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  تیو جنسآموزش 
  »ت زنانیم و تربیبه تعل یستینیفمکرد یبر رو ينقد«

  *یاسداهللا طوس
  دهيچک

ـ  احيـاي  بازتـاب  رچـه سم، گينيا فميزن و مرد  يت از برابرينهضت حما هـا و   يمهـر  يب
ـ  فانحـر رفتـار ا م اکنـون گ اما ه ،بود هدر گذشت به زنانت يمحروم  موجـب  خـود ه و دش
زنان بـا   يتساو«ن نهضت، يا يشعارهااست. از جمله  مدرن شده يزن در قالب تيمحروم

جـاد نظـام   يا .باشـد  مـي » ت مخـتلط يم و تربيتعل«جاد نظام يو ا» تيم و تربيمردان در تعل
 و ية انسـان يعت اوليبا قانون فطرت و طب يت و ناسازگاريمختلط، به جهت ضد يموزشآ

 ياريبسو مقابلة  يمهر يكشورها، شاهد ب يدر برخ هيرغم استقبال اول يعل، ينيهاي د ارزش
تبعـات و  ، با وجود مشاهدة يمتمدن امروز جهانبا آن بود. هم اکنون  جهان يکشورهااز 

، همچنـان  يو اخالق يتي، تربيژه در بعد آموزشي، به وآن در ابعاد گوناگون يمنف يامدهايپ
ـ   ين اسالم، در راستاياست. دبه آن پايبند  م زن و در جهـت  ياحترام و اکرام به قشـر عظ

ـ محروم، از جمله يطيو تفر يحقوق از دست رفته آنان، هر گونه برخورد افراط ياياح ت ي
حاصل از آن را  يها يبندوبار يهر نوع اختالط و برا محکوم و  زنان از حضور در اجتماع

  داند. يز مردود مين
ـ م و تربيت مختلط، تعليم و تربي، تعليوق زن، نظام آموزشها: حق دواژهيکل ـ ت غي رمختلط، ي
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مهمقد  
 امام يبا راهبر، یمذهب يها بر فرهنگ و ارزش یمبتنم و یعظ یران، نهضتیا یانقالب اسالم

 که، بر سر قدرتمندان و ستمکاران عالم فرود آمد، چنان یآسمان يا ه، چونان صاعقینیخم
را  آن یطانیت شـ یـ جهـان اسـتکبار و حاکم   ،از آن یهنوز شوك ناشـ  سه دهه پس از اینک

ن یـ مقابلۀ موفق و کارآمد با ا يبرا معینی يکه هنوز استراتژ اي به گونهه است. کردسردرگم 
، اختالفات ینظام ي، کودتاهایو مل یتیاختالفات قوم دامن زدن به افتند.ین نیهجمۀ سهمگ

از جملـه اقـدامات    یت، و جنـگ گسـتردة نظـام   یـ ر و جنا، ترویابانیخ يها ، جنگیمذهب
تـاکنون شکسـت خـورده اسـت.      ،یبود که به مدد الهـ  ین نهضت اسالمیه ایاستکبار بر عل

 یاسـالم  يواال يهـا  ه ارزشیـ را عل يدیـ هجمـۀ جد  ،یدرپ یپ يها استکبار پس از شکست
 .يبنـدوبار  یو بـ  يگریبا ابزار رواج فساد، ابـاح  یجنگ نرم فرهنگ ؛است  انقالب آغاز کرده

و و یـ ات، رادیل کتـب و نشـر  یـ و مـدرن از قب  یمیقـد  يها از انواع روش ،ن راستایدر اآنها 
 يطرفـدار «شـعار  طرح  در کناربرند. جنگ نرم،  ینترنت و ماهواره، و...، بهره میون، ایزیتلو

  .ته استرا نشانه رف یو اسالم ینید يها ، ارزشیستینیفم يها دهیو رواج ا، »از حقوق زن
، مقابله با حجاب و طـرح اخـتالط زن و مـرد، بـه خصـوص      يبندوبار یرواج فساد و ب

 ،، همـراه باشـد  یو پژوهشـ  یآموزشراکز در م یو فرهنگ یهاي علم تیفعال یبا چاشن یوقت
، يو گردشـگر  یاحتیها، مراکز س ابانیاکنون در خاست. اشته را به دنبال د يت کمتریحساس

هـاي   شـگاه یا نمایو  یدانشگاه و یفرهنگ ،یکامالً علم يها مکان یو حتها،  بازارها، بوستان
، شـاهد  يو عـزادار  یو مجـالس مـذهب   یارتیـ مقـدس ز  يها مکان یبرخ انهتأسفمکتاب، و 

 ،يهنـر  يها ها و مجموعه لمیفاز  یبرخ! میهستمون زن و مرد مسلمان و مؤمن یاختالط نام
  باشند. یم يسکوالر ۀ غلطین رویمبلِّغ و مروج ا

 یهـا، کمـک مناسـب    حـل  راه یان برخـ یب و مشکالتن مسائل و یطرح ا ،رسد یبه نظر م
  ن معضل خواهد بود.یرگذار با ایو تأث يا شهیبرخورد ر يبرا

 از یکـ یه، به نیزمن یامطالعات و تحقیقات موجود در به کمک بر آن است تا  ن مقالهیا
در ژه یـ ، بـه و اخـتالط زن و مـرد  « یعنی، رین حوزه در سدة اخیمسائل مطرح در اترین  مهم

آن،  یسـت ینیکـرد فم یخصـوص بـه رو  به نقادانه،  یپرداخته و با نگاه» یوزشآم یعلممراکز 
  ها باشد: ن پرسشیا يپاسخگو
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بـر   یمبتنـ  يا برنامه ،»اختالط زنان و مردان در مراکز و مؤسسات آموزشی«لۀ ئا مسی. آ1
  و غیرعلمی است؟ يه، انتقادعجوالن یمیا تصمیاست،  یعلم يها افتهی

 ،نیا مـردم مشـرق زمـ   یـ مسـلمانان و محققـان مسـلمان و     يله، تنها بـرا ئن مسیا ای. آ2
  ؟ن استیچننیز ، ر کشورهایسا يبراا ی ،مهم و قابل توجه است يا مسئله
  ست؟یچ نهیزمن یشمندان مسلمان در ایدگاه اندی. نظر اسالم و د3

  بررسي مفاهيم
  فمينيسم .۱
اسـت و  » نهضـت بـراي آزادي زنـان   «و یـا  » تساوي حقوق زن و مرد«به معناي  »فمینیسم«

بعـدها  و فرانسه  ابتدا در کشوررامون آن، یدتر پین، به خصوص مباحث نسبتاً جدآخاستگاه 
 زنـان در طـول تـاریخ    :معتقدنـد  آنهـا د. یـ کا مطـرح گرد یو آمر ییاروپا ير کشورهایسادر 

اند که با تفکـر مردسـاالري و حاکمیـت و     مردان بوده تحت ستم بوده و همیشه این همواره
هاي  گرفتار محرومیت ،قشر عظیمن یا له،یوس نیاند. بد کشی کرده  بهره انتسلط بر زنان، از آن
افتـه  ی، نجات سبمناانها شد. اکنون زمان آن است تا زنان از این وضع  شدید در تمام زمینه

  ند.برابر با مردان باشحقوق  يو دست کم دارا

  و مختلط تعليم و تربيت غيرمختلط .۲
ل یبه معناي جدا و مستقل بودن تحص 2»آموزش غیرمختلط«یا  1»تعلیم و تربیت غیرمختلط«

 در تمـام سـطوح   3هـا،  از دو جنس زن و مـرد، در مـدارس و آموزشـگاه    کیو آموزش هر 
 ،جـنس مخـالف   دو يبـرا  یآموزش يها تیانجام فعال 5،ت مختلطیم و تربیتعلاما  4باشد. یم

ـ البتـه هـر   . باشد می واحد و به صورت مختلط يها در مراکز و آموزشگاه ،زن و مرد ک از ی
  هاي گوناگون قابل اجراست. وهی، به شین دو نوع نظام آموزشیا

  به آموزش زنان يستينيپيشينة نگاه فم
صورت به  ،»یادگیري شیوة زندگی کردن« :زعبارت بود اهاي اولیه،  ت در تمدنیم و تربیتعل
شـرفت و تحـول در   ی. بـه مـوازات پ  هخانواد يترها ها و توسط بزرگ و غالباً در خانه يفرد

هـا   جـه، آمـوزش  یز متحـول شـد. در نت  یـ انسان، تعلـیم و تربیـت، ن   یمظاهر گوناگون زندگ
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تر و فراگیرتر از قبل شد. در گذشته، در غالب جوامـع، تـالش اولیـه     دهی تر، سازمان رسمی
 يهـا  سـده در مغرب زمین تـا   کهاین شیوه،  در 6یم و تربیت مردان متمرکز بود.شتر بر تعلیب
هـاي برابـر آموزشـی     چیزي به نام حق تعلیم و تربیت و فرصـت تنها  نه ،ادامه داشتن یشیپ

در  مطـرح نبـود.  ز یـ از مـردان جامعـه ن   یمیقشر عظ يبراي زنان مطرح نبود، بلکه حتی برا
هد اوج شکوفایی علـم و تمـدن در سـایه فرهنـگ واال و     هاي اسالمی، شا که سرزمین حالی

در ن، یمنـاطق مسـلمان نشـ    يعلم پرور اسالم بوده است. در تمام شهرها و حتی روسـتاها 
بـراي بسـیاري از مـردم و     امکان تحصـیل  ،ها ، در مدارس و مکتب خانهشرق و غرب عالم

  7حتی در مواردي براي زنان فراهم بود.
از بـه نیـروي کـار ارزان    یـ ژه پس از انقالب صنعتی و احساس نیو ، بهیدر اواخر قرون وسط

زنان جلب شـد. ایـن تغییـرات، در شـیوة      یعنیقیمت، توجه به قشر محروم جامعۀ آن روز اروپا، 
هـا آزاد کـرد تـا     خانه حصارایجاد نمود و آنها را از  ینسبتحول  ،زندگی و جایگاه زنان در جامعه
کـه   نیـ گـو ا  8.هاي تولیدي مشغول به کـار شـوند   در کارگاه ،انهدوشادوش مردان در بیرون از خ

وجـه اجمـالی بـه    ، از جمله تيادیز تحوالتجوامع، ن یااقتصادي و اجتماعی در  حوالتت
ن کار، استثمار یامد ایاما پ 9.هاي آموزشی را نیز در پی داشت حقوق زنان در تساوي فرصت

ن یاست. بـه همـ    هاي آموزشی، بوده رصتمحرومیت از بسیاري از حقوق از جمله فزنان و 
  دند.شمند  بهره یهاي آموزش از فرصت از انبوه زنان، یجهت، عمالً تنها عدة اندک

بود. تا اواسط قرن نوزدهم، کلیه » تعلیم و تربیت مختلط«نکتۀ قابل توجه، نوظهور بودن 
نظـام   10.شـد  یمـ ه ارائـ  جداگانـه ها براي زنان، جز موارد اندك، بـه صـورت کـامالً     آموزش
مربیان و اندیشمندان تعلیم و تربیت نیـز بـه عنـوان     يراحتی ب ،مختلط تا آن زمان یآموزش

در  یتـ یبـه عنـوان یـک اصـل ترب     ،در بعضی کشورهاي غربی بعدهایک نظریه مطرح نبود. 
اولین کشوري که در آن تعلیم و تربیت مخـتلط شـروع    11تعلیم و تربیت، مطرح شد. ۀفلسف

 ين کشـور در آن نقـش مـؤثر   یـ ا یهـاي دولتـ   بود که دانشگاه آمریکا ،افتشد و گسترش ی
هاي سیاسی و آموزشی الحادي و  مذهب پروتستان و نظام يکشورهاي داراسپس  12داشتند.

