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 مقدمه 

که آیا مدارس دخترانه باید فقط های جنسیتی در آموزش و اینضرورت توجه به تفاوت
ش 1286های معطوف به حوزۀ خانواده را به دختران ارائه نمایند یا اعم از آن را، از سال آموزش

؛ اختالفی (44  1385)اعزازی، و همزمان با گسترش فعالیت مدارس دخترانۀ داخلی مطرح شد 
های فرضکه به مرور زمان و با گسترش تفکرات مدرن در قالب الگوی توسعۀ مبتنی بر پیش

 .اری و سکوالریسم به نفع رویکرد دوم فروکش کرددنظام سرمایه
شده برای نظام آموزشی کشور بعد از ها، اسناد و اهداف تنظیمگذاریمروری بر سیاست

غیر از دورانی پس از انقالب فرهنگی و بازگشایی دهد که بهپیروزی انقالب اسالمی نیز نشان می
های دانشگاهی اعمال زنان در برخی از رشتههایی برای حضور ها که محدودیتمجدد دانشگاه

ه شورای اجتماعی زنان ب –شد؛ که البته این اقدام نیز با تصویب طرحی که توسط شورای فرهنگی
 های دانشگاهیتمام محدودیت ارائه شد و دولت را مجبور به برداشتن عالی انقالب فرهنگی

های های جنسیتی در برنامهلحاظ تفاوت اقدام مؤثری در رابطه با خنثی شد، کرد،برای زنان می
که قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که در سال  طوریبه .آموزش و پرورش مطرح نشد

ماده در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید در حوزۀ  10فصل و  14ش مشتمل بر 1367
آموزان کشور از آموزش عمومی های جنسیتی تنها به لزوم برخورداری تمام دانشتوجه به تفاوت

کید داشت  ش نیز که اهداف 1377در سال  .(159  1385وند، )ظهرهبرحسب استعداد و جنس تأ
شده مورد از اهداف مطرح 56آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید در 

دختر »ه بود و تنها در اهداف جزئی مقطع راهنمایی تربیت گیری جنسیتی لحاظ نشدهیچ جهت
کید قرار گرفت که «پسر شجاع»و « عفیف ، توجه به نقش زن و مرد در خانواده و جامعه مورد تأ

 .(158-161)همان  کنندۀ فاصله جنسیتی بود مورد انتقاد واقع شد که تقویتدلیل آناز قضا به
ش 1382اصالح نظام آموزش و پرورش که در سال  نویس دوم سند منشورهمچنین در پیش

توسط پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت تنظیم شده بود، در مورد برخورد با تصورات قالبی جنسیتی و 
هایی مطرح شده بینیآمیز نسبت به آموزش و اشتغال زنان پیشهای تبعیضتغییر بینش و نگرش
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شناسی، به ، ولی در بخش آسیب(46  1382)وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، بود 
مدرسه، خانواده  –گرایی و مدرنیته که خود را در قالب تعارض ارزش خانواده تعارض میان سنت

دهد اشاره شده و در نهایت در بخش راهکارها این نزاع نسلی نشان میآموز و شکاف بیندانش –
بد و برخورد با تصورات قالبی جنسیتی یابه نفع فرهنگ مدرن و به حاشیه رفتن سنت فیصله می

 .(64-65)همان  گیرد در کتب درسی مورد نظر قرار می
ش، به 1390هرچند در تدوین سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور که در سال 

تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و یکی از اسناد مهم در زمینۀ سیاستگذاری و 
صورت مستقل کدام از مبانی بهنظام آموزش و پرورش کشور است در هیچهای ریزیبرنامه

های زن های تربیت، تفاوتعنوان مبنا قرار نگرفته است اما در برخی از مؤلفهتفاوت زن و مرد به
 .(57-76  1390)وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، و مرد مورد توجه قرار گرفته است 

ایران؛  -کمیسیون ملی یونسکو 2030های مختلف سند ملی آموزش قسمتعالوه بر این در 
 -)کمیسیون ملی یونسکوهمچون زیرمجموعۀ هفتم از اهداف ویژه، هدف چهارم سند مذکور 

و در  (29)همان   2030قسمت مربوا به دیدگاه، منطق و اصول سند  10، بند (26  1395ایران، 
)همان  ها یکردهای راهبردی، اهداف ویژه و شاخصهای مربوا به هدف اصلی، روتمام بخش

کید دارد که نشان (49 -30 ویکرد توجهی به ردهندۀ کمبر برابری و تساوی جنسیتی در آموزش تأ
موضوعی  .باشداسالمی به تفاوت زن و مرد در برخی از اسناد باالدستی نظام آموزشی کشور می

و خانواده؛ مانند تضعیف اخالق جنسی و  که با توجه به گسترش مسایل مختلف حوزۀ زنان
  1393نژاد، )زیباییعفاف، کم شدن انگیزۀ تشکیل خانواده، افزایش طالق و اختالفات خانوادگی 

  .باشد، پرداختن به آن امری ضروری و مهم می(210

 روش تحقيق

در پژوهش حاضر ابتدا با مراجعه به منابع اسالمی مانند قرآن و روایات معتبر معصومان  
تحلیلی، ضمن اشاره به جایگاه و ارزش زن در اسالم،  -و استفاده از روش توصیفی
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ینی و تشریعی میان زن و مرد در اسالم بررسی میتفاوت در ادامه اهداف  .شودهای تکو
به رویکرد اسالم به تفاوت زن و مرد و مطابق با روش شهید  تربیت رسمی عمومی با توجه

 با دیگران و انسان با خود، انسان با خدا، انسان الله صدر، در چارچوب ارتباطی انسانآیت
 .گرددبا طبیعت ارائه می

 های زن و مرد در اسالمتفاوت

ای آفریده است که در گونهبه های طبیعی، نژادی و قومی،ها را جدا از تفاوتخداوند نوع انسان
لحاظ وجودی، از امکانات و مزایای زیادی نظیر تفکر، مقایسه با بسیاری از موجودات دیگر به

ها، کرامتی خدادادی و این عنایت ویژۀ خداوند به همه انسان .باشندمند میاراده و اختیار بهره
، خلیفۀ (29)حجر، آیه دارای روحی الهی  را که خدواند در قرآن کریم انسانطوری ذاتی است؛ به

؛ 29 )بقره داند می و آفرینش هر آنچه در زمین و آسمان است را برای انسان (30 )بقره خداوند 
جا که بر کرامت فرزندان آدم و برتری آنان از بسیاری از موجودات جهان و در آن (13جاثیه، آیه 
کید می  .(70)اسرا، آیه دهد رار میرا مورد خطاب ق ورزد، نوع انسانتأ
هاست، و بر اساس که تنها خداوند آفرینندۀ سایر موجودات و مالک حقیقی آنجااز آن

ها را بر عهده دارد و مطابق با الگوی نظام احسن، شرایط حکمت الهی تدبیر و ادارۀ امور آن
کند که زمینۀ حرکت آن موجود به سمت ای تنظیم میگونهتحقق و تغییر هر موجودی را به

ینی به زن و مرد عطا کرده است تا ، ویژگی(3و2 )أعلی مقصد مطلوب فراهم شود  های تکو
ا در هها، انتظارات و تکالیفی را که برای آنبر اساس آن در ساختار اجتماعی و نظام نقش

بی انجام دهند نظر گرفته شده است به رحوم عالمه طباطبایی ؛ امری که م(50)طه، آیه خو
و  (412  2، 1374)طباطبایی، سورۀ بقره به آن اشاره داشته است  228نیز ذیل تفسیر آیه 

