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اد تفاوت نقش زنانه و مردانه در خاون
تبرگرفته از کتاب تدبر در ساحت یب

مرضیه علیخاین
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مختصات یبت ه نقش زنانه و مردان
در ساحت  زوجیت

نقش مادرانه و 
پدرانه

ه نقش زنانه و  مردان
در ساحت اجامتع

فهرست مطالب
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مختصات یبت



رحمت•
هبوط بیت و ارتباط رحمت و بیت•
زوجیت، الزمه تشکیل بیت•
ولد، گسترش دهندهء بیت•
رَحِم، واسطه ترکیب زن و شوهر•
ارحام، حاصل ارتباط رَحِم ها•
حَرَم و حریم، محدودهء ارحام•
محرَم و نامحرَم، قواعد حریم•
حالل و حرام، مبتنی بر قواعد حریم•

مختصات یبت
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رحمت، مفهومی نازل شدنی•
قابل یعنی دارای اقتضاء و قابلیت•
ودقابلیت بستر است و فیض در آن جاری میش•
نظام رحمت با مرکزیت نظام انسان•
رحمت دارای مراتب •
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افاضه فیض وجود به هر موجود قابلرمحت، 
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حضرت آدم و حوا، اولین نزول و هبوط در عالم مادی •
.یک هبوطی اتفاق می افتد، یک نزولی به وجود می آید•
.انسان به صورت، زوج هبوط پیدا کرده، نه فرد•
هبوط در قالب بیت•
پس هر رحمتی نازل می شود، در قالب بیت اتفاق می افتد•
و بیت می شود محور اصلی دریافت رحمت در عالم هستی•
(.خانواده، جامعه، طبیعت، موجودات)طبیعتاً هر رحمتی را شامل می شود •
.نظام بیت در عالم جاری است•
رشد و تعالی، به ازاء تشکیل نظام بیت•
باالترین سطح رحمت در عالم، امت واحدهء توحیدی، در قالب یک بیت•
بیت دارای مراتب•
هر جا در عالم هستی، موجودی بخواهد از رحمت خدا بهره مند شود، باید بیت •

داشته باشد

هبوط یبت



8

زوجیت، الزمه تشکیل یبت
ازدواج، یکی از لوازم تشکیل بیت•
(رحمتبیت به عنوان بستر دریافت)زوجیت، عاملی برای تشکیل بیت •
زوجیت هم دارای مراتببیت دارای مراتب •
بلوغ هم دارای مراتبنقص و بلوغ، عامل مهم برای زوجیت•
نقص به نسبت کمال•
کمال فرزند آوری•



هر زوجیتی، ایجاد ولد•
ولد، گسترش دهنده ی بیت•
ولد، دارای مراتب درعالم هستی•
نکاحگسترش بیت، از طریق تولید مثل و•

مراتب نکاح
هر مرتبه،دارای قواعد خاص خودش•
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ولد، گسرتش دهنهدء یبت



َرِحم، واسطه رتکیب زن و شوهر
تناکح بین زن و شوهر، به واسطه رَحِمفرآیند •
رَحِم یک صاحب رَحِم دارد، یک فعال کننده رَحِم•
رَحِم دارای مراتب•
اعمالی، موجب سقط از رَحِم•
سالمت جنین در رَحِم•
رزق جنین در رَحِم•
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افزایش ولد، موجب شکل گیری ارحام•
هر رَحِمی، حول خود، شکل دهی حَرَم و حریم•
ارحام، حَرَم، دارای مراتب•
محرم و نامحرم، قواعد نزدیکی و دوری به حَرَم و حریم•
رعایت قواعد محرم و نامحرم، بحث حالل و حرام•

ارحام، َحَرم و حرمی، محرم و نامحرم



 یبت در عامداستان یبت در هبشت مثایل، بتینی قواننیبیان 
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شیطان دشمن اصلی بیت.1

