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ABSTRACT 

Androgenic education is expanding as a new method of education in some 

societies. This method of education, which does not discriminate between 

girls and boys sexually, seeks to nurture people who behave feminine or 

masculine, regardless of gender and according situation. Despite the new 

perspective that this method of education puts forward, it is challenged in the 

face of some sciences. Biological, psychological and moral challenges are 

among these challenges. Explaining the various dimensions of the moral 

challenge is one of the points that must be addressed in order to clarify the 

contrast between this approach and the teachings of Islamic ethics. In this 

research, with a descriptive-analytical method and using Islamic sources, we 

examine the challenges of bisexual education from the perspective of Islamic 

ethics. To achieve this, the arguments of the proponents of bisexual 

education, including the argument of polar confrontation, the supremacy of 

public space and the cause of oppression, have been considered. The 

rejection of bisexual education is explained. What has been obtained from 

this research shows that from the point of view of Islamic ethics, education 

should be appropriate to the gender of each person and in order to flourish 

their natural and innate talents. 
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 مقاله پژوهشی

 (120 - 99 )ص. 1401 بهار، 1، شماره2دوره 

  
 

 اخالق اسالم    با  در تقابل   دوجنسیت    تریبت  نااکرآمدی
 _________ 2 محمدجواد فالح، * 1زهرا موسوی سیده _________

   رف اسالمی، قم، ایران.ادانشگاه مع، دانشجوی دکتری .1

 دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایران.، دانشیار  .2
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 : نویسنده مسئول

 سیده زهرا موسوی
 چکیده

است. این شیوه تربیتی که تربیت دوجنسیتی به عنوان روش تربیتی نوین در برخی جوامع در حال گسترش 

به لحاظ جنسی بین دختران و پسران تمایزی قائل نیست، به دنبال پرورش افرادی است که صرف نظر از 

رغم دیدگاه جدیدی که این شیوه تربیتی مطرح جنس و متناسب با موقعیت، زنانه و یا مردانه رفتار کنند. به

های زیستی، روانشناسی و اخالقی از شود. چالشیکند، در رویارویی با برخی علوم دچار چالش ممی

جمله این چالش هاست. تبیین ابعاد مختلف چالش اخالقی از نکاتی است که باید به آن پراخت تا تقابل 

تحلیلی و با  -این رویکرد با آموزه های اخالق اسالمی روشن شود. در این پژوهش با روش توصیفی 

پردازیم. برای های تربیت دوجنسیتی از منظر اخالق اسالم میرسی چالشاستفاده از منابع اسالمی ، به بر

های قطبی، برتری های مدافعان تربیت دوجنسیتی از جمله استدالل تقابلرسیدن به این منظور استدالل

مبتنی بر تفاوتها،  فضای عمومی و عامل ستم مورد توجه قرار گرفته و بعد از نقد و بررسی آنها، استدالل

تشبه زنان و مردان، در ردّ تربیت دوجنسیتی تبیین شده است.  یمانه بودن ویژگیهای اختصاصی و چالشحک

دهد که از نظر اخالق اسالمی تربیت باید متناسب با جنس هر آنچه از این پژوهش به دست آمد نشان می

 فرد و در راستای شکوفایی استعدادهای طبیعی و فطری آنها باشد. 

 

 : ایمیل
tobazm@gmail.com 

 1400/10/21 : تاریخ دریافت

 1401/01/17 : تاریخ پذیرش

 1401/03/01 : تاریخ انتشار

 دسترسی آزاد        

 : هاکلیدواژه

آندروژنی، تربیت مطابق جنس، 

 .چالش اخالقی
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 بیان مسأله

های فکری هر فرد است. انتخاب شیوه تربیتی مناسب که ترین دغدغهشیوه تربیت و سبک زندگی یکی از مهم

بتواند انسان را به فردی مفید و توانمند در جامعه تبدیل کند، سخترین انتخابی است که اگر کوچکترین اشتباهی 

اری در آن صورت گیرد، خسارات سنگینی برای فرد، خانواده و حتی جامعه به دنبال خواهد داشت. تربیت، پیوست

است که عالوه بر امروز، با آینده فرد و جامعه گره خورده است و با نگاهی عمیق ادامۀ این پیوستار به آخرت نیز 

پیوند خواهد داشت. با این نگاه، یافتن شیوه تربیتی که فرد را مناسب با زمانه پرورش دهد و از طرفی آینده او را 

 شود. محسوب می در دنیا و آخرت تأمین کند، از مهمترین مسائل

های تربیتی معاصر که در حال اجراست و طرفدارانی را به دنبال داشته »تربیت دوجنسیتی« یا یکی از شیوه

مونث( به معنی شرایطی است که ) gyneمذکر( و ) sroandدوجنسیتی بودن از واژۀ یونانی آندروژنی است. 

این رویکرد ( 44:  393همزمان مقداری ویژگیهای مردانه و مقداری ویژگیهای زنانه در یک فرد وجود دارد.)ربر،

ای تربیت افراد باید به گونهکند و تربیتی با نگاه متفاوتی به جنس و جنسیت، شیوه خاصی از تربیت را ارائه می

های زنانه و مردانه را توأمان داشته باشند و بتوانند به تناسب موقعیت، مردانه و یا شوند که خصوصیات و ویژگی

و به دنبال (Bem, 1974)   کل جدیدی از نقش جنسی را پدید می آوردزنانه رفتار کنند. این رویکرد تربیتی ش

های خود در زندگی فردی و اجتماعی پرورش افرادی است که تمایزی از لحاظ جنسی در ایفای رفتارها و نقش

ادها های جنسیتی مانع شکوفایی استعد( به گفته طرفداران این نظریه، کلیشه115: اکلشال و دیگران نداشته باشند.)

شود و موجب عقب ماندگی و تحت سلطه قرار گرفتن آنهاست. از این رو باید و توانایی افراد مخصوصا زنان می

 (388- 387 :1390گونه نقش اختصاصی را القا نکند. )منطقی، تربیت به صورتی باشد که هیچ

شود و به دنبال کان آموخته میها به کودهای جنسیتی از طرف خانواده، جامعه و رسانهطبق این دیدگاه کلیشه

پردازند؛ های جنسیتی که از سوی جامعه و فرهنگ تحمیل شده، به ایفای نقش میآن دختران و پسران در نقش

های در حالی که باید تربیت کودکان به یک شکل و صرف نظر از جنس آنها صورت گیرد تا هر دو جنس توانایی

ا موقعیت رفتار کنند. در این صورت برابری اجتماعی برای زنان و مردان مشترک داشته باشند و طبق آن متناسب ب

های برابر جامعه برای رشد و شکوفایی خود استفاده کند. در محیط تربیت تواند از فرصتفراهم شده و هرکس می

ن و گیرد و در نوع پوشش و رنگ نیز دخترادوجنسیتی عروسک و ماشین در اختیار دختران و پسران قرار می

داری اشتغال خواهند داشت. آوری و خانهنپوشند، پدران و مادران نیز به تساوی به ناپسران به یک شکل لباس می

توانند با اشتغال به جایگاه اجتماعی و درآمدی در صورتی که خانواده طبق این شیوه تربیتی رفتار کند، زنان می

 Antill & Cunningham   ،1976، PP) ها است. ی آنیابند که باعث عزت نفس و شکوفایی استعدادهادست

مردان نیز فرصت بیشتری دارند تا در کنار فرزندان خود باشند و در تربیت آنها نقش موثر و مستقیم  (195-207
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( در برابر چنین دیدگاهی، نظریه رقیب معتقد است این نوع تربیت با 96- 95 :1391داشته باشند.) اسمیت، 

کند این کند و ادعا میهایی را مطرح میساحات وجودی انسان سازگاری ندارد و برعلیه این دیدگاه استدالل

رخی از این دیدگاه  از منظر روانشناختی، جامعه شناختی و زیستی و حتی پزشکی محل تأمل است. در ادامه به ب

 شود.چالشها اشاره می

 تربیت طرفداران نظر چالش زیستی چالش مهمی است که تربیت دوجنسیتی با آن روبروست. برخالف 

 انجام برای که است ایگونه به مرد و زن روحی و جسمی ساختار که رسیده اثبات به علمی جوامع در دوجنسیتی،

 بخواهند زنان اگر که رسیدند نتیجه این به شده، انجام مطالعات از یکی در. دارد بیشتری شایستگی امور برخی

 کمتر درصد 15 از بدنشان چربی مقدار و باشند ورزیده آنها مانند است الزم باشند، داشته کارایی مردان مانند