شـتر  یکردنـد. در بسـیاري از کشـورهاي اروپـایی، ب     ياز آن استقبال محـدود  13غیر مذهبی،
تـرین   نظـران، عمـده   اعتقاد بیشتر صاحببه  14. ندمدارس در سطوح متوسطه غیرمختلط بود

 هرچنـد  15دلیل گسترش این مدارس در آمریکا، و سپس در انگلستان، عامل اقتصادي بـود. 
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مـدارس بـه صـورت مخـتلط معمـول و رایـج        ةجهان، ادار يامروزه در بسیاري از کشورها
ی فرانسـه و  شتر کشورهاي داراي مذهب کاتولیک در اروپا و آمریکـا، حتـ  یاما هنوز در ب 16است،

ها در خود آمریکا و آمریکاي التین  انگلستان و نیز بسیاري از مدارس متوسطه و آموزشکده
شتر کشورهاي شرقی، به خصوص مناطق مسلمان نشین، دختران در مدارسی جـدا از پسـران   یب و

ن در کشورهایی نظیر بلژیک، آلمـان، اتـریش، مجارسـتان، اسـپانیا،     ی. همچنکنند تحصیل می
  17.استنشده  یچنداناز آموزش مختلط استقبال  ،یونان، در سطح مدارس متوسطه یا وایتال

  مختلط يموافقان و مخالفان نظام آموزش
ز مطـرح شـد.   یـ ن یت مختلط، نظرات مخـالف یم و تربیبه موازات طرح و گسترش نظام تعل

 یخالقـ جـو ا  18،يهـاي اقتصـاد   نهید، عبارت بود از: کاهش هزین نظام جدیان ایدالئل حام
و  یگروهـ  يهـا  تیـ ت فعالیـ تقو 20،یهاي آموزشـ  ع فرصتیتر بودن توز عادالنه 19مناسب،
زنـان   يشـتر بـرا  یفرصت اشـتغال بهتـر و ب   22ف،رَمشاغل و ح يبهتر برا یآمادگ 21مشترك،

    23سرپرست خانواده.
هـاي زیسـتی،    : عدم توجه به تفـاوت مختلط عبارت بود از یمخالفان نظام آموزش ئلدال

و افـت   يدل سرد25،یعلم يت استانداردهایم رعاعد 24ران،ینیازهاي آموزشی فراگروانی و 
 28،یو روحـ  یجسم یاحساس ناامن 27استعدادها، ییاز شکوفا يریجلوگ 26پسران، یلیتحص

ش آمـار  یهـاي زودرس و افـزا   ازدواج 29ران مدارس مختلط،یمد يبرا يجاد مشکالت جدیا
ـ ا 31رمختلط.یت بهتر در مدارس غیفیدر مقابل، آموزش مناسب و با ک 30و طالق ن مسـائل،  ی

  32است. شده  یل بررسیگر توسط نگارنده به تفصید يا در مقاله

  نقد و بررسي
ت یـ و اهم ی. به جهت گستردگودببحث ن میا ینقد و بررس يارب يا مقدمه ،ان شدیچه ب آن

  د:ردگ یمو مهم ارائه  يدیها در ضمن چند نکتۀ کلنیامطالب، 

  ه مردانه به زن!نگافمينيسم و  .۱
نگـاه  ، در پرتـو  هـاي زنـان   تر به توانمنـدي  يتوجه جدبر  یمطرح شده مبن يبرخالف ادعا

به جاي مانـده   یمنف يامدهای، پ»ي حقوق زن و مردبرابر« جذابد به زن و طرح شعار یجد
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زن دوشـادوش مـرد، سـازندة فرهنـگ و      .ردداد یـ کـرد جد ین رویف ااحراز اننشان  ،از آن
تـرین عضـو خـانواده در کنـار مـرد، گرمـابخش کـانون خـانواده و          محوري و تمدن بشري

پنجـۀ تـدبیر آنهـا پایـدار      که جهان متمدن امروزي بـا سـر   استکنندة مردان و زنانی  تربیت
معمـاري جوامـع و    يزیـ ر یو پـ  یت نفوس انسانیدر تربزن به نقش مهم  ییاعتنا یاست. ب

ترین حـق زن،   است. اساسی یانسانم یعظة اجتماع کریاز پ يا مهیبه ن یها، ظلم فاحش تمدن
  سه او با مردان!ینه مقا هاي فطري زنانۀ اوست. ها و ویژگی توجه به توانمندي

  هاي زنان و مردان در ابعاد گوناگون . تفاوت۱-۱
ن یتر وشنر هستند.  هاي بسیاري موجودات عالم هستی، داراي تفاوت ریساها، همانند  انسان

اي که بشر به دو گروه بزرگ زنان و  است. به گونه تیآنها، تفاوت در جنس يدبن ار طبقهیمع
د. از هنگامی که او حتـی بـه صـورت    نتفاوتمافراد هر جنس نیز  33مردان تقسیم شده است.

هاي یکـی از دو جـنس    شود، ویژگی کوچک است که با چشم غیرمسلح دیده نمی يا یاخته
که خالق متعال،  دیآ ینمدست به آیا این نتیجه روشن ن وجود، یبا ا 34زن یا مرد را داراست.

و بـه   هز کرده، مکمـل هـم قـرار داد   یاز تجهینمورد  يابزارهارا به همۀ  زن و مردک از یهر 
  ؟است کرده خاصی هدایت  يسمت و سو

 یخاص ، وظائفمتنوعشبا حفظ کرامت زن و متناسب با خصوصیات  ،ن اسالمین مبید
ز چـون  یـ چـرا کـه زن ن   35؛دارد نوع فعالیتی را براي زن، روا نمـی  محول کرده، هر يرا به و

گفـت  « ویژه داشته است: ینشین و با وظایفی مشخص، آفریمخلوقات، براي هدفی مع ریسا
نش او بوده است، عطا ی، آنچه را الزمۀ آفرياست که به هر موجود یپروردگار ما همان کس

  .)50طه: (» ت کرده استیهدا ،کرده و سپس
ها بر حسـب جـنس،    است که اختصاص انواع فعالیت هدفمند يبه همین تمایزها توجه

مردم! ما شـما را از   يا«است:  بوده يبشرجوامع ان و یادی از سنن اجتماعی در یهمیشه جز
د یگر را بشناسـ یکـد یم، تـا  یـ ا هـا قـرار داده   لـه یها و قب رهیم و شما را تیدیک مرد و زن آفری

 »ن شماسـت... یتـر  ين شـما نـزد خداونـد بـا تقـو     یتـر  یگرامـ  ،)ستیاز نیها مالك امت نی(ا
  )13حجرات: (
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هـر  «کند:  یمدرخور عطا  یانتظار خاصی داشته و پاداش آنان، از ساسهمین ابر  خداوند
کـه مـؤمن اسـت، او را در     یا زن، در حـال یانجام دهد، خواه مرد باشد  يا ستهیکس کار شا

دادند،  یکه انجام م ین اعمالیو پاداش آنها را به بهترم یردانگ یزه زنده میخوش و پاک یاتیح
  )97نحل:.» (داد میخواه

این خـود   36تحمیل کرد.  يگریتوان بر د ینمرا از زن و مرد  کی چین، تکالیف هیبنابرا
اي تربیت شـوند کـه    از دو گروه بزرگ زنان و مردان، باید به گونه کیکه هر  یبهترین دلیل

ر به دختر بـودن و زن مانـدنش و پسـر بـه پسـر بـودن و مـرد        دخت یعنیبه جنسیت خود، 
ماندنش افتخار کنند. آنها باید براي انجام مأموریت و تکلیفـی تربیـت شـوند کـه بـراي آن      

  ببرند.را اند تا از مواهب الهی بهره کافی و مناسب  آفریده شده
مردانـه بـر    زنان، پوشاندن لبـاس در حق گروه عظیم  یعدالت یو بترین ستم  شاید بزرگ

آورد جنـبش   ره. اسـت  بـوده   »تسـاوي حقـوق  «به ظـاهر جـذاب   شعار  ۀدر سایاندام آنان، 
  است.  زن و حقوق او نبوده يشوم و مسخ و نابود يامدهاین پیسم، جز اینیفم

  يهاي آموزش هاي زن و مرد در برنامه . لزوم توجه به تفاوت۲-۱
توجه و  یآموزش يها بودن برنامه یجنسن دختران و پسران، دویب یهاي اساس وجود تفاوت

بخـش   هاست در بعضـی منـاطق جهـان،    سال 37.طلبد یم ار یتیون تربؤش همهدر   تفاوتبه 
 38!شـود  یتهیـه مـ  ران یفراگ  و متناسب با نیازهاي یتیدر مدارس، دو جنس آموزشاز  يادیز

م و تربیـت  حامیان تعلی .ستت ایم و تربیتعلدر نویدبخش حرکتی مطلوب خود این چرا؟! 
ن انشـ ، درست عکـس آن را  یقات معتبر علمیاند که تحق به سراغ آن رفته یمختلط، در حال

تنها در یک نظام آموزشـی غیـرمختلط تـأمین     انزن وقکه حق افتندیدرن ان محققی. ادهد یم
  : استبه دو دلیل ه به آن یشود و توص می

ش وسیعی از جهان سـوم ـ   . هر جا مشارکت زنان در آموزش محدود باشد ـ مانند بخ1
  دهد.   آموزش غیرمختلط امکان مشارکت آموزشی زنان را افزایش می

 . وقتی عملکرد آموزشی زنان در مقایسه با مردان ضـعیف باشـد، مـدارس غیـرمختلط    2
  39.کند شتر مییهاي علمی و نیز عزّت نفس آنها را ب پیشرفت زنان را سرعت بخشیده، دیدگاه
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  موجود يها تي. واقع۳-۱
هـاي آموزشـی برابـر بـا مـردان       ، متأسفانه هنوز زنان از فرصتا شدهعاد يبا وجود شعارها

محرومند. در غالب کشـورهاي جهـان، آمـوزش از سـطوح ابتـدایی تـا دانشـگاه، محتـواي         
هـاي اوقـات فراغـت و نیـز      هـا، حتـی برنامـه    دروس، شیوة تدریس، سبک مدارس، کالس

