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 چکیده
به نگاه اسالم به تفاوت میان زنان و مردان انجام شده پژوهش حاضر به منظور ارائۀ الگویی براي تهیۀ محتواي درسی مطلوب با توجه 

هاي تربیتی نظـام   ها و برنامه گذاري هاي زن ومرد در هدفتوجهی نسبت به رویکرد اسالمی به تفاوت رو، با نشان دادن کم است. ازاین
تکوینی و تشریعی زنان و مردان در تفاوت هاي » تحلیلی ـ توصیفی«تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران، با استفاده از روش 

 درسی برنامه سند در مطرح یادگیري هاي حوزه داشتن نظر در و مذکور هاي تفاوت به توجه هاي اسالمی مشخص گردید. سپس با آموزه
ان پیشنهاد دورة متوسطۀ اول پسر درسی متفاوتی براي دورة ابتدایی دختران و اسالمی، محتواي و معارف حکمت یادگیري ملی، در حوزة

شد. همچنین به منظور آمادگی دختران و پسران براي تشکیل خانواده منطبق با نظام معیار اسالمی، براي دورة دوم متوسطه، کتاب درسی 
هـاي   پیشنهاد شد تا بر اساس محتواي آن، دختران و پسران با تفاوت» سبک زندگی اسالمی«مستقل براي پسران و دختران با عنوان 

 ها و وظایفی که نسبت به یکدیگر دارند، آشنا شوند. هاي تکوینی و همچنین نقش ویژگی یکدیگر در

 : اسالم، تفاوت زن ومرد، برنامۀ درسی، تربیت رسمی عمومی، تربیت اسالمی، جنسیت و تربیت.ها کلیدواژه
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 مقدمه 
هـا   ها بـه شـکل جدیـد، خـانواده     گیري دولت ـ ملت  قبل از شکل

مسئولیت تربیت فرزندان را بر عهده داشتند. آنها با توجه به نگرش، 
و آموزشـی  هـاي تربیتـی    اعتقادات و وضعیت مالی خـود، برنامـه  
کردند. امـا از اواخـر قـرن     مناسبی براي فرزندان خود انتخاب می

پـردازان غربـی    ، بسیاري از نظریـه روسوویژه پس از  هجدهم، به
، 1386شیفتۀ بازسازي جامعه از طریق مـدارس شـدند (گـاردنر،    

). در کشور ما نیز پـس از ورود مدرنیتـه نهـاد اجتمـاعی     137ص
یت رسمی مسئولیت طراحی، اجـرا و  جدیدي در قالب تعلیم و ترب

هاي آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان را بر  نظارت بر برنامه
عهده گرفت. در ابتداي امـر، بـا هـدایت متخصصـان غربـی، در      

هـاي مـدرن گسـترش یافـت؛      چارچوب مبانی، هنجارها و ارزش
که الگوگیري تعلـیم و تربیـت رسـمی کشـور از نظـام       اي گونه به

هاي حاکم بر آن  ورهاي غربی همراه با مبانی و ارزشآموزشی کش
اساس بـود کـه در نظـام آموزشـی      جوامع صورت گرفت. برهمین

کشور، آموزش قرآن و شرعیات در مدارس ممنوع شد و در تیر ماه 
 رضاخانـ وزیر وقت معارف ـ به دستور    اصغرحکمت علی، 1313

هایی تهیه و تنظیم کرد که در نتیجۀ آن،  براي مدارس، دستورالعمل
، براي شاگردان دختر مدارس پوشیدن 1313از آغاز سال تحصیلی 

چادر در مدرسه ممنوع شـد و بـراي دختـران پیشـاهنگ، لبـاس      
آمریکایی ـ متخصص تربیت بدنی که  گیبسونمخصوصی توسط 

دخترانی  1314ر مهرماه مستخدم دولت ایران بود ـ تهیه گردید. د
پوشیدند، این مزیت را  که به خارج سفر کرده و لباس اروپایی می

که واجد شرایط علمی باشند، در دانشسراي  پیدا کردند که درصورتی
، 1354عالی و دانشکدة ادبیات و علوم پذیرفتـه شـوند (صـدیق،    

). هرچند این روند تا قبل از پیروزي انقالب اسـالمی بـا   237ص
ت و همراهی حکومت رشـد سـریع بـه خـود گرفـت، ولـی       حمای

ها با توجه به اعتقادات مذهبی خود، بـه نظـام آمـوزش و     خانواده
اعتمـاد بودنـد و عالقـۀ چنـدانی بـراي       پرورش رسمی کشور بی

تحصیل فرزندان دختر خود در نظام آمـوزش و پـرورش رسـمی    
س کشور نداشتند، و در صورت امکان، فرزنـدان خـود را در مـدار   

 کردند. نام می ثبت» جامعۀ تعلیمات اسالمی«اسالمی، مانند 
بعد از پیروزي انقالب اسالمی، تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

هاي  ها به برنامه با رویکرد اسالمی گسترش یافت و اعتماد خانواده

آموزشی و تربیتی نظام آموزش و پرورش رسمی کشور جلب شد. 
هـاي   اري بسیاري از مسئولیتامري که در نهایت، منجر به واگذ

رنـگ شـدن جایگـاه     ها به دولت شد و زمینـۀ کـم   تربیتی خانواده
خانواده در امور تربیتی را به وجود آورد (وزارت آموزش و پرورش و 

). اما با وجود اعتماد 239، ص1390شوراي عالی انقالب فرهنگی،
مردم و واگذاري مسئولیت تربیت فرزندانشـان بـه نظـام رسـمی     

زش و پرورش، نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در زمینۀ آمو
سازي مبانی نظري الگوي وارداتی نظام آموزشی کشور، که  اسالمی

بر پایۀ مبانی مدرنیته غربـی بـود، کـاري صـورت نـداد (همـان،       
که در اهداف آمـوزش و پـرورش جمهـوري     اي گونه )؛ به196ص

نمونه از  56ید، در به تصویب رس 1377اسالمی ایران، که در سال 
گیري جنسیتی لحاظ نشده بود و تنها  شده، هیچ جهت اهداف مطرح

پسـر  «و » دختر عفیف«در اهداف جزئی مقطع راهنمایی، تربیت 
و توجه به نقش زن و مرد در خانواده و جامعه مورد تأکید » شجاع

کنندة فاصلۀ جنسـیتی   قرارگرفت که از قضا، به سبب آنکه تقویت
روي،  ). بدین200، ص1393نژاد،  نتقاد واقع شد (زیباییبود، محل ا

آموزش و پرورش کشور همچنان بر پایۀ پاسخ به نیازهاي اقتصاد 
اي که  داد؛ توسعه داري و در خدمت توسعه ادامۀ فعالیت می سرمایه

هدف از آموزش مطلوب را فراهم آوردن شرایط توسعه به صورت 
داند و بر این باور  د و قومیت میبرابر براي همه، فارغ از طبقه، نژا

هاي  ها و نقش است که اگر مدرسه و آموزش و پرورش، خود ارزش
متمایزي براي دختر و پسر به تصویر کشد و مـانع دسـتیابی بـه    

، 1385وند،  شود (ظهره هاي برابر شود، ضد توسعه تلقی می فرصت
ي ها اساس، زنانگی و مردانگی را در ردیف ویژگی ). براین151ص

