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پیش فرضهای برنامهی درسی آموزش سالمت جنسی از منظری اسالمی
دکتر مهدی محمدی



دکتر رحمت اله مرزوقی



چکیده
در متون دینی ،برای زندگانی مسلممانان اولولی و لر گردیلده اسلت کله هلر
مسممانی میبایست از این اوول و رهنمودها در عمل پیروی نمایلد اگلر هلد
آموزش و پرورش به طور عام ،پرورش انسان کامل باشد ،هد آموزش و پلرورش
اسالمی نیز پرورش انسان کامل االهی با تأکید بر ویژگیهایی همچلون ایملان و
عقیده میباشد برنامه درسی ناشی از این هد نیز برگرفته از دانشهای موجلود
و همچنین رهنمودهای قرآن ،سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیلت ملیباشلد بله
عالوه ،در ایجاد برنامهی درسی مبتنی بر ارزشها و عقاید اسالمی ،باید به مقاود
و اهدا اعتقادی و دینی توجه نمود ،به عبارت دیگر ،این مقاود و اهلدا بضالا
مستقل ،باید با هم تمفیق شوند ،هد این مطالضه ارائهی پیشفرضهای برنامهی
درسی آموزش سالمت جنسی از منظری اسالمی بود که به ساختار دانش مربلو
به سالمت جنسی نیز توجه نماید ،بدین منظور با استفاده از روش هلمسوسلازی،
پس از بررسی آیات قرآنی و روایات و احادیث ،پیشینهی تحقیقات انجام شلده و
دیدگاه های محققین غربی و اسالمی ،بر اساس الگوهلا و عناولر یلر برناملهی
درسی ،پیش فرضهایی برای تضیین اهدا

کمی ،عینی ،تضیین محتوا ،روشهلای

یاددهی  -یادگیری ،ارزشیابی ،انتخاب مدرس ،منابر کمر آموزشی برای تلدوین
برنامهی درسی آموزش سالمت جنسی ارائه گردید

برنامهیدرسی،آموزش،سالمتجنسی،منظریاسالمی.

واژههای کمیدی:

استادیاردانشگاهشیراز m48r52@gmail.com
دانشیاردانشگاهشیراز rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir
دریافت0331/3/4 :

نسخه نهایی0330/01/01 :

پذیرش0331/0/12 :
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مقدمه
یپدیدهایشگرفدرغربزادهشدد.


میالدیبهمنزله
امواجخروشانجهانیشدنازدههیهشتاد

توأمشدناینامواجبافناوریاطالعاتوارتباطات،گسترهراوسیعتركرد.بهگوندهایكدهسدحو 

هایمللراتحتتأثیرقرارداد.حالاینسؤالپیشمیآید

عمیقتراندیشه،رفتار،نگرشوفرهنگ
تواندرچارچوبارزشهاوهویتملیگدامبرداشدت.


چگونهمی
كهدرسرعتشتابانجهانیشدن
ایندغدغهذهنمتولیاننظامآموزشیكشورهابهویژهكشورهایدارایارزشهایملدی،فرهنگدی
غنیومتعالیرابسیاربهخودمعحوفكردهاست.رسالتاصلینظامآموزشی،تربیتانسانكمدال
جهانیشدن،دشوارترازهمیشهبهنظرمیرسد .

یافتهاستواینكاینوظیفهدرشرایط
درارتباطبامسایلجنسی،بههمراهبازبودنارتباطاتوسایتهایگوناگونونیزرسانههای
جمعی،وجودنظامتربیتیكهافرادرابهسمتخودكنترلیسوقدهددمهدااسدت.نگداهصدحیوو
جنسیوارضا،هدایتوجهتدهدیآنعداملیدرجهدتتلمیدل،تلامدلو

واقعبینانهبهغریزهی
سعادتفردوراهكاریبرایاصال ،ارتقایمعنوی،آرامدشوآسدایشجامعدهیبشدریاسدت.امدا

برخوردناصوابورفتارنامناسبباآنوپیمودنمسیرافراطوآزادیجنسیویدامسدیرتفدریطو
سركوب،بدونتردیدآسیبزاستوآسایشوآرامشافراد،خدانوادههداوجامعدهراتبداهوسدالمت

جساوجانوسعادتوكمالانسانراازبینمیبردوجامعهیبشدریرابداچدالشهدایفدراوان

مواجهمیسازد(بهشتی .)5834،

دراینمیانسازمانبهداشتجهانییونسدلوومؤسسداتآموزشدیدركشدورهایگونداگون
برنامهیآموزشسالمتجنسیرادرسحوبسیاروسیعانجاممیدهند.سداننهبدااعدالمآمارهدای

گوناگونتوجهجهانیانرابهاینمهاجلبمیكنندكهبرایایجادسالمتبایدبهسالمتجنسدی
بادیدیسیستماتیكنگریستوآموزشسالمتجنسیراازمقاطعپیشدبستانیتاآموزشعدالی
توانجهانرابهسمتكاملترپیش

برایهمهیسحو وسنینآغازكرد.بااستفادهازآموزشمی

برد.دیناسالم،دراینرابحهمباحثتربیتیفراوانیرادرهمهیابعادمحدر نمدودهاسدتكدهاز

طریقانتقالآنهامیتوانعالوهبررشدمتوازناخالقیدربعدجنسینیزبهتحلیابنیدانخدانواده

امیدواربود،چراكهدیناسالمارزشخاصیبرایخانوادهبهعنوانكوچكترینواحداجتماعیامدا

مهاترینآندرنظردارد .

بیان مسأله
یسوم،مبحثسالمتمیباشدوآمدوزشسدالمتجنسدی


ازجملهمسایلمهاوكلیدیدرهزاره
اثربخشبهعنوانیلیازمحوریترینموضوعاتسازمانبهداشتجهانیمحر شدهاست.جامعده
نیازمندآگاهیواطالعاتكافیومناسبجهتپیشگیریازانواعبیماریهدایگونداگونمدیباشدد
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پذیرمیباشدد.آمدوزش


یپایدارازطریقحفظسالمتجامعهاملان

چراكهحركتبهسمتتوسعه
تربیتاستودرچگونگیشللگیریشخصدیتانسدان

هایمهادرحوزهی


جنسییلیازموضوع
نقشمهمیداشته،برافلار،عواطفورفتارهایانسانتاثیرگذاراست.بهرغااهمیتاینمسأله،به
برنامههایآموزشیمدونومناسبیدراینزمینهوجودندداردواغلدبنوجواندان
ویژهدركشورما ،
ابعنامناسبوباروشهاینادرستكسبكرده،اطالعاتكدافی

آگاهیهاواطالعاتجنسیراازمن

هایجنسیمتنوع،بهنظرمیرسد


لهندارند.دركشورهایغربینیزباوجودآموزش
دربارهاینمسأ
هاینزمدراینزمینهاند(فقیهیوهملداران.)5831،در


كههنوزبسیاریازنوجوانانفاقدآگاهی
اینراستا،كشورهایگوناگونجهانازجملهكشورهایتوسعهیافتدهبداتددوینبرنامدهریدزیهدای
مدونومنظاونیزباایجادمراكزآموزشیدرصددبرآمدنددتداآمدوزشسدالمتجنسدیرابدرای
هاودانشافراد

همهیسنینواقشاردرسحووسیعمحر نمایند.ازطریقآموزشمیتوانآگاهی

رابانبردوبدینطریقتغییررفتارنیزدرآنانصورتخواهدگرفت .
مبحثآموزشسالمتجنسیبرایهمهیاقشارجامعدهمفیددمدیباشدد،ازجملدهوالددین،

معلمان،مسؤوننمدارس،مشداوران،روانشناسدان،روانپزشدلان،روحدانیون،برنامدهریدزاندرسدی،
برنامهریزانآموزشی،سیاستگذاران،محققانآموزشی،مسدؤوننمراكدزبهداشدتی،پزشدلانودر
مجموعهمهیدست اندركارانسالمتجامعه.اینآموزش،فرآیندیطوننیاستكهبدهدلیدلآن

العمرمحسوبمیشدودوحدوزهیشدناختی


هایمادام

كهدرتمامعمرموردنیازاست،جزوآموزش
ها)وحوزهیرفتاری(مهارتهایارتباطی

(كسبدانش)،حوزهیعاطفی(احساسات،ارزشها،نگرش

گیری)رادربرمیگیرد(امیریانومحمدی .)5834،


وتصمیا
تربیتجنسیكودكاندربسترخانوادهومحیطمدرسههموارهموردتوجهوبحثبودهاست.
یپیچیدهدرفرهنگهرجامعهایاست.نقشمدرسهومعلدادرآمدوزشو

ألها
آموزشجنسیمس 
سالمتجنسیدرجوامعمحافظهكاركارنگمیباشد(ابوالقاسدمیوهملداران.)5831،

توسعهی
هایهدایتغریزهیجنسیرافرارویجوانان


یلیازاهدافآموزشسالمتجنسیآناستكهراه
هابرایجواناندردورهیتحریلاتانجامنگیرد،مملدناسدتجواندان،


قراردهد،زیرااگرراهنمایی
محیعاحساساتجنسیوتمایالتخودگشته،باتقلیلهدفهایعالیبدهجسدتوجدویراههدای

مملنناصوابارضایجنسیبپردازند(دوایی.)5835،بهطوركلی،آموزشسالمتجنسییلیاز
مهاترینجنبههایترفیعسالمتاسدتكدهبدراسداسفعالیدتهدایحمدایتیاجتمداعازطریدق
آموزشهایپزشلی،سالمتعمومی،رفاهاجتماعیوسیستاقانونیاجتماعیبهدستمیآیدوبدا

هایاجتماعیدرفهاوتصمیاگیریراجعبهرفتدار


شخصیتافراد،خانواده،دینوفرهنگوارزش
جنسیارتباطدارد.آموزشسالمتجنسینتایجبسیارمفیدیبرایاجتماعبهارمغانمیآورد .
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تریندین،مباحثتربیتیرادرهمهیابعادمحر نموده،هیچكدام


مبهعنوانكامل
دیناسال
ازنیازهایانسانرابدونپاسخنگذاشتهاست.برایهدایتوراهنماییانساندررسیدنبدههددف
هاییارائهدادهاست.لزومتوجهبهپرورشانسانهایی

اصلیكههمانقربانهیاستدستورالعمل
خودساختهكهبتواننددرموقعیت هدایگونداگونبداتقدوایانهدیعفدتخدودراحفدظكنندداز
اساسیتریناهدافتربیتاسالمیاست(سانجاكدار.)4005،5هدفاساسیتربیتدیملتدباسدالم،

پرستشخداییگانه است(وماخلقتالجنواننسانلیعبدون)وعبادتوپرستشخداوندنیزبه
ازآنمیباشد.آنكهخددارامدیپرسدتدبداتمداموجدودازاوتبعیدت

معنایتسلیاحق واطاعت
كندوآنكهدربرابدرخداونددحلدیاوعدادلومهربدان


درمسیرخداشناسیحركتمی
میكندو

ترینانگیزههایانسانیرابروجودخودحداكا سداخته


پذیرد،عالی

شودوبندگیاورامی
تسلیا 
می
است.اهدافآموزشسالمتجنسینیزبهطوركلیجدای ازاهدافتربیتبهمعندیعدامنیسدت.
زیربنایسالمتجنسیجامعه،ازطریقخانوادهاملانپذیراستودیناسالمرهنمودهاینزمدر
اینزمینهرانیزبیانكردهاست،چراكدهدیدناسدالمارزشخاصدیرابدرایخدانوادهبدهعن دوان
ترینبخشجامعهامامهاترینآندرنظردارد.آمدوزشجنسدیازدیددگاهاسدالمیدارای


كوچك
ایمیباشدوبایدبهصورتگامبهگامآموزشدادهشدود


بعدیربانی،انسانیومستمرواقعگرایانه
(رفیعی .)5838،
اماچارچوببرنامه یدرسدیطراحدیشددهبدرایآمدوزشسدالمتجنسدیبایددبدهعندوان

كردیبرایمدارسومعلمانبهكار رودتدانمایشدیمتدوازنوعادنندهازفرهندگحداكابدر


روی
).برنامهیدرسیمدرسهعموماًشدامل

برنامهیدرسیمدرسهرابهتصویربلشند(سانجاكدار4005،

4
هاییاستكهمدارسمسؤولیتانتقالآنهارابرعهددهدارندد(مارشوویلدیس ،


هاومهارت

دانش
8
گیریوبرنامهریزیدرسیمدرسه،جوسیاسیوفرهنگی


)وفرآیندتصمیا
5111وسیلور 5135،
5
4
5
مدرسهرادربرمیگیرد(لوواتواسمیت 4008،واللر ،4008،برادیوكنددی .)5111،ازایدن

منظر،مدارسمانندهمهیمؤسساتاجتماعیدرمعرضفشارقابلتدوجهیازسدویجامعدهقدرار

یدرسینیازمندتغییروبهروزسازیمستمروهاسوباتحونتوانتظداراتجامعده


دارندوبرنامه
است .
خانواده هایمسلمانباوجودآنكهبراینباورنددكدهفرزندانشدانبایسدتیازماهیدترشدد

جنسیآگاهشوند،امازمانیكهبحثچگونگیآموزشهایجنسیمحر مدیگدردد،بدهشددتدر

مدارسباآنانمخالفتمی شود.علتمخالفتوالدینازدوبعدمحتوایآموزشجنسدیوشدیوهی
یاینگونهوالدینآناستكدهچدهچیدز،


باشد.بهعبارتدیگر،دغدغه

یمحتوادرمدرسهمی

ارائه
3- Saylor
6- Brady and Kennedy

2- Marsh and Willis
5- Walker

1- Snjakdar
4- Lovat and Smith

پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 41
توسطچهكسی،چگونهودرچهزمانیارائهشود.هالستدوریس)4008(5نیزیلیازپرندزاعتدرین

موضوعاتدرخانوادههایمسدلمانراچگدونگیارائدهیآمدوزشجنسدیبدهكودكدانونوجواندان

ایراایفامیكند.بدهگوندهایكدهعددم


ها،نقشدوگانه

دانند.زیراآنانمعتقدندكهاینآموزش

می
آموزشمسایلجنسیمشلالتیرادرپیخواهدداشتوآمدوزشنادرسدتآننیدزدشدواریهدای
نماید.اضافبرآنكه،والدینبهعلدتباورهداوارزشهدایاخالقدی،بدهتربیدت


دیگریراایجادمی
جنسیفرزندانخودتوجهمحلوبیندارند.برخیمربیانمدارسنیز،كنجلاویدرمسایلیادشدده
رااقدامینادرستبهحسابآورده،حاضربهپاسخگوییدراینزمینهنمیباشند؛بنابرایننوجواندان

دررابحهباایناموربهسختیدرگیرتفلراتشخصیخودبودهودچاراحساسیأسوسدردرگمی
).دستیابیبهاینپیشفرضها،پلیاستبدامنظدریاسدالمی،كدهدرآن

میشوند(هلما4005،4
اصولوارزشهاومفروضات،رهنمودیبرایتدوینبرنامهدرسیآموزشاسالمیسدالمتجنسدی

باشد.باتوجهبهمواردفوق،سؤالاساسیمحالعهیحاضدر،ارائدهیپدیشفدرضهدای


دركشورمی
برنامه یدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمیباتأكیدبرمبانیفلسفیآموزشسدالمت

جنسیوآیاتوروایاتمیباشد .

اهدا تحقیق
یدرسیسالمتجنسیازمنظراسالممیباشد.


یالگویبرنامه

هدفكلیازانجاماینتحقیقارائه
اهدافجزییاینتحقیقعبارتنداز :
 -5تبیینمبانینظریآموزشسالمتجنسیمبتنیبرقرآنكریا.
 -4تبیین مبانی نظری آموزش سالمت جنسی مبتنی بر احادیث ،روایات و منابع مرجع
اسالمی.
درحیحهیآموزشسالمتجنسی.