، براي هر دو گـروه مشـترك اسـت.    یان و کادر آموزشان، معلمیمرب ،هاي فوق برنامه کالس
ن آنهـا،  یفاحش ب يها واحد، با نادیده گرفتن تفاوت یا درسیاست برنامۀ آموزشی و  یهیبد

و بهـره بـردن    یو علم یشتر زنان در مسائل آموزشیبود. مشارکت هر چه ب کارآمد نخواهد
غیرمختلط دسـت   یتردة آموزشح و گسیک نظام صحیها، تنها در سایۀ  ن فرصتیشتر از ایب

بـه خصـوص در بخـش     ،ن، زنان و دختران، حتی در کشورهاي غربیاما اکنویافتنی است. 
  !دباشن ل مردان مییوسیعی از جهان سوم، عمالً طُف

  ده! سود يزن چون کاال .۲
تعلیم و تربیت مختلط به عنوان آخرین راه چاره براي تحصیل زنان  محققان معتقدند: یخبر

تدارك، حفظ و نگهـداري دو   40...شود و تنها به دالیل اقتصادي قابل قبول است! ه میشناخت
سازمان و مؤسسۀ آموزشی با کارمندان و کادر آموزشی و اداري مستقل و در عرض هم، بـه  

 41...دوش یمجویی  صرفه ،ها ختلط، در بسیاري از هزینهم در نظاماقتصادي نیست.  يچ رویه
در حـال افـزایش اسـت، تعلـیم و تربیـت       عیار سـر یسب یآموزش هاي در عصري که، هزینه

در بسیاري از کشـورهاي در حـال توسـعه، از     42...مختلط بسیار اقتصادي و کم هزینه است
  43شود! تنها به دالیل اقتصادي حمایت می ،آموزش مختلط

و الزمۀ معـاش  شرط عقل  ،یو اجتماع يدر مصارف فرد ییجو شک قناعت و صرفه یب
دلیـل  تـرین   مهـم  تا هستندت اما، آیا مراکز آموزشی و تربیتی بنگاه تولیدي و اقتصادي اسح یصح

ایـن   لامـ کتعطیلـی   :آن باشد؟ اگر چنین است، باید گفت يه اقتصادیآن توج يها ر در برنامهییتغ
  !ستاتر  اقتصادي ،کردن کلیه زنان از حق طبیعی و فطري آنها گونه مراکز آموزشی و محروم

  ت در خدمت اقتصاد!؟يم و تربي. تعل۱-۲
الزمـۀ تحقـق    .نه تولید کاال ،تربیت انسان استم و یتعل ،مؤسسات آموزشی و تربیتیهدف 

هــا و  اســتیمــردان و زنــان، در سفــاحش هــاي  ، توجــه بــه تفــاوتیــین هــدف واالیچنــ
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را زیـ  ن هدف است؛یدر تضاد با انظام مختلط، دقیقاً عملکرد که،  هاست. حال آن يزیر  برنامه
بـه  . سپس، مخـتلط بـودن آمـوزش    مختلط بود یجاد نظام آموزشینیاز اقتصادي عامل اابتدا 

تواند توجیهی براي نادیده گرفتن  ل، آیا دالیل اقتصادي میحا 44یک اصل تربیتی تبدیل شد.
و عواقب سوء تعلیم و تربیت مختلط ـ مانند ضـررهاي   گفته شده ها و تمایزهاي  آن تفاوت

ـ ــ باشـد؟    دختـران و پسـران جـوان    يبـرا حتی جسمی  روحی و روانی و  ،نیـ ا وجـود  اب
نقض غرض اسـت.   ،تأسیس و راه اندازي چنین مراکز آموزشی و خطرناك، وءس يامدهایپ

بحـران،   نیا عواملز جمله مواجه شده است. ا» تیم تربیبحران تعل«جهان متمدن با  ،امروزه
  هاست. گذاري ها و ارزش ریزي ت اقتصاد در برنامهیمحور
ـ     گذاران و برنامه چه مهم است، توجه سیاست آن ب ریزان تعلیم و تربیـت بـه همـه جوان

هـا و   عـد اقتصـادي و توجـه بـه هزینـه     ، تنها یکی از ابعاد دست چنـدم، ب يین مواردچناست. در 
 یآموزشـ  يهـا  اساساً در خدمت برنامه ،یو مال يچرا که اقتصاد و مسائل ماد ؛جویی است صرفه

  ماند. دورمهمتر فرع کرد و از اهداف  يد اصل را فداین، نبایاست. بنابرا یو فرهنگ

  ک سؤال مهم!ي. ۲-۲
صورت گرفته است که نشان  ة علمیم، آیا تاکنون تحقیق گستردیریرا بپذ این ادعااگر  یحت

 ،هـاي مـذکور   گیـري  کـه نتیجـه   دهد، حقیقتاً اختالط از نظر اقتصادي به صرفه است؟ یا این
، و نگاه سطحی به مسائلی از قبیـل  يهاي نادرست، مغالطات آمار تنی بر برخی دادهصرفاً مب

آالت آموزشـی و اسـتخدام    تر ابراز هاي جاري آموزش و پرورش، استهالك کم تقلیل هزینه
کمتر کادر آموزشی و اداري و ماننـد آن اسـت؟ آیـا اگـر محققـان مـاهر و مجـرب، بـدون         

جوانـب، بـه    همـه هـا، بـا مالحظـه     عضـی افکـار و اندیشـه   ها و تأثیرپذیري از ب داوري پیش
سـت، پـس   ین نیاگر چنآید؟  اي به دست می تحقیقات گسترده بپردازند، باز هم چنین نتیجه

تـأثیرات عمیـق و جبـران    اسـت!   یـی رعقالین نظرات غیر کارشناسـانۀ غ یبر ا يورز تعصب
شـایع  وع مدارس بسـیار  حصیل، که در این نرك تتو ناپذیر شکست افراد در تحصیل، افت 

ها در فرسـتادن فرزندانشـان بـه ایـن نـوع       همچنین تأثیرات سوء خودداري خانواده 45،است
در این گونـه   عیشا این، مفاسد اخالقیِ بر اقتصاد بسیار قابل توجه است. عالوه بر ،مدارس

  باري بر اقتصاد دارد.    مدارس، خود اثرات زیان
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  زنان! ين سبک آموزش برايتر ناعادالنه ،. آموزش مختلط۳-۲
بـا   ،زنان و دختـران  ين سبک آموزش برایا هستند که  یدعمت مختلط یم و تربیان تعلیحام

  :مطرح استها  ن پرسشیا ،نهین زمیعدالت و انصاف سازگارتر است. در ا
1تـوان ایـن منّـت را بـر زنـان و       ، مـی يو نادرست اقتصـاد  یواقعغیر . آیا با توجیهات

آنهـا، از   طفیلـی قـراردادن   مـردان و بـه   آنـان  مه کـردن یاشت که بـا ضـم  دختران جوان گذ
  ؟ آنان داشتعادالنه با حقوق  يبرخوردو مند ساخته  بهره یآموزش يها فرصت

تحصـیل و   يبرا ی. چرا زنان و دختران جوان، نباید مؤسسات و مراکز آموزشی مستقل2
  باشند؟  داشته یعلم يها پژوهش

ها به طور مساوي درباره  جویی قتصادي است، چرا این صرفهجویی ا صرفههدف . اگر 3
  شود؟  یمردان و زنان مراعات نم

  ن آن را بر دوش بکشند؟  یو بار سنگ شوندد قربانی ی. چرا فقط زنان و دختران با4
؛ چـرا کـه   اند ک مغالطۀ آشکار شدهیدچار  ،ت مختلطیم و تربیطرفداران تعلم یما معتقد

و  یدختــران و نشـاندن آنهــا در کنــار مـردان در مراکــز آموزشــ  توجـه نــاقص بـه زنــان و   
فلسـفۀ   .سـت یبا عـدالت و انصـاف سـازگار ن    يچ رویآن، به ه وءس يامدهایگرفتارکردنشان به پ

شـان   یحقوق آموزش زنان از همۀ یخیت تاری، رفع محروممختلط یمراکز آموزش يانداز راه
ن بـوده  یاغفال کننـده و دروغـ  ، جذابغات یلتبن حق، همراه با یبازگرداندن ا يو البته ادعا
ز بایـد بـه   یـ مردم ساالر، زنان ن ۀآنها معتقدند: در یک جامعن بوده است؟! یا چنیاست. اما آ

در کنـار مـردان و    ،باشند. آموزش زنـان و دختـران    دسترسی داشته یشغل يها فرصت ۀهم
   46کند تر می ف آمادهرَغل و حاشمآنها را براي آن  ،پسران در مراکز و مؤسسات مختلط

    چند نکته الزم است:ان یب ،پرسشن یبه ادر پاسخ 
کننده اسـت.   ار اغفالیبس» ساالر مردم«و » مردساالر«، »ساالر زن«چون  ییها . کاربرد واژه1

ت یـ حاکم اسـت،  مطلـوب آنچـه  به شدت محکوم اسـت.   ،يساالر ز چون زنین يمردساالر
و  شـمند یاند ،ختـه یزنـان فره بر وجـود   یاه صادقخ گویتاراست.  یستگیت و شایعقل، درا

  ترند. ز موفقیکه از هزاران مرد توانا ناست  يدر جوامع بشر یمهذّب
ــرا2 ــ یدسترســ ،زن ي. هــدف اعــال و کمــال ب ــه همــۀ مشــاغل و ح   هــر چنــدرف، ب

خودشـان   حالِ مناسبِ یشغل يها فراهم شدن امکانات، فرصت بلکه ،ستیمشاغل مردانه ن
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ا دون شأن و منزلت آنهاست، ظلـم  یشاغل مردانه، که خارج از توان زنان و ل میاست. تحم
  آشکار است.

