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برابری انسانی د ارزشی ونها لحمه دارد نمیکنگ ،بلده الزمدۀ سد مت حیدات
فردی د خانوادیی د اجکماعی است در تفسیر تفادتیذاریهای جنسدیکی در
اس م ،بایگ بر م حظۀ دیژیی های طبیعدی مدرد د زن ،دظدایف د کارکردهدا د
مصالح خاصی توجه د مرز ون را با نابرابری د تبعیض د سکو جنسیکی متوص
کرد ایه تفادتها در مسدیر ،منجدر بده شددلییدری دظیفدهها د نقدشهدای
غیرمتابهی میشود که پیامگهای درخورتوجهی در تعلیودتربیت دارد
واژگان کلیدی
تفادتهای جنسیکی ،پیامگهای تربیکی ،تربیت مبکنیبر جنسیت
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طرح مسئله
نه تنها در ددر اخیر ،ندوع جدنس د تفدادتهدای وندد توجده پژدهتدگران
حوزههددای یونددایون ردانشناسددی د جامعهشناسددی د علددوم تربیکددی را بدده
خددود جلددب کددرده ،بلددده از دیربدداز نهادهددای اجکمدداعی ،ماننددگ خددانواده،
تعلیو دتربیدت ،سیاسدت د ارکصداد ،همدواره تحتتدأثیر م حظدههای جنسددی
بوده است از زمانی که بتر به وموز

توجه کرد ،تفادت زن د مرد هدو در ون

دخالت یافت؛ بهطوریکه بهجرلت مدیتدوان یفدت ،در ددرههدای یوندایون،
تفادت در نظام وموزشی زن د مرد از پیشفرضهای حاکو بر انگیتدهها بدوده
است ازونجاکه ریتههای ایه تفادتیذاری به دیگیاههای مکفادتی دربدار زن
د مرد ،یعنی تفادت ارزشی د کارکردی د

بازمییردد ،به یونههای یونایونی

نیز در عینیت اجکماعی بردز یافکه است امردزه ،براثدر نگدر هدای مکفدادت

تاریویجامعهشناسانه یا ردان شناسانه به موضوع زن د مرد ،بادرهدای غلدط د
انحرافی به ذههها منکقل میشود برپایۀ ایه بنیان غلط ،عدگهای بده حدومدت
مردها د مردساالری فکوا میدهندگ د دسدکهای بده ریاسدت زندان برخدی نیدز
سریردان ،بهنام تسادی حقوق د یدسانسازی جامعه حدو مردها را به زنان د
حدو زنان را به مردها سرایت میدهنگ ،غافل از اینده مسادات ،تنها در فدرض
موضوع داحگ امدانپذیر است (جوادی وملی)14 :1389 ،
است میتوان یفت دسکیابی به هگف های کلدی د جزلدی وفدرینش انسدان ،در
سایۀ تعلیودتربیت صحیح د بهعبارتبهکر ،تعلیودتربیت خگاپسنگانه امدانپذیر
است به همیه دلیل ،کامل تریه ککاب وسمانی ،ررون ،در هریک از موضدوعات
خود به یونه ای به بیان ایه محلب پرداخکه است در ایه پژدهش برای دسکیابی
به پیامگها یا الزمههای دیگیاه اس م در عرصدههدای عملدی تعلیودتربیدت از
رد

پژدهش اسکنکاجی اسکفاده میشود

اهمیت توجه به تفاوتهای جنسی در اسالم
جامعیت دیه الهی ایجاب میکنگ که به همۀ عرصههای زنگیی د اصد د ونهدا
توجه کنگ دیه اس م بهعنوان وخریه د کاملتریه راهنمای زنگیی بتدر ،ایده
دیژیی را بهصورت تام داراست جامعیت وموزههای اس می بهیونهای است که
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در وموزههای اس می تعلیودتربیت از موضوعات بسیار مهو مرتبط با انسان

میتوان یفت یدی از راههای اثبات دجود تفادتهای تدوینی میان زن د مدرد
مکون دینی است همانیونه که پیش از ایه اشاره شگ ،اس م در نظام اخ ردی د
حقوری خود بر پاره ای از تمایزهای جنسی مهر تأییگ زده د از سوی دیگر ،بدا
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مجموعهای از ودابدرسوم جاهلی که شامل نابرابریهدای جنسدی سدکوولوده
بودهانگ ،به شگت مبارزه کرده است بنابرایه ،نبایگ تردیگی به خدود راه داد کده
اس م بهعنوان دینی فرهنگساز د رانونگذار ،نقش دیدژهای بدرای عنصدرهای
فرهنگی د حقوری در تمایزهای جنسی رالل است (بسکان )87 :1382 ،اسد م
هو بهعنوان رانون د هو بهعنوان رد

زنگیی ،تفادتهای جنسی را ازنظر ددر

نگه نگاشکه د ایه ندکۀ بسیار مهمی است که در ون ،شداف بیه راهبرد اسد می
د راهبردهای فمینیسکی وشدار میشود ایه تفادتها که هو در ابعاد جسمی د
هو در ابعاد ردانی است ،یاه تأثیریذار رلمگاد میشونگ د از همیه ردسدت کده
اس م بر تفادتهای جنسی در برخی مورعیتها د نقشها تأکیگ میکنگ ایندده
شریعت اس م احدام مکفادتی برای زن د مرد درنظدر یرفکده اسدت ،براسداس
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همیه تمایزها د باتوجهبه مسئولیتهای دیژ ونهاست
برخی داللتهای جنسی د خانوادیی در نظامهای تربیکدی مدگرن د حکدی
نظام تربیکی کتور ما با ومدوزه هدای اسد می همودوانی نگارندگ انگیتدمنگان
مسلمان برای نمایانگن دیگیاه پیتر هد اس م ت

هدای درخدور د ردزافزدندی

انجام دادهانگ ایه عالمان کوشیگهانگ از یک سو برابری زن د مدرد در جایگداه
انسانی د ارزشی را تبییه کننگ د از سوی دیگر ،تفادتهای حقدوری زن د مدرد
را ضددامه کارومددگی د ارزشددمنگی هددر دد جددنس د عامددل پویددایی د
اسکحدام خانواده بگاننگ بادجود تمامی ت

ها اص حات رانونی انجامشدگه

بهمنظور هماهنگ کردن مواد حقدوری بدا شدرع مقدگس اسد م بده نکیجدههای
انکظارداشکه ،یعنی اسکحدام خدان واده د تقویدت زندانگی د مردانگدی بدهمعنای
ع رهمنگی زنان د مردان به ایفای نقشهای دیدژ جنسدیکی نینجامیدگه اسدت

یرچه ایه ناکامی به عوامل یونایونی بازمییردد ،نقش تعلیودتربیدت در بدیه
همۀ عوامل پررنگتر است
محکوا د تصادیر مکون درسی بهتنهایی در ردابط زن د مدرد تدأثیر نگارندگ،
بلده چیزی بیش از محکوا د تصویر مگنظر است تمام عناصر نظدام تربیکدی ،از
برنامۀ درسی رسمی د پنهان تا رد هدای تربیدت ،فضدای وموزشدی ،رابحدۀ
خانواده د مگرسه ،شیوههای مگیریت ،رد هدای سدازماندهدی ،موضدوعات
خانواده د جنسیت نقش دارنگ درحالیکه سداخکارهدای حقدوری بدر یوندهای
خاص از رابحۀ خانوادیی د میانجنسدی اصدرار مدیدرزندگ ،بهدضدود دیدگه
میشود که نظامهای تربیکی ،به دیژه نظام تربیت رسمی ،نسبت بده ایده ردابدط
خاص ،بیاعکنا یدا دارای موضدعی منفدیاندگ (زیبداییندژاد )12 :1391،ایدر
تمایزهای زن د مرد در صفتهای تدوینی ،مورعیتها ،نقشها د حقوق را بادر
کنیو ،ضردرت تناسب میدان نظدام تربیدت د خدانواده د ندوع جدنس نیازمندگ
اسکگالی چنگانی نیست ایه ضردرت در طوی تاریخ از بگیهیات بدوده؛ امدا در
سگ اخیر ،در نظام وموزشی مگرن نادیگه یرفکه شگه اسدت نادیدگهیرفکه ایده
ضردرت ،پیامگهای اسفباری را در پی داشکه است د یردهی از دانتدمنگان بده
ون اعکراف کردهانگ:
برای ادلیه بار در تاریخ بتر است که ما دخکران د پسران را ماننگ هو تربیدت
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انگیزشی د ابزارهای ارزشیابی در شدلییدری صدحیح ردیددرد معحدوف بده

میکنیو به ونان می ربوالنیو که یدسان د دارای تواناییهای مسادیانگ همیه
دخکران د پسران زمانی که باهو ازددا میکننگ ،تازه مکوجده مدیشدونگ کده
ازهرجهت باهو مکفادتانگ بنابرایه ،تعجبی ندگارد کده ازددا هدا منجدر بده
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ناکامی د بحران شود هر ذهنیکی که بدر یدسدانبودن جنسهدا اصدرار کندگ،
خحرناو است چگونه میتوان از مردان د زنانی کده سداخکار مغدزی کدام ً
مکفادتی دارنگ خواسکههای یدسانی داشت (پیز د باربارا)340 :1383 ،
دیدگاههای تربیتی دربارۀ اقتضائات آموزههای دینی در تعلیموتربیت

یک دیگیاه ،دیگیاه کسانی است برای کتف مبانی د اسکنباط اصوی د اسکورا
رد های تربیکی ،هیچ تدیهای بدر دیده د ومدوزههدای ون نگارندگ د سداخکار
خانواده د نقشهای مربوط به جنس را تاریوی د مکحوی میداننگ ازایهرد ،در
عصر کنونی که شعار مسادات بلنگ است ،به تتابه ،بیتکر دامه میزنندگ تدا بده
تفادت بنابرایه ،در نظر ونان وموزههای دینی دربار تفادتهدای میانجنسدی
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جایگدداه درخورتددوجهی در تعلیو دتربیددت نددگارد دیددگیاه دیگددر مربددوط بدده
ه
زمانمنگدانسدکه
تجگدیرایانی است که با تفسیر مدگرن از ومدوزههدای دیندی د
نقش های زن دمرد از مکون دینی ررالکی هماهنگ بدا محالدب مدگرن بدهارمغان
میودرنگ (علویتبار )56 :1378 ،بنابرایه ،به ه
تبع هماهندگکردن ومدوزههدای
دینی با ومدوزههدای مدگرن ،تتدابهیرایدی در ایده دیدگیاه ردوت مدیییدرد
دیددگیاه دیگددر دیددگیاه افددرادی اسددت کدده هرچنددگ بددر رد

