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7 پیشگفتار

پیشگفتار
اسـالم، خـــانواده را محبوب ݣݣݣتـــرین و عزیزتـــرین بنیـــان اجتمـاعی  نــــزد خـــداونــد 
دانســته اســت. دربــاره ترغیــب بــه ازدواج، تنظیــم روابــط خانوادگــی، مســئولیت 
اعضــای خانــواده در برابــر یکدیگــر و اســتحکام خانــواده، آموزه هــای بســیاری در 

ــع اســالمی وجــود دارد.  مناب
کارآمــدی آن، نــه تنهــا وظیفــه اعضــای  توجــه بــه تشــکیل خانــواده و اســتحکام و 
ــه ازدواج  ــبت ب ــه نس ــت. جامع ــی اس ــی و حکومت ــئولیتی اجتماع ــه مس ک ــواده،  خان
افــــراد، و تشــکیل، تحکیــم و تعالــی خانــواده مســئول شــناخته شــده و پــس از آن نیــز 
نســبت بــه ترمیــم خانــواده و حــل مســائل و مشــکالت خانوادگــی وظیفه منــد اســت. 
»خـــــــانواده محوری« در منظـــومه معــــرفت اسالمی یک راهبــــرد کالن محسوب 
می شــود. در نــگاه اســالمی، خانــواده بیشــترین تأثیــر و باالتریــن مســئولیت را در باب 
ــه معنــای توانمندســازی در  ــر عهــده دارد. خانواد ه محــوری از یــک منظــر ب تربیــت ب
ــواده و تحکیــم جایــگاه  حــل مســائل خــود، ارتقــاء مهــارت ݣݣݣهــا و تقویــت دانــش خان

تربیتـــی آن است. 
  امــروزه بــه برکــت انقــالب اســالمی و اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی بــا 
ــه صــالح و مصلحــت  گاه، عــادل و دلســوز نســبت ب وجــود رهبــری اسالم شــناس، آ
فــرد و اجتمــاع، توجــه بــه ارزش هــای اصیــل و عوامــل کلیدی ســعادتبخش در جامعه 

همچــون خانــواده، بیــش از هــر زمــان دیگــری تجلــی می نمایــد.
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کــه خــود یــک انقــالب اصیــل فرهنگــی ناشــی از     در بســتر انقــالب اســالمی 
ــگاه  ــل جای ــه دلی ــواده، ب ــت خان ــر پاسداش ــد ب کی ــود، تأ ــز ب ــالم عزی ــاب اس ــگ ن فرهن
ــی آشــکار یافتــه  ــه ارزش هــا ضرورت ــرایند مهــم تربیــت و شــکل دهی ب ــه آن در فــ یگان
کتاب هــای خانــواده در چهــار بخــش تشــکیل،  اســت. در همیــن راســتا، مجموعــه 
کیــد بــر اصــل تقــدم پیشــگیری بــر درمانگــری و  تحکیــم، تعالــی و ترمیــم خانــواده بــا تأ

بــا رویکــرد اســالمی تدویــن شــده و بــه عالقه منــدان تقدیــم می گــردد.
کتــاب »از تفــاوت تــا تفاهــم«، مشــترکات و تفاوت هــای زن و مــرد را بــر اســاس 
کــه در بخــش آثــار مربــوط بــه تحکیــم  کــرده  آموزه هــای دینــی و روان شــناختی بحــث 

خــــانواده قــرار می گیــرد.
در پـــایــــان، از پژوهشــگـــــر محتـــــرم حّجت  االسالم و المسلمین مهدی محمدی 
کتــاب حاضــر بــه هــــمت وی تـــــدوین شــــده اســت و هـــــم چنین از  کــه  صیفــار 
راهنمایی هــای حجــت االســالم والمســلمین مجتبــی کوثــری تقدیر و تشــکر می شــود. 