الله مصباح با توجه به سه شرا دارا بودن کارکرد اجتماعی، صفت نوعی بودن و آیت
عنوان علت تامه برای صفات تشریعی ها را بههمچنین ثابت بودن در بستر زمان، آن

ها و جریان تربیت رسمی و رو خانوادهاز این .(289-288  5، 1391)مصباح یزدی، یرد پذمی
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ها بایست در مسیر آشنایی دختران و پسران با نقشهای تربیتی مرتبط با آن میریزیبرنامه
سازی هایی که در جهت خنثیریزیها عمل کنند و از برنامههای اجتماعی آنو مسئولیت

ینی و تشریعی میان زن و مرد باشد خودداری نمایندهای تفاوت بر همین اساس در  .تکو
ینی و تشریعی میان زن مرد اشاره میابتدا به برخی تفاوت ن کنیم و در نهایت به تبییهای تکو

 .پردازیماهداف تربیتی متناسب با آن می

 های تكوینی ميان زنان و مردانتفاوت .1

ها را با برخی خصوصیات هدفمند بودن جهان، انسانخداوند بر اساس حکمت الهی و 
ینی متفاوت آفریده است ها باید به این مهم توجه داشت البته در خصوص این تفاوت .تکو

منظور ها و رنگ چشم فقط بهها، مانند تفاوت در چهرهکه برخی از این نوع تفاوت
ی ون تفاوت در قدرت بدنبخشی و امکان شناسایی افراد مطرح است، برخی دیگر همچتنوع

و ذوق هنری هرچند کارایی خاصی در زندگی اجتماعی دارند در مسیر تحقق این کارایی 
ها کارایی نیازمند وضع قانون خاصی از طرف خداوند نیست و در نهایت برخی از تفاوت

ها وابسته به وضع و رعایت قوانین الهی است کند و تحقق این کاراییخاصی ایجاد می
ینی میان زنان و مردان با اساس در ادامه به تفاوتبر همین .(118  1391نژاد، ایی)زیب های تکو

سازد و کارکردهای خاصی منشأ زیستی و سرشتی که بیشتر زنان را از بیشتر مردان متمایز می
 .پردازیمبه همراه دارند می

 الف( تعقل

سورۀ نساء، که  34مفّسران به آیه برای استدالل به فزونی درک عقالنی مردان، بسیاری از 
اند؛ و بر این باورند که با توجه بیانگر نقش مدیریتی مرد در خانواده است، تمسک کرده

به این که انجام نقش مدیریتی در خانواده نیازمند نگرشی منطقی و خردمندانه به قضایا 
های رجحان نشانهدر امور زندگی است، گذاشتن چنین مسئولیتی بر عهده مردان را از 

غیر البته به .(543  4، 1374)طباطبائی، دانند نوع مردان در برخورداری از این موهبت می



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

 282و تفسیر آیه  (134  18، 1374)طباطبایی، سورۀ احزاب  18از آیه مذکور در تفسیر آیه 
؛ 48-46  1391؛ مصباح یزدی، 124  4، 1993؛ رازی، 307ق  1415)فیض کاشانی، سورۀ بقره 

، به تفاوت زن و مرد به تعقل اشاره (76  1391نژاد، نقل از زیبایی؛ به344  1393جوادی آملی، 
شده است و در تبیین منشأ این اختالف، برخی با اشاره به این مهم که تسلط بر خود و 
ضبط و مهار عواطف و احساسات، شرا اول تفکر صحیح و سنجش و داوری درست 

پذیرتر از مردان هستند، این مردان هستند که زنان در این زمینه آسیب کهجااست و از آن
توانند بر خود تسلط یابند و با فرو نشاندن گرد و غباری که عواطف با سهولت بیشتری می

روشنی و وضوح واقعیات را ببینند و از سر توانند بهانگیزند، میو احساسات برمی
  1378)مصباح یزدی، دیریت امور خانواده بپردازند بینی حکم و داوری کنند و به مواقع

اند و برخی دیگر با تمایز قائل شدن ، تفاوت زن و مرد در تعقل را مطرح کرده(92-93
نظری  میان عقل نظری و عقل عملی، معتقدند عقلی که در زن و مرد متفاوت است عقل

مانند آن  ریاضی واست که در نحوۀ مدیریت مسایل سیاسی، اقتصادی، علمی، تجربی، 
برتری داشته باشد،  که فردی در مسایل علمی یا سیاسی و اجرایی فکردخیل است و این

این نشانۀ تقرب الی الّله نیست، بلکه یك فضیلت زاید است؛ زیرا علمی است که 
 .(255  1393)جوادی آملی، رساند ندانستنش زیان نمی

 ب( عاطفه  

در مورد نقش و جایگاه عاطفۀ بیشتر زنان در خانواده، قرآن کریم ضمن اشاره به همانندی زن 
کید دارد و مرد در آفرینش، بر نقش آرامش در  .(189)اعرف، آیه بخشی زن برای همسرش تأ

کید شده است؛ به  بخشی حوا برایطوری که آرامشروایات نیز در موارد متعدد بر این مهم تأ
کید امام صادق(214  15ق، 1408)نوری،  حضرت آدم بخشی زنان بر نقش آرامش ؛ تأ
به مردان در  ، همچنین سفارش پیامبر گرامی اسالم(350  20ق، 1416)حر عاملی، 

 )کلینی،ها شان و تأثیر آن در برطرف کردن نیاز روانی آنخصوص ابراز محبت به همسران
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که همت مرد در تسخیر طبیعت و به این علیو در نهایت اشاره امام  (569  5ق، 1407
کید آموزهتوان نمونهرا می (82)همان  همت اصلی زن در تسخیر مرد است  های هایی از تأ

 .دینی بر عاطفی بودن زنان ذکر کرد

 ج( غيرت 

 طوری که امیرتوجه به وجود غیرت بیشتر در مردان در روایات متعددی اشاره شده است، به
)حر عاملی، داند غیرت در مردان را نشانۀ ایمان و در زنان نشانۀ کفر می المومنین علی

اند که خداوند غیرت ؛ ایشان در روایات دیگری نیز به این مهم اشاره داشته(111  14ق، 1416
نیز  ، امام صادق(110 -108)همان  را برای مردان مقرر کرده و برای زنان قرار نداده است 

های مورد نیاز دستی سنجیده و غیرت در حفظ خانواده را از خصلتگشادهرفتاری، خوش
  .(578  1382شعبه حرانی، )ابنداند مردان برای ادارۀ منزل و خانواده می

 د( حيا 

 .(27)اعراف، آیه شان ها برای استفاده از پوشش برای اندامبا توجه به داستان آدم و حوا و تالش آن
 (23)مریم، آیه دار شدن عفتش نزد مردم و آرزوی مرگ از لکه همچنین ناراحتی حضرت مریم 

توان ، می(23)یوسف، آیه ها و همچنین حرکت زن عزیز مصر در بستن درها و پوشاندن صورت بت
فطری بودن این صفت را پذیرفت و در مورد بیشتر بودن این صفت در زنان، احادیثی از امام 

برابر بودن حیا در زنان نسبت به مردان و بیشتر بودن حیا در زنان بیان شده است که بر ُنه  علی
 .(468  3ق، 1413)صدوق، بر اساس تناسب میان شهوت و حیا اشاره دارد 