تبیینپیشینهیتحقیقاتانجامشده

-8
نظرانكلیدیدرحیحهیآموزشسالمتجنسی.


تبییندیدگاهصاحب
-5
 -4تدوین الگوی نهایی پیش فرضهای برنامهی درسی آموزش سالمت جنسی از منظری
اسالمی.
روش شناسی
روش تحقیق
اینتحقیقازنظرطر ،جزوتحقیقاتكیفیوازنظرنوعروش،ازروشهایپدیدارشناسیاسدت.

2- Hekma

1- Halstead & Reiss
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پدیده یموردبررسیدراینتحقیق،سالمتجنسیاستكدهبدااسدتفادهازروشمیلیدی،5ابتددا

مبانینظریبرگرفتهازآیاتقرآنیوروایاتواحادیث،سپسپیشینهیتحقیقاتومحالعاتانجام

وزهیقدرآنكدریامدورد
شدهدراینحوزهوسرانجامدیدگاهصاحبنظرانومفسرانكلیدیدرح 

یدرسدیسدالمتجنسدیتددوین
بررسیوتحلیلقرارگرفته،برمبنایآن،الگویمفهومیبرنامده 
شدهاست .
جامضهی آماری و نمونهگیری
جامعه یآماریدرتحقیقحاضرشاملقرآنكدریا،مندابعمعتبدراسدالمیوتفاسدیرقدرآنكدریا

گیریهدفمند،آیات،پیشینهیتحقیقات،احادیثوروایداتیكدهبدا


باشدكهبااستفادهازنمونه

می
ابعادآموزشیسالمتجنسیتیمرتبطبودندانتخابشدند .
ابزار تحقیق
بااستفادهازروشسندكاویدراینترنت،كتابخانهوهاچنینجسدتجودرقدرآنكدریا،احادیدثو

روایاتدرمنابعمعتبراسالمی،محالبمرتبطباموضوع،انتخدابشددهومدوردبررسدی،تحلیدلو
یمهدیالهیقمشهایوتفسیرقدرآننمونده،نوشدتهی


توصیفقرارگرفتند.ازقرآنمجیدترجمه
البالغه،ترجمهیابراهیامنهاجبدهعندواناصدلیتدرینمندابع


الهملارمشیرازیونهج

حضرتآیت
استفادهشدهاست .

تحمیل یافتهها بر اساس روش همسو سازی -1مدل منابر چندگانه
 -0مبانی نظری
قرآن کریم:انسانهاپیروهردینیكهباشندازمنظرآیاتانهی(سورهنحل،آیه،45سدوره
اند،بهگونهایكدهوظیفدهیاصدلیپیدامبراننیدز

انعام،آیه)14برپایهیفحرتخداییخلقشده
كارانداختناینسرمایهیوجودیودعوتمدردمبدهآیدینپدا 

بیدارسازیفحرتانهیبشروبه
اسالماست.خداونددرآیه80سورهرومبهپیامبراكرم(ص)میفرماید«:پستوایرسولمستقیا
رویبهجانبآیینپا اسالمآوروپیوستهازطریقدینخداكدهفحدرتخلدقرابدرآنآفریدده
استپیرویكنكههیچتغییردرخلقتخدانبایدداد.ایناستآییناستوارحقولدیلنبیشدتر

1- Triangluation Method
سوسازییامیلثسازیطرحیاستكههدفآنبهدستآوردندادههاییمتفاوتاماململدرموردیك

 -4
ها
باشدتابتوانمسألهیپژوهشیراكامالًدر كرد(مورس .)5115،

مسألهمی

پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 41
مردمازحقیقتآنآگاهنیستند».هدفآموزشدراسالمرشدمتوازنشخصدیتكامدلانسدانبده
واسحهیآموزشابعادمعنوی،عقالنی،منحقیواحساساتاست .

اسالمبشررابهعنوانیكموجودداراینیازجنسدیشدناختهوتمدایالتجنسدیویرابده
عنوانقسمتمهمیازهویتشانموردتصدیققرارمیدهد(دراینبارهرجوعشودبدهآیدات531و

448سورهبقره،آیه51سورهآلعمران،آیه40سدورهمدریاوآیده81سدورهاحدزاب).درآیدات
مختلفنیزبرنقشململزنومردتأكیدشدهاست(سورهنساء،آیههای5و1؛سدورهشدوری،
آیده55وسدورهروم،آیده.) 45درقدرآنمدردوزنبددهعندوانلبداسمتناسدببداهداتوصددیف
).خداونددرقرآنكریامیفرماید«:كهازآیاتونشدانههدایاو

شدهاند(سورهآلعمران،5آیه531

همسرانیرابرایشماآفریدتادركنارآنهاآرامگیریدومیانتاندوستیو

اینكه(ازنوعخودتان)

رحمتنهاد» .
هدایتانسانها،سدخنمدیگویدد،در

قرآنكریاآنگاهكهدربارهیمسایلجنسیبهمنظور
لاشارهمیفرمایدوحتّیازلفظهاییكهدرعرف،مرسدومبدوده

كمالعفّتودرپردهبهاینمسای
برایمیال،یلیازتعبیرهاییكدهقدرآندربدارهیایدنمسدایلبدهآناشداره

نیزاستفادهنمیكند؛
فرمودهاینگونهمحر شدهاست«:أَوْلَامَسْتُاُالنِّسَآءَ؛(نسأ)58،یابازنانتمداسداشدتهایدد».؛«وَ
(مؤمنون)4،آنانكهدامانخودراازآلودهشدنحفدظمدیكنندد».

الَذِینَهُاْلِفُرُوجِهِاْحَادَفِظُونَ؛
هاوفعالیتهدایاجتمداعیبدهعندوانیلدیاز


سازیعرصه

دامنیعمومیبهدلیلسالا
عفتوپا 
برترینخصلتهابهشمارآمدهاست.رسولگرامیاسدالماصدلعفدترابدهعندوانیدكارزشدر

جامعهرواجدادوبرپا دامنیزنومردمسلمانودوریازآلودگیوفحشاپدایفشدردوطندین
رو بخشكالمانهیرابرایشانبازگوكردومؤمنانرامصداقاینآیهیقرآنیدانستكه«دامدن
قرآنكریامیفرماید«:قُل لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُوامِدنْ

خودراازناپاكیحفظمیكنند»(معارج،آیه.)41

أَبْصَارِهِاْوَیَحْفَظُوافُرُوجَهُاْ ذَلِكَأَزْكَی ....وَقُللِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَوَیَحْفَظْدنَفُدرُوجَهُنَ
چشاهای خدودرا

وَلَا یُبْدِینَ ....زِینَتَهُنَإِلَالِبُعُولَتِهِنَ(»...نور80،و«،)85ایپیامبربهمؤمنانبگو!
آنانپاكیزهتراست...وبهزنان

(ازنگاهبهنامحرمان)فروبندیدوعفافخودراحفظكنند،اینبرای
ازنگاههوسآلودفروبندندودامانخویشراحفدظكننددوزیندت

باایمانبگو:چشاهای خودرا

خودرا آشلارننمایندجزبرشوهرانشان» .
مفهومشرمومحجوبیتوحیادراسالمفراترازقوانینخاصپوششاسدالمیبدهكداررفتده
استوطیفكاملرفتارونگرشاسالمیرادربرمیگیرد(قصص.)444،درایدنآیدهاشدارهشدده

استكهبرایحیا،صرفاًپوششمناسبكفایتنمیكندونزماستكهدرراهرفتن،تللدانمدودن
آنان(زنان)مانندجامهایبرایشماوشمامردانمانندجامهایبرایآنانهستید .

-5
-4یلیاز آندو(دخترانشعیب)درحالیكهباكمالحیاراهمیرفتبازآمدوگفت:پدرمتورافراخواندهاست .
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ونگریستن،دقتومراقبتنزمرابهعملآوردتاطهارترو وسدالمتینفدسدچدارمخداطرهو
انحرافنگردد.قرآنكریاروابطپیشازازدواجباجنسمخالفراازهرنوعیكهباشددبدهعندوان
عفتی،شرمآوروشرارتیكهراهرابهسایرشدرارتهدابدازمدیكندد،مدینگدرد(سدوره،51


عملبی
آیه .)814
5
خداوندمتعالدرقرآنكریامیفرماید«وأتوالبیوتمنابوابها »یعنیبایددبدرایانجدامهدر

راهه.ازاینآیهچنیناستفادهمیشودكهبرایانجامهدر


كاریازراهصحیوآنواردشویدنهازبی
كاریبایدازراهوروشمناسباستفادهكرد.بهعالوهتأكیدبرآگاهیاززمانوویژگیهایرشدو

5
قرآنمشاهدهمیشود(5نساء4؛45انبیداء544،8انعدام ،

بلوغبهطورقابلتوجهیدرآیاتمتعدد

1
5
4
85اسرا 41،نور 5،قصص ) .البتهاینموضوعدرقالبرفتارزنومردومالحظاتآندربرخدی
هایدیگرهاچون«قصص»«،احزاب»«،یوسف»و«مریا»نیزبیانشدهاستوبهزندانو

ازسوره
مردانمؤمنسفارششدهاستتابادقتدررفتاروكردارخویشزمینهیبحرانجنسیرافدراها
نلنند .درفرهنگتربیتیاسالم،عفتجنسیدارایگسترهومعنایوسیعیاستكهشاملكاستن
روابطبیموردمیانمردوزننامحرموهاچنینلزومپوششبرایبانوانوپرهیزازامدوریمانندد

1
چشاچرانیمیباشد(سورهنور،آیه380؛سورهنور،آیه .) 85

آریدراین(نعمت)برایمردمیكهمیاندیشندقحعاًنشانههاییاست»(روم.)45،درآیدهی

«
دیگریآمدهاستكه"ایمردمازپروردگارتانكهشماراازنفسواحدیآفریدوجفدتشرا(نیدز)
از اوآفریدوازآندومردانوزنانبسیاریپراكندهنمود،پرواكنید(سورهنسداء،آیده.)5درآیدات
یمسایلجنسیوزناشوییراهنماییهاینزمارائهشدهاست(سدورهبقدره،50


قرآنكریادرزمینه

-5بقرهآیه 531
-4یتیمانراآزمایشكنیدتاهنگامیكهبالغشدهوتمایلبهنلا پیداكنند ...
-8وماپیشازاینابزاهیاراكامالًبهرشدوكمالخودرساندیا 
 -5وهرگزبهمالیتیانزدیكنشویدتاآنكهبهحدرشدوكمالرسد ...
 -4وهرگزبهمالیتیانزدیكنشویدمگرآنكهدرراهخیروطریقبهتریمنظورداریددتداآنكدهبدهحددرشددو
كمالرسد ...
-5وآنگاهكهاطفالشمابهحدبلوغواحتالمرسیدندبایدمانندسایربالغانالبتهبااجازهواردشوند ...
 -1آنگاهكهموسیبهسنعقلورشدرسیدوحدكمالیافتمابهاومقاموعلاوحلانبوتعحاكردیا ...
 -3پیامبربهمردانمومنبگوییدكهچشمانخودفروپوشانندوعفتپیشهكنند" 
-1پیامبربهزنانمومنبگوییدكهچشمانخودفروپوشندوعفتپیشهكنندوپوششخدودرابداآنحددودوثغدور
قرآنیحفظكنند 
«-50حاللشدبرایشمادرشبهایرمضانمباشرتبازنانخودكهآنهاجامهستروعفافشماوشدمانیدزلبداس
عفتآنهاهستیدو»...؛« وسوالكنندتوراازعادتشدنزندانبگدوآنرنجدیاسدتبدرایزندان،درآنحدالاز

پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 55
آیات448،511،444،531؛سورهنساء،5آیات44و85؛سورهالمؤمندون،4آیدات5و.)1اهمیدت
آموزشمفاهیاجنسیبهزوجینونقشآندرارتقایخانوادهبهحدیمهااستكهدرآیهی54
زوجهابایدبدا
سورهی«نساء»531،سورهی«بقره»وبسیاریازآیاتدیگربهآناشارهشدهاست .
هاازرویمهربانیواحترامرفتاركنند(آلعمران،آیه .)448
احادیث ،روایات و منابر مرجر اسالمی :رسولگرامیاسالماصل«عفت»رابهعنوانیدك
ارزشاساسیدرجامعهرواجدادوبرپا دامنیزنومردمسلمانودوریازآلودگیوفحشاپدای
فشردوطنینرو بخشكالمانهیرابرایشانبازگوكرد.ایشدانعفدترامحبدوبتدرینپداكیو
فضیلت رانزدخدایمتعالدانستهوانسانباعفدترانیدزدرگدروهمحبوبدانانهدیشمرد(شدیخ
)،آرامشوآسایشراازآثارعفتمیدانست(بحاراننوار،

طوسی5555،بهنقلازپورامینی5838،
)،ازبیعفتدیامدتخدودبدیاداشدت(كدافی،ج)4وآندانرااز

ج،13،بهنقلازپورامینی5838،
عفتیجنسیبرحذرمیداشت(شیخصدوق،5508،بهنقلازپورامینی،


وزخیشدنبهسبببی
د
(ع)نیزدراهمیتتقواوخویشتنداریمیفرماید«:پداداشمجاهددشدهیددر


).حضرتعلی
5838
راهخدابزرگترازپاداشعفیفپا دامنینیستكهقدرتبرگناهداردوآلودهنمدیگدردد.هماندا

عفیفپا دامنفرشتهایازفرشتههایخداونداسدت»(نهدجالبالغده،حلمدت.)515ازدواجیدك
سنتمقدسدراسالماستودراحادیثنیزبرتقدسآنتأكیدشدهاست(نهجالفصاحه،حلمدت
).اگرچهیلیازاهدافزوجهایمسدلمانتولیددمیدلاسدت،امداایدن

شماره5085،858،4185
هدفیانحص ارینیست،بللههمراهیولذتازهمسرهمراهبدااجتندابازارتباطداتنامشدروعیدا
گناهلارانهنیزامربسیارمهمیاست.بهعالوه،آموزشهایارائهشدهدرقدرآنوحددیث،تجربیدات

دهد،هاچندانكده


جنسیبینزنوشوهررابهصورتروشنوبدوناصحالحاتمبهاتوضیومی
ازارتباطاتنامشروعنیزبهوضو صحبتمینماید(نویبی.)5113،8پیامبراكدرم(ص)بدهزوجهدا
توصیهمیكندكهپیشازعملجنسیایندعاوذكرزمزمهشودكه:بانامخداآغدازمدیكدنا،ای

هایشیحانحفظفرماوفرزندیراكهبهماعحامیكندیازتدأثیراتجهنمدی


خداماراازدسیسه

مباشرتباآناندوریكنید«»...حجدرماههایمعیناست.پسدرهرحجواجبشودبایستآنچهمیدانزنو
شوهررواستتر كند«»...زنانشماكشتزارشمایند،پسبرایكشتبدانهانزدیكشوید »...
 «-5وهركهراوسعتوتواناییآننباشدكهزنانپارسایباایمانوآزادگیردپسكنیزانمومنهكهمالكآنشدید
بهزنیاختیاركنیدخدا آگاهتراست «»...مردانرابرزنانتسلطوحقنگهبانیاستبهواسحهآنبرتریكهخدا
بعضیرابربعضیمقررداشته »...
هاشانیاكنیزانمللیمتصرفیآنهاو...