و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
مدیریت مطالعات تربیتی فرهنگی
معاونت تهذیب حوزه ݣݣݣݣهای علمیه
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مقدمه
امــروزه دامنــه اختالفــات خانوادگــی در عمــوم اصنــاف جامعــه گســترش یافتــه و 
متأســفانه آمــار طــالق بــاال رفتــه اســت. آمارهــای ازدواج و طــالق پایــان ســال 1392 در 
کی اســت که در مقابل هر 5/4 ازدواج ثبت شــده، یکی منجر به طالق  کشــورمان حا
ــوده و در هــر 3/4 ازدواج، یــک طــالق  ک ب شــده اســت. ایــن آمــار در تهــران وحشــتنا
اتفــاق می افتــد.  چــرا ایــن اتفاقــات رخ می  دهند؟دلیلــش آن اســت کــه مــا نمی دانیــم 
کــردن مهارت هایــی الزم دارد و مهارت هــای آن  کنیــم. زندگــی  ــد زندگــی  ــه بای چگون

نیازمنــد آمــوزش اســت.
کـــــارآمدی رابطــه میـــان زن و شوهــــر اســت؛ و زن و  گـــــرو  کـــــارآمدی خـــــانواده در 
کــه  شوهـــــر دو فــــرد از دو جنــس و دارای شــخصیت و تربیــت متفــاوت هســتند 
ــوان  ــای جـ کننــد. ضــرورت دارد زوج هــ ــر زندگــی  کنــار یکدیگـــ ــری  می خواهنــد عمــ
کــه تـــازه تشــکیل خــــانواده داده و زیــر یــک ســقف رفته انـــد، شــناخت نســبی از نقــاط 
گــــاهی از  قــوت و ضعــف و تفــــاوت ها و اشــتراک های یکدیگــر داشــته باشــند. عــدم آ
نقـــاط مشتـــرک و متفـــاوت، بــه اختالفـــات منجــر شــده و زندگــی را تلــخ کــرده و حتــی 

بــه طــالق خــــواهد انجــــامید. 
کــه  ــه ایــن نتیجــه می رســاند  ــواده، ب ــاوره خان ــالعه و مشـ تجــارب حاصــل از مطـ
بیشــترین درصــد اختالفــات و ناســازگاری ها، ریشــه در عــدم شــناخت مــرد و زن از 
گــر زن و شــوهر نســبت  کــم بــر جنســیت و نیــز ویژگـــی هــــای یکدیگــر دارد. ا شــرایط حا
ــاشند، در ارتباطــات میــان خــود  ــاهی داشــته بـ گـ ــان آ ــی ها و تفـاوت هایشــ ــه ویــژگـ ب
مـوفـق تــــر عمـــل می کننــد و در ایـــن صــــورت، زنــدگــــی مشتــــرک استحکــــام یــــافته و 

پایــدار خواهــد شــد. 
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مهارت های زندگی
مهــارت زندگــی کــردن یعنــی چــه؟ کســانی کــه از جادۀ چالــوس به شــمال رفته اند، 
می داننــد کــه جــاده ای زیبــا و چشــم نواز، ولــی دارای پیچ هــای خطرناک اســت. زندگی 
ــه اســت؛ هــم زیبــا و هــم خطرنــاک. چــه کســی می توانــد از زیبایــی جــادۀ  نیــز این گون
چالــوس اســتفاده کنــد؟ کســی کــه پشــت ماشــین بنشــیند، پایــش را روی گاز بگــذارد 
و بگویــد هــر طــوری کــه دلــم می خواهــد مــی روم؟ بــه طــور قطــع ماشــین او بــه دره ســقوط 
کــه مهــارت دارد، می دانــد ســر پیچ هــا  کــوه برخــورد می کنــد؛ امــا کســی  ــا  ــا ب می کنــد ی
چگونــه و بــا چــه ســرعتی بپیچــد؟ با دندۀ ســبک حرکت کنــد یا ســنگین؟ او می تواند 