 یعلمـ  يها به دست آوردن فرصت يد که برایا دهیجه رسین نتیبه اچگونه  یبه راست. 3
ر اسـت؟ اساسـاً   یناپـذ  شدن آنـان بـا مـردان اجتنـاب      مهیزنان، اختالط و ضم يبرا یشغلو 

گـر، بـه   ید یت اجتمـاع یـ ا هر فعالیو  یدر قالب مسائل علم ،یگروه يها تیضرورت فعال
م یبهتـر خـواه   ین صـورت جهـان  یـ ا تنهـا در ا یچگونه ثابت شده است؟ آ ،صورت مختلط

  شود؟ ان زنان و مردان جدا از هم، بهتر محقق نمیین تجربه در میا ایداشت؟ آ
حرکت ن و موین نهضت نامیدر طول مدت مطرح شدن ا، دلیل بی يالف ادعاهاخر ب. 4

  زنان تاکنون محقق نشده است. حقوقاز  یچ حقینادرست، ه

  يتيو ترب يضدآموزش يامدهايآموزش مختلط و پ .۳
  :است. مانند بوده  یانگذارانش، معلول عواملیمختلط، مطابق نظر بن یعدم استقبال از نظام آموزش

  يو فطر يعيطب نين. مقابله با قوا۱-۳
است که از ابتداي خلقت انسان تـاکنون، هـر برنامـۀ      شده اهآگقت ین حقیبشر به تجربه به ا

، در عمل موفـق  تفطر یعنی، او  یبا ساختار اصل يبا شرط سازگارشده توسط انسان،   ارائه
اسـت   ییها ن نمونۀ آن، برنامهیاست. بهتر  او بوده یاز مشکالت زندگ ياریبس يو گره گشا

که با فطـرت   یاند. در مقابل، اقدامات ان ارائه دادهانس ییت و راهنمایهدا براي یاله يایکه انب
ا اگر هـم چنـد   یو  ه استا با شکست مواجه شدیخدادادي انسان ناهماهنگ و متضاد بود، 

نظـام   47اسـت.   هشـد  یدردسرها و مشکالت فراوانموجب انسان  ي، براهصباحی دوام داشت
تـرین مسـائل مربـوط بـه      ایین نظام، بـا ابتـد  یهاست. ا ن نمونهیاز جملۀ ا ،مختلط یآموزش

د یجد يها وهیکه به استقبال ش یجوامع ،لین دلیدر تضاد بوده است. به هم زینتربیت انسان 
 ،مخـتلط  یشـتافتند، در پـذیرش نظـام آموزشـ     ازاتیامت یدارا بودن برخ ، به جهتیآموزش

  محتاطانه داشته و گاه با آن به مقابله برخاستند.  يبرخورد

  ت مختلط!يم و تربياز تعل يجد. عدم استقبال ۲-۳
 یبا این شیوة آموزشـ  ادر ابتد ،بیشتر کشورهاي جهان سوم و تقریباً تمام کشورهاي اسالمی

ن کشـورها، از ابتـدایی تـا    یـ ا غالب مدارس، در ایبه مخالفت برخاستند. هم اکنون، تمام و 
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هـا نیـز    نشـگاه حتی در سـطح دا گاه  48.شود پیش از دانشگاه، به صورت غیرمختلط اداره می
در کشور انگلستان، تا پـیش از قـرن بیسـتم، تمـام      49.کنند زنان جداي از مردان تحصیل می

تعلـیم و تربیـت مخـتلط، بسـیار      1950تا دهـۀ   .شد مدارس به صورت غیرمختلط اداره می
  50شد. اجرا می ن کشوریا يها محدود و تنها در بعضی آموزشگاه

بـه   ،، کانـادا ییاروپـا  يکشورها سایرور آمریکا، ن در فرانسه، ایاالت مختلف کشیهمچن
و آزاد و مـدارس تحـت نظـارت     یهـاي دولتـ   ن بسـیاري از آموزشـگاه  یالتـ  يکایژه آمریو

ر یـ ن کشـورها، نظ یـ از ا ياریدر بسـ  51.ندشـد  کلیساها و... به صورت غیـرمختلط اداره مـی  
بلکـه بـا آن    ،ال نشـد اسـتقب  ین نظام آموزشیاز اتنها  نه در ابتدا، يشورو یو حت هندوستان

  52شد.  یمقابله م

  رمختلطيمدارس مختلط و آثار مثبت مدارس غ ي. آثار منف۳-۳
ر ی، تحـت تـأث  1960از دهـه   یمقابله رسمی، صریح و گسترده با آموزش غیرمختلط و سـنت 

کا تجربـه شـد. آنهـا    یبه خصوص آمر ،یمالحظات اقتصادي و اجتماعی خاص جوامع غرب
بـر  د. امـا  ستنناد پذیري موفق نوجوانان از لحاظ جنسی می نع جامعهآموزش غیرمختلط را ما

زنـان و دختـران    يبـرا  يا دهیـ افتنهـا   نه ،مختلط ینظام آموزش ه،دم شاجناقات یتحق اساس
  53مناسب است: ن مواردیااز  یاست. اشاره به برخ بوده مضر شتر یبت، بلکه داشن

رمختلط و مقاومـت در  یـ غ یآموزشـ استمرار توجه به نظـام   گرنشان یعلمقات ی. تحق1
مربـوط بـه سـطوح عـالی آمـوزش در      ها،  ن پژوهشیشتر ای. باست بوده  مقابل نظام مختلط 
کشـورهاي در حـال توسـعه    مربـوط بـه    تنها تعداد اندکی از تحقیقـات . آمریکا و اروپاست

  نتایج آن قابل توجه است.است، که 
 ط بـراي زنـان بـیش از مـردان بـوده     ، آثار مثبت آموزش غیرمختلاتتحقیقبر اساس . 2

عمـدتاً از   ،وقتی هم دانشجویان و هم اعضاي هیأت علمی در یک آموزشـکده  یعنی ؛است 
هاي بسیار محدود  فعالیت* : شتخواهد دا یپ رد ارتأثیرات مثبتی ن یچنیک جنس باشند، 
  هم دلی مشترك.؛ * شتر نسبت به همیاحساس شناخت ب؛ * ناهمجنس گرایانه

انجمـن بـین المللـی    « به دسـت آمـده از   با استفاده از اطالعات ات وتحقیقاساس بر . 3
در مـدارس مخـتلط در کشـور انگلسـتان، دختـران در       شد کهن روش 54،»پیشرفت تحصیلی

در مدارس غیرمختلط در  ،در حالی که .اند داشته تحصیلی افت یموضوعات مختلف آموزش
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 مـدارس غیـرمختلط، بـه خصـوص بـراي     ن، یهمچنـ انـد.    موضوعات مختلف ممتـاز بـوده  
  دختر، داراي امتیازات خاصی است.آموزان  دانش
سفیدپوسـت در مـدارس مخـتلط و    آموزان  دانش بین 1985در سال اي که  . در مقایسه4

بـه   ،د، نتایج مثبتی براي موفقیت در مدارس غیرمختلطش انجام مدارس غیرمختلط کاتولیک
  ویژه براي دختران به دست آمد.

همتایـان خـود در   ش از یب ،دختران دبیرستانی مدارس غیرمختلط ،تحقیقاتبر اساس . 5
داشـتند.   یهاي اجتمـاع  تیبه فعالعالقه وافري به ورود  يگیر به طور چشم ،مدارس مختلط

نسبت  ،هاي یهودي نیویورك در میان تمام دختران دبیرستان ،نگرانی دختران مدارس مختلط
شتر بود. میـزان  یب ،رفتند انی که به مدارس ابتدایی غیرمختلط میترین موفقیت از دختر به کم

در موقعیـت انجـام بـازي در آزمایشـگاه زمـانی       ،مشارکت و هدایت رفتار نوجوانان دختـر 
  بازي در یک موقعیت غیرمختلط پیش از آن انجام شده بود. ۀافزایش یافت که تجرب

و  یعلمـ   يها تیفعالو مثبت  ینفم يامدهایفهرست آثار و پکنون الزم است نگاهی به ا
  رمختلط بیفکنیم:یمختلط و غ یآموزش

  مختلط: يآموزشمراکز  يمنف يامدهايالف) آثار و پ
  ؛عدم توجه به نیازهاي آموزشی متفاوت دختران و پسران. 1
  ؛عدم امکان آموزش یکسان و مشابه براي هر دو جنس. 2
  ؛دو جنس يزهاایبا ن یو درس یهاي آموزش عدم مطابقت برنامه. 3
  ؛استانداردهاي علمیسطح ن یتر نییبا پا ها برنامه. ارائۀ 4
  ؛نابرابر يها نۀ رقابتیزم. فراهم بودن 5
هـاي روحـی و    افـت تحصـیلی، نـاراحتی    ل،یاز ادامـۀ تحصـ   دلسردي ،أسی، ینگران. 6
 ؛، به خصوص در پسرانیگروه جنس، در هر دو یروان

ا یـ هـاي ویـژه و نامحسـوس زنانـه      توانمنـدي  شـتر یب ییرشد و شکوفااز  يری. جلوگ7
 .یو جوان ین نوجوانیژه در سنی، به ومردانه

  مختلط:يرغ يمثبت مراکز آموزش يامدهايب) آثار و پ
  ؛ل با کیفیت بهتریادامۀ تحص. 1
  ؛دانشجویان يشتر برایب یلیت تحصیموفق. 2
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    ؛ا مردیاعضاي هیأت علمی زن و  يشتر برایب یهاي علم تیموفق. 3
 ؛تبیین الگوهاي شغلی موفق براي زنان. 4
  55.، روانی و فیزیکییشتر روحیاحساس امنیت ب. 5

  رمختلط يشتر در مدارس غيب يکيزيو ف يت رواني. امن۴-۳
، بـه خصـوص در دوران جـوانی و    یکـدیگر هاي زن و مرد نسبت به  ها و جذابیت دلبستگی

هـاي   بنـدوباري  بـی موجـب  ، هاي مختلط، عالوه بـر افـت تحصـیلی    نوجوانی در آموزشگاه
مؤثرترین عامل جـذب دختـران بـه تحصـیل،      56ست.ها اجتماعی و اخالقی و عدم موفقیت
و  ی، هـم از لحـاظ روحـ   ین مدارسیآنها در چنکه چرا  ؛وجود مدارس صرفاً دخترانه است

دارس مخـتلط جـاي امنـی    مـ کنند.  یم يشتریروانی و هم در بعد فیزیکی، احساس امنیت ب
، سالمت جسمی و روحی آنها را بـه مخـاطره   بودهن ترهاخگروه، به خصوص د هر دو يبرا
ل، دائماً در معرض برخورد با مـردان و پسـران جـوان    یچرا که آنها در طول تحص ؛اندازد می

  57قرار دارند.
حامیان تعلیم و تربیت مختلط دربـاره  دلیل  بی يهابا ادعا فوق، یعلم يها پژوهشج ینتا

، محـدود بـه مـدارس    که ایـن تحقیقـات   ندارد. جالب آن ي، سازگارت از حقوق زنانیحما
گـرفتن   اسـت، نادیـده   یهیبـد است. ز چنین یها ن در سطوح عالی آموزش در دانشگاهنبوده، 

هاي آموزشـی، ظلـم بزرگـی در     ریزي ها و برنامه گیري نتایج این تحقیقات علمی، در تصمیم
  جوان دختر و پسر است.آموزان  دانش حق

  ضد اخالقي يامدهايزش مختلط و پآمو .۴
زن و  58.تـر اسـت   بهتر و مناسـب  ،مختلط یآموزش مراکز یاخالق ادعا شده است که فضاي

چ مشکل و یا گرایش جنسـی نسـبت بـه    ین نوع مراکز، اساساً هیا دختر و پسر، در ایمرد و 
ــین مشــکالت و     ــرمختلط، چن ــی در مؤسســات آموزشــی غی ــد. ول جــنس مخــالف ندارن

  :میکن یم ین ادعا را در چند قسمت بررسیا 59شود. مشاهده می ییها گرایش

  از اجتماع يميکرة نيبر پ ي. اختالط ضربة مهلک۱-۴
  :دهد که نشان می ج تحقیقات علمیینتاآمار و  یبرخ ررسیب