 هـ( تبرج 

های تکوینی که برای زنان مهم و ضروری تلقی شده، خصیصۀ تبّرح و یکی از ویژگی
زنان صحبت کرده  های حجاب، از تبّرح و خودنماییقرآن در دو آیه از آیه .خودنمایی است

در یک مورد از زنان خواسته شده است  .و آن را تنها در چارچوب محیط خانواده پذیرفته است
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، )احزابکه همانند دوران جاهلیت نخستین در برابر نامحرم ظاهر نشوند و خودنمایی نکنند 
 شانهایها و آرایشکند که در برابر نامحرمان با زینتزنان سفارش می ؛ در آیۀ دیگر به(33آیه 

براین در روایات نیز در مورد وجود غریزۀ خودنمایی یا عالوه .(60)نور، آیه نکنند خودنمایی 
خداوند زنان را از »فرمایند  می مثال امام علی برای .تبّرح در زن سخن گفته شده است

ها رو، تمام هّمت خود را در جذب مردان و نزدیك شدن به آناز این سرشت مردان آفریده،
 .(64  20ق، 1416)حر عاملی، « کنندصرف می
مندی از رفتارهای جنسی در زندگی های اسالمی نیز با توجه به نقش رضایتآموزه

که  طوریهای زن و مرد در غریزه و رفتارهای جنسی توجه داشته است؛ بهزناشویی به تفاوت
های مناسبی برای ارضای زودرس دارند، تأمین نیاز جنسی مهم که مردان زمینهبا توجه به این

ها نیز با توجه به در مورد زن .(119  20، 1416)حر عاملی، مرد را از وظایف زن شمرده است 
ها دارای صبر جنسی باالتری نسبت به مردان هستند و برای ارضای غریزۀ جنسی که زناین

کلینی، )شان به مقدماتی نیازمندند که مردان باید آن را تأمین کنند در رفتار جنسی با همسران
اند را جفا در حق زن دانسته ؛ و ارتباا جنسی مرد با زن پیش از مالعبه با او(338  5، 1407

  .(119  20، 1416)حر عاملی، 

 ی( بلوغ و رسش

پیدا و  غریزه جنسی ای طبیعی در زندگی کودک که در آن،آغاز مرحله عنوانبه بلوغدر مورد 
های جسمی، روانی و رشد عقلی و ادراکی صورت شکوفا شده و به همراه آن برخی دگرگونی

شناسان وقوع آن را شود؛ رواننایل می زنان و مردان گیرد و بر اساس آن کودک به مرتبهمی
ساز تغییرات زیادی در وجود شخص نهدانند که زمیمی زمان پیدایش غریزۀ جنسی در انسان

هایی های جنسی در دختران و پسران، تفاوتبا توجه به نوع و میزان ترشح هورمون .شودمی
ها در دختران دو آید که وقوع آندر فیزیولوژی و شکل ظاهری دختران و پسران به وجود می

های اسالمی و به خصوص در قرآن کریم در آموزه .دهدسال زودتر از پسران خود را نشان می
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و رشد عقالنی توأم با  (6 )نساء ، رسیدن به سن نکاح (٥9)نور، آیه هایی همچون ُحُلم نشانه
عنوان عالئمی از بلوغ که میان دختر و پسر به (٥8)نور، آیه رسایی حاالت جنسی و جسمی 

 .متفاوت است اشاره شده است

 و( قوای جنسی 

مندی از رفتارهای جنسی در زندگی زناشویی اسالمی نیز با توجه به نقش رضایتهای آموزه
که با توجه به  طوریهای زن ومرد در غریزه و رفتارهای جنسی توجه داشته است؛ بهبه تفاوت

های مناسبی برای ارضای زودرس دارند، تأمین نیاز جنسی مرد را از مهم که مردان زمینهاین
ها که زنها نیز با توجه به ایندر مورد زن .(158  20، 1416)حر عاملی، است وظایف زن شمرده 

دارای صبر جنسی باالتری نسبت به مردان هستند و برای ارضای غریزۀ جنسی در رفتار جنسی 
؛ (338  5، 11407)کلینی، شان به مقدماتی نیازمندند که مردان باید آن را تأمین کنند با همسران

، 1416)حر عاملی، اند ی مرد با زن پیش از مالعبه با او را جفا در حق زن دانستهو ارتباا جنس
20  119). 

 های تشریعی ميان زن و مردتفاوت .2

های تشریعی میان زن و مرد نیز تردیدی نیست که اسالم هم در حوزۀ در خصوص تفاوت
را برای زن و مرد، به های متمایزی احکام و عبادات و هم در خصوص خانواده و جامعه نقش

ها را از برخی احکام الزامی یا ترجیحی اسالم و همچنین توان آنکه می .تصویر کشیده است
 .های غیر فقهی نظیر متون دعایی بررسی کردبرخی آموزه

 الف( نقش همسری زنان 

های اسالمی ای دارد و در روایتهای اسالمی نقش همسری برای زن جایگاه ویژهدر آموزه
در حد جهاد در راه خدا ارزشمند شمرده شده است  )خوب شوهرداری کردن(« حسن التبّعل»

؛ (257  14، 1408)نوری، و برای آن وظایفی همچون اطاعت از شوهر  (507  5ق، 1407)کلینی،
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که یکی از مصادیق آن تمکین به معنای آماده بودن و اطاعت از شوهر در امور جنسی 
و زینت و آرایش کردن برای  (159  20، 1416)حر عاملی، داری از اموال شوهر باشد؛ امانتمی

 .آمده است (508  5ق، 1407)کلینی، شوهر 

 ب( نقش مادری زنان 

تی های زیسواسطۀ ویژگیهایی که زن بهترین و ارزشمندترین نقشین، سازندهترمهمیکی از 
مادری است؛ نقشی که در راستای کمک به بقای نسل و تولید تواند ایفا کند، نقش و روانی می

و تحقق یکی از اهداف مهم ازدواح و تشکیل  عنوان یکی از رموز خوشبختی انسانمثل به
  1376)صدوق، آید شمار میهای دینی، مادری یک ارزش بهدر آموزه .خانواده مطرح است

شود، بلکه یک سلسله خالصه نمی ایفای این نقش تنها به وضع حمل و شیر دادن (496
آن در هدایت کل  های پرورشی و تربیتی بر عهده مادر گذاشته شده است که ثمرۀمسئولیت

 .کندجامعۀ بشری خود را نمایان می

 داری زنانج( نقش خانه 

داری زن در خانواده مربوا به حکم، پیامبر های توجه به نقش خانهیکی از زیباترین جلوه
و موظف کردن  در خصوص تعیین وظایف حضرت علی و فاطمه اسالمگرامی 

حضرت فاطمه به خدمت در منزل و حضرت علی به انجام وظایف خارح منزل و 
داری های خانهکه ایشان مأمور انجام مسئولیتخوشحال شدن حضرت فاطمه از این

، و اشارۀ (81  43ق، 1403)مجلسی، شدند و از تصدی امور بیرون منزل معاف شدند 
حضرت فاطمه به این که برای زن نزدیکترین هنگامه به خدا هنگامی است که در خانه 

در  -9همسر پیامبر اکرم  –السلمه و جواب پیامبر گرامی اسالم به ام (92)همان  است 
کید بر این مهم خصوص سؤالی در مورد پاداش خدمت زنان به شوهران شان در منزل و تأ

صد اصالح امور خانه، در خانۀ شوهرش چیزی را از جایی به جای دیگری قکه اگر زنی به
شود کند و کسی که خدا به او نظر کند عذاب نمیمنتقل کند، خداوند به او نظر می
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کید داردتوان از مواردی دانست که بر نقش خانهرا می (411  1376)صدوق،   .داری زنان تأ