 شانس صورت این در .آیدمی پیش نازایی و شودمی متوقف گذاری تخمک عمل اغلب، صورت این در. باشد

مردانه  که هورمون است شده روشن همچنین( 165 :1374 لنسکی، لنسکی و). رودمی دست از بشر بقای

 هر کدام عملکردی متناسب با وضعیت و ویژگیهای زنان و مردان دارند. زنانه استروژن تستوسترون و هورمون

  (140 -111 :1390 دیگران، و )هینسون

کند. به دیگر مواردی است که تربیت دوجنسیتی را با چالش روبرو میتفاوتهای روانشناختی بین زن و مرد از 

دنبال مطالعات بین دو جنس روشن شد که یکی از  تفاوتهای قابل توجه بعد روحی و روانی زن و مرد در مورد 

و های او دانسته ها و استعدادهای آنها است. متخصصان، عالیق هر کس را زمینه ساز قابلیتعالیق و انگیزه

دانند. همچنین این امر تاثیر زیادی در انطباق و سازش فرد در زندگی انتخاب شغلی او را از این امر منشعب می

تجویز تربیت یکسان و شرایط و مشاغل و حتی شرایط یکسان در  (104 سروری، ترجمه ،1377 پیره،)دارد. 

زند و در مواردی هم که رد آنها لطمه مییک شغل با عالیق متفاوت زنان و مردان، سازگاری ندارد و به عملک

شخص با انعطاف بیشتر خود را با شرایط منطبق کند، با تحمل شرایطی که با روحیه او سازگار نبوده دچار استرس 

اتکینسون، ریتال و دیگران، زمینه )دهد.های روحی و جسمی را ازایش میشود که احتمال آسیبو نگرانی می

 ( 165 :روانشناسی

چالش دیگری که تربیت دوجنسیتی با آن مواجه است، چالشی  با تربیت اخالق اسالمی است. برخی منابع 

و تشبه هر دو جنس به یکدیگر را نکوهش  دینی به اختالف زن و مرد در صفات و رفتار و ویژگیها تصریح کرده

 علی، لیثى واسطى،و  505  /2، و صدوق، محمد، علل الشرائع 239 ،، حسن، مکارم االخالقطبرسىکرده اند. )
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این  1( 328. فیض کاشانی، محمد محسن، نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین، 244عیون الحکم و المواعظ، 

اند، در تقابل ها و قواعدی را برشمردهدستورات دینی که برای رفتارها و صفات اخالقی زنان و مردان چارچوب

 ند. جدی با تربیت دوجنسیتی هست

های جنسیتی به عنوان یکی از شیوهبا توجه به این دو دیدگاه، هنگامی که یک مسلمان بخواهد از تربیت دو

شود که آیا این شیوه تربیتی از جهت اخالق اسالمی صحیح تربیتی مدرن استفاده کند، با این سوال مواجه می

های برابر اجتماعی و خانوادگی است؛ از فرصتشود که نتیجه این تربیت، بهرمندی است؟  از یک طرف ادعا می

های شرعی و اخالقی خاصی برای مرد و زن دارد. از این رو توجه به از طرف دیگر، اسالم دستورات و برنامه

چالش اخالقی تربیت دوجنسیتی برای جوامع اسالمی اهمیت باالیی دارد؛ زیرا دین وحیانی اسالم معیاری برای 

های جدید به شمار می رود. در ادامه به برخی ازآثار که در این زمینه نگاشته شده و دانشمحک و ارزیابی علوم 

 شود.می است، اشاره

( به 99 :1382نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسالم و فمنیسم )بستان،  آقای حسین بستان درکتاب 

تربیت دوجنسیتی یکی از راهکارهایی است که کند. راهبردهایی اسالم و فمنیسم برای رفع ستم جنسی اشاره می

 کند.فمنیسم مطرح می

توان به آن اشاره کرد، کتاب جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی است. در کتاب دیگری که می

نژاد به مفهوم تربیت دو جنسیتی اشاره کرده و مفاهیمی همچون نقش جنسیتی و هویت این کتاب آقای زیبایی

( از آنجا که بحث اصلی کتاب 42-31 :1391زیبایی نژاد، )و آندروژنی را مورد بررسی قرار داده است.  جنسیتی

توان توقع داشت که از منظر اخالقی این رویکرد تربیتی را مورد یاد شده، حول محور تربیت دوجنسیتی نیست نمی

 جزئی نقطه نظرات اسالم آمده است. بررسی قرار داده باشد، هر چند در البه الی مباحث به صورت گذرا و 

( که به روانشناسی اختالفی زن 380 :139منطقی، ) دکتر منطقی در بخش پایانی کتاب زن شرقی و مرد غربی

 و مرد پرداخته است، به صورت مختصر  به این رویکرد را اشاره کرده است.

 آنها رابطه بررسی و زنانه و مردانه جنسیتی نقشهای با آندروژن جنسیتی نقش ای با عنوان مقایسهپایان نامه 

، 1380) تهران طباطبائی عالمه دانشگاه پسر و دختر در دانشجویان نفس حرمت و بیرونی و درونی کنترل منبع با

 
، حسن، طبرسى لِلرِّجَال الْغَیْرَۀَ تَعَالَى اللَّهُ جَعَلَ إِنَّمَا...  لِلنِّسَاءِ الْغَیْرَۀَ یَجْعَلِ لَمْ تَعَالَى اللَّهَ »إِنَّ: فرمود که است شده نقل  باقر امام روایتی که از . 1

لیثى الْبُخْل وَ الْجُبْنُ وَ الزَّهْوُ الرِّجَالِ خِصَالِ شِرَارُ النِّسَاءِ خِصَالِ خِیَارُ 505، ص: 2و صدوق، محمد، علل الشرائع، ج 239ص ،مکارم االخالق

بِالنِّسَاءِ  الرِّجَالُ الْقِیَامَۀِ إِضَاعَۀَ الصَّلَاۀِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ مَعَ الْأَهْوَاءِ ... یَشَّبَّهُ. إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ 244صعلی، عیون الحکم و المواعظ،  واسطى،

نی، محمد محسن، نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین، وَ یَرْکَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ فَعَلَیْهِمْ مِنْ أُمَّتِی لَعْنَۀُ اللَّهِ«فیض کاشا وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ

 .328ص
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 عالمه کوالیی در دانشگاه خدابخشی تهران( توسط آناهیتا طباطبائی. عالمه پایان نامه. کارشناسی ارشد. دانشگاه

تهران نگاشته شده است که در آن به مقایسه بین دو نوع تربیت آندروژن با تربیت متناسب با جنسیت  بائیطباط

افراد پرداخته شده، بدون اشاره به اینکه این نوع تربیت مناسب است یا نه؟ در واقع نویسنده این نوع تربیت را  در 

 های دیگر پذیرفته است . کنار شیوه

های جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر بررسی رابطه بین طرحواره دیگری نیز با عنوانی پایان نامه

 راضیه خالق باقری، پایان نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران( در دانشگاه الزهرا توسط 1381) تهران

های انتخابی پرداخته است. در این نهانجام شده است که به بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با نوع تربیت نمو

 مورد نیز دیدگاه اخالقی در مورد این رویکرد تربیتی وجود ندارد. 

( نوشته آقایان نجاریان و 44 - 30 :1377 درمانی،های روانای با عنوان »دوگانگی جنسی« )تازهمقاله

ادامه، ویژگیهای افراد آندروژن و  های مرتبط در این زمینه پرداخته و درخدارحیمی است که به بیان نظریه

کند. این مقاله بیشتر جنبه توصیفی داشته به نقد و بررسی دهند را بیان میخانوادهایی که افراد آندروژن پرورش می

 ای هم به دیدگاه اسالم نکرده است.ها نپرداخته و اشارهاین دیدگاه

( http: //ecpsychology.blogfa.com 22/04/1392)های جنسیتی« »از تربیت دوجنسیتی تا ورای نقش  

های جنسیتی عنوان مقاله ای در سایت مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد است که بیشتر به بیان  نظریه طرحواره

پرداخته و برخی نقدهایی را که به این نظریه وارد شده، را به صورت کوتاه بیان کرده است و در پایان در یک بند 

های زنان و مردان کارها و وظایفی را به صورت گذرا بیان کرده است که اسالم بنا بر شرایط و ویژگیبه صورت 

 خاص برای آنان قرارداده است. 