آن، کـه نیمـی از    ،گذارنـد  با هم قرار مالقات می یی% از دختران و پسران آمریکا 61. 1
  . اشدب یمیک کالس ه با فاصلۀ یبقو  ها کالسی همبه  ربوطم
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دورة  یعنـ یسـال،   19تـا   15هزار دختر نوجـوان آمریکـایی در سـنین     350. هر ساله 2
 ،شوند. این آمار یدبیرستان، به سبب ارتباط نامشروع، باردار و صاحب فرزندان غیرقانونی م

زدواج بـا دوسـتان   ماننـد ا  ییاهـا یکه با رؤ ،ن دخترانیسال به سال در حال افزایش است. ا
 یرقـانون یگونـه ارتباطـات غ   نیبه ا ،آل دهیا یک زندگیالت و شروع یپسر خود، اتمام تحص

ت تلـخ  یـ رفته و متوجـه واقع  شان کناریش رویاوهام از پ يها ار زود پردهیاند، بس آورده يرو
  60خود شدند. یزندگ
فرزندان نامشروع  ياراکه د ،ییکایسالۀ آمر 19تا  15محققان، مادران  ی. به اعتقاد برخ3

ن یـ در اثـر ا  آنهـا را یـ ز ؛ابندی یش میگرا ید به فساد و خودفروشیز هستند، در اثر فقر شدین
  61ورود به مشاغل هستند. يل کرده و فاقد تخصص الزم برایترك تحص ،مفاسد
 ي)، بـه معنـا  يزیجـنس سـت    سم (همیدة آنتاگونیمختلط، ظهور پد يها . از آثار آموزش4

ده، پسـران و دختـران   یـ ن پدیـ است. در ا» ن دو جنسیها ب از وجود تفاوت ینفم یبرداشت«
گر را مسـخره  یر و همـد یگر را تحقیکدی يها تیها و فعال ق، ظواهر، مهارتیها، عال شیگرا

   62.هستند  وسته در حال دعوا و منازعهیزنند و پ یگر سرباز میکدیبا  يکنند و از همکار یم
دوار و فعال اسـت، پـس   یسالم، مسئول، ام يها رورش انسانپ ، تیم و تربیاگر هدف تعل

نادرسـت  نظـام  بـر  بند بـوده و  یپا یقات علمین تحقیج ایبه نتاسته است که یبا یبر هر عاقل
  .تعصب نورزد مختلط یآموزش

  اد خانوادهيبن يبرا يدية اختالط، تهدي. نظر۲-۴
در سـنین  ژه یـ بـه و ، یآموزشدر تمام سطوح  ارتباط بین دختران و پسران ياختالط و آزاد

موجـب سسـت    آینده،ۀ پس از آن، بسیار خطرساز و در یهاي اول بسیار حساس بلوغ و سال
 يامـدها ین پیـ ادربـارة   یپژوهش يها افتهی یشد. برخ هاي استوار خانواده خواهد شدن پایه

  عبارتند از:اد خانواده یبر بن یمنف
بـه خطـر    موجـب ار جنس مخالف، آموزان، به خصوص دختران، در کن . حضور دانش1

ل یتشـک  يبـرا  و آنها شده یکیزیو ف ی، روانیت روحیروحی و امن ،افتادن سالمت جسمی
  63آنها خطرساز خواهد بود. یزندگ
هـا، آنهـا را بـه     در دانشـگاه  یهاي اجباري بین دختران و پسران در مـدارس و حتـ   . اختالط2

  64کشاند. می به مسائل الزم و ضروري آنل خانواده، بدون توجه یهاي زودرس و تشک ازدواج
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کدیگر، به خصـوص در دوران  یهاي دو جنس زن و مرد براي  ها و جذابیت . دلبستگی3
هاي اجتماعی، اخالقی،  بندوباري جوانی و نوجوانی و در مراکز آموزشی مختلط، موجب بی

نـده، بـه   یآ یدر زندگ یرات منفیتأثو مهمتر از همه،  یهاي علم تحصیلی، عدم موفقیت افت
  65بود. دختران خواهد يژه برایو

  اد شده توجه به چند نکته الزم است:ی یهاي پژوهش افتهیبا توجه به 
ند. هسـت  يا انوادهخـ مخـتلط، عضـو    کـز امر انیو دانشـجو آموزان  دانش ک ازیهر  ،اول

 سـایر ت آنهـا، بـر   یدر وضـع  ،در ابعـاد گونـاگون   یاست، هر نوع تحول و دگرگـون  یعیطب
که به جهـت   ین و جوامعیژه در مشرق زمیبه و ،ن حالتیز مؤثر است. ایخانواده ن ياعضا
ت خـانواده در آن  یـ ، هنوز نهاد بـا اهم ینید یاخالق يها و ارزش یان الهیشتر ادیت بیحاکم

  ار قابل توجه است.ی، بسرداد یعیگاه رفیجا
بـود   خواهند یرانک، پدران و مادیندة نزدیپسران و دختران نوجوان و جوان، در آ ،دوم

و  یتیا شکسـت شخصـ  یـ  ،است هر گونـه افـت   یهی. بدهستند  خانوادهک یاداره کنندة که 
  گذاشت. خواهد یر منفیخانواده، تأث و آنندة آنها یآبر آنها،  یو روان یروح یمنأنا

هـاي   ها و در نتیجـه، فسـادها و بـی بنـدوباري     ها و جدایی منشأ بسیاري از طالق ،ومس
 يها و هو یخته با ناپختگیاست که غالباً آم ییها و مردان بیوه و مجرّد، ازدواجاخالقی زنان 

است کـه متأسـفانه    ییها ها و ارتباط خود معلول اختالط ،ها ن نوع ازدواجیهاست. ا و هوس
  .ع استیشا عصر حاضر یاجتماع يدر تمام نهادها

با تکلّـف و   ،سخت يهاي آزاد، ازدواج را به صورت کار معاشرتها و  اختالط ،چهارم
اي که روابـط جنسـی را    است. تفاوت جامعه  ر معقول درآوردهیغ يها تیزحمت و محدود
ن اسـت کـه در نظـام    یـ وابـط آزاد، در ا ر يۀ داراعـ مبـا جا  ،کنـد  منـد مـی   محدود و ضابطه

مـان  یآزاد، پ بخشـد. امـا در نظـام روابـط     ان مییت و انتظار پایبه محرومازدواج مند،  ضابطه
که به هم وفادار  کند دهد و آنها را وادار می به دوران آزادي دختر و پسر خاتمه می ییوناشز

ی که ممکن اسـت از ازدواج  ی، پسران و دختران تا جاین جوامعیاست در چن یعیباشند. طب
روي جوانی و شور و نشـاط آنهـا رو   یزنند و فقط هنگامی که ن ل خانواده سرباز مییتشک و
 هراس از ورشکستگی و ،زدگی دل ،د، براي فرار از احساس خستگیضعف و سستی نها به

 66کنند. ی اقدام به ازدواج مییتنها
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ـ   مخـتلط  ،در جامعۀ داراي روابط آزاد ت فرهنـگ  یـ هـا و حاکم  گـري  ا جلـوه و همـراه ب
ـ انـد. ا  سـه یکننـد، همـواره در حـال مقا    یم، زن و مرد به هر سو و هر کس نگاه یبرهنگ ن ی

هـا   دهد. زنی که سـال  یها دامن زده، خانواده را در معرض نابودي قرار م به هوس ،ها سهیمقا
اش، شـکفتگی   کرده و با مشکالت او ساخته، اندك اندك بهار چهـره  یدر کنار شوهر زندگ

که سخت محتـاج عشـق،    ،ن حالىیچندر گذارد.  خود را از دست داده و روي در خزان می
 یرسد و با پوششـ  تر از راه مى جوان ییان بانوش است، ناگهیوفادارى همسر خو مهربانى و

ـ ا .شـود  فراهم مى يو ياى برا سهینامناسب، فرصت مقا رانـى  یاسـت بـراى و   يا ن مقدمـه ی
  67اساس خانواده.

  و نقد آن يافراط يها دگاهي. د۳-۴
است. آنهـا،  » االنسانُ حریص علی ما منع«ادآور اصل ی ،مختلط یان نظام آموزشیسخن حام

کنند، معتقدنـد بـراي رفـع     یمطرح م یقوانین مذهبدربارة  ت را به خصوصیسن حسایکه ا
 ؛گونه منع و محدودیتی داشته باشـد  د هیچیهاي جنسی در جامعه، نبا مشکالت و حساسیت

و حرص و ولـع نسـبت بـه     هدوها افز ها و التهاب ین مرد و زن بر اشتیاقبزیرا ایجاد حریم 
  !دهد ش مییاعمال و رفتار جنسی را افزا

شناسـان و سـایر    شناسـان، جامعـه   فالسـفه، روان ن مطالب نادرست، نظرات یخاستگاه ا
 یعنـ یشناس مطـرح،   لسوف و روانیفنظرات دو به عنوان نمونه، باشد.  یمدانشمندان غرب 

  کرد.  مینقد خواهو  یبررس را دیگموند فرویزو  برتراند راسل

  ديراسل و فرو يدگاه افراطيد
در قرن اخیـر   یدگاه افراطیها در میان طرفداران این د ن چهرهیتر معروف از ،دیفروو  راسل

یـک حـس    :ت عبارت است ازیاثر معمولی تحریم و محدود«معتقد است:  راسلباشند.  می
کنجکاوي عمومی. این تأثیر هم در ادبیات مستهجن و هـم در مـوارد دیگـر مصـداق پیـدا      

اجتمـاعی   يهـا  طور عـام، معلـول قیـود و نظـارت     ها به ناکامی: «فرویدبه اعتقاد  68»کند. می
تـا   ..گـردد.  هاي روحی مـی  چرا که سرکوبی غرایز موجب اختالالت روانی و بیماري ؛است

ز برداشـته  یغرا يارضا ی، اخالقینی، دیحد ممکن، غرایز آزاد گذاشته شود و موانع اجتماع
  69»ابد.ها و عوارض ناشی از آن از بین برود یا کاهش ی شود تا ناکامی

ت مخـتلط در  یـ م و تربیر نظـام تعلـ  ینظ ییها هینظر توان ادعا کرد که طرح یم یبه روشن
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که  ییها شهیافکار و اند. ستا دیفروو  راسلامثال  يها شهیکردن اند یقت عملیا، در حقیدن
ان یـ م ادیها و تعال با آموزه کارشآت یموارد در ضد ياریدر بس و یانیوح هاي گانه از آموزهیب

  .شدبا یمژه اسالم ی، به ویانآسم

  يمطهراهللا  تيآد يشهعالمانة  نقد. ۲
هـاي جنسـی، عـوارض نـاگواري دارد و مبـارزه بـا        ها، به خصوص ناکـامی  شک ناکامی  یب

ـ اما حلّال ا .اقتضاي غرایز در حدودي که مورد نیاز طبیعت است، غلط است ن مشـکالت،  ی
، بـه  یود اجتمـاع یـ هـا و ق  تیذف محـدود اردن و حذبرداشتن قیود اجتماعی نیست. آزاد گ