اجکهددادی در

اسکنباط مکون دینی تأکیگ می کننگ ،نظدام تربیکدی موجدود در کتدور مدا را بدا
وموزههای دینی ناهماهنگ نمیدانگ یا معکقگنگ مکون دینی اشارههایی یدذرا بده
بحم جنس دارد بهعبارتی تمایزهای جنسی مگنظر اس م بهانگازهای پراهمیت
نیست که ناهماهنگی نظام تربیت با ون ،انحراف از جهتییری اس می باشدگ د
نهاد خانواده برای انکقای ارز ها د تربیت جنسی کفایت میکنگ (زیبداییندژاد،

 )23 :1391بهنظر میرسگ ایه یرده داللدتهدای جنسدیکی نظدام موجدود را
بهدرت بررسی ندردهانگ د به شداف بزرگ بیه ونچه وموزههای دینی در ردابط
فردی د خانوادیی د اجکماعی ترسیو میکنگ د ونچه جامعدۀ مدا بهسدویش در
حرکت است ،پی نبردهانگ ایه پژدهش بر ایه محلب تأکیگ میکنگ که با کداد
دیگیاه اس می دربار تفادت های تدوینی د کدارکردی د حقدوری دد جدنس،
میتوان ارکضالات ون را بر حوز تعلیودتربیت یافت د بهصدورت عملدی از ون

سیمای آفریدهها و زوجبودن آنها در قرآن

ٍ

ِ
ني
خگادنگ مکعای در ویۀ  49سور مبارکۀ ذاریات میفرمایگَ  :و ِ ْ
نن کُن ِّ َش ْ
ون بزریان اهلحدمت ،مدذکر د موندمبودن را از
َخلَ ْق َنا َک ْو َج ْي ِن ل ََعلَّکُ ْم َت َذک َُّر َ
شئون ماد شی می داننگ ،نه از شئون صورت ون؛ یعنی مدذکر د مؤندمبودن در
بوش صورت د فعلیت ،بیاثر است نتانۀ اینده مرد د زنبودن مربوط به مداده
است د نه صورت ،ایه است که ایه دد صنف اخکصاص بده انسدان ندگارد د در
حیوان د ییاهان هو هست (جوادی وملی )202 :1389 ،به هریک از نر د ماد
حیوانات درصورتیکه جفت هو شگه باشنگ ،زد یفکه میشود همچنانکده بده
هریک از دد رریه ،ماننگ چدمه د دمپایی که به هر لنگۀ ون یفکه میشدود ایده
زد ون دیگرى است د نیز به هر چیزى که شبیه د نزدیک به دیگرى یدا ضدگ
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اسکفاده کرد

دیگرى است ،زد یفکه میشدود (راغدب )176 :1412 ،خگادندگ مکعدای در
ررون کلمۀ زد را برای هرونچده وفریدگه ،بدهکار بدرده اسدت (ذاریدات)49 ،
همانطورکه دربار هرونچه در زمدیه ردیاندگه عبدارت «زد کدریو» د «زد
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ِ
نن کُن ِّ
بهیج» را ودرده است (حج5 ،؛ شعرا7 ،؛ لقمان10 ،؛ ق)7 ،؛ مانندگ َ و ِ ْ
ٍ
َش ْي َخلَ ْق َنا َک ْو َج ْي ِن
دردارددع ،نددر د مددادهبودن ازونجهددت کدده بدده مدداد تتدددیلدهنگ
وفریگهها برمییدردد ،در مراتدب پداییهتر از انسدان ،یعندی حیدوان د ییداه د
جماد هو دجود دارد در بُعگ فیزیولوژیک ،انسانها همانندگ سدایر موجدودات
دد جنس مکفادت دارندگ ایده تفدادت در خد ی کدودکی رشدگ میکندگ د در
زمان بلوز به اد خود میرسگ که درنهایت ،زن د مدرد دد کدنش مکفدادت بدا
نکیجۀ جنسی کام ً مکفادت می یابنگ در ررون کریو دربار حیوانات د بده بیدان
بهکر ،چهارپایان در ویات  143د  144سور مبارکۀ انعام دربار نر د مدادهبودن
ونها داژههدای «ذکدر» د «انثدی» را بده کار بدرده اسدت دربدار انسدان نیدز،
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بهطورخاص ،ازجمله در ویۀ  39سدور ریامدت د ویدۀ  45سدور نجدو بدرای
نتاندادن جنس مرد د زن ،بهغیراز کلمۀ زد  ،داژههدای «ذکدر» د «انثدی» را
بهکار برده است
خلقت زن و مرد

همانیونه که بیان شگ ،معرفی د شناسدانگن انسدان در ردرون بدا بحدم خلقدت
وغدداز مددی شددود بددرای شددناخت جایگدداه زن د مددرد بددهعنوان دد انسددان از
بحم خلقت وندد در ررون وغاز مدی کنیو؛ چراکده بدادر داریدو زن د مدرد دد
نددوع نیسددکنگ؛ بلددده هددر دد انسددانانددگ؛ امددا در دد جددنس یونددایون در
سددایۀ ایدده بررسددی مددیتددوان اشددکراوهای زن د مددرد د نیددز دیژیددیهددای
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خدداص هریددک از ونددان را کدده بدده بیددان دیگددر ،تفددادتهددای زن د مددرد
رلمگاد میشونگ ،تبییه کرد

منشأ مادی

براساس وموزههای دینی که صریحتریه ونها ویات ررون است ،منتأ مدادی د
ماهیت جسو زن د مرد یدی است ازجملۀ ایه ویدهها ،ویدات  71د  76سدور
ص 61 ،سور اسرا 12 ،سور مؤمنون د ویۀ  7سور سجگه است کده در ادامده
اِنْس ِ
ِ
به دد نمونه اشاره میشود :ال َِّذي َأ ْحس َن کُ َّ َشي ٍ َخلَ َق ُُ َو ب َ َ
نان
ندأ َخلْن َ ْ َ
َ
َ
ْ
ِِن ِط ٍ
نين؛ همان بخگایی] که همه چیز را بهنیدویی وفریگ د خلقت انسان را از
ْ
ایه ویه میفرمایگ:
اِنْس ِ
ننان ِِننن ِط ٍ
ِ
مددراد از انسددان در جملددۀ َ و ب َ َ
ننين فردفددرد
ْ
نندأ َخلْنن َ ْ َ
َ
ودمیان نیسدت تدا بگدویی خلقدت فردفدرد از یهدل نبدوده؛ بلدده مدراد ندوع
ه
پیگایش ایده ندوع ،یهدل بدوده کده همدۀ
ودمی است میخواهگ بفرمایگ ،مبگم
افراد منکهی بده دى میشدونگ د خ صده تمدامی افدراد ایده ندوع از فدردى
پگیگ ومگهانگ که اد از یهل خلب شگه چون فرزنگانش از راه تناسل د تولدگ از
پگر د مادر پگیگ ومگهانگ د مدراد از ون فدردى کده از یهدل خلدب شدگه ودم د
حوا است (پورسیف)298 :1368 ،

اِنْس َ ِ
اللَ ٍ ِِنن ِط ٍ
ِ
نين؛ د هماندا مدا ودمیدان را از
نن ُسن َ
ْ
ان ِ ْ
َ و لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
خ صهاى از یهل وفریگیو (مؤمنون)12 ،
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یلی وغاز کرد (سجگه )7 ،ع مهطباطبایی در جلگ شانزدهو تفسیر المیزان ذیل

نفس واحد

معادی کلمۀ نفس در فارسی «خود» است د همچون ایه معادی ،تدا زمدانی کده
کلمۀ دیگری به ون افزدده نتود ،معنای متوصی افاده نمدیکندگ در لغتنامدۀ
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معیه «نفس» حاکی از شوص ودمی با مجموعۀ بگن د ردحی اسدت کده بده اد
تعلب یرفکه است درنهایت ،کلمۀ نفس معنای دیگری را نیز افاده مدیکندگ کده
میتوان از ون به «حقیقدت دجدود» انسدان تعبیدر کدرد (بدارری)18 :1386 ،
ع مهطباطبایی در توضیح ویۀ1سور نسا نفس را حقیقکی میدانگ کده انسدان
به داسحۀ ون انسان است د ایه حقیقت ،مجمدوع ردد د جسدو در دنیدا د ردد
بهتنهایی در زنگیی برزخ است
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ند ٍَ َو َخلَن َ ِِ ْن َهنا
نن نَ ْفن َواح َ
اس اتَّ ُقوا َربَّکُ ُم الَّذي َخلَ َقکُ ْم ِ ْ
يَا أيُّ َها النَّ ُ
ِ
کوجها و ب َّث ِِنهما ِرجا ًال کَ ِْير ًا و ِنسا و اتَّ ُقوا ه ِ
ام
اّلل الَّذي تَ َسا َ ل َ
َ َ ً َ
ُون ِبُ َو ْاْلَ ْر َح َ
َْ َ َ َ َ ُْ َ َ
ََ
ِ
ان َعل َْيکُ ْم َر ِقيل ًا؛ اى مردم ،بکرسیگ از پردردیار خود ،ون خگایی کده
اّلل کَ َ
إ َّن ه َ َ
همۀ شما را از یک ته بیافریگ د هو از ون ،جفدت اد را خلدب کدرد د از ون دد
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ته ،خلقی بسدیار در اطدراف عدالو از مدرد د زن برانگیودت د بکرسدیگ از ون
خگایی که به نام اد از یدگیگر درخواست می کنیگ بخدگا را درنظدر وریدگ] د
دربار ارحام کوتاهی مدنیگ که همانا خگا مرارب اعمای شماست (نسا )1 ،

ع مهطباطباییدر تفسیر المیزان ذیل ایه ویه میفرمایگ:
ایدده ویدده مددیخواهددگ مددردم را بدده تقددوا د پرداداشددکه از پردردیددار
خددویش دعددوت کنددگ مردمددی کدده در اصددل انسددانیت د در حقیقددت
بتددریت بدداهو مکحگنددگ د در ایدده حقیقددت بددیه زنتددان د مردشددان،
صغیرشان د کبیرشان ،عاجزشان د نیردمنگشان فرری نیست ،تا مدردم دربدار
خویش به ایه بی تفادتی پی ببرنگ تا دیگر مرد به زن د کبیدر بده صدغیر ظلدو
ندنگ د با ظلو خود مجکمعی را کده خگادندگ وندان را بده داشدکه ون اجکمداع
هگایت نموده ،ولوده نسازنگ اجکماعی کده بدهمنظور تکمدیو سعادتتدان د بدا

