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Abstract
Offering a definition of the concept of sexual identity, this article
argues that not only teaching gender-based roles to children early in
their childhood, but also negating gender discrimination against
children form the basis of a proper sexual identity. Using a
descriptive and analytic method, and with the aim of explaining the
view of Koranic verses and hadiths on the role of gender in
upbringing this article has examined the most significant educational
requirements of the formation of girls’ and boys’ sexual identity. The
article processed its data using library research, citing Koranic
verses and hadiths. The results showed that for a healthy upbringing
children’s gender as an important educational foundation needs to
be examined free of cultural views and gender bias. According to the
research findings, an egalitarian view of gender and presenting
children of different genders with same expectations is wrong and
far from ontological realities, and disrupts education.
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Extended abstract

Introduction
Among the educational requirements of
children is the discussion of the correct
formation of their personality and
identity in general and sexual identity in
particular. Meanwhile, the view of verses
and hadiths as two important sources of
education on the principles, strategies,
methods and requirements of education
in this regard is important. Because,
according to some researchers, religious
education is a taropod intertwined with
action and opinion. (Bagheri, 2012, voll 2,
p18) which, by dressing it up in our quasieducational
efforts
or
misunderstandings of religion, enables
the success of religious education in the
face of the challenges of this century.
(The same)
The historical effort of man in fruitful
education has been fruitful that men and
women have different roles and
functions, and in most cultures, the role
of femininity has always been something
different from the role of men; But with
the advent of feminist thought, this
equilibrium was upset and egalitarian
slogans were sought to give an equal
view of the role and position of men and
women. In this regard, the process of
formation of male and female
personality from childhood also changed
in the goals of education, principles and
foundations,
and
especially
in
educational methods.

to indicate the view Be religious and
different from other views.
Research Findings
The inference and finding of the
researcher of this research is that the
gender variable has an important role in
education from the point of view of
verses and hadiths and educators should
pay special attention to it regardless of
gender biases and cultural influences. In
this regard, ignoring the gender variable
in sexual education and the correct
formation of sexual identity, causes men
and women to deviate from the natural
flow of creation, and consequently leads
to gender disorders and identity crisis.

Purpose and research method
This study uses a descriptive and
analytical method with the aim of
explaining the religious view in the
correct formation of sexual identity and
then assigning a role appropriate to this
identity tries to discuss the most
important educational requirements for
the correct formation of sexual identity
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چکیده
مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی از مفهوم هویت جنسی ،قبول و تحسین جنسیت کودکان از سوی اطرافیان،
آموزش نقش جنسی به کودکان از همان اوایل کودکی و نیز نفی تبعیض جنسیتی بین کودکان را از ارکان اصلی
تربیتی در شکلگیری هویت مناسب جنسی میداند .این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی و با هدف تبیین نگاه
آیات و روایات در بررسی نقش متغیر جنسیت در تربیت ،عمدهترین الزامات تربیتی را در شکلگیری هویت جنسی
دختران و پسران بررسی نموده است .دادهپردازی مقاله کتابخانهای همراه با استناد به آیات و روایات است و نتایج
حاصل از تحقیق نشان داد که جهت حصول تربیتی سالم و کارآمد باید جنسیت کودکان را فارغ از نگاههای
فرهنگی و سوگیریهای جنسیتی به عنوان رکن مهم تربیتی مورد دقت قرار داد .بر اساس یافتههای این پژوهش
نگاه تساوی طلبانه به جنسیت و نیز توقع یکسان در ارائه نقش جنسیتی ،نگاهی ناصحیح و به دور از واقعیات
تکوینی کودکان و مخلّ امر تربیت است.
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بررسی نقش جنسیت در شکل گیری هویت جنسی از دیدگاه آیات و روایات

مقدمه
از جمله الزامات تربیتی کودکان بحث شکلگیری صحیح شخصیت و
هویت ایشان به صورت عام و نیز هویت جنسی به طور خاص است .در
این میان نگاه آیات و روایات به عنوان دو منبع مهم تربیتی به اصول،
راهکارها ،روشها و الزامات تربیتی در این خصوص حائز اهمیت است.
چرا که به بیان برخی محققان ،تربیت دینی ،تاروپودی در هم تنیده از
عمل و نظر است )8( .که با پیراستن آن از تالشهای شبه تربیتی یا
بدفهمیهای ما از دین ،امکان توفیق تربیت دینی را در برابر چالشهای
این قرن فراهم میکند)8( .
تالش تاریخی انسان در تربیتِ مثمر ثمر بر آن بوده است که زن و مرد
دارای نقش و کارکرد متفاوت از هم باشند و همواره در اکثر فرهنگها
نقش زنانگی چیزی متفاوت از نقش مردانه بوده است؛ اما با ورود افکار
فمینیستی این معادله و توازن به هم ریخت و شعارهای تساویطلبانه
بر آن بود تا نگاهی مساوی به نقش و جایگاه زن و مرد بنماید .در این
خصوص روند شکلگیری شخصیت زن و مرد از کودکی نیز در اهداف
تربیت ،اصول و مبانی و به خصوص در شیوههای تربیتی دستخوش
تغییر شد.
این چالشهای جدّی موجب شد تا سه پارادایم تقابلگرایی ،تساوی-
گرایی و تعاملگرایی (مکملیت) در خصوص مقایسه زن و مرد مطرح
گردد )23( .تقابلگرایان کسانی هستند که جوهر وجودی زن و مرد را
نه در یک راستا بلکه در تقابل باهم میبینند و به استناد برخی تمایزات
زیستی و روانی به برتری ذاتی مردان قائلاند و همین اعتقاد آنان به
کلیهی جنبههای زندگی ازجمله حقوق ،اخالق و تربیت سرایت کرده
است .مالصدرا شیرازی در تبیین آیهی شریفهی «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ
مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» ( )1و در بیان عنایات الهی به انسان ،به تولد
حیوانات مختلف اشاره میکند که برای رفع نیازهای انسان خلقشدهاند
و در ضمن به خلقت زن و منفعت نکاح با او اشاره میکند! ()51
زمخشری نیز در تفسیر آیه  34سوره نساء « اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ
ضهُمْ عَلى بَعْضٍ َو بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»و در بیان
ضلَ اَللّهُ بَعْ َ
بِما فَ َّ
برتری مردان بر زنان به برتری خدادای مردان بر زنان اشاره نموده
است )57( .فخر رازی نیز خلقت زن را در ردیف گیاهان و حیوانات
برای منفعت مرد میداند« )16( .ژان راک روسو»1زن را طبیعتاً ضعیف
میداند و احساسات او را قویتر از آن میداند که به توانایی خردورزی
مردان برسد و وظیفهی او خشنود ساختن مرد است )41( .ریشههای
این تفکرات به آموزههای تحریفی دین یهودیت و مسیحیت و برخی
فرهنگهای مردساالر برمیگردد که زن را در درجهی دوم قرار میدهد.
این نگاه در تقابل جدی با آموزههای قرآنی است و قابل دفاع نیست.
تساویگرایان در این میان معتقدند که بین زن و مرد هیچ تفاوت
زیستشناختی و روانشناختی واقعی وجود ندارد و تمایزات صوری آنان
بیشتر غیرطبیعی و تاریخی و فرهنگی و یا تربیتی است .لذا دلیلی بر
برتری مرد نسبت به زن وجود ندارد .اساس این پارادایم بر مکتب
رفتارگرایی (اصالت رفتار) استوار است که عوامل بیرونی و غیر غریزی
یا غیرژنیتیکی را در شکلگیری رفتار ،اهمیت و موضوعیت میدهد.
Jean-Jacques Rousseau
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پارادایم تساویگرا اصوالً زمانی شکل گرفت که مکتبهای فمینیستی
به منصهی ظهور رسید )58( .این دیدگاه مورد نقد برخی روانشناسانی
قرار گرفت که به تفاوتهای زن و مرد قائل بودند .خانم
«لمبروزو»2نویسندهی روانشناس زن میگوید« :طبیعت زن و مرد
یکسان آفریده نشده و اگر یکسان آفریده میشد ،هرآینه اتحاد آنان
غیرممکن گشته و جامعهی بشری تشکیل نمییافت» ( )23بنابراین
توجه به این تفاوتها و تواناییها راهی است برای تنظیم مسائل
آموزشی متناسب برای افراد که در روانشناسی جدید برای بهبود
بخشیدن به انتخابهای شغلی و حرفهای بدان توجه ویژه میشود()42
تعاملگرایی بر این اصل مبتنی است که جنس مؤنث از لحاظ ویژگی-
های بیولوژیک و نیز از حیث خالصههای روانشناختی ،تفاوتهایی با
جنس مذکر دارد ،اما این تفاوتها اوالً طولی نبوده ،بلکه عرضی هستند
و در نتیجه تفاوتهای انکارناپذیر جسمی و بیولوژیک دو جنس ،هرگز به
مثابه ارزش گذاری فرادستی و فرودستی جنسی نیست .ثانیاً فقط سویه-
های حقوقی زندگی دو جنس را در برمیگیرند و در عرصههای اخالقی
و انسانی اثری ندارند ( )34این اندیشه که به نظریهی «مکملت» نیز
مشهور است ،بیشتر بین اندیشمندان اسالمی مطرح است که ریشههای
آن به برداشتهای روشمند از آیات قرآن در برابری ارزشی زن و مرد،
در عین تفاوت حقوقی آن دو برمیگردد که در بحث برابری ارزشی زن
و مرد بدان خواهیم پرداخت.
یقیناً با اتخاذ هر یک از رویکردهای فوق شاهد سه روش متفاوت تربیتی
در دختران و پسران خواهیم بود که نتیجه آن بروز هویت جنسی متفاوت
خواهد بود چرا که در شکلگیری هویت جنسی دختران و پسران عالوه
بر داشتههای تکوینی نمیتوان سهم تاثیرگذار تربیت و فرهنگ را نادیده
گرفت بنابراین هویت جنسی برخواسته از نگاه تقابلگرا یا تساویگرا با
نگاه تعاملگرایی کامالً فرق خواهد کرد .این پژوهش تالش دارد با
نگاهی دینی رویکرد تعاملگرا را تقویت کند که در آن در کنار نگاه
ارزشی به جایگاه زنان و مردان قائل به تفاوتهای نقشی است که در
راستای تعامل و مکملیت زن و مرد گام مینهد بر این اساس باید به
الزامات تربیتیِ متناسب با جنسیت کودک توجه نمود .بررسی نقش
متغیر جنسیت در شکلگیری هویت جنسی و نیز نگاه تحلیلی دینی به
این مقوله از جهت تربیتی حائز اهمیت است که همین موضوع جنبه
نوآوری پژوهش حاضر است.