نژادي و قومیتی لحاظ کرد که باید از کنار آنها گذشت، و تأکید بر 
موقعیت متمایز دختران در قالب تقدیس نقش مادري و همسري و 

هاي متفاوت به  توجه به خانواده، و ترغیب مردان به احراز موقعیت
نژاد،   دانست (زیبایی می  آور خانواده را نگرشی ضد توسعه عنوان نان

 .)200، ص1393
شده در این زمینـه، پـژوهش    هاي انجام در خصوص پژوهش

ریـزي   )، با حمایت مالی سازمان پژوهش و برنامه1385(حجازي 
آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش در غالــب طــرح پژوهشــی  

هاي درسی دورة ابتدایی و ارائـه   بهسازي زن و خانواده در کتاب«
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هاي دورة  انجام شده است. تحلیل محتواي کتاب» الگوي مطلوب
کنـد،   ابتدایی در پنج محور، آنجا که محور خانواده را تحلیل مـی 

کند  داري و مادري را نقد می وظایف خانگی زنان در چارچوب خانه
داري پیوند خورده است،  و از اینکه شغل زنان به مادر بودن و خانه

 کند. انتقاد می
) با هدف بررسی 1387( شهرآرايو  هاشمیهمچنین پژوهش 

هاي درسی در خصوص موضوع  هاي خانواده و کتاب رها و ارزشباو
تسـاوي  «جنسیت و نقش آن در چگونگی بازنمایی و حل مسئلۀ 

آموزان با ارائۀ رویکرد مبتنی بر تسـاوي   از سوي دانش» جنسیت
خواهد تا در برنامۀ درسی  هاي درسی می جنسیتی، از مؤلفان کتاب

اي و سـنتی   هـاي کلیشـه   آموزان، از آموزش و ارائـه نقـش    دانش
داري به دختران خودداري کنند، و با توجه به جایگاه  همچون خانه

مهم خانواده در انتقال رویکردهاي مبتنی بر تساوي جنسیتی بـه  
 هاي الزم به آنها ارائه شود. فرزندانشان، آموزش

تنها مراکـز پژهشـی وابسـته بـه       رو شاهد آن هستیم که نه ازاین
عمومی براي آموزش و ایجاد انگیزه در دختران و نظام تربیت رسمی 

پسران در جهت ایفاي نقش هاي تشریعی مخصوص بـه هـر گـروه    
اقدامی انجام نداده، بلکه با توجـه بـه تفـاوت دختـر و پسـر در سـن       
تکلیف و احکام مرتبط با آن، محتواي تربیتی مناسـبی کـه در زمـان    

روي، در  است. بـدین  مناسب به این مهم بپردازد، در نظر گرفته نشده
هـاي   پژوهش حاضر، سعی شده است براساس نگاه اسالم به تفـاوت 

، محتـواي تربیتـی   »سند برنامه درسـی ملـی  «میان زنان و مردان و 
 مناسبی براي نظام تربیت رسمی عمومی ارائه شود.

در این پژوهش، ابتدا با مراجعه به منابع اسـالمی ماننـد قـران و    
هاي تکوینی  ه به نظر برخی از فقها، تفاوتو توج روایات معصومان

و تشریعی میان زنـان و مـردان و همچنـین تفـاوت آنهـا در احکـام       
هـا   شرعی بررسی شده و در نهایت، چارچوبی براي لحاظ این تفـاوت 

 در برنامه درسی نظام تربیت رسمی و عمومی کشور ارائه خواهد شد.

 اسالمی هاي هاي تکوینی زنان و مردان در آموزه تفاوت
در قرن ششم میالدي، اسالم زنان را از نظر  با بعثت پیامبر اکرم

رتبه مردان دانست و شخصیت زنان را به قدري ارزش  انسانیت، هم
زاده،  انگیخـت (حسـینی   نهاد که گاهی اعتـراض مـردان را برمـی   

). از نگاه اسالم، زن و مرد هر دو مخلوق خداوند، 39، ص 1393

) و 56ما این برابري، در تعبد و بندگی (ذاریات: انسان و برابرند؛ ا
)، 35؛ احزاب: 97رسیدن به کماالت معنوي و انسانی است (نحل: 

). البته تفـاوت در  32نه برابري در احکام، وظایف و حقوق (نساء: 
حقوق و تکالیف زن و مرد، هرگـز جایگـاه انسـانی زن را از مـرد     

وقی براي مردان نسبت بـه  آورد و امتیاز و ترجیح حق تر نمی پایین
داري  جانب)، بلکه با 115، ص1369شود (مطهري،  زنان قایل نمی
افزایـی در   آموزشی و گسترش دانش ۀآموزي، توسع اصولی از علم

جویی و رسیدن به مقامات بلند معنوي  ، امکان رشد، کمالبین زنان
دانـد. در شـریعت    و انسانی را همچون مردان براي آنها میسر می

ستاید و جاهالن را نکوهش  می، آنجا که خداوند دانایان را میاسال
) و از تعلیم انسان به عنوان یکی از اهداف پیامبران 9کند (زمر:  می

اندوزي را بر هر مسلمانی واجب  ) و یا دانش151کند (بقره:  یاد می
)، به صورت عام سخن گفته و 30، ص1ق،ج1407داند (کلینی،  می

کند. اما خداوند بر اساس حکمت  اص نمیآن را مختص صنفی خ
هاي  الهی و هدفمند بودن جهان، زنان و مردان را با برخی ویژگی

ها مانند تفاوت در چهره  متفاوت آفریده که برخی از این نوع تفاوت
بخشی و امکان شناسایی افـراد   و رنگ چشم فقط به منظور تنوع

و ذوق  مطرح است. برخی دیگر همچون تفاوت در قـدرت بـدنی  
هنري، هرچند کارایی خاصی در زنـدگی اجتمـاعی دارد، ولـی در    
مسیر تحقق این کارایی، نیازمند وضـع قـانون خاصـی از طـرف     

هاست که کارایی خاصی  خداوند نیستیم، و در نهایت، برخی تفاوت
کند و خداوند بر اساس آن، حقوق، تکـالیف، مسـئولیت،    ایجاد می

تنزل متنوعی را در انسان قرار داده هاي تکامل یا  امکانات و فرصت
 کنیم. است در این قسمت به آنها اشاره می

 . غلبه درك عقالنی بر احساسات تعقل1
هاي دینی  هاي تکوینی میان زن و مرد، که در آموزه تفاوتاز  یکی

اندیشـمندان دینـی   آمده و نظریات مختلفی دربـارة آن از سـوي   
تعقـل در  قوة  گیري از بهره تفاوت زن و مرد در ر ارائه شده،معاص

 .هنگام مواجهه با احساسات است
در خصوص توانـایی بیشـتر مـردان در اتخـاذ     براي استدالل 

، تصمیم عقالنی هنگام مواجهه با شرایط و رویدادهاي احساسـی 
سورة زخـرف و   18 ۀآیسورة نساء،  34ۀ بسیاري از مفسران به آی

؛ فخررازي، 307ق، ص1415سورة بقره (فیض کاشانی،  282آیۀ 
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؛ جوادي آملی، 46-48، ص1391؛ مصباح، 124، ص 4، ج1993
توان دو رویکـرد   اند. در مجموع، می ) اشاره کرده344، ص 1393

گیري عقالنـی در مواجهـه بـا     دربارة تفاوت زن و مرد در تصمیم
 شرایط احساسی را پذیرفت:

پذیرد و با تأکید  کی تفاوت میان زن مرد در این حوزه را میی
بر قدرت احساسات و عواطف در زنان، که الزمۀ زندگی زناشویی و 
ایفاي نقش مادري و همسري براي زنان می باشد، بر ایـن بـاور   
است که زن و مـرد بـه طـور یکسـان از عقـل برخوردارنـد، امـا        

مثابـۀ مـانع عمـل     قل، بهگیري از ع احساسات قوي زنانه در بهره
نیــا و  ؛ طــاهري287، ص2، ج1374کنــد (مکــارم شــیرازي،  مــی

 .)128ص ،1388، همکاران
عقل «، »عقل ابزاري«نظر دوم با تمایز قائل شدن میان سه مرتبۀ 

، بر این مطلب تأکید دارد که بر اساس طرح »عقل عملی«و » نظري
عقـل  «سه مرتبۀ حکیمانۀ عالم تکوین، تفاوت عقالنی زن و مرد در 

قابل تصور است (جعفـري،  » عقل عملی«و » عقل نظري«، »ابزاري
 ).185، ص1393؛ جوادي آملی 184ـ174، ص 11، ج1376

 هعاطف. 2
هـاي اسـالم بـه تفـاوت عـاطفی زن و مـرد در چـارچوب         آموزه

خانواده و روابط زناشویی و نیز روابط اجتماعی و خویشـاوندي توجـه   
ش و جایگـاه عاطفـۀ بیشـتر زنـان در     داشته است. در خصـوص نقـ  

خانواده، قرآن کریم ضمن اشاره به همانندي زن و مـرد در آفـرینش،   
). در 189بخشی زن براي همسر تأکیـد دارد (اعـرف:    بر نقش آرامش

که  اي گونه روایات نیز در موارد متعدد، بر این مهم تأکید شده است؛ به
، 15ق، ج1408(نــوري،  بخشــی حــوا بــراي حضــرت آدم آرامــش

آمیز  به مردان در خصوص رفتار محبت )، تأکید امام صادق214ص
)، و توجـه ایشـان بـر نقـش     621، ص2ق، ج1413با زنان (صدوق، 

) از این قبیـل  350، ص20ق، ج1416بخشی زنان (حرعاملی،  آرامش
بـه مـردان در خصـوص ابـراز      است. همچنین سفارش پیامبر اکرم

ن در برطرف کردن نیـاز روانـی آنهـا    محبت به همسرانشان و تأثیر آ
ــی،  ــان   )569، ص 5ق، ج1407(کلین ــارة امیرمؤمن ــت، اش و در نهای

به این موضوع را که همت مرد در تسـخیر طبیعـت و همـت     علی
توان  )، می82، ص 5، ج1407اصلی زن در تسخیر مرد است (کلینی، 

 کرد.هاي دینی بر عاطفی بودن زنان ذکر  هایی از تأکید آموزه نمونه

 . حیا3
با توجه به داستان آدم و حوا و تالش آنها براي استفاده از پوشش 

)، همچنـین نـاراحتی   44، ص3، ج1389براي اندامشان (قرائتی، 
دار شدن عفتش نزد مـردم   و آرزوي مرگ از لکه حضرت مریم

) و همچنین حرکت زن عزیـز مصـر در بسـتن درهـا و     23(روم: 
ن فطري بودن این صفت را پذیرفت، توا ها، می پوشاندن صورت بت

پیـامبر   در خصوص بیشتر بودن این صفت در زنان، در حدیثی از
» امـا از زنـان نیکـوتر    ،حیا نیکوسـت  «... نقل شده است اکرم

نیز در خصـوص حیـاي    ). امیرمؤمنان194، ص 1349دیلمی، (
ی که به مردان داده است یخداوند متعال نُه برابر حیازنان فرمودند: 

و بـر   )338، ص5ق، ج1407کلینی،براي زن مقرر فرموده است (
بیشتر بودن حیا در زنان بر اساس تناسب میان شهوت و حیا اشاره 

 ).559، ص 3ق، ج1413دارد (صدوق، 

 . تبرج4
و ضروري تلقـی  مهم تکوینی، که براي زنان هاي  یکی از ویژگی

 واست که به صورت غریزي  »تبرج و خودنمایی«خصیصه  شده،
حجـاب، از   هـاي  هطبیعی در آنان وجود دارد. قرآن در دو آیه از آی

محیط تنها در چارچوب  و آن را سخن گفتهزنان  تبرج و خودنمایی
پذیرفته است. در یک جا، از زنان خواسته است که  همانند خانواده 

دوران جاهلیت نخستین، در برابر نامحرم ظاهر نشوند و خودنمایی 
: در برابر کند به زنان سفارش میدیگر  ۀآی در؛ )33 :(احزابنکنند 

). 60: نکنند (نور خودنمایی  هایشان آرایش و ها نامحرمان با زینت
خودنمایی یا تبرج در  ةوجود غریز  ز دربارةدر روایات نی عالوه براین،

 د:نفرمای می علی حضرت ،مثال براي .زن سخن گفته شده است
رو، تمام همت  ازایناست.  آفریده خداوند زنان را از سرشت مردان

 دنـ کن خود را در جذب مردان و نزدیک شدن به آنهـا صـرف مـی   
 ).64 ، ص20ق، ج 1416عاملی، رح(

 . بلوغ5
هـایی   ویـژه در قـرآن کـریم، نشـانه     هاي اسـالمی و بـه   در آموزه

رشـد  ) و 6)، رسیدن به سن نکـاح (نسـاء:   59همچون حلم (نور: 
بـه   )58(نـور:   الت جنسی و جسـمی با رسایی حا همراهعقالنی 

عنوان عالیمی از بلوغ ذکر شده اسـت کـه میـان دختـر و پسـر      
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به احادیث متواتر و شـهرت  متفاوت است. عالوه بر این، با توجه 
 با آن، بیشتر فقهاي امامیه فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض

تمام شـدن  با تفاوت قایل شدن میان سن بلوغ دختران و پسران، 
ن را از زده سال قمري در پسران و نه سـال قمـري در دختـرا   ناپ

تنها  )؛ امري که نه5، ص1375دانند (گرامی،  هاي بلوغ می مالك
هاي موجود میـان دسـتورات و احکـام شـرعی      با توجه به تفاوت

مربوط به دختران و پسران، ضرورت پرداختن احکـام مخصـوص   
سل جنابـت  به غسل استحاضه، حیض و نفاس براي دختران و غ

براي پسران را همراه با خود، دارد بلکه احکـام متفـاوت دیگـري    
کند که در فتاواي فقهـا   براي زنان و مردان در عبادات مطرح می

 ).53، ص1393زاده،  آمده است (حسینی

 . غیرت6
تنفر طبیعی انسان از مشارکت دیگـران   :عبارت است از» غیرت«

 .)346ص ،3ج ،1375، طریحـی ( در چیزي کـه محبـوب اوسـت   
که انسان از  اند آن دانستهبه معناي را » غیرت«علماي اخالق نیز 

اهل خود غافل نشود و در امري که عاقبـت آن بـه فسـاد منجـر     
نکند و زنان خود را از دیدن مردان نامحرم حفـظ  اهمال شود  می
 ).221، ص 1378، نراقی( کند

