
 
هاي زنانه و مردانه همانند رفتارهاي شبانه هاي شبانه و روزانه دانست. سعيسعي مايز زن و مرد را مشابه تمايز درتوان تمي»

 .و روزانه است

 کنندکه تکمیل کننده هم هستند و با هم نقص را در انسان برطرف مي

 «باشد.ننشستن آن ميو نبود يکي موجب ناکارآمد بودن ديگري و به بار 

 : ويژگیهاي زن

 مقام زن با مفهوم شب هماهنگ است و شب براي استقرار، ثبات، آمادگي، تصميم و آرامش مهيا شده است.

بخشي است، لذا هر رفتاري كه زن را از اين طبع و طبيعت خارج كند طبيعت رفتارهاي زنان هم سنخ با بيت و بر مبناي آرامش .1

 و اذن وليّ است.نيازمند دليل عقلي 

 زنان مهم وظايف از آن، اهل به ضروري نيازهاي ارائه و بيت رازهاي كتمان و دارينگه سرّ شب، با زنانه رفتارهاي شباهت اساس بر .2

 بيت آرامش سلب نهايت در و مهريبي تفرقه، چيني،سخن چون هايي آسيب شدن فراهم موجب امر اين در اختالل. است بيت در

 .  است مطالعه و بررسي قابل «للغيب حافظات» عنوان با قرآن در موضوع اين. شد خواهد

 مي افزايش شدت به اجتماعي و فردي رفتارهاي همه بر نظارت ارزيابي، تمركز، قدرت شب، با زنانه رفتارهاي شباهت اساس بر .3

 پاسداري آنکه ضمن. ميکند معرفي هاآسيب  به نسبت هشداردهندگان و جامعه بانانديده عنوان به را آنان زنان براي سِمَت اين و يابد

 در «قانتات» كلمه در توانمي را موضوع اين. بالياست و حوادث و هاآسيب برابر در جامعه بيناي چشم و نموده مهرورزي حريم از

 .كرد جستجو قرآن

 و معنويات به توجه زنانه رفتارهاي در است الزم لذا است ربوبي ذات به خاص توجه و خدا با نياز و راز نماد شب كه همانطور .4

 شودمي موجب گيريجهت اين. دهد سوق گراييآخرت سمت به دنياطلبي از را مردان هم و خود هم كه باشد ايگونه به ملکوت

 داستان مطالعه خصوص اين در. شود فراهم بيشتر آسماني و معنوي رزق به دستيابي امکان مردان براي هم و زنان خود براي هم تا

 .آموزدمي ما به را بسياري نکات قرآن، در عليه اهلل سالم مريم حضرت

شوند در تر است، صفات و رفتارهايي كه بر مبناي قوه شنوايي فعال ميهمانطور كه در شب قوه شنوايي نسبت به قوه بينايي، فعال .5

 زنان بيشتر فعال است بنابراين:

 گيردمي صورت القا طريق از نيز زنان به توجه و تنبّه بنابراين. گذاردمي اثر مردان از بيشتر زنان روي بر مثبت يا منفي القائات. 

 ،شوند. لذا در سخن با تر فريفته توان سريعگذارد تا حدي كه بر اساس آن ميتکلم، لحن و ... بر زنان بيشتر از مردان تأثير مي كالم

  بينند.مينامحرم بيشترين آسيب را زنان 

 رشدشان مراحل در آنها شديد افتادگي عقب باعث اين زيرا كنند خودداري تحقيري گونه هر از زنان گفتن سخن در مردان است الزم 

  .داردمي باز قيام از را آنها و شد خواهد

 زندگي در جدي هايآسيب تواندمي خاطرات مرور لذا است، بيشتر مردان نسبت به هاديدني نيز و هاشنيده به نسبت زنان حافظه 

 .    شوند مندبهره خود حافظه از اختياري صورت به بتوانند بايد لذا. كند وارد آنها

 به نام او



 
 قوه با بايد معنوي هايحس است ذكر به الزم. كنندمي بينيپيش صحيح نيز اغلب و سنجندمي معنويشان قوه با را مسائلعموما  زنان 

