تحلیل ن
تربی� ن
مبا� نظری شیوههای ت
مبت� بر جنسیت از
نگاه آیات و روایات
لحاظ نکردن جایگاه خانواده و جنسیت در تربیت ،از جمله
چکیده ایرادات وارد بر نظامهای تربیتی رسمی بهطور عام و در بحث
شیوههای تربیتی بهطور خاص است .این نقیصه ،ریشه در
مبانی نامتام و گاه ناصحیح تربیتی دارد .سؤال این است که آیا شیوههای تربیتی،
متناسب با تغییر جنسیت ،تغییر خواهد یافت یا همواره یکسان خواهد بود.
پژوهش حارض با هدف پاسخگویی به این پرسش ،به بررسی مبانی نظری تربیت
مبتنی بر جنسیت پرداخته و با روشی توصیفی_تحلیلی ،عمدهترین مبانی نظری
تربیت مبتنی بر مؤلفهی جنسیت را بر اساس آیات و روایات بررسی کرده است.
برابري ارزيش زن و مرد از نگاه آيات و روايات ،تربيت بر مدار تساوي و تفاوت
زن و مرد ،نه تشابه (تناسبمحوري) ،ربوبيت ،هدفمندي و حکمت خداوند،
توجه به تناسب ميان تکوين و ترشيع و محوريت خانواده و جنسيت در تربيت،
مهم-ترین مبانی بهدست آمده در این پژوهش است که بر اساس آنها ،میتوان
بر متفاوت بودن شیوههای تربیتیِ دخرتان و پرسان ،حداقل در برخی موارد
حکم کرد.
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مقدمه

بحث از شيوههاي تربيتي دخرتان و پرسان و چگونگي اعامل اين شيوهها ،مانند ساير مباحث نظري،
بايد بر مباين علمي و متقن نظری ،متکي باشد .پذيرش يا عدم پذيرش تفاوتهاي تکويني میان زنان و
مردان ،تأثیر این تفاوتها در عرصهی حقوق و تربیت ،بحث ماهيت و هويت جنيس و بحث نقشها و
تکاليف در اين موضوع ،مهمترين مسئل ه در دستيايب به شيوههاي تربيتي مبتني بر جنسيت خواهد بود.
در بحث مبانی نظري ،تو ّجه به رهنمودهای متون مق ّدس اهمیت دارد و از همین رو ،رسالت این پژوهش،
بررسی دقیق مبانی نظری تربیت مبتنی بر جنست با نگاه به آیات و روایات است .اهمیت موضوع از این
جهت است که بهکارگیری شیوههای تربیتی نادرست و لحاظ نکردن عنرص جنسیت در تربیت ،موجب
میشود تا در آینده ،دخرتان و پرسان ،نقشهای مناسب با تکوین و ارزشهای حاکم بر جامعه و خانواده
را به درستی ایفا نکنند و دچار بحران جنسیتی در هویت و نقشهای خویش شوند.

رضورت و سؤال تحقیق

هر چند دربارهی جنسیت و تربیت ،بهصورت جداگانه ،آثار علمی متعدد و خوبی به منصهی ظهور
رسیده است؛ اما با استقراء نویسنده ،اثری که به بحث شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت و مبانی نظری
آن پرداخته باشد ،یافت نشد که همین موضوع ،رضورت بحث مذکور را دو چندان میکند و از اینرو ،این
مسئله در پژوهش حارض مورد تحقیق قرار داده شده است.
در واقع ،سؤال اصلی در این پژوهش این است :آیا شیوههای تربیتی با تغییر جنسیت ،متفاوت خواهد
بود یا در متام موارد ،یکسان است؟ پرداخنت به پاسخ این سؤال کلیدی ،مستلزم توجه به مبانی نظری تربیت
مبتنی بر جنسیت است که مبانی مورد نظر را بر اساس آیات و روایات تحلیل میکنیم و در نهایت ،در
باب لزوم تفاوت در شیوههای تربیتی قضاوت خواهیم کرد.

پیشینهی تحقیق

پیشینهی موضوع نشان میدهد که «افالطون» اولني اندیشمند در تاریخ تفکّر فلسفی است که به
روشنی ،طرفدار آموزش و تربيت يکسان دخرتان و پرسان بوده و از تربيت يکسان زن و مرد سخن گفته
است (لطفي ،1380 ،ج ،2ص .)974با این حال ،ارسطو با متفاوت دانسنت صفات زن و مرد ،تفاوت تربیت
متناسب با جنسیت را پذیرفته و از نظام آموزشی متفاوت برای زنان و مردان سخن گفته است (مولر آکني،
 ،1383ص .)139-107پساز این ،تفکر تفاوتنگر در طول تاریخ اندیشه باقی ماند تا اینکه به جهت تفسیر
ناصحیح از تفاوتها ،جنبشهای دفاع از حقوق زنان و جنبشهای فمینیستی شکل گرفت.
1
مهمترين تالش زنان براي نقد وضع موجود را در کتاب دفاع از حقوق زنان اثر « ِمري ُولستون کرافت »
انگلييس ميتوان يافت .کتاب تقاضاي نيمي از برش اثر «آنا وِلر »2و مالحظايت در باب حقوق واقعي زنان
1- Mary Wollstonecraft
2- Anna Weller
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اثر «هانا ِ
مدر کارکر »1و زن در سدهی نوزدهم اثر «مارگرت فولر »2از دیگر آثاری است که در این زمینه
نگاشته شد.
با این حال ،اگرچه به جهت ارائهی تفسیرهای ناصحیح از تفاوتهای جنسیتی ،روشهای تربیتیِ مبتنی
بر تفاوتهای جنسیتی ،مسیر صحیح خود را نیافت؛ اما امروزه انگارهي تساوي زن و مرد ،بهخصوص
در عرصههاي حقوقي و تربيتي ،هنوز در محافل علمي از سوی انديشمندان نقد و برريس میشود که
محصول آن ،مقاالت و کتبی دربارهی جنسیت و تأثیر آن در تربیت است .آثاری چون کتاب هويت و
نقشهاي جنسيتي (مجموعه مقاالت) و نیز کتاب جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي
نوشتهی محمدرضا زيبايينژاد ،کتاب جنسيت و تربيت از منظر اسالم و فمينيسم ليربال نوشتهی سيد عيل
حسينيزاده و کتاب اسالم و تربيت دخرتان نوشتهی عيل قامئي از جملهی آنهاست.

 .1مبانی نظری شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت

بنمایهی اصلی مباحث تربیتی ،بررسی دقیق مبانی نظری آن است بهویژه ،هنگامی که این مبانی با
نگاهی دینی و تأثیر کاربردی آن در شیوههای تربیتی مورد مداقهی علمی قرار گیرد .پژوهش حارض ،در
مباحث نظري بحث از منظر آيات و روايات ،ابتدا به برابری ارزشی زن و مرد میپردازد و سپس عرصههاي
تساوي و تفاوت زنان و مردان ،تناسب میان تکوین و ترشیع ،ربوبیت حکیامنهی خداوند و محوریت
خانواده و جنسیت در تربیت را تحلیل کرده و این مبانی را در اعامل شیوههای تربیتی بررسی منوده
است .اشاره به این نکته الزم است که مراد از «مبنا» در این مقاله ،گزارههای هستیشناسانه و اندیشههای
اساسی و زیربنایی تربیت است که اصول تربیتی (گزارههای بایدی) بر آن استوار است .برخي محققان،
مباين تربيتي را به بنيادها و زيرساختها و پايههاي تربيت اطالق ميکنند (بهشتي ،1387 ،ص )28و برخي
ديگر ،آن را به آن دسته از انديشههاي اسايس و بنيادين و گزارههاي «هستمنا» اطالق ميکنند که زيربناي
فرآيند تربيت را تشکيل ميدهد (اعرايف ،1391 ،ج ،1ص .)151بر اساس مراد مذکور از «مبنا» ،مهمترین
مبانی تربیت مبتنی بر جنسیت از منظر آیات و روایات را در ادامه بیان خواهیم کرد.