هدف پژوهش
این پژوهش با هدف تبیین نگاه آیات و روایات در شکلگیری صحیح
هویت جنسی و به دنبال آن اعطاء نقش متناسب با این هویت ،تالش
دارد مهمترین الزامات تربیتی شکلگیری صحیح هویت جنسی را به
بحث بگذارد تا نشانگر نگاه دینی و تفاوت آن با سایر دیدگاهها باشد.

روش پژوهش

Lombroso
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هاشمی علی آبادی

پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر آیات و روایات
به توصیف و تحلیل آیات و روایات معطوف به تربیت جنسی پرداخته
است و سعی دارد مهمترین الزامات تربیتی را در این مسئله و بر اساس
نگاه تعاملگرایی مورد بحث قرار دهد.

یافتههای پژوهش
استنباط و یافته پژوهشگر این تحقیق این است که متغیر جنسیت از
نگاه آیات و روایات ،نقش مهمی در تربیت دارد و باید مربیان فارغ از
سوگیریهای جنسیتی و تاثیرات فرهنگی به آن توجه خاص کنند .در
این راستا نادیده گرفتن متغیر جنسیت در امر تربیت جنسی و شکلگیری
صحیح هویت جنسی ،موجب خروج زن و مرد از جریان طبیعی خلقت
شده و به دنبال آن موجب اختالل و اختالط جنسیتی و بحران هویت
میگردد.
با مراجعه به پژوهشهای انجام شده در دو مقوله تربیت و جنسیت
میتوان به آثار خوبی در این زمینه دست یافت .کتاب «نگاهی دوباره
به تربیت اسالمی» نوشته خسرو باقری اثر وزینی در بحث تربیت است
و کتاب «فمینیسم و دانشهای فمینیستی» اثر جمعی از نویسندگان،
که توسط مرکز مطالعات زنان به چاپ رسیده است ،به واکاوی تفکرات
فمینیستی به خوبی پرداخته است؛ نیز دو کتاب «هویت و نقشهای
جنسیتی (مجموعه مقاالت)» و «جایگاه خانواده و جنسیت در نظام
تربیت رسمی» اثر محمدرضا زیبایی نژاد و همچنین کتاب «جنسیت و
تربیت از منظر اسالم و فمینیسم لیبرال» اثر سید علی حسینیزاده هم-
چنین مقاله «بررسی و نقد نظریه تربیتی فمینیسم» ،اثر محمد آصف
حکمت که در مجلهی اسالم و پژوهشهای تربیتی ،دوره چهارم ،ش
 ،1بهار و تابستان  1391به چاپ رسیده است ،گام خوبی در توجه به
مقوله جنسیت در امر تربیت برداشتهاند.
مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم نیز با برگزاری همایش
«جنسیت از منظر دین و روانشناسی» و دانشگاه فردوسی مشهد با
همایش «اسالم و فمینیسم» آثار خوبی را به صورت مقاالت و گفتگوها
درباره جنسیت و مقایسه نگاه اسالم و نگاههای فمینیستی به چاپ
رساندهاند .کتاب «جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی »
نیز اثر محمدرضا زیبایی نژاد پژوهش خوبی در مورد نقش جنسیت در
تربیت رسمی انجام داده است .هر چند در تحقیقات فوق جسته و
گریخته به نقش متغیر جنسیت در تربیت اشاره شده اما به صورت
منسجم و با نگاه به تاثیر این متغیر در شکلگیری هویت جنسی اثری
یافت نشد .آنچه در پژوهش پیشرو به عنوان نوعآوری تحقیق مد نظر
نگارنده است ،اوالً بررسی نقش متغیر جنسیت در شکلگیری هویت
جنسی و ثانیاً بررسی الزامات تربیتیِ متخذ از آیات و روایات در شکل-
گیری هویت صحیح جنسی کودکان است که مبتنی بر دو سؤال کلیدی
زیر است:
از منظر آیات و روایات ،آیا جنسیت در شکل گیری هویت جنسی نقش
دارد؟ و در صورت مثبتبودن پاسخ به سوال فوق ،سوال دومی مطرح
میشود که آیا باید الزامات و روشهای تربیتی متفاوتی را در شکلگیری
هویت جنسی دختران و پسران لحاظ نمود و یا تفاوتهای جنسیتی
آنچنان تأثیری در این موضوع ندارد؟
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الزم به ذکر است که «برابری ارزشی زن و مرد»« ،اصل تناسبمحوری
نه تشابهمحوری»« ،تناسب میان تکوین و تشریع» و «محوریت
جنسیت در تربیت» جزء مبانی نظری دخیل در تربیت مبتنی بر جنسیت
در آیات و روایات است که بر اساس آن الزامات تربیت متفاوتی را در
تربیت دختران و پسران طلب میکند.

 -1تعریف هویت جنسی ()Gender Identity
برای فهم واژهی ترکیبی «هویت جنسی» ابتدا واژه هویت را بررسی
نموده و در ادامه واژه جنسی را مورد دقت قرار میدهیم .وقتی ماهیت
را به اعتبار و لحاظ مشخص کنند ،آن را هویت گویند .در اصطالح
عمومی آنچه موجب شناسایی شخص ،ایل ،قوم یا ملتی شود هویت
نامیده میشود .آنچه در میان تخالفها بتواند خود را عرضه کند ،باقی
بماند و ثبات نسبی خود را حفظ نماید )50( .دهخدا کلمهی «جنس»
را قسمت و گونه از هر چیزی میداند که اعم از نوع است مثل حیوان
که اعم از انسان است .وی واژهی «جنسیت» را مصدر جعلی و به معنای
حالت و کیفیت جنس میداند که در اصطالح جدید به معنای رجولیت
و انوثیت افراد است .ایشان گوید :واژه «جنسی» صفت نسبی است که
در اصطالح متداول به امور شهوانی اطالق میشود.
در فرهنگهای انگلیسی واژهی « »sexبه بُعد زیستشناسی جنسیت
یعنی نر یا ماده ،پسر یا دختر ،زن یا مرد بودن و نیز موضوعات و مسائل
جنسی اطالق میشود )25(.و واژهی « »genderبه معنای جنسیت
است ( )25که به سطح و تعریف فرهنگی جنسیت یعنی مردانگی و
زنانگی ،اطالق میگردد.
ترکیب این دو واژه اصطالحی است مربوط به سه حوزهی زیست-
شناسی ،روانشناسی و جامعهشناسی .هویت جنسی به بیان ساده در
حوزهی روانشناسی و جامعهشناسی ،تصویری است که هر فرد از خود
دارد و با آن خود را از دیگران متمایز میسازد ...هویت جنسی از اقسام
هویت اجتماعی است و آن پاسخی است که مرد یا زن به پرسشهای
«من کیستم؟»« ،زن کیست؟» و «مرد کیست؟» میدهد تا بدینوسیله
خود را از جنس دیگر متمایز سازد)6( .
این تصویر و پاسخگویی ،تجربهای شخصی و خودپنداره است که بر
اساس داشتههای تکوینی و عوامل وراثتی و عوامل فرهنگی و تربیتی
شکل میگیرد.
به بیان برخی ،هویت جنسی تجربهی شخص از فردیت خود بهعنوان
مرد یا زنبودن است .تجربهی خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکارِ
نقش جنسیت ،میتواند منشأ احساس هویت جنسی محسوب شود.
بهعبارتدیگر آگاهی شخص از طبیعت زیستشناسی خود و بینشی که
افراد نسبت به جنسیت و نقشها و گرایشهای متناسب با جنس خود
دارند ،بیانگر هویت جنسی آنان است)6( .
البته به گفتهی «ویلیام جیمز» این خودپنداره ،لزوماً توصیفکنندهی
صفات واقعی ما نیست؛ بلکه نشاندهندهی صفاتی است که تصور می-
کنیم در ما وجود دارد .بر این اساس جیمز اولین روانشناسی است که
از سه «خود» سخن میگوید؛ «خود واقعی»« ،خود آرمانی» و «خود
اجتماعی») 7(.
جنسیت هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم در هویت و رفتار انسان
فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه1400 .؛ 206-219 :)46( 12