 . شوندمي بيت در تعارض بروز باعث گرنه و شوند تأييد تعقل

 محوله امور از برخي در غفلت موجب امر اين هستند؛ ذهني درگيريهاي دچار اغلب منزل، از بيرون كاري اشتغاالت دليل به مردان 

 بيشتر طرد موجب است ممکن زنان ناحيه از موضوع اين نداشتن نظر در. است اشتغال پر مواقع در ويژه به عواطف كاهش نيز و

 كه ايضربه كه حالي در است ترقوي زنان در خيال قوه كه اينست مشهور كه است صورتي در اين. بشود خياالتشان گسترش و آنها

 و دلجوييها به منجر بيت، در تمايز اين به توجه. است توجه قابل شانذهني هايدرگيري دليل به خورندمي خود اشتغاالت از مردان

 .بود نخواهد ميسور علم اين نبود صورت در كه ميشود زوجين بين مهرورزيهاي

كه به معناي خضوع و اطاعت بوده « قنوت»يکي  ، دو ويژگي مورد تأكيد است:معلوم كرده استبراي زنان  خداوند كه ايدر وظيفه .6

در حقيقت به ارتباط او با  بودن است. اين دو ويژگي در حيثيت ظاهر به واليت پذيري زن نسبت به مرد و« حافظِ غيب»و ديگري 

 آيد.  شود. اين ارتباط صرفاً با اطاعت و عبادت الهي به دست ميهاي ملکوتي مربوط ميغيب و دريافت
 

 ويژگیهاي مردان:

در  موقعيت روز، موقعيت آشکار است لذا بر عهده مردان است كه در جامعه حضوري فعال و موثر و مشاغلي آشکار داشته باشند. .1

 حقيقت مرد عامل كار و تالش و كسب درآمد و اشتغال و بروز بيروني است.

هاي رفتارهاي مردانه با روز، كفالت امور، راه انداختن جريان زندگي و در يك كلمه شتاب دادن به حضور فعال بر اساس شباهت .2

هاست. مهريها و بيگرفتاري بيت در رخوتبيت در سطح جامعه از وظايف مردان است. اختالل در اين امر موجب آسيب شديد و 

 بودن مردان در قرآن مطالعه كرد.« قوّام»توان با عنوان اين موضوع را مي

 تر خواهد بود.تر است، صفات و رفتارهايي كه با قوه بينايي بيشتر ارتباط دارد در مردان فعالهمانطور كه در روز قوه بينايي، فعال .3

 ت زنان در مورد مسائل اجتماعي ديد بازتري دارند و از قوه تحليل باالتري برخوردارند.مردان به نسبدر اين راستا 

هاي رشد و قوّام بودن مورد تأكيد است كه به معناي فراهم كردن زمينهمعلوم كرده است، مردان  براي خداوند كه ايوظيفهدر  .4

. اين امنّيت از نظر ظاهر در برطرف كردن نياز به مسائل مالي و امکانات استو تأمين امنيت خود و ديگران خودشکوفايي و بالندگي 

 براي قيام و حركت به سوي خدا خواهد شد.  افراد خانواده و جامعه زندگي اشاره دارد و در حقيقت موجب بسترسازي و پشتياني 
 اين را هم بدانیم که 

يد به دلیل تحقق زوجیت است نه به خاطر اينکه يکي بر ديگري آهاي زن و مرد سخن به میان ميوقتي از تمايز و تفاوت»

 «شرافت و ترجیح دارد چه اين که؛ بر اساس نص صريح قرآن، کرامت به تقوا است، چه فرد با تقوا زن باشد و چه مرد... 

 بذر پاشيدن صدد در پيوسته مرد و زن اختصاصي وظايف گرفتن ناديده با يا و زن و مرد هايتفاوت از نماييدشمنان دين با بزرگ

 . است بوده تاريخ طول در برانگيزاختالف موضوعات ترينمهم از يکي موضوع اين. هستند و بوده هاخانواده بين اختالفات
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