 .1-1برابري ارزيش زن و مرد

متون مقدس ادیان ابراهیمی ،تصوير يکساين را دربارهي کيفيت آفرينش زن بهدست منيدهند .در
تورات و انجيل ،زن از بخيش از بدن مرد (سمت چپ تن مرد) آفريده شده است (انجيل برنابا:29-33 ،
39؛ پيدايش ،باب اول)27 ،؛ اما در قرآن ،هر دو از يک واحد ناشناخته به نام «نفس» خلق شدهاند .در
نگاه قرآن که نگاهي متعادل و در عنيحال مرتقي است ،زن مثل مرد ،انسان است که سه ويژگي مهم
انساين يعني «اختيار»« ،مسئوليتپذيري» و «توان ارتقاء و کامل» را داراست (احزاب35 ،؛ توبه72 ،؛ فتح،
5؛ آلعمران195 ،؛ نحل )97 ،و عوامل تسهيلکنندهي سعادت مثل محبوبيت اميان در قلب ،فطرت ،رسول
1- Hanna Mather Crocker
2- Margaret Fuller
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باطني (عقل) ،رسوالن ظاهري ،امامان و کتب آسامين و نيز عوامل تهديدکنندهي سعادت مانند نفس اماره
و شياطني در مسري هر دو قرار گرفتهاند؛ بنابراين ،در آيايت که سخن از فريب آدم و حوا از سوی ابليس
به ميان ميآيد ،متام ضامير و افعال ،بهصورت تثنيه بهکار ميرود که انگارهي فريب آدم توسط حوا را رد
ميکند (اعراف )23-19 ،و حتي نافرمانی خداوند را به خود حرضت آدم استناد ميدهد « َو َع َص آ َد ُم َربَّ ُه
فَ َغ َوي» (طه )121 ،و انتقال آثار اين نافرمانی را به فرزندان آدم و حوا ،يباساس دانسته و خود افراد برش
را مسئول عملکرد خويش ميداند« :لَ َها َما ک ََس َب ْت َو لَ ُک ْم َما ک ََس ْبتُ ْم َو الَ ت ُْسأَلُو َن َع َّم کَانُوا يَ ْع َملُو َن » (بقره،
.)134
قرآن منونههاي عيني از زناين را مطرح ميکند که به مراتب عاليهي کامل دست يافتند و حتي رضباملثل
اميان براي متام مؤمنني چه مرد و چه زن شدند (تحریم.)11 ،
روايات نيز اوج شخصيت انساين زن را وقتي مطرح ميکند که الگوي انسان کامل و منجي برشيت را يک
زن ميداند .در بیان نورانی امام زمان سالماللهعلیه چنین آمده است« :و ِف ابْ َن ِة رسولالله صلیاللهعليهوآله
ِل أُ ْس َو ٌة َح َس َنة» (طويس1411 ،ق ،ص)286؛ در دخرت پیامرب خدا ،برای من الگوی نیکویی وجود دارد.
از ظواهر آيات ناظر به اصل آفرينش انسان (انعام98 ،؛ اعراف189 ،؛ لقامن28 ،؛ زمر6 ،؛ نساء )1 ،و
نيز تأييد برخي از احاديث (ابنبابويه ،1385 ،ج ،1ص )16بهدست ميآيد که حرضت آدم و حرضت ح ّوا،
هر دو از يک گوهر و ذات خلق شدند و میان آنان از لحاظ گوهر وجودي ،هيچ امتيازي نيست؛ و تنها
اوصاف اکتسايب و اخالق تحصييل است که اين دو را از هم متاميز ميسازد (جوادي آميل ،1375 ،ص.)43
نکتهي مهم در آيات و روايات ناظر به اصل آفرينش زن و مرد و نيز آيات و روايات ناظر به مراتب
کامل و هدف خلقت اين دو ،اين است که اشرتاک در اصل خلقت و ِ
هدف خلقت ،الزاماً به معناي اشرتاک
در نحوهي عملکرد و ابزارها و استعدادها و تکاليف نيست .آنچه در اين مسري ،مشرتک است اين است
که دستيايب به کرامت الهي چه براي زن و چه براي مرد با «اميان و عمل صالح» ميرس است (نحل)97 ،؛
اما اينکه عمل صالح براي زن کدام است و براي مرد چيست و هر کدام از اين دو ،چه نقش و تکاليفي به
عهد ه دارند ،سخن ديگری است که بايد بر اساس «داشتهها» و «تفاوتها» و بر مبناي اصل «هامهنگي
تکوين با ترشيع» و اصل «هامهنگي در خانواده و جامعه» در واگذاري مسئوليتها ،به آن توجه کرد.
دانسنت این نکته رضوری است که اسالم ،قواعد و مقررات و تکاليف زن و مرد را با «اصول تغيري-ناپذير
آفرينش» و «سنتهاي طبيعي و فطري» و بر مبناي «تعايل»« ،کار آمدي» و «رضامندي» منطبق ساخته
است ،در عرصهی اختيارات و حقوق و تربيت نيز ،به اصل تفاوت که الزمهی عدالت است ،توجه ويژهای
نشان داده است .اتفاقاً نظام تربيتي و حقوقي اسالم ،در مقايسه با نظامهاي رقيب که مبناي اومانيستي و
ليرباليستي و فمينيستي دارد ،بسیار منصفانه و منطقي است؛ زیرا میان سه چيز تعادل برقرار کرده است:
«تفاوت تواناييها و استعدادها»؛ «تفاوت وظائف و تکاليف» و «تفاوت اختيارات و حقوق».
دقت در آيات و روايات نشان ميدهد جنسيت با ارزشمندي حقيقي انسان ،هيچ ارتباطي ندارد و
نقشها هدف غايي خلقت نيستند ،بلکه فعاليتي اختصايص هستند براي رسيدن به هدف مشرتکی که
هامن کرامت عنداللهي است .البته زن و مرد در داشتههاي تکويني و روانشناختي ،تفاوتهايي دارند
که در نهایت ،به مکمليت آن دو ميانجامد؛ نه نقص يکي و کامل ديگري .این تفاوتهای طبیعی با
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تفاوتهاي کارکردي هامهنگ است ،چنانکه امام صادق علیهالسالم به مفضل بن عمر فرمود:
«اگر تدبريي خاص از سوي خدا نبود ،به چه دليل در زمان بلوغ ،موي رشمگاهي در زن و مرد ميرويد؛
اما در [صورت] زنان چنني منيشود؟ بدين علت که مردان رسپرست و مراقب زناناند و زن سبب توجه
و رسگشتگي مرد و غمخوار وي .به مرد ،محاسن عطا فرمود تا سبب هيبت و شکوه و منزلت وي شود و
آن را از زن منع فرمود تا شادايب و نشاط چهرهاش باقي مباند و براي روابط زناشويي مهياتر شود .منيبيني
آفرينش چگونه بهدرستي ،در همهجا جريان يافته و جايي براي خطا نگذاشته و هر عطا و منعي بهقدر
نياز و صالح و بر اساس تدبري خداوند مقرر شده است» (مجليس1403 ،ق ،ج ،3ص.)89
جمعبندی مطالب فوق ،ما را به این نتیجه میرساند که در اعامل شیوههای تربیتی ،باید به زن و مرد
نگاهی ارزشی و یکسان داشت ،در عینحال که این دو در داراییها ،با یکدیگر تفاوتهایی دارند؛ بنابراین،
در مواردی که پای انسانیت زن و مرد ،نه جنسیت ،در میان است ،باید شیوههای مساوی را بهکار برد؛ ولی
در جایی که خصوصیات جنسیتی و تفاوتها لحاظ میشود ،باید از روشهای متناسب با خصوصیات آن
جنس استفاده کرد.

 .2-1تربيت برمدار تساوي و تفاوت ،نه تشابه (تناسبمحوري نه تشابهمحوري)

مبناي تشابه يا تساوي زن و مرد ،نقش مهمي در تبيني دقيقتر شيوههاي تربيتي مبتني بر جنسيت
دارد .باید دید آیا اساساً زنان با مردان در متام زمینهها مساویند و یا تفاوت دارند و در صورت تفاوت،
آیا تفاوت این دو بهاندازهای هست که بتوان از آن ،تفاوت تربیتی استنتاج کرد و بهتبع آن ،قائل به دو
شیوه-ی تربیتی شد؟ الزمهی بررسی این مبنا ،بررسی عرصههای تساوی و تفاوت زنان و مردان است.