احدام د روانیه نجات بوش تتدیل شگه ،مجکمعی که خگاى عزدجل وندان را
به تأسیس ون ملهو نمود تا راه زنگییشان را هموار د وسدان کندگ همچندیه،
هسکی د بقاى فردفرد د مجموعتان را حفظ فرمایگ

مراد از نفس واحده و زوج آن

از ظاهر د سیاق ویه برمیویگ کده مدراد از «نفدس داحدگه» ودم د مدراد از

ادراوها موصوص نفس دانسکه میشود بنابرایه ،ایه ویه میخواهگ بیان کندگ کده
افراد انسان ازحیم حقیقت د جنس ،یک دارعیتانگ د با همۀ کثرتی که دارنگ ،همده
ال َک ِْير ًا َو ِن َسا ً 
از یک ریته منتعب شگهانگَ  :و َب َّث ِِ ْن ُه َما ِر َجا ً
در ککاب مقگس یهودیان د مسیحیان بیان شگه که حوا از ودم د بهطورخاص
از دنگ چپش وفریگه شگه است در مکون دینی اس م با درنظریرفکه مجموعدۀ
ویات د ردایات ایه انگیته تأییگ نمی شود همچنیه ،انگیتدۀ وفدرینش حدوا از
ودم د حکی از دنگ چپ اد ،هریز مسکلزم ون نیست که ودم را موجودی اصیل د
حوا را موجودی طفیلی بگانیو د چهبسا با مصالح دیگری کده در ایده اخدک ف
تدددوینی نهفکدده اسددت مددرتبط باشددگ بنددابرایه ،حکددی بددهفرض اینددده دیدده

اخالق *استنتاج پیامدهای تربیتی حاصل از تفاوتهای جنسی از آموزههای اسالم

«زدجها» حواست که پگر د مادر نسدل انسدان هسدکنگ از ظداهر ردرون کدریو
برمیویگ ،همۀ افراد نوع انسان به ایه دد ته منکهی میشدونگ :خلقکنم ِِنن نفن ٍ
َََ ُ ْ ْ َْ
َو ِاح َد ٍَ ثُ َّم َج َع َ ِِنْ َها َک ْو َج َها در معرفتالنفس حقیقت انسان مادرای بگن اد د همۀ

چنیه انگیتهای را تأییگ کدرده باشدگ ،نمدی تدوان نکیجده یرفدت کده دیده بده
ایه دسیله اعکقاد به برتری جنس نر بر جنس ماده را تثبیت کرده است (بسکان،
95 :1388د)96
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اصل ثابت خلقت از نسل اول تا کنون

نث ِِ ْن ُه َمننا ِر َجناالً کَ ِْينر ًا َو ِن َسنا ً  برمددیویدگ کده نسددل
از ویدۀ شدریفۀ َ و َب َّ
موجددود از انسددان ،تنهددا ،بدده ودم د همسددر

منکهددی مددیشددود د جددز ایدده

دد نفر ،هیچکس دیگرى ،نه حدورى بهتدکی د نده فدردى از افدراد جده د نده
غیر وندد ،در انکتدار ایده نسدل دخالدت نگاشدکه اسدت د یرنده مدیفرمدود:
«د بم منهما د مه غیرهما» برایهاساس ،مفاد ویۀ بیانشگه چنیه است:
 1باتوجهبه کلمۀ «ناس» همۀ انسانها ،خدواه زن یدا مدرد ،از یدک ذات د
ه
وفرینش همۀ افراد یک چیز است؛
یوهر خلب شگهانگ د مبگم رابلی
 2نوسکیه زن که همسر نوسکیه مرد است ،از همان ذات د یدوهر عیندی
وفریگه شگه ،نه از یوهر دیگری د زن فرع بر مرد د زایدگ بدر اد د طفیلدی دی
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نیسددت خگادنددگ نوسددکیه زن را از همددان ذات د اصددلی وفریددگ کدده دیگددر
مردها د زنها را از ون وفریگه است (جوادی وملی)42 :1389 ،
ویات دیگری از ررون که ازنظر خلقت زن د مرد با ویۀ بیانشدگه همودوانی
دارنگ د محالب یادشگه را میتوان از ونها نیز بهدست ودرد ،از ایه ررار است:
ُ ه َو ال َِّذي َخلَ َقکُ ْم ِِ ْن نَ ْف ٍ َو ِاح َد ٍَ َو َج َع َ ِِ ْن َهنا َک ْو َج َهنا ِليَ ْسنکُ َن ِإل َْي َهنا َفل ََّمنا
ال َخ ِفيف ًا َفمرت ِب ُِ َفلَما َأثْ َقلَنت دعنوا هاّلل ربهمنا ل ِ
َنئ ْن آتَ ْيتَنَنا
تَغَََّ ا َها َح َمل َْت َح ْم ً
َ َّ ْ
َّ
ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ين؛ ادست که شما را از یک ته وفریگ د همسر اد
َصالح ًا لَنَکُونَ َّن ِ َن الََّ اک ِر َ
را از اد وفریددگ تددا بددگد ورام ییددرد د چددون دى را فراپوشددانگ ،بددارى
سبک یرفت د با ون مگتی سر کرد د چون سنگیه شگ ،خگا ،پردردیارشدان،
را بووانگنگ« :ایر فرزنگ شایسکهاى بده مدا دهدی سپاسدگزار خدواهیو بدود »
(اعراف)189 ،

حقیقت انسان در تفد ر الحادی فقط همیه بگن است که به دد شدل سداخکه
شگه است؛ اما هر دد شدل مسادیانگ درحالیکه در مدکب الهی ،تمام حقیقدت
انسان ردد ادست ررون کریو هنگام طرد موضوع زن د مرد مییویگ ،ایده دد
را از جنبۀ نر د ماده بودن نتناسیگ؛ بلده از جنبدۀ انسدانیت بتناسدیگ حقیقدت
انسان را ردد اد تتدیل می دهگ ،نه بگن اد انسانیت انسدان را جدان اد تدأمیه
میکنگ ،نه جسو اد (جوادی وملی )70 :1389 ،در انسانشناسدی میدان ردد د

َ خلَ َقکُ ْم ِِ ْن نَ ْف ٍ َو ِاح َد ٍَ ثُ َّم َج َع َ ِِنْ َها َک ْو َج َها َو َأنْ َز َل لَکُ ْم ِِ َن ْاْلَنْ َع ِ
نام ثَ َم ِانيَن َ
ون ُأِه ِاتکم خلْق ًا ِِن بع ِد خلْ ٍ ِفي ظلُم ٍ
ات ثَن َ ٍ ِ
َأ ْک َو ٍ
نم
ْ َْ َ
اج يَ ْخلُ ُقکُ ْم ِفي بُ ُط ِ َّ َ ُ ْ َ
الٍ ذلکُ ُ
ُ َ

ون؛ شدمددا را از یددک نفدس
ْک الَ ِإل َُ ِإالَّ ُه َو َف َأنَّى تُ ْص َر ُف َ
اّلل َربُّکُ ْم ل َُُ ال ُْمل ُ
هَ ُ
داحگ د یدسان وفریگ د ونگاه همسر ون انسان را هو از جدنس خدود اد ردرار
داد د براى شدمدا از چدارپدایدان هدتدت جدفددت نددازی کددرد شدمددا د
چدارپدایان را در شدو مادران ،نسلانگرندسددل مددیوفدریدنددگ ون هدو در

ظلمتهاى سهیانه ایه خگاست ،پردردیار شما که ُملک از ون ادست جز اد
هیچ معبودى نیست؛ پس به کجا منحرف میشویگ (زمر)6 ،

بنابرایه ،می توان یفت ویات مربوط به اصل وفرینش ،مبگم خلقت نوسدکیه
مرد د زن د نیز همۀ مدردان د زندان را کده نسدل ونهدا بده ادلدیه مدرد د زن
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نفس تفادتی دجود نگارد نفس پرتوی از ردد است کده در تده جندیه معیّندی
طلوع کرده د نمایانگر «خود» یا حقیقت دجود فردی معیّه است

بازمییردد ،یدسان می دانگ با درت در ایه معنا محلب درخوربیان ایه است که
زن د مرد در ه
اصل خلقت یدسان د مسادیانگ ایه یدسانی در نوسدکیه زن د
مرد وفریگهشگه با ریگ «خلب منها» د در همۀ زنان د مردانی که بعگ از ونان پا به
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عرصۀ دجود یذاشکهانگ د در زمیه پراکنگه شگهانگ ،با ریگ «بدم منهمدا» تأییدگ
میشود؛ چرا که همه از افرادی نتأت میییرنگ که در اصل خلقت برابرنگ بنابر
ونچه در ویههای خلقت بیان شگه است ،میتوان نکیجه یرفت که خاسکگاه مادی
د ماهیت جسو زن د مرد د همچنیه ،ردد ونها یدی است
کاربرد مشترک واژههای «زوج» و «ازواج» برای هر دو جنس
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ِ
الز ْو َج ْي ِن النذَّ کَ َر َو
تعالی در ویۀ  39سور ریامت میفرمایگَ :ف َج َع َ ِ ْن ُُ َّ
خگادنگ ه
ْاْلُ ْن َْى ؛ پس خگا از ون زد ررار داد ،یدی را نر د یدی را ماده همچندیه ،در
ویۀ  45سور نجو میفرمایگ :و َأنَُّ خل الزوجي ِن الذَّ کر و اْلُنْى * ِِن نطف ٍ
ْ ُْ َ
ََ َ ْ َْ
َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ
ِإ َذا ُت ْم َنى د نیز فرمود « :به ودم یفکیو که تو د همسرت در بهتت منزی کنیدگ »
کلمده زد د در حالدت جمدع ازدا
در ررون برای زن د مرد بهطور یدسدان،
م
به کار برده شگه است تعبیر از زن با کلمۀ زدجه فصیح نیسدت؛ زیدرا عیدب ون
تفادتوفرینی بیه زد د زدجه است راغب در مفردات ،زدجه را لغدت ردیئده
دانسکه د به همیه جهت ،در هیچ رسمت از ررون از زن به زدجه د از زنان دنیدا
د وخرت به زدجات یاد نتگه؛ بلدده فقدط بده زد د ازدا یداد شدگه اسدت
(جوادی وملی)46 :1389 ،
اینده خگادنگ فرمودَ  :أ ْن َخلَ َ لَکُ ْم ِِ ْن َأنْ ُف ِسکُ ْم َأ ْک َواجن ًا ِلتَ ْسنکُنُوا ِإل َْي َهنا
معنایش ایه است که براى شما یا براى اینده بده شدما نفدع برسدانگ ،از جدنس
خودتان زد وفریگ ورى ،هریک از مرد د زن بهلحا جسمی ،بهتنهایی ردادر
به تولیگ نسل نیسدکنگ؛ بلدده تولیدگمثل از مجمدوع دجدود زن د مدرد حاصدل
میشود پس هریک از وندد بهخودیخود نارص د محکا به دیگری اسدت د