ایــن جــاده را بــه ســالمت عبــور و از زیبایی هایــش بهــره ببــرد.
گاز گذاشــته، فرمان را آن گونه  امروز متأســفانه خیلی از زن  ها و شــوهرها پا را روی 
ــی  ــات زندگ ــات و اختالف ــن رو تصادف ــد؛ از ای ــان می خواهن ــه خودش ک ــد  می پیچانن
کــه بــه مــا یــاد داده نشــده چگونــه همســرداری  یــاد شــده اســت. دلیلــش آن اســت  ز
گفتــه می شــود مهــارت زندگــی، یعنــی  آموختنــی اســت، نــه ژنتیکــی و  کنیــم؟ وقتــی 

گرفــت. وراثتــی؛ پــس بایــد آن را یــاد 
   در درس شیمـــی دوره دبیـــــرستان، جــدول منــــدلیف را خــــوانده ایم؛ ولــی 
کــه بگـــــوییم ایــن جــدول، مشــکل مــا  ِگــــِرهی از زنـــدگی مــا بــاز نکــــرده اســت  هیــچ 
کــرد. قضیــه فیثاغــورث، تالــس، جــذر اعشــاری و ... چقــدر  ــی برطــرف  را در زندگـ
کــردن بــه مــا آموخته انــد؟  کرده انــد؟ یــا روش زندگـــی  از مشــکالت زندگـــی مــا را حــل 
ــر  ــردن الزم تــ کــ ــه زندگــی  ــوختن چگون ــی آمــ ــد؛ ول ــا بدن نمی خواهیــم بگوییــم این هــ
که دارای سطـح تحصیالت عالـی هستند، نیــازمند آموختن  است؛ حتی کسـانی 

ــارت های زندگــی هســتند.  مهــ
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کننــد. وقتــی     اغلــب جوانــان هنــگام ازدواج، نمی داننــد چگونــه بایــد رفتــار 
جنــس مخالــف را می بیینــد، طبــق غریــزه و احساســات زود عاشــق می شــوند و 
کاســته می شــود و جنبه هــای عاطفــی  کــه از تــب و تــاب و شــور اولیــه  پــس از ازدواج 
فروکــش می کنــد، می فهمنــد چقــدر از یکدیگــر فاصلــه دارنــد. آن گاه اختالفــات 
کــه درس مهــم مهارت هــای  شــروع می شــود و ســرانجام زندگــی فرومی پاشــد؛ چــرا 
کــه زن و شوهــــــر الزم  زنــــدگی را بــه درســتی فــرا نگرفته انــد. یکــی از مهارت  هایــی 
گاهــی  کــدام اســت. آ گـــــاهی از ویژگی  هــای هــــر  اســت در اوان زنـــــدگی بیــــاموزند، آ
نســبت بــه ویژگی  هایــی کــه زن و شــوهر در آن  هــا مشتــــرک یا متفاوت هســتند، شــیوه 

کــرد.  رفتـــار آنــان را مشــخص خواهــد 
در ایــن نوشــته، نخســت مشــترکات زن و شــوهر و ســپس تفاوت  هــای آن  هــا بــا 
استفــــاده از آمــــوزه  های نورانی اســالم و هم  چنین روان  شناســی توضیح داده می  شــود.

           

                           
  

مهارت ݣݣهای زندگی
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شباهت  ها و مشترکات زن و مرد

گرچــه موضــوع بحــث مــا شــناخت تفاوت هــای زن و مــرد اســت؛ ولی قبــل از ورود 
بــه مبحــث بررســی تفاوت هــای موجــود بیــن زن و مــرد، الزم اســت بدانیــم آن دو قبــل 

از هــر چیــز دارای چه اشــتراکاتی هســتند. 
   خداونــد انســان را بــه صــورت دو جنــس زن و مــرد آفریــد و همیــن انســان بــودن 
کافــی اســت کــه آن هــا در بســیاری از ویژگی هــا، حقوق و وظایف و تکالیف مشــترک 