 .1-2-1عرصههای تفاوت زن و مرد

سخن ما در اختالف و جدایی آن دسته از تفاوتهایی است که منجر به اتخاذ شيوههاي مختلف تربيتي
و نظام جنسيتي در تربيت خواهد شد؛ اما مسئلهي اصيل اين است که یکم ،آيا اين تفاوتها فقط در
محدودهي جسمي و فيزيولوژيک مطرح است يا آنکه پهنهي وسيعتري را شامل ميشود و به تفاوتهاي
روانشناختي هم ميکشد؟ دوم ،پذيرش تفاوتهاي تکويني ،به معناي انکار تأثري عوامل محيطي و تربيتي
در تضعيف يا تقويت اين تفاوتها نيست؛ بنابراين ،پذيرش پيامدهاي محيطي به معني نفي خاستگاه
زيستي نيست .تالش مجدانهی فمينيستها در نهایت به تأثري عوامل محيطي و تربيتي در تفاوتها اشاره
دارد؛ نه به انکار عوامل طبيعي و زيستي .سوم ،منظور از تفاوتها ،بحث فلسفي تفاوت ذايت نيست تا با
بروز برخي موارد نقض مثل زناين که قابليت بارداري ندارند ،خدشهدار شود.
برخي از فمينيستها (مثل فمينيستهاي راديکال) و برخي جامعهشناسان ،تفاوتها را تنها مربوط به
جسم ميدانند و آنها را آنقدر عميق منيشمرند تا از آن ،نظام جنسيتي تربيت استنتاج شود و تفاوتهاي
روانشناختي و رفتاري و ذهني را نايش از تأثريات محيطي و فرهنگي ميدانند (ريرتز ،1383 ،ص 497و
)517؛ اما خداوند در آيايت از قرآن ،به اين حقيقت اشاره دارد که بهرهي وجودي انسانها ،بهخصوص زن
و مرد ،متفاوت خواهد بود (نساء32 ،؛ نحل71 ،؛ نوح14 ،؛ انعام165 ،؛ زخرف32 ،؛ روم .)22 ،تفاوت زن و
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مرد ،در شاخصترین آیهی قرآن ،با کلیدواژهی «فضل» بیان شده است« :ال ِّر َج ُال قَ َّوا ُمو َن َع َل ال ِّن َسا ِء بِ َا فَضَّ َل
اللَّ ُه بَ ْعضَ ُه ْم َع َل بَ ْع ٍض َو بِ َا أَنْ َفقُوا ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم( »...نساء.)34 ،
مفرسان و محققان ،در معناي فضل با تکيهبر معناي لغوي و قرائن موجود در آيه و قرائن خارجيه،
دو ديدگاه دارند:
الف .به معناي توامنندي بيشرت مردان بر زنان ،نه فضيلت (جوادي آميل ،1390 ،ج ،18ص545؛ طباطبایی،
1411ق ،ج ،4ص343؛ بستان ،1391 ،ص.)52
ب .به معناي برتري تکويني مردان نسبت به زنان (زمخرشي1419 ،ق ،ج ،1ص505؛ فيض کاشاين،
1418ق ،ج ،1ص207؛ طربيس ،1377 ،ج ،1ص.)253
الزم به ذکر است بسیاری از مفرسين در بيان مصاديق فضل مردان ،به فراوانی تعقل و عزم و حزم و
حسن رأي و تدبري و زيادي قواي جسمي مثل شدت سختي و نريو و طاقت اشاره کردهاند.
فخر رازي فضل مردان را به دو دسته تقسيم ميکند .1 :صفات حقيقي که خود به دو دستهی علم و
قدرت تقسيم ميشود؛ و  .2احکام رشعي مثل تفاوت ديه ،ارث ،شهادت ،احکام نکاح و غیره که اين تفاوت
احکام ريشه در هامن صفات حقيقي دارد (رازي1420 ،ق ،ج ،10ص .)71سيد قطب نيز اين خصوصيات و
برتريها را ،ريشه در تکوين ميداند که از سوي خداوند ،بر اساس مسئوليتها ،در نهاد مرد و زن نهاده
شده است (قطب1412 ،ق ،ج ،2ص.)651
(ع)
در روايات نيز به اصل تفاوت میان زن و مرد اشاره شده است ،چنانکه امريمؤمنان ميفرمايد« :در
هنگامه ،جنگ کساين را که در حال فرارند و نيز وسيلهي دفاعي ندارند و مجروحاند ،نکشيد و زنان را آزار
نرسانيد ،هرچند بزرگان شام را دشنام دهند و امريان شام را ناسزا گويند؛ زيرا ايشان از نظر جسم و نفس
و عقل ،دچار نقصاناند» (رشیف رضی ،1414 ،ص.)373
الزم به ذکر است ضعف تکوینی قوای جسمی زنان ،امری شایع و مورد قبول همگان است که برخی
مفرسین نیز در تفسیر آیهی  34سورهی نساء و در تفسیر واژه «فَضَّ َل» بدان اشاره کردهاند (رازی1420 ،ق،
ج ،10ص .)71ضعف نفس نیز در این روایت ،توجه به جنبه احساسی زنان است که در مواجهه با امور
سخت اجتامعی مثل جنگ دچار آن میشوند؛ اما ضعف تکوینی عقل ،امری مسلم و مورد اتفاق نیست،
چنانکه برخی مفرسین نیز علت عملکرد ضعیف زنان را در عرصههای اجتامعی ،حضور کمرنگ آنان در
جامعه میدانند؛ نه ضعف تکوینی عقل (جوادی آملی ،1375 ،ص.)373
به نظر ميرسد توجه به ضعف قواي زن در متون اسالمي به دو هدف صورت گرفته است :نخست
مداراي با زن در روابط او با مرد و نيز در رشايط ناهمسان ،از همني رو در برخي روايات ،بر گذشت از
خطاهاي آنان و مراعات حال ايشان تأکيد شده است (کليني1429 ،ق ،ج ،5ص 28و .)513-510
دوم .واگذار نکردن مسئوليتهاي فوق توان به زنان ،هامنگونه که امري مؤمنان(ع) میفرماید« :كاري
كه برتر از توانايي زن است ،به او وامگذار؛ زيرا اين کار به حال او ،سودمندتر و براي آرامش قلب او ،بهرت
و براي حفظ زيبايي او ،بادوامتر خواهد بود زيرا زن گل بهاري است؛ نه پهلوان» (هامن ،ص .)510نیز
حرضت زهرا(س) در تقسيم کاري که از سوي پيامرب پس از ازدواج براي ايشان و امريمؤمنان(ع) صورت گرفت،
از اينکه رسول خدا صلیاللهعلی هوآله بار مردان را بر دوش ايشان ننهاده بود ،ابراز خرسندي کردند (حمريي،
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1413ق ،ص.)52

 .2-2-1عرصههای تساوی زن و مرد