دارندمگربرجفت

وآنانكهفروجواندامشانراازعملحرامنگاهمی
«-4
وكسیكهغیراین(زنانحالل"رابهمباشرتطلبدالبتهستملارومتعدیخواهدبود» 
3- Noibi
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شیحانحفظفرمای(اشرف.)5113،5درحدیثآمدهاستكهخداوندبهزنوشوهربرایزنددگی
شود،پاداشمیدهدد.هداچندانكدهارضدایغیدر


زناشوییصرفنظرازلذتیكهازآنحاصلمی
شرعیتمایالتجنسیمشمولمجازاتخداوندمیگردد(نویبی .)5113،


 -1تحقیقات پیشین
كوپر)5135(4سهروشرابرایمرورادبیاتبیاننمودهاست-5:مرورتجمیعدییداتلفیقدی
ینتایجتحقیقاتپیشینارائهمیگردد-4،مرورنظریكهمحققبهنظریدههدای


كهدرآنخالصه
موجوددررابحهباموضوعموردمحالعهمیپردازد-8،مرورروششناختیكهمحقدقبدهمعدانیو

8
قینقبلیاشارهمیكند(كرسول .)5115،تحقیقحاضدربداشدیوهی

روشهایمورداستفادهمحق

مرورتجمیعی،خالصهیتحقیقاتمرتبطباتربیتجنسیارائهشدهاست.

تحقیقات خارجی :تحقیقاومو)5114(5درمدارسنیجریهحاكیازآناستكدهگذاشدتن
كتابچهایتحتعنوانآمادهسازیبرایبلوغدرمدارسباعثآثارمیبدتفراواندیبدودهواطالعدات
دانشآموزانرابهمیزانزیادیافزایشدادهاست .مگان4وهملاران()5115دریافتندكهبااجدرای

برنامههایحفاظتازدختراندربرابراسدتفادهیجنسدی،املداناسدتفادهیعلندیمدردانجدوان

كاهشیافتهاست.معلمانبافعالیتهایجنسیدختران،حتیبدااسدتفادهازوسدایلجلدوگیریاز

5
گیریازبیماریهایتناسلیمخالفبودند.پخدارل وهملداران()4005دربررسدی


بارداریوپیش
آموزشمسایلجنسیدرغربنپال،نوعینارضایتیمعلمانازحساسدیتجامعده،فقددانمهدارت
كافیودرنتیجهپرهیزازمباحثمربوطرابیاننمودهاست.دانشآمدوزاننیدزبدهدلیدلایدنكده

1
اطالعاتموردنیازدراختیارشانقرارنمیگیرد،نگرانهستند.ایوانزوتریپ ()4005نیزوضدعیت

برمیدانند،امامعتقدندكهبدونآندستیابیبدههددف
راهزینه 

وخیاانگلستاندرمسایلجنسی
3
)دررابحهباپیشگیریازایدزوبارداریناخواسدته

كاهشحاملگیبعیدخواهدبود.منتل (4005
1
نوجوانانآفریقایجنوبی،هدفمدارسراتأخیردرشروعفعالیتجنسیمیداند.مبداگوا ()4001

برخیعواملجلوگیریمادرانتحصیلكردهكنیاییازآموزشجنسدیبدهدختدرانخدودرابیدان
گیریكردهكهبرایمبارزهدربرابربیماریهایمقاربتیآموزشجنسیمتناسدببدا


نمودهونتیجه
50
تاریخ،فرهنگومذهبضروریاست.گروكی ()4003ضمنمقایسهسالمتجنسیدردوكشور
یونانوفنالنداظهارداشتكهعالوهبرویژگیهایمشتر دوكشدوردررابحدهبداسدحوآمدوزش

عمومیوشاخصهایسالمت،یوناننسبتبهفنالنددرموردبهداشتجنسیازسحوپدایینتدری

3- Creswell
6- Pokharel
9- Mbugua

2- Cooper
5- Megala
8- Mantell

1- Ashraf
4- omu
7- Evans & Tripp
10- Grocki
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یمتفاوتآموزشمیباشد.بنابراینیونانبایدبدانگرشدیمیبدت،


قرارداردوعلتاینتفاوتشیوه
ضمنتوجهبهنقشدینومذهب،آموزشجنسیراجزییازبرنامدهیدرسدیخدودبداندد.نتدایج
برخیتحقیقاتمانندپدژوهشهدایسدانجاكداروهملداران()4004منجدربدهتهیدهیعنداوینو
موضوعاتمربوطبهآموزشسالمتجنسیبااستفادهازقرآنوحدیثشد(جدول .)5
جدول  :0مو وعات و عناوین سالمت جنسی از منظر قرآن و حدیث – اقتباس از
سانجاکدار و همکاران ()1112
موضوعاتكلی 

عناوین 

آفرینشوویژگیهای

-5
انسان 

-5هدفازخلقتوآفرینشانسان 
-4ویژگییكمسلمانخوب 
-8اجتنابازحسادت،راضیبودنبهرضایانهی 
مقابلهباحالتهاییمانندافسردگیونظایرآن 

-5
-4تصورازخویشتن،بدنوخودپنداره 

-4ازدواجوچگونگی
ارضایتمایالتجنسی 

-5فیزیولوژیسیستاتولیدمیل 
-4رشدوبلوغجنسی 
-8روابطاجتماعی 
-5موضوعبلارت 
-4تولیدمیلوآمیزشجنسی 
-5حیا(محجوبیت) 
-1طهارت(پاكیزگی)وغسل 
-3زنا(فاحشهگری) 
-1اثراتروابطپیشازازدواجوچندشوهریبرجامعهاسالمی 
-50تمایالتواحساساتجنسی 

تحقیقات داخمی :وزیری()5845نگاهیانتقادیبهآموزشجنسیدرمدارسداشتهونوعی
آموزشجنسیكهموجبتحریكجنسینامشروعشودرامحلومكدردهودنبالدهرویكوركورانده
مدارسازغربراناروامیداند.بانبردنسنازدواج،تأسدیسمددارسمخدتلطنموندهوآمدوزش

جنسیبهسبكغربیهمانخحراتدنیایغربرابرایكشوربهارمغانمیآورد.غیبی()5848در

تحقیقاتخوددریافدتكده50درصددازطبقداتمختلدفمدردمازجملدهاسدتادان،دانشدجویان،
آموزان،فرهنگیان،كارمندانوخاناهایخانهدارباتدریسمسایلجنسیدرمدارسموافقند.

دانش
مقتدری() 5814درتحقیقخودبهبررسیدیدگاهاستاداندرموردتربیتجنسیپرداخت.نتدایج

55

،شمارهیاول،بهاروتابستان1931

دورهیدوم
هایبرنامهیدرسی ،


پژوهش

مصاحبهیوینشاندادكهاكیرآناناذعانكردهاندكهخحرنداشتنمسایلجنسیبیشترازخحر

داشتنآناستواكیرآنها،كهسن55الی54سالگیرابهتدرینزمدانبدرایبیدانوطدر مسدأله

یدرسیدرزمینهیتربیتجنسیموافقندد،امدابرخدیاز


ایازآنان،باگذاشتنماده
میدانند.عده
كنندكهآموزشمسایلجنسیبهنزدیلیرابحهیبینمعلاوشداگردلحمدهوارد

آنانهابیانمی
سازدودراینمورد،نقشرسانههارابرجستهترمیدانند.اسددی()5814نشداندادكده44/4

می
هاازطرفوالدینراسببگرایشآنهابهدوستیبداجدنس


توجهیبهآن
درصدازدانشآموزانبی
اندكهمهاتریناسدرارزنددگیخدودرابدادوسدتانخدود

%آنها،بیانداشته
مخالفدانستهاند 55.

كردهاند .
محر  
)تربیتجنسیرایلیازمشللترینمسایلتربیتیخانوادهدانستهكهغفلتاز

قائمی(5851
آوردوبایدزمینهیتعدیلآنرافراهاآورد.اگدرغریدزهی


یعوارضبسیاریرابهبارمی

آنزمینه
فراطوتفریطافتدموجبرهبانیتوگوشهگیریویاآمادگیهرنوع

جنسیمنحرفشودودرراها
گناهیرادرفردایجادمیكند.والدینبایددرروابطخدودبدایدكدیگدروبدافرزنددان،حساسدیت

جنسیآنانرادرنظرداشتهباشند.ویبیانصریومفاهیاجنسیراجایزنمیداندد،زیدراموجدب

انحرافمیشود.رشیدیان()5814درتحقیقیكهدرجهاددانشگاهیانجامدادهاستدریافدتكده

انداز:گرفتندوستپسر،پوشش


بیشتررفتارهایانحرافیدرمدارسدخترانهبهترتیبعبارتبوده
نامناسب،گوشدادنبهنوارهایمبتذل،انحرافاتجنسی،معاشرتباافرادفاسدوردوبدلكدردن

).درتحقیقدیگری،درصدبانییازوالدینآمدوزشهدایجنسدی

علسهایمبتذل(فراهانی5838،
درسنین54الی53سالگیرانزمدانستهاندد.والددینآنچدهرادرآمدوزشهدایجنسدیمهدا
دانند،دردرجهاول،دادنآگاهیهاییاستكهمنجربهحفظعفتوپاكددامنیدختدرانشدود.

می
هاچنیننتایج،حاك یازآناستكهدرتربیتجنسیدخترانبیشترمادرانسهاداشدتهواغلدب

تربیتجنسیراازوظایفخودنمیدانند.تحقیقخسروپور()5814نیزنشداندادكدهاكیدر

پدران،

دانشجویانبیانداشته اندكهآموزشجنسیاگربهصورتتدریسدركدالسصدورتگیدرد،بهتدر
%ناهنجاریهایزناشوییاز

است.آمارجمعآوریشدهدرتحقیقدوایی()5815نیزنشاندادكه10

ضعفدانشجنسیاست .

 -3دیدگاه واحبنظران کمیدی
یغرب،بادیدگاهصاحبنظرانیهداچدونافالطدون،


گرچهدرحوزه
واحبنظران خارجی:
ارسحو،ژانژا روسو،دبوراتانن،جانگریبرمیخوریاكههدفتربیدتجنسدیراآمدادهسدازی
جوانانبرایانتخابهمسر،ازدواجسالاوتحلیاروابطزناشوییمیدانندومعتقدنددكدهبدامندع

ایسالارامیتوانشللدادوزنوشوهربایدبانحدوهی


افرادازروابطناسالاجنس،بنیانخانواده
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روابطصحیوزناشوییوحقوقیكدیگرآگاهشوندتابتواننددكدانونخدانوادهخدویشرااسدتحلام

بخشندویادنیدیدرو،زیگموندفروید،برتاندراسل،میشلفوكو،لستركركندالوساملوینسونبر
صراحتدرآموزشجنسیبدونمحدودیتسنیتأكیددارندد،امدادرتحقیدقحاضدربدهدیددگاه
میسخنراندهاند،توجهشده

نظرانخارجیكهدرحوزهیتربیتجنسیدركشورهایاسال


صاحب
است .
سانجاکدار ،لزومتوجهبهپرورشانسدانهداییخدودسداختهكدهبتوانندددرموقعیدتهدای
گوناگونباتقوایانهیعفتخودراحفظكنندراازاساسیتریناهدافتربیدتاسدالمیمدیداندد

(.)4005البتهازدیدگاهوی،دراغلبجوامع ازجملهجوامعاسدالمیایدناعتقدادوجدودداردكده
فرزندانبایدنسبتبهماهیترشدجنسیخدودآگداهییابندد.ماهیدتمیبدتوخدداییتمدایالت
جنسیگناهینیستكهباعثشرمندگیانسانشود(.)4004درقرآنواحادیثتأكیدزیدادیبدر
یجنبههاوجوددارد.درزمانپیدامبراكدرم(ص)مدردانوزندانمسدلمانبده


كسبدانشدرهمه
راحتیدرموردمسایلشخصیازجملهمسدایلجنسدیخدود،سدؤانتیرامدیپرسدیدند(.)4004
اولیایدانشآموزانمسلماندرجستوجویآموزشیهستندكهاخالقیات،اعمدال،خصوصدیاتو

رفتارهایاسالمیراحفظنماید(.)4004امااینكهاینكارتوسطچهكسیوچدهزمدانیبایسدتی
ارائهشود،موضوعیقابلمناقشهدرمیاناولیا،مربیانوفرزنداناست.اضافهبراینكده،بسدیاریاز

هاواطالعاتجنسیمربوطبهسالمتجنسیرامیتوانبرمبندایآمدوزش،اصدولوعقایدد


دانش
وزشهایاسدالمی،
اسالمیكهمبتنیبرقرآنوحدیثاست،ارائهنمود(.)4000بهعبارتدیگر،آم 
گیریهاتلقیشود(شلل.)5درایننمودارازقدرآنوحددیث،بده
قرآنوحدیثبایدكانونتصمیا 

عنوانمنابعاصلی،اولینگاممنحقیاست«:قرآن،زندگیپیامبرواهدلبیدتمندابعبدیآنیدشو
توانیاپاسختمامیسؤانتمانرادرآنهابیابیا.بنابراینبایستیبهقرآنو


ایهستندكهمی

گشوده
چهراكهدرونآناستشناختهودراختیاردانشآموزانقراردهیا» .


حدیثبرگردیا،آن


شکل  :0محوریت قرآن و حدیث در فرآیند تدوین برنامهی درسی آموزش سالمت جنسی-
اقتباس از سانجاکدار ()1112
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)چارچوببرنامهیدرسدیتربیدتجنسدیازدیددگاهتفلدراسدالمیبایدد

ازدیدوی(4005
مبتنیبراصولوكاربردهایزیرباشد(جدول .)4

جدول  :1اوول زیر بنایی چارچوب برنامهی درسی تربیت جنسی از دیدگاه اسالمی
(اقتباس از سانجاکدار)1114 ،
اول

کاربردهای برنامه درسی

اصل:5موانعومحددودههدایمدورد
نظددرجهددتطراحددیاثددربخش
برنامهیدرسیمشخصوتعریدف

شددوندودرصددورتلددزومبددرای
تسهیلبهسدازیبرنامدهیدرسدی

آمددوزشسددالمتجنسددیمددورد
استفادهقرارگیرند .

ریزانبهالگوهایمرسومسازماندهدیامدورآموزشدی،تعدامالت


بایستیبرنامه
-5
كالسیوارزشهایرایجوحاكابرمدرسهتوجهنمایند.

-4توجهدقیقومناسببهاقدامات،محتدوا،مدوادومندابعآموزشدیدرطراحدی
برنامهدرسیبهگونهایكهبهاصولاساسیموردنظراسالمدرخصوصشدرم

وحیاء،ازدواجوزندگیخانوادگیخدشهایواردنسازد.

توجهبهارائهوتبیینبیشترموضوعاتجنسیدربرنامهیدرسی.

-8
حتوایبرنامهیدرسیآموزشجنسیدرمدرسهبایسدتیدربافدت

-5آموزشوم
وزمینهایارائهگرددكهانگیدزهوارزشهدایدیندیواخالقدیبدرآنحداكا

باشد .

اصددل:4اگرچددهبرنامددهیدرسددی
آموزشوسالمتجنسیبایسدتی
ایجدددادبرخدددیتغییدددراترادر
برنامهیدرسیموجدودتقویدتو

تسهیلنماید،امانبایداعمالایدن
گونهتغییراتدرتقابدلبدااصدول
حاكابرفرهنگمدرسهیاشد .

فراهاآوردنزمینهیحمایتمعلمانازمأموریدتهداورسدالتهدایتعلدیاو

-5
یآموزشهایسالمتجنسی.


یارائه

تربیتدرزمینه
اهداف،ارزشها،جهدتگیدری،محتدواورویكردهداییداددهیویدادگیری

-4
برنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیتعیینگردد.

ایباشدكهتعامالتورفتارهایسایرافرادذینفدع


یدرسیبایدبهگونه
 -5
برنامه
مانندمعلمانوافراددرگروههایاجتماعیرانیزهدایتوراهنمایینماید.

گیریواهدافبرنامهبرایكلفعالیتهایمعلمانمددنظدرقدرارگیدرد،

 -4
جهت
چراكههنگامیكهمعلمانبهمدرسهایواردمدیشدونددرحقیقدتبدهیدك

محیطفرهنگیواردمیشوندكدهنقدشآنهدارادركدالسودرفرآینددهای

ریزیدرسیمشخصمیسازد .


برنامه

اصل:8معلمانافرادیهستندكهدر
حرفهیخودتخصدصدارندد،لدذا

بایستیآمادگیوتمایلآناننیدز
درپذیرشتغییراتدراینزمینده
موردتوجهوامریباارزشتلقدی
گردد .