بررسی نقش جنسیت در شکل گیری هویت جنسی از دیدگاه آیات و روایات

تأثیر دارد .هورمونهای جنسی (در مردان آندروژن و در زنان استروژن)
بهطور مستقیم و تکوینی هویت جنسی را شکل میدهند .این هورمون-
ها بر میزان رشد فرد ،شکل و عملکرد بدن و ویژگی رفتاری او اثر
میگذارد بهطوریکه جنس مذکر ظاهر و رفتار مردانه و جنس مؤنث
ظاهر و رفتار زنان پیدا میکند .خلل در این هورمونها میتواند رفتارها
و حاالت مرد و زن را به هم بریزد و رفتاری متفاوت از جنسیت بروز
دهد .در بُعد اثرات غیرمستقیم ،سه عامل فرهنگی ،نگرش مردم به فرد
ازلحاظ جنسیت و شکلگیری الگوی شخصیتی بر اساس الگوهای
اجتماعی ،مؤثرترین عوامل در هویت جنسی فرد است) 7( .
برخی از اندیشمندان گویند« :مطالعهی آثار دانشوران زیستشناس و
روانشناس و جامعهشناس نشان میدهد که تصویر یکسانی از معنای
هویت جنسی در ذهن آنان وجود ندارد .زیستشناسان بیشتر تفاوتهای
زیستی زن و مرد را قوامبخش هویت جنسی میدانند .ساختارگرایان و
روانشناسان و برخی جامعهشناسان بر تمایزات بنیادین هویت زنانه و
مردانه که در طول تاریخ ثابت مانده است ،تأکیددارند و جامعهشناسان
دیگر و فمینیستها به سیالیت و عدم ثبات جوهری هویت اعتقاددارند
و مسائل فرهنگی و نگرش اجتماعی را در ایجاد هویت جنسی مؤثر
میدانند»(58) .

 -2هویت جنسی در آیات و روایات
الزم است بدانیم با نگرش به آیات و روایات در مورد ماهیت ،هویت،
کارکرد و نقشهای زن و مرد میتوان به این نتیجه رسید که از دیدگاه
اسالم هویت زن و مرد یک بخش ثابت و غیرقابل تغییر دارد که بر
اساس داشتههای تکوینی و خدادادی شکلگرفته است که این بخش
هویت زنانه و مردانه را پیریزی نموده و تکالیف متفاوتی را از این دو
میخواهد و یک بخش سیال و قابلتغییر که تحت تأثیر مسائل فرهنگی
و تربیتی است و میتواند نقشهای مخالف را نیز بپذیرد.
آیهی شریفه «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی
سَبِیالً» ()1؛ [بگو :هر کس بر پایه خلق و خوی و عادتهای اکتسابی
خود عمل میکند ،پس پروردگارتان به کسی که راه یافته تر است ،داناتر
است] ،از دیدگاه برخی مفسران به بخش ثابت هویت و شخصیت انسان
داللت دارد)16( .
و آیات و روایاتی که به تربیتپذیری و تأثیرپذیری انسان و نیز الزامات
یا ترجیحات متفاوت از زن و مرد داللت دارند ،به بخش سیال هویت
مربوط میشوند؛ مانند «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا * َو قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»
( )1بیتردید کسی که نفس را [از آلودگی پاک کرد و] رشد داد ،رستگار
شد * .و کسی که آن را [به آلودگیها و امور بازدارنده از رشد] بیالود [از
رحمت حق] نومید شد .و نیز آیه «کَالَّ بَلْ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا
یَکْسِبُونَ» ( )1؛چنین نیست که آنها میپندارند ،بلکه اعمالشان چون
زنگاری بر دلهایشان نشسته است!»
این آیات به قابلیت صعود و امکان سقوط انسان هر دو اشاره دارد و
نشان میدهد که انسان میتواند تزکیه نفس رشد و آلودهکردن آن
سقوط را به همراه دارد.
و نیز مانند آیهی  34سورهی نساء که الزامات متفاوتی از زن
(فرمانبرداری و حفظ اموال و ناموس) و مرد (نفقه و مدیریت خانواده)
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ضهُمْ عَلى
ضلَ اَللّهُ بَعْ َ
را میخواهد« .اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ بِما فَ َّ
بَعْضٍ َو بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما
حَفِظَ اَللّهُ»؛ مردان ،کارگزاران و تدبیرکنندگانِ [زندگی] زنانند ،به خاطر
آنکه خدا مردان را [از جهت توان جسمی  ،تحمل مشکالت و قدرت
روحی و فکری] بر زنان برتری داده ،و به خاطر آنکه [مردان] از اموالشان
هزینه زندگی زنان را [به عنوان حقّی واجب] میپردازند؛ پس زنان
شایسته و درست کار [با رعایت قوانین حق] فرمانبردار [و مطیع شوهر]
ند [و] در برابر حقوقی که خدا [به نفع آنان برعهده شوهرانشان] نهاده
است ،در غیاب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ میکنند.
برخی مفسران گویند این آیه در مقام تبیین وظیفه و انشاء یک حکم
تکلیفی است نه اعطای مزیت .بنابراین تعبیر «الرجال قوامون علی
النساء» یعنی «یا ایها الرجال کونوا قوامین» یعنی شما ای مردان به امر
خانواده قیام کنید .بر اساس این دیدگاه ،آیه مربوط به درون خانه است
نه صنف مردان و صنف زنان و در مقام بیان وظیفه مرد و زن است نه
اسارت زن و امارت مرد .معنای الرجال در این دیدگاه «الرجال بما انهم
ازواج» است و قوّام در این دیدگاه به معنای مدیر ،مسئول و رئیس
است نه حاکمیت و والیت و سیطره( 36و )40
به عالوه واژه «قوّامون» صیغه مبالغه قائم است از «قام ،یقوم ،قیاماً» است.
ماده قیام در مقابل قعود در قرآن به معنی برخاستن ،توقف ،ثبوت و دوام،
عزم و اراده ،وقوع امر ،و مشغول شدن به کاری ( )1است .در آیه شریفه 34
نیز قوام یعنی قیّم و قائم به امر و سرپرست است.
راغب اصفهانی قیام را به سه صورت مطرح میکند؛ قیام به شخص که یا
با تسخیر است( )1و یا با اختیار( ، )1قیام به یک شیء که به معنای مراعات
و حفظ آن است( )1و قیام بر قصد بر چیزی( .)1ایشان قیام در آیه مذکور
را به معنای قیام به شخص آن هم با اختیار میداند یعنی مردان با اختیار
خویش به امر زنان به پا میخیزند.)48 (.
لسان العرب نیز قیام در آیه را به معنای محافظت و اصالح میداند.)32(.
مجمع البحرین نیز واژه قوامون را در آیه شریفه به معنای «قیام الوالء و
السیاسه» میداند که با دو دلیل موهبتی از سوی خداوند(تفضیل) و کسبی
از سوی مردان(انفاق) به دست میآید)55(.
ن ِل َّل ِه
واژه قوامون گاه با حرف جر «باء» به کار میرود مثل «کُونُوا َقوَّامِی َ
ط»؛ براى خدا به داد برخیزید [ و ] به عدالت شهادت دهید ()1
ُش َهدَا َء بِا ْل ِق ْس ِ
و گاه با حرف جر «علی» مثل آیه مورد بحث در صورت دوم به معنای
مراقبت و دوام و ثبات است البته چون صیغه مبالغه است به معنی کمال
ن َت ْأ َم ْن ُه ِبدِینَا ٍر
ن ِإ ْ
مراقبت و حفاظت است .شاهد ما آیهی شریفه « ِم ْن ُه ْم َم ْ
ت َع َل ْی ِه قَائِم ًا»( )1؛ کسانی [از اهل کتاب] هستند
ال مَا ُد ْم َ
ک ِإ َّ
ال ُی َؤ ِّد ِه ِإ َل ْی َ
َ
که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری ،به تو باز نمیگردانند؛ مگر تا زمانی
که باالی سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلّط) باشی! »)است .بنابراین قوام در
این آیه یک مسئولیت است که به مردان نهاده شده است نه سبب برتری
او بر زن .همین معنای کفالت ،حمایت ،کارگزاری ،رسیدگی ،نگهبانی و
سرپرستی را برخی از مفسرین نیز اشاره نمودهاند 35( .و ) 18
تفسیر و تحلیل آیه  34نشان میدهد که عامل جنسیت در نگاه این آیه
نقش مهمی در تفاوت نقشها و مسئولیتهای زنان و مردان دارد و چون
داشتههای تکوینی این دو یکسان نیست نمیتوان تکالیف و حقوق یکسانی
را برای آنها در نظر گرفت و تساوی این دو در حقوق و تکالیف خروج از
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طبیعت و تکوین است .هر چند در بسیاری از حقوق و تکالیف که جنبه
انسانی زن و مرد در نظر است با هم یکسانند.
نکته قابلذکر در این قسمت آن است که بدانیم نمیتوان و نباید از تمام
تفاوتهای تکوینی و جنسیتی ،نظام جنسیتی تربیت را نتیجه گرفت و
به شیوههای متفاوت دستیافت؛ مگر آنکه با تالش اجتهادی ،روشن
شود این تفاوتها علت حکم است()27
نکتهی اساسی که وجه افتراق دیدگاه اندیشمندان اسالمی و جریان
حاکم فمینیستی است ،انکار منحصر دانستن ریشه و علل تفاوتهای
زن و مرد به امور اجتماعی و فرهنگی است .نهایت چیزی که جریان
فمینیستی ثابت میکند تأثیر جدی فرهنگ و تربیت بر رشد و شکل-
گیری تفاوتهای هویتی است اما نمیتواند سهم مسائل تکوینی را رد
کند .محققان اسالمی تأثیر عوامل فرهنگی را انکار نمیکنند اما انحصار
عوامل را در فرهنگ و تربیت نیز نمیپذیرند 54( .و  )9در نگاه آیات و
روایات ،ترجیح تربیت عاطفی دختران ،ترجیح برخی ورزشها برای
پسران ،پرهیز از تشبه به جنس مخالف در لباس و رفتارهای جنسی،
ارائهی الگوهای رفتاری متفاوت دربارهی همسری برای مردان و زنان،
اولویتبخشی به نقش مادری برای زنان و ...نشان از دقت دین به هویت
جنسی و نظام جنسیت تربیتی است که ریشه در دو قاعدهی مهم دارد.
 .1تفاوتهای طبیعی و روانی انکارناپذیر بین زنان و مردان (تفاوتها)
و  .2انتظارات گوناگون از مردان و زنان بر اساس هدفمندی خلقت
(کارکردها))4( .