در خصوص توجه به غیرت در مردان، روایات متعددي وجـود  
در  دارد که یکی از مشهورترین آنها روایـت امیرمؤمنـان علـی   

است که غیرت در زنان را نشانۀ کفر آنان و غیرت در  البالغه نهج
، 14ق، ج1416اند. (حرعاملی،  مردان را نشانۀ ایمان مردان دانسته

). در روایات دیگري نیز به این مهم اشاره شده که خداوند 111ص 
غیرت را براي مردان مقرر کرده و براي زنـان قـرار نـداده اسـت     

، »رفتـاري  خـوش «یـز  ن امـام صـادق  ). 110-108(همان، ص 
ــانواده«و » دســتی ســنجیده گشــاده« را از » غیــرت در حفــظ خ

 داننـد  هاي الزم مردان بـراي ادارة منـزل و خـانواده مـی     خصلت
 .)578، ص1382شعبه حرانی،  ابن(

 جنسی . غریزة7
هـاي زن و مـرد در غریـزه و     هاي اسـالمی، بـه تفـاوت    در آموزه

هاى مناسبى براى  ینهرفتارهاي جنسی توجه شده است. مردان زم
ها داراي صبر جنسی باالتري نسبت به  ارضاى زودرس دارند، و زن

مردان هستند و براي ارضاي غریزة جنسی در رابطـۀ جنسـی بـا    
همسرانشان، به مقدماتى نیازمندند که مردان باید آن را تأمین کنند 

). در روایات، ارتباط جنسى مرد 338، ص 5ق، ج11407کلینی، (
پیش از مالعبۀ با او جفا محسوب شده اسـت (حرعـاملی،   با زن، 
تر  پذیري سریع ). البته با توجه به تحریک119، ص20ق، ج1416

میل جنسی در مردان، تأمین نیاز جنسى مرد را در هر فرصتى که 
). 158شمار آمده است (همان، ص   دلخواه اوست، از وظایف زن به

د در خصـوص غریـزة   عالوه بر آنچه به آن اشاره شـد، زن و مـر  
هایی در نوع آمیزش، عوامل تحریک، سبک اظهار  جنسی، تفاوت

عالقه، مواضع تحریک و تقاضاي جنسی نیـز بـا یکـدیگر دارنـد     
 ).392ـ385، ص1393(پناهی، 

ــاوت ــردان در    تف ــان و م ــان زن ــریعی می ــاي تش ه
 هاي اسالمی آموزه

طا کرده هاي تکوینی، که به زنان و مردان ع خداوند بر اساس ویژگی
هـا، انتظـارات و تکـالیفی را     است، در ساختار اجتماعی و نظـام نقـش  

براي آنها طراحی کرده؛ انتظارات و تکالیف متفاوتی که آنها را بیشـتر  
در قالب احکام الزامی و یا ترجیحی مطرح ساخته است. بـا توجـه بـه    

ـ  گونه تفاوت اهمیت این ه ها در نظام اجتماعی و خانوادگی، در ادامه، ب
 کنیم: انتظارات و تکالیفی که خداوند از زنان و مردان دارد اشاره می

 هاي اسالمی هاي تشریعی زنان در آموزه الف) نقش
 نقش همسري. 1
و بر آشنا باشد،  وظایف همسري خودبه ی که در ساختار خانواده زن

ة او قرار بر عهددر قالب نقش همسري انجام وظایفی که خداوند 
تواند ضمن توجه به نیازهاي همسرش،  باشد، میداده است کوشا 

قرار  خود و همسرش بختی فضیلت و خوش ،خانه را محل آسایش
داده، زمینۀ حضور مؤثرتر همسرش را در جامعه فراهم کند. شاید 

اساس است که در متون و فرهنگ اسالمی، نقش همسري  برهمین
حسـن  « ،هاي اسـالمی  در روایتو  اي دارد جایگاه ویژهبراي زن 

 ارزشمند، (خوب شوهرداري کردن) در حد جهاد در راه خدا» تبعلال
. زن در چارچوب )507، ص 5ق، ج1407کلینی،( است شمرده شده

نـوري،  (نقش همسري خود، وظایفی همچون اطاعـت از شـوهر   
داري از اموال شوهر (حرعاملی،  )، امانت257، ص 14ق، ج1408
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  رایش کردن براي شوهر) و زینت و آ159و158، ص 20ق، ج1416
 .) دارد508، ص 5ق، ج1407(کلینی، 

 . نقش مادري2
نهاد خانواده  کریم قرآندر خصوص نقش مادري زن در خانواده، 
هــاى بــالقوه فرزنــدان  را کــانونى بــراى تربیــت و رشــد توانــایى

پرورى، نقش فرزند ۀثمربخش وظیف دهی شناسد و براى سامان مى
 :(بقـره  کنـد  تعیین مىویژه مادر، را  والدین، بهو کارکرد هریک از 

تیـر   . عالوه بر قرآن کریم، پیامبر اکرم و امامان معصـوم )233
کـه پیـامبر    اي گونـه  انـد؛ بـه   به وظایف و نقش مادري توجه کرده

دار و مجاهـدى   دارِ شـب زنـده   هماننـد روزه  رازن بـاردار   اکرم
، (صـدوق  کنـد  د مـى که با جان و مالش در راه خـدا جهـا   داند می

). البته غیر از آنچه در خصوص توجـه بـه نقـش    496، ص1376
مادري در زمینۀ مراقبت و پرورش بعد جسمانی کودك ذکر شـد،  
نقش مادر در تربیت ابعاد اجتماعی، اخالقی و معنوي کودك نیـز  

که قبل از آنکه قـرآن کـریم بـه سـتایش      بسیار مهم است؛ چنان
هاي مادر ایشـان   )، ویژگی42عمران:  بپردازد (آل حضرت مریم
 ).35عمران:  کند (آل را بازگو می

 داري . خانه3
حضرت و  در خصوص تعیین وظایف حضرت علی پیامبر اکرم

به  علیحضرت به خدمت در منزل و را  ، حضرت زهرامهفاط
از اینکه  منزل موظف کردند و حضرت فاطمهانجام وظایف خارج 

ي امور دو از تص ندشد داري هاي خانه لیتئومأمور انجام مسایشان 
بســیار خوشـــحال گردیدنـــد    شـــدند،بیــرون منـــزل معــاف   

) آن حضرت در سخن بـه ایـن   81، ص43ق ، ج1403(مجلسی،
تـرین حالـت بـه خـدا،      موضوع اشاره کردند که براي زن، نزدیک
در  ). پیامبر اکرم92هنگامی است که در خانه باشد (همان، ص

در خصوص سؤالی دربارة پاداش خدمت زنان به  السلمه اماسخ به پ
به قصد  زنیشوهرانشان در منزل بر این مهم تأکید کردند که اگر 

جاي  بردارد وشوهرش چیزي را از جایی  ۀدر خان، اصالح امور خانه
و کسی که خدا به او نظر  ،کند دیگري بگذارد، خداوند به او نظر می

). این موضوع اشاره 411، ص1376. (صدوق، شود کند عذاب نمی
چنین پـاداش  در خانه جایی کوچک  هوقتی یک جابدارد به اینکه 

که به خاطر اصالح امور خانه و  حال آنان هخوشا بپس  ،بزرگی دارد
 !کنند در خانه کار می ،رضاي خداوند