یدرسدیآمدوزشسدالمت
-5انتظارات،باورهاونگدرشهدایمعلمداندربرنامده 
جنسیمدنظرقرارگیرد.
یدرسیبهمعلماناملانمیدهدتداعالیدقواولویدتهدایخدودرادر

 -4
برنامه
برنامهلحاظكنند.
كهدربرنامه یدرسدیبدهمنظدورتحقدقاهددافآمدوزشسدالمت

-8اصالحاتی
جنسیدرنظرگرفتهمیشودنبایدبهعندوانبخشدیالحداقیدرنظدرگرفتده

شوندبللهبایدبخشیازفعالیتهاواقداماتمعمولمعلمانباشد.

یدرسیآموزشسالمتجنسیبایدبهگونهایباشدكهبهطورمسدتمر

 -5
برنامه
املانتعاملوتبادلنظدربدینمعلمدان،نداظرانبرنامدهیدرسدیومددیران
مدرسهرافراهاسازد.
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کاربردهای برنامه درسی
یدرسیآموزشسالمتجنسیبایدبهگونهایطراحیشودكدهبتواندد

 -4
برنامه
نگرشاسدالمیدرخصدوصآمدوزشسدالمتجنسدیراجدایگزینباورهداو
برداشتهایشخصیمعلمانسازد .


اصل:5داندشآمدوزانبدرطراحدیو
اجددرایبرنامددهیدرسددیتدداثیر
مددیگذارنددد،بنددابراینمشدداركت،
میزانتمایلونگرشآنانرابرای
اصددال وتغییددربرنامددهیدرسددی
آمددوزشسددالمتجنسددیمددورد
ارزیابیقرارگیرد .

هایدانشآمدوزانرادرخصدوصارائدهیداعددمارائده


ها،باورهاوارزش

نگرش
-5
صآموزشهایجنسیمدنظرقراردهد.

برخیموضوعاتدرخصو
محتواواقداماتبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیبایستیباسنوسحو

-4
رشدیدانشآموزانهماهنگباشد.برنامهیدرسیآمدوزشسدالمتجنسدی

برایدانشآموزانمسلمانبایستیمبتنیبرنگرشاسدالمدرخصدوصبلدوغ
جنسیباشد.ازایننظرآموزشهایجنسینبایدقبلازآغدازنوجدوانیارائده

گردد .

اصل:4تأكیدبرمشداركتوارتبداط
باگروههاوتشدللهدایاسدالمی

برایارتقدایالگوهدایارتبداطیو
ارائهیدیددگاهجدامعتدراسدالمی

یطراحیوتدوینبرنامهی


درباره
درسیآموزشسالمتجنسی .

مراجعقانونیودیدگاهصاحبنظرانبدهسدوی

تغییرتمركزبرنامهیدرسیبر

-5
منبععالیقومراجدعجامعدهیداامدتاسدالمیدرطراحدیبرنامدهیدرسدی
آموزشسالمتجنسی،یعنیتوجهبهالگوییكهمتناسبباالگوهایفرهنگی
مسلمانانباشد.
آموزشهایجنسیبایستیمعارف،نگدرشهدا،ارزشهداوانتظداراتجامعدهی

-4
رادربرنامهیدرسیمدنظرقراردهد.

اسالمی
یدرسیبایستیشیوههایتهیدیجودرگیدرسداختنوالددینوتمدامی

 -8
برنامه
اعضایجامعهرامدنظرقراردهد.
ایباشدكهبهطوركلیرویكردوزمیندهیمدورد


یدرسیبایدبهگونه
 -5
برنامه
نظرنگرشاسالمیرادراینخصوصمدنظرقراردهد.
-4بایستیفرصتنزمفراهاگرددتامعلمانازطریقتعاملباگروههایمختلدف
اسالمیبتوانندعالوهبركسدباطالعداتنزمدرخصدوصفرهندگاسدالمی،
باورهایخودرانیزدرخصوصتعالیاجنسیاصال وارزیابینمایند .

اصل:5خحاهاییكهدرطدیفرآیندد
برنامهریزیدرسیصدورتگرفتده

اسددتبایسددتیبددهعنددوانمبندداو
مسیرحركدتبدهسدویطراحدی
یكبرنامدهیدرسدیاثدربخشتدر
موردتوجهقرارگیرد .

-5دقیقاًآنچهكهبراییادگیریباارزشوموردانتظاراسدتدربرنامدهیدرسدی
توصیفومشخصشود.
-4یكفرهنگكاریمشتر وحرفهایدرمدرسهایجادشودتااملانپدژوهش
یبرنامهیدرسیفراهاگردد.


وبررسیعلمیدرباره
-8ساختارمدرسهكهتأكیدبرانتقدال،اداریسدازیواسدتانداردسدازیداردبده
گونهایتغییریابدكهمدرسه،معلمان،كالسدرسومحیطبالفصلآموزشدی

سازیبرنامهیدرسیباشد .

بهترینملانبرایاصال وبه

ترینموضوعاتدرخانوادههایمسلمانچگدونگی


یلیازپرنزاع
هالستد و ریس معتقدندكه
ارائه یآموزشجنسیبهكودكانونوجواناناست.زیراآنانمعتقدنددكدهایدنآمدوزشهدا،نقدش

كند.بهگونهایكهعدمآمدوزشمسدایلجنسدیمشدلالتیرادرپدیخواهدد


ایراایفامی

دوگانه
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پژوهش

نماید.عالوهبراینكه،والددینبده


هایدیگریراایجادمی

آموزشنادرستآننیزدشواری
داشتو
علتباورهاوارزشهایاخالقی،بهتربیتجنسدیفرزنددانخدودتوجدهمحلدوبیندارندد(.)4008

زندگیزناشوییبدونازدواجویاازدواجباهاجنسدرتضادمستقیاباآموزشاسالمیاسدت.هدر

امه یدرسیكهبرایآموزشسالمتجنسیكودكانمسلمانبهكارمدیرود،بایدددربردارندده
برن 
تمامارتباطاتموجوددرحیحهیازدواجوروابطمشروعباشد(.)5111آمدوزشمقددماتیسدالمت

شود(مانندزناوهاجنس


جنسیدرغربرفتارهایخاصیراكهازنظرمسلمانانگناهمحسوبمی
رامقبولوطبیعیجلوهمیدهد.درحالیكهازنظراسالمتنهاروابحیمشروعاستكدهبده

بازی)
صورتعقدوازدواجشرعیورابحهیزنوشدوهریباشدد،بندابراینروابدطپدیشازازدواج،چندد

جنسانممنوعوحراممیباشد( .)5113


زوجیوروابطباها
یلیازاهدافاصلیبرنامههایآموزشجنسی،كداهشاحسداسگنداه،اضدحرابوپریشدانی

باشد.گرچهاینهدفازدیدبسیاریازافرادمنجربهتقویتسالمتیفردمیشود،امدااز


روحیمی
دیدگاهمسلماناناینخحروجودداردكهبهكسبتجاربیدركدالسمنجدرشدودكدهبدهشدرمو
هردینیحساسیتهاوفدرامینمشخصدیدر

محجوبیتاسالمیفراگیرانلحمهواردسازد،چراكه
اینزمینهدارد(.)5111اسالماهمیتزیادیبرایآمدوزشسدالمتجنسدیفرزنددانقائدلاسدت.
یدرسدی
یبزرگتردربرنامده 


هایاعتقادیدانشآموزاندركالسوجامعه

فقدانتوجهبهدیدگاه
سالمتجنسی،منجربهعدمموفقیتدرقدرشناسی،عمومیتبخشیوعملینمودنرهنمودهداو
یجنبههایزندگیرهنمودهدایی


گردد.اسالمبرایهمه

آموزانمی

دستوراتدینیدرزندگیدانش
نمایدومسلمانانبایدباتلیهبراصولاسالمبهعنوانخلیفهیخداوندرویزمدینزنددگی


ارائهمی
هایشانبایدبادستوراتخداوندوقرآنوهاچنینسنتپیامبروائمدهیاطهدار


كنند،همهفعالیت
یدرسیبدرای
).باتوجهبهاهمیتنقشمعلمانومدارسدربرنامه 

دراحادیثهدایتشود(4008
دانش آموزانمسلمان،بایدقرآنوسنتپیامبربهعنوانبدانترینسدحوداندشمدوردتوجدهقدرار

گرفتهوپایهواساسسایرانواعدانشمحسوبگردد(.)5114
آموزشهایمربوطبهسالمتجنسیبایدبهعنوانبخشدی

بهاعتقاد اشر  ،سرور و مضبود،
ازپرورشدینیكود درنظرگرفتهشود.اطالعاتنبایدبهشدیوهایارائدهشدودكدهارتباطداتو
تقویتوتشویقنمایند.بهطوركلیمیتوانگفتكهتماممباحثمربدوط

رفتارهایغیراخالقیرا
بهتمایالتجنسیبرایدانش آموزانمسلمانبایستیمبتنیبرتقویتشرموحیاوحفظآنباشد،

هایسالمتجنسی،معلمیازهمانجنسدانشآموزانتدرجیو


بههمیندلیلبرایآموزشبرنامه
حثدربارهیآموزشویادگیریدرموردامور،تمایالتوسالمتجنسدیدر

دادهمیشود.اگرچهب

اسالمحرامنیست،اماقوانینمربوطبهسالمتجنسیدربسیاریازمسایلاسالمیهمچوننمداز،
روزه،غسل،ازدواج،طالق،حجوهاچنینطیفكاملیازنیازهاورفتارهایانسانیمانندمهربدانی،


پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 51
عدددالت،انصددافوبرابددریحاكمنددد(.)5115،5113آمددوزشجنسددیخددارجازمرزهددایاخالقددی،
رفتارهایپرخحررادربیندانشآموزانمسلمانتشویقمیكند.خلوصاخالقدی،ضدمانتنزمرا

گوییودرنتیجهتربیتجوانانمسلمانفراهامیكند.بدههمدیندلیدل


برایصیانتنفسوپاسخ
ارائهاطالعاتجنسیبراینوجوانبایداندكیزودتراززمانیكهویبامسایلیدادشددهبدهشددت
درگیرمی شود،آغازشود.والدیناعاازپدرومادربایدبادقتدررفتارهایفرزندانخودوانحبداق

اعمالآن هابانشانگرهایدورانبلوغجنسی،زمدانرابدرایپسدرانودختدرانخدویشتشدخیص

ایازخودبروزمیدهندد،


وارد،نوجوانانبرایكسباطالعاتجنسیهیجانویژه
دهند.درتمامیم
ریزیدقیقزمانیومحتوایی،بهنحوحسابشدهایباآنانواردصحبت


بنابرایننزماستبابرنامه
شگیدریازبدروز
شد.ازدیدگاهاسدالمی،ازدواجبدهعندوانیدكروشقدانونیوسدپریبدرایپدی 
تعهدیاجتماعیاستكهاساسانتظاماجتماعیراشللمیدهدد(.)5115بدهعبدارت

بیاخالقیو

دیگرهدففعالیتجنسیبهواسحهیازدواجبهعنوان«دریافتیكنیرویمعنویبدرایاتحداددو

نگریستهمیشود()5113

رو »
نویبی معتقداستكه اگرچهدراسالمانسدانبایدددرمسدیرموجدودیروحدانیواخالقدی
تربیتشود،اماچارچوباخالقیدرسالمتجنسینیزعاملزمینهسازبرایتحققاهدافمتعدالی
اخالقیواحترامبهخانوادهاست.بههمیندلیلتوجهاتاخالقیبایدنقدشمهمدیرادرآمدوزش
سالمتجنسیجوانانمسلمانایفانماید(.)5113ازسویدیگر،اسالماهمیتزیدادیبدهخدانواده
عاملانسجامجامعهیاسالمی»نگریسدته

میدهد.زندگیخانوادگیبهعنوان«یكواحدمها»و«

میشود(.) 5118ارتباطازدواجیبایدبامقددماتپسدندیدههمدراهباشددوبدااسدتفادهازكلمدات

محبت آمیزاوراقادرسازدتابهاحساسارضابرسدونبایدباهمسرشمانندحیوانعمدلكندد.در

شود،بهگونهای


اسالم،ارتباطاتجنسیبینزنوشوهرنهتنهاتشویق،بللهمقدسنیزشمردهمی
كهداشتنارتباطاتجنسیشرعیپاداشخواهدداشت،درحالیكهعزبیتوازدواجنلردنمنجر
بهتباهیوهرزگیمیگردد(.)5113

واحبنظران داخمی :درداخلكشوربهدیددگاهصداحبنظراندیهداچدونابونصدرفدارابی،
ابوجعفرنیشابوری،محسنفانیكشمیری،رضاپا نژاددرزمیندهیشدیوههدایاسدتحلامبنیدان
خانوادهودیدگاه هایحسیندهنوی،محمدحسنآموزگاروابراهیاامینیدررابحهباتناسبتربیت

رخیازاینموارداشارهمیشود .

جنسیبانیازهایجنسیپرداختهشدهاستكهدرزیربهب
)غریزهیجنسیازجملهغرایزنیرومندوحساسآدمدیاسدتكدهدر

بهاعتقادامینی(5853
حیاتروانیوجسمانیتأثیراتمیبتیامنفیدرپیخواهدداشت.بهطوركلیمیتوانگفتكده

بسیاریازاعمالورفتاروحتیبیماریهایجسمانیوروانیانسانازاینغریزهنشدأتمدیگیدرد.

اگراینغریدزهپدرورشخردمنداندهودرسدتیداشدتهباشدد،زنددگیراقدرینخوشدیوآسدایش
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می گرداند.امااگردرارضایآنافراطوتفریطصورتگیرد،مملناستضایعاتجسمانیورواندی
ازد.بزرگتریندشدمنآدمدی،

فراوانیبهدنبالداشتهباشدوزندگیودنیاوآخرتآدمیراتباهس
نفسامارهوبهطورمشخصتر«،قوایغضبوشهوت»اوست.ایندشدمنانبدهمركدزفرمانددهی
ینفس،آزادسازیوكنترلعقل،میتدوانبدرآن


انسانیعنیعقلدسترسیدارندوتنهاباتزكیه
میتواندكلیدهیاسدتعدادهاو
پیروزشد.چراكهانسانتنهادرسایهیتزكیهوتقواوپرورشنفس 

هایخودرادرجهتسازندگیوعزتابدیودستیابیبهكمالمحلقوقربانهیشلوفا

توانایی
سازد(فرهادیان .)5813،
والدینمسلمانازطر مسایلجنسیبافرزندانخودراحتنبوده،اغلبنمدیتواننددارتبداط
انكسباطالعازاینگونهمسایلراكهتوسطاشخاصدیگر

مفیدیبااینموضوعداشتهباشند.آن
یاجنسمخالفدرمدرسهیابیرونازمنزلویاازطریقرسدانههدایارتبداطیودیگدرانصدورت
دانند.اگرچهپیامبراكرم(ص)ازپرسشدربارهیمسایلجنسی


گیرد،رادارایخحركمتریمی

می
ومسایلخصوصیامتناعینداشتند ،امداطدر ایدنگوندهمسدایل،عمومداًندزدمسدلمانانامدوری
رسدكهدرمقایسهباسایردیدگاهها،محالدب


نمایند.بهنظرمی
ناخوشایندوبعضاًنامقبولجلوهمی
ایبیانومعرفیمیگرددكهاونًوسدیعتدروجدامعتدر

محر شدهدراسالممسایلجنسیبهگونه
افراطوتفریط هاییاسدتكدهدرایدنمدوردوجدوددارد(رضدازادهشدیرازی،

استوثانیاًبهدوراز
).دیدگاهمتعالیقرآنبرایناستكهوجودزن،زمینهیبقایانسدانودوامحیداتجامعده

5851
است،نهلهوولعبمردان،تأملودقتكافیدراینزمینه،تحولوتأثیرعمیقیبرتربیتجنسدی
انسانهاخواهدگذاشت(فرهادیان.)5813،بهعبارتدیگر،تربیتجنسیدراسدالمدربردارنددهی
یاقداماتتربیتیمربوطبهغریزهیجنسیشاملآگاهیبخشی،هدایت،كنترل،تعدیلو


مجموعه
ضابحه مندكردنغریزهجنسیاستكهمتوندینیبرایحفظسدالمتجسدمیورواندی،عفدتو

پا دامنی،شرافتوكرامتانسانبهكدارگرفتدهاسدت(فرمهینیفراهدانی.)5838،یلدیدیگدراز
هایهدایتغریزهیجنسیرافرارویجوانانقراردهدد.زیدرا


اهدافتربیتجنسیآناستكهراه
هابرایجواناندردورهیتحریلاتانجامنگیرد،مملناستجوانانمحیعاحساسدات

اگرراهنمایی
تهوباتقلیلهدفهایعالیبهجسدتوجدویراههدایمملدنناصدواب

جنسیوتمایالتخودگش
ارضایجنسیبپردازند(دوایی .)5835،
هایسالمتجنسی،برنامهیدرسیپیشنهادیبرایآمدوزشاخدالقجنسدی


براساسمؤلفه
اسالمیازدیدگاهزاهدالعحار()5811شاملابعادیبهشر زیرمیباشند :
الف -بررسی جایگاه رشد جنسی در فرآیند رشد
تعیینجدولزمانیبلوغ .-بررسیتغییراتفیزیلیدرزمانبلوغ .

پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 15
نیازبهتشلیلخانواده .

ب -فیزیولوژی سیستم تولید مثل
برایدختران،تناسلیمردان،قاعدگی-سندرمقبلازقاعدگیبرایپسران،تناسلیزنان،انگیزهیجنسی ج -بارداری ،رشد جنین ،تولد
د -بیماریهای مسری جنسی(ایدز و )با تأکید بر جنبههای اسالمی
ه -جنبههای اجتماعی -احساسی و جنسی بموغ 
دینیومعنویدرحوزهیمسایلجنسی 

اخالقاجتماعی-چگونگیمواجههبافشاروتمایالتبهجنسمخالف 
ارائهی پیش فرضهای برنامهی درسی سالمت جنسی از منظری اسالمی
گیریهایبرنامدهیدرسدیوفرآیندداجدرایآندارندد.
مدارسومعلماننقشحساسیدرتصمیا 

كردیبرایمدارسومعلمانبهكارمیرودتدا


یدرسیطراحیشدهبهعنوانروی

چارچوببرنامه
یكنمایشمتوازنوعادننهازفرهندگحداكابدربرنامدهیدرسدیمدرسدهرابدهتصدویربلشدند
هاومهارتهاییاسدتكدهمددارس

).برنامهیدرسیمدرسهعموماًشاملدانش

(سانجاكدار4005،
)وفرآیندتصمیاگیری

مسؤولیتانتقالآنهارابرعهدهدارند(مارشوویلیس5111،سیلور5135،

ریزیدرسیمدرسه،جوسیاسیوفرهنگیمدرسهرادربرمیگیرد(لوواتواسمیت4008،؛


وبرنامه
واللر،4008برادیوكندی.)5111 ،ازاینمنظر،مددارسماننددهمدهیمؤسسداتاجتمداعیدر
معرضفشارقابلتوجهیازسویجامعهقراردارندوبرنامهیدرسینیازمندتغییروبدهروزسدازی

مستمروهاسوباتحونتوانتظاراتجامعهاست .

بااستفادهازسندكاویدرمنابعمعتبرجهتتعیین :
هاوفلسفهیآموزشسالمتجنسیازمنظراسالم ،


الف)ارزش
ب)اصولحاكابرنظامآموزشوپرورشدرموردسالمتجنسیو 
ج)منابعتدوینمحتوایبرنامهیدرسیسالمتجنسی 

هاییبرایبرنامهریزیدرسیآموزشسالمتجنسیایجادشد(نمودار )5


پیشفرض
تمدنمیگوید:هیچدینیبهانددازهیاسدالمپیدروانخدودرا بده

ویلدورانتدركتابتاریخ

قوتونیرومندیدعوتنلردهاست.قرآن،بهعنواناصلوبنیادملتبتوحیدیاسالم،ازبدوتولّد

خویشتابهامروز،درآوردگاهیبیهماورد،چناندرعمقجانحقیقدتجویدانرخندهكدردهكده
هنوزهاپسازگذشتچهاردهقرن،هاچنانیگانهپناهِخداجویانوتشدنگانكدالموحدیاسدت؛
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دورهیدوم
هایبرنامهیدرسی ،


پژوهش

دریاییكهازاقیانوسبیلرانوحیبهرهمنداست.كدامرو جستوجدوگروزیبداطلبدیمدیتواندد

هاینهانونعمتهایآشلارآن،بینیازببیندوتنیبراینآبیبیلران،برآبنزند؟


خودراازگنج
(محهری.)458:5810،
دراینالگو،دیدگاهاسالمنسبتبهآموزشجنسیباتوجهبهمنابعاسالمیموردبررسیقرار
گرفتهاست ،ضمناینكهبهدلیلاشترا ووحدتنظرملاتبوحیانیدرمسایلاساسی،آنچده
شود،تاحدودیمیتوانبهسایرملاتبوحیدانینیدزنسدبتداد،هدر


رادربابنظراسالمبیانمی
توانگفتتمامنظراتآنهادراینزمینهبااسالمكامالًمنحبقاست .


چندنمی
قرآنكریانیزبهعنوانكتابهدایت،تربیتوآموزش،برخیموضدوعاتمربدوطبدهمسدایل
جنسیراباصراحتیاكنایهبیانكردهاست.بیتردید،خدایحلیادرهنگامخلقتهرموجدود،
ابزارموردنیازبرایزندگیوكمالرابهصورتفحری،درآنبهودیعتنهادهاست؛میالً،درآدمدی
احساسنیازایجادكردهوراههایتأمینآننیازهارانیزتعیینكردهاست ،اصالًحلیمانهنیستكه

خدایمتعالنیازیرادرآدمیایجادكند،اماراههایاشدباعآنراببنددد.درعلداكدالمنیدزایدن

منین(ع)ایدنقاعددهو
مسألهدرذیلقاعدهیلحفبیانشدهاست.درروایتیازحضدرتامیرالمدؤ 
متفرعاتآنبهبهترینشللمملنبیانشدهاست :
خداوندانسانهاراآفریدوارادهنمودكهآناندارایاخالقورفتارپسندیدهباشندودانسدت

«
سودوزیانآنهاستبیاننماید،وایدن

كهآنچهراكهمایهی


كهآنانچنیننخواهندبود،مگرآن
كاربرامرونهی(تشریعتلالیفدینی)استواراست،وازطرفیامرونهدینیدزوعددهوعیددرابده
لذتهاو
نیزازطریقبیاوامیدتحققمیپذیرندوبیاوامیدهابهواسحهی 

همراهداردوایندو
آنمعملیمی گردند،بهاینجهتزندگیدنیارابالذایذوآنمدرآمیختتابدینوسیلهآنانرابر

لذتهاوآنمخالصاخرویرهنمونگردد»(بحاراننوار،ج.)4بندابرایدنقاعدده،خداونددكدهنیداز

جنسیرادرانسانقراردادهاستوهدفازآفرینشانسانرابندگیواطاعدتبیدانكدردهاسدت؛
چنانكهدرقرآنكریامیفرماید«:وماخلقتالجنّواننسالّالیعبدون،جنوانسانراجزبدرای

بندگینیافریدم»،ازحلمتاوبهدوراستراهیبرایبرطرفكردنایننیدازدرراسدتایغرضدش
حاصلمیشود .

عرضهنلند،زیرادرغیراینصورتنقضغرض
برایناساسبااطمینانمیتوانگفتدرتعالیااسالم،غریزهیجنسیواهمیتآنبهعنوان

یكحقیقتمسلّاپذیرفتهشدهوبرایارضایآن،راههاییپیشنهادشدهاست .
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نمودار  :0پیش فرضهای برنامهی درسی سالمت جنسی از منظری اسالمی

براساسمواردبان،درالگویپیشنهادی :
 -5قرآن و احادیث و روایات منبر اومی برای برنامهی درسی سالمت جنسی محسوب
میگردند
دررابحهباآموزشدقیقوظریفیمانندآموزشسالمتجنسی،بهترینمنبعقرآن،احادیدث
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دورهیدوم
هایبرنامهیدرسی ،


پژوهش

)قرارگرفتهاند.درسحودوممددل،عدواملی

وروایاتمیباشندكهدربانترینسحومدل(نمودار5

چونجامعهیسالا،عفتوپا دامنی،ازدواجو...قرارگرفتدهاسدت.خداونددمتعدالدرقدرآن


ها
5
كریامیفرماید«وأتوالبیوتمنابوابها »یعنیبایدبدرایانجدامهدركداریازراهصدحیوآنوارد

شویدنهازبیراهه.ازاینآیهچنیناستفادهمیشودكهبرایانجدامهدركداریبایددازراهوروش

مناسباستفادهكرد.هدفاساسیونهاییازبعیتهمهیانبیایانهی،انجامملدارماخدالقبدوده

4
همانابرانگیختهشدهامتداملدارم

(ص)میفرماید«:بعیتنتماملارمانخالق» 


است.پیامبراسالم
اخالقرابهتمامبرسانا.قرآن،كتابهدایتانسانهااستودراینجهدت،راهنمدایادبوعفّدت
میباشدومسلمانانرابهرعایتعفّتدركالم،گمان،فلروحتّینگاهدعوتمیفرمایدد.قدرآندر
شمارصفاتپارسایان،دوریازلغورابیانكدردهمدیفرمایدد«:وَالَدذِینَهُداْعَدنِاللَغْدوِمُعْرِضُدونَ؛
(مؤمنون)8،ازلغووبیهودگیرویگردانند».لغونهتنهاشاملسخنانوكارهایبیهودهكهحتّدی
شاملافلاربیهودهكهانسانراازیادخداغافلمیكند،نیزمیشود(ملارمشیرازی،تفسیرنمونده،
ج .)515:55
استكهمیفرمایدد:قدرآنمجیددهددفازازدواجرا

یلیاززیباترینآیات،آیه 45سورهروم
آرامش،صفا،صمیمیتورحمتمیداند«.خلقلَلُاْمِناَنْفُسِلُاُاَزْواجاًلِتَسْلُنُوااِلَیْهاوَجَعَلَبَیْنَلُاْ
ازنشانههایخدا،آفریدنهمسریبرایانسانبهمنظور آرامدشگدرفتندركنداراو

مَوُدَهًوَرَحْمَة.
هاچنیندرهمدینآیده
میباشدوخداوندمیاندوهمسر،مهرومحبتورحمتقرار دادهاست .
آمدهاست:وَانْلِحُواانیامیمِنْلُاوالصّالحینَمِنعِبادكُاوَامائِلُا ...مردانبیزن،زنانبیشوهرو
بندگانصالوخودرابهنلا آورید،اگرفقیرهاباشندخداونددازفضدلخدویشآنهدارابدینیداز
میسازدوخداوندوسعتدهندهیداناست.ازجهتینیزقرآنكریابدهایدننلتدهاشدارهداردكده
هانیازجنسیمیباشدرامشدخصكدرده


هایرسیدنبهنیازهایانسانراكهیلیازآن

خداوندراه
یطهمیفرماید«:رَبّناالّذیاَعحیكُلَشدیءخَلقدهثُداهددی؛

چنانكهدرآیهی 4
سوره


است،ها
پروردگارماكسیاستكههمهموجوداترانعمتوجدودبخشدیدوسدپسبدهراهكمدالهددایت
كرد».تعابیرینیزازقبیل«:اُحِلّللالیلةَالصّیامِالرفثُاِلینسائِلا»(بقره«،)531،خَلقَلَلامِدن
اَنفسِلااَزواجالتسلُنوااِلیها»(روم«،)45،وكواعبَاَترابا»(نبدأ)88،وصددهاآیدهیدیگدرازایدن
قبیل،گواهروشنیاستبراینكهقرآنكریابهبیانمسایلجنسیدرچارچوبیاسالمیپرداختده
وبرایآناهمیتقائلشدهاست .
دربعداحادیث،حضرترسولاكرم(ص)میفرماید:هنگامیكهفردیبهعنوانخواسدتگاری
آمدكهازنظرخلق،اخالقودیانتشراضیهستید،پساورابهازدواجدرآورید.اگرچنیننلردید

-5بقرهآیه 531











-4مصبا الشریعهوبحاراننوار 
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ق(ع)فرمدود:
(میزانالحلمده،ج.)1امدامصداد 

فتنهوفسادبزرگبررویزمینبهوجودخواهدآمد
هیچلذّتیبرایمردمدردنیاوآخرتبیشترازلذّاتیكهاززنهامیبرندنیست.سپسحضدرتبدا
قرائتآیهی54سورهیآلعمرانفرمودند:همانااهلبهشت(نیز)دربهشتازچیزیمیلآمیزش
جنسیلذّتنمیبرندحتّیازخوراكیونوشیدنی(كافی،ج)4ودرحدیثدیگریامامصدادق(ع)از
اصحابخودسؤالنمودكهلذیذترینچیزهاچیست؟هركدامچیدزیگفتندد،حضدرتفرمودندد:
لذیذترینچیزهاآمیزشجنسیبازناناست(كافی،ج.)4امامصادق(ع)درضمنحدیییازپیدامبر
اكرم(ص)نقلفرمود:كهحضرتبهابوذرفرمودند:برونزدخانوادهاتتاپاداشبری،ابوذرپرسید:یا
چنانكهاگدرازراهحدراماقددامكندی
برم؟حضرتفرمود:ها 

رسولاهلل،آیانزدایشانرومپاداشمی
ایاگربهحاللباشدپاداشمیبری(كافی،ج .)4


گناهكرده
 -4بر مبنای آیات قرآنی ،احادیث و سنت پیامبر و اهل بیت ،میتوان فمسفهی اسالمی
مربو به سالمت جنسی را تدوین نمود:
دراینفلسفهمواردیمانندجامعهیسالا،ازدواجواصدولعفدت،محجوبیدتوشدرموحیدا،

دین،بهعنوانیكنوعجهانبینی،ندهفقدطمعیداروداور

وفرزندصالوبهچشامیخورد.