شود.پس از ارائه نظریه طرحواره جنسیتی در  دهه در ادامه به برخی از مقاالت خارجی در این زمینه اشاره می

طرح جنسیتی، ای با عنوان »توان به مقالهنظریه انجام گرفت. از جمله میمطالعات متعددی بر روی این  70

های جنسیتی نقش والدین در کودکان نقش عوامل شناختی در ویژگی : یپایداری جنسیتی و دانش نقش جنس

دهد که شکل طرحواره جنسیتی و عوامل شناختی در نسبت نتیجه پژوهش نشان می .« اشاره کردپیش دبستانی

داری دارد و در مقابل ثبات جنسیتی در این امر تاثیری ای به زنان و مردان ارتباط معنیهای کلیشهدادن نقش

 ندارد. 
001" .«Gender schema, gender -29149-//psycnet.apa.org/record/1989: HYPERLINK"https(

ctors in  preschoolers'  The roles of cognitive fa : role knowledge-constancy, and gender

1989/5  in Psycholog Developmental  on role stereotype attributions. »  Published-gender. 

دیدگاه مدرن در مورد انعطاف پذیری هویت جنسی و  : ای در سالهای اخیر با عنوان »بازنگری آندروژنیمقاله  

رفتار« منتشر شده است. در این مقاله نظریه بم به عنوان شیوه جدید تفکر در مورد مرزهای جنسیتی معرفی 
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یابی جنسی در سالمت دهد هویتشده است که باعث بهبود سازگاری روانی شده است. نتیجه تحقیقات نشان می

مقابل برخورداری از هویتِ جنس دیگر مزایای اجتماعی فراوانی را به همراه دارد که  روان اهمیت دارد. در

 پذیری مربوط شود. ممکن است به انعطاف
(« Reviving Androgyny:  A Modern Day Perspective on Flexibility of Gender Identity and 

Behavior« Published on May 1, 2017in Sex Roles( 

« منتشر شده نگاه جدید با اقدامات جدید : آندروژنی روانشناختی و سالمت روانی کودکانای با عنوان »مقاله

و  به این نکته اشاره دارد که دوجنسیتی با تعدیل شناخت از کمترین تقابل قطبی جنسیتی برخوردار است و باعث 

 تعادل و سالمت بیشتراست.

 »Psychological Androgyny and Children's Mental Health:  A New Look With New Measures 

 ،Published on Jun 1, 2017 in Sex Roles.« 

هایی، وجود با توجه به نوظهور بودن طرح تربیت دوجنسیتی، در منابع اسالمی اصیل و دست اول چنین عنوان 

توان در یات مربوط به مسائل خانواده، زنان و مردان مطالبی وجود دارد که میالی رواندارد؛ در عین حال از البه

در  پردازیم. شیخ صدوقبحث تربیت دوجنسیتی از آن استفاده کرد. در ادامه به معرفی تعدادی از این منابع می

ابواب مختلف کتاب من الیحضره الفقیه روایات معتبری که در زمینه مسائل فقهی و احکام شرعی است را در 

گرداوری کرده است. در برخی ابواب مانند باب نکاح، روایاتی در زمینه اخالق و صفات مخصوص زنان آمده 

( طبرسى نیز در کتاب  خود ابواب مختلفی از 379 /، باب النکاح3: 1413الفقیه،  یحضره ال است. )صدوق، من

اخالق را با عناوین خاصی مورد توجه قرار داده است که در ذیل عنوان نکاح به بررسی برخی مسائل مربوط به 

 (169باب النکاح ، 1370زنان پرداخته و به ویژگیهای اخالقی آنان اشاره کرده است. )طبرسی، مکارم االخالق،

توان له یا علیه رویکرد تربیت دوجنسیتی ین پژوهش بر این مطلب استوار است که آیا میپرسش اصلی در ا

توان پاسخ گفت؟  از دیدگاه اخالق اسالمی  های رقیب را چگونه میاستدالل آورد؟ در این صورت، استدالل

ای تربیت مطابق با تربیت دوجنسیتی  رویکرد مناسبی برای تربیت فرزندان  است؟ اخالق اسالمی چه دلیلی  بر

 جنس دارد؟ ما بر اساس دیدگاه تربیتی اخالق اسالمی به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.
 دالیل طرفداران تربیت دوجنسیتی .1

شود و استدالل های آنها مبنی بر برتری این در این قسمت به تبیین نظرات طرفداران تربیت دوجنسیتی اشاره می

 می شود. در ذیل هر استدالل نقدهای آن نیز آمده است.رویکرد تربیتی بیان 
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 . استدالل تقابلهای قطبی 1ـ1

حامیان تربیت دوجنسیتی معتقدند ارزشهای مثبت، در طول تاریخ در انحصار مردها بوده و امور منفی به اجبار به 

ده از عرصه عمومی فرهنگ و های ظالمانه تغییر یابد و فرصت استفازنان اختصاص یافته است. باید این تقابل

مونث  اتخاذ شود و زنان و مردان به صورت  -عقل به زنان هم داده شود. برای این کار الزم است رویکردی مذکر 

 (70: 1388مساوی از عرصه عمومی و خصوصی بهرمند شوند.)رودگر، 

ست که به هریک از آنها ها تاریخ تفکر سیاسی غرب آکنده از یک رشته تقابلهای قطبی ا»به نظر فمینیست

 – عاطفه؛ عمومی  -طبیعت؛ عقل -فرهنگ : های عمده اینها هستندشود. دوگانگیارزشی مثبت یا منفی اعطا می

ذات با فعالیت شوند طوری که مذکر بودن همخصوصی؛ مذکر و مونث. ردیف اول این جفتها کنار هم گذاشته می

کنند. در مقابل مونث بودن هر دوی اینها در حوزۀ عمومی عمل میشوند، که فرهنگی و عقل گرایی قلمداد می

مثل و عاطفه است که به حیطۀ خصوصی خانه و خانواده تعلق دارد.« )الکشال و همراه با طبیعت یعنی تولید

 ( 314ترجمه قائد،  :1385دیگران، 

به مردان اختصاص یافته حضور در داری و فرزندپروری بوده و آنچه که در تمام تاریخ، سهم زنان، خانه، خانه

های فرهنگی و اقتصادی و علمی بوده است. محرومیت ناشی از این تقسیم ناعادالنه مندی از فرصتاجتماع و بهره

اجتماعی به زنان داده شود و از طرفی مردان نیز اجازه حضور  که رسدیزمانی به پایان م ،شودکه نصیب زنان می

داری بر عهده بگیرند. این امر تنها با تربیت دوجنسیتی حاصل می شود و خانه و خانههایی را در حوزه مسولیت

 -592) تحقیقات نیز حاکی از آن است که این رویکرد تربیتی سالمت روانی را برای هر دو جنس به همراه دارد.

603، 2017، Andrews and others ) 

 نقد استدالل

فضیلت بودن بر مبنای تفکر حاکم بر غرب با نوعی نگاه خاص مبتنی بر فرهنگ گذاری و در این استدالل ارزش

غرب صورت گرفته است. این نوع نگاه به اعتراف خود غربیها دارای دو ویژگی مذکر محور و دو قطبی بودن 

انه ( به عبارت دیگر در جامعه غرب همه چیز با دو برچسب زنانه یا مرد50 :1394است. )سفیری و ایمانیان، 

شود شود خوب است و هر چه به زن و زنانگی مربوط میشود و هر چه به مرد و مردانگی مربوط میشناخته می

آنچه برای زنان پذیرفتنی و شایسته است برای مردان قابل قبول نیست و ارزش و پست است. طبق این نگاه بی

طبیعی و یا غیر اخالقی است. از نظر بم این  برعکس. همچنین دوری کردن از استاندارهای زنانگی و مردانگی غیر

 ,Arnie. )است. نتایج تحقیقات نیز این امر را تایید می کند افرادتصورات بخشی از طرحواره جنسیتی درونی شده 

  Bem, 1981)و  Barbara,1978و  1993



 1401 بهار، 1، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

106 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
اره

شم
 ،

 1  ،
هار

ب
 

14
01

 

 

بندی با نگاه اسالمی و معیارهای دینی مخالف است. در دیدگاه اخالق بر اساس آموزه های دینی این تقسیم 

 أَکْرَمَکُمْ اسالمی زن و مرد یکسان هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و تنها مالک برتری تقوا است. »إِنََّ

شمایند.« وقتی مالک و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین  ر( همانا بزرگواحجرات /13) أَتْقَاکُمْ اللََّهِ عِنْدَ