بـر عـوارض    ،جهید و در نتیو تشد يریپذ کی، بر تحریو شهوان یخصوص در مسائل جنس
افزاید. در مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر، برداشتن قیود، عشق واقعی  آن می ناگوار
شتر عرضه یارد، هر چه بکند. اتفاقاً در این مو بندوبار می میراند و طبیعت را هرزه و بی را می

، عطـش  زناشـویی و اخـالق  در کتـاب   راسـل یابـد.   گردد، هوس و میل به تنوع افزایش می
 ،یابـد  . آنچه با ارضا تسـکین مـی  داند یمغیر از حرارت جسمی را روحی در مسائل جنسی 

ور شـدن شـهوات     موجب شعله ،حرارت جسمی است، نه عطش روحی. آزادي در مسائل جنسی
  .تناپذیر اس ناشدنی و سیري این همان هوس ارضا .گردد حرص و آز میبه صورت 

غرایز، از جمله غریـزه   کنترلتنها راه  اند هآن است که پنداشت راسلو  فروید اشتباه امثال
گـري و معاشـرت    جلوهمطلق در  ي، در قالب آزادحد و حصر آنها ارضا و اشباع بی ،جنسی

را چـ  ؛سـازد  آزادي مطلقی، آنان را دیوانه میو  ییرهانین چ که در حالی زن و مرد است.و تماس 
، در شـته هـا و انتظـارات فـردي هـر فـرد وجـود ندا       امکان برآورده شدن کامل و تمام خواستهکه 

در آنهـا  هـاي روانـی    عقـده  باعـث نتیجه، ایـن غرایـز بـا وضـعی بسـیار بـدتر سـرکوب و        
  70».دگرد می

 کنترل غرایز و آرامـش روانـی افـراد    يبرا ريمطه دیاستاد شهو مهمِ  یاتیشنهاد حیدو پ
، غرایز موجود در انسان در حد حاجت طبیعی، به طور معقول و مطلـوب  اوالًاین است که 

، از تهیـیج و تحریـک غرایـز، بـه خصـوص غریـزة قدرتمنـد جنسـی،         ثانیـاً  و ارضا شود.
  71جلوگیري شود.
لسـوف  ین فیـ شنهاد ایقابل پت مختلط، درست نقطۀ میم و تربینظام تعل ،رسد به نظر می

ها، خـود یکـی    ن نظام، به ویژه در سطوح متوسطه و حتی دانشکدهیر است. به عالوه، ایشه
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 يعوامل تهییج و تحریک غریزه جنسی مردان و زنان جوان بـوده، مـانع ارضـا   ترین  مهم از
 ورشـدن آتـش   طغیان و شعله موجبجه، یدر نتگردد.  یماین غرایز  یعیح و در حد طبیصح

بین دختـران و پسـران، آن     ها و ارتباط گردد. اصوالً این گونه اختالط یشهوت در جوانان م
هاي اولیه دانشـگاه،   هم در سنین بسیار حساس بلوغ در مدارس راهنمایی و متوسطه و سال

شـدن    ، شکسـته یو مـذهب  یهاي اسـتوار اخالقـ   شدن پایه  بسیار خطرساز و موجب سست
  شد. ست خواهدیاعمال ناشا یتن قبح برخن رفیم عفاف و از بیحر

  به زن در مکتب اسالم ي. توجه عال۳
نش یو شـاهکار آفـر   یکـرة اجتمـاع انسـان   یاز پ یمیبخش اسالم، زن ن اتیمکتب حاز نگاه 

ـ  یـ ضـعف و نقـص در ا  دربارة  جیرا يها دگاهیبرخالف دست. ا ر، زن در یـ نظ ین مخلـوق ب
بـر مـرد   انسـان اسـت،    يمعنو يها هیه از سرما، کیو احساس یر امور عاطفیامور، نظ یبرخ

ز یـ رآمیتحق يهـا  دگاهیهمراه با عزت و احترام، تمام د یاسالم، با نگاه .دارد يتفوق و برتر
  . نداد یمشده را مردود   فیان تحریاد یبرخ ینسبت به زن در مکاتب و حت

 ی، بـا نگـاه  دگاه اسـالم بـه زن  یـ د ،يد مطهـر یعالمۀ شـه  اتانیاز ب يریگ اکنون با بهره
  72گردد: ینادرست ارائه م يها دگاهیگونه به د نقد

نش آنهـا را از  یخداوند آفـر  .ستیتر از مرد ن پست یعتیخلقت و طب يهرگز دارا زن .1
  73است.  ک جنس قرار دادهی

دگاه غلـط،  ین دیا با ردست. قرآن یز و عامل گناه نی، وسوسه انگیطانیش يزن عنصر .2
 يمسـاو  يا بـه مـرد و زن بـه انـدازه     ،ن رایبهشت و هبوط به زمـ  عامل طرد شدن انسان از

  74.است  نسبت داده
 یتوان و اسـتعداد روحـان   ،ز مانند مردیست. او نیمحروم ن يدن به مقامات معنویزن از رس. 3
چـون: حضـرت   الگـویی هم ممتـاز و   يهـا  تیرا دارد. شخصـ  يدن به مقامات بلنـد معنـو  یو رس

ل از یـ ز تجلیـ ان زنـان مسـلمان و ن  یـ گر زنان صاحب نـام در م ید و ، فاطمۀ زهرايجۀ کبریخد
  زنان است. ين مقامات معنویاز ا يا در قرآن، نمونه میچون حضرت مر يا مرتبه زنان بلند

 يمرد با زن را امر یارتباط جنساسالم ف شده، یان تحریمکاتب و اد ی. برخالف برخ4
 يازدواج را امـر  75ت،یـ رد، عزوبـت و رهبان بلکه با محکوم کردن تجـ  ،داند ید نمیو پل یمنف
  77داند. یممدوح و ارزشمند م يمحبت به زن را امر 76،ار مقدس دانستهیبس
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وجـود زن  ست. مستقل ا يوجود يو ظالمانه، زن دارا یارتجاع يها دگاهیبرخالف د .5
 مرد و زن با هم بوده يبرا ینش تمام عالم هستیبلکه آفر ،ستیوجود مرد ن یلیمقدمه و طف

  78گرند.یکدیمکمل و   ده شدهیآفر يگرید يک برایهر ،است. البته زن و مرد 
باشـد، بلکـه    يدیو پل که سراسر وجودش شرّ نیست يریناپذ اجتناب يبالتنها  نه . زن6

  79ۀ سکونت و آرامش مرد است.یما اونش یآفر
د یـ ول، بلکـه در ت سـت ینطفۀ مرد ن یعنیدهندة بذر  ظرف نگهدارنده و رشد اًصرف. زن 7

  80است.را دار برابر با مرد یر نسل بشر سهمیفرزند و تکث
ش یان زن و مرد در افـزا یم و حائل میحروجود ر یتأثدربارة  د بزرگوار،ین آن شهیهمچن

ان آب و یـ د: اگـر م یـ فرما یمـ  ،يمولو ياز مثنو یلی، با استفاده از تمثت زنیقدرت و محبوب
ساخت. اما اگـر حائـل و    را خاموش خواهد  آن ،نباشد، آب بر آتش غلبه کرده یآتش حائل

گذارد  یر میتأث  رد، آتش در آبیآتش قرار گ يبر رو یگین باشد، مثالً آب در دیدر ب یمانع
تمـام آب را   یآورد و پـس از مـدت   یم  ان دریرا گرم کرده، به جوش و به غل  و آرام آرام آن

  81کند. یبخار م
انـات  یمانـۀ خداونـد در قـرآن، ب   ین حکایـ خـالق متعـال، ب   يخلقت زن به دسـت توانـا  

رة یسـ ، مسـلمان  يفقهـا  يرة آن بزرگـواران، فتـاوا  ی، سـ تیب گر رسول خدا و اهل روشن
ط در یمعتدل و به دور از افـراط و تفـر   يا وهیهمه نشانگر شات پربار مسلمانان، یادبمؤمنان، 

ت یـ رعان یدر عـ  ،، کنترل و نظارت بر رفتار زنان در جامعه اسـت. اسـالم  يبرخورد با آزاد
 يبـروز اسـتعدادها   يبـرا  یگونـه مـانع   چی، هـ یروابط جنس یپاکحفظ  يت مراقبت براینها

 ۀیـ ن برنامـه، روح یـ ا حیصح يبا اجرا تاکرده  ياست، بلکه کار اوردهیزن به وجود ن یانسان
ت یفعال يط اجتماع برایتر گردد و مح يتر و جد یمیها صم وابط خانوادهر ه،سالم ماندافراد 

ت زن در یمحبوسـ  ياتهـام نـاروا  نه  ،دیگو یآنچه اسالم م 82شود.  تر ح مرد و زن آمادهیحص
اسـالم بـا اخـتالط     .اخـتالط زن و مـرد  در روابط و  یمطلق و افراط يآزادو نه  است خانه

د: نه حبس و یگو یم. اسالم میهم با حفظ حر  آن ،نه با شرکت زن در مجامع ،مخالف است
  .میبلکه حر ،نه اختالط

است که زنان از شرکت در مجالس و   ن بودهیهم ن از زمان رسول خدااناسنت مسلم
اسـت. در مسـاجد و     شـده  مـی ت یـ رعا» میحـر «همواره اصل  یول ،اند شده یمجامع منع نم
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است. شرکت مخـتلط زن و مـرد در     ها و معابر، زن با مرد مختلط نبوده کوچه یجوامع، حت
عت مقـدس  یشـر  مـورد پـذیرش   ،العـاده اسـت   دحام فوق، که محل ازیمجامع عموم یبرخ

  83ست.یاسالم ن
اسـت.    بـوده  از همان ابتدا در دستور کار رسول خـدا  ،مبارزه با اختالط زنان و مردان

 ،مجـالس و مسـاجد   ،یاند تا آمد و شد زنان و مردان در معـابر عمـوم   ه فرمودهیشان توصیا
فرمودند تا مسجد  میه یتوص یحت 84باشند.  مجزا داشته يبرمعده و هرکدام بوبدون اختالط 

از هـم   يباشد تا رفت و آمد زنان و مـردان جـدا   یو خروج يدو درب ورود ينه دارایمد
فرار از اختالط زنان بـا مـردان، هنگـام عبـور، زنـان از       يشنهاد دادند تا برایشان پیا 85باشد.
  86ن و مردان از وسط معابر عبور کنند.یطرف
زن و دربـارة   اسـالم  یو متعـال  یدگاه مترقید ،دیاست که استاد شه ن نکته قابل توجهیا

دگاه یـ ن دیـ ار مناسب است که ایاند. بس ش مطرح کردهیب به چهل سال پیرا قر يحقوق و
 بـدین م. یسـه کنـ  ینسبت بـه زن مقا  ،یشمندان غربیز اندیرآمیرا با آراء و نظرات تحق یمتعال

ت حقوق او ارائه یزن و رعادربارة  87،ون پکنیوانسکه در کن ییها منظور، به نظرات و برنامه
  م داشت. ینقادانه خواه یاند، نگاه داده