خانواده
رفتارهایفردیوجمعیانساناست،بللهدرعینحالوبهطریقدیدیگدر،دراصدلشدللگیدری
رفتارهایانساننیزمؤثّراست؛زیرااگركردارهایاجتماعیانسانراتحلیدلكندیا،مدیبیندیاكده
بینیانسانسرچشمهگرفتهاندودرایدنجدا


هایآن،بهطورمستقیا،ازنوعجهان
قویترینمؤلّفه

قرآنازجامعهیمحلدوبومدورد

مفروضماایناستكهدین،نوعیجهانبینیاست.آیاتمتعدد

هاوآرمانهایوانی


پرجاذبهوانسانیآن،ازحالوهواوهدف
نظرخویش،ازسیمایدلنشینو
اشبرایرسیدنبهآنهدا،ازویژگدیهدایآن،در


شرافتمندانه
هاوروشهایعادننهو


آن،ازبرنامه
بینش،گرایشوعمل،ازخصوصیاتآن،دربهدوشكشیدنبارمسؤولیّتهایفدردی،خدانوادگی،
اجتماعیوانسانی،ازمشخّصاتآندرابعاداندیشهوفرهنگ،عقیدهوایمدان،اجتمداعوسیاسدت،
مدیریتواخالق،اقتصادوانفاق،حقوقوقضاوت،زنددگیدرونمدرزیوروابدطبدرونمدرزیو...
سخندارد(سورهییوسف501،؛سورهیروم51،؛سورهیفاطر55،؛سورهیمحمد50،؛سورهی
نمل.)51،قرآنانسانرابهمحالعهیدقیقتاریخودریافدتعلدلفدرازوفدرودوظهدوروسدقوط
رابدینمحلباختصاصمیدهد،تدا

میخواندوبخشمهمیازآیاتخود
هاوحلومتهافرا 


جامعه
خواهانبهایندریافتهایظریفوسرنوشتسازنایلآیندد.قدرآن


بدینوسیلهپژوهندگانوترقی
بازومحلوبخودرااینگونهبیانمیكند«:وَعِبادُالرَحْمنِ

دراینآیاتدرخشان،سیمایجامعهی
الَذِیْنَیَمْشُوْنَعَلَیانَرْضِهَوْنداًوَاِذاخَداطَبَهُاُالْجَداهِلُوْنَقَدالُوْاسَدالماً»«بنددگانراسدتینخداوندد
یهستندكهدررویزمینبهفروتنیگامبرمیدارند،وهنگامیكهنادانانروزگدار

بخشاینده،كسان
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دورهیدوم
هایبرنامهیدرسی ،


پژوهش

مالیمتومداراپاسخمیدهند»(فرقدان««.)58،وَالَدذِیْنَ

باآنانبیادبانهسخنگویندبهدرستیو

نیَدْعُوْنَمَعَاللَهِاِلَهاًآخَرَوَنیَقْتُلُوْنَالنَفْسَالَتِیحَرَمَاللَهُاِنَبِالْحَقِوَنیَزْنُوْنَوَمَنْیَفْعَدلْذلِدكَیَلْدقَ
خوانندونمیپرستندوكسیراكهخددا


آنانهستندكهخدایدیگریراباخداییلتانمی
اَثاماً»«.
ریختنخوناوراحرامگردانیدهاست،جزبراساسحقوعدالتنمیكشندودامدانعفدتآلدوده

نمیسازند،وهركسچنینكندباكیفریدردنا روبهروخواهدشد»(فرقان )53،

«وَالَذِیْنَنیَشْهَدُوْنَالزُوْرَوَاِذامَرُوْابِالْلَغْوِمَرُوْاكِراماً»«،آنانكسانیهستندكهبدهدروغونداروا
دهند،وچونبربیهودهبگذرند،بزرگوارانهبرآنمیگذرندد»(فرقدان«.)14،وَالَدذِیْنَاِذا


گواهینمی
آناناندكهچونبهآیاتپروردگارخودانددرزداده
ذُكِرُوْابِآیاتِرَبِهِاْلَاْیَخِرُواعَلَیْهاصُماًوَعَمْیاناً» «،
هانمیافتند»(فرقان،


آورندوكروكوربررویآن

هارویمی

شوند،باگوششنواوچشابینابهآن
«.)18وَالَذِیْنَیَقُوْلُوْنَرَبناهَبْلَنامِنْاَزْواجِناوَذُرِیاتِنَاقُدرَََاَعْدیُنووَاجْعَلْنَدالِلْمُتَقِدیْنَاِمَامداً»«،آندان
هستندكهنیدایشگراندهمدیگویندد:پروردگدارا!ازمیدانهمسدرانوفرزنددانمدانمایدهیچشدا
روشنیهاییبهماارزانیدار،وماراپیشوایپرواپیشگانقدرارده»(فرقدان«.)15،اُولئِدكَیُجْدزَوْنَ

الْغُرْفَةَبِماصَبَرُواوَیُلَقَوْنَفیهاتَحِیةَوَسَالماً»«،آنانهستندكهبهپداسآنكدهشدلیباییورزیدندد،
هایپرشلوهبهشتبهآنانپاداشدادهمیشود،ودرآنجابادرودوسدالمیگدرمروبدهرو


غرفه
(.)45
خواهندشد»(فرقان«.)14،خالِدِیْنَفیْهاحَسُنَتْمُسْتَقَراًوَمُقاماً» «درآنجداجاوداندهخواهندد
بود.راستیكهچهنیلوقرارگاهوچهخوشجایگاهیاستكهآناندارند»(فرقان .)15،
ازدواجدراسالممیتدوان

توانبهفلسفهیزوجیتاشارهنمود.ازاهداف


دربعدازدواجنیزمی
یجنسی،بقاینسل،تشلیلخانوادهبهعنوانمحبوبتدرینبندا،


چونارضایغریزه

بهمواردیها
حفظپا  دامنیدرجامعه،ایجاداخالقنیكوحفدظعفداف،تلمیدلدیدن،ازدیدادنسدل،كسدب
رضایتخداوند،پیرویازسنتپیامبرو...اشارهنمود.امادركنارایناصدولموضدوعهوفلسدفهی
ارزشیحاكابرآموزشجنسی،نیازمندتوجهبهدانش،انگیزشونگرشوجهدتگیدریجنسدیتی
محابقبااصولنظامآموزشوپرورشمیباشیاتابرآناسداس،املدانتددوینمحتدوایبرنامدهی

درسیآموزشسالمتجنسیبرمبنایرویكرداسالمیفراهاگردد .

دربعدازدواجومصادیقعفتدرفرمایشاتانهیوسنتنبدویتأكیددزیدادیشددهاسدت.
بدیهیاستكه،اگردرامرازدواجمحابقدستورخدداوحضدراتمعصدومین(علیهاالسدالم)اقددام
شود،ازیكسوروابطجنسی،مشروعوارضایآنبهنحویخداپسندانهصورتمدیگیدردوازدوم
مردانوروابطناسالاجنسیجلوگیریمیشدودوازسدومسدوبدراسدتحلام

سوازاختالطزنانو
كانونخانوادههمراهبانسلیسالاوپویاافزودهخواهدشدوبهگسترشفرهنگحیاعمقبخشیده
میشود.دراینراستادركالمگوهربارانهیچنینآمدهاست«:مردانوزنانبدیهمسدرخدودرا

همسردهید،هاچنینخادمانصالووصالحهودرستلارتانرا،اگرفقیروتنگدستباشدندهمسدر
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دهید،خداوندازفضلخودآنانرابینیازمیسازد،خداوندگشدایشدهنددهوآگداهاسدت»(ندور،

.)84امامعلی(ع)فرمود «:ازدواجكنید،كهازدواجسنترسولخدا(ص)است،زیراكهآنحضدرت
فرمود:هركهدوستداردازسنتمنپیرویكند،ازجملهسنتمنازدواجاست»(بحداراننوار،ج
 .)508
دربعدشرموحیا،هنگامیكهخداوندمتعالانسانراآفرید،اورابهحالخودرهداننمدودهو
هیكهنشأتگرفتهازسرچشمهیوحیانهدیاسدتبهدرهمنددنمدود.درایدن

ازملتبانبیایان
راستا،پیامبران ،صراطمستقیاویابهعبارتیراهسعادتمندیوتقرّببهخداوندرابهاونشانداده
ودراینمسیرمشغولهدایتششدندوپیوستهمقصدنهاییكهدریككلمه(قربالیاهلل)اسدت
رابرایشبازگومینمودند.عالوهبرملتبنبوت،خداوندبرانسانمندتنهدادوملتدبامامدتكده

دنبالهروملتبانبیاءوپیامبرعظیاالشأناسالماست،برایهددایتوسدعادتمندیاوقدرارداد.از

سویدیگر،عالوهبرهدایتبیرونی،خداوندانسانرابهقوایدرونیمجهزساخت،كهدرصورتبه
كارگیریآنواستفادهیصحیوازآن،گاممهمدیدرجهدتبدهكمدالرسدیدنوسدعادتمندیاو

اینقواوسرمایهیارزشمندكهریشدهدرفحدرتآدمدیدارد«،حیداوشدرم»

میباشد.ازجملهی

است .
یلیازمصادیقحیادركالممقدسانهیكهدستوریبرایتمامیانسدانهاسدت،پوشداندن
ازجملهآموزههاییكهدرقرآنكریاموردتأكیدقرارگرفتهوازنشانههایامنیدتو

شرمگاهاست.
لهی
بقایخانوادهواستحلامجامعهوبنیانارزشهاوهنجارهدایاسدالمیبدهحسدابآمددهمسدأ 

حجابوپوششمیباشد.شایانیاداستكهمسألهیحجدابوپوشدشتنهدااختصداصبدهزندان

هایویژهایاست،رعایدتآن


ندارد،بللهازآنجاییكهساختاروجودیوخلقتزنتوأمباظرافت
درموردبانوانازحساسیتومنزلتوجایگاهرفیعیبرخورداراست.درعینحالمرداننیزموظف
بهرعایتپوششصحیواسدالمیهسدتندوایدننشدانگرحیداوشدرمدرآنهداازخدداوبنددگان
منانبگوچشاهایخودرا(ازنگاهبه

خداست.دراینراستادرقرآنكریاچنینآمدهاست«:بهمؤ
نامحرمان)فروگیرند،عفافخودراحفظكنند،اینبرایآنانپاكیزهتراست،خداوندازآنچهانجدام

چنینمیفرماید«:وبهزنانباایمانبگدوچشداهدایخدودرا(از

میدهندآگاهاست(نور .)80،
ها

نگاههوسآلود)فروگیرند،ودامانخویشراحفظكنندوزینتخودرا،جزآنمقداركدهنمایدان
است،آشلارننمایند،واطرافروسریهایخودرابرسینهخودافلنندد(تداگدردنوسدینهبداآن

پوشاندهشود)وزینتخودراآشلارنسازند،مگربرایشوهرانشدان(»...ندور.)85،اظهدارومدراداز
زینتزنان،مواضعزینتاست،زیراكهاظهارخودزینتازقبیلگوشوارهودستبندحرامنیست،
پسمرادازاظهارزینت،اظهارمحلآنهااست(ترجمهتفسیرالمیزان،ج .)54
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درخصوص«حیایچشا»،رسولاهلل(ص)فرمودند«:نگاهبهنامحرمدان،تیدریزهرآلدوداز
یدهددكده
ناحیه یشیحاناست،هركسازتدرسخدداآنراتدر گویدد،خددابدهاوایمدانیمد 

وبازمیفرمایدد«:هرگدززندیبدامدردی

شیرینیاشرادردلاحساسكند»(بحاراننوار،ج.)505

خلوتنلند،جزاینكهنفرسومآنهاشیحانخواهدبود»(مستدر الوسائل،ج)55؛امامعلی(ع)

درخصوصكنترلنگاهفرمدود«:حفدظنگداهمایدهیآرامدشدلوكداهشحدزنوانددوهاسدت»
(بحاراننوار،ج.)500امامصادق(ع)درخصوصلباسفرمودند«:جایزنیسدتزنهنگدامیكدهاز
شود،لباسهایشبراقوجذابباشد»(كافی،جلد.)4داشتنحیاوشرمیكحالت


منزلخارجمی
شناختیاستكهدرفحرتانسانهابهودیعهنهادهشدهورعایدتآنبدرایهمدهیانسدانهدا


روان
زیباست،امابرایزنان،فوقالعادهزیباست.دراینراستانبیملرماسالم(ص)فرمود«:هماناداشتن

(ارشادالقلوب،ج،)5ونیز

شرموحیابرایهركسینیلواستولیبرایزناننیلوتروزیباتراست»
فرمودند«:هردینیمَنشیداردومَنشاسدالمحیدااسدت»(منتخدبمیدزانالحلمده،ص)518و
فرمود«:حیادهجزوداردكهنهجزوآندرزناناستویكجزودرمردان»(كنزالعمال .)4151،
باتوجهبهكالممقدسانهیوسدخنانحضدراتمعصدومینعلدیهاالسدالم،آشدلارنلدردن
مواضعزینتازسویزنان،ازجملهنشانههایحیاوحفدظعفدافوپدا دامندیاسدتوپرهیدزاز

ازمصادیقوآموزههایقرآنی،حیدا

نگاههایآلودهنیزهابهمردانوهابهزنانتوصیهشدهاست.

تمامنمایروحیاتانسانیاستونبایستیجدزدر
درگفتاروزباناست.ویابهعبارتیزبانآینهی 
لیهاوخیراتوحسناتقرار
راهحقوخشنودیخداوند،ازآناستفادهنمود.اگرزباندرمسیرنی 
گرفت،موجباتاعتالیشخصیتوخشنودیحضرتحقرابهارمغانمیآورد.واگدرازكنتدرلو

مهارانسانخارجشدفجایعومصیبتهاوگناهانبسیاریبههمراهخواهددداشدت.درایدنراسدتا

ایهوسانگیزسخننگوییدكهبیماردنندرشماطمدعكننددو


...بهگونه
قرآنچنینمیفرماید«:

سخنشایستهبگویید»(احزاب.)84،بههنگامسخنگفتن،جددّیوخشدكوبدهطدورمعمدولی
ید،نههاچونزنانكاشخصیتكهسعیدارندباتعبیراتتحریككنندهكهگداهتدوأم

سخنبگوی
رانرابهفلرگناهمیافلندسخنبگویید.شدایانیداد


بااداواطوارمخصوصیاستكهافرادشهوت
استكهغریزهیجنسیدرحدتعادلومشروععینسالمتاست،اماگاهیكهازاینحددبگدذرد
نوعیبیماریخواهدبودتاآنجاكهگاهبهسرحدجندونمدیرسددكدهازآنتعبیدربده(جندون
جنسی)میكنند(تفسیرنمونه،ج.)51دركالممقدسانهیدرراسدتایصدفتپسدندیدهیحیدا

حتیدرراهرفتنوگامبرداشتنبهبانوانتوصیهمینمایدكهباوقارراهبرویددوبدهحیدایدختدر

شعیباشارهمینماید«.ناگهانیلیازآندوزنبهسراغاو(موسی)آمدددرحدالیكدهبدانهایدت

داشت.گفتپدرمازتودعوتمیكندتامزدآبدادن(بهگوسفندان)راكهبرایما


حیامگامبرمی
انجامدادیبهتوبپردازد(»...قصص.)44،رسولخدا(ص)درارتباطباارزشوفضیلتحیافرمدود:
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وسائلالشیعه،

هاحیااستومیوهوثمرهیحیاعفتوپا دامنیاست»(


ترینجوانمردی

بافضیلت
«
ج.)55امیرالمومنینعلی(ع)خحاببهجوانیازجوانانبصرهفرمود«:سهخصلتاستكدهدرهدر
كسباشددنیاوآخرتبرایشصافوسالابماند،آنكسكهبهكارنیكفرماندهدوخودشنیز
بدانگردننهد،وازكارزشتبازداردوخودشنیزازآندستكشد،وبرحدودودستورخداوندد
محافظتنماید»(امالی،ص.)580درارتباطبااهمیتحیاوشرموپرهیزازروابطناسدالاجنسدی
هیهشدارهاینزمدادهشدهویلیازنشانههایبندگانصالووعفیفراچنین

دركالممقدسان
...وزنانمیكنند،وهركسچنینكند،مجازاتسختیخواهددید»(فرقدان)58،؛

بیانمینماید«:

وحتیهنگامیكهشرایطازدواجبنابهدنیلیمانندنداشتنكسبوكارویانداشتنخانهوسدایر
لمالیواقتصادی،برایعدهایمیسرنیست،توصیهبهتقویوپدا دامندینمدودهاسدت«:و

مسای
كسانیكهاملانیبرایازدواجنمییابند،بایدپا دامنیپیشهكنندتاخداوندازفضلخودآندانرا

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

هاومانعزشتلاریهاسدت»(منتخدبمیدزانالحلمده،ص.)515امدامعلدی(ع)فرمدود«:بده


خوبی
وسیلهیعفافاعمالپا میشود»(غررالحلا،ص.)858امامصادق(ع)فرمدود«:كسدیكدهحیدا
نداردایمانندارد(بحاراننوار،ج.)500گفتنیاستكدهسدهواژهی«ایمدان»«،حیدا»«،عقدل»بدا
دیگرتوأمودرارتباطهستندویابهعبارتیانسانهاییكهدروجودشانایمانانهدیواعتقداد


