

اندودرایدنجدابینیانسانسرچشمهگرفتههایآن،بهطورمستقیا،ازنوعجهانرینمؤلّفهتقوی

محلدوبومدوردیقرآنازجامعهمتعددآیاتبینیاست.مفروضماایناستكهدین،نوعیجهان

انیویهاهاوآرمانپرجاذبهوانسانیآن،ازحالوهواوهدفنظرخویش،ازسیمایدلنشینو

هدایآن،درهدا،ازویژگدیاشبرایرسیدنبهآنشرافتمندانههایعادننهوهاوروشآن،ازبرنامه

هایفدردی،خدانوادگی،بینش،گرایشوعمل،ازخصوصیاتآن،دربهدوشكشیدنبارمسؤولیّت

اجتماعیوانسانی،ازمشخّصاتآندرابعاداندیشهوفرهنگ،عقیدهوایمدان،اجتمداعوسیاسدت،

مدیریتواخالق،اقتصادوانفاق،حقوقوقضاوت،زنددگیدرونمدرزیوروابدطبدرونمدرزیو...

یسوره؛50،محمدیرهسو؛55،فاطریسوره؛51،رومیسوره؛501،یوسفیسوره)سخندارد

دقیقتاریخودریافدتعلدلفدرازوفدرودوظهدوروسدقوطی.قرآنانسانرابهمحالعه(51ل،نم

دهد،تدارابدینمحلباختصاصمیخواندوبخشمهمیازآیاتخودمیهافراهاوحلومتجامعه

قدرآن.رنوشتسازنایلآینددهایظریفوسخواهانبهایندریافتبدینوسیلهپژوهندگانوترقی

وَعِبادُالرَحْمنِ»كند:بازومحلوبخودرااینگونهبیانمییدراینآیاتدرخشان،سیمایجامعه

بنددگانراسدتینخداوندد»«الَذِیْنَیَمْشُوْنَعَلَیانَرْضِهَوْنداًوَاِذاخَداطَبَهُاُالْجَداهِلُوْنَقَدالُوْاسَدالماً

دارند،وهنگامیكهنادانانروزگداریهستندكهدررویزمینبهفروتنیگامبرمیبخشاینده،كسان
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وَالَدذِیْنَ»»(.58)فرقدان،«دهندمالیمتومداراپاسخمیادبانهسخنگویندبهدرستیوباآنانبی

للَهُاِنَبِالْحَقِوَنیَزْنُوْنَوَمَنْیَفْعَدلْذلِدكَیَلْدقَنیَدْعُوْنَمَعَاللَهِاِلَهاًآخَرَوَنیَقْتُلُوْنَالنَفْسَالَتِیحَرَمَا

پرستندوكسیراكهخدداخوانندونمیآنانهستندكهخدایدیگریراباخداییلتانمی».«اَثاماً

دامدانعفدتآلدودهكشندوریختنخوناوراحرامگردانیدهاست،جزبراساسحقوعدالتنمی

(53)فرقان،«وهركسچنینكندباكیفریدردنا روبهروخواهدشدسازند،نمی

آنانكسانیهستندكهبدهدروغونداروا»،«وَالَذِیْنَنیَشْهَدُوْنَالزُوْرَوَاِذامَرُوْابِالْلَغْوِمَرُوْاكِراماً»

وَالَدذِیْنَاِذا»(.14رقدان،)ف«گذرندددهند،وچونبربیهودهبگذرند،بزرگوارانهبرآنمیگواهینمی

اندكهچونبهآیاتپروردگارخودانددرزدادهآنان»،«ذُكِرُوْابِآیاتِرَبِهِاْلَاْیَخِرُواعَلَیْهاصُماًوَعَمْیاناً

)فرقان،«افتندهانمیآورندوكروكوربررویآنهارویمیشوند،باگوششنواوچشابینابهآن

آندان»،«لَذِیْنَیَقُوْلُوْنَرَب ناهَبْلَنامِنْاَزْواجِناوَذُرِیاتِنَاقُدرَََاَعْدیُنووَاجْعَلْنَدالِلْمُتَقِدیْنَاِمَامداًوَا»(.18

چشدایمدانمایدهگویندد:پروردگدارا!ازمیدانهمسدرانوفرزنددانگراندهمدیهستندكهنیدایش

اُولئِدكَیُجْدزَوْنَ»(.15)فرقدان،«شوایپرواپیشگانقدراردههاییبهماارزانیدار،وماراپیروشنی

آنانهستندكهبهپداسآنكدهشدلیباییورزیدندد،»،«الْغُرْفَةَبِماصَبَرُواوَیُلَقَوْنَفیهاتَحِی ةَوَسَالماً

هروشود،ودرآنجابادرودوسدالمیگدرمروبدهایپرشلوهبهشتبهآنانپاداشدادهمیغرفه

درآنجداجاوداندهخواهندد».(45)«خالِدِیْنَفیْهاحَسُنَتْمُسْتَقَراًوَمُقاماً»(.14)فرقان،«خواهندشد

(.15)فرقان،«بود.راستیكهچهنیلوقرارگاهوچهخوشجایگاهیاستكهآناندارند

تدوانازدواجدراسالممییزوجیتاشارهنمود.ازاهدافتوانبهفلسفهدربعدازدواجنیزمی

تدرینبندا،یجنسی،بقاینسل،تشلیلخانوادهبهعنوانمحبوبچونارضایغریزهبهمواردیها

دامنیدرجامعه،ایجاداخالقنیكوحفدظعفداف،تلمیدلدیدن،ازدیدادنسدل،كسدبحفظپا 

یناصدولموضدوعهوفلسدفهرضایتخداوند،پیرویازسنتپیامبرو...اشارهنمود.امادركنارای

گیدریجنسدیتیارزشیحاكابرآموزشجنسی،نیازمندتوجهبهدانش،انگیزشونگرشوجهدت

یباشیاتابرآناسداس،املدانتددوینمحتدوایبرنامدهمحابقبااصولنظامآموزشوپرورشمی

كرداسالمیفراهاگردد.درسیآموزشسالمتجنسیبرمبنایروی

هیوسنتنبدویتأكیددزیدادیشددهاسدت.درفرمایشاتاندواجومصادیقعفتدربعداز

اقددامبدیهیاستكه،اگردرامرازدواجمحابقدستورخدداوحضدراتمعصدومین)علیهاالسدالم(

گیدردوازدومآنبهنحویخداپسندانهصورتمدییاض،ازیكسوروابطجنسی،مشروعوارشود

شدودوازسدومسدوبدراسدتحلاممردانوروابطناسالاجنسیجلوگیریمیسوازاختالطزنانو

هوبهگسترشفرهنگحیاعمقبخشیدشدكانونخانوادههمراهبانسلیسالاوپویاافزودهخواهد

مردانوزنانبدیهمسدرخدودرا»هیچنینآمدهاست:.دراینراستادركالمگوهربارانشودمی

صالحهودرستلارتانرا،اگرفقیروتنگدستباشدندهمسدروینخادمانصالوچنهمسردهید،ها
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،)ندور«سازد،خداوندگشدایشدهنددهوآگداهاسدتدهید،خداوندازفضلخودآنانرابینیازمی