از مجموع وندد ،داحگى تام د تمام درست مدیشدود بدهدلیل همدیه نقدص د
احکیا است که هریک بهسوى دیگرى حرکت میکنگ د چون به ون رسیگ ،ورام
میشود؛ زیرا هر نارصی متکا ق به کمای است د هدر محکداجی مایدل بده زدای
حاجت د فقر خویش (طباطبایی)162 :4 ،
ٍ ِ ٍ
ون اشاره به ایه محلب دارد که درکدی ردومی
َّنر َ
عبارت َِ ل َيات ل َق ْوم َيتَ َفک ُ
دربار اصوی تدوینی خویش بینگیتنگ ،درخواهنگ یافت که ون اصدوی ،مدرد د
اجکماع شهرى را پگیگ میودرد با تتدیل اجکمداع ،ندوع بتدر ددام مییابدگ د
زنگیی دنیایی د وخرتی انسان به کمای میرسگ وندرت مکوجه میشونگ که چه
تعالی چده تدگابیرى دربدار ایده ندوع از
ویات عجیبی در ونهاسدت د خدگاى ه
موجودات بهکار برده است
َ و ِِ ْن آيَ ِات ُِ َأ ْن َخلَ َ لَکُ ْم ِِ ْن َأ ْن ُف ِسکُ ْم َأ ْک َواج ًا ِلتَ ْسکُنُوا ِإل َْي َهنا َو َج َعن َ بَ ْيننَکُ ْم
ٍ
ِ ِ
ون؛ د یددی از ویدات اد ایده
ک َِليَات ِل َق ْو ٍم يَتَ َفک َُّر َ
َِ َو َّد ًَ َو َر ْح َم ً ِإ َّن في ذل َ
است که براى شما از جنس خودتان همسرانی خلب کرد تا بهسوى ونان میدل
کنیگ د ورامش ییریگ د بیه شما مودت د رحمت ررار داد د در ون ،نتانههایی
براى مردمی است که تفدر میکننگ (ردم)21 ،

محالبی که از ایه ویههای کریمه اسکنباط میشود ،افزدن بر ونچده از ویدات
ربلی وشدار شگ ،بگیه شرد است:
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زن را به تتدیل خانواده د به مودت د رحمت دامیدارد مودت د رحمدت نیدز

 1تمام زنها ازلحا یوهر ه سکی ،همکای مردان هسکنگ د خلقت هیچ زنی
جگای از خلقت مرد نیست د در ایه همکایی ،نوسکیه انسان د انسانهای بعگی
فرری نگارنگ؛ چراکه خحاب ویه جمع است؛
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 2همۀ زنها ازلحا حقیقت از سنخ مردانانگ؛ ماننگ ونچده دربدار رسدوی
اکرم بیان شگه است :لَ َق ْد َجا َ کُ ْم َر ُسول ِِ ْن َأنْ ُف ِسکُ ْم َع ِزيز َعلَ ْي ُِ َِنا َع ِننتُّ ْم
ِِ
ين َر ُ وف َر ِحيم( توبه )128 ،دجود نورانی پیدامبر بدا
َح ِريص َعلَ ْيکُ ْم ِبال ُْم ْؤِن َ
دیگران تفادت فرادانی دارد؛ دلی ایه تفادتها سبب نمیشود دجودشدان ندوع
جگایی از نوع مکعارف انسان باشگ؛
 3منتأ یرایش مرد به زن د ورمیگن دی کنار انس به زن ،مودت د رحمکی
است که خگادنگ بیه ون ها ررار داده است ایه مودت د رحمت خگایی ،یرایش
غریزی موجود در نر د ماد حیوانات نیست؛ زیرا ررون کریو یدرایش شدهوی
حیوانات را ویۀ الهی ننامیگه د بر ون اصراری نورزیدگه اسدت (جدوادی وملدی،
 47 :1389تا )48
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
288

بنددابرایه ،انسددان در انگیتددۀ اس د می شددریفتددریه مولددوق خگادنددگ د
دارای جسو د ردد است که در دد جنس وفریگه شگه ایرچه ظاهر جسو ونها
باهو مکفدادت اسدت ،خاسدکگاه د ماهیدت مدادی جسدو وندان یددی اسدت د
مهو تر اینده هردد از نفس داحگ د حقیقت دجودی یدسانی برخوردارنگ
ارزشگذاری تفاوتها در اسالم

کسی که با دیگ ظاهری د سححی بده سدراز اسد م مدیردد ،تصدور مدیکندگ
موضع ییری اس م دربار زن د مرد درست نیست چندیه فدردی بدرای اثبدات
ادعایش ،اغلب ،به سراز احدامی ماننگ ارث د دیه د ط ق مدیردد؛ حایوندده
مقددام د ارز

زن د مددرد را بایددگ در انسددانشناسددی جسددتدجو کددرد

تمایزهای جنسی را میتوان به دد دسکه تقسیو کرد :تمایزهای منحبب با دیگیاه

اس م د تمایزهای غیرمنحبب با دیگیاه اسد م تمایزهدای منحبدب بدا دیدگیاه
اس م ،ون دسکه از تفادت های اجکماعی د حقوری اسدت کده اسد م در فلسدفۀ
اجکمدداعی خددود بددا ونهددا موددالفکی ندددرده ی دا چهبسددا درجهددت تثبیددت د
نهادینددهکردن ونهددا کوشددش کددرده اسددت بددهطور مثددای ،دادن مسددئولیت
ارکصادی خانواده به شوهر یا برداشدکه حددو جهداد از زندان کده معمدوالً بده
تمایز پایگاه اجکماعی زن د شوهر میانجامگ ،نتان میدهگ که اس م با ایه نوع
اس م منع نتگه است تفادتهای غیرمنحبب با دیگیاه اس م به ندابرابریهدایی
اشاره میکنگ که اس م در نظام ارزشی خود ،ونها را بدهدلیل دربرداشدکه سدکو
وشدار یا پنهان نمیپذیرد (بسکان78 :1385 ،د)81
نمونهای از ایه هرسوتمایزها کده اسد م بهشدگت بدا ونهدا مبدارزه کدرده،
تفادت در ارز یذاری میان فرزنگ پسر د دخکر د تفادتراللشگن میدان وندد
در برخددورداری از حددب مالدیددت اسددت ایرچدده جددنس مددذکر د مؤنددم در
دیژییهای جسمی د ردحی تفادتهایی باهو دارندگ ،ایده تفدادتهدا از نظدر
اس م ،بههیچدجه م و ارز یذاری نیسدت بندابرایه ،ردرون کدریو هریونده
رضادتی را که منجر به ارز یذاری د برتدریجدویی بدیه دد جدنس مدذکر د
مؤنم باشگ ،رد میکنگ بهطورکلی می توان یفت اس م بدا تصدریح بده برابدری
انسانی د ارزشی زن د مرد ،مجموعهای از تفدادتهدای جنسدیکی را کده فاردگ
هریونه بار ارزشی هسکنگ ،پذیرفکه اسدت البکده ایده پدذیر
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تفادت ،موالفکی نگارد؛ هرچنگ دست یابی زن بده منزلدت بداالی اجکمداعی در

بده نموندههایی

اخکصاص دارد کده حفدظ مصدالح خدانوادیی د اجکمداعی را دربرمدیییدرد
اس م رعایت ایه تفادت ها را الزمۀ حیدات اجکمداعی د خدانوادیی مدیداندگ
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د بر ون تأکیگ میکنگ درمقابل ،تفادتهایی را نمدیپدذیرد کده ازنظدر ارزشدی
دربردارنگ تحقیر هریک از دد جنس د سکو بر ونان باشگ
استنتاج اصول و روشهای تعلیموتربیت مبتنیبر تفاوتهای جنسی

ازونجاکه تعلیودتربیت بهدنبای ایجداد دیریونیهدای محلدوب در عرصدههدای
یونایون است ،اصوی د رواعگ کلی برای هگایت دیریونیها ضردری است در
ایه پژدهش اصوی مگنظر باتوجهبه ویهها د وموزههایی که در فصل پیش بیان د
بحم شگ ،تبییه د رد های مکناسب با ون معرفی میشود
یکسانی زن و مرد ازنظر خاستگاه مادی و نفس
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اصل برتریجویینکردن

در فصل ددم متوص شگ که در انگیتۀ سنکی غرب د شرق بادرهدایی دجدود
داشکه است؛ ماننگ شریف تردانسکه جنس مرد ،ایجاد زن از رسمکی از بگن مرد د
نارصشگن خلقت مرد ،طفیلیبودن زن برای مرد ،خلقت زن از مادهای پستتر
از ماد سازنگ مرد ،اعکقاد به وفرینش حوا برای ودم د مقصر اصدلیبودن حدوا
در رانگهشگن ون ها از بهتت بوتی از انکقادهای فمینیسکی به دیه معحوف بده
بادرهای منکسب به دیه است که بهطورصریح یا ضمنی ،انگیتۀ برتری جدنس
نر بر ماده را القا می کننگ د خلقت زن د مرد د یناه نوسکیه در بادرهای یهودی
د مسیحی از مهوتریه ونهاست
میتوان یفت دیگیاه ف مینیسکی داکنتی به ایده بادرهدای تحقیرومیدز بدوده
است برخ ف نظریههای غلحی که تابهامردز دربار ماهیت زن د مرد بیان شگه