 د( نقش سرپرستی مردان در امور خانواده 

در خصوص بررسی نگاه اسالم به نقش سرپرستی و مدیریت مرد در قبال خانواده و 
ین مواردی است که به این مهم اشاره داشته ترمهمسورۀ نساء یکی از  34همسرش، آیه 

هایی ریعلت برتبهطوری که عالمه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور قّوامیت مردان را به .است
که مردان از مال دلیل اینکه خداوند به مردان در مقایسه با زنان داده است و همچنین به

کید دارد که بهدهند میخود به زنان نفقه می دلیل عمومیت علت، حکمی داند و بر این امر تأ
 صر به شوهراننیز عمومیت دارد و منح )قّیم بودن مردان بر زنان(که مبتنی بر آن علت است 

نسبت به همسران نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسران خود قّوامیت داشته باشند؛ 
ها گروه دیگر از مفسران و فق البته .بلکه حکمی برای نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است

نها ت تبر این باورند که آیه مذکور ریاست خانواده را به مردان سپرده، اما محدودۀ این ریاس
یی و زندگی خانوادگی را در بردارد و مردان تسلط دیگری بر زنان ندارند  .امور زناشو

شان، آن هم در قلمرو زندگی خانوادگی دیگر، این سلطه دربارۀ شوهران بر زنانعبارتبه
اما نکتۀ مهم این است که چه بر اساس رویکرد اول، مردان را سرپرست زنان بدانیم  .است

مطابق رویکرد دوم سرپرستی مرد را تنها در حوزۀ خانواده بپذیریم، وظایف  کهو یا آن
 .سنگینی برای مردان در حوزۀ مدیریت خانواده مطرح است

 تفاوت زن و مرد در حقوق و تكاليف .3

کند که در فتاوای فقها آمده اسالم احکام متفاوتی برای زنان و مردان در عبادات مطرح می
از جمله در اذان و اقامه، نماز جمعه و جماعت، عیادت مریض، تشییع جنازه، بلند  .است

گفتن تلبیه در حج، هروله کردن در سعی بین صفا و مروه، لمس کردن حجر االسود، داخل 
زاده، نی)حسیشدن در کعبه و تراشیدن سر و در تقصیر که بر زنان مستحب یا واجب نیست 

توان به تفاوت زن و مرد در دیه، قصاص، و اجتماعی نیز می در خصوص احکام .(53  1393
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دست گرفتن منصب والیت برخی حدود شرعی مانند احکام ارتداد و سنگسار، حجاب، به
در حوزۀ احکام خانوادگی نیز مواردی همچون  .اجتماعی، قضاوت و مرجعیت اشاره کرد

هایی ارد که بین زن و مرد تفاوتتعدد زوجات، طالق، سرپرستی خانواده، نفقه و ارث وجود د
های جنسیتی و در خدمت هایی که بر اساس تمایزات تکوینی، نقشوجود دارد؛ تفاوت

دستیابی هر چه بهتر به اهداف مورد نظر و هماهنگ با احکام حقوقی دیگر، در نظام تشریع 
 .(131  1391ژاد، ن)زیباییتوان بر آن برچسب تبعیض ناروا و ظالمانه زد شود و نمیتفسیر می

های موجود در احکام عبادات، احکام اجتماعی و خانوادگی که بین با توجه به تفاوت
ها و نظام تربیت رسمی عمومی ضروری است نسبت دختران و پسران وجود دارد برای خانواده

ریزی و تفکیک محتوای مورد نیاز دختران و پسران در خصوص احکام مربوا به به برنامه
های موجود در احکام اجتماعی موقع آن اقدام نمایند و در خصوص تفاوتعبادات و ارائه به

ها را با این احکام های شناختی دختران و پسران، آنو خانوادگی نیز سعی شود در حد توانایی
  .ها آشنا کنندو دالیل برخی از این تفاوت

 زن و مرد اهداف تربيت اسالمی با توجه به تفاوت

رار ها و استمفراهم آوردن شرایط مناسب برای محور قرار گرفتن خداوند در متن زندگی انسان
عنوان این مهم در راستای دستیابی به طهارت، حیات طیبه و در نهایت قرب و رضوان الهی به

ها و رفتارهای اختیاری با واسطۀ فعالیت (80-77  1، 1387)باقری،هدف غایی تربیت اسالمی 
با دیگران و در  در چارچوب ارتباا فرد با خداوند، ارتباا فرد با خودش، ارتباا انسان انسان

رو برای از این .(34  1386)اعرافی و همکاران، شود با طبیعت محقق می نهایت ارتباا انسان
هم راه رسیدن به این مریزی درست، نظام تربیت اسالمی ضروری است که با طراحی و برنامه

های بنابراین، در این بخش سعی خواهد شد با توجه به تأثیری که تفاوت .را هموار سازد
تکوینی و تشریعی میان زنان و مردان در چارچوب ارتباطی فوق دارد به تعیین اهداف تربیت 

 .اسالمی بپردازیم
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 با خدا ارتباط انسان .1

برای تقرب به حق و تکامل واقعی بشر و ابزاری برای  عنوان راهیدر دین اسالم عبادت به
آنچه  .(58)همان  در نظر گرفته شده است  هدایت، تکامل و تربیت روحی و اخالقی انسان

ه شود، این مطلب است کطور مشخص از دیدگاه اسالم در بیان حقیقت عبادت ترسیم میبه
گاهی بایست یک سلسه اعها برای تقرب به خدواند میانسان مالی را با حضور قلب و آ

باشد عنوان عبادت انجام دهند که برای محقق شدن آن، یادگیری برخی معارف واجب میبه
در ادامه به  .(104)همان  و یک فرد مسلمان نباید در یادگیری آن علوم اهمال و سستی کند 

های که با عنوانهای مربوا به ارائه علوم مذکور گذاریبررسی جایگاه تفاوت زن در هدف
  .پردازیمشناسیم میمعارف اعتقادی، معارف اخالقی و تربیتی، و احکام عملی و فقهی می

 الف( معارف اعتقادی

را در جهان مشخص  هایی هستند که وضعیت کلی جهان و وضعیت انساناعتقادات گزاره
در بین اعتقادات  .ه باشدها شناخت و اعتقاد کافی داشتکنند و هر مسلمانی باید به آن گزارهمی

تر است اسالمی، پنج اعتقاد توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت از سایر اعتقادات مهم
هرچند در ابتدای امر لحاظ تفاوت میان زن و مرد در این مؤلفه  .(28-27  1390)داودی، 

نان و هایی که خداوند بین زرسد ولی واقعیت این است که تفاوتچندان مطرح به نظر نمی
ای باشد برای نشان دادن این مهم که خداوند نظام هستی تواند زمینهمردان قرار داده است می
  .را حکیمانه آفریده است

 ب( احكام

احکام، بخشی از معارف اسالمی است که در قالب واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام، یا 
 .دشوناین احکام به دو دستۀ عبادات و معامالت تقسیم می .شوندصحیح و باطل بیان می

، حج، ذکر های مالی()انفاقاند از نماز، روزه، خمس، زکات صدقه عبادات مهم در اسالم عبارت
معامالت بخشی از احکام است که ناظر به امور سیاسی، اجتماعی،  .خدا، دعا و تالوت قرآن
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آنچه ضرورت پرداختن  .(29  1390)داودی، اقتصادی، تجاری و احواالت شخصیۀ مردم است 
دهد های زن و مرد را نشان میهای تربیت اسالمی مرتبط با تفاوتگذاریبه این مؤلفه در هدف