نگاه آیات و روایات به تساوی زن و مرد نیز ،قابل دقت و تأمل است .با نگاه به آيات و روايات ميتوان
بهوضوح دريافت که زن و مرد ،در ماهيت انساين و لوازم اين ماهيت ،از جمله دارا بودن نفس ناطقه و
استعدادهايي همچون ادراک امور کيل و انتزاعي ،وجدان اخالقي ،نگاه آيندهنگرانه ،حس کاملطلبي و
ديگر ظرفيتهاي جداکنندهي وي از ساير موجودات مثل اختيار و مسئوليتپذيري و تأثري بر اقتضائات
محيطي ،با هم اشرتاک دارند .همچنني ،همهي انسانها داراي مبدأ مشرتک (خاک و روح الهي) ،هدف
مشرتک (عبوديت عارفانهي الهي) ،راهنامي مشرتک (اديان و پيامربان) و رسنوشت مشرتک (رضايت يا سخط
الهي ،بهشت يا جهنم) هستند .تشبيه به دندانههاي شانه (ابنبابویه1413 ،ق ،ج ،4ص )379در روايت
نبوي ،گوياترين تعريف از تساوي زن و مرد است.
پرسش اصيل اين است :اينکه زن و مرد در اصل خلقت (مقام انسانيت) و در هدف خلقت (مقام
عبوديت) و در راه رسيدن به هدف خلقت (اميان و عمل صالح) با هم برابرند ،آيا نتيجهي آن ،الزاماً تشابه
حقوقي و تربيتي و تکليفي خواهد شد؟ يا میان اين دو تالزمي وجود ندارد و اينکه آيات و روايات ،ما را
به جنسيتي بودن تربيت رهنمون ميسازد ،هرگز به معناي امتياز تربيتي مرد يا زن نيست.
در انديشهي اسالمي« ،نظام تکوين»« ،نظام ارزشگذاري» و «نظام قانونگذاري» ،هر سه به ارادهي
تکويني و ترشيعي خداوند بازميگردند و آفرينندهي جهان ،خود در پي هدايت انسان در متام زمينهها
برآمده است .از اینروی ،الزم است نظام ارزيش و نظام واگذاري نقشها و حقوق ،با طبيعت زن و مرد
هامهنگ باشد و به همني سبب ،ارصار بر برابري نقشها و حقوق به علت آنکه به تعارض ميان طبيعت
جنيس و ساختارهاي اجتامعي ،فرهنگي و حقوقي ميانجامد ،قابل دفاع نيست (زيبايينژاد ،1388 ،ص.)105
آنچه در نظام تربيتي اسالمي در بحث مباين میان زن و مرد ،مساوي و مشرتک است ،تساوي زن و مرد
در تربيتپذيري و قابليت رشد ،دو بعدي بودن اين دو ،مختار بودن هر دو ،اشرتاک در فطرت ،برابري
ارزيش در اصل خلقت و هدف آن است؛ اما بر اساس حکمت و عدالت ،در داراییها و استعدادها ،میان زن
و مرد تفاوت تکويني وجود دارد که خود يک مبناي انسانشنايس مهم است و در ادامه به آن ميپردازيم.
انسان بودن زن ،نبايد سبب فراموش کردن زن بودن وي شود؛ بنابراين ،از ميان سه پارادايمِ تقابلگرايي،
تساويگرايي و تعاملگرايي (مکمليت) زن و مرد ،پارادايم سوم مورد پذیرش آيات و روايات است؛ زيرا با
اصل عدالت سازگارتر است .برابري ،تنها در صوريت عدالت است که رشايط ،يکسان و استحقاقها ،يکي
باشد .قرآن خود با آنکه انسانها را در اصل خلقت ،يکي ميداند؛ اما در برخي آيات ،به امتيازايت اشاره
ميکند که باعث تفاضل انسانهاست؛ مثل دانايي ،جهاد ،تقوا ،انفاق (زمر9 ،؛ نساء95 ،؛ حجرات13 ،؛
حديد .)10 ،حال عدالت الهي چه اقتضاء ميکند؛ تساوي يا تفاوت در امتيازات؟ اصوالً هنگامی که قرآن
از زوجيت کل عامل بهخصوص زن و مرد ،سخن به ميان ميآورد که البته در واقع همچنني است ،بهطور
ضمني ،به داراییهای مشرتک و تفاوتهاي قطعي اشاره دارد ،واالّ زوجيت يبمعنا خواهد بود .اصل تساوي
زن و مرد در متام زمینهها ،با زوجيت که واقعيتی تکويني است ،سازگاری ندارد.
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آنچه فطرت اقتضا ميکند ،اين است که بايد حقوق و وظايف ،يعني گرفتنيها و دادينها ،میان انسان-
ها مساوي باشد و اجازه منيدهد يک طايفه ،از حقوق بيشرتي برخوردار و طايفهي ديگري از حقوق
اوليهي خود محروم باشد؛ ليکن مقتضاي اين تساوي در حقوق که عدل اجتامعي به آن حکم ميکند،
اين نيست که همهی مقامهاي اجتامعي ،متعلق به همهی افراد باشد (طباطبايي1411 ،ق ،ج ،2ص.)274
تشابه کامل زن و مرد ،بهخصوص در عرصهي تربيت ،وقتي توجيهپذير است که يا اصل تفاوتهاي
تکويني و زيستي و جنسيتي را رد کنیم؛ يا تأثري آن را در قانونگذاري و تربيت و حقوق انکار مناییم،
هامنگونه که انديشههاي فمينيستي چنني کردند؛ اما التزام به هرکدام از اين دو گزاره ،ايرادهای جدي
دارد.
اثبات و پذيرش تفاوتها ،تأثري عميقي در متام ساحات علمي و اجتامعي از جمله حوزهي زيستشنايس
اجتامعي و محول کردن نقشها ،حوزهي سياست و حقوق ،حوزهي علوم تربيتي و بحث شيوههاي متفاوت
و دو جنسيتي تربيت ،حوزهي جرمشنايس و روانشنايس جنايي ،در جامعهشنايس اقتصاد و در توليد ،توزيع،
مرصف و خدمات و غیره بهجاي مينهد (زيبايينژاد ،1388 ،ص.)23-20
نکته قابل ذکر در اين قسمت ،آن است که بدانيم منيتوان از متام تفاوتهاي تکويني و جنسيتي،
نظام جنسيتي تربيت را نتيجه گرفت و به شيوههاي متفاوت دست یافت؛ مگر آنکه با تالش اجتهادي،
روشن شود اين تفاوتها علت حکم است؛ و گرنه در مواردي که تفاوتها ،حکمت حکم باشد و يا حکم،
علتهاي متعددي داشته باشد که در م ِنت حکم ،تنها به يکي از آنها اشارهشده است و نيز در مواردي که
مبناي حکم ،مسائل و مصالح معنوي ،اجتامعي و جهات اخروي است؛ نه تفاوتهاي جنسيتي و زيستي،
منيتوان به تفاوت در شيوههاي تربيتي رسيد.