است د نیز برخ ف تفسیرهای فمینیسکی از مکون مقگس ،تگبّر در ویات الهدی د

احادیم معصومان تردیگی باری نمییذارد که زن د مرد ازنظدر ماهیدت د
نفس یدسانانگ د موجودیکی مسکقل دارنگ بسکان با جمدعبندگی بررسدیهدای
فقهی انجامشگه دراحادیم یونایون ،مییویگ که دیه در هیچ وموزهای اعکقداد
به برتری یک جنس بر جنس دیگر را بیان ندرده اسدت (بسدکان)90 :1388 ،
در فلسفۀ تربیت اس می نکیجۀ ناهمسانیها تا زمانی سرشار از تنوع د تحددیو
باشگ؛ اما ایر ایه فهو صدورت نبندگد بده عامدل درییدری د دشدمنی فدردی د
خانوادیی د جهانی تبگیل میشود (کی نی)233 :1389 ،
تفادتهای جنسی در برخی مورعیتها د نقشها میتواندگ زمیندهای بدرای
کارکردهای مکمایز د توانمنگیهای دیژه باشگ د نبایدگ بهاندهای بدرای تحقیدر
شوصیت یدی از دد جنس د برتریجویی جنس دیگر شمرده شود بندابرایه،
اصددلی کدده در ایدده زمیندده از ومددوزههددای دینددی بهدسددت میویددگ ،اصددل
برتریجوییندردن هریک از دد جنس است در تعلیودتربیت اس می با تدیده
بر ایه اصل ،بایگ مردساالری د زنساالری د هر نوع برتدریطلبدی جنسدی را
بهعنوان بادری غیردینی د مذموم معرفی کرد باتوجهبه ایه اصدل ،رد هدای
تعلیودتربیت در عیه رعایت تفادتهای تدوینی ،بایگ بهیوندهای باشدگ کده در
هیچیک از دد جنس ،حس برتریجویی نسبت به جنس مقابل پگیگ نیایگ
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صلح است که زنگیی با ه
فهو رابحۀ ابدک د مسدئولیت در برابدر خگادندگ همدراه

روش پرورش تقواجویی

در تربیت اس می مراد از تقوا معیارها د م وهایی است کده انسدان بده ونهدا
یردن مینهگ تا از برخورد با سنتهای الهی پیتگیری کنگ نمونۀ ردابط انسدان
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تربیت اس می با خگا ،طبیعت ،انسان د زندگیی د وخدرت کده فلسدفۀ تربیدت
اس می معلوم داشکه ،عرضه میکنگ بنابرایه ،رعایت تقوا مانع انحراف انسان از
عگی د احسان ،هنگام ارتباطش با دیگر انسدانها د جدنس مودالف میشدود
(کی نی )377 :1389 ،ایر هریک از زن د مرد بگاننگ کده بهسدبب اشدکراو در
خاسکگاه جسمتان د برخورداری از نفس داحگ از شوصیت انسانی د جایگداه
ارزشی یدسان برخوردارنگ  ،برتدری خدود را در ندوع جدنس ،ندژاد ،ردوم د
َ
اس
جستدجو نمی کننگ در ایه رد که بنای معرفکی ون بر وموز َ يا أيُّ َها ال َّن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ند
ِإنَّا َخ َل ْق َنا ُک ْم ِ ْن َذ َک ٍر َو ُأ ْن َْى َو َج َع ْل َنا ُک ْم ُش ُعوب ًا َو َق َلاِ َ ل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َأ ْک َر َِ ُک ْم ع ْن َ
هِ
اّلل َأتْ َقاکُ ْم( حجرات )13 ،است ،معیار برتری انسانها تقوا معرفدی میشدود
َ
ایه ویۀ شریفه در مقام رحعکردن ریتۀ تفاخر بر نسبهاست بدندابدرایده ،مراد
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از « َذکَر َد مُ أنثَی» محلب مرد د زن است همچنیه ،ویدۀ شدریفه در مدقددام نفدی
برتریجویی های طبقاتی ،ماننگ برتری سفیگپوسکان بر سیاهپوسکان ،عربدان بدر
غیرعربان ،ثردتمنگان بر فقیران ،موالیان بر بردیان د مردان بر زنان است
انسان فدحدرت ًا بدهدندبدای کدمدالی مییردد تا با داشکه ون از دیگران ممکاز
شددود د در میددان خویتددان خددود شدرافدددت د کدرامدکدددی خددداص یابددگ
ازوندجدایدیکده عموم مدردم به زنگیی مادى دنیا دیبسکهانگ ،بالحبع ایه امکیداز
د کرامت را در همان مزایاى زنگیی دنیا ،یعنی مای د جمای ،حسدب د نسدب د
ماننگ ون جستدجو میکننگ ونان همۀ ت

د توان خود را در بهدسدتودردن

ون امکیازهای دنیایی بهکار میییرنگ تا با ونهدا بدر دیگدران برتدری بجویندگ
درحدالیکده ایدهیدونه امکیازها مزیتهایی خالی از حقیقتانگ د ذرهاى شرف
د کرامت به انسان نمی دهگ؛ بلده اد را تا مرحلۀ شقادت د ه کت پیش میبرنگ

برایهاساس ،خگاىتعالی فرموده است :و تَزودوا َف ِنإ َّن َخينر َّ ِ
نو 
َ َ َّ ُ
ه
النزاد التَّ ْق َ
ْ َ
دردکدی یدگدانه مزیت تقوا باشگ ،نه ون امکیازهایی که انسانها براى خود مایدۀ
کرامت د شرف میداننگ ،رهر ًا یرامی تریه مردم نزد خگا باتقواتریه ایتان است
ِ
اّلل َع ِليم َخ ِلير بیانگر ایه ندکه اسدت
(طباطبایی )488 ، :1374 ،18 ،إ َّن ه َ َ
تعالی از بیه سایر امکیازها تقوا را عامدل کرامتیدافکه انسدانهدا
که ایر خگاى ه
بریزیگ ،به دلیل عدلو د احداطدۀ اد بدده مدصددالح بدنددگیان اسدت خگادندگ
انسانها مایۀ کرامت د شرف خود ررار میدهنگ
تقوا مسکلزم سه رکه است 1 :شناخت مورعیدت کندونی؛  2تدذکر مسدکمر
نسبت به ایه مورعیدت؛  3اصد د د تغییدر مورعیدت بندابرایه ،بایدگ شدرایط
دست یابی به تقوا ایجاد شود د بهعبارتی ،رد هدای ومدوز

د فعالیدتهدای

یادییری برای کسب شناخت د تذکر د اص د مورعیت ،براساس دیژیدیهدای
تعالی
جنسی طراحی شونگ (جیریاییشراهی )72 :1389 ،ایه برتری که خگاى ه
ون را براساس علو خود هگف زنگیی انسانها ررار داده ،هگفی است که بدرای
رسیگن به ون ،ردیاردیی د درییری میان دد جنس پیش نمیویدگ بدرخدد ف
ه
مدوهدوم بیانشگه کده بدراى رسیگن به ونهدا مدزاحدمددتهدا د
هدگفهداى
کتمدشها د خدوندریدزیها پیش میویگ
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می دانگ که تقوا مزیت حقیقی است ،نه ون امکیازهدای غیردارعدی د بداطلی کده

اصل احساس حقارتنکردن

بهطورکلی بینش غلط به تفادتهای جنسی د بیتوجهی بده برابدری انسدانی د
ارزشی زن د مرد ،سبب شدلییری طیف نادرسکی میشدود کده یدک سدر ون
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برتریجویی دردغیه د سر دیگر ون ،احساس حقارت دردغیه اسدت مسدلّم ًا
اس م در همهجا برای زن د مرد حقوق متابهی دضع ندرده؛ همدانطورکده در
همۀ زمینهها برای ون ها تدلیف د مجازات متابهی ررار ندگاده اسدت امدا ویدا
ارز

حقوری که برای زن ررار داده ،کمکدر از ارز

حقدوری اسدت کده بدرای

مردان دضع کرده محمئن ًا خیر هیچیک از ایه تفادتهدای حقدوری بدر جنبدۀ
تحقیرومیزی در زن د مرد داللت نمدیکندگ (محهدری )170 :1389 ،بندابرایه،
براساس ایه اصل ،تعلیودتربیت بایگ بهیونهای باشگ که دخکران د پسران امردز
که زنان د مردان فردا هسکنگ از تفادتهای جنسی خویش د الزامهدای مربدوط
به ون احساس حقارت ندننگ پدس رد هدای تعلیودتربیدت بایدگ بهصدورتی
باشنگ که هیچ یک از دد جنس ،خود را ازنظدر ماهیدت د انسدانبودن ،کمکدر از
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جنس موالف نگانگ
روش جلوگیری از نابرابریهای ستمآلود

در تتابهیرایی توجه به تفادتهای جنسی به کمکریه مقگار میرسگ؛ امدا سدکو
جنسی ریتهکه نمی شود د یاه به نوع دیگری از سکو تبدگیل مدیشدود البکده
جنبههای ارزشی ایه موضوع را نبایگ از یاد بُرد د از ایه منظر بایگ ددبداره بدر
تفدیک میان تفادتهای جنسی عادالنه د نابرابریهای جنسی سکوولود تأکیدگ
کرد (بسکان )12 :1382 ،در ایه رد

سدعی بدر ون اسدت کده بکدوان نسدبت

هریونه تمایزی را که بیه دد جنس تعریف میشود ،با وموزههای دینی سدنجیگ
د سکوولودهبودن یا نبودن ون را تعییه کرد بهنظر مدیرسدگ تمدامی نحلدههای
فمینیسکی در ایه محلب اتفاقنظر دارنگ که رابحدۀ موجدود میدان دد جدنس در

خانواده د اجکمداع کده در ضدمه ون زندان تحدت سدکو مدردان ردرار دارندگ،
رضایتبوش نیست ایه ردابط بایگ بهیونهای تغییر یابنگ که زنان بکواننگ بهطور
دلوواه زنگیی خود را کنکری کننگ د درنکیجه ،امدان د فرصدت بیتدکری بدرای
فعلیتبوتیگن به تمامی رابلیتهای انسانی خود بیابنگ اسد م بدهعنوان دیندی
الهی د عگالتمحور ،به لحا اهمیکی که برای ارتباط میدان دد جدنس ،چده در
سحح خانواده د چه در سدحح جامعده رالدل اسدت ،بیدنشهدا د رهنمودهدا د
تفادتهای جنسی در تعییه حب د تدلیف د ارتباط میان زن د مرد م وانگ که
هیچیونه بار ارزشی نگارنگ؛ اما حفظ مصدالح خدانوادیی د اجکمداعی در یدر هد
لحا کردن ونهاست
یکساننبودن توان جسمی زن و مرد
اصل هماهنگی مسئولیت و توان