  ! يقانون يجنس يشوم آزاد يامدهاي. پ۴-۴
  شـدن   ده گـرفتن حـد و مرزهـا و شکسـته    یـ ناد ،حصـر  و حد یهاي ب يسوء آزاد يامدهایپ

کـم،  یست و ین قرن بیستم و دهۀ آغازیخر قرن بدر اواژه ین زن و مرد، به ویم عفاف بیحر
ـ یـ ده شـدن پـردة عفـاف و ح   یـ در .اسـت  آور شـگفت  رایبس   ین رفـتن قـبح و زشـت   یا، از ب

ن، ی، سـقط جنـ  یرستانیها دختر دب ونیلین زنان و مردان، باردار شدن میارتباطات نامشروع ب
مذکور اسـت،   يامدهای، از جمله پییکایو آمر ییاروپا ياطفال نامشروع، در غالب کشورها

کـه  اسـت   ییهـا  تیـ ز از واقعینـاچ  يا هـا تنهـا نمونـه    نیا 88ی است.ونفز و بهسال ر هر که
 ؛ا خواهـد شـد  یـ به مراتب بدتر از آن شـده و   یتیمنجر به وضع 89ون پکن،یعهدنامۀ کنوانس

ون خواستار، اختالط و ارتباط آزاد دختران و پسران ین کنوانسیا 10چرا که بند (ج) از ماده 
هاي جنسی و طبیعی میان  ، با نادیده انگاري تفاوت96ن در ماده یشود. همچن در مدارس می

زنان و مردان، بر آزادي زنان در برقراري هر گونه روابط جنسی و عـاطفی تأکیـد گردیـده،    
  آمده است: 
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گیري آزادانه و مسئوالنه راجع به اموري  حقوق زنان در برگیرندة حق آنان در مورد تصمیم
باشد. مناسبات برابـر   ثل فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت مینظیرسالمت جنسی و تولید م

میان زنان و مردان در روابط جنسی و تولید مثل، مستلزم احترام کامل به حیثیت شـخص،  
  ]![رضایت متقابل و مسئولیت نسبت به رفتار جنسی و پیامدهاي آن است

ل قـرار گرفـت و در   ش، از سـوي کشـورهاي صـنعتی غـرب مـورد اسـتقبا      یها پ این توصیه، سال
ۀ یـ رو همان ،یغرب يد. اکنون کشورهاشها، اماکن عمومی، ورزشی و...، مرسوم  مدارس، دانشگاه

  رساندند. ید جامعۀ جهانییبه تأسازمان خود ساختۀ ملل متحد،  يرا با همکار نادرست
در «کـه   کنـد  ، بـر ایـن حقیقـت تأکیـد مـی     هورنـاي نظریات روانکاوي، از جمله نظریه 

اتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاري از احتیاجات روانی شکل تمایالت جنسـی  اجتماع
آمـار و مطالعـات متعـدد اجتمـاعی در      90»آید. می و به صورت عطش جنسی در کند پیدا می

روابط آزاد و برابـر  که  ،دهد فوق نشان می ،ضمن تأیید فرضیه ،کشورهاي اروپایی و صنعتی
ل آنان نسـبت بـه هـم،    تمایابراز در اغلب اوقات به  ،یسکال دختران و پسران نوجوان و هم

 یمانی، باردار شدن دختران، و البته اظهار ندامت و پشـ روابط نامشروع جنسیقرار مالقات، 
   91.تانجامیده اس ، و... در آنهایو روان یروح يها يماریو بعضاً ب

محـرك میـان   عوامـل  و جنسـی   ةهاي شدید غریز متأسفانه، عالوه بر تمایالت و کشش
همچـون   ،ین المللیب یرسم يها تیز توسط فعالیار مناسبی نیهاي بس ، فرصتنزنان و مردا

افزایش چشمگیر روابـط   موجب شده که ت سازمان ملل متحد فراهم یریبا مد ییها کنفرانس
پیامدهاي ناگواري است که اینگونه روابـط   ،تر است. اما مسئله مهم  جنسی نامشروع گردیده

بـه ارمغـان آورده    یجامعۀ جهان سایر يبرا ،براي کشورهاي صنعتی غرب و سپس نامشروع
  گردد: یاز آنها اشاره م یاست. به اختصار به برخ

  هاي نامشروع پيش از ازدواج . خانواده۱
 یبدون ازدواج رسـم  ،ها ست تا سی و پنج درصد از زوجیب ،اري از کشورهاي غربییدر بس

ل جـا  یکایز جوانان امرمی این .کنند با هم زندگی می ز یی، روابط نامشروع را براي افراد متأهـ
 1991ی در سـال  یکـا یدوازده درصد از زنان سی و پنج تا سی و نـه سـالۀ آمر   .شمارند می

کـه در   ،زان آن شش و دو دهم درصد بـوده یم 1980در سال  ،اند. در حالی که ازدواج نکرده
 ،کینسـی و  هانـت ن، نتیجۀ مقایسۀ تحقیقات ینهمچ 92است. باً دو برابر شدهیده سال تقر طی
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هـاي اخیـر آمیـزش جنسـی قبـل از ازدواج       بیانگر آن است که در دهه ،ایالت آمریکا 24در 
  93است.  افزایش یافته

  سقط جنين هاي ناخواسته و ي. باردار۲
ن گـرفت قرار هـاي گسـترده و در دسـترس    ن در غرب، علی رغم آموزشیسقط جن يآمارها

چهـل و   ،ییکـا یک پزشـک آمر یاي است: به گفتۀ  ت تکان دهندهیداري، حکابار ل ضدیوسا
د مربـوط  یـ اکثر موالو د نامشروع یمربوط به موال هاي تحت نظر وي، مانیهفت درصد از زا

سـتم،  یدهـۀ آخـر قـرن ب   منتشـرة   بنابر آمارهاي 94است.  بوده !ست سالیتر از ب نییبه زنان پا
بـه  ا یـ داوطلبانـه و   یبرخ .شوند ی باردار مییکاین امرنوجوا دخترون یلیک میه حدود نساال

ا یـ فرزنـد نامشـروع خـود را بـه دن     گـر ید یبرخ .کنند ن مییاقدام به سقط جن ،ماريیعلت ب
مرکز ملـی تحقیقـات علمـی     مدیرت و فمینیس مشهورپرداز  نظریه ،آندره میشل 95آورند. می

ازدواج ، قبـل از  سـال  20از تـر   نییپـا  % زنـان 40بـیش از  «نویسد:  نه میین زمیدر ا ،فرانسه
ازدواج باردارند و در سوئد و آلمان قبل از سال  18% دختران کمتر از 90 ،نروژباردارند. در 

  96».!ین استچنغربی نیز 

  . اوالد نامشروع۳
 ،در آمریکا صـورت گرفتـه   1991که در سال  ،هاي قانونی جنین بنابر آمارهاي موجود، سقط

ها در انجام سقط جنـین،   به علت برخی محدودیت ،که ست. در حالیا  مورد بوده 1388937
شوند. کارشناسان، رواج شـدید روابـط جنسـی خـارج از      گاه گزارش نمی ها هیچ اکثر سقط 

نشـده در میـان     خصوص روابط جنسی کنترلبه در میان زنان و مردان آمریکایی و  ،ازدواج
ن طـی  یهمچنـ  97انـد.  جنـین دانسـته   و سـقط  ناخواسته ينوجوانان را از عوامل عمدة باردار

کـه نتیجـۀ روابـط خـارج از چـارچوب       ،میزان نوزادان نامشـروع  ،1988تا  1970هاي  سال
نـرخ   ،اسـت. بـه عنـوان مثـال      اند، در کشورهاي غربی به شدت افـزایش یافتـه   ازدواج بوده

ه ش یافتـ افـزای  1988% در سـال  51بـه   ،1970% در سـال  17نوزادان نامشروع در سـوئد از  
در  ،اند. این موارد د نامشروع بودهی% از نوزادان اروپایی موال15تقریباً  ،1980. طی دهه است

چون ایتالیـا، اسـپانیا و ایرلنـد     یکیکاتول يش از کشورهای، بییاروپاکاتولیک ریغکشورهاي 
و هـا   هـا، نـاامنی   خود عامـل بسـیاري از بحـران   که  ،نامشروعنرخ رشد فرزندان  است.  بوده
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افته یش یافزا چنان کا،یژه آمری، به ودر کشورهاي صنعتی هستند،  انحرافات در جوامع غربی
  98.است  اي بهنجار تبدیل شده به پدیده اکنونکه 

  هاي تك والديني خانواده رواج .۴
خـانوادة  «بـا عنـوان    ،ۀ پیـام یونسـکو از اضـمحالل و نـابودي بنیـان خـانواده      ینشرگزارش 

   است:ي صنعتی، این گونه در کشورها» اي هسته
بـازد و بـه نفـع     رفته رفته شکل می ،اي در جوامع غربی خانوادة هسته آندره میشلبه گفته 
. شـمار  کنـد  هاي آزاد، شاد و خارج از چارچوب ازدواج، صـحنه را خـالی مـی    خانواده
نـد.  ا اي از مردان و زنان در پی زندگی مشترکی، بیرون از مـدار ازدواج قـراردادي   فزاینده

دیگر حاضر نیستند ازدواج ناشاد را تحمل کنند. در سراسر اروپا،  یی...مردان و زنان اروپا
. کنـد  کاهش در میزان ازدواج را ترسیم می ،هاي غیررسمی[نامشروع] افزایش شمار وصلت

تر از کشورهاي اسکاندیناوي است، حدود یک  تنها در فرانسه، که در این زمینه بسیار عقب
کنند. یکـی از پیامـدهاي ایـن      هاي آزاد با هم زندگی می در دایره این وصلت میلیون زوج

 ،هایی که در آنها فرزندان است، خانواده  هاي تک والدینی بوده تغییر، افزایش تعداد خانواده
% در دانمـارك)  93% در فرانسـه،  90تنها با یکی از والدین خود در اکثر موارد بـا مـادر(  

دانسـته و  » واحد خانواده«تک والدینی را یک  يها خانواده ،ان اروپاکنند. پارلم زندگی می
هاي غیررسـمی،   داند. با افزایش وصلت یرا نسبت به آن ممنوع م» تمیز و تبعیضی«هر نوع 

  99است. شوند، افزوده شده بر تعداد کودکانی که مشخصاً بیرون از مدار زناشویی زاده می
بـه ویـژه آمریکـا خواسـته یـا       ،اي صـنعتی غـرب  در کشوره سکوالرب، فرهنگ ین ترتیبد

اسـت. آمـار     را به ازدواج و تشکیل خـانواده وارد سـاخته   ناپذیري جبرانناخواسته ضربات 
 سـیر نزولـی شـدیدي یافتـه     ،هاي اخیر در اینگونه جوامع در دهه ،ازدواج و تشکیل خانواده

نـرخ ازدواج  «اسـت:    ی آمدههاي جمعیت در بخش شاخصه ،است. در گزارش اداره کل غرب اروپا 
و بـه  آمیزي به نصف و حتـی کمتـر سـقوط کــرده      در اروپاي مرکزي و شرقی بطور فاجعه

  100.در سراسر اروپا ازدواج قانونی در خطر انحطاط قرار دارد شدت رو به کاهش است.