 .3-1ربوبيت حکیامنه خداوند

اين مبنا ،نقش کليدي در پيريزي اصول کيل تربيت و بهکارگريي شيوههاي صحيح تربيتي بر عهده
دارد .اعتقاد به اینکه خداوند مدير و مدبر کل هستي است و لحظهبهلحظه ،با موجودات در ارتباط است
و عنايت و لطف اوست که هدايتگر و تربيتکنندهي موجودات است .او ربالعاملني است و ساير اسباب
تربيت ،بهصورت مع ّدات عمل ميکنند .خداوند در بسیاری از آيات ،اين حقيقت را مطرح ميکند که:
«إِن ََّك ال ت َ ْه ِدي َم ْن أَ ْح َب ْب َت َو ل ِك َّن ا َللّ َه يَ ْه ِدي َم ْن يَشا ُء َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِالْ ُم ْهتَ ِدي َن» (قصص)56 ،؛ (اي رسول ما! با
آنکه تو هادي خلقي) چنني نيست که هر کس را تو دوست بداري ،هدايت تواين کرد؛ ليکن خدا هر که را
بخواهد ،هدايت ميکند و او به حال آنانکه قابل هدايتاند ،آگاهرت است.
(ص)
«منظور از هدايت در اينجا «ارائهی طريق» نيست؛ زیرا ارائهي طريق كار اصيل پيامرب است و بدون
استثنا ،راه را به همه نشان ميدهد ،بلكه منظور از هدايت در اينجا« ،ايصال به مطلوب» و رسانيدن به
رسمنزل مقصود است» (مکارم شريازي ،1374 ،ج ،16ص)116؛ يعني رساندن به هدف مطلوب که بازگشتش
به افاضهي اميان بر قلب است (طباطبايي ،1411 ،ج ،16ص )78و بهواسطهي اين نورانيت ،قلب انسان،
حيات ميگريد و هدايت ميشود و به مطلوب خود ميرسد (رازي ،1420 ،ج ،25ص.)5
نقش ارائهي طريق از سوي پيامرب(ص) و ايصال به مطلوب از سوي خداوند که با نورانيت قلب اتفاق
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ميافتد ،در اين آيهی رشيفه ،بهوضوح بیان شده است« :هامنگونه (که بر پيامربان پيشني وحي فرستاديم)
بر تو نيز روحي را به فرمان خود وحي کرديم .تو پيش از اين منيدانستي کتاب و اميان چيست (و از
محتواي قرآن آگاه نبودي)؛ ويل ما آن را نوري قرارداديم که بهوسیلهی آن ،هر کس از بندگان خويش را
بخواهيم هدايت ميکنيم؛ و مسلامً تو به سوی راه راست هدايت ميکني» (شوري.)52 ،
َلسبِيلِ َو ِم ْنها جائِ ٌر َو لَ ْو شا َء
آيهي ديگر در ربوبيت الهي و هدايتگري او ،آيهيَ « :ع َل ا َللّ ِه ق َْص ُد ا َّ
لَ َهداكُ ْم أَ ْج َم ِع َني» (نحل)9 ،؛ و بر خداست بيان راه عدل و راستي و بعيض راهها جور و ناراستي است؛ و
اگر خدا ميخواست (بدون آزمايش بلکه به جرب) شام را همگي به راه هدايت (و ج ّنت) ميکشيد (ليکن
اين خالف مصلحت و نظام الهي است).
و جالب اينكه خداوند با عبارت « َع َل اللَّ ِه» (بر خدا الزم است) ،اين امر را به عنوان فريضهاي بر خود
الزم شمرده است كه هامنند آن را در آيات ديگر قرآن نيز ميخوانيم« :إِ َّن َعلَيْنا �لَلْ ُهدي»؛ بر ما است كه
السبِيلِ » و مجموعه نريوهاي
انسان را هدايت كنيم (ليل .)12 ،اگر ما ،در وسعت مفهوم « َع َل اللَّ ِه ق َْص ُد َّ
مادي و معنوي كه در آفرينش انسان و تعليم و تربيت او بهکار رفته است ،دقيق شويم ،به عظمت اين
نعمت بزرگ كه از همهی نعمتها برتر است ،آگاه خواهيم شد.
مشکل جريانها و افکار سکوالر و اومانیستی همني است که در تدوين بايدها و نبايدهاي تربيتي،
ارتباط انسان با خداوند را در نظر نگرفته و به فکر نسخهپيچي براي برشيتاند .در اين ميان ،چه جريان
مردساالر و چه جريان زن ساالر ،قطعاً تحت تأثري جنسيت خويش ،به فکر قانونگذاري و حل مشکالت
زن و مرد هستند .يقيناً اگر افکار فمينيستي که خود مدعي ظلم در حق زنان هستند ،بخواهند مسئوليت
برگرداندن حق ايشان را به عهده گريند ،پس از مديت خود دچار هامن اشتباهي خواهند شد که به خاطرش
به ميدان آمدند .بهراستي در اينجا تکليف چيست؟ به نظر ميرسد بهرتين گزينه ،پذيرش داوري و قضاوت
فرد يا نهادي فراجنسيتي است که تحت تأثري جنسيت نباشد .اتفاقاً در عامل هستي ،خداوند تنها کيس است
که از اين آفت به دور است .پس بايد خاضعانه ،رس تسليم در مقابل احکام الهي فرود آوريم و ربوبيت
تکويني و ترشيعي او را بپذيريم .الزم است بدانيم منظور از احکام الهي ،برداشت روشمند از آيات است؛
نه برداشتهاي سليقهاي و غريروشمند که خود آفتي در مطالعات ديني است و يکي از عنارص دخيل در
اين آفت ،جنسيت فهمنده است؛ بهخصوص دربارهی آيات و روايايت که با نگاه اويل ،بوي تبعيض جنسيتي
ميدهند.
دخالت جنسیت مفرس و فهمندهی منت ،جزء آفاتی است که در آسيبشنايس پژوهشگر و روش پژوهش
باید به آن توجه ویژه داشت (طباطبايي ،1390 ،ص .)418
پذيرش ربوبيت خداوند ،خود ريشه در توحيد در خالقيت دارد .خدايي که خالق انسان است و به متام
شئون او آگاهي دارد ،يقيناً بهرت از ديگران ميداند که انسان کيست و راه تعايل او چيست.
َلس ِ
ضا
«ق ُْل َم ْن َر ُّب ا َّ
اموات َو ا َْلَ ْر ِض قُلِ ا َللّ ُه ق ُْل أَ فَات َّ َخ ْذتُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء ال َ ْيلِكُو َن ِلَنْف ُِس ِه ْم نَفْعاً َو ال َ ًّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
شكا َء َخلَقُوا كَ َخلْقه فَتَشابَ َه
ق ُْل َه ْل يَ ْستَوِي ا َْلَ ْعمي َو اَلْبَص ُري أ ْم َه ْل ت َْستَوِي ا َلظلُامتُ َو ا َل ُّنو ُر أ ْم َج َعلُوا للّه ُ َ
ش ٍء َو ُه َو اَل ِ
ْواح ُد اَلْ َق ّها ُر» (رعد.)16 ،
اَلْ َخل ُْق َعلَ ْي ِه ْم قُلِ ا َللّ ُه خالِ ُق ك ُِّل َ ْ
ِ
توحيد در استعانت و توکل ،از اهداف مهم مورد
بر اساس همني مبنا است که بايد پرورش روحيهي
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نظر مريب باشد.
الزم به ذکر است خداوند امر تربيت انسان را با اسباب و علل مادي و با سنتهاي تربيتساز انجام
ميدهد و اين با توحيد در ربوبيت منافايت ندارد؛ زيرا متام اين اسباب ،با اذن الهي انجام وظيفه ميکنند
و مؤثرند (نازعات5 ،؛ فصلت31-30 ،؛ سبأ13-12 ،؛ جن6 ،؛ اعراف 94 ،و 96؛ روم41 ،؛ بقره155 ،؛ اعراف،
182؛ رعد.)32 ،
نکته مهم ديگر ،بحث حکمت الهي در خلقت است .اگر خداوند نظام آفرينش را با تفاوت خلق کرده،
الس َم َو ِ
ني * َما َخلَ ْق َنا ُه َم إِالَّ
ات َو ْالَ ْر َض َو َما بَ ْي َن ُه َم الَ ِع ِب َ
بر معيار حق و بهدور از باطل است « َو َما َخلَ ْق َنا َّ
بِالْ َح ِّق ( »...دخان.)39-38 ،
بر اين اساس ،کل عامل هستي غايت و هدف روشنی دارد و جزء جزء آن نيز داراي اهداف خاص خود
است؛ بنابراين ،خلقت متفاوت زن و مرد ،جداي از هدف نهايي خلقت ،اهداف منحرص به خود دارد و اگر
نقص و کاستي در موجودات ديده ميشود؛ يا نقص ذايت است که به مرتبه وجودي مربوط است و يا نقص
عريض که در تزاحم موجودات مادي با يکديگر پديد ميآيد (مصباح يزدي ،1391 ،ج ،5ص.)151
ِ
خلقت نظام زوجيت ،به زيبايي ،اين حقيقت را در اين آيه مطرح
خداوند با تنزيه خويش از کاستي در
اج کُلَّ َها ِم َّم ت ُ ْنب ُِت ْالَ ْر ُض َو ِم ْن أَنْف ُِس ِه ْم َو ِم َّم َال يَ ْعلَ ُمونَ» (يس،
فرموده استُ :
«س ْب َحا َن ال َِّذي َخل ََق ْالَ ْز َو َ
)36؛ پاك [خدايي] كه از آنچه زمني ميروياند و [نيز] از خودشان و از آنچه منيدانند ،همه را نر و ماده
گردانيده است.
خداوند خود عهدهدار صدور احکام زنان شده است که اين نشان ميدهد فتواها و انديشههاي برشي
در اين باره ،خايل از نقص نيستَ « .و يَ ْستَ ْفتُونَکَ ِف ال ِّن َسا ِء قُلِ اللَّ ُه يُ ْف ِتي ُک ْم ِفي ِه َّن» (نساء)127 ،؛ و دربارهی
زنان ،رأي تو را ميپرسند .بگو« :خدا درباره آنان به شام فتوا ميدهد».
بر اساس اين مبنا ،رسالت تبيني تفاوت زن و مرد در داشتههاي تکويني و نيز نقشها و مسئوليتها،
بر دوش خداست؛ نه قانونگذاران سکوالر برشي که هم از درک عميق و همهجانبهی زن و مرد و مصالح و
نيازهاي اين دو عاجزند و هم در درک هستي و در قانونگذاري ،دچار آفتها و آسيبهاي جدي هستند؛
زیرا تحت تأثیر جنسیت خویش قرار دارند .با نگاهی گذرا به آیات میتوان نگاه تفاوتنگر خداوند را به
زن و مرد در قرآن مشاهده کرد که ما را به اتخاذ شیوههای متفاوت تربیتی رهنمون میسازد.