تنها بین سن تکلیف دختران و پسران در اسالم تفاوت وجود دارد، توجه به این مهم است که نه
های زن و مرد در احکام آمد میان زن و مرد در برخی احکام که در بخش تفاوتانبلکه چن

 .شودهایی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن احکام اشاره میتفاوت

 سالگی 9تا  8آموزش احكام زنان به دختران در سن  .یكم

به آن از طرف  رفتار ما در برابر خداوند اسلوب خاصی دارد که قوانین و مقررات مربوا
است و بهترین برنامه را برای مخلوق خود در نظر گرفته، ارائه شده  خداوند که خالق انسان

است و بر ما الزم است برای رسیدن به سعادت و کمال این دستورات را خوب بشناسیم و به 
شد که بارو یکی از اهداف مهم تربیت اسالمی آموزش این احکام میاز این .ها عمل کنیمآن

با توجه به آنچه در خصوص تفاوت احکام مرتبط با زنان و مردان آمد ضروری است تا نظام 
ان پس در ابتدای امر شایسته است با توجه به تفاوت می .صورت مجزا به آن بپردازدتربیتی به

دختران و پسران در سن تکلیف و رسیدن به بلوغ شرعی، در محتوای درسی مربوا به سال 
ابتدایی دخترانه ورود به مباحث احکام مربوا به بلوغ همچون استحاضه، حیض،  سوم دورۀ

ا البته ب .نفاس و همچنین احکام مربوا به پوشش و حجاب دختران، مورد توجه قرار گیرد
 (68  1390)داودی،آموزان مؤمن با فلسفه و آثار و فواید احکام توجه به ضرورت آشنایی دانش

د به این سالگی بتوانآموزان دختر در سن ُنهبا توجه به توانایی دانش تهیۀ محتوای مناسبی که
  .مهم بپردازد ضروری است

 سالگی 15تا  14آموزش احكام مردان به پسران در سن  .دوم

باشد؛ برای رسیدن به سعادت و کمال شناختن دستورات و عمل به آن دستورات ضروری می
های تربیت اسالمی محسوب ترین بخشبرجسته امری که در کنار توجه به اعتقادات از

رو برای نظام تربیتی که بر اساس رویکرد اسالمی از این .(29  1390)داودی و اعرافی، شود می
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شکل گرفته است ضروری است با در نظر داشتن احکام مربوا به بلوغ پسران، همچون احکام 
ن تفاوت احکام بین زن و مرد به آ مرتبط با جنابت برای پسران و سایر احکامی که در قسمت

ور البته با توجه به حض .ای برای آموزش احکام به پسران تهیه شوداشاره شد محتوای جداگانه
ها در خانواده، آشنایی های مدیریتی آنهای اجتماعی و ایفای نقشبیشتر پسران در موقعیت

  .رسدا ضروری به نظر میهها با احکام مربوا به معامالت و نظام خانواده برای آنآن

 با خود ارتباط انسان .2

آید که با خود، خودشناسی یکی از اهداف بسیار مهم به شمار می در چارچوب ارتباا انسان
، زمینۀ رسیدن او به هدف غایی تربیت را فراهم تواند با کمک به فرایند خودسازی در انسانمی
گذاری بر اساس دو ی میان زنان و مردان در هدفهاهرچند در نگاه اول توجه به تفاوت .کند

اما واقعیت این است که در  .رسدمؤلفۀ خودشناسی و خودسازی چندان ضروری به نظر نمی
های تکوینی و تشریعی یکدیگر ضمن زمینۀ خودشناسی آشنایی دختران و پسران از تفاوت

که ه اینها را بشود باور آنوند میساز اعتقاد آنان به توحید در ربوبیت تکوینی خداکه زمینهآن
کند و صورت تکوینی به بهترین مسیر هدایت میتنها خداوند است که همه موجودات را به

در ادامه  .کنددهد تقویت میها قرار میها و تکالیفی را برای آنهای هدایت، مسئولیتبرنامه
خود به ارائه اهدافی که به این مهم های تکوینی در راستای آشنایی دختران و پسران از ویژگی

 .پردازیمارتباا دارند می

 های تكوینی زنانه در دخترانالف( پرورش ویژگی

ای در تواند نقش برجستههای تکوینی خود میکه آشنایی زنان با ویژگیعالوه بر این
عنوان  و از آن با (232  1366)تمیمی آمدی، خودشناسی که در روایات به آن توجه شده است 

زمینۀ خداشناسی و تهذیب نفس از انحرافات و طی کردن مسیر کمال و سعادت آمده است 
ها را با که خداوند انسانبر اساس آنچه در بخش مبانی آمد با وجود آن .داشته باشد )همان(
های مشترک بسیار و بر اساس فطرت الهی مشترک آفریده است در برخی خصوصیات ویژگی
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را برای زنان قرار داده و براساس این  های متفاوتینفسانی، عاطفی و اخالقی ویژگیجسمانی، 
رو نظام از این .های متنوعی برخوردار کرده استها، از حقوق، تکالیف و مسئولیتویژگی

های های خود برای تربیت دختران به تقویت ویژگیگذاریبایست در هدفتربیت رسمی می
 .پردازیم توجه داشته باشدها میادامه به آنها که در تکوینی آن

 پرورش و تقویت حيا و عفاف در دختران .یكم

های تکوینی میان زن و مرد آمد و در بخش با توجه به آنچه در خصوص نگاه اسالم به تفاوت
های مجازی حاکم است؛ مبانی به آن پرداخته شد و در نظر گرفتن نوع تعاملی که در شبکه

که افراد حضور مستقیم و عینی با یکدیگر ندارند، توجه بیشتر به تقویت حیا و ارائه ای گونهبه
البته برای محقق  .الگوهایی از پوشش مطلوب اسالمی برای دختران امری ضروری است

شدن این مهم الزم است دستورات و احکام مربوا به رعایت پوشش و حیا در دختران 
 .ارائه شود هاصورت محتوایی جذاب برای آنبه

 پرورش و تقویت عاطفه در دختران .دوم

های تشریعی ویژۀ زنان؛ همچون همسری و با توجه به جایگاه نیروی عاطفه در ایفای نقش
های میان زنان و مردان به آن پرداخته شد برای نظام تربیت مادری که در قسمت تفاوت

برنامۀ متنوع و تهیۀ محتوای درسی های تربیتی و فوق رسمی کشور ضروری است با برنامه
یت عاطفه در در قالب داستان ها و اشعاری که به بعد عاطفی دختران توجه دارد، زمینۀ تقو

  .ها فراهم شودآن

 های بلوغآشنایی دختران با نشانه .سوم

های آموزشی و آموزان دختر در سنی مخاطب برنامهدر فرایند تربیت رسمی عمومی دانش
 گیرند که با ورود به دوران بلوغ یکی از بارزترین تغییراتنظام تربیت رسمی قرار میپرورشی 

رو برای نظام تربیت از این .گیردها شکل میشناختی آندر فیزیولوژی، شخصیت و ابعاد روان
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رسمی الزم است که ضمن تقویت نقش مشاور در مدارس دورۀ ابتدایی، محتوای درسی که 
شود به این مهم توجه آموزان دختر در نظر گرفته مینی دورۀ ابتدایی دانشهای پایابرای سال