مسئولیت از عناصری سرچتمه میییرد که احکرام یدی از ونهاسدت احکدرام،
یعنی توانایی دیگن د دروکردن انسدان ونچنانکده هسدت د شدناخکه دجدود
ممکدداز اد همچنددیه ،احکددرام توجهداشددکه بدده فراهوکددردن فرصددت بددرای
دیگران است تا رشگ کننگ د ببالنگ د سازدار با مصدالح دجودشدان بده کمدای د
شدوفایی برسنگ (کی نی )252 :1389 ،در ردایتهای مکعگد به توان کمکر زن
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رانونهددای خاصددی درایهبدداره دارد بنددابددر ایدده رد  ،فقددط ون دسددکه از

تصریح شگه است ،بگدن ونده به نوع د منتأ ایده ضدعف اشداره شدگه باشدگ
مبنای اصل هماهنگی مسئولیت د توان در وموزههای دینی با توصیفهایی کده
از ریحانهبودن ز ن د توان مدرد شدگه اسدت ،ارتبداط دارد د بیدانگر ون اسدت
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که بایگ در رابحۀ تربیکی بدا افدراد ،مورعیدت د تدوان ونهدا را درنظدر یرفدت
ایده اصددل بددهنوعی ترجمددان اصددل عددگی اسدت کدده ایجدداب مددیکنددگ ،بددیه
مورعیتهددا د داشددکههددا د مسددئولیتهددا موازندده صددورت ییددرد بهیفکددۀ
انگیتمنگان ،ایر عگالت را مبنا د شالود تمامی ارز های انسدانی ندگانیو،
بی تردیگ عگی مبنای ارزشی بسیار مهمدی اسدت کده در فحدرت ودمدی ریتده
دارد (بسکان)13 :1382 ،
خگادنگ در مقام ربوبیت برای تگبیر د تربیت انسانها یک راه اصدلی معدیّه
کرده است که درعیه داحگبودن ،باریدهراههای یونایونی در دی خود دارد کده
هریک دیژیی هایی هماهنگ با توان رهدرد داراسدت (بدارری)182 :1386 ،
اینده مرد بهطور مکوسط درشتانگامتر د دارای رشگ عض نی د نیدردی بدگنی
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بیتکر از زن است ،سدبب مدی شدود کده زن د مدرد در تدوان جسدمی بدهطور
درخورتوجهی مکفادت باشدنگ دادن مسدئولیت یدسدان بده ایده دد موجدود،
مصگاق بارز تبعیض د سکو جنسی است ایه ادعا که دیریونیهدای اجکمداعی
سددبب دیریددونی در تمددام کارکردهددای زن د مددرد مددیشددود ،از نظددر اس د م
کام ً مرددد است
روش تکلیف به قدر توان

بهطورکلی توان انسانها در عرصههای یونایون ،مکفادت اسدت درنظریدرفکه
ایه تفادتهدا در تعلیو دتربیدت ضدردری اسدت توجده بده ایده تمایزهدا در
رب العدالمیه اسدت کده
تعلیودتربیت اس می الگدوبرداری از یفکدار د رفکدار ّ

ِ
اّلل نَ ْفس ًا ِإالَّ
اّلل نَ ْفس ًا إالَّ ُو ْس َع َها( بقره )286 ،د الَ ُيکَل ُِّف ه َ ُ
فرموده :الَ ُيکَل ُِّف ه َ ُ

َِا آتَا َها( ط ق )7 ،د هرکس را به میزان داشکههدایش مدلدف کدرده اسدت
برایهاساس ،در نظام تربیکدی اسد م ،مربّدی نیدز تنهدا ،مجداز اسدت بده تدوان
مواطددب خددود نظددر بددگدزد د برپایددۀ ون تدلیددف معددیّه کنددگ در مبحددم
دیژییهای عمومی میتوان حدگدد عمدومی توانداییهدای افدراد در مراحدل
یونایون زنگیی را درنظر یرفت د براساس ون تدالیف را تنظیو د تقسدیو کدرد
(بارری)15 :1386 ،
دد جنس بسیار توجه شدگه اسدت ،ا یده موضدوع جدوازی نیسدت بدر ایندده
هددردد را در معددرض مورعیت هددای جسددمی یدسددان رددرار دهددیو بددهعنوان
مثای ،در مسدابقه های درزشدی نیدز کده ارتبداط مسدکقیمی بدا تدوان جسدمی
افددراد دارد ،هددیچ فرهنددگ د ویینددی مسددابقۀ دد جددنس موکلددف بدداهو را
نمی پدذیرد هدگف اصدلی درز

حفدظ سد مت افدراد اسدت ایدر بپدذیریو

دخکر د پسر در میانگیه اندرژی الزم بدگن د تحدرو مکفدادتاندگ همچندیه،
ایر به یزار های میزان فقدر حرککدی وندان د نیدز عدادت ماهیاندۀ دخکدران
بالغ توجه کنیو ،درخدواهیو یافدت کده بدرای دسدکیابی بده دضدعیت مکعدادی،
بایدگ الگوهدای درزشدی مکمدایزی بدرای وندد طراحدی شدود (زیبداییندژاد،
 )235 :1391همچنددیه ،در زمینددههددای غیددر درزشددی ،ماننددگ شددغلها د
مسئولیتها کده بده طور مسدکقیو یدا غیرمسدکقیو بدا تدوان د محدگددیتهدای
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یرچه در زمان حاضر ،به ایجاد فرصدتهدای برابدر وموزشدی بدرای هدر

جسددمی افددراد مرتبطانددگ ،بایددگ الگوهددای مناسددب د دریقددی طراحددی شددود
ع ده برایه ،بایگ بینش حداکو بدر اشدکغای ،افدزایش سد مت فدرد د خدانواده
د اجکماع باشگ ،نه رفع عحش نظام سرمایهداری
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لباسبودن زن و مرد برای یکدیگر
اصل تکاملگرایی

از نگاه اسد م صدفات تددوینی مکمدایز در جسدو ،یعندی صدفات شدناخکی د
یرایتددی د رفکدداری ،زن د مددرد را بدده دد موجددود مکمددایز ،امددا مدمددل
تبدددگیل کدددرده اسدددت ردانشناسد ه
ددی تدامدددل دربدددار چرایدددی دجدددود
تفدددادتهدددای جنسدددی شدددرحی منحقدددی مدددیدهدددگ یدددک عرصددده از
ه
شناسددی تدامددل بدده محالعددۀ انکوابهددای هددر جددنس مددیپددردازد
ردان
د نتددان مددیدهددگ کدده دیژیددیهددای مددگنظر مددردان بددرای جفددت خددود بددا
دیژیددیهددای مددگنظر زنددان چقددگر مکفددادت اسددت (رددز )51 :1392 ،بدده
نظر یردهدی از جامعدهشناسدان نیدز ،ایده نقدشهدای مکفدادت ،امدا مدمدل،
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الفکددی میددان زن د مددرد ایجدداد مددیکنددگ کدده نکیجددۀ تفددادت در طبیعددت د
مسئولیت هدای اجکمداعی ایتدان اسدت ،نده نکیجدۀ تتدابه ونهدا زن د مدرد
هرکددگام بوتددی از یددک موجددود کامددلانددگ کدده یگددانگی ایدده دد بوددش
می توانگ ون داحدگ کامدل را پگیدگ ودرد همچندیه ،کدودو بدرای تبگیلشدگن
به فردی بدالغ د اعکمادپدذیر ،بایدگ در خدانوادهای پدردر

یابدگ کده پدگر د

مادر نقش تدمیدل کنندگه بدرای یددگیگر دارندگ (ددرکدیو56 :1381 ،تدا)58
باتوجهبدده مجمددوع ومددوزههددای اسدد می مددیتددوان مدمددلبودن زن د
مرد را بدهعنوان دیدگیاه اسد می محدرد کدرد بدهطور طبیعدی هریدک از دد
جددنس کاسددکیهددا د زیددادتهددایی دارنددگ کدده سددبب مددیشددود در ردنددگ
تدامل یرایی بدرای دیگدری محلدوب د جدذاب باشدگ د زندگیی د ردابدط ون
م یانگیز نتود

روش پرورش خودآگاهی جنسی

هویت جنسی از ارسام هویت اجکمداعی اسدت کده مدرد یدا زن در پاسدخ بده
پرسشهای «مه کیسکو» د «زن کیست یا مرد کیست» میدهگ تا به ایه دسدیله
خود را از جنس دیگر مکمایز کنگ بهعبارتی مجموعۀ احسداسها د بادرهدای
خودویاهانۀ فرد دربار صنفی که به ون تعلب دارد ،هویت جنسی اد را تتددیل
میدهگ (عضگانلو ) 35 :1384 ،همچندیه ،هدویکی کده بدرای هرکدگام شددل
ایر به درسکی در فرد شدل بگیدرد ،تصدویر جنسدی درسدکی ایجداد مدیکندگ
تعلیودتربیت د رد های مبکنیبدر تفادتهدای جدنس در شددلییدری ایده
خودپنگاره نقتی اساسی است تعلیودتربیت بایگ درجهت شناخت تفادتهدای
جنسی د پذیر

ون برنامهریزی شود د زن دمرد ایه شدناخت را در راسدکای

تدامل خویش د سپس عبور از تفادتهای جنسی بهسدوی هدگفهای عدالی
انسانی مگنظر ررار دهنگ (جیریاییشراهی)72 :1391 ،
ایر شدلییری هویتهای جگیگ فرد با دارعیتهدای تددوینی دی همسداز
نباشگ ،تعارض زنانگی د مردانگی طبیعی با زنانگی د مردانگی اجکمداعی را در
پی دارد تتابهطلبی در نقشها د مورعیتها زندان را بده پیگیدری ارز هدا د
خواسددکه های مرداندده ترغیددب د درمقابددل ،مددردان را از ایفددای نقددشهددا د
اهمیت به ارز های مردانه دلسرد میکنگ تفدیک نقشهدای مربدوط بده هدر
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می ییرد ،بایگ با ماهیت تدوینی ونان هماهنگ باشگ ایه هویت یدا خودپندگاره

جنس در برنامههای تربیکی د هوراسکابودن خانواده د نظام تربیدت رسدمی در
اجرای ون سبب می شود که دخکر د پسر در کمای بهدرهمندگی از تعلیودتربیدت
انسانی ،در دد مگار مکفادت ،اما مدمل ررار ییرنگ دلیل دابسکگی د دیبسدکگی
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زیاد زن د مرد در نسلهای یذشکه ،حاکوبودن ارز های خاص د نقشهدای
مکفادت د مدمل ونها بود
بنابرایه ،در سایۀ ایه رد