ازدواجكنید،كهازدواجسنترسولخدا)ص(است،زیراكهآنحضدرت»فرمود:)ع(امامعلی(.84

)بحداراننوار،ج«دوستداردازسنتمنپیرویكند،ازجملهسنتمنازدواجاستفرمود:هركه

508.)

هنگامیكهخداوندمتعالانسانراآفرید،اورابهحالخودرهداننمدودهودربعدشرموحیا،

منددنمدود.درایدنهدیاسدتبهدرهیوحیانهیكهنشأتگرفتهازسرچشمهانیازملتبانبیا

صراطمستقیاویابهعبارتیراهسعادتمندیوتقرّببهخداوندرابهاونشانداده،پیامبرانراستا،

وپیوستهمقصدنهاییكهدریككلمه)قربالیاهلل(اسدتشدندودراینمسیرمشغولهدایتش

تكدهخداوندبرانسانمندتنهدادوملتدبامامد،نمودند.عالوهبرملتبنبوترابرایشبازگومی

الشأناسالماست،برایهددایتوسدعادتمندیاوقدرارداد.ازدنبالهروملتبانبیاءوپیامبرعظیا

هبمجهزساخت،كهدرصورتیعالوهبرهدایتبیرونی،خداوندانسانرابهقوایدرون،سویدیگر

تمندیاوصحیوازآن،گاممهمدیدرجهدتبدهكمدالرسدیدنوسدعادیكارگیریآنواستفاده

«حیداوشدرم»یارزشمندكهریشدهدرفحدرتآدمدیدارد،اینقواوسرمایهیباشد.ازجملهمی

است.

نپوشداند،هاسدتهیكهدستوریبرایتمامیانسدانیلیازمصادیقحیادركالممقدسان

هایامنیدتوههاییكهدرقرآنكریاموردتأكیدقرارگرفتهوازنشانازجملهآموزهشرمگاهاست.

یلهأهاوهنجارهدایاسدالمیبدهحسدابآمددهمسدبقایخانوادهواستحلامجامعهوبنیانارزش

حجدابوپوشدشتنهدااختصداصبدهزندانیلهأمسكهاستیادباشد.شایانحجابوپوششمی

رعایدتآنایاست،هایویژهندارد،بللهازآنجاییكهساختاروجودیوخلقتزنتوأمباظرافت

درموردبانوانازحساسیتومنزلتوجایگاهرفیعیبرخورداراست.درعینحالمرداننیزموظف

هداازخدداوبنددگانبهرعایتپوششصحیواسدالمیهسدتندوایدننشدانگرحیداوشدرمدرآن

ازنگاهبههایخودرا)منانبگوچشاؤبهم:»دراینراستادرقرآنكریاچنینآمدهاستخداست.

تراست،خداوندازآنچهانجدامنامحرمان(فروگیرند،عفافخودراحفظكنند،اینبرایآنانپاكیزه

هدایخدودرا)ازوبهزنانباایمانبگدوچشدا»د:فرمایچنینمیها.(80،)نوردآگاهاستدهنمی

زآنمقداركدهنمایدانجرا،نگاههوسآلود(فروگیرند،ودامانخویشراحفظكنندوزینتخود

هایخودرابرسینهخودافلنندد)تداگدردنوسدینهبداآناست،آشلارننمایند،واطرافروسری

اظهدارومدراداز.(85،)ندور«پوشاندهشود(وزینتخودراآشلارنسازند،مگربرایشوهرانشدان...

قبیلگوشوارهودستبندحرامنیست،زینتزنان،مواضعزینتاست،زیراكهاظهارخودزینتاز

.(54)ترجمهتفسیرالمیزان،جهااستپسمرادازاظهارزینت،اظهارمحلآن
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نگاهبهنامحرمدان،تیدریزهرآلدوداز»رسولاهلل)ص(فرمودند:،«حیایچشا»درخصوص

دهددكدهیشیحاناست،هركسازتدرسخدداآنراتدر گویدد،خددابدهاوایمدانیمدیناحیه

هرگدززندیبدامدردی»فرمایدد:وبازمی.(505بحاراننوار،ج)«اشرادردلاحساسكندشیرینی

)ع(امامعلی؛(55الوسائل،ج)مستدر «هاشیحانخواهدبودخلوتنلند،جزاینكهنفرسومآن

«تیآرامدشدلوكداهشحدزنوانددوهاسدحفدظنگداهمایده:»درخصوصكنترلنگاهفرمدود

جایزنیسدتزنهنگدامیكدهاز»(درخصوصلباسفرمودند:عامامصادق).(500بحاراننوار،ج)

داشتنحیاوشرمیكحالت.(4كافی،جلد)«هایشبراقوجذابباشدشود،لباسمنزلخارجمی

هداانسدانیودیعهنهادهشدهورعایدتآنبدرایهمدهههابشناختیاستكهدرفحرتانسانروان

هماناداشتن»فرمود:)ص(دراینراستانبیملرماسالمالعادهزیباست.زیباست،امابرایزنان،فوق

ونیز،(5)ارشادالقلوب،ج«شرموحیابرایهركسینیلواستولیبرایزناننیلوتروزیباتراست

و(518الحلمده،صمنتخدبمیدزان)«هردینیمَنشیداردومَنشاسدالمحیدااسدت»فرمودند:

.(4151،)كنزالعمال«درمردانوآندرزناناستویكجزوداردكهنهجزوحیادهجز»فرمود:

آشدلارنلدردن،هیوسدخنانحضدراتمعصدومینعلدیهاالسدالمباتوجهبهكالممقدسان

پرهیدزازواسدتدامندیهایحیاوحفدظعفدافوپدا مواضعزینتازسویزنان،ازجملهنشانه

هایقرآنی،حیداازمصادیقوآموزههایآلودهنیزهابهمردانوهابهزنانتوصیهشدهاست.نگاه

نمایروحیاتانسانیاستونبایستیجدزدرتمامیدرگفتاروزباناست.ویابهعبارتیزبانآینه

هاوخیراتوحسناتقرارلیراهحقوخشنودیخداوند،ازآناستفادهنمود.اگرزباندرمسیرنی

آورد.واگدرازكنتدرلوگرفت،موجباتاعتالیشخصیتوخشنودیحضرتحقرابهارمغانمی

هاوگناهانبسیاریبههمراهخواهددداشدت.درایدنراسدتامهارانسانخارجشدفجایعومصیبت

یماردنندرشماطمدعكننددوانگیزسخننگوییدكهبایهوس...بهگونه»فرماید:قرآنچنینمی

بههنگامسخنگفتن،جددّیوخشدكوبدهطدورمعمدولی.(84،)احزاب«سخنشایستهبگویید

چونزنانكاشخصیتكهسعیدارندباتعبیراتتحریككنندهكهگداهتدوأمید،نههایسخنبگو

یدادید.شدایانیافلندسخنبگورانرابهفلرگناهمیبااداواطوارمخصوصیاستكهافرادشهوت

جنسیدرحدتعادلومشروععینسالمتاست،اماگاهیكهازاینحددبگدذردیاستكهغریزه

رسددكدهازآنتعبیدربده)جندوننوعیبیماریخواهدبودتاآنجاكهگاهبهسرحدجندونمدی

حیداییصدفتپسدندیدههیدرراسدتادركالممقدسان.(51تفسیرنمونه،ج)كنندجنسی(می

نمایدكهباوقارراهبرویددوبدهحیدایدختدرحتیدرراهرفتنوگامبرداشتنبهبانوانتوصیهمی

ناگهانیلیازآندوزنبهسراغاو)موسی(آمدددرحدالیكدهبدانهایدت»نماید.شعیباشارهمی

ادن)بهگوسفندان(راكهبرایماكندتامزدآبدداشت.گفتپدرمازتودعوتمیحیامگامبرمی

درارتباطباارزشوفضیلتحیافرمدود:)ص(رسولخدا.(44)قصص،«انجامدادیبهتوبپردازد...
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الشیعه،وسائل)«دامنیاستحیاعفتوپا یهاحیااستومیوهوثمرهترینجوانمردیبافضیلت»

سهخصلتاستكدهدرهدر»انانبصرهفرمود:خحاببهجوانیازجو)ع(امیرالمومنینعلی.(55ج

كسباشددنیاوآخرتبرایشصافوسالابماند،آنكسكهبهكارنیكفرماندهدوخودشنیز

بدانگردننهد،وازكارزشتبازداردوخودشنیزازآندستكشد،وبرحدودودستورخداوندد

میتحیاوشرموپرهیزازروابطناسدالاجنسدیدرارتباطبااه.(580امالی،ص)«محافظتنماید

هایبندگانصالووعفیفراچنینهیهشدارهاینزمدادهشدهویلیازنشانهدركالممقدسان

؛(58،)فرقدان«هركسچنینكند،مجازاتسختیخواهددیدكنند،و...وزنانمی»نماید:بیانمی

دنیلیمانندنداشتنكسبوكارویانداشتنخانهوسدایروحتیهنگامیكهشرایطازدواجبنابه

و»:دامندینمدودهاسدتایمیسرنیست،توصیهبهتقویوپدا لمالیواقتصادی،برایعدهیمسا

دامنیپیشهكنندتاخداوندازفضلخودآندانرایابند،بایدپا كسانیكهاملانیبرایازدواجنمی

حیاكلیدرسدیدنبدههمده»دراینراستانبیملرماسالم)ص(فرمود:.(88،)نور«نیازگرداند...بی

بده»فرمدود:)ع(امدامعلدی.(515الحلمده،صمنتخدبمیدزان)«هاسدتهاومانعزشتلاریخوبی

كسدیكدهحیدا»فرمدود:)ع(امامصادق.(858غررالحلا،ص)«شودعفافاعمالپا مییوسیله

بدا«عقدل»،«حیدا»،«ایمدان»یگفتنیاستكدهسدهواژه.(500وار،ج)بحارانننداردایمانندارد

هدیواعتقدادهاییكهدروجودشانایماناندیگرتوأمودرارتباطهستندویابهعبارتیانسانیك

گناهوآلودگیكشانند،بیزارندوبابرخورداریازیبهخداوند،مملوشده،ازاینكهخودرابهورطه

داندد(پدسروندكه)خداچهچیزیرازشتوگناهمدیعقالنیتمعنویهموارهدراینفلرفرومی

سدایندوبدهوضدو ایدننبایدمرتلبگناهومعصیتشویاواینان،سربرآستانبندگیحدقمدی

.«عالامحضرخداستپسدرمحضرحقمعصیتنلنیا"لهرادریافتهوبهآنیقیندارندكهأمس

هایارزشمند،كانونخانوادهاست.اگربخواهیااینكانوندرراسدتایترینكانونیلیازمها

گیرد،لزوماًبایستیحیدارادرآنكدانونرعایدتكندیا.قرارهیودستوراتاورضاوخوشنودیان

هدایمعیندیودرومادردركانونخانوادهبایستیدرزمانلیازقبیلروابطجنسیمیانپدریمسا

یكخلوتگاهخاصصورتپذیردوفرزندانبههیچوجهبدهخلوتگداهآندانواردنشدوندوازروابدط

هاشارهشدهاستسألنوربهاینمیسوره43یهیدرآیهزوجینمحلعنگردند.دركالممقدسان

نشوید.فرزندانبالغدرخانوادهنیزموظفنددرهروقتبدوناجدازهكهبدوناجازهبهخلوتگاهوارد

دراطاقیكهدوهمسرقراردارند،واردنشوند،حتیكودكاننابالغكهمرتباًنزدپدرومادرهسدتند،

نیزآموزشدادهشوندكهناقلدرسهوقت)قبلازنمازصبووبعدازنمازعشاوهنگدامظهدركده

پردازندد(بددوناجدازهواردنشدوند.بدرخدالفآنچدهبعضدیازدرانبهاستراحتمدیپدرانوما

آورند،ثابتشدهاستكهكودكدانلدرنمییكنندكهكودكانسرازاینمسااندیشانفلرمیساده

شودسدهلانگداریالعادهحساسیتدارندوگاهمیلهفوقأسانن(رویاینمس)تاچهرسدبهبزرگ
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یانحرافاتبایستآنراببینند،سرچشمهیكهنمییهامادرانوبرخوردكودكانبهمنظرهپدرانو