  . روسپيگري۵
حب بویژه در بین دختـران جـوانی کـه بطـور ناخواسـته صـا      در غرب،  »يگریروسپ«پدیدة 

شناسـان اجتمـاعی،    شناسان و آسیب زیرا از نظر جامعه ؛اند، شایع است فرزند نامشروع شده
هاي اشتغال و تحصیل را از مادران خـود گرفتـه و آنـان ناچارنـد      فرزندانِ ناخواسته فرصت

قـی کـه در   یآورند. در تحق  به هر کاري روي ،هاي زندگی و رهایی از فقر براي تأمین هزینه
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ژگـی  یاست، مشخص شده که و  مورد خودکشی انجام گرفته ) در1982کا (یآمر واورلئانین
ن است که پس از برقراري ارتباط یاند، ا به خودکشی زده ادي از زنانی که دستیمهم عدة ز

انـد از   نان تـا توانسـته  یاند همسر را براي خود حفظ کنند. ا نتوانسته دار شدن، با مردان و بچه
هـا و   ز حاضـر باشـد در غـم   ید کسی نید که شاین امیاند، به ا ه دادهن بهریریسا بدن خود به

  101ل شوند.ین مقصد نایاند به ا ک باشد. ولی نتوانستهیآنها شر هاي شادي
) خطـر مـادر شـدن ناخواسـته و زود هنگـام دختـران جـوان را        1995اعالمیه جهانی پکـن ( 

هـاي   صـیل، از دسـت دادن فرصـت   گوشزد کرده و جامعه بین المللی را از پیامدهاي آن (ترك تح
  102است! فقر اقتصادي و روي آوردن به روسپیگري)، برحذر داشته ،شغلی و در نتیجه

  هاي مقاربتي . بيماري۶
ها و مراکز رسمی بین المللی، روابط نامشروع و ناسالم جنسی را عامـل اصـلی    سازمان ۀهم

جـاي اتخـاذ تـدابیر اساسـی،     اند. ولی به  هاي مقاربتی معرفی کرده و محوري شیوع بیماري
ان و توزیع لوازم جلوگیري از بارداري بین ناجوهاي جنسی براي  صرفاً به برگزاري آموزش 

بـه اعتقـاد بسـیاري از کارشناسـان مسـایل فرهنگـی و        103انـد!  بسنده کـرده  نوجواندختران 
اج ناشـی از رو  ،هـاي مقـاربتی در آمریکـا، تـا حـد زیـادي       اجتماعی، شیوع گستردة بیماري

هـاي سـنتی و سـاختار     سـنن و ارزش  ،بندوباري و عدم توجـه بـه احکـام الهـی     فرهنگ بی
تعـداد   ،است که طـی چنـد سـال اخیـر در غـرب       شده موجبباشد. همین امر  خانواده می

بـه مقابلـه بـا تـأثیرات زیانبـار فرهنـگ        ،کثیري از مردم با بازگشت به دین و فرهنگ سنتی
  روابط آزاد جنسی برخیزند.

منتشـر شـده    يا تکـان دهنـده   يکا، آمارهـا یدز در کشور آمریان به ایزان مبتالیبارة م در
هـاي   هـاي کنتـرل بیمـاري    پیرامـون راه  ،108از مـاده  » ج«اعالمیۀ پکن نیز در بنـد   104است. 

پنـاه   هاي آنـان  و... با کمک گرفتن از رهبران دینی و توصیه HIV/AIDSر یمقاربتی زنان، نظ
  105دارد! ییها هیبرده و توص

شـده،    ارائه يو گزارشات و آمارها یقات علمینظران و به شهادت تحق دة صاحبیبه عق
و اجتماعی اجراي مفاد کنوانسـیون در کشـورهاي صـنعتی غربـی،      ين پیامدهاي فردیکمتر
  هاي ارائه شده است. اد شده و گزارشیامور 
اختالط و «د ادعا کنند که توانن یت مختلط نمیم و تربیکه طرفداران تعل دشو یم يادآوری
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اد شـده  یشوم و مخرب  يامدهایاز پ» یو علم یدر روابط زن و مرد در مراکز آموزش يآزاد
وجود داشته باشد، اما آنچه گفتـه   یاناً تأمالتیاح ،در شدت و ضعف آن یااست. گو یمستثن

ان و ینشـجو دا ،مـدارس آموزان  دانش انیدر مبعضاً بود که متأسفانه  یهاي تلخ تیشد، واقع
 اشارهها به آن  گزارش یرواج دارد، که برخ ش از سایر اقشاریب، و... تاداناسمعلمان و  یحت
  است.  هتشدا

  يريگ جهيخالصه و نت
  شده، هر محقق منصفی بـه ایـن نتیجـۀ روشـن دسـت      ادی يها پژوهش يها افتهیبا دقت به 

جامعـۀ   يبـرا  یاد و تجربـۀ مثبتـ  د و قابل اعتمیمف ینظامابد که تعلیم و تربیت مختلط، ی یم
نـوعی   ،مخـتلط  غیـر  ینظـام آموزشـ  ی کشـورها بـه   خمجدد بر بازگشت .است نبوده  يبشر

  تواند معلول دو علت باشد: می ،رجعت به این شیوة آموزشی است. این رویگردانی
د، اکنون بـه  ان رفتهمختلط  یبه استقبال نظام آموزش ،بودن يکه به بهانۀ اقتصاد یکسان. 1

از نظر اقتصادي به صرفه نیست، بلکه اگر تنها  نه ،اند که این شیوة آموزشی ین نتیجه رسیدها
شود، مضرات اقتصادي بسیاري  یبررس يشتریعالمانه و با دقت ب یبا نگاهتمام جوانب آن 

  را نیز در پی خواهد داشت.
ط در اخـتال  یاجتمـاعی، اخالقـی، فرهنگـی و علمـ     نـاگوار  يهـا  امـد یع پی. ابعاد وسـ 2

 امره این را متوجاندرکاران تعلیم و تربیت  ، محققان و دستیعلمها و مؤسسات  آموزشگاه
، بـر ارکـان جامعـه انسـانی بـا      ینظام آموزشن نوع یا که خسارات جبران ناپذیر است ردهک

نیست. آموزش به شیوه مختلط، نقض غرض در  مقایسهمنافع و مضرات اقتصادي آن، قابل 
  هاي معنوي و حتی مادي. این یعنی هدر دادن بسیاري از سرمایه ؛ت استامر تعلیم و تربی

، به خصوص در سـنین جـوانی، تنهـا    اختالط یمنف يامدهایپدربارة  ارائه شده يآمارها
و  ی، از جملـه مراکـز علمـ   يتلـخ موجـود در جوامـع امـروز     يها تیواقعاز  یبخش بیانگر
از  ،برنـد  به سر می یاجتماع ياماکن و نهادهان یکه در ا ياوالً، افراد چرا که ؛است یآموزش

ن مراکز، به خصوص مدارس به سر یکه در ا یاً، غالب کسانیهستند. ثان ين جامعۀ آماریهم
انـدرکاران   رترنـد. ثالثـاً، دسـت   یب پذیاقشـار آسـ   سایراز نسل جوانند که نسبت به  ،برند می

 يهمـۀ جامعـه، بـه معنـا     يکه بـرا  هستند یمختلط، همان کسان یمؤسسات و مراکز آموزش
  کنند. یکرده و اجرا م يزیر و برنامه يگذار استیعام، س
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محققـان و   ینـاگوار، هنـوز برخـ    يامـدها یج سـوء و پ ین همـه نتـا  یجود اوبا  متأسفانه
شعار طرفدارى همان  ،نوع نیازها و حقوق ذاتى و طبیعى زنانان یببا مغالطه در  ،دانشمندان

زنـان و   يدر مـوارد ایـن عـده،    .کنند فریبنده مطرح مىاب و جذ به شکل رااز حقوق زنان 
هـاى مسـموم ایـن شـعارها      که خـود قربـانى اهـداف شـوم و نغمـه      هستند دختران جوانى

رفـع  ون یکنوانسـ «ن کننـدگان  یو تـدو زنـان   یجهان يها هیدست اندرکاران اجالسباشند.  یم
  106اشند.ب ین انحراف آشکار میق بارز ای، از مصاد»ه زنانیض علیتبع

هـا و   در تصمیم گیرىط، یبه دور از افراط و تفر، جهان م و تربیتیوالن تعلئمس شایسته است
هاى خود، کرامت، حیا، عفت و سالمت روحى و جسمى هر دو جـنس زن و مـرد را    ریزى برنامه

ـ ها، در اثـر   گروه و افرادغالب متأسفانه، در طول تاریخ،  مدنظر داشته باشند.  نیـ بـه ا  یتـوجه  یب
 آنهـا انـد.   هالکـت افتـاده   شده و بـه ورطـۀ نـابودى و    فراوانیگرفتار مصایب و مشکالت مهم، 

التـرى  : «فرمایـد  مـی  که هستند امیرالمؤمنین على یانیو کالم وح یان نورانین بیمشمول ا
 ،»حقوق زنان و تساوى حقوق آنان بـا مـردان  « چون یلائمس 107»الجاهلَ اما مفرطاً او مفرّطاً.

اسـت کـه    ئلان مسـ یـ ۀ الیم و تربیت زنان و نیز آموزش آنها به شیوه مختلط، از جملـ تعو 
و عدم توجه کافى  ،نسبت به مبانى علمى دقیق آن ناآگاهیبسیارى از صاحب نظران، در اثر 

با داشتن اغـراض و اهـداف خـاص اجتمـاعى و      يو یا در موارد ،آن يامدهایبه تبعات و پ
  اند. در این مسیر، دچار اشتباهات فاحشى شدهفرهنگى، به آن دامن زده و 
انـد کـه بسـیاري از     به ناچار به ایـن نکتـه مهـم اعتـراف کـرده      ،محققان تعلیم و تربیت

ها و ملل مختلف  نهادهاي فرهنگی و مراکز و مؤسسات مذهبی و مجامع دینی و نیز فرهنگ
ت مخـتلط ایسـتادگی   در سرتاسر جهان، به سختی و با شدت تمام در مقابـل تعلـیم و تربیـ   

  اند.   کرده و با آن مقابله نموده
 یاماکن و مراکز عمـوم  یبرخ يک و جداسازیبه تفک ؛جهان يکشورها یبرخ بازگشت

  باشد.  ت میین واقعیبر ا ید بخشینو يها، متروها، و... خبرها ر اتوبوسینظ
ب و از روي ان   ین زمیـ و پـژوهش در ا  یهاي علم اگر تالش صـاف  نـه، بـه دور از تعصـ

ن عرصـه  یـ در ا، سـت یقـرن ب توان پیش بینی کرد که قرن بیست و یکم، به عکس  یباشد، م
 يا                     و احترام به حقـوق زنـان و مـردان بـه گونـه      یهاي انسان ارزششاهد بازگشت دوباره به 

  .سته باشدیح و شایصح
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