از تربیت مبکنیبدر تفادتهدای جنسدی ،فدرد

محکواها د مبحمهایی را تجربه میکنگ که دیژییهای مکفادت جسمی د ردانی
زن د مرد را وموز

می دهنگ درنکیجه فرد در پرتدو ایده خودویداهی جنسدی

خواسکهها د هگفهای درسکی را جستدجو د در راه ونها ت

میکنگ زنان

بایگ بگاننگ که مردان مکفادت از ونان فددر مدیکنندگ د عمدل خدود را سدازمان
می دهنگ د مردان نیز بایگ بگاننگ که نیازها د عواطف زنان مکفادت از ونان شدل
مددیییددرد همچنددیهَ ،هددرددی ونددان بایددگ تتددابهات خددویش را بتناسددنگ
درایهصورت ،هریک از دد جنس ،بهغیراز نقش انسانی کده بدرای خدود رالدل
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است ،با خودویاهی نقش دیژهای را ایفا میکنگ که جنس دیگر تدا اندگازهای از
اجرای ون ناتوان است درنکیجه ،زمینۀ درو مکقابل برای ونان فراهو میشدود د
رفکار خود را بهکر تنظیو میکننگ
اصل خانوادهمداری
سابقۀ تتدیل خانواده به زمان خلقت نوسکیه انسانها برمییردد د شدلییری
خانواده از نیازهای فحری بتر است در فصل سوم دریافکیو که مکون دیندی بدر
اصل زدجیت در خلقت ودم د حوا د دجود زمینۀ تدوینی سدون د ورامدش در
ازددا د تمایل طبیعی ودم به همزیسکی با حوا تأکیگ میکننگ ازددا د تتدیل
خانواده در اس م محبوب تریه بنا نزد خگادندگ اسدت خدانواده دیژیدیهدا د
کارکردهددای خاصددی دارد کدده سددبب شددگه اسددت ،ومددوزههددای اسدد می د

جامعهشناسان د انگیت منگان تربیکی ،ون را از همۀ نهادهای تربیکی دیگدر برتدر
بگاننگ د به ون توجه بیتکری کننگ ازونجاکه خانواده مهوتریه بنیدان اجکمداعی
است ،بایگ در برنامهریزیهای ک ن به «خانوادهمحدوری» توجده شدود؛ زیدرا
توجه به تتدیل خانواده د اسکحدام د کارومدگی ون ،ندهفقط دظیفدۀ اعضدای
خانواده که مسئولیکی اجکماعی د حدومکی است
در وموزههای اس م تفادتهای جنسی با ردیددرد خدانوادهمحدوری جایگداه
تربیت دارد خانوادهمحوری در یک نگاه بهمعنای تقویت ارز های خانوادیی
در برابر خواسکههای فردی د همچنیه ،توانمنگسازی خانواده در حدل مسدالل
خود با تقویت ویاهیها د مهارت ها د تقویت جایگاه تربیکی دالگیه اسدت در
نگاهی دیگر ،خانوادهمحوری بهمعنای تقویت جایگاه خانواده در ه
حل متد ت
اجکماعی د لدزدم همداهنگی سداخکارهای ارکصدادیاجکماعی بدا مناسدبات د
ارز های خدانوادیی اسدت (زیبداییندژاد :1391 ،ص136تدا )143از نظدر
جامعه شناسان ،خانواده نوسکیه نهادی است که هنجارهای خود را به کودکدان
منکقل میکنگ د بادرهای ابکگایی ونان را شدل میدهگ ایه بادرهای نوسکیه در
ساخکه هویت فرد نقش مهمی دارد د عبارت «اجکماعیشگن ادلیده» د «تثبیدت
شوصیت» براساس همیه دیژیی خانواده است (ییگنز1389 ،و )254
روش تقویت مدیریت
ساخکار خاص خانواده با توصیه بدر سرپرسدکی مدرد بدهغیراز الگدوی دیندی،
زمینههای فحری هو دارد؛ به ایه معنا که دیژیدیهدای جسدمی د رداندی زن د
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مرد ،مکناسب با ساخکار عمودی خانواده طراحی شگه است ایده تفادتهدا در
الگوی تحلیل دینی که مبکنی بر هگفمنگی د حدیمانهبودن خلقت است ،بایگ در
خگمت پویایی خانواده د اجکماع ررار ییرد از نظر ومدوزههدای دیندی ،برخدی
نقش های زنانه د مردانه زمانمنگندگ د در دیریونیهدای اجکمداعی جدایگزیه
میپذیرنگ؛ اما بسیاری از ون ها ثابت هسکنگ د اس م به دیریونی ایه نقشها در
بسکر زمان رضایت نگاده د خواهان پایگاری ونهاست ایه نظر اس م مسدکلزم
ون نیست که دیگیاهی جبریرایانه به اس م نسبت دهیو؛ بلدده فقدط حداکی از
دجود برخی اسکعگادهای طبیعی مکفدادت در مدرد د زن اسدت کده چگدونگی
فعلیتیافکه ونها تابع مورعیتهای اجکماعی است (بسکان)83 :1385 ،
در دیگیاه اس می برخی تفادتهای جنسی د شوصیکی زن د مدرد ،مانندگ
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غلبۀ تفدر عق نی در مردان د غلبۀ احساسات در زنان ،خواه برای ونها منتدأ
بیولوژیک رالل باشیو یا منتأ اجکماعی ،نقش درخورتوجهی در تقسیو دظایف
میان ونان داشکه است مرد در دیگیاه اس می سرپرست خانواده د زن ،معدادن
ادست مرد بهدلیل مسئولیتهای اجکماعی د دظیفۀ تأمیه معدا

د ندانودری،

زمان کمکری را با خانواده مییذرانگ؛ درعوض ،زن کده زمیندههدای مراربدت د
همگلی را بهصورت تدوینی داراست ،بیتکر زمان خدود را مدیتواندگ در کندار
خانواده بگذرانگ
به عقیگ صاحب نظرانی در علو مگیریت ،ازجمله فایوی ،مدگیریت فعدالیکی
است که با تمام مسئولیتهایی که انسان برعهگه میییرد،ارتباط مییابگ ،خدواه
ایه مسدئولیت درخصدوص کسدب دکار د کارهدای ددلکدی باشدگ ،خدواه ادار
خانواده برای ادار تمامی نموندههای یادشدگه ،درجدههایی از برنامدهریدزی،

سازمانگهی ،فرمانگهی ،هماهنگی د کنکری الزم است پس دانش عمدومی ایده
رشکه برای همه مفیگ است د دانش توصصی ون به تناسب مسئولیت بسیار موثر
(ایراننژاد )62 :1370 ،بنابر ایه اصل ،رد

تربیکی که برای وموز

مگیریت

به دخکران د پسران تعریف میشود ،ازنظر محکوا د شیوه بایگ بهیونهای باشگ که
ونان را در انجام مسئولیت های خویش توانمنگ سازد همچندیه ،در ایده رد
تربیکی بایگ دیژیی های جنسی د اسکحدام خانواده باهو درنظر یرفکه شود

اصل تناسب

در انگیتۀ اس می جهدان را وفرینندگهای خردمندگ وفریدگه د بهسدوی هدگفی
حدیمانه در حرکت است تفادت های زن د مرد هو تدا جدایی کده در الگدوی
خلقت ریته دارد ،هگفمنگ د حدیمانه است در طوی تاریخ ،برخی نقدشهدا د
دظیفهها همواره باری مانگهانگ که بهتعبیر عگهای ،ایه مانگیاری ناشدی از جبدر
تاریوی است همچنیه ،محالعهها د نظرسنجیهای بیهالمللی در زمیندۀ ردابدط
زن د مرد ،شباهت زیاد د همگرایی چتمگیری را میان فرهنگها د ملیتهای
یونایون نتان میدهنگ (رددز )49 :1392 ،بنابرایه ،بهجای وندده همبسدکگی
بیه تفادتهای جنسیکی د جنسی طبیعی را برمبنای جبریرایی توضدیح دهدیو،
می توانیو تبیینی کاربردی از ون بیان کنیو کده بدر اصدل مکناسدب د مفیدگبودن
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حکیمانه و هدفمندبودن تفاوتهای جنسی

اسکوار است یعنی باتوجهبه تفادتهای طبیعدی زن د مدرد نقشهدایی کده بدا
ساخکار جسمانی د شرایط زیسدکی زن د مدرد تناسدب بیتدکری داشدکه ،ددام
بیتکری یافکه است
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باتوجهبه دیگیاه اس م ،تفادتهای جنسی د متابهنبودن نقشها در یفکمان
تناسب د بادر به مدملبودن طرد شگنی است د با چنیه ردیددردی اسدت کده
توجه به تفادتهای جنسی ،موجب حفظ د پویایی بنیانهدای اجکمداعی د در
رمس ونها خانواده میشود پس خواسکهها د ظرفیتها د اسکعگادهای مکندوع،
تناسب جنسی در نقشها د فرصتها د انکظارات د بهطورکلی همۀ ابعاد مرتبط
با انسان را میطلبگ نظام تربیکی بیاعکنا به جدنس د یدا بدا برابدریطلبدی ،بده
هرسه محور فدرد د خدانواده د اجکمداع ضدربه مدیزندگ تأکیدگ ومدوزههدای
اس می بر یردهی از تفادتهای فیزیولوژی زن د مرد د دیژییهای شناخکی د
احساسی د رفکاری ون ها ،نسبت مهمی بدا رعایدت تناسدب د کارومدگیهدای
خاص دد جنس دارد
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روش پرورش صحیح ویژگیهای جنسی

انسان در انگیتۀ اس می مولدوق خگادندگ ،دارای جسدو د ردد ،شدریف ه
تریه
وفریگه ها د دارای صفات جسمی د ردانی تدوینی است در ایه انگیته هریدک
از زن د مرد با دیژیی هایی مکناسب با کارکردهای متدکرو د مکمدایز خدود د
برای دسکیابی به هگفهای مکعالی ،خلب شگهانگ پژدهشهای زیستشناسانه د
ردانشناسانه تفادتهای جنسی ذاتی را بیشازپیش دربار زن د مدرد وشددار
ه
عصدبی
میکننگ برای مثای ،عصبشناسان به ایه نکیجه رسیگهانگ که یاخکههای
ارتباط دهنگ نیمدر راست د چپ مغز در زن د مرد مکفدادت اسدت ازونجاکده
نیمدر چپ ،سوهیفکه د نیمدر راست ،عواطف را کنکری میکنگ ،ایه تفدادت
میتوانگ توجیه کننگ ایه باشگ که چدرا زندان در بیدان احساسدات موفدبترندگ