بهپدرانومادرانتوصدیه.بنابراین(55تفسیرنمونه،ج)استهایروانیشدهاخالقیوگاهبیماری

،ونماینددورودیلهراجدیبگیرند،وفرزندانخدودراعدادتبدهگدرفتناجدازهأشدهكهاینمس

گدرددازجملدهخوابیددنزنومدرددرچنینازكارهایدیگریكهسببتحریكفرزندانمدیها

جاكهاملانداردپرهیزكننددوبداننددایدنامدورازنظدرخوابندتاآنهایممیزمیاطاقیكهبچه

حدالیكدهمبدادادر»پیامبر)ص(درحدیییفرمود:هامؤثراست.العادهدرسرنوشتآنتربیتیفوق

.(55تفسیرنمونه،ج)«نگردآمیزشجنسیكنیدكودكیدرگهوارهبهشمامی

دركدانونخدانواده،ازجاندبپددروبهویژهاستكهصفتشرموحیاورعایتآنیادشایان

چنینبهفرزندانتوصیهشدهاستتاجاییكهدرحدیییازوجودمحهررسولخددا)ص(مادروها

رازپسر،پسرازدختر،ودخترازدختر،وقتیبدهدهسدالگیرسدیدند،حتمداًبایددپس»آمدهاست:

اهلل)ص(فرمود:درخصوصبوسیدن،وجودمنّوررسول.(8الفقیه،ج)«خوابگاهشانازهاجداشوند

ایكهسنشازهفدتبوسیدنپسربچههاازچنینزندختربچهششسالهرا،پسربچهنبوسدوها»

السدالمعلیهامیرالمؤمنینعلی.(554انخالق،صملارم)«زكردهاست،خودداریكنندسالگیتجاو

چندینوقتیدختربچه،ششسالهشدمردندامحرمحدقنددارداوراببوسددوهدا»فرماید:نیزمی

وقتدی»شوندكه:نیزیادآورمی)ع(امامصادق.(4الشیعه،جوسائل)«توانداورادرآغوشبگیردنمی

امدام.(4الشیعه،جوسائل)«دختربچهبهسنششسالگیرسیدبرایتوشایستهنیستاوراببوسی

هدابایستیبسترخوابپسربچهدهسدالهرااززن»محمدباقر)ع(درخصوصخوابفرزندانفرمود:

بپرهیدزازروابدطجنسدیدرجداییكده»چنینفرمود:وها؛(554انخالق،صملارم)«جداكنید

كندكهقادراستبهخوبیبرایدیگرانچناندر میبیندورفتارتراآنود ممیزیتورامیك

مدوقعیكدهدراتداق،»امدامصدادق)ع(نیدزفرمدود:؛(4الشیعه،جوسائل)«توصیفوتشریونماید

اریعفتدیوزناكدكودكیحضوردارد،مردباهمسرخودنیامیزد،زیرااینعمل،طفلرابدهراهبدی

.(4الشیعه،جوسائل)«دهدسوقمی

یاسالمیحاكابرجامعه،نیازهایجامعهشاملوالدیندانشآموزانبهطدوربراساسفلسفه

هایمدوردآموزانواطالعاتوآگاهییافرادجامعهبهطوراعا،نیازهایفردیدانشاخص،وكلیه

گدردد.اصدولمربوطبهسالمتجنسیتعیدینمدیهاوساختآخریندانشوعلومبهروزنیازآن

آمدوزانوسداختیاسالمیومحابقبانیازهایجامعه،دانشآموزشوپرورشنیزبرمبنایفلسفه

دانش،شاملمواردیماننددانشمربوطبهسالمتجنسی،انگیدزشوبیدنششخصدی،جنسدیت،

گردد.گیریجنسیتیمیانسجامبدنیوامنیتجنسیوجهت

توانبهاهددافیماننددشناسداییرفتارهدایبهبدوددربعدانسجامبدنیوامنیتجنسیتیمی

یمشلالتجنسدی،پرهیدز،اجبدار،سدوءاسدتفاده،آزاروتجداوزیسالمتوكاهشدهندهدهنده
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چنیندربعددانشجنسی،هایجنسیمسریاشارهنمود.هاهاوبیماریجنسی،شناساییعفونت

یمحمئنومسدؤوننهدرزنددگیبدارعایدتچونشناساییارزشلذتجنسیبهشیوههااهدافی

یازدواجشدرعیوجدوددارد.دربعددجنسدیتحقوقدیگرانوبرقراریارتبداطجنسدیدرحدوزه

هدایتوانبهاهدافبرابریوتساویجنسیتی،رهاییازتبعیضاتجنسدیواحتدرامبدهتفداوتمی

گیریبرمبناینوعجنسدیتبددونگیریجنسیتینیزبهشناساییجهتتجنسیتیودربعدجه

تبعیضوبااحترامبهحقوقدیگراناشارهنمود

هایییآموزشسالمتجنسیبایدویژگییدرسیمبتنیبردیدگاهاسالمی،دربارهدربرنامه

آمدوزان،متخصصدانشچونوالدینوداننفعهامانندجامعیت،حمایتومشاركتتمامیافرادذی

یدرسیواستفادهازجدیدترینموضوعاتومحتوایمربوطبهسدالمتسالمت،متخصصانبرنامه

جنسیبهطورجدیمدنظرقرارگیرد.ازاینمنظرنزماستكهمباحثواصولزیرمدوردتوجده

قرارگیرند:

 است:تمایل جنسی بخشی از زندگی طبیضی و سالم برای هر فرد مسممان   -0

پرباریرادر تعالیا،دهدابعادحیاتانسانیراموردنظرقرارمیاسالمبهعنواندینیكهتمام

معصدومین)ع(بدرای وحدیوسدخنانائمدهیابعادمختلفازجملهتربیتوسالمتجنسیبرپایه

تدی،انسداننلاتآموزشیوتربی بشریتبهارمغانآوردهاستومحالعهوعملبهاینمنابعغنیاز

هایدینیما،هیچنهادینزدخداوندآموزه سازد.براساسرابهسعادتدنیویواخرویرهنمونمی

دیگدرمظهدرعشدقاسالمی،محبتزنوشوهربدهیدك ترازنهادخانوادهنیست.درعرفانمحبوب

.تراستخداگرامیترباشدنزدشانبهدیگریبیشعالقه هاهیدانستهمیشودوهركدامازآنان

هدیصحیوآنازعبداداتانیبللهارضا،نگاهسلبوخشونتنیست جنسیینگاهاسالمبهغریزه

هاآمدهاست.بایدداسالمنظامكاملیاستكهبرایهدایتتمامیانسان دانستهشدهاست،درواقع

آنوجودداردقبولكنیاوبرآدابورسوموخرافداتییهماهنگیكهبیناجزا یاسالمراباهمه

سدمت چدهجامعدهرابدهآن.ایاتلیهندزنیادونامآنراحیاوتقویگذاشتهناسالمیندار كهباب

هدایواقعیت زمهاانسانویلیازیجنسییلیازغرایبردتشلیلخانوادهاست.غریزهآرامشمی

كریادرمورداهمیدت هودیعهگذاردهاست.آیاتفراوانیدرقرآنوجودیاوستكهخداونددراوب

 (.5810فر،)فروتنوخیامازدواجومذمتطالقآمدهاست

راكداهش بدیهیاستهرعاملیكهموجببرهاخوردناینآرامشگرددویامهرومحبدت

كامالًمتفداوتاسدت.اینزمینه فرهنگاهلبیتبافرهنگمادر.دهدازنظرقرآننلوهیدهاست

.پیچیدهاجتماعیوجودنداشدت عنوانیكموضوعهناممشللجنسی،بهدرصدراسالممشللیب

مؤلفگوید:آوردنایناحادیثاززبانرهبراناسالمیكهمظهرمعنویّتوزهددوعلداهسدتنداز
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معنوینداشدته،واسدالمیهداریودستوراتدینیتنهاجنباینجهتاستكهروشنگردد،دین

دهدد.توجّهنیستبللهآنرامدوردتشدویقنیدزقدرارمدیهایحاللنهتنهابییولذّتیبهكامجو

.آمیزشحاللثوابدارد
 
تلرین راه   پرهیز از روابط جنسی مشکوک و خارج از حدود ازدواج اسلالمی، ارلربخش   -1

 های مقاربتی و جنسی است    اجتناب از بیماری

یجنسیسالاودرچهروابطجنسیراطیفیدرنظربگیریاكهدریكسویآنرابحهچنان

 جنسدی رابحه جنسی رابحه ترینتوانگفتسالایجنسیپرخحرقرارگیرد،میسویدیگررابحه

 از انتقالبیمداری احتمال و گیردمی صورت واژینال طریق از كه است بهها وفادار شوهر و زن بین

 و ایددز عفدونی، هایبیماری نگران هانبایدآن صورتی چنین در.ندارد وجود وجه هیچ به آن طریق

 استكه ازدواج از خارج جنسی یباشند.ودرسویدیگراینطیفرابحه هایمقاربتیبیماری سایر

 جملده از عفونی هایبیماری انتقال خحر دارد، وجود ترشحاتجنسی و خون تبادل احتمال آن در

 از انتقدال و مبتال فرد با نشده جنسیمحافظت دهد.ارتباطمی افزایش شدت به را ایدز/وی آی اچ

 بدا جنسدی ارتبداط و مقعددی جنسدی شیردهی.ارتبداط و زایمان بارداری، یهطیدور مبتال مادر

 كده ویژهشخصدی به شود،می وی آی اچ سرایت موجب بیشتر كه است جملهمواردی از جنسها

 (.5831قراردارد)اصفهانیوهملاران، ابتال بیشتر خحر معرض در است، شده واقع مفعول

كندتداهایزندگیكمكمی(معتقدندكهكسبمهارت5831چنیناصفهانیوهملاران)ها

 ائمده پیدامبر)ص(، قدرآن، اسدالم، هدایطبدقآمدوزه مدا یترزندگیكنیا؛دراینراستاهمهسالا

 سدالا، اخالقی زندگی خحر، از گیریراهپیش بهترین كه باوریا این بر دین بزرگانمعصومین)ع(و

 جامعده و شدرع قوانین به تعهد خانواده، به وفاداری ازدواج، از خارج روابط از دوری اعتیاد، از پرهیز

كندددرمدی تدربیش را انتقالویروس خحر زناننیز، یماهانه عادت زمان در جنسی یرابحه.است

بدرحدذرض)زندیكدهدرایدامعدادتماهیاندهاسدت(یازآمیزشباحاهایاسالمیاینبارهآموزه

فداعتَزِلُواالنِسداءَفدی»زیراخداوند،درقرآنكریاآشلاراازاینعمدلنهدیكدردهاسدت:اند.داشته

پسهنگامعادتماهیانه،از]آمیدزشبداززندانكندارهگیدریالمَحیضِونتَقربُوهُنَحتّییَحهُرنَ

اینعملازنظربهداشتینیزبدرایزنو.(444بقره،)«كنیدوبهآناننزدیكنشویدتاپا شوند

هاییازایندسته،مردخوبنیستواگرفرزندیبهوجودآید،احتمالابتالیاوبهجذامیابیماری

(.4یعه،جالشوسائل)وجوددارد

گیریازانحرافاتجنسیوروابطناسدالاونامشدروع،ازدواجاسدتكدهدرترینراهپیشمها

یكهاینامربدهگوندهتاهنگامیشود؛زیراجنسیدربسترطبیعیخودارضامییپرتوآن،غریزه

فدردرابدهجنسدی،سدرانجامیطبیعیانجامنگیرد،فشارهایزیادجسمیوروانیناشیازغریدزه

هدایاوكداهشهداوخلّاقیّدتكنددوتوانمنددیكشاندیادرسالمتشاختاللایجادمدیراههمیبی
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ایبرایحفظسالمتگیریعمومیوریشهیابند؛بنابراین،تسهیلازدواجبهعنوانیكراهپیشمی

