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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
181-197، ص 1394اردیبهشت

نوجوانانوکودکانی جنستیتربدرانیمربنقش

1مربی گروه معارف اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ الدین دیانیمحمد شمس

2مشهدی پزشکعلوماهدانشگاستادیار گروه معارف، / سعید نمازي زادگان

چکیده
درهـدف نهـایی آفـرینش یعنـی     هاي تربیت انسانی است کـه  تربیت جنسی یکی از مهمترین حوزه

بدیهی است که حرکت تربیت و پرورش انسان براي نیل به مقام منیع خالفت اللّهی نقش اساسی دارد؛ 
منابع اسـالمی بـر   همین رو در شد و ازی نیز از همین مسیر هموار خواهد آرمانجامعهسوي بهجامعه 

هاي تربیت جنسی فرزندان تأکید بسیار شده است. این مطالعه با روش اسنادي، بیشتر به اصول و روش
تربیت جنسی زیر از منظر منابع اسالمی پرداخته است:

. اهمیت و ضرورت تربیت جنسی در دوران متفاوت رشد و تکامل فرزند با هـدف ایجـاد نسـل    1
. ارائـه راهکارهـاي کلـی و    3ها و بسترهاي بروز مشکالت جنسی . بررسی زمینه2معه سالم سالم و جا

عملی تربیت جنسی به والدین و مربیان. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که از دیدگاه اسالم تربیت جنسی، تنهـا آمـوزش جنسـی و انتقـال     

آوردن زمینۀ شناخت غریزه و جنسیت اطالعات و مسائل مرتبط با جنسیت نیست؛ بلکه به معنی فراهم
در کنار دیگر ساحت هاي انسانی،  درك و بیان تفاوت ها، کنترل غریزة جنسی و هدایت آن به منظـور  

ي جنسی و از همه مهمتر کمک به رشد و تعالی انسـان  هالغزشتداوم نسل و پیشگیري از انحرافات و 
ده خـانواده، آمـوزش وپـروش، دانشـگاهها و     است. از آنجا که مسئولیت خطیر سالمت جامعه بـر عهـ  

ي امروزي، گامهـاي اساسـی برداشـته    هاخانوادهها است، الزم است در تحلیل برخی از مشکالت رسانه
ي نادرست و ناشایسـت تربیـت جنسـی در خـانواده بـه      هاوهیششود و زمینۀ بهداشت جنسی و حذف 

عنوان اولین کانون تربیت انسانی فراهم گردد.
ي جنسی.هايناهنجار، جنسیت، خانوادهنوجوانان، کودکان،تربیت جنسی، : ژه هاکلید وا

1. DayaniMSH@mums.ac.ir

2. NamaziS@mums.ac.ir
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مقدمه
ازیکی. استیدرونمتفاوتيروهاینيدارایروحنفحهویخاکساحتاساسبرانسان

صـورت بـه کـه اسـت یجنسـ بعـد نمانده،دوراسالمنظرازکهانسان،وجودابعادنیترمهم
تیترب. گذاردیمریتأثانسان،) کرداروگفتارافکار،(وجودابعادتمامبررومندیناریبسيازهیغر

از. شـود یمخودیجنسيقواازانسانحیصحیآگاهباعثکهاستیاقداماتمجموعهیجنس
درتیـ تربيهـا روشواصـول ،يمهد،یابوطالب(یجیتدرويفطريامریجنسلیمکهآنجا

مـادر دقـت وسالمژنبايهمسرانتخاببا(تولدازقبل،یجنستیتربمراحلاست،) اسالم
ـ پاتـا وشـود یمـ شروع) يباردارمختلفدوراندر اسـت يضـرور والزمزهیـ غردورانانی
درخـود فرزنـد یمربـ نیبهتـر ونیتـر مهمنیوالد) 194اروپا،فرهنگخیتار،یسیعق،یصد(

وتیرضـا ،یآگـاه خـود یتیسـ جنيهـا نقـش ازنیوالـد چههر. هستندیجنستیتربحوزه
زیـ نفرزندانشـان بـه راخـود تیـ هووهادگاهیدتوانندیمبهترباشند،داشتهيشتریبيخشنود
فرزنـدان، ینـ یدتیترببرنیوالدسالمروابطریتأثجه،یخد،ییایضزهرا؛،ییایض(دهندانتقال
حیصـح یجنستیتربيزیرهیپا) 41ص،10شچهارم،سال،)خانوادهوزنانمطالعات(طهورا

فرزنـدان بـه کـه اسـت خانوادهدریاخالقسالميهاارزشکردنبارورقتیحقدرفرزندانبه
. رندیبپذراشانیزندگتیمسئولورندیبگمیتصمبهتریبحرانلحظاتدرکندیمکمک

. اسـت مختلـف يهاعرصهدريادیزتحوالتيریگشکلشاهد،يتصاعدشتابباجهان
خـانواده، بـر افزونورفتهترفرایسنتيمرزهاازآنبراثرگذارعواملوتیتربمروهقلامروزه
نسـل . گذارنـد یمـ فرزنـدان بـر یفراواناثرات،یاجتماعروابطمدرسه،رسانه،ماننديعناصر
ازمتفـاوت يفکـر ویتـ یترباموردرراخود،یارتباطنینويابزارهاآوردندستبهباجوان

وگرفتـه نظردر،ياجداگانهتیماهنسلنیايبرازینبزرگساالنازياریبسوندیبیمانینیشیپ
شـرفت یپویانسـان معاشـرت يابزارهـا دررییـ تغبـا کـه یصـورت دراند،شدهتهیمدرنمیتسل

افـراد یزندگدرتیتربنقشضرورتوکند؛ینمیتفاوتهاانسانتیماهوفطرت،يتکنولوژ
جامعه،وخانوادهکهنجاستیاسوال) 26،ینیدتیترباهللا،نعمتان،یوسفی. (ستینانکارقابل
دارند؟راتحوالتورییتغنیابایاصولویمنطقییارویرويبرایآمادگزانیمچه

ارتبـاط يهـا رسـانه وپـرورش وآمـوزش (گـر یدمهمنهاددون،یوالدوخانوادهکناردر
جامعهحیصحیجنستیتربدریاسالمفرهنگقیعميهاهیمابنبهتوجهباتواندیم) یجمع
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نیهمچنـ وت،یـ تربومیتعلـ میعظرسالتبهتوجهباپرورشوآموزش. بگذاردمیمستقریتأث