 هاي اسالمی هاي تشریعی مردان در آموزه ب) نقش
 ر خانواده. سرپرستی مردان در امو1

در خصوص بررسی نگاه اسالم به نقش سرپرستی و مدیریت مرد 
مورد توجه قرار » نساء«سورة  34در قبال خانواده و همسرش، آیۀ 

 قوامیت مردانۀ مذکور، آیتفسیر در  عالمه طباطبائیگرفته است. 
داند که خداوند در مقایسه با زنـان بـه    هایی می برتري علت به را

 بـه  مردان از مال خود به سبب آنکه و همچنینمردان داده است 
 دهند. ایشان بر این امـر تأکیـد دارد کـه بـه سـبب      میزنان نفقه 

عمومیت، علت حکمی که مبتنی بر آن است (قیم بودن مردان بر 
همسـران   در برابـر زنان) نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهران 

وامیـت  و چنان نیست که مردان تنها بر همسـران خـود ق   ،نیست
داشته باشند، بلکه حکمی براي نوع مردان بر نوع زنان جعل شده 

). البته غیر از عالمه، برخی 543 ، ص4، ج 1374طباطبائى، ( است
، ص 3،ج1371مفسران و اندیشمندان مسلمان دیگر (مانند طوسی، 

) و بسیاري از فقها و مفسران 135 ، ص5، ج 1351؛ طبرسی، 189
 ).32، ص 1386اند (مروي،  ر همراهسنت نیز با این نظ اهل

گروه دیگري از مفسران و فقها بر این باورند که آیۀ مـذکور  
این ریاسـت تنهـا    ةریاست خانواده را به مردان سپرده، اما محدود

و مـردان تسـلط    را دربـر دارد امور زناشویی و زندگی خـانوادگی  
وهران ش ةدیگري بر زنان ندارند. به عبارت دیگر، این سلطه دربار

جوادى آملى، ( بر زنانشان، آن هم در قلمرو زندگی خانوادگی است
، 1376جعفـرى،  ؛ 545، ص 18، ج1388؛ همو، 391 ، ص1393
به  »رجال« ةدر این آیه، واژ). این گروه بر این باورند که 274 ص

، به معناي همسران است. بنابراین، »نساء« ةو واژ، معناي شوهران
شود که شوهران تنها بر زنان خود حق سرپرستی  مفاد آیه این می

خـانوادگی اسـت و    ۀرابط ةو این سلطه نیز فقط در محدود ،دارند
 .زنان نیست ۀمردان بر هم ۀمقصود برتري هم

با توجه به آنچه در خصوص سرپرستی مرد در قرآن و احادیث 
توان بر این مهم تأکید داشت که با توجه به مؤثر دانستن  آمد، می
هاي جسمی، ادراکی و عاطفی مردان بر زنان در دو رویکرد  ویژگی

مذکور، ویژگی سرپرستی براي مردان امري قابل قبول است. اما 
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نکتۀ مهم این است کـه چـه بـر اسـاس رویکـرد اول مـردان را       
رویکرد دوم، سرپرستی سرپرست بر زنان بدانیم و یا آنکه مطابق 

مرد را تنها در حوزة خانواده بپذیریم، وظـایف سـنگینی همچـون    
) 7و6؛ طالق: 34)، پرداخت نفقه (نساء: 24و4پرداخت مهریه (نساء: 

 ) بر عهدة مردان است.6و مسئولیت تربیت خانواده (تحریم: 

 هاي اجتماعی . مسئولیت2
اسالم، اختصاص  قبل از ورود به مبحث، الزم به ذکر است که در

هاي گوناگونی که بر عهدة فرد مسلمان گذاشته  ها و موقعیت پست
شود، به عنوان فرصتی براي به دست آوردن امکانات مـالی و   می

قرار گرفتن در طبقات باالي اجتماعی نیست، بلکه بنا به فرمایش 
ها یک تکلیف و امانت سنگین است کـه   ، این منصبامام علی

نظر از برقراري عـدالت و   کند و صرف ا بیشتر میمسئولیت افراد ر
، 1386البالغه،  فراهم کردن زمینۀ حق و هدایت، ارزشی ندارد (نهج

اما در خصوص مسئولیت اجتماعی و سیاسی براي زنان،  ).53نامه 
مانند حاکم و قاضی بودن و جهاد، نظر مشهور، بلکه اتفاق علمـا  

زنان است (نجفی،  جایز نبودن تصدي حکومت و قضاوت به دست
نیز در این زمینه، بـر شـرط    ). امام خمینی14، ص40، ج1365

 ).49، ص4، ج1388کنند (موسوي خمینی،  تأکید می» مرد بودن«

ارائۀ برنامۀ درسی متناسب با نگاه اسالم به تفاوت 
 زنان و مردان

هاي درسی مطـرح اسـت    آنچه در خصوص وضعیت موجود کتاب
که در برنامۀ درسی کنـونی موجـود در   توجه به این مطلب است 

مدارس، بجز چند درس از کتاب کار و فناوري و تفکـر و سـبک   
هاي درسی مـدارس، در   زندگی دوره اول متوسطه، در سایر کتاب
هـاي درسـی دختـران و     تمام مقاطع تحصیلی تفاوتی میان کتاب

پسران وجود ندارد. البته آنچه در خصوص دو کتاب مذکور وجـود  
ریانی است که همزمان با تغییر ساختار آموزشی کشور اتفاق دارد ج

که در ساختار قبلی، که دوران تحصیلی بـه   اي گونه افتاده است؛ به
شـد، کتـابی بـا     سه دورة ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تقسیم می

عنوان تفکر و سبک زندگی وجود نداشت. با روشن شدن وضعیت 
هاي  آنچه در خصوص تفاوتهاي درسی و توجه به  محتواي کتاب

تکوینی و تشریعی میان زن و مرد و مبانی و اهداف مرتبط با آن 

نمایـد.   آمد، تغییر و تحول در محتواي تربیتی امري ضروري مـی 
سـند برنامـۀ درسـی ملـی     «رو، در ادامه با توجه به جایگـاه   ازاین

در نقشۀ یادگیري نظام آموزشی کشور و » جمهوري اسالمی ایران
جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و  ن در ایجاد تحول همهنقش آ

هاي تربیتی  محتواي آموزشی، به منظور دستیابی متربیان به فرصت
متنوع، جامع و منطبق بر نظام معیار اسالمی و حیات طیبه (وزارت 

هایی به منظور اصالح  )، پیشنهاد4-3، ص1391آموزش و پرورش،
رسمی کشور با در نظر گرفتن  محتواي آموزشی براي نظام تربیت

سند برنامه درسـی ملـی   «هاي تربیت و یادگیري مطرح در  حوزه
 شود: ارائه می» جمهوري اسالمی ایران

یکم. حـوزة تربیـت و یـادگیري حکمـت و معـارف      
 اسالمی

توجه به این حوزه در قالب سه بخش اعتقادات، اخالق و احکام، به 
سب براي ارائـۀ میزانـی از   منظور فراهم آوردن شرایط و بستر منا

آموزان مسلمان است تا آنها بتواننـد   آگاهی دربارة اسالم به دانش
زندگی فردي و اجتماعی خود را بر محور بندگی خداونـد سـامان   

هاي اعتقادي، اخالقی، فرهنگـی،   داده، با مقاومت در برابر آسیب
هـاي اسـالمی    سیاسی و اجتماعی، جامعۀ خود را به سمت آرمان