 .4-1تناسب ميان تکوين و ترشيع

تناسب ميان تکوين و ترشيع ،ازجمله مبانی مهم در بحث شيوههاي تربيتي مبتني بر جنسيت است.
اگر بپذیریم که ترشیع قوانین حقوقی و تربیتی بر تفاوتهای تکوینی زن و مرد استوار است ،نتیجهی
بهدست آمده ،اتخاذ شیوههای متفاوت و متناسب با داراییهای تکوینی خواهد بود .منشأ اين مسئله،
ِ
معروف «استنتاج بايد از هست» است که اولني بار از سوی «ديويد هيوم» (1771-1711م) مطرح
شبههی
شد .وي و پريوانش معتقدند« :بايدها» و «نبايدها»ي اخالقي و حقوقي ،هيچگاه منيتواند از «هست» و
«نيست»هاي تکويني بهدست آيد (مصباح يزدي ،1391 ،ص .)286
در مبناي قبل گفتيم قانونگذاري خداوند بر پايهي ربوبيت ،حکمت و عدالت و علم به مصالح برشي
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و براي رسيدن به اهداف روشن صورت ميگريد و اين با قانونگذاري برش ،که ريشه در علم محدود و
خطاپذير و بر اساس تجربههاي خام و يبخرب از داشتهها و خواستهها صورت ميگريد ،کامالً تفاوت دارد.
علت اصيل اين مهم ،به خالقيت و علم نامحدود الهي برميگردد .خداوند که خود را با وصف احسن-
الخالقني ستوده است ،خوب ميداند داشتههاي دروين زن و مرد چيست و خدا از آنان چه خواستههایي
دارد .خداوند نه بیسبب ميدهد و نه بيش از وسع ميخواهد (طالق 3 ،و  7؛ بقره.)276 ،
بر اين اساس ،قوانني و تکاليف الهي رصف يک اعتبار رشعي نيست که مانند قوانني برشي ،تابع ارادهي
برش باشد و پیدرپی تغییر یابد .تکاليف و خواستههاي الهي ،در مصالح و مفاسدي ريشه دارد که در خود
تکاليف و نيز در واقعیتهای تکويني و ظرفيتهاي انساين است.
واقعيت تکويني زن و مرد بر اساس آيات الهي« ،فطرت» و «داشتههاي فطري» است .قرآن ميفرمايد:
اس َعلَيْ َها الَ تَبْ ِد َيل لِ َخلْقِ اللَّ ِه ذلِکَ ال ِّدي ُن الْ َقيِّ ُم َو ل ِک َّن
«فَأَ ِق ْم َو ْج َهکَ لِلدِّينِ َح ِنيفاً ِفطْ َر َة اللَّ ِه الَّ ِتي فَطَ َر ال َّن َ
أَک َ َْث ال َّن ِ
حق ،به سوی اين دين كن ،با هامن
اس الَ يَ ْعلَ ُمو َن (روم)30 ،؛ پس روي خود را با گرايش متام به ّ
رسشتي كه خدا مردم را بر آن رسشته است .آفرينش خداي تغيريپذير نيست .اين است هامن دين پايدار؛
ويل بيشرت مردم منيدانند».
زن و مرد در داراييهاي فطري از جمله آگاهيهاي فطري (مانند خودآگاهي ،درک زيبايي ،درک
قضاياي بديهي ،ارزشها و ضد ارزشهاي اخالقي و خداشنايس و غیره) ،گرايشهاي فطري (مانند گرايش
به پرستش ،خود دوستي ،حقيقتجويي ،عشق و نفرت ،ميل به آزادي و غیره) ،تواناييهاي فطري (مثل
توانايي سخن گفنت ،فهميدن و فهامندن ،خالقيت ،ابتکار و غیره) مشرتکاند؛ اما هامنگونه که در مبنای
دوم نظری اشاره کردیم ،بر اساس آيات قرآن ،اين واقعيت نيز در زن و مرد وجود دارد که آنان دو موجود
با داراييهاي متفاوتند و عدالت الهي اقتضا ميکند که خواستهها و تکاليف و نقشهاي آن دو نيز با
يکديگر متفاوت باشد.
طبق بیان صاحب املیزان ،اقتضاي تساوي در فطرت آن است که گرفتنيها و دادينها ،برابر باشد که
عدل اجتامعي به آن حکم ميکند؛ اما اين به معناي پذيرش تساوي متام مقامات اجتامعي برابر براي زن
و مرد نيست ،بلکه هنگامی عدالت اجتامعي تحقق ميپذيرد که هر ذيحقي به حق خود برسد؛ نه به
حق ديگران .قرآن به زيبايي متام ،تساوي حقوقي را در عني تفاوت ،در آيهی  228بقره مطرح ساخته است:
« َو لَ ُه َّن ِمث ُْل ال َِّذي َعلَ ْي ِه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو لِل ِّر َجا ِل َعلَ ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َو اللَّ ُه َعزِي ٌز َح ِکي ٌم» (طباطبايي ،1411 ،ج،2
ص.)274
پيريزي حقوق و تکاليف خانوادگي و اجتامعي متفاوت زن و مرد در آيات و روايات ،در داراييهاي
متفاوت طبيعي و تکويني آن دو ريشه دارد ،زيرا اختالف در «هستها» منشأ اختالف در «بايدها»ست و
بايد حقوق و تکاليف انسانها ،بر اساس مصالح و مفاسد نفساالمري و واقعي تعيني شود (مصباح يزدي،
 ،1391ج ،5ص287؛ مطهري ،1382 ،ص.)144
مسئلهی مهم آن است که اصوالً چه نوع اختالفهايي میان زن و مرد ،سبب اختالفهاي حقوقي و
تربيتي ميشود .آيا ميتوان متام اختالفات برشي را در تربيت و قانونگذاري لحاظ کرد؟ يا بايد از متام
اختالفات چشمپويش کنیم و همه را يکسان ببينيم؟ و يا برخي تفاوتها لحاظ گردد و از برخي چشم-پويش
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شود؟ صورت اول تقريباً غريممکن و صورت دوم نيز برخالف مصالح اجتامعي است و تنها صورت سوم
موجه ميمنايد.
در این میان ،سه ويژگي براي اختالفات تأثريگذار در قوانني و مقررات مهم است:
 .1دامئي بودن که در تفاوتهاي جنسيتي چنني است و بهندرت ،مردي زن و زين مرد شده است.
 .2غالبي يا عمومي بودن؛ زيرا هر يک از زن و مرد ،بهطور تقريبي ،نيمي از جمعيت جامعه را تشکيل
ميدهند.
 .3تأثري در امور اجتامعي که در زن و مرد چنني است (مصباح یزدی ،1391 ،ج ،5ص.)288
نتيجهي پذيرش اين مبنا آن است که زن و مرد در بخشی از تکاليف و حقوق و روشهاي تربيتي با
يکديگر مساوياند و هيچ تفاوتی ندارند و آن تکاليفي است که به جنبهي اشرتاکي و انساين و فطري آن دو
برميگردد و در دستهي ديگر ،تکاليفي است که به جنبههاي متفاوت تکويني آن دو برميگردد که هامن
جنبهي جنسيتي است ،بهخصوص تفاوتهاي روحي و رواين که سهم بيشرتي در شيوههاي تربيتي دارند.
الزم است بدانيم در ديدگاه کالمي ،آنچه در انسان بهصورت تکويني و فطري قرار داده شده است،
عوضشدين يا از بنيرفتني نيست ،گرچه ممکن است مورد غفلت يا فرامويش قرار گیرد؛ يا در تعارض با
ديگر فطريات و غرايز ،کنار گذاشته شود .هيچ فقري بالذايت تبديل به غني بالذات منيشود .فطرت توحيد از
خداوند است و مخلوقات فقري بالذات ،به غني بالذات مبدل منيشوند و چنني تبدييل امکان ندارد (خميني،
 ،1385ج ،16ص.)208
سؤال جدي ما از منکرين تأثريگذاري تفاوتهاي تکويني در حوزهي ترشيع اين است که به چه سبب
ويژگيهاي خاص زنانه مثل شريدهي ،زاميان و حمل ،منشأ جعل قوانني متفاوت البته به سود زنان باشد؛ اما
ساير ويژگيهاي مردانه يا زنانه چنني نباشد؟ چرا در بحث تبعيض مثبت ميپذيريم که برخي افراد يا اقشار
جامعه از امتيازات خاص برخوردار شوند؛ اما در حوزهي جنسيت منيپذيريم؟
اصوالً مگر تساويطلبان ،اساس سخن را بر داشتهها و استعدادهاي يکسان منيگذارند؟ آيا اين مطلب
غري از پذيرش تأثريگذاري و بازتاب تکوين در ترشيع ،چيز ديگري هم هست؟ چگونه وقتي نوبت به
تفاوتهاي اثباتشدهي تکويني ميرسد ،اصل تأثري تکوين در ترشيع مخدوش ميشود؟!
وضع قوانني يکسان براي مجموعهاي که از استعدادهاي طبيعي متفاوت برخوردارند ،چيزي جز تعارض
میان تکوين و ترشيع نيست و نتيجهاي جز ناهنجاري و بحران به دنبال نخواهد داشت .يقيناً شعار تساوي
زن و مرد ،رسانجام همچون تبعيض ،به رضر زنان متام خواهد شد؛ زیرا همزمان ،وظيفهي مردان و زنان را
به دوش زنان خواهد نهاد و نريوي زيادي را رصف مبارزه با امري موهوم خواهد کرد که خلقت پذيراي
آن نيست.