میسـه مستقم،طوربهافرادیجنستیتربمیعظتیمسئولدرجامعه،درفرهنگانتشاربارسانه
. هستند
جـنس دوبـه مربوطیتیتربمباحثهمهشاملت،یجنسوازجنسمامرادحاضر،مقالهدر

کنتـرل يبـرا تیـ تربتـا ) gender(یتیجنسيرفتارهاوکنترلشناختيبراتیتربازشودیم
کودكتیترببرگذارانریتأثیتمامشاملانیمربویمربازمامرادو؛)sex(یجنسيهارفتار

طیمحـ درهـا معلمخانه،طیمحدرستگانبوخانوادهن،یوالد: مانندباشدیمجوانوونوجوان
. جامعهتمامدرينوشتارويداریشن،يداریديهارسانهومدرسه

یجنستیتربفیتعر
زدودنوسـالم، یجنسـ يرفتارهاوصفاتجادیايبراییهاوهیشيریبکارگیجنستیترب
دریجنسـ تیـ تربمحمـدباقر، ،ینیپورام(استانساندرستیناشایجنسيرفتارهاوصفات

). 199ص،8شمارهسوم،سال،یجنستیتربژهیویاسالمتیتربمقاالتمجموعه،ينبورهیس
نیـی تعگریکـد یبارازنانومردانارتباطیچگونگکهاستیفرهنگانتظارینوعیجنسنقش

ان،همـ کجبـاف، (کنـد یممشخصهاآنعالقهوهاارزشاساسبرراافرادتیفعالنیهمچنو
رشـد يهـا دورهدرفرد: «استنیاکرد،ارائهیجنستیتربازتوانیمکهیمناسبفیتعر) 14

راهـا آنوگـردد آشـنا خودتیجنسباکهندیببآموزشياگونهبهیجوانوینوجوان،یکودک
لحـاظ ازبـودن مؤنـث ایـ مذکرنقشکند؛افتخارآنبهوباشدشیخووجودقدردانرد؛یبپذ

وخـود بـه مربـوط یجنسـ مسـائل باارتباطدرینیدآدابواحکامورد؛یبگادیرایاجتماع
راخانوادهلیتشکوازدواجيبرایروانیآمادگرد؛یگفرارامخالفجنسوهمجنسباروابط

آن،يهیسـا دروگـردد آشـنا همسرباروابطویخانوادگیزندگبهمربوطمسائلباکند؛دایپ
شیخـو یجنسـ يهاتیفعالوعواطفکهشودتوانمندياگونهبهتینهادروبرسدآرامشبه
ازیجنسـ تیـ ترب،یهـ یفق(»ردیـ گکاربهخداوند،يخشنودجلبواهللایالقربجهتدررا

) 20ث،یحدوقرآنمنظر
کـه . اسـت یاسـالم -یانسـان کمـال ریمسکیدرحرکتیجنستیتربفوق،فیتعربنابر

ـ دانشـمند کههمانگونه. داردبرنامهآنيرابوتوجهآنبهاسالم کنـد؛ یمـ اقـرار آنبـه یغرب
يبـرا کـه اسالم؛جزانددانستهدیپلبایتقررایامورجنسانیادهمهدر: «دیگویمراسلبراتراند
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مرتضـى : ازنقـل بـه 86صاخـالق، وییزناشوراسل،براتراند(»استکردهوضعمقرراتآن
نـه یزمآوردنفراهمیجنستیتربنیبنابرا) 16غرب،جهانوالماسدرجنسىاخالقمطهرى،

ـ اازالزماستفادهباهمراهکهياگونهبهاستیجنسزهیغررشد اهـداف جهـت درزه،یـ غرنی
يهـا لغـزش وهـا انحـراف از،يآورنسلولذتآرامش،ازدواج،: همچونیدرونيرویننیا

،یاجتمـاع تیشخصـ رشـد تـر، فـرا يمعنـا کیدریجنستیترب. شوديریگشیپزینیجنس
. داردنظرزینراافرادیفرهنگویاخالق

پرورشوآموزش
یجنسـ يتفاوتهـا نـه یزمدرالزمیآگـاه ازنیوالدیگاهفرزندان،یجنستیتربنهیزمدر

ـ امندارنـد راکاملیجنستیتربتیصالحوستندینبرخوردار فیـ ک: «نـد یفرمایمـ مؤمنـان ری
يگـر یدتواندیماست،دهینگردصالحخودکهیکسچگونه: »نفسه؟صلحیلممنهریغصلحی

محمـد ترجمـه دررالکلـم، وغـررالحکم محمـد، عبدالواحدبن،يآمدیمیتم(کند؟اصالحرا
ا،یـ حوحجـب : همچـون یلـ یدالبهاستممکنتیصالحدرنقصاننیا) 4/564،يخوانسار

جـنس ازدفاعوهاخواستهالقاءبهفرزندجانبازدنشمتهم،یرساناطالعلزومرشیپذعدم
کـه شـود یمـ باعـث شـود یمواردیآموزشطیمحبهخانوادهنیاازکهيفرزند. باشدمدنظر،

نـه، یزمنیادرانیمربغلطرفتارکهمیباشداشتهتیعنادیباالبته. کندترنیسنگراانیمربفهیوظ
نیسـن درآنآثـار کهياگونهبهگذاشتهیباقکودکانهنذوروحبررايریناپذجبرانتبعات

وخـانواده یهمبستگروابطاصغر،ه،یرضوامک،یس،یسامان(استداشتهوجودهمیبزرگسال
ونظـران صـاحب ) 30ص،1ش،یشـناخت روانسـالمت ،یعـاطف مشکالتبایعاطفاستقالل

انسـان تیشخصـ سـاختمان یاساسيهاهیپا،یکودکدوراندرکهمعتقدندیتیتربشمندانیاند
.R. Mc Care and P. Costa Pesonality in Aduthhood. p: ك.ر(رد؛یگیمشکل ازنقـل به10

دچارکهیهنگامراخودیاصلنموداما) 189ت،یجمعوخانوادهدانشوهمکاران،یاللهتیآ
.دهدیمنشانرد،یگیمخوديبرارايدیجدنقشوشودیمنقشرییتغ

یجنستیترببهانیمربتوجهلزوم
سـاحت وبعددوازکهاستیساحتدويموجودبشرکهبداننددیباانیمربامريابتدادر