وسوسه، راهکار تخریب بیت. 2
ظلم، عامل مهم خروج از بیت. 3

یبیت، مسجود مالئکه اله. 4

هیبیت، محل تعلیم اسماء ال. 5
قیت بیت، محل دستیابی به حقی. 6

اسماء الهی

توبه از محورهای مهم دربیت. 7
در زمین... وجود زینت، لهو و لعب و •
.الزاماً بیت آسمانی نمی ماند•
بیت اهلل، یا بیت عنکبوت:  در روی زمین•

مانند بیت عاشورایی و بیت ابراهیمی•



13

زوجیتنقش زنانه و مردانه در ساحت  
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تنقش زنانه و مردانه در ساحت زوجینقش زنانه و مردانه در زوجیت

ذکر یا انثی: در سیر تکاملی، محصول زوجیت•
.  ذکر و انثی بودن در رسیدن به حیات طیبه اثری ندارد•
سعادت در گرو ایمان، فارغ از جنسیت•
.دارددر زوجیت، به واسطه رفع نقصف هر کدام باید چیزی داشته باشند که دیگری ن•
از لوازم زوجیت پس •
.آنچه الزمه زوجیت است، کفویت است نه شباهت•
(جاهای خالی را پر میکند)سنخیت : کفویت•

.جایگاه زن و مرد را مشخص می کند
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(نقش شنایس)وتجه به متایزهای زن و مرد نقش زنانه و مردانه در زوجیت
:با توجه به پزوهش انجام شده، در نظام قرآن

.شب و روز یک دوره و یوم کامل درست می کنند•
.زن و مرد شبیه لیل و نهار هستند•
ویژگی های زن: آنچه در قرآن راجع به شب میخوانید•
مردویژگی های : میخوانیدروز آنچه در قرآن راجع به •

(ذکر)نقش مردانه  (انثی)نقش زنانه 
روز

و دغدغه های روزانهدستورات
سوره مبارکه مدثر

ضحی: ترسیم نقطه کمالی
قوّام: ویژگی

درک مقام : مقام مرددرک
(علیه السالم)امیرالمومنین

شب
دستورات و دغدغه های شبانه

سوره مبارکه مزمل
درشب ق: ترسیم نقطه کمالی

حافظات للغیب: ویژگی
قانتات

درک مقام : مقام زندرک
(سالم اهلل علیها)صدیقه طاهره 
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زن مرد

سکونت متعلق به مقام زن امرار معاش برای مرد

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطًًْا وَ أَقْوَمُ قِیال انّ لک فی النّهارِ سبحاً طویالً

دغدغه اجتماعی زنانه
قُمِ الَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا: )الزمه اش

(نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِیال

دغدغه اجتماعی مردانه
تکبیر خداوند-قیام: الزمه اش

(-وَ رَبَّکَ فَکَبرًِّْ-قُمْ فَأَنذِرْ)

 ِ:نسخه
وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیالً: قیام در شب و ترتیل قرآن

إِنَّا سَنُلْقِى عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیال: دریافت قول ثقیل

:نسخه
ر وَ ثِیَابَکَ فَطَهِّ: چک کردن روابطی که با جامعه دارد

وَ لِرَبِّکَ فَاصْبر: صبر کردن
والرُّجْزَ فَاهْجُر:  از رجزَدوری

به همین دلیل شب قدر هم از شئونات زن است
محل نزول قرآن استکه

در به همین دلیل ناظر به روابط بیرونی و حضور
اجتماع  و آسیب های اجتماعی است 

ناظر )دریافت حقیقت، پایین آوردن و نازل کردن ملکوتی 
( به حقیقت کمالی خلیفه اللهی

نازل شده در سطح زمین و جاری کردن حقیقتی
(  ناظر به حقیقت کمالی خلیفه اللهی)اجتماع

(در زمان اقتضامگر)ارتباط با غیب و سر نگه داشتن  برای تبدیل به کارکرد و آمادکی جهادقوام بودن

(اذن ولیعقلی یا)بروز اجتماعی به فراخور نیاز جامعه  اجتماعیبروز

(تر مادرابتدا در بسپرورش فرزند از)نقش مستقیم تربیت نقش غیر مستقیم تربیت

(نقش شنایس)وتجه به متایزهای زن و مرد 
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نقش مادرانه و پدرانه