یك
بهخداوند،مملوشده،ازاینكهخودرابهورطهیگناهوآلودگیكشانند،بیزارندوبابرخورداریاز

عقالنیتمعنویهموارهدراینفلرفرومیروندكه(خداچهچیزیرازشتوگناهمدیداندد)پدس

نبایدمرتلبگناهومعصیتشویاواینان،سربرآستانبندگیحدقمدیسدایندوبدهوضدو ایدن
مسألهرادریافتهوبهآنیقیندارندكه"عالامحضرخداستپسدرمحضرحقمعصیتنلنیا» .
ترینكانونهایارزشمند،كانونخانوادهاست.اگربخواهیااینكانوندرراسدتای


یلیازمها
رضاوخوشنودیانهیودستوراتاوقرارگیرد،لزوماًبایستیحیدارادرآنكدانونرعایدتكندیا.
ومادردركانونخانوادهبایستیدرزمانهدایمعیندیودر

مسایلیازقبیلروابطجنسیمیانپدر
یكخلوتگاهخاصصورتپذیردوفرزندانبههیچوجهبدهخلوتگداهآندانواردنشدوندوازروابدط
زوجینمحلعنگردند.دركالممقدسانهیدرآیهی43سورهینوربهاینمسألهاشارهشدهاست
كهبدوناجازهبهخلوتگاهواردنشوید.فرزندانبالغدرخانوادهنیزموظفنددرهروقتبدوناجدازه
دراطاقیكهدوهمسرقراردارند،واردنشوند،حتیكودكاننابالغكهمرتباًنزدپدرومادرهسدتند،
نیزآموزشدادهشوندكهناقلدرسهوقت(قبلازنمازصبووبعدازنمازعشاوهنگدامظهدركده
پدرانومادرانبهاستراحتمدی پردازندد)بددوناجدازهواردنشدوند.بدرخدالفآنچدهبعضدیاز
لدرنمیآورند،ثابتشدهاستكهكودكدان

اندیشانفلرمیكنندكهكودكانسرازاینمسای


ساده
العادهحساسیتدارندوگاهمیشودسدهلانگداری


لهفوق
(تاچهرسدبهبزرگسانن)رویاینمسأ
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بایستآنراببینند،سرچشمهیانحرافات


یكهنمی
مادرانوبرخوردكودكانبهمنظرههای

پدرانو
اخالقیوگاهبیماریهایروانیشدهاست(تفسیرنمونه،ج.)55بنابراینبهپدرانومادرانتوصدیه

شدهكهاینمسألهراجدیبگیرند،وفرزندانخدودراعدادتبدهگدرفتناجدازهیورودنمایندد،و
ها چنینازكارهایدیگریكهسببتحریكفرزندانمدیگدرددازجملدهخوابیددنزنومدرددر

خوابندتاآنجاكهاملانداردپرهیزكننددوبداننددایدنامدورازنظدر


هایممیزمی

اطاقیكهبچه
العادهدرسرنوشتآنهامؤثراست.پیامبر(ص)درحدیییفرمود«:مبدادادرحدالیكده


تربیتیفوق
كودكیدرگهوارهبهشمامینگردآمیزشجنسیكنید»(تفسیرنمونه،ج .)55

شایانیاداستكهصفتشرموحیاورعایتآنبهویژهدركدانونخدانواده،ازجاندبپددرو
مادروها چنینبهفرزندانتوصیهشدهاستتاجاییكهدرحدیییازوجودمحهررسولخددا(ص)

آمدهاست«:پس رازپسر،پسرازدختر،ودخترازدختر،وقتیبدهدهسدالگیرسدیدند،حتمداًبایدد
خوابگاهشانازهاجداشوند»(الفقیه،ج.)8درخصوصبوسیدن،وجودمنّوررسولاهلل(ص)فرمود:
بوسیدنپسربچهایكهسنشازهفدت

چنینزنهااز


دختربچهششسالهرا،پسربچهنبوسدوها
«
علیهالسدالم
ملارمانخالق،ص.)554امیرالمؤمنینعلی 
سالگیتجاوزكردهاست،خودداریكنند»( 
نیزمیفرماید«:وقتیدختربچه،ششسالهشدمردندامحرمحدقنددارداوراببوسددوهداچندین

نیزیادآورمیشوندكه«:وقتدی

وسائلالشیعه،ج.)4امامصادق(ع)

نمیتوانداورادرآغوشبگیرد»(

وسائلالشیعه،ج.)4امدام

دختربچهبهسنششسالگیرسیدبرایتوشایستهنیستاوراببوسی»(
محمدباقر(ع)درخصوصخوابفرزندانفرمود«:بایستیبسترخوابپسربچهدهسدالهرااززنهدا
وهاچنینفرمود«:بپرهیدزازروابدطجنسدیدرجداییكده
ملارمانخالق،ص)554؛ 
جداكنید»( 
بیندورفتارتراآنچناندر میكندكهقادراستبهخوبیبرایدیگران

كود ممیزیتورامی
وسائلالشیعه،ج)4؛امدامصدادق(ع)نیدزفرمدود«:مدوقعیكدهدراتداق،

توصیفوتشریونماید»(
كودكیحضوردارد،مردباهمسرخودنیامیزد،زیرااینعمل،طفلرابدهراهبدیعفتدیوزناكداری
وسائلالشیعه،ج .)4

سوقمیدهد»(

براساسفلسفهیاسالمیحاكابرجامعه،نیازهایجامعهشاملوالدیندانشآموزانبهطدور

آموزانواطالعاتوآگاهیهایمدورد


یافرادجامعهبهطوراعا،نیازهایفردیدانش

اخص،وكلیه
نیازآنهاوساختآخریندانشوعلومبهروزمربوطبهسالمتجنسیتعیدینمدیگدردد.اصدول

یاسالمیومحابقبانیازهایجامعه،دانشآمدوزانوسداخت


آموزشوپرورشنیزبرمبنایفلسفه
دانش،شاملمواردیماننددانشمربوطبهسالمتجنسی،انگیدزشوبیدنششخصدی،جنسدیت،
گیریجنسیتیمیگردد .


انسجامبدنیوامنیتجنسیوجهت
دربعدانسجامبدنیوامنیتجنسیتیمیتوانبهاهددافیماننددشناسداییرفتارهدایبهبدود

یسالمتوكاهشدهندهیمشلالتجنسدی،پرهیدز،اجبدار،سدوءاسدتفاده،آزاروتجداوز


دهنده
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هایجنسیمسریاشارهنمود.هاچنیندربعددانشجنسی،


هاوبیماری

جنسی،شناساییعفونت
چونشناساییارزشلذتجنسیبهشیوهیمحمئنومسدؤوننهدرزنددگیبدارعایدت

اهدافی 
ها
حقوقدیگرانوبرقراریارتبداطجنسدیدرحدوزهیازدواجشدرعیوجدوددارد.دربعددجنسدیت
می توانبهاهدافبرابریوتساویجنسیتی،رهاییازتبعیضاتجنسدیواحتدرامبدهتفداوتهدای

گیریجنسیتینیزبهشناساییجهتگیریبرمبناینوعجنسدیتبددون

جنسیتیودربعدجه 
ت
تبعیضوبااحترامبهحقوقدیگراناشارهنمود 
یآموزشسالمتجنسیبایدویژگیهایی


یدرسیمبتنیبردیدگاهاسالمی،درباره

دربرنامه
شآمدوزان،متخصصدان
نفعهاچونوالدینودان 


مانندجامعیت،حمایتومشاركتتمامیافرادذی
سالمت،متخصصانبرنامه یدرسیواستفادهازجدیدترینموضوعاتومحتوایمربوطبهسدالمت

جنسیبهطورجدیمدنظرقرارگیرد.ازاینمنظرنزماستكهمباحثواصولزیرمدوردتوجده
قرارگیرند :
 -0تمایل جنسی بخشی از زندگی طبیضی و سالم برای هر فرد مسممان است:
ابعادحیاتانسانیراموردنظرقرارمیدهد،تعالیا پرباریرادر

اسالمبهعنواندینیكهتمام
ابعادمختلفازجملهتربیتوسالمتجنسیبرپایهیوحدیوسدخنانائمده معصدومین(ع)بدرای

بشریتبهارمغانآوردهاستومحالعهوعملبهاینمنابعغنیاز نلاتآموزشیوتربیتدی،انسدان
آموزههایدینیما،هیچنهادینزدخداوند

رابهسعادتدنیویواخرویرهنمونمیسازد.براساس

محبوبترازنهادخانوادهنیست.درعرفان اسالمی،محبتزنوشوهربدهیدكدیگدرمظهدرعشدق

خداگرامیتراست.

شانبهدیگریبیشترباشدنزد


عالقه
هیدانستهمیشودوهركدامازآنها

ان
نگاهاسالمبهغریزهیجنسی نگاهسلبوخشونتنیست،بللهارضایصحیوآنازعبداداتانهدی

اسالمنظامكاملیاستكهبرایهدایتتمامیانسانهاآمدهاست.بایدد

دانستهشدهاست،درواقع
اسالمراباهمهی هماهنگیكهبیناجزایآنوجودداردقبولكنیاوبرآدابورسوموخرافداتی

آنچدهجامعدهرابده سدمت
دونامآنراحیاوتقویگذاشتهایاتلیهندزنیا .

كهباب اسالمیندارن
واقعیتهدای

بردتشلیلخانوادهاست.غریزهیجنسییلیازغرایزمهاانسانویلیاز


آرامشمی
وجودیاوستكهخداونددراوبهودیعهگذاردهاست.آیاتفراوانیدرقرآن كریادرمورداهمیدت
(فروتنوخیامفر.)5810،

ازدواجومذمتطالقآمدهاست
بدیهیاستهرعاملیكهموجببرهاخوردناینآرامشگرددویامهرومحبدت راكداهش
دهدازنظرقرآننلوهیدهاست.فرهنگاهلبیتبافرهنگمادر اینزمینهكامالًمتفداوتاسدت.
درصدراسالممشللیبهناممشللجنسی،بهعنوانیكموضوع پیچیدهاجتماعیوجودنداشدت.
مؤلفگوید:آوردنایناحادیثاززبانرهبراناسالمیكهمظهرمعنویّتوزهددوعلداهسدتنداز
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اینجهتاستكهروشنگردد،دینداریودستوراتدینیتنهاجنبهیمعنوینداشدته،واسدالم

هایحاللنهتنهابیتوجّهنیستبللهآنرامدوردتشدویقنیدزقدرارمدیدهدد.

بهكامجوییولذّت
آمیزشحاللثوابدارد .

 -1پرهیز از روابط جنسی مشکوک و خارج از حدود ازدواج اسلالمی ،ارلربخشتلرین راه
اجتناب از بیماریهای مقاربتی و جنسی است
چهروابطجنسیراطیفیدرنظربگیریاكهدریكسویآنرابحهیجنسیسالاودر


چنان
توانگفتسالاترین رابحه جنسی رابحه جنسدی


یجنسیپرخحرقرارگیرد،می

سویدیگررابحه
میگیرد و احتمال انتقالبیمداری از
بین زن و شوهر وفادار بهها است كه از طریق واژینال صورت 
بیماریهای عفدونی ،ایددز و

آنهانباید نگران
طریق آن به هیچ وجه وجود ندارد.در چنین صورتی 
باشند.ودرسویدیگراینطیفرابحهی جنسی خارج از ازدواج استكه

بیماریهایمقاربتی

سایر
بیماریهای عفونی از جملده

در آن احتمال تبادل خون و ترشحاتجنسی وجود دارد ،خحر انتقال
میدهد.ارتباط جنسیمحافظت نشده با فرد مبتال و انتقدال از
اچ آی وی/ایدز را به شدت افزایش 
طیدورهی بارداری ،زایمان و شیردهی.ارتبداط جنسدی مقعددی و ارتبداط جنسدی بدا

مادر مبتال
میشود ،به ویژهشخصدی كده
هاجنس از جملهمواردی است كه بیشتر موجب سرایت اچ آی وی 

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

هاچنیناصفهانیوهملاران()5831معتقدندكهكسبمهارت

ترزندگیكنیا؛دراینراستاهمهی مدا طبدقآمدوزههدای اسدالم ،قدرآن ،پیدامبر(ص) ،ائمده


سالا
راهپیشگیری از خحر ،زندگی اخالقی سدالا،

معصومین(ع)وبزرگان دین بر این باوریا كه بهترین
پرهیز از اعتیاد ،دوری از روابط خارج از ازدواج ،وفاداری به خانواده ،تعهد به قوانین شدرع و جامعده
بیشتدر مدیكندددر
ماهانهی زناننیز ،خحر انتقالویروس را 

رابحهی جنسی در زمان عادت
است .
اینبارهآموزههایاسالمیازآمیزشباحایض(زندیكدهدرایدامعدادتماهیاندهاسدت)بدرحدذر
داشتهاند.زیراخداوند،درقرآنكریاآشلاراازاینعمدلنهدیكدردهاسدت«:فداعتَزِلُواالنِسداءَفدی
المَحیضِونتَقربُوهُنَحتّییَحهُرنَپسهنگامعادتماهیانه،از[آمیدزشبداززندانكندارهگیدری
كنیدوبهآناننزدیكنشویدتاپا شوند»(بقره.)444،اینعملازنظربهداشتینیزبدرایزنو
مردخوبنیستواگرفرزندیبهوجودآید،احتمالابتالیاوبهجذامیابیماریهاییازایندسته،

وسائلالشیعه،ج .)4

وجوددارد(
ترینراهپیشگیریازانحرافاتجنسیوروابطناسدالاونامشدروع،ازدواجاسدتكدهدر


مها
جنسیدربسترطبیعیخودارضامیشود؛زیراتاهنگامیكهاینامربدهگوندهی

پرتوآن،غریزهی
طبیعیانجامنگیرد،فشارهایزیادجسمیوروانیناشیازغریدزهیجنسدی،سدرانجامفدردرابده
راههمیكشاندیادرسالمتشاختاللایجادمدیكنددوتوانمنددیهداوخلّاقیّدتهدایاوكداهش


بی
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یابند؛بنابراین،تسهیلازدواجبهعنوانیكراهپیش

می
فردوجامعهمحر است(صانعی.)5810،
 -3در آموزش شرایطی فراهم گردد تا به دانش آموزان فروت کشف و تضریف ارزشهای
شخصی خود ،خانواده و جامضه در حیطهی آموزشهای اسالمی داده شود
)براینباورندكهآموزشارزشهداهمدوارهبخدشمهمدیازاهدداف

خسرویوباقری(5831
نظامهایتربیتیاست؛زیراایننظامهابهمنزلهیبخشیاساسدیازكدارخدود،درپدیآنانددكده
چهدراینمیاناهمیتبیشتریدارد،

فرهنگوارزشهایآنرابهنسلآیندهانتقالدهند.اماآن
هایموردنظررادردانشآموزاندرونیكرد.برهمیناساس،در

ایناستكهچگونهمیتوانارزش
تربیتارزشی،الگویموردنظربرایتنظیاروشهایاینامر،متضمنسدهبعدداسدت.البتدهبایدد

توجهداشتكهاینابعادسهگانه،بایكدیگررابحهیزمانیندارند.بهعبارتدیگر،چندیننیسدت
كهروش هایمربوطبهمبنایشناختی،درجریانتربیدتابتدداآشدلارشدوندوسدپسنوبدتبده
روشهاییبرسدكهبیشترمربوطبهبعدگرایشیاندوسرانجام،روشهاییكدهبدهطدورغالدببدر
جنبهارادینظدردارندد.املدانداردترتیدبایدنروشهداازحیدثتأكیدد،بدرحسدبظرفیدتو
ویژگیهایذهنیوروانیفرد،متفاوتباشدكهدراینقسمت،بهرهگیریازروانشناسیچارهسداز
خواهدبود.اماآنچهمهااستایناستكهاینسهبعددرونیدرافرادشدللبگیدردودرنهایدت،

رفتارهایهنجاریوارزشیبرآنهااستوارگردد.بنابراین،درالگویموردنظر،توجدهبدرآناسدت
كهروشهایتربیتارزشیبهنحویتنظیاشوندكهبهشللگیریهدرسدهبعددمنجدرشدوند.از
سویدیگر،باتوجهبهپیشینهیشیوههایتربیتارزشیازطریقبرنامهیدرسدی،مدیتدوانایدن
شیوههاراازیكجهت،بهروشهایمستقیا،نیمهمستقیاوغیرمستقیاتقسیاكرد.اینشیوهها
هایمستقیاتاشیوههداینیمده


گیرند،بهطوریكهازقحبشیوه
روییكطیفیامحورقرارمی
مستقیاوقحبشیوهایغیرمستقیاتنظیامدیشدوندوبندابراین،درجدههدایمتفداوتیازمیدزان
مستقیاوغیرمستقیابودندرآنهاوجودخواهدداشت .