مَنْ عَمِلَ  تواند فضیلتمند و ارزشمند باشد.برتری، تقوا باشد هر کس با هر جنس و در هر کجایی که باشد می

هر  (نحل 97وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیِّبَۀً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ ) صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى

ر از آنچه عمل کس از مرد و زن عمل شایسته کند و مؤمن باشد او را زندگى نیکو دهیم و پاداششان را بهت

.«  عالمه طباطبایی معتقد است که طبق آیات قران، اخالق اسالمی به عنوان یکی از مولفه های دهیماند مىکردهمى

تقوا در زن و مرد مساوی است و اگر زن در رتبه باالیی از اخالق و علم و دانش، باشد نسبت به مردی که از این 

بنابراین تقابل فقط بین رذائل و فضایل است.  همچنین  (2/270 ی، المیزان،جهت پایین باشد، برتری دارد.)طباطبای

ایشان در مورد تفاوت نقش های جنسیتی زن و مرد معتقد است که به جهت اختالفی که بین جنس زن و مرد 

ل است و در علوم تجربی و فیزیولوژیک نیز ثابت شده است، غالبا مردان از جهت نیروی بدنی و عضالنی و تعق

 گرایش به زیبایی درو رقت قلب دوستى و مانند احساسات لطیف تر هستند و در مقابل نسبت به بیشتر زنان قوی

به دنبال این تفاوت، اسالم نسبت به وظایف و تکالیفی که مبتنی بر تعقل و احساس  ان است.مردغالب زن بیشتر از 

نند جنگ و قضاوت و والیت به مرد و کاری که ارتباط هست، تفکیک قائل شده و کاری که ارتباط با تعقل دارد ما

(  به عبارت 275:با عواطف و احساسات دارد مانند نگهداری و پرورش کودک به زن واگذار شده است.)همان 

دیگر در تقسیم وظایف و تکالیف اختصاصی زن و مرد به پیش نیازها و امکانات مورد نیاز آن در هر جنس توجه 

تقابل و برتری نسبت به یکدیگر برای آنها قائل نشده است. عملکرد هر کدام از زن و مرد مانند شده  و هیچ 

شود گفت یکی بر دیگری برتری دارد، زیرا هر کدام در جایگاه خود دارای عملکرد اعضای بدن است که نمی

شری نیز جنس زن با توجه ارزش و اهمیت هستند و نبود هر کدام خللی در سیتم بدن ایجاد می کند. در جامعه ب

توانند به توانایی هایش وظیفه انجام کاری را بر عهده دارد و جنس مرد نیز همین طور و این دو در کنار هم می

بَعْضٍ لِلرِّجالِ  وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى» باعث تکامل نظام خلقت شوند. در قرآن نیز آمده است که

نسبت به آنچه  خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا  (32... )نساء/صیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ نَ

بعضى را بر بعضى برترى داده، هر کسى چه مرد و چه زن  -به مقتضاى حکمتش -مکنید، زیرا این خدا است که

.« در این آیه تصریح شده است که بین انسان ها چه صنف زنان  با ..،مندیش از کار و کسبى است که داردهبهر

مردان  و چه زنان با خودشان و مردان با خودشان تفاوتهایی وجود دارد که  ممکن است دیگران آرزوی آن را 

ن مورد داشته باشند. بنابراین در اسالم وجود تفاوت ها  مورد قبول است و علکس العمل و رفتاری که در مقابل آ

توقع است این است که  کسی آن برتری ها را آرزو نکند و به دنبال دست یافتن به آنها نباشد. عالمه طباطبائی 
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کند که این برتری ها به دلیل خاصیتی است که در خلقت هر یک از آنها در تفسیر این آیه  به این نکته اشاره می

( 336 /4ری نظام خلقت ضروری است)طباطبایی، المیزان،و بنا بر حکمت و مصلحتی وجود دارد و برای برقرا

مثال برخی برتری های مرد و زن به دلیل ویژگی های جسمی است که در خلقت آنها وجود دارد. در ادامه آیه نیز 

آورند. یعنی زن اگر به این نکته وجود دارد که برای زن و مرد هر کدام بهره ای است از آن چه که به دست می

ژگیهای طبیعی برتری دارد و یا به وسیله اکتساب به چیزی دست می یابد، بهره اش برای خودش است و دلیل وی

 ( 363 /3مرد نیز همین گونه است. )مکارم، نمونه، 

شود. به عنوان مثال در مورد کارهای منزل از طرف دیگر دوقطبی که در غرب وجود دارد در اسالم دیده نمی

 :تاشعیری، بیکند. )مردان شده است که آنها را به مشارکت و همیاری در کارهای منزل عوت میهایی به توصیه

بنابراین خانه داری به زنان اختصاص ندارد. در مقابل به زنان نیز اجازه کار و کسب درآمد با رعایت ضوابط ( 102

 (3/273:  1413همانطور که در روایت به زنان شاغل اشاره شده است.)صدوق، و حفظ حقوق خانواده را دارند.

در نتیجه اشتغال و فعالیت اجتماعی نیز به مردان اختصاص نیافته است. با توجه به مطالب فوق باید گفت دو قطبی 

قبول نیست تا ها در اخالق اسالمی مورد در دیدگاه اسالم مطرح نیست و این ارزش گذاری برای کارها و نقش

 ظالمانه تلقی شوند و به دنبال اصالح و تغییر آن باشیم.

 استدالل برتری فضای عمومی  .1-2

های تمام در دیگاه فمینیسم لیبرال به عنوان خاستگاه تربیت دوجنسیتی، فضای خصوصی برای زن، مملو از تقاضا

مزد باید انجام شود و خدمات عاطفی و عملی و اجر و ای از کارهای بینشدنی است. فضایی که در آن زنجیره

های واقعی، بلوغ فکری، تجربه زندگی با جمع، همه در فضای عمومی وجود جنسی ارائه شود؛ در حالی که پاداش

کند و به او دارد. نابرابری جنسیتی به خاطر وجود همان نظامی است که فضای خصوصی را برای زن خلق می

کند. دهد و همسران آنها را از کار طاقت فرسای فضای خصوصی معاف میفضا میهای خاص در این مسؤلیت

داری از فرزند را بر عهده دارد، این تقاضاها ادامه تا زن مسئولیت کارهای خانه و نگه (134 :1383 نرسیسیاس،)

که زنان از قید و بند  رودای برای ترقی زن نخواهد بود. زمانی این تقسیم بندی نابرابر از بین میدارد و زمینه

 اشتغاالت فضای خصوصی رها شوند و خود را به فضای عمومی برسانند.

 نقد استدالل

داند و به طلبی است که منافع را در دنیا و مواهب آن منحصر میاین ارزشگذاری ناشی از دید لیبرال و منفعت

های فکری لیبرال آمده است که در این در مورد بنیانهای فردی است. یابی به منافع مادی و آزادیدنبال دست

دیدگاه انسان نوعا موجودی عقالنی و در پی نفع خود و رقابت جوست. در این اندیشه، عامل، فرد است و در پی 
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فرد  اند و برای رسیدن به این هدف، به دنبال رفع محدودیتها و موانع آزادی هستند و هررشدِ آزادی هر شخص

 ( 72-70 :1386بهترین قاضی دربارۀ منافع خویش است. ) بال و دگر،  

ها که های دو قطبی هر کدام از عرصهدید فردگرایانه و منفعت طلبی شخصی باعث شده است که در تقابل 

ردانه که های متر باشد. با این دید عرصه عمومی و نقشارزشمنافع فردی و مادی را بتواند تامین کند برتر و با

کند دارای ارزش و اهمیت است. از این رو است که منافع بیشترین درآمد و توجه عمومی را برای فرد فراهم می

های آید و زنان که با سرمایهها به شمار نمیمعنوی و آخرتی و جمعی در این دیدگاه فاقد ارزش است و در ارزیابی

آیند؛ ازهای عاطفی و روحی همسر و فرزندان خود برمیهای خصوصی و برآوردن نیمعنوی به کار در عرصه

کارشان فاقد ارزش است. در حالی که در تفکر اسالمی هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد اگر با نیت قرب 

الهی به کار مشغول باشد دارای ارزش معنوی است. در دیدگاه اسالم عرصه عمومی و خصوصی عرصه عمل و 

از این جهت فرقی بین عرصه خصوصی و عمومی نیست و از طرفی منافع منحصر به حرکت به سوی خداست و 

 منافع دنیایی نیست. 