یرحماننفخهازکهیالهاستیساحتبشریروحانبعداست؛گرفتهنشأتیروحانویوانیح
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ـ ادر. اسـت خداوندروحنفخهنیاآثارازشهودوعقلفطرت،استگرفتهسرچشمه بعـد نی

يموجـود انسـان اسـاس نیهمبر. افتمینیتیجنسيهاتفاوتبريشاهدولیدل،یانسانيواال
وشـرّ (تقـوا وفجـور سپس»وتَقْواهافُجورهافَأَلْهمها«یالهيارزشهاآندرواستگراارزش

ب یأَ«نـدارد وجودتیجنسدونیبیتفاوت،.)8: شمس(است،کردهالهاماوبهرا) رشیخ سـح
وّى فَخَلَـقَ علَقَۀًکَانَثُمّ* منَىییٍّمنمنْنُطْفَۀًکیأَلَم* سدىتْرَكیأَنْاإلنْسانُ لَ *فَسـ عـفَج نْـهم
جالزَّواألنْثَىالذَّکَرَنِیـ اَوذکرمنصالحاعملمن«هیآو،)36-39: امتیق(و مـؤمن هـو ویاُنث
وسـعادت بـه دنیرسواتیروحاندرتیجنسدخالتعدمبر) 97: نحل(»بهیطاةًیحنهییفلنح

کمـاالت دربـدن دخالـت عـدم بـه ناظره،یآنیا. کندیمحیتصرياخروويویدنبهیطاتیح
.  استیروحان
ـ ا. دهـد یمـ لیتشـک راانسانکمالوبقاءظرفومحركعاملبشر،يجانداربعدیول نی

دريمعنوويمادرشدوییجوکمالنسل،يبقاوحفظمانندانسان،سعادتيتاراسدربعد
ـ ا. اسـت شـده دادهقـرار متفاوت،صورتبهمونثومذکرجنسدو وقیـ عالدرتفـاوت نی

شـود یمـ باعثکودكيفردتفاوتازانیمربغفات. کندیمظهوروبروزجنسهريرفتارها
آلـوده، یاطالعاتيهاکانالازاستفاده،یجنسيکنجکاوسحنشدنارضا: مانندییهابیآسکه

دریشـرع فیـ تکلازنداشـتن یآگاهبلوغ،یعیطبعوارضمشاهدهازخجلتوگناهاحساس
ریـ غوسستروابط،ياعتقادویاخالقانیبنیسستدوره،نیایجنسویجسمعوارضبرابر
گـران، یدوژهیـ منانوشه،(کنددیتهدراوا؛ییارضاخودوییگرادرونانزوا،باالخرهویشرع
) 48ص،2شمارهنهم،سالرفتار،وشهیاند

ازقبـل بهتـر عبـارت بـه وفرزنـد تولدازقبلدیبارایجنستیتربشد،انیبکههمانطور
وشودیمقلبآرامشموجبیاسالمآدابتیرعاوخداادیاستیهیبد. کردشروعازدواج

نیجنـ ییبایزدرن،یزوجیجنسيقولیمورغبتنیهمچن. داشتخواهدیمثبتاثرفرزنددر
درقطعـا نیوالدنابهنجاريرفتارهامقابلنقطهدرونهادخواهدیقطعياثريويهوشمندو

ینهـ بـدنام، افرادباازدواجازاسالمل،یدلنیهمبه. داشتخواهدیمنفاثرفرزندیجنسرفتار
قـرار کجـا راخودفرزندکهبنگر: «استفرمودهموردنیادرهک) ص(خدارسول. استکرده

جاآناز) 2/218المستطرف،،یخیالبشنیالدشهاب.» (استگذاراثرعرقوشهیرکهیدهیم
درلـذا برخوردارنـد ییبسـزا تیـ اهمازاوتکاملوفرزندتیشخصیدهشکلدرنیوالدکه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


186

.  استیاساسشروطازمان،یاوتقواخانواده،اصالتعفت،همسر،انتخاب

تیجنسمورددرهاانساندرموجودتیواقع
موجـب ابتـدا همـان ازتیجنسـ نیـ اوشـود یمـ مشـخص تولـد ازبعدفرزند،تیجنس

تیوصـ در) ع(یعلـ امـام . شـود یمـ نیوالـد متفاوتيهاالعملعکسويرفتاريهاتفاوت
کـه اسـت زرعوکشتازیخالنیزمماننداننوجوقلبهمانا: «دیفرمایمفرزندشبهشیخو
نکـه یاازقبـل کـردم اقـدام توبیتأدوتیترببهرونیازا. کندیمقبوليزیبرآندرآنچههر

بـه آنچـه ازيزیـ چبـه (اتشهیاندوفکرو) ردیبگشکلتوتیشخصو(شودسختتوقلب
فـراز ،21نامـه ،یدشـت جمـه ترالبالغه،نهج،یرضدیس.» (کرددمشغول) توستصالحوریخ

امـور مـورد دراماشود؛یممشاهدهامورگریدوهارنگعواطف،غالب،درهاتفاوتنیا) 21
:  کردخواهدبروزریزيرفتارهایجنس

خـود رامـون یپبـه خـود تیجنسـ زهیغريمبنابرکودك: یسالگ3تاتولدهنگاماز) الف
صـدد دروشـود یمـ کنجکـاو خودبدنمختلفياعضابهنسبتدهد،یمنشانالعملعکس
ـ بانیوالـد کنـد یملذتاحساسخوداندامکردنلمسازاو. دیآیمبرهاآنکشف توجـه دی
ادیـ رابدنشـان يهـا انـدام ازیبعضـ بـودن یخصوصخودفرزندبهجیتدربهکهباشندداشته
.  کنندمنعنهیزمنیادريکنجکاوازرااووبدهند
مربـوط تیجنسـ بـه کهیلیمساتماميدربارهکودکاندورهنیادر: ساله4-5کودکان) ب

خـود تیجنسازکودکانه،يهايبازقیطرازکندیمیسعوکندیميکنجکاواحساسشودیم
مادرنیبتفاوتکامالًاو. کندحاصلنانیاطمخود،بودنپسرایدختردادنصیتشخییتواناو
نیوالـد . کنـد یمـ دایپخودبدنياعضابهنسبتکاملیآگاهرفتهفتهرووفهمدیمراپدرو
سـته یشاالفـاظ وکلمـات بـا ) یخـارج چـه ویداخلچه(رابدنشياعضانامکودكبهدیبا
از،یجنسـ يهـا انـدام وتیجنسـ يدربارهراخودمختلفسواالتتاکنندقیتشوودیاموزیب