درسیملیسندیاستكهنقشهیكالنبرنامدهیدرسدیوچدارچوب

دراینراستابرنامهی
ریزیدرسیكشوررابهمنظورتحققبخشیبهاهدافآموزشوپرورشنظامجمهدوری


نظامبرنامه
موجبوحدتبخشیدنبهكلیهیاجزایبرنامدههداونوسدازیو

مینمایدو
اسالمیتعیینوتبیین 
هایدرسیوتربیتیمبتنیبرفلسفهیتعلیاوتربیتدرنظامجمهدوریاسدالمیو


بازسازیبرنامه
درسندبرنامهیدرسیملدی

مندشدناموربرنامهریزیدرسیخواهدشد(رئیسدانا.)5815،


قانون
گزارههایمتعددیمحر شدهكهدراینجدابدهسدهنموندهاز
برایتبیینمبانیفلسفیوعلمی ،
ریزیاشارهمیشود.

آنهادرامر 
برنامه
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 -0هستی واقضیت دارد و خداوند مبدأ و غایت هستی است :
ثیراینگزارهبربرنامهی

ربحقیقیهمهیموجوداتاست.تأ

اوخالقجهانومالكومدبرو
دروسباموضوعاتمربوطبهجهانوپدیدههداو

استكهبایدمحتواوروشهایارائهی

درسیاین
دانشآموزرابهخداشناسیرسانده،سرانجاماوبهایدن
قوانینحاكابرآنهاطوریتبیینشوندكه 

حقیقتپیببردكهاینهمهشگفتیهایموجوددرجهانكهعلاوداندشبشدرامدروزیتوانسدته

ایازآنهاراكشفكند،دارایآفریدگاریداناوتواناست .


گوشه
 -1انسان موجودی مکمف است و نسبت به تکالیف خود( ،اوالتا در برابر خداوند متضال) و
به تبر آن در برابر دیگران مسؤولیت دارد .
آشناییفراگیرانباحقوقووظایفشاندربرابرخداوخلدقخددا،ایجدادوتقویدتروحیدهی
پذیریوپاسخگوییدرآنان .

مسؤ 
ولیت
 -3منبر همهی ارزشها ،دین (قرآن ،سنت ،عقل و فطرت) است و سلایر ارزشهلا از آن
کسب اعتبار میکنند .
آموزانبایستیارزشهایناشیازآدابورسدومغلدطوباورهدای


هابهدانش

درآموزشارزش
هایانسانیكهریشهیانهیداشتهوبامبدانیعقلدیسدازگارباشددبرجسدته

خرافیطردو 
ارزش
گردد(قریشی .)5831،
 -4در نهایت برنامهی درسی بایستی از دو وافی سن بموغ و روانشناسی یادگیری عبور
نماید تا امکان تبدیل برنامهی درسی سالمت جنسی خلاص بلرای هلر دورهی تحصلیمی
فراهم گردد
برنامهیدرسیسالمتجنسیبایستیمتناسبباسنومیزانفها
باتوجهبهاینكهمحتوای 

فراگیرانازموضوعباشد،استفادهازدوصافیروانشناسییادگیریوسنبلوغبرایتددوینكتدب

درسیمتناسببافراگیرانهردورهیتحصیلیضروریاست.البتهدرایدنمسدیرمشداركتكلیده

سازیدستاندركاراناین


چنینآماده

نفعوها

وسایرافرادذی
سیاستگذاران،متخصصان،مجریان

برنامهبهویژهمجریانازطریقآموزشهاینزمتخصصی،امریضدروریاسدت.ضدمنآنكدهبدا

توجهبهحساسیتموضوع،اجرایچنینمدلینیازمندتدار وطراحیگستردهدرسحوجامعده،
گذاران،برنامهریزان،معلمان،والدینو...مدیباشدد.بدرایاجدرایموفدقچندینالگدوییاز


سیاست
یدرسیضروریاستكهبرافزایشایمانوعقیدهیفراگیرانبدایدادگیریحقیقدیدیندی،


برنامه
كاربرداینیادگیریدرزندگیواقعی،كمكبهیكدیگروتشریكدانشاسالمیبادیگران،صدبرو

ثباتقدمدریادگیریایناصولتأكیدورزیا .
هایبیجوابودغدغدهیخداطر

نوآورییاتحولدربرنامهیدرسیاملانمحر شدنسؤ 
ال

لوهاگامیبدا

فراوانیرابههمراهمیآورد.ازاینرو،درهنگامتغییربرنامه،تفهیاآگاهانهیمسای
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هایصحیوومحلاضرورتمییابد.عامدلسدوممدؤثردرفرآیندد


تعصبوبرخورداریازاستدنل
لیهاچونپیچیددگیبرنامده

برنامهیدرسیكیفیتتناسبآنبانیازهایفراگیرندگاناست.مسای
یافرآیند،وضو هدفهاوعناصریااجزایتشلیلدهندهیبرنامده،قابلیدتدسترسدیبدهبرنامده،
توانبیانكرد،تعیینكنندهیكیفیتوتناسدب


لیكهدراینزمینهمی
برخوردیامشلالتومسای
برنامهخواهندبود(قادری.)5810،
درقرنحاضر،آموزشجنسیازجهتهدف،روششناسی،فرضیاتاساسی،محتواوسدیاق
وعآموزشدردورانمعاصر،بررسیشیوههداییاسدتكده

متحولشدهاست.اصلیترینهدفاینن

شرایطاجتماعیوسیاسیزمان،فرضیاتاساسیواهدافومحتدوایآمدوزشجنسدیمددارسرا
تحتتأثیرقرارمیدهد.عالوهبراین،تربیتجنسیمدارس،بهحدّیدرمعدرضطوفدانتحدونت

سیاسیاجتماعیبودهكهتالشبرایارایهگزارشیطولیازرونددآندرگدذرزمدان،احتمدانًبدی
توانعوارضاینگونهآموزشها،ازقبیلافزایشامراضقابدل


نتیجهاست.حداكیرایناستكهمی
انتقالیاترسازكاهشارزشهایاخالقی،رااعالموكیفیتتأثیرآنبربرنامهیآموزشیودرسی

رابیاننمود(متقیفر .)5833،
كلیدیوهاچنانحلقهیمفقودهیموجوددرتربیتجنسیافرادجامعه

اماآموزش،نقحهی
استكهتعددوتقابلآرایكارشناساندرنحوهیآموزش،بهترینسنآموزشومراجعذیصدال 
درآموزش،مباحثمرتبطباسالمتجنسیایدنمشدلالترادوچنددانكدردهاسدت،امداتوافدق
لهیآموزشموضوعیاستكهبایدتوسطنهادهدایذیصدال هداچدونمددارسو
همگانبرمسأ 
هاموردتوجهباشدكهتاكنونمتولیخاصیعهدهداراینمهانشدهاست .


دانشگاه
یدرسیازنوعفعالیتهایفنیوتخصصیاستكهنیازمند


اگرچهتدوینبرنامه
بهطوركلی،
مشاركتبرنامهریزاندرسدی،متخصصدانموضدوعی،متخصصدانطراحدیوسدنجشوارزشدیابی

نفعمیتوانددضدامناجدرای


باشد،امادراینمرحلهنیزتوجهبهدیدگاهوالدینوسایرافرادذی

می
موفقبرنامهیدرسیباشد.دراینراستابااستفادهازپدیشفدرضهدایبرنامدهیدرسدیسدالمت

طراحینمودكهضمنتأكیدبرجنبههایاسدالمی

جنسی،میتوانمحتواییرابرایتربیتجنسی

سالمتخانواده،بهجنبههایعمومیسالمتنیزتوجهنمودهباشدوبدینترتیبمیزانرفتارهدای

مخاطره آمیزراكهبخشاعظمیازآنبهعلتعدمآگاهینوجوانانوجوانانمیباشد،بدهحدداقل

برساند .
مندوجامعنگربهموضوعتربیت


آموزشیودرسیبایدبانگاهینظام
بهطوركلی،برنامهریزان

جنسیبنگرندوباانتقالآموزههایدینیبهتربیتافرادیهمتگمارندكدهمباحدثمدذهبیرااز
هماناوانكودكیباآگاهیوآمادگینزمپذیراباشند.دریكچشااندازبلنددمددتبداهملداری
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ریزان،مسؤوننمذهبی،نظامآموزشی،مؤسساتآموزشی،رسانههایدیدداری

دولت،والدین،برنامه
ایاطالعاتوآگاهیهایدینیكودكان،جوانانونوجواندانرابدان

وشنیداریو....میتوانبهگونه

بردكهافراددررابحهباایناموربهمرحلهخودكنترلیبرسند.دینومذهبتوانسدتهبداتلیدهبدر
رمان هایانهیبهتربیتافرادیبپردازدكهدرهرشرایطازانواعامتحاناتسدربلندبیدرونآیندد.
آ 
یلیازمسایلمهازمانه،مبحثمسایلجنسیاسدت.دیدناسدالمدررابحدهبدااخدالقجنسدی،
بهداشتجنسی،تربیتجنسی،بهطورجامعوكاملمباحدثمهمدیرامحدر نمدودهاسدتكده
یاسالمیباشد .


الگویمناسبجهتجامعه
میتواند


منابر
الف فارسی
قرآنمجید
ابنبابویه،محمدبنعلی5558(،ق).من ال یحاره الفقیه،قا:دفترانتشاراتاسالمىوابسدتهبده
جامعهمدرسینحوزهعلمیه،جلد.8

ابوالقاسمی،ناریا؛مرقاتیخویی،عفدتالسدادات؛تقدیسدی،محمدحسدین(.)5831تبیدینتربیدت
جنسیدانشآموزانایرانیازدیددگاهمربیدانبهداشدتمددارسابتددایی.مجمله دانشلکده
بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت(80،تابستان).41:
اصفهانی،زهراوهملاران(.)5831راهنمای آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در مضلرض
رفتارهای خطر تهران:انتشاراترسانهتخصصی.
امینی،ابراهیا(.)5853آیین تربیت.تهران:انتشاراتاسالمی.
بهشتی،محمد(.)5834تربیتجنسیازمنظرفیضكاشدانی.دو فصمنامه تربیلت اسلالمی:8،
.31
پورامینی،محمدباقر(.)5838تربیتجنسیدرسدیرهنبدوی.روانشناسلی و عملوم تربیتلی،
تربیت اسالمی(3،پاییز) .534-554:
راهنمایدرونیكردنارزشهایاخالقیازطریدقبرنامدهی

خسروی،زهره؛باقری،خسرو(.)5831
درسی.فصلنامهی مطالضات برنامه درسی34:3،و.15
یناز(.)5835تربیدتجنسدی دراسدالم.دوملین کنگلره سراسلری
یسی،پر 
دوایی،مهدی؛بن 
خانواده و سالمت جنسی تهران:دانشگاهشاهد.
رضازادهشیرازی،فاطمهبدیگا(.)5851نظام جنسی کودک و نوجلوان در اسلالم.پایداننامده
كارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس .

پیشفرضهایبرنامهیدرسیآموزشسالمتجنسیازمنظریاسالمی 31
رفیعی،بهروز(.)5838تربیت جنسی دراسالم،انتشاراتتربیتاسالمی.
رئیسدانا،فرخلقا(.)5815برنامهریزیآموزشیودرسی:بازتعریفبرنامهریزیآموزشیودرسی.
ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی،شماره،8آذر 
سیدرضی(.)5831نهجالبالغه،ترجمهابراهیامنهاج.
شریعتمداری ،مهدی(.)5835اوول و مبانی مدیریت تهران:كوهسار.
شلوهی،غالمحسین(.)5858تضمیم و تربیت و مراحل آن.مشهد:انتشاراتآستانقدسرضوی.
شهیدثانی،زینالدینبنعلی(.)5811شرح مصباحالشریضه ترجمهعبدالرزاقگیالنی،یدكجلدد،
چاپاول،تهران:انتشاراتپیامحق .
صانعی،سدیدمهدی(.)5810پاکیزگی و بهداشت در اسالم چداپسدوم،قدا:مؤسسدهبوسدتان
كتابمركزچاپونشرتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیه.
طباطبایی،سیدمحمدحسین(.)5815المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپپدنجا،ترجمدهموسدوی
انتشاراتاسالمىجامعهىمدرسینحوزهعلمیهقا.

همدانی،محمدباقر،قا:
بنفضل(.)5854مکارم االخالق ترجمهسیّدابراهیامیرباقری،تهران:مؤسسدهی
طبرسی،حسن 

انتشاراتفراهانی.
فرمهینیفراهانی،محسن(.)5838بررسی محتوای مناسب برای تربیت جنسی در مدارس از
دیدگاه والدین ،مضممان و دانش آموزان.تربیتاسالمی،پژوهشلدهتعلیاوتربیت.
فرهادیان،رضا(.)5813مبانی تضمیم و تربیت در قرآن و احادیلث.قدا:مركدزانتشداراتدفتدر
تبلیغاتاسالمیحوزهعلمیه .

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

همسران :هر دو بدانیم تهران:انتشاراتزمان .
نقی؛شلوهییلتا،محسن؛پرند،اكرم(.)5831آموزشجنسیبدهكدود ونوجدواناز


فقیهی،علی
دیدگاهاسالمیومحالعاتروانشناختی.دوفصمنامه تربیت اسلالمی(1،پداییزوزمسدتان):
.45
قادری،مصحفی(.)5810ماهنامه رشد تکنولوژی ،شماره.4
قائمی،علی(.)5851تربیتوسازندگیدختران .مجمه تربیت  .55-3:1
قنبری،امید( .)5811زندگینامه و خدمات عممی و فرهنگی استاد شهید مرتای مطهلری
تهران:انجمنآثارومفاخرفرهنگی.
).آشناییبابرنامهیدرسیملی،رشد مضمم،شمارهاول.51:

قریشی،سعید(5831
كلینی،محمدبنیعقوب(.)5814اوول کافی ترجمهمحمدباقركمرهای،چاپسوم،قا:اسوه
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.3شماره،فصلنامه تربیت اسالمی.آموزشجنسیدرمدارس.)5833(غالمرضا،متقیفر

 .صدرا:تهران،انسان کامل چاپپنجا.)5810(مرتضی،محهری
.داراللتباسالمیه؛نشرحبیب:تهران. تفسیر نمونه.)5813(ناصر،ملارمشیرازی
. اولیا و مربیان: تهران،رویکرد تمفیقی به برنامه درسی.)5834( حسن،مللی
 راهنمای آموزش به بیمار جهت کمیه اعالا،اوول آموزش به بیمار.)5830( تانیدا،مهاجر
.نشر سالمی: تهران،تیم بهداشتی و درمانی
. مشهد، مبانی برنامهریزی آموزش متوسطه.)5834(نعمتاهلل

،موسیپور

بررسدی.)5835(محجوبده،عباس؛اشتریمداهینی،مریا؛مهران،ماندانا؛مدرس،میرمحمدعلیئی
،حیات،تأثیرآموزشپیشگیریازبیماریهایمقاربتیدرزوجینبراساسمدلباوربهداشتی
.31:8-5،مجمه دانشکده پرستاری و مامایی
:3  آموزشجنسیدرمددارس مجمه درسهایی از مکتلب اسلالم.)5845(امیرحسین،وزیری
 .45-44
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