رو، در ادامه، محتـواي مناسـب    ). ازاین20دهند (همان، ص سوق
 کنیم: براي بخش مذکور را به صورت مجزا بررسی می

 الف) اعتقادات
هاي تکوینی و تشریعی میان  هرچند در نگاه اول، توجه به تفاوت

هایی همچون توحید، معاد، عـدل،   زن و مرد در پرداختن به مؤلفه
رسد، اما به  ان ضروري به نظر نمینبوت، امامت و والیت فقیه چند

سبب آنکه تفاوت میان زنان و مردان براي افراد جامعـه عینـی و   
هـا،   توانیم با پرداختن به حکمـت ایـن تفـاوت    ملموس است، می

آموزان را با حکیمانه و عادالنه بودن نظام خلقت بهتر آگـاه   دانش
و پسران  هاي میان دختران کنیم. عالوه بر این، با توجه به تفاوت

توان در جهت تقویت اعتقادات  ، می»تعقل«و » عاطفه«در دو بعد 
هایی استفاده کرد که بر پایـۀ   در دختران، بیشتر از محتوا و روش

احساسات و عواطف است، و براي پسران از محتواهایی که از لحاظ 
 تر است. استدالل قوي



 1397، خرداد 246معرفت، سال بیست و هفتم، شماره سوم، پیاپی   84

 
 

 ب) اخالق
یـت اخالقـی   هرچند براي نظام تربیت رسـمی، پـرداختن بـه ترب   

متربیان یک ضرورت است و در بسیاري از صفات اخالقی تفاوتی 
میان زنان و مردان وجود ندارد، ولی در برخی رفتارهـا، همچـون   

، برخالف آنکه وجـود آنهـا در مـردان زشـت     تکبر، ترس و بخل
شمرده شده، ولی با توجه به این مهم که تقویت ایـن صـفات در   

نامحرم، آبروي آنها و حفظ دارایی و ساز حفظ زنان از  زنان زمینه
شــود، برایشــان زیبــا شــمرده شــده اســت  ثــروت همســران مــی

رو، شایسته است که به ایـن   ). ازاین485، ص1386البالغه،  (نهج
 ها و محتواي تربیتی توجه شود. مهم در فعالیت

و «البته الزم به ذکـر اسـت کـه صـفاتی ماننـد       تکبـر ( »الزَّهـ( ،
ـ که به آنها  )(بخیل و ممسک بودن» اَلْبخْلُ«و )ترسو بودن( » الْجبنُ«

شمار  به کار رود صفاتی بسیار بد به »خُلق«اشاره شد ـ هرگاه به عنوان 
گونه که  رود و در زشتی آن براي مرد و زن تفاوتی نیست. اما همان می

نظر  هاي مذکور در روایت فوق، به عنوان رفتار مطمح اشاره شد، ویژگی
رفتاري که بر اساس موقعیـت و شـرایطی خاصـی کـه  بـروز       است؛
شود زن در موقعیتی  که توصیه می اي گونه شود؛ به کند، بررسی می می

گیرد رفتار متکبرانه داشته باشـد، نـه در    که در مقابل نامحرم قرار می
، که در »زهو«مقابل پدر و مادرش و یا همسر و فرزندانش. البته واژه 

ا معناي رفتار متکبرانه کمی تفـاوت دارد و بـه معنـاي    روایت آمده، ب
نیز منظور انجام رفتار » جبن«است. در خصوص » منشانه رفتار بزرگ«

گیرد و احتمال بـه   در شرایطی است که زن در مقابل نامحرم قرار می
خطر افتادن عفت و پاکدامنی او در میان باشد و در نهایت، در زمینـۀ  

ل به معناي آن صفت نفسانی نیست که خُلق نیز در اینجا، بخ» بخل«
رود زن در قبال  است، بلکه به معناي رفتار ممسکانه است که انتظار می

دارایی شوهرش داشته باشد، نه دارایی و امـوال خـودش (مطهـري،    
 ).630-618، ص22، ج1395

 ج) احکام
رفتار ما در برابر خداوند شیوة خاصی دارد که قـوانین و مقـررات   

ه آن از طرف خداوند، که خالق انسـان اسـت و بهتـرین    مربوط ب
برنامه را براي مخلوق خود در نظر گرفته، ارائه شده، و بر ما الزم 
است براي رسیدن به سعادت و کمـال، ایـن دسـتورات را خـوب     

رو، یکی از اهداف مهم تربیت  بشناسیم و به آنها عمل کنیم. ازاین

وجه به آنچه در خصوص اسالمی آموزش این احکام است که با ت
تفاوت احکام مرتبط با زنان و مردان آمد، ضروري است تا نظـام  

 تربیتی به صورت مجزا به آن بپردازد.
پرداختن بـه احکـام در   » سند برنامه درسی ملی«بر اساس متن 

حدي قابل انتظار است که هر فرد مکلف به طور معمـول در زنـدگی   
د و در صورت عدم اطالع قبلـی  فردي و اجتماعی خود به آن نیاز دار

شـود (همـان،    از آنها در انجام وظایف شرعی خود دچار مشـکل مـی  
). با توجه به تفاوت سن تکلیف شرعی بین دختران و پسران و 22ص

همچنین برخی احکام مرتبط با آن، همچون احکام غسل استحاضـه،  
حیض، نفاس و احکام مربوط به پوشش اسالمی و ارتباط با نـامحرم  

راي دختران و غسل جنابت و احکام مربوط بـه ارتبـاط بـا نـامحرم     ب
اي  براي پسران، شایسته است نظام آموزشی کشور محتواي جداگانـه 

هاي تحصـیلی اواخـر دوره ابتـدایی و بـراي      را براي دختران در سال
هاي تحصـیلی اوایـل دوره متوسـطه در نظـر بگیـرد.       پسران در سال

مخصوص مـردان همچـون پرداخـت    توجه به برخی احکام اسالمی 
مهریه و نفقه به زنان و تفاوت احکام مرتبط با دیه و قصاص، پوشش 

هاي اجتماعی، همچـون قضـاوت و    و حضور زنان در برخی مسئولیت
هـاي پایـانی دوره    هاي اجرایی نیز بهتـر اسـت در سـال    برخی پست

متوسطه و با تهیـه محتـوایی مناسـب همـراه بـا مشـخص سـاختن        
گونه احکام مشخص شـود. البتـه نکتـۀ کلیـدي در ایـن       حکمت این

آموزان مؤمن با  بخش، آن است که با توجه به ضرورت آشنایی دانش
)، تهیـۀ محتـواي   68، ص1390فلسفه و آثار و فواید احکـام (داودي، 
سـالگی   9آموزان دختـر در سـن    مناسبی که با توجه به توانایی دانش
 ست.بتواند به این مهم بپردازد ضروري ا

 دوم. حوزة تربیت و یادگیري سالمت و تربیت بدنی
هاي جسمانی،  هاي درست انجام فعالیت توجه به آشنایی با روش

هاي تفریحی سالم، ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن به   برنامه
آموزان بـه   منظور برقراري سالمت کامل جسمانی و روانی دانش

شـود   عنوان امانت الهی از اهداف مهم این حـوزه محسـوب مـی   
). 28، ص1391ایران،  (وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی

ریزي براي محتواي این حوزه،  رو، شایسته است تا در برنامه ازاین
آموزان دختر و پسر توجه شود و بـا   هاي جسمانی دانش به تفاوت