. بپرسدخانوادهنانیاطمقابلافرادایهاآن
اغلـب وارندیهوشـ وحسـاس خـود یتیجنسيهانقشبهفرزندان: ساله6-9کودکان) ج

يهـا صـحبت بهدقتباوهستندخودهمجنسکودکانباکردنيبازوشدندوستبهلیما
دركراهـا آنوکننـد یمـ گوشیجنسلیمسايدرباره... وهارسانهخانواده،ياعضادوستان،
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یاحساسـ وبایزابزاربایجمعيهايبازهادخترویرقابتپرتحركيهايبازهاپسر. ندینمایم
ـ بانیوالـد . دهنـد یمـ حیترجيهمکارویرقابتيهايبازبهرا طـرح يبـرا مناسـب نـه یزمدی

. کنندفراهميبعديهاتیهدايبراراراهوفراهمکودکانسواالت
برخـوردار بـا ودارنـد يترآگاهیجنسحسنیسننیادرکودکان: ساله10-14کودکان) د
سـواالت دنیپرسـ وازآمـده وجـود بـه آناندرآزرموایحینوعیجنسلذتییتواناازشدن
یهورمـون راتییـ تغویخلقنوساناتنیایگاه. کنندیمشرموخجالتاحساسخودیجنس

دچـار روابـط ونـد کنیمـ جـاد یاخـانواده دريشماریبيهاینابسامانوهایآشفتگکودك،در
ونیوالـد بـر حـاکم روابـط اسـت ممکنوشودزیآممشاجرهيهاگووگفتوییجدا،يسرد

ـ اوبدهنـد فزرنـدان بهیکافاطالعاتدیبانیوالد. زدیبرهمبهکودکان يبـرا راتحـوالت نی
. دهندجلوهيعادکامالفرزندشان،

،یجسـمان رشددریناگهانوعیسريهایدگرگونبلوغ،اثردر: ساله15-18نوجوانان) هـ
فـرد هریجنسخیتاردادیرونیترمهملیدلنیهمبه. ابدییمتحققیآدمیروانوکیولوژیزیف

يثـانو يهـا یژگـ یوظهورویجنسغددترشّحبایجنسبلوغ. استبلوغ،ینوجواندوراندر
دریاختصاصـ آثـار یبرخـ وبغـل ریزدرعرقغددتیفعالزائد،يموهاشیرو: مانندیجنس

خـارج ازاسـت عبارتواستانزالانواعازاحتالم(احتالمباپسران. شودیممشخصجنس
نشـر ،)اسـالم درحقـوق یمبانکتابمهیضم(بلوغرساله. خوابهنگامدرانسانازیمنشدن
به) مانهرحم،یداخلپوششازيزیخونر(ماهانهعادتبادخترانو) 1373،یدانشگاهجهاد

ودركيدارادارد؛یخاصـ ياریهوشسننیادرنوجوان. گذارندیمقدمرشد،ازمرحلهنیا
يرفتارهـا يامـدها یپبهنسبت،یجنسحیصحتیتربداشتنباواستیجنسيزهیغرشناخت

نامشـروع وسـالم ریـ غروابـط ازرایجنسـ يسـته یشاوسـالم روابطوگرددیمآگاهیجنس
پسـران یولـ شـود، یمآغازپسرانازترزوددختراندریجنسبلوغچندهر. ددهیمصیتشخ
بـه وکنـد یمبروزشانیطلباستقاللویاستیرومردانهاتیروحدخترانازشتریببلوغ،ازپس

يهـا هورمـون ازTestosterone: یسـ یانگلبهتستوسترون(تستوسترونهورمونشیافزاخاطر
اثـرات کـه باشـد یمـ ) جـنس هردو(انسانازجملهدارانپستانبدندرموجودمهميدیاستروئ

برخوردارنـد يشتریبخشونتاز) دارد»رشددهندهسازنده،«کیآنابولو»یتیجنس«کیآندروژن
بریمبتنيزیغريرفتارهابرعالوهبلوغ،آغازباهستندیجنسلذتاوجبهدنیرسخواستارو
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دختـران تمامدر،يخدادادويفطرزهیغرنیاازبردنتلذبهشیگراویجنسلیمت،یجنس
بـه د،یـ آیمـ شماربهانسانزیغرانیتررومندینازیکییجنسزهیغر. دیآیموجودبهپسرانو

آنونـد یبیمناتوانودفاعیبزه،یغرنیاچنگالدرراخودجوان،ونوجوانیگاهکهياگونه
درتیـ واقعکیـ عنـوان بـه کـه آنچه. کندیماحساسخودیشخصاقتداروارادهازخارجرا

بـه یانسانيهاالعملعکسوروابطازياریبسکهاستنیاکرددیتاکدیبایانسانرفتارمورد
ـ ابنابر. ردیگیمصورتمدارانهتیتربویعقالننهويزیغرشکل الزمیجنسـ تیـ تربدرنی
تیهداوتیتربراآناراده،ومانیاتیتقوارکندرونبودهغافلیجنسزهیغرقدرتازاست
آنرابلهننموده،مخالفتیجنسلذتاصلبااسالممقدسشرعکهاستاساسنیهمبر. نمود

نـه یزمدرهـا بحـث مجموعه،یعل،يریامیقائم(استنمودهتیهدایشرعوحاللریمسدر
ازیکـاف شـناخت زیـ نیجنسـ یفرعـ لیمسـا گریددرنیبنابرا) 321کودك،تیتربوخانواده

. داردضرورتجنسدوازکیهريهایژگیو

یجنستیتربيراهکارها
. رنـد یگیمعهدهبرراخودکودكیجنستیتربنیوالد) ينوزاددوران(نخستمرحلهدر

نیـ ادريشـتر یبنقـش هـا رسانهومدارس،)یسالگششاز(کودكیلیتحصدورانشروعبا
فرزنـد یجنستیتربينوزاددورانازدیبانیوالدشد،انیبآنچهبهتوجهبا. دکننیمفایانهیزم

اسـاس بـر (خـود فرزنـد باچطوربداننددیباآنان. کنندآغازامورازياریبستیرعاباراخود
،يویجنسسئواالتبهچگونهخودفرزندسنتناسببهوندینمابرخورد) اوسنوتیجنس
انـدازه بـه توانـد یمـ کودکـان بـه یجنسـ مسـائل زدهشـتاب وودرسزآمـوزش . دهندپاسخ