 -3الزامات تربیتی در پرورش هویت جنسی
اسالم قواعد و مقررات و تکالیفش را با «اصول تغییرناپذیر آفرینش» و
«سنتهای طبیعی و فطری» و بر مبنای «تعالی»« ،کارآمدی» و
«رضامندی» منطبق ساخته است ،در عرصه اختیارات و حقوق نیز به
اصل تفاوت که الزمه عدالت است توجه ویژه نموده است)26( .بر این
اساس باید بدانیم جنسیت سالم ،بخشی حیاتی از عزت نفس کودک را
تشکیل میدهد .بسیاری از انحرافات جنسی در دوران نوجوانی و جوانی
همچون تشبّه به جنس مخالف و بروز رفتارهای مخالف جنسیت ریشه
در پرورش نادرست هویت جنسی دارد .بنابراین پرورش هویت جنسی
از همان دوران کودکی و با روشهای صحیح و ظریفِ تربیتی باید در
دستور کار والدین قرار گیرد تا فرزند توصیف صحیحی از هویت و
ویژگیهای خود و نیز مسئولیتهای مطابق با نقش جنسی خود پیدا
کند و نقش جنسی و اجتماعی خود را بر اساس آن پایهریزی نماید؛ اما
روانشناسان حدفاصل سنین دوازده تا هجده سالگی را دورهی حساسِ
یافتن هویت میدانند .معموالً نوع ارتباطات ناسالم نیز در همین سنِ
هویتیابی اتفاق میافتد .در پرورش هویت جنسی بهتر است به دلیل
همزادپنداری جنس موافق ،مسئولیت تربیت را به عهده گیرد یعنی پدر
برای فرزند پسر و مادر برای فرزند دختر؛ زیرا کودکان الگویابی جنسیتی
را از طریق فرایند همانندسازی با پدر و مادر از  5-4سالگی آغاز میکنند
و اگر جنس موافق عهدهدار تربیت شود امر همانندسازی تسهیل می-
شود.
الزم به ذکر است روایاتی که امر به جدایی بستر کودکان از سنین خاص
میکند ،نشان میدهد کودکان در سنین مطرح شده نسبت به هویت
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جنسیشان آگاهی کامل یا در حد تمیز دارند بنابراین کنار هم بودن
آنها میتواند موجب بروز انحرافات اخالقی و اخالل در شکلگیری
هویت سالم جنسی شود.
رسول گرامی اسالم فرمودند« :فَرِّقُوا بَیْنَ أَ ْولَادِکُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا
سَبْعَ سِنِینَ»( )53بستر خواب فرزندانتان را وقتی به هفت سال رسیدند،
جدا کنید.
ایشان در بیانی دیگر حتی رعایت این دستور اخالقی را منحصر به دو
جنس دختر و پسر ندانسته بلکه جدایی بستر دختران با دختران و پسران
صبِیَّةُ
صبِیُّ َو ال َّ
صبِیُّ َو ال َّ
با پسران را در سن دهسالگی خواستار شدند« :ال َّ
صبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ»(
صبِیُّ َو ال َّ
صبِیَّةُ َو ال َّ
َو ال َّ
 )39و در روایت دیگر حتی بوسیدن دختربچهی شش ساله را مورد نهی
قرار دادند)39( .
این بیانات که با روشی پیشگیرانه به مسائل اخالقی در بعد انحرافات
جنسی مینگرد ،اوالً گویای آن است که علیرغم تصور عموم مردم که
کودکان را در مباحث جنسی ناآگاه و بهدوراز تحریک میدانند ،تحریک-
پذیری کودکان بهخصوص در سنین خاص امری مسلم است و باید
هرگونه محرک جنسی حتی یک ارتباط جسمی را ازنظر دور نداشت.
ثانیاً شکلگیری هویت جنسی از سنین پائین باید مورد توجه والدین
قرار گیرد.
باید دانست فرایند هویتیابی که با روند رشد جسمی و روانی کودک
همراه است همچون سایر مسائل تربیتی تحت تأثیر آموزشهای
مستقیم و غیرمستقیم از بیرون وجود کودک است .این امر ضرورت
آموزش صحیح را از سوی والدین دوچندان میکند.
در سالهای کودکی و نوجوانی ،خانواده بیشترین تأثیر را در شکلگیری
هویت بر عهده دارد اما در دورهی جوانی محیط زندگی اجتماعی و خود
جوان نقش اساسی در تثبیت هویت ایفاء میکند .معموالً پسران از بابت
جنسیت خود از جانب خانواده و اطرافیان توجه بیشتری میشوند و به
همین دلیل ترجیح جنسی در پسران بیش از دختران دیده میشود و
آنان بیشتر تمایل به بروز رفتارهای خاص جنس خود دارند)38( .
آموزش نقشها و تکالیف جنسیتی ،خود سهم مهمی از آموزش جنسی
به معنای عام است؛ بنابراین برای پرورش هویت جنسی -که سهم
زیادی در پیشگیری از انحرافات جنسی نیز دارد -باید انگارههای تربیتی
مورد دقت و توجه قرار گیرد .برخی از اندیشمندان در بحث روشهای
مستقیم تربیت جنسی به اصول کلی این آموزش پرداختهاند)17( .برخی
از این بایدها عبارتاند از:

 1-3قبول جنسیت کودک
جنسیت فرزند از همان تولد در رفتار والدین نسبت به وی مؤثر است.
بیشتر پدران و مادران علیرغم ادعایشان مبنی بر مهم نبودن جنسیت
فرزند ،ترجیح میدهند فرزند نخست پسر و دومین فرزند دختر باشد و
چنانچه جنسیت فرزند با خواستهی آنان منطبق نباشد ،بدون شک از
محبت کمتری برخوردار خواهد شد.
این رفتار غیرمنطقی در نگاه قران بهشدت محکوم گردیده است:
« َو إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَی ظَلَّ َوجْهُهُ مُسْوَدّاً َو هُوَ کَظِیمٌ * یَتَوَارَی مِنَ
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلَی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَالَ سَاءَ
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بررسی نقش جنسیت در شکل گیری هویت جنسی از دیدگاه آیات و روایات