هاي ورزشی  آموزان دختر به رشته فراهم آوردن زمینۀ ورود دانش
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هــاي الزم بــه آنهــا از حضورشــان در  مناســب و ارائــۀ آمــوزش
 رزمی، فوتبال و کشتی کاسته شود.هاي  ورزش

 سوم. حوزة تربیت و یادگیري کار و فناوري
دربارة این حوزه، که به زندگی سالم در فضاي مجازي و همچنین به 
ایجاد آمادگی براي دختران و پسران براي ورود به مشاغل گونـاگون  

)، 29پردازد (همان، ص هاي اقتصادي و زندگی اجتماعی می در بخش
ها براي ورود بـه   حوزة فناوري به علت فرصت بیشتر زندر خصوص 

فضاي مجازي و خطراتی که این حضـور ممکـن اسـت بـراي آنهـا      
داشته باشد، توجه به رعایت نکات اخالقی نظیر حجـاب و عفـاف در   
فضاي مجازي از موضوعات مهمی اسـت کـه الزم اسـت محتـواي     

ه در نظر داشـتن  مناسبی براي آن ارائه شود. از سوي دیگر، با توجه ب
هاي تشریعی زنان در حوزة خانواده، شایسـته اسـت کـه نظـام      نقش

در » مدیریت امور خانواده«تربیت رسمی کشور از طریق احیاي رشتۀ 
هـاي دخترانـه، بـا محتـواي جدیـد و جـذاب، و گسـترش         هنرسـتان 
ــته ــتی در    رش ــنایع دس ــگري و ص ــاطی، آرایش ــون خی ــایی همچ ه

ۀ ورود آنها به مشاغل مناسـب را فـراهم   هاي دخترانه، زمین هنرستان
هـاي آنهـا در    کند. همچنین ضمن آشنا ساختن پسران بـا مسـئولیت  

مندي آنها، مقدمات اشتغال  ها و عالقه قبال خانواده با توجه به توانایی
 آنها در مشاغل گوناگون را فراهم کند.

هاي  چهارم. حوزة تربیت و یادگیري آداب و مهارت
 انوادهزندگی و بنیان خ

سـند برنامـۀ   «با توجه به گستردگی و اهمیت قلمرو این حوزه در 
» هاي زندگی آداب و مهارت«، تفکیک آن به دو حوزة »درسی ملی

رسد. با  امري ضروري به نظر می» تقویت بنیان خانواده«و حوزة 
وجود این، بخشی از قلمرو این حوزه شامل آداب معاشـرت، آداب  

هاي خانوادگی، آمادگی براي تشکیل  معیشت، وظایف و مسئولیت
هـاي زیـادي از    خانواده و ایفاي نقش والدینی است که با قسمت

رو،  شده در پژوهش حاضر ارتباط دارد. ازاین مبانی و اهداف مطرح
شایسته است تا محتوایی مناسب در این حوزه  تهیه و تنظیم شود. 

آوردن شرایط  براي تحقق این امر، الزم است ابتدا به منظور فراهم
مناسب در جهت تشکیل زندگی سالم و پایدار، ضـمن تأکیـد بـر    
ارزش ازدواج و تشکیل خانواده در اسـالم، محتـواي مناسـبی در    

خصوص معیارهاي انتخاب همسر مناسب از نظـر اسـالم فـراهم    
شود. در ادامه، محتواي مناسبی براي آشـنا شـدن هرچـه بیشـتر     

داري  همسري، مادري و خانههاي مهمی همچون  دختران با  نقش
هـایی همچـون    و محتواي مناسبی براي آشنایی پسران با نقـش 
 همسري، پدري و سرپرستی خانواده فراهم شود.

نکتۀ قابل تأمل این است که براي تحقق اهـداف مـذکور، از   
هاي مرتبط با آن،  انتخاب همسر و تشکیل خانواده تا ایفاي نقش

بایـد بـدان توجـه شـود تهیـۀ      ترین موضوعاتی کـه   یکی از مهم
هـاي   محتوایی است که بر اساس آن، دختران و پسران با ویژگی

رفتاري و عاطفی یکدیگر آشنا شوند. البتـه در انتخـاب محتـواي    
مناسب، بـراي برخـی از ایـن موضـوعات، همچـون آشـنایی بـا        

هاي رفتارهاي جنسی یکدیگر، توجه به الزامات مذهبی و  ویژگی
ا و تناسب محتـوا بـا سـن و مقطـع تحصـیلی      ه فرهنگی خانواده

رسد به علت گسترش  آموزان ضروري است. ولی به نظر می دانش
فضاي مجازي و اطالعات مختلف و غلطی که از این طریـق بـه   

شـود، عقـب انـداختن آمـوزش ایــن      دختـران و پسـران داده مـی   
 هاي بعد نیز راهکار مناسبی نیست. موضوعات تا سال

 ها کرد تلفیقی در سایر حوزهپنجم. توجه به روی
هاي تربیـت و یـادگیري ذکـر شـد،      عالوه بر آنچه در خصوص حوزه

هاي دیگر تربیت و یادگیري، شـامل   حوزه» سند برنامۀ درسی ملی«
زبـان و ادبیـات   «، »تربیت و یـادگیري قـرآن و زبـان عربـی    «حوزة 
یـادگیري علـوم انسـانی و مطالعـات     «، »فرهنگ و هنـر «، »فارسی
را نیز دربر دارد که » هاي خارجی زبان«و » علوم تجربی«، »یاجتماع

تواند نقش مکمل براي  ها می انتخاب محتواي مناسب براي این حوزه
تـوانیم در   تحقق اهداف موردنظر دربر داشته باشد. براي مثال، ما می

از آیات و روایـاتی کـه   » تربیت و یادگیري قرآن و زبان عربی«حوزة 
زبـان و  «پردازد، اسـتفاده کنـیم. در بخـش     ده میبه موضوعات خانوا

هـاي   از متون زیبا و اشعاري که دربارة اهمیت نقـش » ادبیات فارسی
خانوادگی زن و مرد در خانواده سروده شده اسـت، اسـتفاده شـود. در    

علـوم انسـانی و   «و همچنـین  » فرهنـگ و هنـر  «حوزة مربـوط بـه   
هـاي   ان بـا نقـد  آمـوز  ، ضمن آشنا کـردن دانـش  »مطالعات اجتماعی

مربوط به نگاه مدرنیته نسبت به خانواده و تعـامالت اجتمـاعی زن و   
 مرد، الگوهاي مناسب اسالمی در این خصوص ارائه شود.
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 گیري نتیجه
هاي تکوینی و تشریعی میان زن و  با توجه به نگاه اسالم به تفاوت

شـود هـدایت    مرد، به نظام آموزش و پرورش کشور پیشنهاد مـی 
هـاي   ها و مشاغل، متناسب بـا ویژگـی   و پسران به رشتهدختران 

» سالمت و تربیت بـدنی «تکوینی و تشریعی آنان باشد. در حوزة 
هـاي   هاي مرتبط با آن با توانایی انتخاب رشتۀ ورزشی و آموزش

آموزان دختر و نگـاه اسـالم بـه موضـوع حجـاب و عفـاف        دانش
سی، محتواي هاي در متناسب باشد. در جهت اصالح محتواي کتاب

آموزشی مناسبی با توجه به شرایط بلوغ و احکام مربـوط بـه آن،   
دورة ابتدایی و بـراي  » هاي آسمان هدیه«براي دختران در کتاب 

دورة اول متوسطه تهیه شود.  » دین و زندگی«پسران براي کتاب 
هاي خانوادة مطلوب و  به منظور آشنایی دختران و پسران با ویژگی

معیار اسالمی، براي دورة متوسطه دوم، کتابی بـا  منطبق با نظام 
تنها  تألیف شود تا بر اساس آن، نه» سبک زندگی اسالمی«عنوان 

هـاي تکـوینی و    دختران و پسران بـه صـورت مجـزا بـا ویژگـی     
هاي تشریعی که بر عهـدة آنهاسـت آشـنا شـوند، بلکـه بـا        نقش
اطالعات هاي تکوینی و وظایف یکدیگر نیز آشنا شوند و با  ویژگی

 بیشتر، آمادگی الزم براي تشکیل خانواده را به دست آورند.