(ای رددز )52 :1392 ،از نظر اس م هگفمنگی خلقت بده مدا مدیومدوزد کده
تفادت های صنفی د نوعی ،دارای تأثیر در هسکی د براساس مصدلحکی اسدت
ایر بپذیریو که ایه تفادتها حدیمانهانگ د دیژییهدای خداص در هدر جدنس
ایجاد شگه انگ تا هریک کارکرد مناسب خود را ایفا کننگ ،دیگر نمیتوان ونها را
نادیگه یرفت یا تضعیف کرد بنابرایه ،بایگ با مگیریت درست ،ایه تفادتهدا را
در مسیر بالنگیی د کارومگی ررار داد د در غیر ایهصورت ،نکیجۀ تعلیودتربیت،
(زیبایینژاد)118 :1391 ،
نظام تربیت می توانگ با محکدوا د شدیو صدحیح ،دیژیدیهدای زنانده را در
دخکددران د مرداندده را در پسددران شدددوفا د در جهکددی سددازنگه هددگایت کنددگ
همچنیه ،نظدام تربیکدی بایدگ زمیندۀ وشدنایی دخکدر د پسدر را بدا شوصدیت
دارعی د کرامت های انسانی خود فراهو سازد شناخت د بدهکدارییری صدحیح
ایه دیژییها در نسل جوان ،ع دهبراینده زمینهسداز رضدایتمندگی وندان از
جنستان د ایفای نقدشهدای مکناسدب بدا ون میشدود ،کارومدگی زن د مدرد
را نیددز در اجکمدداع د خددانواده تضددمیه د از بددردز ناهنجدداریهددای ردانددی د
رفکاری جلوییری میکنگ همچنیه ،حفظ الگوی مکناسب با دیژییها د نقشها
د مگادمت بر ون ،حس همگرایی د همیاری را افزایش میدهگ د بنیان خدانواده
را اسکحدام میبوتگ
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نتیجه
توجده یددا بیتددوجهی بدده تفددادتهدای جنسددی در تعلیودتربیددت هریددک بددر
پیشفرضهایی اسکوار است که بیتکر ونها از موارد اخک ف یفکمدان دیندی د
یفکمانهای رریب است بهطور ریتهای ،تفادت نوع نگاه بده انسدان د وغداز د
انجام اد ،علت اصلی اخک ف در موضوع بحم است کتف مبانی تربیت مبکنی
بر تفادت های جنسی در یفکمان دینی با نگاه به انسان از دریچههای یونایونی
که برای معرفی اد یتوده شگه ،امدان پذیر است هرجا کده بحدم از شناسدایی
انسان است نمی تدوان ون را بده جنسدی خداص نسدبت داد؛ چراکده مقولدهای
بهیکانگازه زنانه د مردانه است
دیه اس م با تأ کیگ بر برابری انسانی د ارزشی زن د مدرد ،ع دهبروندده راه
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خود را از دیگیاههای جاهلی د افراطی جگا میکنگ ،موضع خود را نسدبت بده
دیگیاههای فمینیسکی د تفریحی نیز متوص میکنگ ومدوزههدای اسد می بدا
معرفی انسان د ترسیو کلیّت اد ،برابریهای زن د مرد د اشدکراوهای موجدود
بیه ونها را می شناسانگ د بدا تمدایز در بعضدی احددام فدردی د خدانوادیی د
اجکماعی ،نمایی از تفادتهای جنسی ترسیو میکندگ در وموزههدای اسد می
برابریهایی به صراحت بیان شگه است :خاسکگاه متکرو د یدسان زن د مدرد
در جسو د ردد ،هگف متکرو در عبودیدت خگادندگ ،دیده داحدگ ،راهنمدا د
پیامبران متکرو ،دسکیابی به سعادت متکرو د سرنوشت یدسان ،اشدکراو در
امدان ررب د کمای به ه
تبع ایه برابریها ،هرجا اشکراوهای انسدانی زن د مدرد
مگنظر بوده است ،رانون هدای یدسدانی برایتدان دضدع شدگه اسدت در ایده
چهارچوب کلی ،وموزههای اس می تفادتهایی را بهعنوان تأکیدگ یدا تدرجیح

محرد می کنگ که در عیه ایندده ازنظدر حقیقدی بده برابدری انسدانی د ارزشدی
ونها لحمه دارد نمی کنگ؛ بلدده الزمدۀ سد مت حیدات فدردی د خدانوادیی د
اجکماعی است
براساس وموزه های اس می ،زن د مرد در اصل انسدانیت ،مبدگم جسدمی د
ردحی ،زد بودن برای هدو ،ایمدان د عمدل صدالح ،رشدگ د کسدب فضدایل،
الگوبودن ،پادا

د کیفر اخردی د رسیگن به حیات طیبه بدا یددگیگر تفدادتی

الهی د انسانی مکفادتی برای زن د مرد دجود نگارد د درعدوض ،ارز یدذاری
یدسان زن د مرد را اثبات میکنگ ،تفادتهایی در طریقت برای ونهدا تعریدف
شگهاست در تفسیر تفادتیذاریهای جنسی در اس م ،بایگ بده دیژیدیهدای

طبیعی مرد د زن د دظیفهها د کارکردها د مصلحتهای خاص مربوط به وندد
توجه د مرز ون را با نابرابری د تبعدیض د سدکو جنسدی متدوص کدرد ایده
تفادت ها در مسیر د طریقت ،منجدر بده شددلییدری دظیفدهها د نقدشهدای
غیرمتابهی میشود که پیامگهایی تربیکی دارد
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انکتارات سازمان بنیاد شهیگ د امور ایثاریران
عبگال ،1389 ،زن در وینۀ ج ی د جمای ،چ ،21رو :مرکدز
 16جوادی وملی،
هّ
نتر اسرا
 17جیریاییشراهی ،معصدومه د همدداران« ،1391 ،م حظدات جنسدیکی در

برنامهریزی وموزشی با تأکیگ بر وموزههای ررونی» ،ددفصلنامۀ علمیپژدهتدی
تربیت اس می،

 ،14ص 51تا 76

 18حسنی ،معصومهسادات« ،1388 ،تفادتهای جنسیکی از دیدگیاه اسد م د
فمینیسو» ،فصلنامۀ ککاب زنان،

23

 19حسینیزاده ،سیگعلی د دیگران« ،1389 ،نقگ دیدگیاه فمینیسدو لیبدرای در
زمینددۀ برابددری زن د مددرد از منظددر رددرون د ردایددات؛ مبددانی انسددا شددناخکی
تعلیودتربیت اس می» ،مجلۀ تربیت اس می ،س،5

 ،11ص 33تا 58

 20حدمت ،محمگوصف« ،1391 ،بررسی د نقگ نظریۀ تربیکی فمینیسو» ،مجلۀ
اس م د پژدهشهای تربیکی ،س،4

اخالق *استنتاج پیامدهای تربیتی حاصل از تفاوتهای جنسی از آموزههای اسالم

تهران :سمت

 ،1ص 31تا 63
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 21دلتادتهرانی ،مصحفی ،1383 ،سیری در تربیت اس می ،تهران :نتر دریا
 22دیلمی ،حسهابهابیالحسه ،ارشاد القلوب1 ،
 23رددز ،اسکیون ای ،1392 ،تفادتهای جنسیکی را جدگی بگیدریو ،ترجمدۀ
مسعود جانبزریی ،رو :پژدهتگاه حوزه د دانتگاه

 24زیبایینژاد ،محمگرضا ،1391 ،جایگاه خانواده د جنسیت در نظام تربیدت
رسمی ،تهران :دفکر محالعات د تحقیقات زنان

 25ددددددددد  ،محمگرضا ،1388 ،تفادتها ،هویت د نقدشهدای جنسدیکی؛
مجموعه مقاالت ،تهران :انکتارات مرکز زنان
 26سبحانی ،محمگتقی ،1385 ،درومگی بر نظام شوصیت زن در اسد م ،ردو:
نتر هاجر
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
310

 27شاهواردتی ،مریو د همداران« ،1387 ،بررسی تفادتهای جنسیکی زندان

د مردان در دد دیگیاه ررون د فمینیسدو» ،فصدلنامۀ توصصدی پدژدهشهدای
میانرشکهای ررونی ،)1(1 ،ص 63تا 82
 18شهرورای ،مهرنداز« ،1385 ،جنسدیت د ردیدردهدای معرفدتشناسدانه»،
فصلنامۀ تعلیودتربیت ،)87(7 ،ص 46تا 65
 29طاهرزاده ،اصغر ،1387 ،زن ونگونه که بایگ باشگ ،اصفهان :لب المیزان
 30طباطبایی ،سیگمحمگحسیه ،1983 ،المیزان فدی تفسدیر القدرون ،بیدردت:
مگرسة االعلمی للمحبوعات
 31طوسی ،اسگاله« ،1391 ،وموز
تربیکی ،)1(4 ،ص 67تا 100

د جنسیت» ،مجلۀ اس م د پژدهشهدای
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چکیده
در تاریخ تربیکی اس م با یرایشها د ردیدردهای مکفادتی ردبهرد میشدویو
داژه
همه ونها
م
یرچه سوه م
برپایه ررون د سنت است ،هریدک از زادیدهای بدا م
درباره ایه
تربیت د حیحههای مربوط به ون ردبهرد شگهانگ پژدهش د بررسی
م

اصوی تربیکی اهمیت دارد؛ چراکه با نقدگ د بررسدی ونهدا میتدوان عمیدبتر د
کاربردیتر با موضوعات تربیکی ردبهرد شگ همچندیه ،وشدنایی بدا معایدب د
چهره دارعی ایه یرایشها را وشدارتر سدازد از
کاسکیهای موجود ،میتوانگ
م

جمله ایه ردیدردها ،یرایش نقلیرایی اسدت کده در حدای حاضدر ،بهشددل
م
فررده دیگدر دیدگه
افراطی در یردههایی ،همچون َسدلفیان د دهابیدان د دههدا
م
دانتدگه علومتربیکی دانتگاه شیراز
*دانتیار
م
**دانتجوی دککرای فلسف مه تعلیودتربیت دانتگاه شیراز
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