 .داشته باشد

 تربيت جنسی دختران .چهارم

رسد پرداختن به تربیت جنسی در دختران با توجه به رعایت تقویت حیا و هرچند به نظرمی
دان ها چنآن ها و همچنین متفاوت بودن نوع نگاه دختران و آستانۀ تحریک جنسیعفاف در آن

خصوص در دسترس بودن محتوای دلیل شرایط فرهنگی جامعه و بهضروری نیست؛ اما به
طور غیر مستقیم و از طریق آموزش های مجازی پرداختن به این مهم بهغیر اخالقی در رسانه

 شود امری ضروری بههای فردی که توسط مشاور یا مربی تربیتی ارائه میوالدین و یا مشاوره
  .رسدر مینظ

 تقویت رفتارهای اخالقی تكبر، ترس و بخل در دختران .پنجم

هرچند برای نظام تربیت رسمی پرداختن به تربیت اخالقی متربیان خود یک ضرورت است 
و در بسیاری از صفات اخالقی تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد؛ ولی در رفتارهای 

ها در مردان زشت شمرده شده، با توجه که وجود آنهمچون تکبر، ترس و بخل بر خالف آن
ظ ها و حفساز حفظ زنان از نامحرم، آبروی آنین رفتارها در زنان زمینهبه این مهم که تقویت ا

از  .(485  1386)نهج البالغه، ها زیبا شمرده شده است شود برای آندارایی و ثروت همسر می
 .های تربیتی مورد توجه قرار گیردرو شایسته است این مهم در فعالیتاین

 پسرانهای تكوینی مردانه در ب( پرورش ویژگی

یابد های تکوینی خود به نوعی خودشناسی دست میکه فرد با آشنایی با ویژگیعالوه بر این
تواند براساس آن خداوند را بهتر بشناسد و مسیر تهذیب نفس و رسیدن به کمال را که می

در مورد ضرورت پرداختن به این مهم در پسران الزم است به این  .ای طی کندطور شایستهبه



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

م توجه داشته باشیم که این پسران هستند که با توجه به آزادی عمل بیشتری که دارند، بیشتر مه
عالوه بر  .گیرنددر معرض تهدیدات ناشی از تهاجم فرهنگی و طغیان غریزۀ جنسی قرا می

خوبی انجام دهند هاست را بههای تشریعی که بر عهده آنکه پسران بتوانند نقشاین، برای آن
رو برای نظام تربیت رسمی الزم از این .ها تقویت شودهای تکوینی در آنست ویژگیبایمی

پردازیم آشنا های تکوینی خود که در ادامه به آن میاست تا پسران را نسبت به برخی از ویژگی
 .ها فراهم کندکند و شرایطی را برای تقویت برخی از این ویژگی

 تقویت غيرت در پسران .یكم

های تکوینی میان زن و مرد در اسالم آمد و در بخش مبانی نیز به آنچه در بخش تفاوتبا توجه 
به آن پرداخته شد، توجه بیشتر به تقویت غیرت در پسران بر اساس روشن ساختن جایگاه 

البته الزم  .شان بسیار مهم استها و تربیت فرزندانآنخانواده و همسرشان برای آرامش روانی 
 .ای آشنا شوندصورت شایستهاست پسران با مرز میان بددلی و غیرت در رفتار با همسرشان به

 های بلوغآشنایی پسران با نشانه .دوم

های آموزشی و آموزان پسر در سنی مخاطب برنامهدر فرایند تربیت رسمی عمومی دانش
بارزترین تغییرات در فیزیولوژی، ظاهر، گیرند که یکی از پرورشی نظام تربیت رسمی قرار می

رو برای نظام تربیت رسمی الزم است از این .گیردها شکل میشناختی آنشخصیت و ابعاد روان
های ضمن تقویت نقش مشاور در مدارس دورۀ اول متوسطه در محتوای درسی که برای سال

 .هم توجه شودشود به این مپایانی دورۀ متوسطۀ اول پسرانه در نظر گرفته می

 تربيت جنسی برای پسران .سوم

با توجه به وجود تهاجم فرهنگی و تحریکات جنسی که در فضای مجازی برای پسران ایجاد 
رو ناز ای .ها زودتر از موقع و با نیروی بیشتری فعال شده استشده است غریزۀ جنسی در آن

 آموزان پسر بابرای نظام تربیت رسمی کشور ضروری است تا ضمن آشنا ساختن دانش
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شود، با تهدیدها و ها فعال میتغییرات هورمونی که بر اساس آن غریزۀ جنسی در بدن آن
های کنترل ها دارد آشنا شوند و روشخطراتی که تحریکات جنسی و انحرافات جنسی برای آن

البته با توجه به این مهم که سطح  .ها آموزش داده شودگرفتن این غریزه به آنو در اختیار
ها با فرهنگ و اعتقادات متفاوت مخاطب آموزش رسمی کشور هستند ای از خانوادهگسترده

تهیۀ محتوا و پرداختن به تربیت جنسی در نظام تربیت رسمی کشور نیازمند در نظر داشتن 
 .آموزان استعفت نزد دانشفرهنگ عمومی و حفظ حیا و 

 با دیگران ارتباط انسان .3

 الف( خانواده

که در بخش مبانی آمد از دیدگاه اسالم نهاد خانواده یک نهاد بسیار مهم است که خداوند بر چنان
های مختص به خود را های تکوینی و تشریعی میان زنان و مردان برای هریک نقشاساس تفاوت

رو برای نظام تربیت از این .تشکیل و حفظ این نهاد مقدس تأکید داشته استدر نظر گرفته و بر 
جا به برخی از در این .ها بسیار شایسته استگذاریرسمی عمومی توجه به این مهم در هدف

 .شودها توجه شود اشاره میاهدافی که در این چارچوب باید به آن

 تقویت و آموزش نقش همسری در دختران .یكم

های نظر گرفتن نگاه اسالم به جایگاه همسری زنان در نظام خانواده که در قسمت تفاوت با در
تشریعی به آن اشاره شد و همچنین معضالت کنونی خانواده در ایران از قبیل افزایش 

پذیری، ضعف کارآمدی خانواده در اختالفات خانوادگی و طالق، کم شدن روحیۀ سازش
، (131  1393نژاد، )زیباییتنظیم رفتار جنسی، ایجاد آرامش روانی و ارضای نیازهای عاطفی 

ای برای هر چه بهتر انجام های تربیتی مناسب زمینهاهداف و فعالیت ضروری است با تدوین
های مرتبط با آن در دادن نقش همسری و احساس ارزشمندی نسبت به انجام مسئولیت

 .دختران فراهم آید
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 تقویت و آمورش نقش مادری در دختران .دوم

یار توجه شده و برخی در دین اسالم بر جایگاه مادر و نقش او در تحکیم بنیان خانواده بس
آور های غیر الزامآور مانند حفظ جنین در دوران بارداری و برخی مسئولیتهای الزاممسئولیت

همچون شیردهی، پرورش فرزند و مشارکت با پدر در تربیت فرزند برای این نقش در نظر 
ن ترارو شایسته است دخاز این .گرفته شده است و در نگاه اسالم بسیار ارزشمند است

مسلمان در چارچوب تربیت اسالمی با این وظایف آشنا شوند تا ضمن ارزشمند شمردن این 
  .خوبی از عهده انجام آن برآیندها، در آینده بتوانند بهمسئولیت

 داری برای دخترانتقویت و آموزش نقش خانه .سوم

امور منزل از اهمیت های تشریعی زنان اشاره شد نقش زن در ادارۀ که در بخش تفاوتچنان
از نظر حقوقی تکلیفی در این زمینه متوجه زن نیست اما فضای  .خاصی برخوردار است