 (.5810)صانعی،فردوجامعهمحر است

 

های  دانش آموزان فروت کشف و تضریف ارزشدر آموزش شرایطی فراهم گردد تا به  -3

  های اسالمی داده شود  ی آموزش شخصی خود، خانواده و جامضه در حیطه

هداهمدوارهبخدشمهمدیازاهدداف(براینباورندكهآموزشارزش5831خسرویوباقری)

انددكدهآنیبخشیاساسدیازكدارخدود،درپدیهابهمنزلههایتربیتیاست؛زیراایننظامنظام

تریدارد،چهدراینمیاناهمیتبیشهایآنرابهنسلآیندهانتقالدهند.اماآنفرهنگوارزش

آموزاندرونیكرد.برهمیناساس،درهایموردنظررادردانشتوانارزشایناستكهچگونهمی

بعدداسدت.البتدهبایددهایاینامر،متضمنسدهتربیتارزشی،الگویموردنظربرایتنظیاروش

یزمانیندارند.بهعبارتدیگر،چندیننیسدتدیگررابحهتوجهداشتكهاینابعادسهگانه،بایك

هایمربوطبهمبنایشناختی،درجریانتربیدتابتدداآشدلارشدوندوسدپسنوبدتبدهكهروش

یكدهبدهطدورغالدببدرهایاندوسرانجام،روشترمربوطبهبعدگرایشیهاییبرسدكهبیشروش

هداازحیدثتأكیدد،بدرحسدبظرفیدتوجنبهارادینظدردارندد.املدانداردترتیدبایدنروش

سدازشناسیچارهگیریازروانهایذهنیوروانیفرد،متفاوتباشدكهدراینقسمت،بهرهویژگی

لبگیدردودرنهایدت،چهمهااستایناستكهاینسهبعددرونیدرافرادشدلخواهدبود.اماآن

هااستوارگردد.بنابراین،درالگویموردنظر،توجدهبدرآناسدترفتارهایهنجاریوارزشیبرآن

گیریهدرسدهبعددمنجدرشدوند.ازهایتربیتارزشیبهنحویتنظیاشوندكهبهشللكهروش

تدوانایدنیدرسدی،مدیهایتربیتارزشیازطریقبرنامهیشیوهسویدیگر،باتوجهبهپیشینه

هاهایمستقیا،نیمهمستقیاوغیرمستقیاتقسیاكرد.اینشیوههاراازیكجهت،بهروششیوه

هداینیمدههایمستقیاتاشیوهگیرند،بهطوریكهازقحبشیوهروییكطیفیامحورقرارمی

هدایمتفداوتیازمیدزانشدوندوبندابراین،درجدهایغیرمستقیاتنظیامدیمستقیاوقحبشیوه

هاوجودخواهدداشت.مستقیاوغیرمستقیابودندرآن

یدرسدیوچدارچوبیكالنبرنامدهدرسیملیسندیاستكهنقشهیبرنامهدراینراستا

بخشیبهاهدافآموزشوپرورشنظامجمهدوریریزیدرسیكشوررابهمنظورتحققنظامبرنامه

نوسدازیوهداواجزایبرنامدهیموجبوحدتبخشیدنبهكلیهنمایدومیتبییناسالمیتعیینو

سدالمیوایتعلیاوتربیتدرنظامجمهدوریهایدرسیوتربیتیمبتنیبرفلسفهبازسازیبرنامه

یدرسیملدیدرسندبرنامه.(5815)رئیسدانا،ریزیدرسیخواهدشدمندشدناموربرنامهقانون

هایمتعددیمحر شدهكهدراینجدابدهسدهنموندهازگزارهیفلسفیوعلمی،برایتبیینمبان

 .شودریزیاشارهمیبرنامههادرامرآن
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و غایت هستی است: أهستی واقضیت دارد و خداوند مبد -0