مَا یَحْکُمُونَ» ( )1و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژدهآورند ،چهرهاش
سیاه میگردد ،درحالیکه خشم [و اندوه] خود را فرومیخورد .از بدی
آنچه بدو بشارت دادهشده ،از قبیله [خود] روی میپوشاند .آیا او را با
خواری نگاه دارد ،یا در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد داوری میکنند.
و در آیهای دیگر بیان میدارد که این رفتار غلط مورد بازخواست الهی
قرار خواهد گرفتَ «.و إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»()1و در آن
هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود که به کدامین گناه
کشته شدند؟!
در مورد ارزشمندی جنسیت کودک باید بینش و عملکرد والدین
بهگونهای باشد که هیچ جنسیتی بر دیگری برتری ندارد و هر دو جنس
پسر و دختر ارزشمند هستند؛ تا کودک بهراحتی و بدون آرزوی داشتن
جنسیت مخالف ،به هویت خود دست یابد و در آینده بهخوبی این نقش
را ایفاء کند .یکی از ریشههای تشبه به جنس مخالف در همین برحه
شکل میگیرد .متأسفانه هنوز که هنوز است در برخی جوامع و مناطق
نقش جنسیتی پسر بر دختر ترجیح دارد درحالیکه به صریح قرآن این
خداوند است که تفاوتهای جنسیتی را ایجاد میکند نه پدر و مادر.
«لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا َویَهَبُ
لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ أَ ْو یُزَ ِّوجُهُمْ ذُکْرَانًا َوإِنَاثًا َویَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ
عَلِیمٌ قَدِیرٌ»؛ ( )1مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست.
هر چه بخواهد میآفریند ،به هر کس اراده کند دختر میبخشد و به هر
کس بخواهد پسر ،یا اگر بخواهد پسر و دختر ـ هر دو ـ را برای آنان
جمع میکند؛ و هر کس را بخواهد عقیم میگذارد زیرا او دانا و قادر
است.
امام صادق (علیه السالم) انگارهی برتری یک جنس را بر جنس دیگر
در کودک رد نموده میفرمایند:
«الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ َو الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَإِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ َو یُسْأَلُ عَنِ
النِّعْمَه»؛()37فرزندان دختر جزء نیکیها به حساب میآیند و فرزندان
پسر جزء نعمت و خداوند (روز قیامت) به خاطر نیکیها ثواب میبخشد
و از نعمتها سؤال میکند.
اگر کودک به خاطر آنچه هست موردپذیرش ،تأیید و احترام قرار گیرد،
در حقیقت به او کمک میشود تا نگرشی مثبت در رابطه با خویشتن-
پذیری اکتساب نموده و برای خود احترام قائل شود؛ اما درصورتیکه
افراد شاخص در زندگی او مثل والدین ،معلمان ،همکالسیها و سایر
اشخاص تأثیرگذار در زندگی ،بهتحقیر ،سرزنش و رد او بپردازند ،احتماالً
نگرش نامطلوبی نسبت به خود پیدا خواهد کرد .او در مورد خود آنگونه
قضاوت خواهد کرد که دیگران قضاوت میکنند)7( .
پذیرش جنسیت کودک از سوی روایات اهلبیت علیهمالسالم ونکوهش
تفکر برتری جنسیتی بهشدت مورد تأکید قرارگرفته است.
سکُونِیِ گوید به محضر امام صادق وارد شدم در حالی که اندهگین و
غصهدار بودم فرمود« :یَا سَکُونِیُّ ،مِمَّا غَمُّکَ؟» .قُلْتُُ :ولِدَتْ لِی ابْنَةٌ
فَقَالَ« :یَا سَکُونِیُّ ،عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَاَ ،و عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا ،تَعِیشُ فِی غَیْرِ
أَجَلِکََ ،و تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ» فَسَرّی َو اللَّهِ عَنِّی)37(...لت غم تو
چیست؟ گفتم دختردار شدم .فرمود سنگینی آن روی زمین است و روزی
او بر عهدهی خدا .در عمر خود زندگی میکند و روزی تو را نمیخورد.
سکونی گوید [امام با این سخنان] به خدا قسم غم را از من زدود.
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اگر به این روایات سیرهی نبوی و علوی را در احترام به فرزندان دختر
آنهم در عصر نزول آیات و فضای ناسالم فرهنگی جزیرهالعرب ،اضافه
کنیم به این حقیقت میرسیم که ذهنیت برتری جنس پسر بر دختر تا
چه حد از تعالیم وحیانی و الهی به دور است.
در روایت نبوی حتی پیامبر بزرگوار ،اصحاب خود را که خبر به دنیا آمدن
دختری را شنیدند و در چهره ،کراهت خود را نمودار ساختند ،توبیخ نمود
و درجایی دیگر از برکت وجودی دختر سخن به میان آورد)39( .
عدم پذیرش کودک همانگونه و با همان جنسیتی که هست ،باعث
ایجاد کهتری (خودکمتر بینی) و از دست رفتن کرامت و عزتنفس
خواهد شد که بر اساس روایات منشأ تمام شرور میگردد.
امام هادی علیهالسالم میفرمایند« :مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ
شَرَّهُ» ()33هر کس به خود اهانت کند از شرش در امان نباش.
در مقابل؛ حفظ کرامت فرزند مانع جدی و بازدارنده از ارتکاب گناهان
و خطاهاست .امیر مؤمنان علیهالسالم فرمودند« :مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ
صیَةِ» ()43هر کس کرامت نفس داشته باشد به نفس خود
لَمْ یُهِنْهَا بِالْمَعْ ِ
با گناه اهانت نمیکند.
کودکانی که در کودکی کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند ،همواره احساس
کردهاند که در این دنیا گویا موجودی زیادی ،سربار ،بیفایده ،ناخواسته
و دوستناداشتنی هستند)49( .این احساس حقارت میتواند بیاشتهایی،
بیخوابی ،بدخوابی ،ضعف مفرط ،شرم افراطی ،کشمکش روانی ،تنش-
ها ،ضعف اعصاب ،تنفر از جنسیت خود ،شرمداشتن از دختربودن و زن-
شدن و ...را در پی داشته باشد.

 2-3آموزش نقش جنسی به کودک
ازجمله پیامدهای مثبت بهکارگیری شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت
تعلیم نقشهای متناسب خانوادگی و اجتماعی به دختران و پسران است
و این مهم باید از همان اوایل کودکی با شیوههای صحیح تربیتی در
دستور کار متولیان تربیت قرا گیرد.
چرا که کودک به بیان برخی پژوهشگران از دو راه عمده رفتارهای
اجتماعی و نقشهای جنسیتی را فرا میگیرد :نخست آموزش مستقیم
و دوم از راه تقلید یا سرمشقگیری( )2بنابراین باید نقش جنسیتی هر
یک از دختر و پسر به او آموزش داده شود تا آنها بفهمند جامعه از هر
یک از آنها چه انتظاری دارد و هر یک ازنظر رفتاری ،گفتاری ،پوشاک
و ...چه نقشی باید ایفاء کنند .الزم است هویت با ماهیت تکوینی زن و
مرد و نقشهی از پیش طراحیشدهی نقشها و کارکردها هماهنگ باشد؛
وگرنه انحراف از مسیر خلقتِ هدفمند و هدایت تکوینی و تشریعی
خواهد بود.
به گفته برخی متفکران تفاوت در موقعیتها و نقشها و حقوق ،الزمه
حیات اجتماعی و خانوادگی است و رعایت این تفاوتها تنها راه دست-
یابی به جایگاه ارزشی زن و مرد است)58( .
جنسیت هم بر جنبههای جسمی تأثیر دارد و هم بر جنبههای عاطفی
همچون روابط ،مهارتهای زندگی و مهارتهای تصمیمگیری.
به نظر نگارنده رشد و پذیرش نقش جنسی حداقل دارای سه اثر مهم
است:
 -1ثبات جنسیت که در انجام تکالیف محوله نقش کلیدی دارد و از
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هاشمی علی آبادی