باشــند. برخــی از اشــتراک های موجــود بیــن زن و مــرد عبــارت اســت از:
1.اصــل آفرینــش: در نــگاه قــرآن، زن انســانی هماننــد مــرد اســت و انســان بــودن 
مربــوط بــه جنــس و تــن نیســت. زن و مــــرد در آفرینــش، مبــدأ و هــدف آفرینــش 
مشتــــرک هســتند. در آیه یک ســوره نســاء به اشــتراک در آفرینش و مبدأ آن دو اشــاره 

شــده و می فرمایــد: 
ید  ید و جفتش را ]نیز[ از او آفر اى مردم! از پروردگــارتان كه مشا را از نفس واحدى آفر

ید و از خـــداىی كه به ]نام[ او  و از آن دو مــردان و زنـــان بسیــارى پراكنــده كرد، پــروا دار

ید كه خــدا  یشــاوندان مبــر از مهدیگــر درخواست مى  كنیــد، پــروا منایید و زهنـــار از خو

مهــواره بر مشــا نگهبـــان است.

کــه  مبــدأ همــه انســان ها از آدم و حــوا و آن دو از یــک واقعیــت خلــق شــده اند 
ــاج و  ــۀ امش ــه، نطف ــراب، نطف ــن، ت ــاء، طی ــون: م ــی چ ــا عناوین ــم از آن ب کری ــرآن  در ق
علــق و ... یــاد شــده اســت. از نظــر هــدف آفرینــش نیــز، زن بــه جهــت همــان هدفــی 

کــه مــرد آفریــده شــده اســت.  کمال(1خلــق شــده  )رســیدن بــه 

1. ر.ک: نساء، 124؛ نحل، 97؛ توبه،27 و احزاب،35. 
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برای نمونه در آیه 124 سوره نساء آمده است: 
و كساىن كه كارهاى شایسته كنند چه مرد باشند یا زن؛ در حاىل كه مؤمن باشند؛ آنان 

داخل هبشت مى  شوند و به قدر گودى پشت هسته خرماىی مورد سمت قرار منى  گیرند.

کــه مــا جــن و انســان را نیافریدیــم جــز این کــه  یــات بیــان مــی  دارد  آیــه 56 ســوره ذار
مــا را بپرســتند تــا بــه واســطه آن بــه کمــال برســند. عــالوه بــر آن، در آیــات متعــددی در 
ســوره  های نســاء، توبــه، احــزاب، فتــح، حدیــد، یــس، بقــره، بــه تســاوی زن و مــرد در 
بهره منــدی از رســیدن بــه کمــال و مقــام بندگــی، یــا ابتــال بــه انــواع عذاب هــا بــه دلیــل 
مخالفــت بــا دیــن اعــالم نمــوده و سرنوشــت یکســانی بــرای مــرد مؤمــن و زن مؤمــن 
کافــر و مــــرد مشــرک و زن مشــرک  کافــر و زن  و مــــرد صـــالح و زن صالـــح و بــرای مــــرد 

کــرده اســت. ترســیم 
ــد،  کاال می  نگرن ــوان  ــه عن ــه زن ب ــا ب ــد ی ــرد می  دانن ــت  تر از م ــه زن را پس ک ــانی  کس
گاهــی در انســان بــودن زن  کــه آفرینــش زن را غیــر از مــرد دانســته و  ناشــی از آن اســت 
ــا او  ــز ب ــاری تحقیرآمی ــبب رفت ــن س ــد و بدی ــاه می  دانن گن ــر  ــا او را عنص ــد ی ــک دارن ش
دارنــد. غافــل از این  کــه نــه مــرد و نــه زن، هیچ  کــدام بــه تنهایــی انســان کاملــی نیســتند 
گیرنــد، مکمــل هــم خواهنــد بــود و بهتــر می  تواننــد  کنــار یکدیگــر قــرار  کــه  و آن  گاه 

کننــد. کمــال را طــی  مراحــل رشــد و 
ــا چنــیـــن  ــا عبـــارت  هـــــای رســــ ــاه بـــه زن را بــ شهیـــــد مطهـــــری ایـــــن نـــــوع نــگـــ