یثیراینگزارهبربرنامهأیموجوداتاست.تربحقیقیهمهاوخالقجهانومالكومدبرو

هداودروسباموضوعاتمربوطبهجهانوپدیدهیهایارائهاستكهبایدمحتواوروشدرسیاین

سرانجاماوبهایدن،آموزرابهخداشناسیرساندهدانشهاطوریتبیینشوندكهقوانینحاكابرآن

امدروزیتوانسدتهداندشبشدرهایموجوددرجهانكهعلاوحقیقتپیببردكهاینهمهشگفتی

دارایآفریدگاریداناوتواناست.هاراكشفكند،ایازآنگوشه

 و در برابر خداوند متضال( انسان موجودی مکمف است و نسبت به تکالیف خود، )اوالتا  -1

.ولیت داردؤبه تبر آن در برابر دیگران مس

یهایجدادوتقویدتروحیدخلدقخددا،وآشناییفراگیرانباحقوقووظایفشاندربرابرخدا

گوییدرآنان.پذیریوپاسخولیتؤمس

هلا از آن   است و سلایر ارزش  فطرت( عقل و سنت، ها، دین )قرآن، ی ارزش منبر همه -3

.کنند کسب اعتبار می

هایناشیازآدابورسدومغلدطوباورهدایآموزانبایستیارزشهابهدانشدرآموزشارزش

بامبدانیعقلدیسدازگارباشددبرجسدتههیداشتهوانیهایانسانیكهریشهارزشخرافیطردو

(.5831)قریشی،گردد

شناسی یادگیری عبور  ی درسی بایستی از دو وافی سن بموغ و روان در نهایت برنامه -4

ی تحصلیمی   ی درسی سالمت جنسی خلاص بلرای هلر دوره    نماید تا امکان تبدیل برنامه

 فراهم گردد 

یدرسیسالمتجنسیبایستیمتناسبباسنومیزانفهابرنامهكهمحتوایباتوجهبهاین

شناسییادگیریوسنبلوغبرایتددوینكتدبفراگیرانازموضوعباشد،استفادهازدوصافیروان

یتحصیلیضروریاست.البتهدرایدنمسدیرمشداركتكلیدهدرسیمتناسببافراگیرانهردوره

اندركاراناینسازیدستچنینآمادهنفعوهاوسایرافرادذیگذاران،متخصصان،مجریانسیاست

هاینزمتخصصی،امریضدروریاسدت.ضدمنآنكدهبدابرنامهبهویژهمجریانازطریقآموزش

توجهبهحساسیتموضوع،اجرایچنینمدلینیازمندتدار وطراحیگستردهدرسحوجامعده،

باشدد.بدرایاجدرایموفدقچندینالگدوییازوالدینو...مدیریزان،معلمان،گذاران،برنامهسیاست

یفراگیرانبدایدادگیریحقیقدیدیندی،یدرسیضروریاستكهبرافزایشایمانوعقیدهبرنامه

دیگروتشریكدانشاسالمیبادیگران،صدبروكاربرداینیادگیریدرزندگیواقعی،كمكبهیك

أكیدورزیا.ثباتقدمدریادگیریایناصولت

اطریخدجوابودغدغدههایبیالؤدرسیاملانمحر شدنسینوآورییاتحولدربرنامه

گامیبدالوهایمسایفراوانیرابههمراهمیآورد.ازاینرو،درهنگامتغییربرنامه،تفهیاآگاهانه
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هدایعداریازتحمیلی،دیددگاههایغیرمعیارهایینظیرپرهیزازاغواگرییافریبدیگران،نگرش

ینددآثردرفرؤیابد.عامدلسدوممدهایصحیوومحلاضرورتمیتعصبوبرخورداریازاستدنل

چونپیچیددگیبرنامدهلیهایدرسیكیفیتتناسبآنبانیازهایفراگیرندگاناست.مسایبرنامه

،قابلیدتدسترسدیبدهبرنامده،برنامدهیهاوعناصریااجزایتشلیلدهندهیند،وضو هدفآیافر

كیفیتوتناسدبیتوانبیانكرد،تعیینكنندهلیكهدراینزمینهمییبرخوردیامشلالتومسا

 .(5810)قادری،برنامهخواهندبود

درقرنحاضر،آموزشجنسیازجهتهدف،روششناسی،فرضیاتاساسی،محتواوسدیاق

هداییاسدتكدهوعآموزشدردورانمعاصر،بررسیشیوهترینهدفایننمتحولشدهاست.اصلی

شرایطاجتماعیوسیاسیزمان،فرضیاتاساسیواهدافومحتدوایآمدوزشجنسدیمددارسرا

دهد.عالوهبراین،تربیتجنسیمدارس،بهحدّیدرمعدرضطوفدانتحدونتتحتتأثیرقرارمی

ولیازرونددآندرگدذرزمدان،احتمدانًبدیسیاسیاجتماعیبودهكهتالشبرایارایهگزارشیط

ها،ازقبیلافزایشامراضقابدلتوانعوارضاینگونهآموزشنتیجهاست.حداكیرایناستكهمی

آموزشیودرسییهایاخالقی،رااعالموكیفیتتأثیرآنبربرنامهانتقالیاترسازكاهشارزش

.(5833)متقیفر،رابیاننمود

موجوددرتربیتجنسیافرادجامعهیمفقودهیچنانحلقهكلیدیوهاینقحه،آموزشاما

صدال آموزش،بهترینسنآموزشومراجعذییكارشناساندرنحوهیاستكهتعددوتقابلآرا

امداتوافدق،مباحثمرتبطباسالمتجنسیایدنمشدلالترادوچنددانكدردهاسدت،درآموزش

چدونمددارسوصدال هداآموزشموضوعیاستكهبایدتوسطنهادهدایذییلهأهمگانبرمس

داراینمهانشدهاست.هاموردتوجهباشدكهتاكنونمتولیخاصیعهدهدانشگاه

هایفنیوتخصصیاستكهنیازمندیدرسیازنوعفعالیتاگرچهتدوینبرنامهبهطوركلی،

ضدوعی،متخصصدانطراحدیوسدنجشوارزشدیابیریزاندرسدی،متخصصدانمومشاركتبرنامه

توانددضدامناجدراینفعمیباشد،امادراینمرحلهنیزتوجهبهدیدگاهوالدینوسایرافرادذیمی

 یدرسدیسدالمتهدایبرنامدهیدرسیباشد.دراینراستابااستفادهازپدیشفدرضموفقبرنامه
هایاسدالمیطراحینمودكهضمنتأكیدبرجنبهتوانمحتواییرابرایتربیتجنسیجنسی،می

هایعمومیسالمتنیزتوجهنمودهباشدوبدینترتیبمیزانرفتارهدایسالمتخانواده،بهجنبه

آمیزراكهبخشاعظمیازآنبهعلتعدمآگاهینوجوانانوجوانانمیباشد،بدهحدداقلمخاطره

برساند.

نگربهموضوعتربیتمندوجامعآموزشیودرسیبایدبانگاهینظامریزانبهطوركلی،برنامه

هایدینیبهتربیتافرادیهمتگمارندكدهمباحدثمدذهبیراازجنسیبنگرندوباانتقالآموزه

اندازبلنددمددتبداهملداریهماناوانكودكیباآگاهیوآمادگینزمپذیراباشند.دریكچشا
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هایدیدداریریزان،مسؤوننمذهبی،نظامآموزشی،مؤسساتآموزشی،رسانههدولت،والدین،برنام

هایدینیكودكان،جوانانونوجواندانرابدانایاطالعاتوآگاهیتوانبهگونهوشنیداریو....می

بردكهافراددررابحهباایناموربهمرحلهخودكنترلیبرسند.دینومذهبتوانسدتهبداتلیدهبدر

هایانهیبهتربیتافرادیبپردازدكهدرهرشرایطازانواعامتحاناتسدربلندبیدرونآیندد.رمانآ

یلیازمسایلمهازمانه،مبحثمسایلجنسیاسدت.دیدناسدالمدررابحدهبدااخدالقجنسدی،

رامحدر نمدودهاسدتكدهبهداشتجنسی،تربیتجنسی،بهطورجامعوكاملمباحدثمهمدی

باشد.یاسالمیالگویمناسبجهتجامعهتواندمی



 منابر

 الف  فارسی

 قرآنمجید

قا:دفترانتشاراتاسالمىوابسدتهبده،من ال یحاره الفقیهق(.5558ابنبابویه،محمدبنعلی،)

 .8جلد،جامعهمدرسینحوزهعلمیه

تبیدینتربیدت(.5831)سدادات؛تقدیسدی،محمدحسدینل،عفدتامرقاتیخویی؛،ناریاابوالقاسمی

مجمله دانشلکده   .جنسیدانشآموزانایرانیازدیددگاهمربیدانبهداشدتمددارسابتددایی

 .41(:تابستان)80،بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت

گیری از ایدز برای افراد در مضلرض   راهنمای آموزش پیش(.5831اصفهانی،زهراوهملاران)

 انتشاراترسانهتخصصی.:تهران رفتارهای خطر

 انتشاراتاسالمی.تهران:.آیین تربیت(.5853)امینی،ابراهیا

:8،فصمنامه تربیلت اسلالمی   دو.تربیتجنسیازمنظرفیضكاشدانی(.5834)بهشتی،محمد

31. 