دوسوگرایی و میل به تغییر رفتاری و جنسیتی و نیز مشکالت خانوادگی
در آینده جلوگیری میکند.
 -2احساس رضایت و آرامش از ایفای نقش جنسی خود .چنانکه در روایات
داریم حضرت صدیقه طاهره از پذیرش نقش جنسی که از سوی پیامبر به
ایشان و امیر مؤمنان داده شد ابراز خشنودی فرمودند)29( .
 -3قبول جنسیت فرزندان و درنتیجه احساس رضایت والدین از جنسیت
فرزند و احساس رضایت فرزند از جنسیت خود.
این مهم از نگاه دینی تا جایی اهمیت دارد که قراردادن فرزندان در
جایگاه صالح خود و واگذاری مسئولیتها بر اساس ظرفیت و با در نظر
گرفتن جنسیت آنها درخواست روایات و جزء حقوق فرزند است.
رسول گرامی اسالم به امیر مؤمنان علیهماالسالم فرمودند« :یَا عَلِیُّ حَقُّ
ضعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً»؛ ()31یا
الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحْسِنَ اسْمَهُ َو أَدَبَهُ َو یَ َ
علی حق فرزند بر پدر خویش این است که او را نام نیکو نهد و ادب
نیکو کند و او را در جایگاهی که صالحیت آن را دارد قرار دهد .این
فرمایش ،موال(ع) مطلق فرزند را شامل می شود واختصاص به جنس
خاصی ندارد.
در این روایت نبوی نیز بهوضوح میتوان آموزش متفاوت جنسیتی را
مشاهده نمود.
پیامبر بزرگوار اسالم فرمودند« :حَقُ الْوَلَدِ عَلی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ
یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ َو یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَُ ،و یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهَِ ،و یُطَهِّرَهَُ ،و یُعَلِّمَهُ
السِّبَاحَةَ؛ َو إِذَا کَانَتْ أُنْثی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَاَ ،و یَسْتَحْسِنَاسْمَهَاَ ،و یُعَلِّمَهَا
سُورَةَ النُّورَِ ،و لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفََ ،و لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفََ ،و یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا
إِلی بَیْتِ زَ ْوجِهَا»...؛ ( )37حق فرزند بر پدر خویش آن است که اگر پسر
است ،مادرش را در رفاه قرار دهد و اسم نیکو برایش انتخاب کند و به
او کتاب خدا را تعلیم دهد و او را پاکیزه گرداند [منظور ختنه کردن فرزند
پسر است] و به او شنا یاد دهد و اگر دختر بود مادرش را در رفاه قرار
دهد و اسم نیکو برایش انتخاب کند و به او سورهی نور را یاد دهد و
سورهی یوسف را به او تعلیم ندهد و او را در باالخانه [و در دید] قرار
ندهد و در فرستادن او به خانه همسر تعجیل کند.
اگر این روایات را در کنار روایاتی که دستور به تعلیم و تعلم قرآن بهصورت
مطلق میدهد و جنسیت را مطرح نمیسازد قرار دهیم ،روشن میگردد که
دستور به یاد ندادن سورهی یوسف به زنان یک دستور تربیتی است که از
تأثیرگذاری منفی نقل داستان عاشقانهی یک زن و قصد آلودگی او به گناه،
بر دختران حکایت میکند زیرا زنان بهمراتب از مردان حساسترند و زودتر
هم به هیجانات روی میآورند.
فیض کاشانی دربارهی این آموزه تربیتی ،جلوگیری از انحراف جنسی را
بهعنوان فلسفهی آن مطرح میکند:
«پیام سوره نور ،عفاف و پاکدامنی است؛ اما در سوره یوسف از عشق
مرد به زن سخن رفته و اینکه دختربچه در سنین پایین با آموزههای
عشقی آشنا شود ناصواب است ،زیرا چهبسا این آموزهها به رفتار ناهنجار
جنسی و آسیب جدی روانی بینجامد ،ازاینرو نخست باید بنیانهای
عفاف و حیاء او استوار شود ،آنگاه به این آموزه روی آورد)60( ».

دختران باید از کودکی برای دو نقش مهم مادری و همسری و پسران
برای دو نقش پدری و همسری پرورش یابند .جالب است که در روایات
ما نقش خانهداری و تربیت فرزند برای زن و نقش نانآوری و مدیریت
کالن زندگی برای مرد با عنوان جهاد درراه خدا مطرحشده که نشان-
دهندهی بار ارزشی این نقشهاست که رنگ بندگی و عبادت به آن
میدهد.
در مورد جهادبودن نقش زنان در زمان حمل در روایت چنین آمده است:
« ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَیْءٌ فَقَالَ بَلَی لِلْمَرْأَةِ مَا بَیْنَ حَمْلِهَا إِلَی فِطَامِهَا مِنَ
الْأَجْرِ کَالْمُرَابِطِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَکَتْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ کَانَ لَهَا مِثْلُ
مَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ».
()39رسول گرامی اسالم [اجر] جهاد را به اصحاب متذکر شدند .زنی
گفت :ای رسول خدا بهره زنان از این اجر چیست؟ فرمود :زن از زمان
باردار شدن تا زمان زاییدن و از آن موقع تا زمان از شیر گرفتن بچه اجر
و ثواب مجاهد در راه خدا را دارد و اگر در این میان بمیرد مقام و منزلت
شهید را دارد.
و در مورد جهادبودن نقش مردان در طلب روزی حالل نیز موسی بن
بکر از امیر مؤمنان علیه السالم نقل میکند« :مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ
حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ َو عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ َو جَلَّ
»)37 (.هرکس این رزق را بهطور حالل کسب کند تا به مخارج خود و
خانوادهاش بپردازد همانند جهادگر در راه خدا است.
ظرافتِ کار تربیتی در پرورش هویت جنسی بهاندازهای باالست که در
برخی روایات در جزئیترین رفتارها از سوی والدین درخواست رعایت
این اصل شده است.
امام صادق علیهالسالم در پاسخ به شخصی که از تزیین همسر و
فرزندانش با طال سؤال نمود ،فرمود:
«نَعَمْ النِّسَاءَ َو الْجَوَارِیَ َو أَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا»؛ ( )39تزیین با طال برای زنان
و دختران اشکالی ندارد اما برای پسران نه!
دقت در این روایت که به موردی خاص از زینت اشاره میکند ،نشان
میدهد که در نگاه دینی باید پوشش فرزند ،متناسب با جنسیت او باشد
و این مهم باید از کودکی که شخصیت فرزند شکل میگیرد مورد دقت
والدین باشد .عدم رعایت این نکتهی تربیتی احتمال مبدل پوشی و
یادگارپرستی را در کودکان باالبرده و در آینده بر پوشش و رفتار فرزند
تأثیر میگذارد1.
روایات ما حتی در نوع هنرهای متناسب با جنسیت ،هر کاری را برای
دختران و پسران نمیپسندد .امام صادق علیهالسالم فرمود« :لَا تُنْزِلُوا
النِّسَاءَ الْغُرَفَ َ ...و عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ َو سُورَةَ النُّورِ»؛ ( )37زنان را در
باالخانه قرار ندهید [شاید منظور در دید بودن است مانند اصطالح قرآنی
تبرّج که از برج اخذ شده و به معنای در دید بودن است]  ...و به آنها
بافندگی و سورهی نور تعلیم دهید.
برخی از محققین این روایات را به دلیل مخالفت با روح کلی قرآن و
روایات در تعلیم و تربیت زنان و نیز روایات و آیات دالّ بر تعلیم قرآن

 1مبدلپوشی و یادگارپرستی جزء اختالالت و انحرافات جنسی است که بیشتر

تمام لباس یا اشیاء جنس مخالف را نگهداری و استفاده میکند)17( .

در مردان مشاهده میشود و در آن فرد برای برانگیختگی جنسی یک تکه یا
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بررسی نقش جنسیت در شکل گیری هویت جنسی از دیدگاه آیات و روایات