 87 هاي آن در برنامه درسی نظام تربیت رسمی  بررسی تفاوت زن و مرد در اسالم و داللت
 

 منابع ................................................................................ 
 .االسالم غرفۀ، ترجمۀ محمد دشتی، چ چهارم، قم، 1386، البالغه نهج
ترجمـۀ صـادق    ،العقول تحفـۀ، 1382بـن علـی،    شعبه حرانی، حسن ابن

 .علی زاده، قم، آل حسن
همسرداري از منظر دین با رویکردي سبک زندگی ، 1393احمد،  پناهی، علی

 .،قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیشناختی روان
دفتـر نشـر   ، تهران، البالغه ترجمه و شرح نهج ،1376، جعفرى، محمدتقى

 .فرهنگ اسالمی

 قم، اسراء. ،تفسیر موضوعی قرآن، 1388جوادي آملی، عبداهللا، 
 بیست و پنجم، قم، اسراء. ، چزن در آینه جالل و جمال، 1393ـــــ ، 

هاي دوره ابتدایی؛ راهی  اصالح سیماي زن در کتاب«، 1385حجازي، الهه، 
، ص 87، ش تعلیم و تربیت، »هاي برابر به سمت دستیابی به فرصت

 .146ـ121

 .البیت ، قم، مؤسسۀ آلوسایل الشیعه ق،1416، حرعاملی، محمدبن حسن
تربیت از منظر اسالم و فمنیسـم جنسیت و ، 1393زاده، سیدعلی،  حسینی

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.لیبرال
قم، پژوهشگاه  ،نقش معلم در تربیت دینی، 1390داوودي، محمد،

 حوزه و دانشگاه.
 تهران، بوزرجمهري. ،ارشادالقلوب، 1349بن محمد،  دیلمی، حسن

وخانواده در ترین مسائل زن  تحلیلی بر مهم، 1393نژاد، محمدرضا،  زیبایی

هاي علمی مرکز تحقیقات و مطالعات زنان و خانواده از سال  ایران؛ بیانیه

قم، دفتـر مطالعـات و تحقیقـات زنـان مرکـز مـدیریت        ،92تا 1381
 هاي علمیه خواهران. حوزه

 اي، تهران، کتابچی. ترجمۀ محمدباقر کمره ،امالی، 1376صدوق، محمدبن علی، 

 قم، جامعۀ مدرسین. ،الفقیهمن الیحضره ق، 1413ـــــ ، 

 ، چ ششم، تهران، زیبا.تاریخ فرهنگ ایران، 1354صدیق، عیسی، 
زن در فرهنگ و اندیشه اسالمی، جستاري ، 1388نیا، احمد و همکاران،  طاهري

 .قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،شناسی زن در هستی
ترجمـۀ   ،القـرآنالمیزان فی تفسـیر  ،1374، محمدحسینئی، سیدطباطبا

 ن.جامعۀ مدرسی ، قم،موسوى همدانىسیدمحمدباقر 
ترجمۀ احمد  ،فی تفسیر القرآن البیان مجمع، 1351، بن حسن طبرسى، فضل

 .فراهانى بهشتی و دیگران، تهران،
، تحقیق احمد حسینی اشکوري، البحرین مجمع، 1375طریحی، فخرالدین، 

 تهران، مرتضوي.

ۀ جامعـ ، قـم، التبیان فی تفسـیر قـرآن، 1371 محمدبن حسن، طوسى،

 مدرسین.
تحقق آمـوزش و پـرورش حسـاس بـه جنسـیت در      «، 1385وند، راضیه،  ظهره

 .174-147، ص 87، شتعلیم و تربیت، »ریزي آموزشی دوره عمومی برنامه
 بیروت، دارالفکر. ،الغیب مفاتیح، 1993فخررازي، محمدبن عمر، 

 .مکتبۀ الصدر، تهران، صافیتفسیر ق، 1415فیض کاشانی، محسن، 
 هایی از قرآن. ، تهران، مرکز نشر درسنور تفسیر، 1389محسن، قرائتی، 

 ، تهران، دارالکتب االسالمیه.الکافیق، 1407کلینی، محمدبن یعقوب، 
قم، دفتر مطالعـات و تحقیقـات    ،جنگ علیه خانواده، 1386گاردنر، ویلیام، 

 زنان.

، کیهان اندیشه ،»پیرامون بلوغ دخترانپژوهشی «، 1375گرامی، محمدعلی،
 .10ـ3، ص 66ش 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.بحاراالنوارق، 1403مجلسی، محمدباقر، 

  ،»سوره نساء 34سرپرستی خانواده با نگاه به آیه «، 1386مروي، محمدعلی، 
 .34ـ17، ص 122، ش معرفت

قـم، مؤسسـۀ   ، چ هشـتم،  ها ها و پاسخ پرسش، 1391مصباح، محمدتقی، 
 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، چ چهاردهم، تهـران،  نظام حقوق زن در اسالم، 1369مطهري، مرتضی، 
 صدرا.

 ، چ دوازدهم، تهران، صدرا.مجموعه آثار، 1395ـــــ ، 
 .دارالکتب االسالمیه ،تهران، تفسیر نمونه ،1374، مکارم شیرازي، ناصر
، ترجمـۀ علـی اسـالمی و    تحریرالوسیله، 1388اهللا،  موسوي خمینی، روح

 زاده، چ بیست و پنجم، قم، جامعۀ مدرسین. محمد قاضی
 ه.دارالکتب االسالمی، تهرانچ دوم،  ،جواهرالکالم، 1365، محمدحسننجفی، 

 ، چ ششم، قم، هجرت.معراج السعاده ،1378مهدي، نراقی، 

، بیروت، المسائلمستدرك الوسایل والمستنبط ق، 1408نوري، محمدتقی، 
 .البیت مؤسسۀ آل

مبـانی  ،1390وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالی انقـالب فرهنگـی،   

نظري سند تحول بیادین در نظـام تعلـیم وتربیـت رسـمی عمـومی 

 .جمهوري اسالمی ایران
 سند برنامه درسی جمهوري اسالمی ایران.، 1391وزارت آموزش و پرورش، 

هـاي   بررسـی باورهـا و ارزش  «، 1387هاشمی، سهیال و مهرناز شهرآري، 
، »هاي درسـی دربـاره تسـاوي جنسـیت     آموزان، خانواده و کتاب دانش

 .46-27، ص 17، ش مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان



 
 