 استدالل عامل ستم  .1-3

های جنسیتی و کلیشه های ای که در دیدگاه فمینیسم لیبرال وجود دارد انتقاد آنان نسبت به نقشاز نکات برجسته

می توان با صراحت اعالم کرد که این کلیشه ها در بین مردم نهادینه جنسیتی است. با استناد به تحقیقات علمی 

فمینیسم لیبرال به عنوان منشا تربیت –Arnie  , 1993 ,  667 ) .678)شده و بر اساس آنها ارزشگذاری می کنند

از این رو به دنبال . داندساز تبعیض و ظلم جامعه نسبت به زنان میای را زمینههای کلیشهنقش دوجنسیتی این

گر های سرکوبها رهایی زنان از قید نقش»آرزوی لیبرال فمنیست .ها استرها کردن زنان از بند این نقش

 تانگ،) تر به زنان است.«لهایی که دستاویز یا توجیهی برای اختصاص جایگاهی نازجنسیتی است. یعنی نقش

های زنانه نظیر از خود گذشتگی آنان معتقدند که جامعه مردساالر برخی مشاغل را که با خصلت (54: 1394

های مردانه نظیر اعتماد به نفس و ارتقای داند و کارهایی که مرتبط با خصلتسازگار است، برای زنان مناسب می

ینیسم لیبرال معتقد است که برای دست یافتن به برابری در جامعه، باید نفس است، برای زنان مناسب نیست. فم

  (همان)بین زن و مرد در ایفای نقش، تساوی و برابری برقرار شود. 

 نقد استدالل

شود که زمینه ساز تبعیض ای تعریف میای مادر و همسر، و شوهر و پدر در فرهنگ غرب به گونههای کلیشهنقش

شود. در دوران پدرساالری غرب، پدر جایگاه فعالی در زندگی همسر و فرزندان نداشت، زنان میو ظلم نسبت به 

خبر بود. ای بود که فرزند در سالهای ابتدایی زندگی از وجود فردی به عنوان پدر بیگاهی نیز به گونه

»شوهر هیچ کاری را در های کارگری اند که در بین گروه( در توصیف مردان چنین نوشته201 :1377)بادانتر،

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00289986#auth-1


 سیده زهرا موسوی و محمدجواد فالح                                        با اخالق اسالمیدر تقابل  دوجنسیتی تربیت ناکارآمدی  

109 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
اره

شم
 ،

 1  ،
هار

ب
 

14
01

 

 
شد.« )سگالن گذراند و یا به ماهیگری سرگرم میگرفت و وقت آزاد خود را عمدتا در میخانه میخان بر عهده نمی

 زن بودن الخلقه ( جایگاه زنان در غرب، جایگاه انسانی نبوده و بنا به گفته شهید مطهری»در ناقص249: 1393

 طعنه در غربیان. است بوده مطرح غرب مردم میان در باشد، مطرح زمین مشرق مردم ما میان در که آن از پیش

 میان برزخ زن» ،«باشد شرمسار است زن اینکه از باید زن» : اندگفته اند وکرده بیداد وى خواندن ناقص و زن به

(  مطالعات 175  /19: 1379اینها  نشان از جایگاه پست زن در میان غربیها دارد.  )مطهرى، «است انسان و حیوان

 Martin) علمی در جوامع غربی نیز بر این امر تاکید دارد که نابرابری جنسیتی و ستم به زنان نهادینه شده است.

and others.1989, pp. 173-193) 
روی هم رفته نگاه پست و نامتوازن غرب به زن و فرزند باعث پیدایش تربیت دوجنسیتی شده است. در حالی 

های فکری در اسالم وجود ندارد. طبق تربیت اخالقی اسالم زن و فرزند و شوهر هر کدام در زندگی زمینهکه این 

فردی و اجتماعی از جایگاه انسانی برخوردار هستند و به تبع از حقوقی برخوردارند که باید از جانب طرف مقابل 

ها در منافع مادی و دنیوی ا است و پاداشرعایت شود. از سوی دیگر معیار ارزش و برتری به تقوا و بندگی خد

های مادری و شود و قسمت عمده و اصلی منافع افراد در پاداش اخروی است. در خصوص نقشخالصه نمی

های معنوی نیز همسری در اسالم عالوه بر حقوق شرعی و اخالقی که برای زنان در نظر گرفته شده، پاداش

زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ  بَیْتِ مِنْ »أَیُّمَا امْرَأَۀٍ رَفَعَتْ : بر نقل شدهبرشمرده شده است. در روایتی از پیام

( هر زنى در خانه شوهر 411: 1376)صدوق،  تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْه

ى اصالح، چیزى را جابجا کند، خداى عز و جل به او نظر کند و هر که خدا به او نظر کند، عذابش نکند.« در برا

 فَإِذَا اللَّهِ سَبِیلِ فِی مَالِهِ وَ بِنَفْسِهِ الْمُجَاهِدِ الْقَائِمِ الصَّائِمِ بِمَنْزِلَۀِ کَانَتْ الْمَرْأَۀُ حَمَلَتِ »إِذَا : روایت دیگر چنین آمده

 إِسْمَاعِیلَ وُلْدِ مِنْ مُحَرَّرٍ عِتْقِ کَعِدْلِ مَصَّۀٍ بِکُلِّ لَهَا کَانَ أَرْضَعَتْ فَإِذَا لِعِظَمِهِ هُوَ مَا تَدْرِی لَا مَا الْأَجْرِ مِنَ لَهَا کَانَ ضَعَتْوَ

( 327 / 8: 1414)حر عاملی،  لَک غُفِرَ فَقَدْ الْعَمَلَ استأنفی قَالَ وَ جَنْبِهَا عَلَى مَلَکٌ ضَرَبَ رَضَاعِهِ مِنْ فَرَغَتْ فَإِذَا

دار و مجاهد با جان و مالش را در راه خدا دارد و چون بزاید دار و شب زندهچون زنى آبستن شود مقام روزه

اجرى دارد که کس عظمت آن را نداند و چون طفل را شیر دهد به هر مکیدنى ثواب آزاد کردن یک بنده از اوالد 

اى پر بر پهلویش زند و گوید کار خود را از سر گیر که اعیل دارد و چون از شیر دادن فارغ شود، فرشتهاسم

 ها حاکی از پاداش اخروی و اهمیت رفتارهای زنانه است.آمرزیده شدى.«این پیام

کند. در ادامه عالوه بر مطالب پیش گفته شواهدی در میان آموزه های دینی وجود دارد که استدالل فوق را رد می 

 به بررسی برخی از این موارد می پردازیم.
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 روایات تشویق مردان به کار در منزل -الف

یا على یک ساعت  خدمت در  ( 102 :تاشعیری، بی »یَا عَلِیُّ سَاعَۀٌ فِی خِدْمَۀِ الْعِیَالِ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَۀِ أَلْفِ سَنَۀٍ؛ )

ساله است.« این روایات نشان از توجه و تاکید اسالم به حضور و مشارکت مرد خانه بهتر است از عبادت هزار 

 داری است.در امور خانه

 روایات حق تربیت-ب

( حق فرزند 4/372: 1413)صدوق،»یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ یُحْسِنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً  

اى برساند.« این دسته از روایات پدر این است که نام او را نیکو بگذارد، و او را ادب بیاموزد، و به مقام شایستهبر 

داند و قائل کند؛ بلکه تربیت فرزند را حقی بر گردن پدر مینه تنها پدر را به مشارکت در تربیت فرزند دعوت می

 به مشارکت پدر در امر نگهداری فرزندان است. 