به همگان ،قابل اعتماد نمیدانند؛ ولی در توجیه این دست روایات آن
هم با فضای امروز جوامع بشری و حضور گستره بانوان در مشاغل و
تجمعات اجتماعی میتوان گفت .هر چند واقعیت امروزی و ضرورت-
های زندگی جدید را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما نمیتوان هم به دلیل
تجدد و نوآوری ،واقعیت تکوینی زنان و مردان را نادیده گرفت .این
دست روایات حکم اولی مسئله را مطرح میکند اما با شکلگیری
ضرورتهای ثانوی و رعایت چهارچوبهای قطعی مثل رعایت حجاب
و جلوگیری از اختالط و شکستهشدن حریمهای اخالقی حضور
اجتماعی بانوان بدون اشکال خواهد بود.
در روایتی دیگر با عبارتی که حکایتگر نقش مستمر امیر مؤمنان و
حضرت زهرا سالماهلل علیهما است ،میفرماید« :کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
علیه السالم یَحْتَطِبُ َو یَسْتَقِی َو یَکْنُسُ َو کَانَتْ فَاطِمَةُ علیهاالسالم
تَطْحَنُ َو تَعْجِنُ َو تَخْبِزُ» ( )37پیوسته امیر مؤمنان علیهالسالم [برای
منزل] هیزم و آب تهیه میکرد و خاکروبههای منزل را بیرون میبرد و
فاطمهی زهرا سالماهلل علیها آرد تهیه مینمود و خمیر درست میکرد
و نان میپخت.
در این روایت ،ترکیب فعل ناقصه «کان» با فعل مضارع ،دال بر استمرار
و پیوستگی کار صورت گرفته است یعنی وظیفه هیزم و آب تهیهکردن
و نیز خارج کردن خاکروبههای منزل را همیشه امیر مؤمنان علیه السالم
انجام میدادند و در مقابل حضرت زهرا مسئولیت درست کردن آرد و
خمیر و طبخ نان را به دوش میکشیدند که این نشان از انجام کاری
است که در توان هر یک از این دو معصوم است.
الزم به ذکر است روایاتی که از ایفاء نقشهای متفاوت زن و مرد سخن
میگوید؛ مانند کار در منزل و کمک به همسر ،نشان میدهد که باید
اصل اخالقمداری بهجای اصل حقوقمداری حاکم گردد .همانطور که
در شرایط خاص ،زنان نیز میتوانند به عرصهی اجتماع ورود پیدا کنند
و به همسران خویش کمک کنند.
ازجمله ترجیحات آموزشی در تربیت و پرورشِ هویت و نقش جنسی،
تطابق جنسیتی مربی و متربی است .بسیار بهجاست که مادر نقش مربی
را برای دختر و پدر برای پسر ایفاء کند .شاید علت این امر اصل
همانندسازی است که در کودکان بهخصوص در هفت سال اول بهشدت
وجود دارد و روشن است که به لحاظ جنسیت مشترک این همانندسازی
از سوی دختران با مادران بهتر صورت میگیرد( .)28ازاینرو پیامبر
بزرگوار اسالم واگذاری امور دختران را به مادران خواستارند« .آمروا
النّساء فی بناتهنّ»()44به زنانتان در مورد دخترانشان سفارش کنید.
با تنقیح مناط و اخذ قاعدهی کلی میتوان گفت در نهادهای آموزشی و
تربیتی مانند مدارس و دانشگاهها چنانکه اصل تطابق جنسیتی مربی
و متربی رعایت گردد ما با تربیت کارآمدتری مواجه خواهیم بود.
الزم به ذکر است چون مادر اولین منبع شناخت و هویتیابی جنسی در
کودکان چه دختر و چه پسر است ،نقش مهمی در اولین سالهای
هویتیابی به عهده دارد .برخی از روانشناسان میگویند« :شخصیت
افراد بیش از آنکه به ژنها مربوط باشد ،به پرستاران و سرپرستاران
ایشان بستگی دارد و نخستین مربی و سرپرست کودک ،مادر اوست».
اگر مادر در تربیت ،توجهی بهتناسب جنسیتی نداشته باشد و اگر نوع
رفتاری را بروز دهد که نشاندهندهی ویژگیهای مردانه و تا حدودی
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زنانه باشد ،این کار باعث تأخیر یادگیری دختران در پذیرش نقش زنانه
میشود .نقش خواهران و برادران در این میان و در سهولت یادگیری
هویت جنسی و کمک به این فرایند غیرقابلانکار است.
تحقیقات نشان میدهد که ماهیت روابط میانفردی هر شخص در تعامل
میان نوزاد و مادر تثبیت میشود .اگر میزان تماس بدنی ،دیداری و کالمی،
آگاهی و پاسخدهی مادر به نیازهای کودک کافی باشد ،او دارای دلبستگی
ایمنبخش میشود .این نوع دلبستگی با ویژگیهای آیندهی فرد از قبیل
عواطف مثبت ،همدلی ،عزتنفس باال و تعاملهای بدون تعارض با
همساالن و بزرگساالن مرتبط است)21( .
امروزه و با تغییر سبک زندگی و حضور پررنگتر زنان در مشاغل و
محیطهای علمی و اجتماعی ،شاهد یک سردرگمی در به عهده گرفتن
نقشها و تنیدگی در خانوادهها هستیم بهخصوص در خانوادههای
هستهای که بر آموزش نقشهای کلیشهای اصرار میورزند .چه خوب
است که همزمان با آموزش نقش دختری نقش مادری نیز به او آموزش
داده شود تا در آینده دچار این تنیدگی نگردد)7( .
نکات زیر نیز در کنار مسائل گفتهشده در بحث آموزش نقش جنسی
میتواند فرایند هویتیابی درست جنسی را تسهیل کند:
 ایجاد تنوع و جهتدهی به بازی کودکان بر اساس جنسیت آنان پرهیز از تحمیل ویژگیها و رفتارهای یک جنس بر جنس دیگر واگذاری مسئولیتها بر اساس جنسیت در خانه و بیرون از آن اظهار رضایت والدین به همجنس خود در برابر فرزندان بیان طبیعی بودن تفاوتهای دو جنس و لزوم این تفاوتها برایتکامل و پویایی)17( .
 نامگذاری کودک ،پوشاندن لباسهای متناسب با جنسیت او ،ایجادارتباط با همبازیهای همجنس و واکنشهای تنبیهی والدین در برابر
رفتار نقش جنسیتی نامناسب و ...نمونهای از شیوههای تربیتی دیگر
است که هویت جنسی فرزند را شکل میدهد)38( .

 3-3نفی تبعیض جنسیتی
فرهنگ و نگرش جنسیتی ،نتیجهی جامعهپذیری جنسیتی است و بدون
تردید ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای فرهنگی  -اجتماعی جوامع دارد.
برآیند این فرهنگ در جوامع سنتی مردساالر ،تبعیض علیه زنان در
دسترسی به منابع ،خشونت ،علیه آنان و در یک کالم نابرابری ،تبعیض
و شکاف جنسیتی است )24( .از این رو عدالت جنسیتی همواره از
دغدغههای اصلی زنان بوده و هست .از نگاه اسالم تبعیض جنسیتی
همچون سایر بیعدالتیهای اجتماعی مردود است بنابراین در اجراء
شیوههای تربیتی مبتنی بر جنسیت جهت رشد و پرورش هویت جنسی
دختران و پسران ،همواره باید به این مسئله توجه نمود که رفتار و گفتار
عدالت آمیز بین دختر و پسر در آیات و روایات ما جزء بایدهای تربیتی-
اخالقی است تا از تبعیض جنسیتی جلوگیری شده و هرکدام از اینان به
نقش متناسب با جنسیت خود دست یابند.
خداوند در قرآن عدالت را عهد و وصیت الهی میداند ()1و انسان را از
اینکه بغض و کینهی او مانع رفتار عادالنه با دیگران شود برحدز داشته
است ( )1و بهصراحت مردم را به امانتگذاری بر اساس حق و عدالت
امر میکند)1( .
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این اصل تربیتی در رفتار با فرزندان بهطور ویژه موردتوجه آیات و
روایات بوده است .رسول گرامی اسالم فرمودند :بین فرزندانتان عدالت
برقرار نمایید همانگونه که دوست دارید بین شما در نیکی و لطف
نمودن ،عدالت برقرار گردد)39(.
در روایت دیگری نیز شخصی را که حتی در بوسیدن بین فرزندانش
عدالت نورزید ،مورد انتقاد قرارداد)31( .
ظرافت این اصل تربیتی را وقتی متوجه میشویم که فلسفهی آن را از
بیان نورانی امام باقر علیهالسالم بشنویم .ایشان فرمودندَ « :و اهللِ اِنّی
الُصانِعُ بَعضَ وُلدی َو اُجلِسُهُ عَلی فَخِذِی َو اُکثِرُ لَهُ المَحَبَّةَ َو اُکثِرُ لَهُ
الشُّکرَ مَعَ اَنَّ الحَقّ لِغَیرِهِ مِن وُلدی وَلکِن مَخافَةً عَلَیهِ مِنهُ َو مِن غَیرِهِ
لِئَالّ یصنَعُوا بِهِ ما فَعَلوا بِیوسُفَ اِخوَتُهُ»؛ ()10به خدا سوگند من برخی از
فرزندانم را اینگونه تربیت میکنم و شخصیت آنها را میسازم که او
را روی زانویم مینشانم و محبت زیادی به او میکنم و خیلی خدا را
شکر میکنم به خاطر او با اینکه حق با فرزندان دیگر من است ولکن
غرضم این است که میترسم بین او و سایر فرزندانم چیزی شبیه آنچه
بین یوسف و برادرانش پیش آمد ،بروز کند!
آسیبهای تربیتیِ تبعیض فقط متوجه فرزندان نخواهد شد چراکه
دامنهی آن دامن والدین و جامعه را نیز خواهد گرفت .بیمهری و بی-
توجهی به دلیل بدبینی نسبت به والدین ،بروز حس سلطهجویی و
برتریطلبی در فرزندی که موردتوجه خاص قرارگرفته ،موردحسادت
واقعشدن فرزندی که توجه خاص به او شده ،احساس حقارت و خود-
کمتربینی فرزند تحقیرشده ،بدآموزی و الگوبرداری منفی ،سوءاستفادهی
دیگران و ...برخی از این آسیبهاست.
این رفتار عادالنه درجایی که جنسیت فرزندان متفاوت است بیشتر مورد
تأکید روایات است .بهطوریکه راه ورود والدین به بهشت شمردهشده
است.
رسول مکرم اسالم (صلیاهلل علیه و آله) فرمود« :مَنْ کَانَت لَهُ أُنْثًی فَلَمْ
یُبْدِهَا [لَم یؤذِهَا خ.ل] َو لَمْ یُهِنْهَا َو لَمْ یُؤْثِرْ ُولْدَهُ عَلَیْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»؛
( )51هر کس فرزند دختری دارد و او را آزار نمیدهد و به او اهانت
نمیکند و سایر فرزندانش را بر او ترجیح نمیدهد خداوند او را داخل
بهشت میگرداند.
اسالم نهتنها با نابرابری جنسی مخالف است و راهبردهای دقیقی
همچون ایمان و اخالق را جهت جلوگیری از ستم و نابرابری جنسی در
محیط خانواده و اجتماع بهصورت ظریف مطرح نموده است؛ بلکه در
جزئیترین رفتارهای خانوادگی و اجتماعی اصل عدالت را اساس رسیدن
به کمال میداند .اسالم برخالف دیدگاههای جبرگرایی و محیطگرایی
فمینیسم ،در عین قبول تفاوتهای زیستی و تکوینی و برخی تفاوت-
های روانشناختی که مبنای تفاوت نقشها و تکالیف زن و مرد است،
اصل برابری ارزشی دختر و پسر را درآیات و روایات بهطور صریح مطرح
نموده است.
قرآن برتری جنس مرد را بر زن در عملکرد عرب عصر نزول بهعنوان
یک خطای نابخشودنی و حکم بد مطرح نموده میفرمایدَ « :و إِذَا بُشِّرَ
أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَی ظَلَّ َوجْهُهُ مُسْوَدّاً َو هُوَ کَظِیمٌ * یَتَوَارَی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ
سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلَی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَالَ سَاءَ مَا
یَحْکُمُونَ» ()1و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژدهآورند ،چهرهاش
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سیاه میگردد ،درحالیکه خشم [و اندوه] خود را فرومیخورد .از بدی
آنچه بدو بشارت دادهشده ،از قبیله [خود] روی میپوشاند .آیا او را با
خواری نگاه دارد ،یا در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد داوری میکنند.
رسول گرامی اسالم نیز دختران را از نعمتهای خوب الهی میدانند و
میفرماید« :نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ
مُفَلِّیَاتٌ» ( )51دختران خوب فرزندانی هستند زیرا بالطف (و خونگرم)،
زحمتکش (و خدمتگزار پدر و مادر) ،انسگیرندِ ،بابرکت و نظافتگر
هستند ،نیز که به صفات تکوینی دختران اشاره دارد ،به همین معنا
بهکاررفته است.
الزم به ذکر است نظام تربیت در اسالم بر پایهی تفاوتهای تکوینی و
نقشآفرینی آن در تربیت بناشده است و اگر سخن از نفی تبعیض جنسیتی
به میان میآید به معنای رد تفاوتهای طبیعی و روانشناسی زن و مرد
نیست تا از آن ،تربیت غیرجنسیتی نتیجه شود .اسالم در نظام اجتماعی
مطلوب خود تمایزاتی را در نقشهای اجتماعی زن و مرد گاه بهعنوان اولویت
و گاه بهعنوان الزام مقرر کرده است که این امر بر مبنای حکمت ،عدالت و
مصلحت صورت گرفته است و این با سخن فمینیستها که خواستار برابری
مطلق در تمام عرصهها و نقشها هستند در تقابل جدی است .در این
صورت است که بحث از تمایزات حقوقی و تربیتی اسالم موردپذیرش قرار
خواهد گرفت .بهبیاندیگر در اسالم بحث از مرحلهی توصیف (سیالبودن
هویت) به مرحلهی ارزشگذاری (ضرورت هماهنگی هویت با ماهیت) می-
رسد.
براین اساس هویتیابی دختران و پسران در دیدگاه آیات و روایات
متفاوت خواهد بود .چنانکه برخی روانشناسان غربی نیز به این مسئله
معتقدند که مسیر رشد هویت برای زنان و مردان متفاوت است؛ زنان
خود را از راه رابطه با دیگران تعریف میکنند؛ اما مردان خود را بر مبنای
شغلشان تعریف میکنند .موریس دبس گوید:
«یک پسر هیچوقت از اینکه مثل یک دختر عاقل شناخته شود راضی
و خوشحال نخواهد بود؛ به همینگونه یک دختر نیز از اینکه به خاطر
برجستگی عضالتش مورد تحسین قرار گیرد خشنود و راضی نخواهد
شد .در اغلب اوقات محیط خانوادگی یا تحصیلی بهجای عامل ایجاد
تعادل در موقعیتهای طبیعی ،آنها را تشدید میکند و سبب ایجاد
احساس حقارت در آنها میشود.