 ،شناسلی و عملوم تربیتلی    روان.(.تربیتجنسیدرسدیرهنبدوی5838)پورامینی،محمدباقر

.534-554(:پاییز)3،تربیت اسالمی

یهایاخالقیازطریدقبرنامدهراهنمایدرونیكردنارزش(.5831باقری،خسرو)؛خسروی،زهره

 .15و3:34،ی مطالضات برنامه درسی نامه فصل.درسی

جنسدتیدترب(.5835)نازیپر،یسیبن؛یمهد،ییدوا ی سراسلر  کنگلره  نیدومل .اسدالمدری

 .شاهددانشگاه:تهرانی  جنس سالمت و خانواده

.پایداننامدهنظام جنسی کودک و نوجلوان در اسلالم  (.5851)رضازادهشیرازی،فاطمهبدیگا

،دانشگاهتربیتمدرس.كارشناسیارشد

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3105&Number=30&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3105&Number=30&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3105&Number=30&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4059&Number=3&Appendix=0
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 ،انتشاراتتربیتاسالمی.تربیت جنسی دراسالم(.5838)رفیعی،بهروز

.برنامهریزیآموزشیودرسی:بازتعریفبرنامهریزیآموزشیودرسی(.5815)رئیسدانا،فرخلقا

،آذر8،شمارهتکنولوژی آموزشیماهنامه رشد 

 ،ترجمهابراهیامنهاج.البالغه نهج(.5831)سیدرضی

 كوهسار.:تهران مدیریت مبانی و اوول(.5835)مهدی شریعتمداری،

 .مشهد:انتشاراتآستانقدسرضوی.تضمیم و تربیت و مراحل آن(.5858شلوهی،غالمحسین)

ترجمهعبدالرزاقگیالنی،یدكجلدد، الشریضه شرح مصباح(.5811)علیبنالدینشهیدثانی،زین

چاپاول،تهران:انتشاراتپیامحق.

مؤسسدهبوسدتان،قدا:چداپسدوم گی و بهداشت در اسالمپاکیز(.5810)صانعی،سدیدمهدی

 .ركزچاپونشرتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهمكتاب

موسدویترجمده،چاپپدنجا تفسیر القرآن، المیزان فی.(5815)طباطبایی،سیدمحمدحسین

 .ىمدرسینحوزهعلمیهقاانتشاراتاسالمىجامعه:همدانی،محمدباقر،قا

یمؤسسده:،تهرانمیرباقریسیّدابراهیاترجمهمکارم االخالق  .(5854)فضلبنطبرسی،حسن

 .انتشاراتفراهانی

مناسب برای تربیت جنسی در مدارس از بررسی محتوای (.5838فرمهینیفراهانی،محسن)

 .تربیتاسالمی،پژوهشلدهتعلیاوتربیت.دیدگاه والدین، مضممان و دانش آموزان

مركدزانتشداراتدفتدرقدا:.مبانی تضمیم و تربیت در قرآن و احادیلث (.5813)فرهادیان،رضا

حوزهعلمیه.تبلیغاتاسالمی

پیلام خوشلبختی بلرای     0211رازهلای زنلدگی:   (.5810فر،فریدون)فروتن،سیدكاظا؛خیام

انتشاراتزمان.تهران:  همسران: هر دو بدانیم

آموزشجنسیبدهكدود ونوجدواناز(.5831)یلتا،محسن؛پرند،اكرمنقی؛شلوهیفقیهی،علی

(:پداییزوزمسدتان)1،دوفصمنامه تربیت اسلالمی .دیدگاهاسالمیومحالعاتروانشناختی

45. 

 .4شماره ،ماهنامه رشد تکنولوژی.(5810)قادری،مصحفی

.55-1:3  تیترب مجمه .دخترانیسازندگوتیترب(.5851)یعل،یقائم

ی  مطهلر ی مرتا دیشه استادی فرهنگ وی عمم خدمات و نامه یزندگ  (.5811)دیام،ینبرق

 .یفرهنگمفاخروآثارانجمن:تهران

 .51:،شمارهاولرشد مضممیدرسیملی،(.آشناییبابرنامه5831قریشی،سعید)

 ترجمهمحمدباقركمرهای،چاپسوم،قا:اسوه اوول کافی(.5814)كلینی،محمدبنیعقوب

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4059&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4059&Number=7&Appendix=0
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 .3،شمارهنامه تربیت اسالمی فصل.جنسیدرمدارس(.آموزش5833فر،غالمرضا)متقی

.صدرا:تهران،پنجاچاپ انسان کامل(.5810)محهری،مرتضی

 .تهران:داراللتباسالمیه؛نشرحبیب.تفسیر نمونه (.5813)ملارمشیرازی،ناصر

 مربیان. و اولیا :تهران ،درسی برنامه به تمفیقی رویکرد(.5834حسن) مللی،

 اعالا   کمیه جهت بیمار به آموزش راهنمای بیمار، به آموزش اوول(.5830)تانیدا ،مهاجر

 .سالمی نشر:تهران ،درمانی و بهداشتی تیم

 مشهد. ،متوسطه آموزش ریزی برنامه مبانی (.5834اهلل)نعمت پور،موسی

(.بررسدی5835ئی،ماندانا؛مدرس،مریا؛مهران،عباس؛اشتریمداهینی،محجوبده)میرمحمدعلی

حیات، هایمقاربتیدرزوجینبراساسمدلباوربهداشتی،تأثیرآموزشپیشگیریازبیماری

 .8:31-5،مجمه دانشکده پرستاری و مامایی

:3  اسلالم  مکتلب  ازیی ها درس مجمه  مددارسدریجنسآموزش (.5845)نیرحسیام،یریوز

44-45.
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