یآموزشـ طیمحـ واردکودكکهیزمانو. باشدزابیآس،يسازپنهانورهنگامیديهاآموزش
نیوالـد کمـک بـه تـر قیدقوکاملاطالعاتباها،رسانهویآموزشيارگانهاتیتربروندشد

.  کنندیمکمکیتیتربکاملرشدتاراکودكآمده
یکلصورتبهومیستینیجنستیتربنهیزمدرمطالباتییجزانیبیپدرمقالهنیادرما

: میینمایمانیبراالزممباحث
الزماطالعاتدادنوتیجنسشناخت. 1

سـنده ینو) Simon de Beewvoir, 1908-1986(دوبوارمونیسخانمهینظرکهاستهاسال
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شــمندانیاندنیبـ درگــرید) Second Sex,1949(دومجــنسمشـهور اثــريفرانسـو مشـهور 

ویاجتماعيروهاینمحصولوجهینتجزيزیچزن: «بودندباورنیابرشانیا. نداردیگاهیجا
ویاجتمـاع طیشـرا تحتبلکهشود،ینممتولدمادر،شکماززناودةیعقبه. ستینياقتصاد
نیحسـ ترجمـه دوم،جـنس دوبـوار، مونیسـ (»گـردد یملیتبدزنکیبهکهاستياقتصاد

يشـواهد ) 119شـماره ،1382ماهیدحوزه،: مجله،ینجفمسلمسم،ینیفمقالهازنقلبه،يمهر
یکـ یالکترییهـا انیجريداراتولد،بدوازهاانسانهمۀدهدیمنشانکهاستدستدریعلم
ـ اازریـ غ. اسـت آنـان یانسانيرفتارهاگرتیهداکههستندمغزدر یجهـات ازمـرد وزنن،ی

ایـ دنبـه زنتولـد، هنگـام بـه زنکیکهگفتتوانیمقتیحقدر. متفاوتندگریکدیبایاساس
کنـون، تـا شیپسالهزارانازکهشوندیممتولدیالتیتماوهااستعدادبامردانوزنان. دیآیم

). 1381شر،یفهلن(ستندینسانکیزنان،ومردان. اندافتهیرشدآندر
يزیـ غريرفتارهـا واتیـ روحومـرد زنجـنس دوازکیهرم،یکرداشارهکههمانگونه

وحیناصحتیتربموجبهارفتارنیاازکیهرشناختعدمکهدارندراخودجنسبامناسب
. گرددیمهاتفاهمسوءای

ـ بادخترانوپسران: يرفتارهیاوليهاتفاوتشناخت. الف نـوع ازياریبسـ کـه بداننـد دی
يبـرا آنـان استمتفاوتگریکدیباآنانالعملعکسایووپسردخترجنسنگرشوهانگاه

ـ اکـه ندینمادركدیباتفاهماتسوءازيریجلوگ ،یجسـم ،يظـاهر اختالفـات دوجـنس نی
تفـاوت از) Gender Identity. یجنسـ تیـ هودرك(دارنـد یمتفاوتیاحساسویشناختروان

هیـ وتخلهـا تیعصـبان وجانـات یدرهتفـاوت تـا گرفتهکودكگرفتنآغوشهنگامدريزیغر
تجسمواتیکلدركدرتفاوتتاهارنگصیتشخواتییجزدركدرآنانتفاوتاز،یروح
قلـب وکنـار چـپ سـمت درراکـودك زتایغرکودكگرفتنآغوشدرهنگامهاخانم(ییفضا
هنگـام درآنـان . رنـد یگیمـ شـتر یبراسـت بادسـت رااءیاشـ گریدنکهیابادارندیمنگاهخود

مردان،يگرجاندکتر: ك. ر. ندینمایمهیتخلگفتنسخنباخودراوترسیناراحتوجاناتیه
دروغمـردان چرازویپباباراوآلنيکتابهازینوان،یگلکارقدرترجمه،یونوسزنانویخیمر
ییرازهـا : آنجلـس بابـارا خـانم : زیـ نویموسـائ وراح: مترجمکنند؟یمهیگرزنانوندیگویم

نسلنشر،یمیابراهيهاد: مترجمزنان،يدربارهییرازهابداند،دیبایزنهرکهمردانيدرباره
). شیاندنو
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ـ موفـق رابطـه کیيبرقرارویکنترلشیخودرگامنیاول شـوهر وزنازجـنس، دونیب
شناختعدم. استمردوزنيفرديتفاوتهاشناختهر،خواوبرادروفرزندومادرتاگرفته

.  استدوستانهرابطهشکستتاًینهاوتنشتفاهم،سوءجادیاباعثهاتفاوتنیا
ینـ یدویجسـم ،یشـناخت روانشناختيتفاوتهاانیب،یجوانوینوجوانبلوغ،مرحلهدر

ازياریبسـ . اسـت هـا هرسـان ویفرهنگـ ویآموزشـ انیـ متولوپروش،آموزشعهدهبرشتریب
آنـان وندارندنانیاطمنیوالديهاآموزهبهگرید،يزیغریطلباستقاللحسبخاطرنوجوانان

سـطح عـالوه، بـه . دارنـد آنانبهراخوديهاخواستهلیتحمقصدکهدانندیمموضعيدارارا
دهدینمکفافجنسدویانسانيهاساحتجوانبتمامیمعرفيبراهاخانوادهاکثراطالعات

. باشدیمنهیزمنیدرعالمانهیپژوهشکاربهازینو
يریجلوگومخالفجنسازيپردازایروازاجتنابموجبجنس،هريهاتیواقعدانستن

. گرددیمخوردنبیفراز
یجنساخالقآموزش. 2

فرمـوده دیـ تاکمیکرقرآندرمتعاليخدا. استانسانیروحيواالبعدازبرگرفتهاخالق
ا «میـ دادقراررااخالقيهاهیمابنیانسانجاندرماکهاست هـما فَأَلْه هـورا فُج اهـتَقْوبـر . »و

یچگـونگ . استسازگارکامالیجنساخالقيارزشهادركوتوجهباانسانطبعاساسنیهم
هـا، وسوسـه بـر برادرشیخوازمراقبتیچگونگ،یجنسيهازهیانگبابرخوردوارادهتیتقو