18

نقش زنانه و مردانه در ساحت مادری و پدری
.به واسطه رَحِم، زن و مرد میشوند مادر و پدر•
.لزوماً شخص نیست. برای هر رَحِم، یک پدر هست و یک مادر•
:در جریان جامعه-مثال•

جامعه: صاحب رَحِم•
رسول: فعال کننده رَحِم•

.ویژگی های مربوط به جنین در رَحِم مادر مربوط به کل رَحِم است•
د شناخت قوانین مشترک رَحِم ها برای رسیدن به نهایت رشد در رَحِم های جدی•

.و سقط نشدن الزم است
(دسته5در )مراحل بلوغ در هر رَحم -قوانین مربوط به رَحِم ها•

دپدر باید بگردد و پذیرندهء خوب پیدا کن: مربوط به فعال کننده رحم . 1
.در رَحِم است، پس سالمتش به عهده مادر است: لقاح و حمل . 2
.سالمتی و رزق جنین به عهده صاحب رَحِم است: استقرار و رشد. 3
.از حیات مرحلهء قبلی به حیات مرحله باالتر می رسد: انشاء و حیات. 4
.  از رَحِم خارج شده و وارد رَحِم دیگری میشود: تولد. 5
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(رَحِمقوامیتِ فعال کننده )نقش پدر در بلوغ َرِحم 
.است(پدر)مردبارَحِمکردنفعالارادهء•

یستادنابرتوانمیکهاستکسیمعنایبهقوّامحرکت،برایایستادنمعنایبهقیام•
ایستاداوواسطهءبهوکرداعتمادوتکیهاو

انگیزگیبیرغبتی،بیحالی،بیرخوت،کُندی،:بودنقوّامهایآفت•
کرامت:بودنقوّامالزمه•

:حقودرستجهت•
.کندتنظیمالهیولیّوحقجهتدرراخودبایدپدر•
.کندطیرامسیرشرعیمراحلزوجیت،طلبدر•
(فیمنتأثّراتوناحقجهتبافعالیت)مکبَو(قیامجریانازفردانحراف)ناکب:آفت•
دورومنطقهاولین-رحمکنندهفعالانتخابیاورَِحمانتخاببودننامشروع:آسیب•

انسانیجامعهبهشیطان
.میشودرحمترَجمموجبوشدهمولودورَحِمباقرینپیوستهشیطان•
تتفاوبیها،زدنتهمتشهوات،بهمیلاختالفات،ها،شکنیحریموهادادننسبت•

.ندمیکدورنورانیتومعنویتازومشغولخودبهراجامعهیکدیگر،بهنسبتبودن
.همراهیطولدریکدیگربامواجههوتعاملنوعبودنحقمداربر•



20

(فعال کننده رَحِمرزّاقیتِ )َرِحم نقش پدر در بلوغ 
عامل ایجاد کننده حیات و زندگی: رزق•
.نشودپدر باید گیرندهء خوبی برای نزول رزق از جانب پروردگار باشد و مانع بهره مندی•
اند این به حالتی که انسان به واسطه دریافت رزق الهی، مستعد قیام است و میتو: قوّام•

.اقتضا و استعداد دریافت رزق را در فرد دیگری به بروز رساند
نوعی بلوغ. توانِ فرد برای قوّام بودن: استطاعت•
فعال کردن رحم و تولید بدون وجود بلوغ استطاعت در پدر: آفت•
به خود باوری نرسیدن صاحبِ رَحِم: آسیب•