کند که زنان همدوش مردان برای ایجاد رفاه و آسایش عشق، صفا و محبت خانواده اقتضا می
خانواده تالش کنند و با حسن سلیقه که برخاسته از روحیۀ مهربانی و هنرمندی آنان است 

سته است رو شایاز این .حیط خانواده را به کانونی آراسته برای پرورش نسل آینده تبدیل کنندم
تا نظام تربیت اسالمی از طریق مطرح کردن نظر اسالم در خصوص ثواب و پاداش انجام 

های الزم برای انجام هر چه بهتر داری و ارزشمندی آن به دختران مهارتخانه دادن مسئولیت
 .داری را ارائه دهدخانه مسئولیت

 تقویت و آموزش نقش مدیریت خانواده در پسران .چهارم

های اسالمی نقش سرپرستی خانواده به مردان واگذار شده است و حتی نسبت به در آموزه
هایی همچون تالش برای واگذاری این نقش به زنان نیز نکوهش شده و برای آن مسئولیت

دستی در انفاق بر خانواده، رویی و حسن خلق، گشادههای زندگی، گشادهتأمین هزینه
ورزی، اکرام همسر و گذشت از خطاهای وی، استراحت شبانه در کنار خانواده و غیرت

؛ وظایفی که برای انجام گرفتن هر چه بهتر (118  1388نژاد، )زیباییحفظ اقتدار آمده است 
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یجاد نگرش ارزشمندانه در مردان گذاری بر اساس اآن توسط مردان، جامعه نیازمند هدف
ها در چارچوب مبانی های مناسب به آنوظایف و آموزش رفتار و فعالیت نسبت به انجام آن

 .باشداسالمی می

 های تكوینی پسرانآشنایی دختران با ویژگی .پنجم

نخست شرایط ویژۀ امروزی؛ شرایطی  .ایمتوجه به این مهم را به دو دلیل مورد نظر قرار داده
ناخت دلیل عدم شکه در آن امکان برقراری ارتباا دختران با پسران بیشتر شده و دختران به

ها کافی از برخی از خصوصیات پسران همچون آستانۀ تحریک و قدرت نیروی جنسی در آن
گاهی درستی از رفتار پسران در الگوهای دوست ند و همین امر یابی از جنس مخالف ندارآ

گاه ها میهای روحی و بدنی برای آنساز صدمهزمینه شود که جبران آن مشکل است؛ آ
ها در نظر دارند هایی که پسران در تعامل خود با آنساختن دختران از انگیزش و گرایش

تواند از به وجود آمدن روابط نامشروع بین دختران و پسران و تبعات عاطفی که ممکن می
  .ای دختران داشته باشد بکاهداست بر

دلیل دوم، توجه به این مهم است که نهاد خانواده بر اساس تعامل و همراهی زن و مرد 
شان های اخالقی همسرانو اسالم نیز به دختران در خصوص شناخت ویژگی گیردشکل می

تشکیل  رو ضروری است تا دختران قبل ازاز این .(188  14ق، 1408)نوری، کند سفارش می
های رفتاری پسران همچون غیرت و نگاه استداللی و خانواده نسبت به برخی ویژگی

ها مانند اطالع از رفتار گذاریالبته در برخی از هدف .دوراندیشانه به مسایل زندگی آشنا شوند
ریزی و توجه به این مهم دارد که محتوای در نظر جنسی جنس مخالف، نیاز به برنامه

به همین  .رنگ شدن عفت و اخالق عمومی نگرددساز کمرای این موضوع زمینهشده بگرفته
صورت جلسات مشاورۀ گونه موضوعات بهمنظور الزم است تا حد امکان پرداختن به این

ت که با مشارکیا این .دیده اجرا شودصورت خصوصی و توسط مربیان آموزشچندنفری و به
 .زش داده شودصورت مشاورۀ فردی آموخانواده و به
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 های تكوینی دخترانآشنایی پسران با ویژگی .ششم

گیرد مهم که نهاد خانواده بر اساس تعامل و همراهی زن و مرد شکل میبا در نظر گرفتن این 
تواند کارکردهای مورد انتظار از خود را محقق سازد ضرورت و بر این اساس است که می

ینی دختران بیشتر مشخص میآشنایی پسران با برخی از خصوصیات  رو از این .شودتکو
در صورتی که برای پسران شرایطی فراهم شود تا قبل از تشکیل خانواده نسبت به برخی 

های رفتاری دختران همچون عاطفه و مهربانی، حیا، عفت، تبرح و خودنمایی بیشتر ویژگی
 البته در این .شته باشندتوانند در زندگی تعامل بهتری را با همسرشان داآشنا شوند می

گذاری مانند اطالع از رفتار جنسی جنس مخالف نیاز به خصوص برخی از هدف
ساز شده برای این موضوع زمینهریزی و توجه به این مهم دارد که محتوای در نظر گرفتهبرنامه

به همین منظور الزم است تا حد امکان  .رنگ شدن عفت و اخالق عمومی نگرددکم
ی صورت خصوصصورت جلسات مشاورۀ چندنفری و بهگونه موضوعات بهبه این پرداختن

صورت مشاورۀ که با مشارکت خانواده و بهیا این .دیده اجرا شودو توسط مربیان آموزش
 .فردی آموزش داده شود

 های تشریعی دخترانآشنایی پسران با نقش .هفتم

ها الزم است تا با مستحکم و پایدار داشته باشند بر آنای که زن و مرد بتوانند خانوادهبرای این
رو برای پسران الزم تا از آنچه در خصوص نگاه از این .حقوق و تکالیف یکدیگر آشنا باشند

داری و اهمیت و های همسری، مادری، خانهاسالم به نقش تشریعی زنان همچون نقش
 .دها در نظام خانواده آمد آشنا شونهای این نفشسختی

 های تشریعی مردانآشنایی دختران با نقش .هشتم

که اشاره شد مردان در برابر امور مختلف خانواده همچون تهیۀ مسکن، پوشاک و سایر چنان
های خانواده مسئول هستند؛ مسئولیتی که برای موفقیت در آن نیاز به تالش و حضور در نیاز

هایی که مردان در راستای ایفای به سختی رو توجهاز این .زا دارندهای کاری استرسمحیط
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شان امری ضروری است تا بر اساس های تشریعی خود باید تحمل کنند برای همسراننقش
 .شان را متعادل کنند و خانوادۀ مطلوبی داشته باشندآن بتوانند توقعات خود از همسران

 های اسالمی انتخاب همسرآشنایی پسران با مالک .نهم

توجه به معیارهای انتخاب همسر برای مرد و زن مطرح است، اما با توجه نقش تربیتی در اسالم 
زن از ُبعد محیطی و وراثتی و همچنین تأکید روایات معصومان  در خصوص توجه به جایگاه 

های وراثتی فرزند، اهمیت انتخاب زن بیش از اهمیت انتخاب شوهر انتخاب همسر در ویژگی
عالوه بر این در روایات به این مطلب اشاره شده است که مردان باید  .(51  1391زاده، )حسینیاست 

)صدوق، های ظاهری و رفتاری او آشنا شوند برای خود دست به انتخاب همسر بزنند و با ویژگی
و حتی در روایات انتخاب همسری که از طرف والدین پیشنهاد شده باشد ولی  (388  3ق، 1413