تیـ محور،یجنسـ زهیـ غردرصـالح فرزنـد تیتربتیمحور،یزندگيبرانهیزمآوردنفراهم
هـدف ومـاده يمـاورا جهـان لیـ قبازیانسانگریدابعادبهتوجهویجنسیزندگدرآرامش
شـونده، تیتربیآمادگبامتناسب،یجنستیتربدردیباکهاستیمهمموضوعاتازخلقت،

) 295اطالعات،انتشاراتتهران،رشد،یشناسرواناکبر،یعلنژاد،يشعار. (اختپردآنبه
بـه زهیـ غررایـ ز. اسـت ازدواجکـرد، توجهآنبهدیباکهيامرنیتریاصلیجنساخالقدر

نهیزمدرانساناگر. گرددارضاحیصحياگونهبهدیباودارد،وجودانساندرازینکیصورت
کـه شـود یمـ دهیکشییهاراهبهازیننیايارضايبراباشد،نشدهتیربتدرستیجنسمسائل

ياجامعهبهسالمجامعه. بردیمنیبازراجامعههمواندازدیمیتباهوفسادبهرااوخودهم
وهـا ارزشبـا گریکدیباهاآنروابطوباشندسالمجامعه،افرادشتریبایهمهکهشودیمگفته

وباشـند مبـتال فسـاد بـه جامعهکیدرمردمشتریبایهمهاگر. باشدمنطبقعهجاميهنجارها
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ـ نآنجامعهنباشد،حاکمهاآنروابطبریانسانجامعهکیمقبوليهاارزشوهاهنجار فاسـد زی

. بودخواهدآلودهو
ـ پ. اسـت سـازگار یانسانعتیطببا) موقتایمیدا(ازدواجشمندان،یانداکثردگاهیازد مبرای

ازیـ نيارضـا ویجنسـ سالمییجوکاميبرايالهیوسراازدواجوسلم،وآلههیعل-اهللایصلاکرم
حفـظ يبرالهیوسنیبهترازدواج،: فرمودیمودانستیمجامعهوفردسالمتوعفت،یجنس

شیفرمـا بنـابر . اسـت یانسـان شـرافت ویپاکـدامن ،یجنسـ عفـت ،یشهواننگاهفروهشتنو
: فرمودیمتکرارهابارراجملهنیاوآلههیعل-اهللایصلخدارسولالسالم،هیعلیعلنیرالمؤمنیام

و. اسـت مـن سـنت ازازدواجرایزکند؛ازدواجکند،يرویپمنسنتازدارددوستکسهر
انحـراف آنبـه کـه اسـت، ریمغـا زهیـ غرنیـ انشیآفرفلسفهوبشرعتیطبباگریديهارفتار
ندیگویمیجنس

یجنساحکامآموزش. 3
الزموواجـب انیـ مربگـر یدونیوالـد بـر تیجنسـ وجنسبامرتبطینیداحکامتیترب
راالزمیهمـاهنگ مدرسهباخانوادهدرشدهفیتعريهاارزشاگرکهبداننددیباانیمرب. است

مفـراه انحطـاط نـه یزموشـوند یمـ هاارزشدرتضادویسردرگمدچارکودكباشد،نداشته
يهـا خـانواده دریجنستیتربیچگونگیابیارز،ییهمارضاويمهدنژاد،یسبحان. (گرددیم

: تهـران ،یجنسمشکالتوخانوادهيسراسرکنگرهنیدومکرکلر،مدلاساسبراصفهانشهر
ات،یـ رواقـرآن، (ینیدحیصحمنابعازاستفادهحیصحآموزشيبراراهنیبهتر) شاهددانشگاه

عنوانبه. شوددادهآموزشکودکانبهف،یتکلسنازقبلدیبااحکامنیا. است) عمراجرساله
احکـام غسـل، ووضـو یچگونگ،یتناسلاعضاءریتطهوطهارت،یشرعاحکامآموزش: مثال

. دختـران وپسـران درغسـل وجوبمواردو) جنابتوضیحيهاغسل(غسلآموزشبلوغ،
معاشرتوپوششنگاه،احکام. ونامحرممحرم. ییارضاوخودنامشروعروابطاحکامنیهمچن

.... و
واجـب، یمعرفـ ویالهـ احکـام انیـ بدرهنگـام استنیاشوددقتدیبانهیزمنیدرآنچه
کانقشالصغرمنالعلم): ع(یعلامام(استالزمفوقموارددرحرامومکروهمباح،مستحب،

وسائلشود،کندهسنگيروبرکهاستینقشدمانن،یکودکدرآموختنعلمریتأث: الحجرمن
. شـود پرداختـه یالهـ حکـم انیـ ببهیشخصنظرکردنواردهرنوعازدور) 199/ 15عه،یالش
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ازيجـدا يفـرد لیـ ماموزدیـ بفرزنـد تا. نشودیقاطوانیبمواردنیدریشخصلیموقهیسل
مکـروه کارنیاامااستنیامنیشخصلیمچهاگرشودحیتصردیبایگاه. استیالهحکم

ازچـه اگـر من: نمونهعنوانبه(استمستحبامادیآینمخوشممنچهاگرای. استحرامای
دسـتورات ازاطاعـت بدانددیبااو) استواجبرحمصلهامادیآینمخوشمپدرتيلهایفام

ازنوجـوان ودكکـو تـا . ندارندراآنانجامقیتوفمردمازياریبسوست،ینياسادهکارشرع
مقـدم ونمـوده غـرور حـس محرماتتركوواجباتانجامخاطربهخودشيبراابتداهمان

.  اموزدیبراخوديهاخواستهبریاجتماعیحتویالهقانونداشتن
ناموفقوموفقيالگوهادادننشان. 4

مـن لکـم جعـل و«انـد يخداونـد يهـا نعمـت ویالهامانتفرزندانقرآناتیآبراساس
هـا آنتیـ تربومیتعلـ وسالمته،یتغذدرمادروپدررونیااز) 72نحل،(،»حفدهازواجکم
الگـو یشناسروش،یعلع،یرففالح. (هستندینیدمطلوبویعاطفانیمربنیبهترومسوولند

شـده نقـل ) ص(اکرمرسولاز) 35ص،3ش،یتیتربيهاپژوهشواسالمها،ارزشانتقالدر
مـورد دردیهسـت نگهبـان وفرمـانروا يحـدود تـا شمايهمهکهدیباشآگاه: «فرمودکهتاس