امکان وقوع هر ناخوشی برای فعال کننده رَحِم، صاحب رَحِم و مولود

(هم فعال کننده، هم صاحب رَحِم)داشتن درک درست از مفهوم رزق •
اطالع از رزق متناسب هر رَحِمی و تشخیص ساحت مادی و معنوی آن•
ایمان به خدا، ذکر او و تقوای درونی: برای بهره مندی از رزق معنوی•
.ندانسان برخوردار از رزق معنوی، به طور طبیعی رزق مادی را به سمت خود جلب میک•
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(مراعات آداب و قواعد)َرِحم نقش پدر در بلوغ 
شروع های مناسب، پایان های موفق •
شروع مناسبی برای قوّامیت: دانستن و به کار گیری آداب و احکام عقلی و شرعی•
همراهی علم، عقل و شرع، شرط الزم برای قوّامیت•

:برخی آداب و قواعد مربوط به فعال کردن رَحِم برای فرزندآوری•
کوشش بر طهارت و پاکی و خالی بودن از شهوات: طیب بودن خود فرد. 1
به دلیل اثر مستقیم صاحب رَحِم در مولود: انتخاب رَحِم مناسب به جهت طهارت و پاکی. 2
یّب ترانتقال صفات بهتر و مولود ط: فراهم کردن شرایط مساعد و مناسب برای انس و الفت.  3
رحمبسته به شرایط روحی و جسمی علی الخصوص صاحب: انتخاب زمان مناسب برای لقاح . 4
حفظ طبیعت عطا شده به دو نفر: کیفیت مناسب لقاح. 5
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(رزق و سالمت جنین)در بلوغ َرِحم مادر نقش 
.نقش صاحب رحم در دگیر مراحل رشد و بلوغ رَحِم مستقیم است•

:برای رشد و نمو و رسیدن به صالح، نیاز به دو نوع رزق•
وابسته به مادر-تمام آنچه برای رشد جسمانی جنین الزم است: رزق مادی •
-. رداز نوع القایی است و با تمرکز و توان روحی مادر بر جنین اثر دا: رزق معنوی •

ارتباط تام و تمام جنین با مادر

:حفظ سالمتی و عافیت و تداوم آن•
رحم وظیفه مقابله با آسیبهایی که رَحِم و جنین با آنها مواجه است بر عهده صاحب

.به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان مادر و مولود. است

وضع حمل همراه با کُره و تحمل مشقت و شدت و عدم تنفر و بغض مادر•
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نقش زنانه و  مردانه در ساحت اجامتع
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نقش زنانه و مردانه در ساحت اجامتع
:عامل اتصال رحم ها•

(ه طولیرابط)و باالتر بودن برخی نسبت به برخی دیگر ( رابطه عرضی)تشابه رحم ها باهم
بیت : نقطه شروع•
(رَحِم رسول که متصل به خداست)امت واحده : نقطه هدف•
راه رسیدن به امت واحده: شبکه ارحام•

(شفیع)رَحِم های مرتبه باالتر، واسطه نزول رحمت برای رَحِم های پایین تر •
نشأت گرفته از رابطه طولی: باید ها و نباید های جاری در رَحِم•
.نظام طولی که یکی بر دیگری اولویت دارد: والیت•
قرب بیشتر به رَحِم های طولی•
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نقش زنانه و مردانه در ساحت اجامتع
:والیت مرد بر زن

.مرد به دلیل اختالط با جامعه و حضور در ساحت جامعه، حیثیت دیده بانی دارد•
.از این رو اذن خروج از بیت و حضور در جامعه به او داده شده•
.سطحی از امر و نهی دارد، پس والیت دارد•
به دلیل ایجاب کرد موقعیتش در رصد جامعه: والیت•
.به معنای مقام باالتر نیست•
.ناظر به جایگاه اجتماعی مرد است نه تفاوت در شأن...: تفاوت در احکام دیه و ارث و •
.تبعیت از والیت، دایر مدار حکم است نه عصمت•
.ستچون خداوند حکم کرده به تبعیت از والیت پدر و شوهر، تبعیت از آنها حکمت آور ا•
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نقش زنانه و مردانه در ساحت اجامتع
مدیریت روابط مرد با ارحام به عهده زن•

به دلیل دغدغه های اجتماعی در مردان، الزم است زن به داشتن ارتباط با ارحام توصیه
نماید

نقش حرث•
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