نتیجهگیری
این پژوهش به هدف تبیین دیدگاه آیات و روایات در مورد نقش متغیر
جنسیت در هویت جنسی و نیز الزامات تربیتی در شکلگیری صحیح
هویت جنسی کودکان ،ضمن تعریف علمی هویت جنسی و بیان دیدگاه
آیات و روایات در مورد این مسئله ،به این نتیجه رسید که از یکسو
رویکرد تقابلگرایی بین زن و مرد که تفاوتهای زیستی و روانی را
دستمایه برتری جنس مرد نسبت به زن دانسته و با نگاهی مردگرایی
به تربیت جنسی و شکلدادن هویتی برتریطلبانه در تربیت میپردازد،
قابل توجیه نیست و از سوی دیگر نگاههای تساویطلبانه که هیچ
تفاوت زیستی و روانشناختی واقعی را بین زن و مرد معتقد نیست و
تمایزات صوری را نتیجه فرهنگی و تاریخی نگاه به زن میداند ،در
فرایند تربیت به مسئله داشتههای متفاوت تکوینی و طبیعی زن و مرد
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توجه نمیکند؛ بنابراین نمیتواند هویت سالمی را در آینده شخصیتی
آنها ایجاد کند چرا که بر پایه ابتناء تشریع بر تکوین ،عدم توجه به
تفاوتهای تکوینی و طبیعی خروج از قواعد مسلم حاکم بر هستی
خواهد بود .بنابراین تنها رویکرد تعاملگرا که قائل به مکملیت زن و
مرد است و جنسیت را عاملی ارزشی برای زن و مرد نمیداند ،قابل دفاع
از نگاه آیات و روایات است .بر اساس این رویکرد هویت جنسی بر
اساس آیات و روایات دارای یک بخش ثابت و غیرقابل تغییر است و
یک بخش سیال که تحت تأثیر مسائل تربیتی و فرهنگی است .بنابراین
نمیتوان علت تامه شکلگیری هویت جنسی را صرفاً مسائل فرهنگی
دانست؛ بلکه باید به داشتههای متفاوت تکوینی که منشأ تفاوتهای
حقوقی و تربیتی است ،نیز توجه نمود و به الزامات تربیتی در این موضوع
دقت نمود .قبول جنسیت کودک ،آموزش نقش جنسی از همان دوران
کودکی و شکلگیری شخصیت کودک ،و نفی تبعیض جنسیتی اهم این
الزامات است که در صورت رعایت ،مانع اخالل در هویت جنسی و
بازدارنده خوبی برای جلوگیری از اختالط نقشها و انحرافات جنسی و
نیز مشکالت اجتماعی خواهد بود .یافتههای این پژوهش متولیان امر
تربیت را بر این مهم راهنمایی میکند که در اتخاذ شیوههای تربیتی،
به مقوله جنسیت کودک توجه خاص نمایند .پیشنهاد نویسنده در بخش
نظری تحقیق این است که به صورت خاص بر متغیرهای کلیدی
تأثیرگذار در امر تربیت در کنار جنسیت تمرکز گردد و پژوهشهایی در
1. The Holy Quran. (Persian), Translated by
Ayatollah Makarem Shirazi
2. Abediniboultavk, Meymanat, Liaghatdar,
Mohammadjvad,
Mansouri,
Cyrus,
(2014), Representation of gender
defects in the textbooks of the year of
elementary school in Iran, Quarterly
Journal of Women & Society, Fifth year,
No.
4,
pp.34-19
http://jzvj.miau.ac.ir/article_684.html
3. Ahadi, Hassan; Bani Jamali, Shokouh asSadat, (2006). Ravanshenasi-e Roshd,
Mafahim Bonyadi dar Ravanshenasi
Koudak (Psychology of
Growth,
Fundamental Concepts in Psychology of
Children), Tehran, Pardis Co., 16th
edition
4. Allasvand, Fariba, (2011). Zan dar
Eslam, Qom, Hajar,, 1st edition
5. Ash-Shirazi, Sadroddin Mohammad
(known as Mulla Sadra), (1428 AH). AlHikmat al-Mot’alia fi al-Asfar al-Aqliat alArba’a (in Arabic), Qom, Tali’e Nour. 2nd
edition
6. Azarbaijani, Masoud et al., (2011).
Ravanshenasi-e Roshd ba Negaresh be
Manabe’e Eslami (Psychology of Growth
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این راستا صورت گیرد .و در بخش کاربردی امور زیر مورد توجه مربیان
و متولیان تربیت قرار گیرد:
به دلیل اینکه کودکان الگویابی جنسیتی را از طریق فرایند
همانندسازی با پدر و مادر از 5-4سالگی آغاز میکنند ،در راستای
شکلگیری هویت متناسب جنسیتی ،والد جنسی موافق مسئولیت
بیشتری را متوجه خود بداند.
جنسیت کودک از همان ابتدا مورد پذیرش والدین قرار گیرد
و ارزشمند قلمداد شود تا حس رضایت از جنسیت در وجود کودک شکل
گیرد و بالتبع از بروز رفتارهای جنسی مخالف بپرهیزد.
آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم معطوف به هویتیابی
جنسیتی در دستور کار والدین قرار گیرد؛ چرا که هویتیابی جنسی
کودکان همچون سایر مسائل تربیتی تحت تأثیر آموزشهای مستقیم
و غیرمستقیم بیرون از وجود کودک قرار دارد.
مسئولیتها و نقشهای خانوادگی و اجتماعی بر اساس
داشتههای تکوینی و قواعد عادالنه دینی به آنها واگذار شود و از اختالط
نقشهای خاص زنانگی و مردانگی جلوگیری شود.
ار هرگونه تبعیض و نابرابری جنسیتی توسط والدین و عموم
جامعه خودداری گردد تا احساس خودارزشمندی بیشتری در وجود
کودک شکل گیرد .این امر خود مقدمهای برای پیشگیری از بسیاری
رفتارهای خالف جنسیت خواهد بود.
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