برابـر دروهسـتند جامعهانیفرمارواکشور،زمامداران. دیمسؤولومؤاخذشیخوفرمانبرداران
آنـان برابردرواستشیخوفرزندانوزنيفرمانروااستخانوادهسیرئکهمرد. مسؤولآن

داردتیمسـؤول آنـان برابـر درواسـت حـاکم وفرمـانروا خـود کودکانبرزن. استمسؤول
وتـه یرععـن مسـؤول هـو وراعالنـاس یعلـ ریفاالمتهیرععنمسؤولکلکموراعأالکلکم«

ورام(»عنـه مسؤولهیهوولدهیعلهیراعفالمرأهعنهممسؤولهووتهیباهلیعلراعالرجل
خـانواده طیمحـ درزننقشفیشرثیحدنیابهتوجهبا) 1/6،وراممجموعهفراس،یابابن
یومعرفنوجوانوکودكبهیبخشالگو. استبرخوردارراهانقشنیترلیاصونیتریاتیحاز

عمـدتا امروزجامعهدر. دینمايارییجنستیتربدررااوتواندیمبرجستهيهااسوهوهاالگو
شانیپريهایزندگويگریبازازپسيرفتارهاکهشوندیمنجواونوجوانانيالگوگرانیباز
. باشدیميبداریبسيالگوهاآنانخوردهبهمو

تیجنسازيتمندیرضاحسجادیا. 5
بـا کـه شـود تیـ تربياگونـه بـه ) یجوانوینوجوان،یکودک(رشديهادورهدردیبافرد

افتخـار آنبـه وباشـد شیخووجودرددانقدرد،یبپذراهاآنوشدهآشناکامالًخودتیجنس
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خـود یانسـان کمـال ودیرسـ رامـونش یپطیمحوخودازیکافشناختبهیوقتفردنیا. کند

یجنسـ يهـا تیـ فعالوعواطفکهشودیمتوانمندياگونهبهورسدیمآرامشبهراشناخت،
تیجنسـ ویزنـدگ ازوردیگیمکاربهخداونديخشنودجلبویالهقربجهتدرراخود
وقـرآن منظـر ازهـا، روشواصول،یمبان،یجنستیترب،ینقیعل،یهیفق. (استیراضخود
) 1388ث،یحد

يریپـذ جامعـه درآنيرگـذار یتأثعلـت بـه پسـران ودختـران یشـناخت روانيهاتفاوت
یتیجنسـ يباورها. استافتهیيادیزتیاهمخودیتیجنسيهانقشبهآنانیآگاهونوجوانان
وصـفات داشـتن بـا دخترانکهآنجاداردازگریکدیبايادیزيتفاوتهاجوانپسرانودختران
انتقـاد مـورد شـتر یبتریعاطفيرفتارهاوصفاتداشتنباپسرانویاجتماعوفعاليرفتارها

هـر وشـود یمـ اعمالجامعهدرهمچنانیتیجنسيهاشهیکلکهرسدیمنظربهاند،گرفتهقرار
نـو یرابوسـوزان گولومبـوگ، . (شودیمیتلقيناهنجارینوعهاشهیکنیاازيریگفاصلهگونه

تیجنسـ ازيتمندیرضـا حـس جـاد یا) 120،يشهرآرامهرنازترجمهت،یجنسرشدوش،یف
دادهنشانسندهینویشخصتجربه. استدخترایپسرآنخودباهمجنسیمربدوشبرشتریب

معـرض درشـتر یبدخترانشـان انـد، داشـته يشتریبیتینارضاخودتیجنسازکهیمادراناست
تیرضـا خـود تیجنسـ ازکـه یمـادران دختـران مقابـل در. اندبودهيناهنجارویشیپرروان

. اتدنمودهیميکمتريهایشکنوهنجاروبودهخورداربريبهترنفسبهاعتمادازداشتند،
یروانویروحيهایماریبازيریجلوگ. 6

. اسـت تیجنسوجنسبامرتبطيمادويمعنوازیروحویروانيهايماریبازياریبس
اشـاره هايماریبنیاازيتعدادبه. هایشیپرروانوخشونتتاگرفتهیافسردگانواعیبرخاز
: میینمایم

،یجنسـ امـور بـا مـرتبط یروانویروحيهایماریبنیتربداز:تیمعصبهشدنآلوده-آ
کـرده ینهـ امـر نیاازصراحتبهزینمیکرقرآن. استتیمعصبهشدنآلودهيمعنويماریب

دنبـال بـه رایافسردگکهشودیممانیپشخودرفتارازایآنگرفتارکه) 31-30: نور. (است
فمـن ،یعلـ امـام (اسـت یشـدگ مسخنوعکیوتربزرگیگناهکهشودینممانیپشایدارد

وقتیحقدركعدمبرگناهآثار) أسفلهأعالهفجعلقُلبمنکراًنکریولممعروفاًبقلبهعرفیلم
.  ستیندهیپوشنظرانصاحببرگریدگناهانبهسوقنیهمچنومعرفت
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دل،خواسـت بهدادنتنصورتدرکهاستکهيگریدیروحيماریب: یخواهتنوع-ب
یدرمـ ینشـدن اشـباع خواستویروحیعطشور،شعلهیآتشصورتبهرایجنسيتقاضا
ینشـدن اشـباع خواستویروحیعطشور،شعلهیآتشصورتبهرایجنسيتقاضاوآورد
دهدیمآزارراروانشانطلبانه،تنوعوهوسبازانهيهیروحزینازدواجازپسیحت. آوردیدرم

دورانتلیو. رندیگشیپدررايبندباریبراهوشونددهیکشفسادمنجالبيسوبهبساچهو
وارهیـ توجياگونـه بـه یاخالقـ معضالتبریمفصلشرحآنکهازپسفلسفهلذاتکتابدر
واسـت تنـوع بـه مـردان ریناپـذ اصـالح عالقهيجهینتهانیاازياریبسشکبدون: آوردیم

)91(دورانت، کندینمبسندهزنکیبهمردعتیطب
مخـالف جـنس باازدواج،ازشیپکهیآنان: یروانيهاتنششیافزاوآرامشکاهش-ت
ازپـس وبودهیشرعریوغنامستحکمرابطهنیاینگراندرشهیهمکنند،یمبرقراررابطهخود،

دختـران درژهیـ وبـه امـر نیا. شوندیمیروحمشکلدچارهردوآنقطعایادامهبا،یدلبستگ
وبـک ماركکاز(»سوگویدگیدداغهیشب«یحالتدچارارتباطقطعصورتدرواستشتریب