رو برای پسران ضروری از این .(293  20، 1416)حرعاملی، شد را نفی شده است مورد نظر مرد نبا
عنوان یک عامل مهم در سبک زندگی است که به رویکرد اسالمی در ازدواح و تشکیل خانواده به

این امر  .شود توجه داشته باشند ساز سعادت انسانتواند زمینهاسالمی و تحقق حیات طیبه که می
مجلسی، )ش پسران نسبت به کمک و رحمت خداوند در امر ازدواح و تشکیل خانواده با تقویت بین

، )حر عاملیها نسبت به رویکرد اسالمی به انتخاب همسر ، تقویت انگیزش آن(221  103، 1403
و در نظر گرفتن نقدهای اسالم به برخی از معیارهای انتخاب همسر، همچون  (33  20ق، 1416

که به و تقویت این گرایش در آنان که به جای آن (51  20ق، 1416ر عاملی، )حزیبایی و اقتصاد 
، 1413)صدوق، ها را امانت خداوند نزد خود بدانند شان به دید شریک زندگی نگاه کنند آنهمسران

 .تواند محقق شودمی (402  3

 آموزش نظامی ویژۀ پسران .دهم

های تشریعی و تفاوت در احکام اشاره شد یکی از احکامی که در بخش مربوا به تفاوتچنان
که از مسلمات اسالم شمرده شده و اکثر علما بر آن اتفاق نظر دارند عدم وجوب جهاد برای 

رو در نظر گرفتن از این (99  1366)حسینی طهرانی، زنان و واجب بودن آن بر مردان است 
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ز مواردی است که الزم است در دروس مربوا با آموزش نظامی برای پسران یکی ا
 .های مرتبط با محتوای درسی مدارس پسرانۀ دورۀ دوم متوسطه به آن توجه شودگذاریهدف

البته در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ دوم به آموزش نظامی توجه شده و بر این اساس محتوای 
 .آموزشی برای پسران در نظر گرفته شده است

 م به اشتغال زنانآشنایی با نگاه اسال .یازدهم

ود؛ شهای دین اسالم توصیه و تشویق خاصی نسبت به اشتغال زنان مشاهده نمیدر آموزه
طوری که قرآن اما نسبت به اشتغال زنان به کارهای درآمدزا هیچ منعی نیز وجود ندارد؛ به

)قصص، آیه کند که به شغل چوپانی اشتغال داشتند کریم از دختران حضرت شعیب یاد می
زنان در مشاغل گوناگونی همچون  و در زمان پیامبر گرامی اسالم و امامان معصوم (23

تجارت، تولید صنایع دستی، ریسندگی و بافندگی، آرایشگری و خدمات خانگی مشغول 
اما آنچه در رویکرد اسالمی و مسألۀ اشتغال زنان الزم است  .(155  1394)بستان، اند بوده

جه به این مهم است که اشتغال زنان به مشاغل درآمدزا در انجام مورد نظر قرار گیرد تو
های ها اختاللی به وجود نیاورد و در تبیین این موضوع تنها به گزارههای خانوادگی آننقش

های اخالقی، تربیتی فقهی و حقوقی اکتفا نگردد و در کنار آن به مطالبی در خصوص آموزه
با توجه به آنچه در خصوص نگاه  .(45  1388ربایجانی، )آذشناختی نیز عنایت شود و روان

های هدایت شغلی و اسالم به اشتغال زنان آمد توجه به این نکته مهم است که در برنامه
ها گذاریشود هدفهدایت تحصیلی که برای دختران دورۀ متوسطۀ دوم انجام می

ه در ال آنان صورت گیرد؛ چراکهای زنان و نگاه اسالم به اشتغبایست متناسب با تواناییمی
صورت در آینده شاهد دخترانی خواهیم بود که دارای تحصیالت دانشگاهی در غیر این

هایی که نه خودشان توانایی حضور در مشاغل مرتبط با آن را دارند و نه شرایط برای زمینه
ارضایتی حضور آنان در آن مشاغل فراهم است، خواهیم بود و در نهایت همین امر باعث ن

  .اجتماعی و افسردگی در آنان خواهد شد
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 نتيجه

ینی و تشریعی که خداوند با توجه به حکیمانه بودن نظام آفرینش، هریک از تفات های تکو
رو برای از این .منظور خاص و هدف مشخصی بوده استدر زنان و مردان قرار داده به

منظور کاستن برخی از بهنظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی شایسته است 
مسایل مطرح در جامعه و خانواده؛ مانند فرهنگ حجاب و پوشش، باال رفتن سن ازدواح، 
کاهش ازدواح و افزایش اختالفات خانوادگی و طالق، همچنین کمک به ترویج سبک 

های میان زنان و مردان در لحاظ تفاوتزندگی اسالمی و تحقق مراتبی از حیات طیبه به
های گذاریهای تربیتی نظام آموزش رسمی توجه داشته باشد تا بر اساس هدفبرنامه

ینی و حقوق و تنها دختران و پسران با ویژگیمطلوب، شرایطی فراهم شود که نه  های تکو
ینی و حقوق و تکالیف تکالیف خود در نظام خانواده آشنا شوند بلکه ویژگی های تکو

با شناخت بهتر و کامل تر از یکدیگر زمینۀ ایجاد یکدیگر را بشناسند و از این طریق 
 .خانوادۀ مطلوب و مستحکم را فراهم آورند
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 .ش1393قم، 

مرکز امور زنان و خانواده نهاد   )مجموعه مقاالت(ههی جمسی ی هوی  و ش شالالالالالالالالالالالالالال، 
 .ش1388ریاست جمهوری، تهران، 

 .ش1376ای، کتابچی، تهران، ترجمه  محمدباقر کمره  ا هایصدوق، محمد بن علی بن بابویه، 
 .ق1413جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم،    ن ال یحضی ااف ی الالالالالالالالالالالالالالالال، 

ترجمه  سید محمدباقر موسوی   اامیزان فی بفسیی اا یآنطباطبایی، سید محمدحسین، 
  .ش1374همدانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 

ریزی آموزشی دوره وپرورش حساس به جنسیت در برنامهتحقق آموزش»وند، راضیه، ظهره
 .ش138٥، 174 -147، ص 87، شبتایم و بیتی ، «عمومی

 .ق1407دار الکتب االسالمیة، تهران،   ااکهفیکلینی، محمد بن یعقوب، 
آموزش و ؛ بیانیه اینچئون و چارچوب عمل به سوی ٢030آموزش »ایران،  –کمیسیون ملی یونسکو 

     .ش139٥، ترجمه  مهرناز پیروز نیک، «العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همهیادگیری مادام
  فاسف  بتایم و بیتی  اسال یالله مصباح یزدی، گروهی از نویسندگان، زیر نظر آیت

 .ش1391مدرسه، تهران، اش شه اف 
   .ق1403دار احیاء التراث العربی، بیروت،   تحه  االشوا مجلسی، محمدباقر، 

، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  هههه و پهسخپیسشمصباح یزدی، محمدتقی، 
 .ش1391قم، 

 .ش1378، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ته ف قیآن  الالالالالالالالالالالالالالال
 .ق1408، الحیاء التراث بیروت، البیتمؤسسۀ آل   س د ک ااوسهیلنوری، میرزاحسین، 

سمد و  مشو  اصالح شظه  آ ورش و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، 
 .ش138٢پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، نویس دوم(، )پیش اییان پیو ش

 بهشی شظیی سللمد بحول تیهدین د  شظه  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالالالمی ایران، 
 .ش1390، بتایم و بیتی   سمی عمو ی جمهو ی اسال ی اییان