 روایات حضور اجتماعی زنان  -ج

حضرت زینب به عنوان بانوی نمونه اسالم در زمان حکومت امام علی علیه السالم، کالس تفسیر برای زنان کوفه 

(  برگزاری جلسات علمی برترین 57 /3 :1373محالتی، کردند. )برقرار کرده بودند و برای آنها قران را تفسیر می

توان گفت اسالم نه تنها که می توان به آن اشاره کرد. با توجه به این سیره مینمود حضور علمی اجتماعی است 

با حضور اجتماعی زنان مخالفتی ندارد بلکه خاندان والیت به این امر مشغول بودند و این تاییدی است بر جواز 

سوره توبه که مومنین را به تفقه در دین  122اجتماعی؛ البته در قران ذیل آیه  –های علمی حضور زنان در عرصه

وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّۀً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ شود. »کند، اطالق آیه شامل زنان و مردان میامر می

و شایسته نیست مؤمنان همگى ]براى وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ«  طَائِفَۀٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ

اى بمانند و[ در دین آگاهى پیدا  کنند تا ]دستهاى کوچ نمىاى از آنان دستهجهاد[ کوچ کنند پس چرا از هر فرقه

آیه به صورت عام . شتند بیم دهند باشد که آنان ]از کیفر الهى[ بترسندکنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگ

 شود. بیان شده و اختصاص به مردان ندارد.  با این دید حضور در مجامع علمی نه تنها جایز بلکه واجب نیز می

ه به خرید در بحث حضور اقتصادی زنان نیز روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در زمان پیامبر زنانی بودند ک

 ( 1413:3/273و پیامبر منعی نسبت به رفتار آنها نداشته است. )صدوق، 2و فروش می پرداختند

 

 
2 « نوشته رویا باقری مراجع کنید.)  مواجهه و تعامل اجتماعی پیامبربا زنان مدینه. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله » 

(  همچنین، مقاله مشاغل زنان در عصر رسالت. 139-117،صص 97اسالم و مطالعات اجتماعی، سال ششم، شماره اول، تابستان   
https://farsi.al-shia.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-

%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-1 / 
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 د. روایات توصیه مردان به رعایت اخالق 

های فراوانی در اسالم وجود دارد. از امام صادق علیه در زمینه رعایت اخالق در مورد زنان به مردان توصیه

 جَعَلَهُ وَ نَاصِیَتَهَا مَلَّکَهُ قَدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ زَوْجَتِهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فِیمَا أَحْسَنَ عَبْداً اللَّهُ »رَحِمَ : استالسَّالم نقل شده 

خداوند اش رفتار کند. زیرا که اى را که به نیکى با زوجه( خداوند رحمت کند بنده217: 1370عَلَیْهَا )طبرسی، الْقَیِّمَ

 : عزَّ و جلَّ اختیار زن را بدست او سپرده و او را نفقه خور مرد قرار داده است.« همچنین در کالم دیگر آمده است

( از رحمت خدا بدور است، از رحمت خدا بدور است 12 / 4: 1407)کلینی، »مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُول

ای مادری های کلیشهرد و به آنها و نیازشان نرسد.« با این دید نه تنها نقشخوران خویش را ضایع گذاآنکه نفقه

 کند.وهمسری  زمینه ساز ظلم بر زنان نیست بلکه موجبات رشد و ترقی معنوی آنها را نیز فراهم می

م های فردی و خانوادگی و اجتماعی را به سه قسمت تقسیتوان نقشهای اخالق اسالمی میبا توجه به آموزه

ای هم مشترک بین زنان و مردان است. در این کرد. قسمتی مختص زنان و قسمتی مختص مردان و قسمت عمده

های اختصاصی یکدیگر بندی باید زنان و مردان در نقش اختصاصی خود ایفای نقش کنند و نباید در نقشتقسیم

وادگی در اسالم وجود دارد که در شرایط های اجتماعی و فردی و خانای از نقشورود پیدا کنند؛ اما قسمت عمده

عادی بین زن و مرد مشترک است. سفارش اسالم در این حیطه از زندگی تعامل و مشارکت و همیاری و همکاری 

کند همچنین روایات مربوط به تربیت فرزند به است. آن دسته از روایات که مردان را به کار در منزل تشویق می

ه دارد که اختصاص به زن یا مرد ندارد و تاکید اسالم همیاری و همکاری است. ها اشارقسمت مشترک  نقش

درآمدزایی و اشتغال نیز اختصاص به مردان ندارد و در صورت رعایت موازین شرعی و عدم تضییع حقوق همسر 

رد تاکید و فرزندان منعی ندارد، به خصوص زمانی که زن مجبور به تامین مخارج خانواده است؛ اما آنچه که مو

 های اختصاصی زنان و مردان  و رعایت کردن حقوق و موازین شرعی است.اسالم است، عدم تغییر نقش

شود. در های زنانه و مردانه باعث برداشت اشتباه از روایات میتفاوت دیدگاه اسالم با غرب در تعریف نقش  

است و هر کاری که به بیرون از خانه فرهنگ غرب هر کاری که به خانه و خانواده مربوط شود مختص زنان 

شود. در حالی که در تقسیم اسالمی نقش اختصاصی زنان، وظایفی است که فطری مربوط است مردانه محسوب می

و ذاتی آنها و طبق حقوقی است که خداوند انجام آنها را برایش واجب کرده است. نقش اختصاصی مردان نیز 

وقی است که خداوند بر عهده آنها نهاده است. با این تفسیر محدوده مشترک وظایفی است که مطابق با فطرت و حق

باقیمانده، محدوده وسیعی است که زن  و مرد باید با همکاری و با رعایت موازین شرعی در آن به فعالیت بپردازند 

لب قرار دهیم آن و هیچ منع و خط قرمزی جز حدود الهی وجود ندارد. اگر دیدگاه تربیت دوجنسیتی را در این قا

قسمتهایی که مربوط به حیطه مشترک را در بر می گیرد مورد قبول و تاکید اسالم است و موجب سالمت روحی 
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شود حاکی از آن شود.  به همین دلیل تحقیقاتی که در غرب با رویکرد تربیت دوجنسیتی انجام میدر خانواده می

( Martin and others. 1989, 173-193د. )پذیری برخوردارننعطافاست که افراد با این رویکرد از سالمت روحی و ا

اما آنجا که ورود به حیطه خصوصی هر جنس است از نظر اسالم ممنوع است و غرب نیز درگیر عواقب ناخوشایند 

در واقع غرب در گذشته دچار تفریط بود و با رویکرد تربیت دوجنسیتی دچار افراط  و چالش برانگیز آن است.

 شده است. 

 دیدگاه برگزیده .2

هایی تواند راهبرد صحیحی در تربیت باشد. ما با نگاه اخالق اسالمی استداللما بر این باوریم تربیت دوجنسیتی نمی

برای ایده خود به عنوان یکی از حقوق مسلم زن و مرد؛ یعنی تناسب تربیت زن و مرد با نوع زیستشان، بیان 

  م.یکنمی

 هااستدالل  مبتنی بر تفاوت .2-1

–765) وجود تفاوتهایی در ابعاد مختلف بین زن و مرد که مطالعات و پژوهش ها نیز بر آن تاکید دارند، با توجه به

778، 2019  ( Sweeny and others  و هینسون و177: 1393 زاده، و حسینی 165: 1374 لنسکی، لنسکی و 

  (140 -1390:111 دیگران،

نشان از این دارد که اسالم شیوه در روایات دستورات متفاوتی در مورد تربیت دختر یا پسر آمده است که 

تربیتی خاصی را در مورد دختر و پسر مد نظر دارد و از اینکه هر دو جنس با یک شیوه تربیت پرورش یابند 

موافق نیست.  در روایت نقل شده است فردی از امام صادق علیه السالم در مورد زینت با طال سوال کرد و  امام 

برای  (143 /2: 1414)حر عاملى،  فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا. النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِیَ »نَعَمْ : ودندعلیه السالم در پاسخ چنین فرم

ها نه.« در این روایت زینت با طال اختصاص به زنان و دختران زنها و کنیزها و دخترها آرى و اما برای پسر بچه

 : ی دیگری در مورد رفتار با دختران چنین نقل شده استاند. در روایت نبوداده شده و پسران و مردان منع شده

 :                    1375)فتال نیشابورى،  مَنْ دَخَلَ إِلَى السُّوقِ فَاشْتَرَى تُحْفَۀً... وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ .. »قَالَ رَسُولُ اللَّه

... در دادن هدیه، نخست از دختران شروع کند ...« این روایت نیز اى بخرد هر کس به بازار رود و هدیه (429/ 2

 کند. بنابراین نباید از شیوه تربیت مشترک بین دختر و پسر استفاده کرد.شیوه خاصی از رفتار را توصیه می

 های اختصاصیاستدالل حکیمانه بودن ویژگی. 2-2

تمام افعال او  نیز دارای حکمت است. پس وجود تفاوت میان دانیم با توجه به اینکه ما خالق جهان را حکیم می

های میان زن و زن و مرد حکمتی دارد که نباید از آن چشم پوشی کرد. از آنجا که در تربیت دوجنسیتی تفاوت

شود. بنابراین تربیت دوجنسیتی مخالف حکمت  و غیر شود، حکمت تفاوتها نیز نادیده میمرد نادیده گرفته می

 ی است.اخالق

https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/carol-martin
https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-019-01023-1#auth-1
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بر همین اساس اگر زن و مرد با هم متفاوت هستند، جهان نیز برای آنها یکسان نیست. از این رو طبیعت و 

( شهید مطهری در مورد حقوق طبیعی افراد 137 /1379:19خواهد. )مطهری، خلقت نیز آنها را به یک شکل نمی

»حقوق« طبیعی و فطری که با  توجه به هدف خلقت هر موجودی برایش معین شده، او را به سوی  : گویدمی

کشاند. از این رو هر استعداد طبیعی که در موجودات هست، یک حق طبیعی کمالی که استعدادش را دارد، می

ند به فعلیت رساندن ( به عبارت دیگر اگر زنان دارای غریزه مادری هست158:شود. )همانبرایشان محسوب می

گری دارند، این استعداد باید به فعلیت برسد شود و یا اینکه اگر مردان روحیۀ حمایتاین غریزه کمال محسوب می

 تا مرد به کمال برسد. 