 .5-1محوريت خانواده و جنسيت در تربيت

محوريت خانواده و جنسيت در تربيت نیز بهخصوص با ورود نظامات و فضاهای جدید تربیتی و
کانالهای رقیب خانواده ،نقش مهمی در بحث ما دارد .بر اساس اين مبنا ،تربيت مؤثر و صحيح ،تربيتي
است که دو مؤلفهي مهم خانواده و جنسيت در آن لحاظ شود نه محوريت شغل و حضور اجتامعي.
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خانواده که قدمييترين ،اسايسترين و در عني حال بادوامترين نهاد انساين را شکل داده ،سنگ بناي
جامعهي بزرگ انساين است که جايگاه تربيت نسل آينده بهشامر میرود .خانواده در تعيني داشتههاي
وراثتي فرزند مؤثر است .سبک زندگي و حتي وسایل درون خانواده ،نوع سخنان و گفتگوهاي درون آن،
نوع رفتارها ،نوع تلقي و انتظارها ،ميزان کنرتل والدين بر رفتار کودکان و نوع روابط خانوادگي همگي در
تربيت فرزند نقش دارد .ميتواند گفت متام نيازهاي اسايس انسان که در روانشنايس مطرحشده است ،با
تشکيل درست خانواده و تحکيم پايههاي آن و تنظيم روابط درون آن ،به بهرتين وجه پاسخ داده ميشود.
بنا بر اهميت خاص خانواده است که در آيات و روايات ،مدار تربيت را خانواده قرار داده شده است
و دستورات دين اسالم از کانون يک خانوادهي آسامين به برش ارائه ميشود.
قرآن کریم توجه به تشکيل خانواده و خانوادهگرايي را مسئوليتي اجتامعي قلمداد ميکند (نور)32 ،
و رسول اسالم سالماللهعلیه ،خانواده را محبوبترين و عزيزترين بنيان اجتامعي در نزد خداوند ميداند
(ابنبابویه ،1413 ،ج ،3ص.)383
در نگاه دين ،باورها و عقايد هر کس ،در خانوادهي او ريشه دارد و کودک دين خود را از خانواده
ميگريد چنانکه پيامرب اسالم(ص) فرمودند« :كُلُّ َم ُولُو ٍد يُولَ ُد َع َل ال ِفط َر ِهَ ،و إِنَّ َا أَبَ َوا ُه يُ َه ِّو َدانِ ِه َو يُنَصِّ َانِ ِه َو
ُ َي ِّج َسانِ ِه» (کلینی1429 ،ق ،ج ،11ص.)354
تربيت مبتني بر جنسيت که در مباحث گذشته از آن سخن به ميان آمد ،وقتي به موفقيت ميرسد که
در خانواده« ،نقشهاي جنسيتي» بهدرستي تعليم داده شوند و «هويت جنيس» کودک ،صحيح شکل گريد.
اينجاست که دو رکن خانواده و جنسيت ،دستبهدست هم داده و تربيت را سامان ميدهند.
به بیان برخی پژوهشگرانِ عرصهی خانواده ،اسالم برای پرورش درست جنبههای جسمی و روانی و
رفتاری به حفظ مرزهای جنسیتی و تربیت جنسی (از جمله در مهارتآموزیها) و به جنسیتی شدن
الگوهای مشارکت اجتامعی و اقتصادی ،حساس است و بر الگوی تقسیم نقشها در روابط خانوادگی ارصار
دارد (زیبایینژاد ،1391 ،ص.)180
خانواده با استفاده از ابزارها و زمينههاي مناسب ميتواند انگارههاي قالبي مثبت را براي اعضاي خود
فراهم کند تا از مزايا و پاداش اجتامعي استفاده کنند .بديهي است که تحصيالت ،موقعيت اجتامعي ،شغل،
نقشهاي مثبت جنسيتي مثل همرسي ،مادري و پدري ازجمله انگارههاي قالبي مثبت است که خانواده
نقش اصيل را در ايجاد آنها دارد.
اهميت بحث در اين مبنا (محوريت خانواده و جنسيت) وقتي دو چندان ميشود که امروز ،ما با
سبک جديدي از تربيت با عنوان تربيت رسمي و در قالب نهادها و مجتمعهاي آموزيش و تربيتي و نيز
با کانالهاي رقيب تربيتي مانند ماهوارهها ،اينرتنت و فضاي مجازي مواجهيم .نهادها و ابزارهايي که گاه،
بخش مهمي از اوقات فرزندان ما را به خود اختصاص ميدهند ،بهخصوص که برخي از اين کانالهاي
جديد ،نظام خانواده را ،عمدا ً يا سهوا ً ،مورد هجمه و فروپايش قرار ميدهند و باعث تغيري مناسبات سنتي و
گاه ارزيش حاکم بر خانوادههاي هستهاي ميشوند .اين مسئله ،تأثريات اجتامعي خود را در قالب مطالبات
اقتصادي ،حقوقي ،فرهنگي و حتي در نوع رفتارهاي جزيئ اجتامعي بروز ميدهد و سبک جديدی از
زندگي را با عدم محوريت خانواده و جنسيت شکل ميدهد ،بهخصوص که اين تغيريات در برخي موارد،
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جنسيتي
با انگارههاي ديني و ارزيش حاکم بر فرهنگ جامعه ،تقابل جدي دارد .داللتهاي خانوادگي و
ِ
اين سبک جديد ،نهتنها در محتواي تربيتي بلکه در بسياري از عرصههاي ديگر ازجمله روش-هاي تربيتي،
فضاي تربيتي ،مناسبات خانواده و مدرسه ،متايالت خانوادهگرايانه ،ارزشهاي خانوادگي ،ايفای نقشهاي
جنسيتي ،مطالبات دخرتان و پرسان و دستيايب به رضايتمندي جنسيتي تأثريگذار است.
مهمترین و حساسترین بخش تأثیرگذاری خانواده دربارهی بحث شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت،
شکلگیری صحیح «هویت و نقش جنسی» فرزند است که مبتنی بر باورهای اولیه کودک ساخته میشود.
این باورهای اولیه ،به بیان برخی اندیشمندان ،در ساخنت شاکلهی بعدی کودک نقش بسزایی ایفا میکند
(گیدنز ،1376 ،ص .)254کودک در محيط خانواده ،براي يادگريي نقش جنيس خود به دو الگوي پدر و مادر
توجه ويژه دارد .کودک از طريف ،با والد همجنس خود هامنندسازي ميکند و از سوي ديگر ،روابط پدر و
مادر را به عنوان دو جنس مخالف ،زير نظر ميگريد و براي آيندهي خود درس ميگريد؛ بنابراين ،اگر يکي از
اين دو مسئله ،به علتی مثل فوت يا طالق و يا تنش خانوادگي دچار آسيب شود ،در هويت و نقش جنيس
کودک نيز تأثري خواهد گذاشت .وجود خواهران و برادران نيز در اين زمينه تأثري جدي دارد.
سه اصل «قبول جنسیت کودک»« ،آموزش نقش جنسی» و «نفی تبعیض جنسیتی» جزء اصول مهم
تربیتی مبتنی بر جنسیت در خانواده است که در آیات و روایات به آنها توجه ویژه شده است .قرآن کریم
رفتار غیرمنطقی اعراب جاهلیت را دربارهی تبعیض جنسیتی منیپذیرد (نحل )59-58 ،و آنان را مسئول و
پاسخگوی این رفتار میداند (تکویر.)9-8 ،
امام صادق(ع) نیز انگارهي برتري يک جنس را بر جنس ديگر در کودک ،رد میکند و ميفرمايند:
َاب َع َل الْ َح َس َن ِ
ات َو يُ ْسأَ ُل َعنِ ال ِّن ْع َمه» (کلینی ،1429 ،ج ،6ص)6؛
«الْبَ َناتُ َح َس َناتٌ َو الْبَ ُنو َن نِ ْع َم ٌة فَ ِإنَّ َا يُث ُ
فرزندان دخرت جزء نيکيها به حساب ميآيند و فرزندان پرس جزء نعمت و خداوند (روز قيامت) به خاطر
نيکيها ثواب ميبخشد و از نعمتها سؤال ميکند.
اگر کودک به خاطر آنچه هست ،موردپذيرش ،تأييد و احرتام قرار گريد ،در حقيقت ،به او کمک مي-
شود تا نگريش مثبت در رابطه با خويشنتپذيري کسب کند و براي خود احرتام قائل شود؛ اما در صور يت که
افراد شاخص در زندگي او مثل والدين ،معلامن ،همکاليسها و ساير اشخاص تأثريگذار در زندگي ،به تحقري،
رسزنش و رد او بپردازند ،احتامالً نگرش نامطلويب نسبت به خود پيدا خواهد کرد .او دربارهی خود آنگونه
قضاوت خواهد کرد که ديگران قضاوت ميکنند (يب.هارلوک ،1393 ،ص.)73

نتیجهگیری

مقالهی حارض ضمن بررسی آیات و روایات در حوزه مبانی نظری تربیت مبتنی بر جنسیت ،به نتایج
زیر دست یافت:
جنسیت در نظام تعلیم و تربیت دینی ،جزء مؤلفههای اثرگذار در تربیت بهطور عام و در شیوههای
تربیتی بهطور خاص است .در نگاه آیات و روایات ،زن و مرد دارای برابری ارزشی و اشرتاک در اصل
خلقت و هدف خلقت هستند .نظام تربیت برآمده از آیات و روایات ،بر اصل تناسبمحوری قائم است نه
تشابهمحوری؛ بدین معنا که آنچه در نظام تربيتي اسالمي در بحث مباين میان زن و مرد ،مساوي و مشرتک
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است ،تساوي زن و مرد در تربيتپذيري و قابليت رشد ،دو بعدي بودن اين دو ،مختار بودن هر دو ،اشرتاک
در فطرت ،برابري ارزيش در اصل خلقت و هدف آن است؛ اما در داراییها و استعدادها بر اساس حکمت
و عدالت ،میان زن و مرد ،تفاوتهاي تکويني بهخصوص در حوزهي تفاوتهاي روان-شناختي وجود دارد
و همني تفاوتها ،منشأ تفاوتهاي حقوقي و تربيتي میان زن و مرد است .اين يافته ،ما را در جنسيتي
بودن نظام تربيتي درآيات و روايات مصممتر میکند و در برخي موارد ،به اتخاذ شيوه-هاي متفاوت
تربيتي رهنمون ميسازد .بر اساس آیات و روایات و مبانی متقن کالمی ،خداوند که خود خالق هستی و
فارغ از تأثیر جنسیت است ،باید بر پایهی ربوبيت ،حکمت و عدالت و علم به مصالح برشي ،مسئولیت
تبیین حقوق و تکالیف زنان و مردان را به عهده گیرد تا از آفت تأثیر جنسیت در امان باشد .بر اين اساس،
رسالت تبيني تفاوت زن و مرد در داشتههاي تکويني و نيز نقشها و مسئوليتها ،بر دوش خداست که
بایدها و نبایدهای ترشیعی را بر پایه داشتههای متفاوت تکوینی تنظیم و ارائه فرماید .در نگاه دين،
خانواده از جایگاه رفیعی برخوردار است چنانکه باورها و عقايد هر کس در خانوادهي او ريشه دارد.
اسالم ،خانواده را محبوبترين و عزيزترين بنيان اجتامعي در نزد خداوند ميداند و حتي توجه به تشکيل
خانواده و خانوادهگرايي را مسئوليتي اجتامعي قلمداد ميکند .اگر رضورت خانواده-محوري را بپذيريم و
متايزات زن و مرد در صفات تکويني ،موقعيتها ،نقشها و حقوق را نيز باور کنيم ،رضورت تناسب ميان
نظام تربيت و خانواده و جنسيت نيازمند بحث و استدالل چنداين نيست .تربيت مبتني بر جنسيت که
در مباحث گذشته از آن سخن به ميان آمد ،وقتي به موفقيت ميرسد که در خانواده ،نقشهاي جنسيتي
بهدرستي و متناسب با جنسیت تعليم داده شود و هويت جنيس کودک ،صحيح شکل گريد .اينجاست که
دو رکن خانواده و جنسيت ،دستبهدست هم داده و تربيت را سامان ميدهند.