نقـل بـه ،ینوجوانمجله»نوجوانکیعاشقانهوندیپشدنگسستهت؛یمحرومسوگ«مقالهلند،
رفتـار خـاطر بـه نـان یا. شوندیممانند) 28صت،یجمعوخانوادهدانشزهره،،یاللهتیآ: از

یزارعـ (نگرنـد یمـ دیـ تردوشـک دیـ دبـا همـه بهز،ینهمسرانتخابوازدواجهنگامخود
شـماره معرفت،ماهنامه،یشناسروانوینیديهاآموزهدگاهیدازومردزنآزادروابطتوپخانه،

: میمـر (میریـ گیمـ آنانازراآرامشماکهاستفرمودهوعدهخودخدواند) 96-86ص،163
)124: طه(زینو) 83

. بهداشت و سالمت جنسی 7
نسی به صورت گهگاه امري طبیعی است که دربرخی از کودکان دیده می کاوش در اندام ج

اي می توان او را از ایـن  شود. باید دقت داشت که کودکان تمرکز ضعیفی دارند و با اقدام ساده
دادن اطالعات الزم در مورد جنسیت، بهداشـت جنسـی و حفـظ    کار بازداشت. از طرف دیگر

ویروس ، کالمدیا، سفیلیس، سوزاكبیماریهایی مانند:ضروري است. سالمت اندام هاي جنسی
2زگیل آلت تناسـلی . E,D,C,B,Aهپاتیتهاي ویروس و دوم، نوع اول(HSV)1تناسلیتبخال 

.شوددر انسان دیده می2و1. این بیماري که گسترش جهانی دارد در دو نوع1 افرادي که از نظر جنسی بالغ محسوب می شوند به این 20%
Herpes)هرپیس سیمپلکس	عامل آن ویروس .سال دیده می شود29تا 14عفونت مبتالمیگردند. این عفونت عمدتاً در گروه سنی 
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و انواع بیماریهاي عفونی غیـر مقـاربتی و دیگـر بیمـاري هـاي غیـر       )HIV(یا3ایدز)، HPVیا(

.و خیالپردازي جنسی بر مغز و...مانند اثرات منفی خود ارضاییعفونی و غیر مقاربتی

يریگجهینت
نقـش کـدام هـر کهاستوستهیپهمبهومتعاملستمیسکیصورتبهاجتماعوخانواده

ـ بافرزندانیجنستیتربجهتاقدامنیاولدرانیمرب. دارندکودكیجنستیتربدريمؤثر دی
همـراه راتشیجنسـ يزیغرياهساحتوبودهآشنايبشريوجوديهاساحتوابعادتمامبه
سـت یبایمـ یجنسـ ویجسـم حـوزه مطالعاتدر. رندیبگنظردررااویانسانیروحانبعدبا

عـالم غـرب وشرقازیتجربویشناسرواندانشمنداناتیتجرببه،ینیديهاآموزهبرعالوه
اسـتفاده یانیـ وحمنـابع ازتنهـا دیباانسانیملکوتساحاتویروحانابعاددرونمودمراجعه

بهداشـت از،یجنستیتربابعادهمهبهاسالمکهباشندداشتهنظردردیبامحترمانیمرب. نمود
نیفـرام ازيریـ گبهـره بـا واستپرداختهاجتماعوخانوادهروابطمیتحکیچگونگتایجنس

بـه دنیسـ رجهـت تکامـل ریمسـ درراجامعهویآموزشنظاموخانوادهکانونتوانیماسالم
ياخـانواده بـرون عوامـل کهباشندداشتهتوجهدیبایگرامنیوالدالبته. دادقراریآرمانجامعه

یبسـتگ خـانواده یجنسـ تیـ تربیچگـونگ بهزینفرزندیجنسيهاشیگراتیهداومهاردر
رایاعاجتمويفردطیشرادارندفهیوظ) رسانهومعلمانن،یوالدازاعم(انیمربنیبنابرا. دارد

اویجنسـ معلومـات بـر یعـ یطبصـورت بـه ،یمتربرشدباهمراهکهآورندفراهمياگونهبه
. کنداجتنابیجنسحوزهيخطاهاازخود،لیمبهفرزندوشودافزوده

Simplex)این ویروس را به اختصارباشد.میHSVروزاست. به هرپس نوع اول تبخال انسانی نیز 7تا2گویند. دوره ي کمون این بیماريمی
.گویندمی

http://www.baharmedlab.com/viewnews.php?d=2013-05-02%2003:31:32

میلی متر تا ضایعه برجسته مخملی شکل و 2الی 1براق کوچک . زگیل تناسلی یک بیماري با ضایعات با اشکال متنوع از ضایعات برجسته2
پوست یا تیره تر و یا روشنتر هستند و در نواحی تناسلی، کشاله ران و اطراف مقعد در زنان و مردان 	ضایعات متعدد گل کلمی که همرنگ
.http://www.beytoote.com/wedlock/learn/knowledge2-genital-warts.htmlدیده می شود متغیر است.برگرفته از: 

:انگلیسی. ایدز به 3 AIDS انگلیسییا سندرم نقص ایمنی اکتسابی به: Acquired immune deficiency syndrome بیماري، نوعی
.شودایجاد می(HIV)ویروس نقص ایمنیو توسط دستگاه ایمنیاست که در 

Sepkowitz KA. “AIDS—the first 20 years”. N. Engl. J. Med. 344, no. 23 (June 2001): 1764–72.

doi:10.1056/NEJM200106073442306. PMID 11396444.
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منابع
.1368، اصفهاندانشگاهیدانشگاهجهاد،اسالمدرتیتربيهاروشواصولي،مهد،یابوطالب
نهـم، سـال ،رفتـار وشـه یاند،سـقراط زاده،هیـ فقورضا؛،یتوکلن؛یالدشمس،یکنامین؛ژهیمنانوشه،
.2،1382شماره

.1391، نشرمعارف،خانوادهاخالق،زهرا وهمکاران،یاللهتیآ
.1392، نشرمعارف،تیجمعوخانوادهدانش،_______________

.1368،المستطرف،نیالدشهابی،خیبش
ـ تربمقاالتمجموعه،»ينبورهیسدریجنستیترب«،محمدباقر،ینیپورام ـ ویاسـالم تی ـ تربژهی تی
.)1383. (8شمارهسوم،سال،یاسالمتیتربومیتعلیپژوهشگروهقم،،یجنس
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