توان چنین تعبیر کرد که »اسالم تفاوت در های جنسیتی را میدیدگاه اسالم در برابر تناسب جنسیت با نقش  

شناسی تولید مثل، تفاوت در نیازهای جنسی، تفاوت در قوای ادراکی و عواطف و تفاوت در قدرت جسمی زیست 

های عینی مفروض گرفته است و از سوی دیگر برای نظام مطلوب خانواده، اهدافی را مقرر را به عنوان واقعیت

ترین آنها عه و امنیت جنسی، مهمکرده است که آرامش روانی همسران، تربیت فرزندان سالم، سالمت اخالقی جام

های طبیعی رود. از این رو الگوی مطلوب رفتار و روابط زن و مرد از یک سو برخاسته از واقعیتبه شمار می

 ( 39 :1388مفروض و از سوی دیگر معطوف به برآوردن اهداف تعیین شده است.« )بستان، 

شود، برخی ناشی از فاوتهایی که بین دوجنس دیده میدر تحقیقات علمی به این نتیجه رسیدند که »از میان ت

یادگیری اجتماعی و برخی نیز ناشی از آمادگیهای زیست شناختی آنهاست. اما حتی تفاوتهایی که مبنای زیست 

به عبارت دیگر  (167 :1371 گران،یو د نسونی)اتک شناختی دارند، ممکن است بر اثر یادگیری تغییر کنند.«

که مطابقِ ساختار زیست شناختی انسان ها هم هست، ممکن است با آموزش تغییر کند.یعنی های جنسیتی نقش

توانند مربیان خوبی برای تری نسبت به زنان برخوردارند، میخشن هبا آموزش و ممارست مردها که از روحی

ستند با تمرین و ممارست پرورش و تربیت نوزادان و کودکان بشوند و یا زنان که از قدرت بدنی باالیی برخوردار نی

توانند از پس کارهای سنگین بربیایند؛ ولی همانطور که گفته شد هر استعداد طبیعی یک حق طبیعی است که می

سعادت فرد در شکوفایی آن است. یعنی زنی که، هم و غم خود را در تجارت و کسب درآمد قرار دهد، هرچند 

ق باشد، باز هم به سعادت خود که همان شکوفایی استعدادهایش در کار خود، یک مدیر موفق و یا یک تاجر موف

دهد، اگر چه در کار خود رسد و اگر مردی، تمام تالش خود را در نگهداری از کودک و تربیت او قرار است، نمی

دیگری است. شاید  هموفق باشد، باز هم به سعادت و کمال واقعی خود دست نمی یابد، چون استعداد او در زمین

فته شود اگر ویژگی با آموزش تغییر کند، مخالفت با حق و استعداد طبیعی او نیست. باید گفت تغییر شرایط باعث گ

تغییر حقوق طبیعی و استعدادهای ذاتی افراد نمی شود. به عنوان مثال فرزندپروری یکی از حقوق طبیعی زن است 

گونه ای است که مغز زن در مواجهه با نوزاد و  که با ساختار جسمی او سازگار است . ساختار زیستی زنان به
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های مادرانه آماده کند که مغز را برای فعالیتلمس او و مکیدن شیر توسط نوزاد مواد شیمیایی از خود ترشح می

کند هورمون مهمترین هورمونی که در این زمینه نقش بازی می (114 :1395 بریزدین،)کند. و تقویت می

است. اگر چه ترشح این هورمون هم در زنان و هم در مردان وجود دارد، ولی کارکرد آن در زنان  3توسیناکسی

شود و این کارکردی است عالوه بر آرامش بخشی که بین دو جنس مشترک است، موجب تولید شیر در مادر می

دهای عجیب این هورمون که اختصاص به مادران دارد و مغز زن این مسئولیت را بر عهده دارد. از دیگر کارکر

آورد و این کند و زمینه ساز خرسندی آنها را فراهم میبرای مادران این است که تحمل یکنواختی را بیشتر می

های نوزاد خود را برآورده یک امر طبیعی است برای اینکه زن برای مادری مهیا شود و بتواند نیازها و خواسته

هیداتی که در ساختار زیست شناختی زنان قرار دارد نگهداری از نوزاد و تمام این تم (222 :1392 رودز،) کند.

کند؛ اما زمانی که مردان خود را برای نگهداری تر میتامین نیازهای جسمی و عاطفی کودک را برای زن راحت

بت به کنند هر چند از لحاظ روحی و عاطفی و حتی جسمی خود را برای این کار آماده کنند، نسکودک آماده می

زنان توانایی چندانی نخواهند داشت و برای انجام این مسئولیت، سختی زیادی را باید تحمل کنند. به عبارات 

دیگر خمیرمایه وجودی مردان برای این کار مهیا نشده است برخالف بدن زن که تمام این تمهیدات را دارد. 

 و طبیعت افراد نخواهد داشت.  بنابراین اگر با آموزش نیز تغییر حاصل شود تاثیری بر خلقت

ها موجب های اختصاصی زنان و مردان است. شاید دلیلش این باشد که تغییر نقشتاکید اسالم، عدم تغییر نقش

شود که در این صورت انحراف از مسیر طبیعی خلقت و مخالف با سعادت تغییر ویژگیهای اختصاصی زن و مرد می

و لوازم آن است. به عنوان مثال اگر مردها با ایفای نقش زنانه، مانند آنها  انسان و زندگی اجتماعی و خانوادگی

دارای طبع لطیف و روحیات حساس شوند، در صورتی که نیاز به مردان قدرتمند و شجاع برای دفاع از میهن و 

مانند مادری شریعت باشد، چه پیش خواهد آمد؟ یا اینکه زنان با اشتغال به کارهای مردانه، وظایف طبیعی خود 

و همسری را ترک کنند. شاید گفته شود در تربیت دوجنسیتی هر دو روحیه وجود دارد و در زمان الزم مردها 

مردانه و زنان زنانه رفتار خواهند کرد. اما تا آنجا که بر روی این نوع تربیت مطالعه شده، نتیجه، به شکل مطلوب، 

این  (191 :1386 گاردنر،) شوند.ل رفتاری و مضطرب توصیف مینبوده و افراد دوجنسیتی، معموال دارای اختال

اند. های خود نیز دچار مشکل  شدههای جنس دیگر را یاد بگیرند، بلکه در ایفای نقشافراد نه تنها نتوانستند نقش

ین ممکن است این اشکال مطرح شود زنان با تمرین و ممارست می توانند جایگیزن مردان در جنگ شوند و یا ا

 
3  غذه از که هاییهورمون. است خوب حس پدیدآورنده و شودمی ترشح هیپوفیز های نورون از که است هاییهورمون از یکی توسین اکسی 

 و پیمانی، دهقانی ترجمه ،1395 بریزدین،: رک و 57 ص ،1387 حسینی، حاجی: رک. کنندمی فعال را مادرانه مغز شوندمی ترشح هیپوفیز

(15 و13 ص  
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که با پیشرفت علم و تکنولوژی با استفاده ابزار الکترونیک نیازی به مردان قوی برای جنگ نباشد و همچنین با 

استفاده از تکنولوژی های نوین بتوان فرایند فرزندآوری را بدون نیاز به مادر و پدر، شکل داد.بله این احتماالت 

ت هم اکنون نیز فراهم شده است؛ اما نکته مهم این است کامال درست است و تا حدودی این تکنولوژی و تجهیزا

شود ولی بعد فردی که »حقوق طبیعی« افراد است  به هیچ وجه که با این راهکارها بُعد اجتماعی قضیه حل می

قابل جبران نیست؛  همانطور که بیان شد حق طبیعی زن و مرد در شکوفایی استعدادهای طبیعی آنهاست و با 

موری که مناسب با طبیعت او نیست، شکوفایی و رشد حقیقی برای خود فرد حاصل نمی شود. در پرداختن به ا

 1/104شود.) مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، نگاه اسالمی اخالق به اخالق بندگی، اجتماعی و فردی تقسیم می

خدا، دیگران و جامعه، وظایفی ( بنابراین انسان عالوه بر اینکه در برابر 243و 1/242؛ مصباح، اخالق در قرآن، 

دارد، در قبال خود نیز وظایفی دارد که باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. حرکت در مسیر رشد و شکوفایی 

استعدادها و توانایی هایی که خدا به عنوان حقوق طبیعی در نهاد انسان ها قرار داده است یک وظیفه اخالقی 

 است.