تحلیل مبانی نظری شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت از نگاه آیات و روایات

105

منابع و مآخذ

•قرآن کریم؛ ترجمه الهی قمشهای
•ابنبابويه ،محمدبنعيل؛ علل الرشايع؛ چاپ دوم ،قم :داوري1385 ،ش.
•______________؛ من اليحرضه الفقيه؛ چاپ دوم ،قم :جامعه مدرسني1413 ،ق.
•اعرايف ،عيلرضا؛ فقه تربيتي؛ جلد  ،1چاپ دوم ،قم :موسسه فرهنگي ارشاق و عرفان1391 ،ش.
•بستان ،حسني؛ اسالم و تفاوتهاي جنسيتي در نهادهاي اجتامعي؛ چاپ سوم ،قم :پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه1391 ،ش.
•بهشتي ،محمد؛ مباين تربيت از ديدگاه قرآن؛ چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،
1387ش.
•يب .هارلوک ،اليزابت؛ روانشنايس شخصيت با تأکيد بر تحليل عوامل مؤثر بر رشد شخصيت؛ ترجمه و
تلخيص :پرويز رشيفي درآمدي و محبوبه حاجنوروزي؛ چاپ دوم ،تهران :آواي نور1393 ،ش.
•جعفربنمحمد؛ امام صادق(ع) ،مصباح الرشيعه؛ چاپ اول ،بريوت :اعلمي1400 ،ق.
•جمعي از نويسندگان؛ جستاري در هستيشنايس زن :زن در فرهنگ و انديشه اسالمي؛ چاپ سوم ،قم:
مؤسسه امام خميني1388 ،ش.
•جمعي از نويسندگان؛ فمينيسم و دانشهاي فمينيستي؛ چاپ اول ،قم :مرکز مطالعات زنان1382 ،ش.
•جوادي آميل ،عبدالله؛ تسنيم ،چاپ سوم ،قم :نرش ارساء.1390 ،
•جوادي آميل ،عبدالله؛ زن در آينه جالل و جامل؛ چاپ اول ،قم :ارساء1375 ،ش.
•ح ّر عاميل ،محمدبنحسن؛ وسایل الشيعه؛ چاپ اول ،قم :مؤسسه آلالبيت1409 ،ق.
•حقشناس ،عيلمحمد؛ و ديگران؛ فرهنگ معارص هزاره انگلييس -فاريس؛ چاپ اول ،تهران :فرهنگ
معارص1381 ،ش.
•حمريي ،عبداللهبنجعفر؛ قرب االسناد (ط-الحديثه)؛ چاپ اول ،قم :مؤسسه آلالبيت1413 ،ق.
•خميني ،سيد روحالله؛ صحيفه امام؛ جلد  ،16چاپ چهارم ،تهران :موسسه تنظيم و نرش آثار امام
خميني1385 ،ش.
•دورانت ،ويل؛ لذات فلسفه؛ ترجمه عباس زرياب؛ چاپ  ،17تهران :علمي و فرهنگي1384 ،ش.
•________؛ تاريخ متدن (عرص اميان)؛ ترجمهي ابوالقاسم طاهري و ديگران؛ چاپ چهارم ،تهران :علمي
و فرهنگي1373 ،ش.
•دهخدا ،عيلاکرب؛ لغت نامه؛ چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران1377 ،ش.
•رازي ،فخرالدین؛ ابوعبدالله محمدبنعمر؛ مفاتيح الغيب؛ چاپ سوم ،بريوت :دار احياء تراث1420 ،ق.
•رضايي اصفهاين ،محمدعيل؛ پرسش و پاسخهاي قرآين؛ قم :پژوهشهاي تفسري و علوم قرآين1385 ،ش.
•ريرتز ،جرج؛ نظريههاي جامعهشنايس در دوران معارص؛ ترجمهي محسن ثاليث؛ چاپ هشتم ،تهران:
علمي و فرهنگی1383 ،ش.
•زکي عيل ،السيد ابوغضه؛ املرأه يف اليهوديه و املسيحيه و االسالم؛ چاپ اول ،مرص :دارالوفاء1424 ،ق.
•زمخرشي ،محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ چاپ سوم ،بريوت :دارالکتاب العريب1419 ،ق.
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•زيبايينژاد ،محمدرضا؛ جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي؛ چاپ اول ،قم :هاجر،
1391ش.
•_____________؛ هويت و نقشهاي جنسيتي (مجموعه مقاالت)؛ چاپ اول ،تهران :مرکز امور زنان
و خانواده1388 ،ش.
•سيف ،سوسن؛ و همکاران؛ روانشنايس رشد؛ جلد  ،1چاپ اول ،تهران :سمت1379 ،ش.
•رشيف ريض ،محمدبنحسن؛ نهجالبالغه (للصبحي صالح)؛ چاپ اول ،قم :هجرت1414 ،ق.
•طباطبايي ،سيد محمدکاظم؛ منطق فهم حديث؛ چاپ اول ،قم :مؤسسه امام خميني1390 ،ش.
•طباطبايي ،محمدحسني؛ امليزان؛ بريوت :مؤسسه االعلمي1411 ،ق.
•طربيس ،فضلبنحسن؛ جوامع الجامع؛ چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران1377 ،ش.
•طويس ،محمدبنحسن؛ الغيبه؛ چاپ اول ،قم :داراملعارف االسالميه1411 ،ق.
•عاشور ،قاسم؛  1000سؤال و جواب يف القرآن الکريم؛ چاپ اول ،بريوت :دار ابن حزم1422 ،ق.
•علمالهدي ،عيلبنحسني (سيد مرتيض)؛ امايل؛ چاپ اول ،قاهره :دارالفکر العريب1998 ،م.
•فيض کاشاين ،محسن؛ االصفي يف تفسري القرآن ،چاپ اول ،قم :دفرت تبليغات اسالمي1418 ،ق.
•_____________؛ تفسريالصايف؛ چاپ دوم ،تهران :مکتبه الصدر1415 ،ق.
•قطب ،سید ابن ابراهيم شاذيل؛ يف ظالل القرآن؛ چاپ  ،17بريوت :دارالرشوق1412 ،ق.
•کارل ،الکسيس؛ انسان موجودي ناشناخته؛ ترجمهی عنايت (عنايتالله شکيباپور)؛ چاپ هشتم ،تهران:
امري بهادر1378 ،ش.
•كليني ،محمدبن يعقوببن اسحاق؛ الکايف (ط-دارالحديث)؛ چاپ اول ،قم :دارالحديث1429 ،ق.
•گرو ،بنوات؛ زنان از ديد مردان ،ترجمه محمدجعفر پوينده ،چاپ سوم ،تهران :جامي1379 ،ش.
•گروهي از نويسندگان زير نظر آيتالله مصباح يزدي؛ فلسفه تعليم و تربيت؛ چاپ دوم ،تهران:
مدرسه1391 ،ش.
•گري ،جان؛ مردان مريخي زنان ونويس؛ ترجمهی انتشارات چاف؛ چاپ چهارم ،قم :ملينا1388 ،ش.
•گلن ،ويليام و مرتن ،هرني؛ کتاب مقدس؛ ترجمهی فاضل خان همداين؛ چاپ اول ،تهران :اساطري،
1380ش.
•گنجي ،حمزه؛ روانشنايس تفاوتهاي فردي؛ چاپ دوم ،تهران :موسسه انتشارايت بعثت1370 ،ش.
•________؛ روانشنايس عمومي؛ چاپ  ،62تهران :ساواالن.1392 ،
•گیدنز ،آنتونی؛ جامعهشناسی؛ ترجمهی منوچهر صبوری کاشانی؛ چاپ سوم ،تهران :نی1376 ،ش.
•لطفي ،محمدحسن؛ دورهي کامل آثار افالطون؛ چاپ سوم ،تهران :خوارزمي1380 ،ش.
•مجليس ،محمدباقر بن محمدتقي؛ بحار االنوار؛ چاپ دوم ،بريوت :دار احياء الرتاث1403 ،ق.
•مصباح يزدي ،محمدتقي؛ پرسشها و پاسخها؛ چاپ هشتم ،قم :مؤسسه امام خميني1391 ،ش.
•مطهري ،مرتيض؛ نظام حقوق زن در اسالم؛ چاپ  ،35تهران :صدرا1382 ،ش.
•معاونت پژوهش؛ تقويت نظام خانوداه و آسيبشنايس آن (مجموعه مقاالت)؛ چاپ چهارم ،قم:
مؤسسه امام خميني1388 ،ش.
تحلیل مبانی نظری شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت از نگاه آیات و روایات
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•_________؛ جنسيت از منظر دين و روانشنايس (مجموعه مقاالت)؛ چاپ اول ،قم :مؤسسه امام
خميني1390 ،ش.
•مکارم شريازي ،نارص؛ تفسري منونه؛ چاپ اول ،تهران :دار الکتب االسالميه1374 ،ش.
•مولر آکني ،سوزان؛ زن از ديدگاه فلسفه سيايس غرب؛ ترجمهي ن .نوري زاده؛ چاپ اول ،تهران:
قصيد هرسا و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان1383 ،ش.
•مهريزي ،مهدي؛ شخصيت و حقوق زن در اسالم؛ چاپ دوم ،تهران :علمي و فرهنگي1386 ،ش.
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