 تشبه زنان و مردان به یکدیگر استدالل چالش. 2-3

جامعه از خانواده و های یکسان در ها و در نهایت ایفای نقشبرابری زنان و مردان و برخورداری از فرصت

( با توجه به شواهدی در میان افرادی که از این شیوه 99: 1394)بستان،  مهمترین ارکان تربیت دوجنسیتی است

های اخالقی و رفتاری و روحی برای افراد ت این تشبه باعث ایجاد چالشتوان گفاند میتربیتی پیروی کرده

شود. در نتیجه تربیت دوجنسیتی  های اساسی در زندگی فردی و اجتماعی افراد میشود که گاهی موجب اختاللمی

تی زنان شود. طبق تربیت دوجنسیهای تربیت دوجنسیتی اشاره میغیر اخالقی است. در ادامه یک نمونه از چالش

( از 146 :فرزند پروری را بر عهده داشته باشند.) اسمیت، جرمی آدام آور و هم نقشو مردان باید هم نقش نان

آوری مجبور هستند ساعاتی را به دور از فرزندان و در محیط شغلی باشند. این رو مادران برای ایفای نقش نان

گذارد. زمانی که مادر مادر از فرزند بر مادری او تاثیر می در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که دوری بیش از حد

شود و در طول روز از فرزند خود به مدت طوالنی دور باشد، درک حاالت و نیازهای فرزند برایش سخت می

تواند رابطه رضایت بخش با کودک خود داشته باشد. این وضعیت در کنار غم دوری از فرزند، حس مادری نمی

بیند، دهد. همچنین زمانی که مادر، پرستار یا پدر را که رابطه بهتری با کودک دارند را میاثیر قرار میاو را تحت ت

های کاری از ارتباط مناسب با کودک درمانده است، اعتماد به نفسش در حالی که خود به واسطه خستگی و مشغله

های مادران که به صورت نوبتی با ( بنا به شواهدی از گفته115 - 116 :1390)دمارنف، یابد.کاهش می

کردند، احساس دلتنگی و ناراحتی که مادران از دوری از فرزندشان داشتند همسرانشان از فرزندشان مراقبت می

در همسرانشان وجود نداشت. این امر موجب ناراحتی مادران است که چرا پدران در این حس عاطفی با آنها 
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شوند احساس تند. در حقیقت مادران به واسطه غریزه مادری هنگامی که از کودک خود جدا میشریک نیس

( عالوه بر شواهد فراوان دیگری که نشان از چالش برانگیز 90-91کنند.)همان،ص محرومیت، حسرت و گناه می

و مردان به یکدیگر را  بودن این نوع تربیت است، در میان دستورات اسالمی، روایاتی وجود دارد که تشبه زنان

»سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صل اهلل علیه و : نهی کرده از جمله روایتی از امام علی علیه السالم نقل شده است که فرمودند

شنیدم  (602: 1385 ،)صدوق جَالمِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّ الْمُتَشَبِّهِینَ اللَّهُ لَعَنَ اله یَقُول

کنند و زنانی را که خود را شبیه مردان خدا لعنت کند مردانی را که خود را شبیه زنان می : فرمودرسول خدا می

سازند.« بنابراین هم از نظر چالش برانگیز بودن و هم از جهت مخالفت با تصریح روایت، تربیت دوجنسیتی می

 غیر اخالقی است.

 یریگنتیجه 

های فمینیستی و افراطی است، تربیت را به شکل همگون در مورد زنان تربیت دوجنسیتی که رهاورد برخی دیدگاه

کند. هایی مواجه است که چالشهایی را برای این رویکرد ایجاد میدهد. این مساله با نقدو مردان پیشنهاد می

مهمترین چالشهایی است که این نوع تربیت با آن مواجه است. سه های زیستی، روانشناختی و اخالقی از چالش

انست و زنان را محروم داستدالل در این زمینه مطرح شد. استدالل تقابل های قطبی که مردان را واجد ارزش می

بنای این دانست. در نقد این استدالل بیان شد که مدانست و رفع این امرظالمانه را تربیت دوجنسیتی میاز آنها می

تفکر فرهنگ مذکر محور و دو قطبی غرب است در حالی که فرهنگ اسالم مالک فضیلت و ارزش را تقوا می 

داند. استدالل دوم برتری فضای عمومی است که فضای خصوصی که مختص زنان است را فاقد پاداش واقعی 

اش است و با تربیت دوجنسیتی به داند در حالی که فضای عمومی که به مردان اختصاص دارد سرشار از پادمی

دنبال شکستن این فضای نابرابر است. در نقد این استدالل نیز گفته شد که مبنای این ارزشگذاری دیدگاه لیبرالی 

و منفعت طلبی است که فردگرا و مادی است. در حالی که اسالم عرصه خصوصی و عمومی را زمانی دارای ارزش 

راستای قرب الهی باشد و این امر اختصاص به زن، مرد و یا عرصه عمومی و داند که در و پاداش واقعی می

 خصوصی ندارد. 

های جنسیتی زنانه عامل ستم بر زنان است و با تربیت کند که نقشاستدالل بر اساس عامل ستم نیز بیان می

ین استدالل آمد که نوع دوجنسیتی باید این عامل را برطرف کرد تا زنان از ظلم و ستم رهایی یباند. در نقد ا

های جنسیتی در تعریف  نقش های زنانه و مردانه در غرب باعث ظلم و ستم به زنان است در حالی که این کلیشه

کند. در این زمینه به روایاتی اسالم دارای جایگاه و منزلتی است که زمینه ترقی و رشد معنوی زنان را فراهم می

ر در منزل تشویق کرده است، دسته دیگر که تربیت را حقوق فرزندان بر پدران اشاره شده است که مردان را به کا

کند. بیان شد که در دیدگاه اسالم وظایف زنان و مردان دانند و روایاتی که اشتغال و تحصیل زنان را تایید میمی
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اسالم ورود  به سه دسته اختصاصی زنان ، اختصاصی مردان و قسمت مشترک بین زن و مرد تقسیم شده است. 

زنان و مردان را به وظایف اختصاصی جنس دیگر که مطابق سرشت و حقوق طبیعی هر کدام است، منع کرده و 

اند و تنها خط قرمز گیرد زنان و مردان به همکاری سفارش شدهدر قسمت مشترک که محدوده وسیعی را در بر می

 در این محدوده موازین شرعی است. 

دارد که در دستورات دیدگاه برگزیده با سه استدالل مطرح شد. استدالل مبتنی بر تفاوتها بیان میدر ادامه 

اسالم، بین تربیت دختر و پسر تفاوتهایی وجود دارد که مخالف تربیت دوجنسیتی است. در استدالل دوم که بر 

ی بین زن و مرد ناشی از حکمت اساس حکیمانه بودن ویژگیهای اختصاصی تبیین شده است، بیان شد که تفاوتها

شوند. الهی است که با تساوی مطرح شده در تربیت دوجنسیتی و نادیده گرفتن تفاوتها، این حکمتها نادیده گرفته می

داند؛ زیرا تشبه استدالل سوم پیامدها و چالشهای تشبه به مردان و زنان را عامل غیر اخالقی بودن این رویکرد می

ایات اسالمی نهی و نکوهش شده  در حالی که این تشبه پایه و اساس تربیت دوجنسیتی است. زنان و مردان در رو

شود عالقمندان به این عرصه، پیامدهای فردی و اجتماعی که تربیت دوجنسیتی به دنبال دارد در پایان پیشنهاد می

 را با رویکرد اخالق اسالمی مورد سنجش و بررسی قرار دهند.
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