ݣݣݣمی  دهــــــد: تـوضیـــــح 
ــت  تر از  ــه  ای پس ــه زن را مای ک ــت  ــی هس ــب مذهب ــی از کت ــه در بعض ــرآن از آن  چ در ق

مایــه مــرد آفریــده شــده و یــا این  کــه بــه زن جنبــه طفیلــی و چپــی داده  انــد و گفته  انــد 

کــه همســر آدم اول از عضــوی از اعضــای طــرف چــپ او آفریــده شــده، اثــر و خبــری 

نیســت. علی  هــذا در اســالم نظریــه تحقیرآمیــزی نســبت بــه زن از لحــاظ سرشــت و 
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طینــت وجــود نــدارد.1

ــد،  ــون آزادن ــده اند و چ ــده ش ــان ها آزاد آفری ــام انس ــار و اراده: تم ــی اختی   2. ویژگ
حــق انتخــاب دارنــد و میــان زن و مــــرد بــه ویــژه در حــق انتخاب شــریک زندگی خود 

هیــچ فرقــی نیســت.
واه خود را انتخاب كند و نبـاید در ازدواج به  زن نیـز مهانند مــرد حق دارد مهسر دلخ

او اجبـــار كــرد.2

ماهیــت انســانی: زن و مــرد دارای یــک ماهیــت انســانی هســتند3و از ایــن رو، 
خداونــد هنــگام خلقــت از روح خــود در آن دو دمیــد؛4 و آن هــا بــه طــور یکســان از 

گردیدنــد. یــک روح الهــی برخــوردار 
ید* پـس  آن  گــاه كه پروردگــارت به فرشتگــان گفت من بشــرى را از گل خــواهم آفــر

یش در آن دمیــدم سجده  كنــان بــراى  [ درست كــردم و از روح خــو چـون او را ]كامالً
او ]به خــاك[ بیفتید.5

اعتــدال در خلقــت: هــم زن و هــم مــرد از لحــاظ ســاختار وجــودی خــود در نهایــت 
کــه فرمــود: اعتــدال هســتند و هیــچ نقصــی در آفرینــش آن هــا وجــود نــدارد؛ همان طــور 

یدمی.6 ین اعتدال آفر به راسىت انسـان را در نیكوتر

ابــزار شــناخت: زن ماننــد مــرد، دارای یــک نــوع ابــزار شــناخت اســت؛ یعنــی هــر 
کلــی شنـــاخت حســی و  دو  از ابــــزار شنـــاخت چشــم، بینایــی و قلــب و بــه طــور 

بهره مندنــد. غیرحســی 

1. مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، ص119. 
که شرایطی از جمله عقل، بلوغ و رشد را داشته باشند. 2. زن و مردی دارای حق انتخاب هستند 

3. سوره حجر، آیه26.
4. سوره حجر، آیه29. 

5. سوره ص، آیات72-71. 
6. سوره تین، آیه4. 
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و خـــدا مشا را از شكم مادرانتـــان در حاىل كه چیــزى منى  دانستید بیــرون آورد و براى 
مشـا گوش و چشم هــا و دل هــا قــرار داد. باشد كه سپاس گزارى كنید.1

امانــت دار الهــی: آن دو بــه طــور مشــترک و بــا صفــت انســان بــودن موردخطــاب 
ــد. ــد هــر دو را امانتــداری خویــش می دان ــوده و خداون ب

مــا امـانت ]اهلــى و بــار تكلیف[ را بــر آمسان هـــا و زمیــن و كوه هــا عرضه كردمی. پس 

از برداشتخ آن سر بـاز زدند و از آن هراسناك شدند و]ىل[ انسان آن را برداشت. به 
راسىت او ستمگـــرى نادان بود.2

وجــدان اخالقــی: زن و مــرد در وجــدان اخالقــی و برخــورداری از فضایــل و رذایــل 
اخالقــی نیــز مشــترک هســتند. هــم زن می تــوان متصــف بــه صفــات اخالقــی و تقــوا 
کســب رذایــل اخالقــی و فســق و فجــور از ماهیــت  گــردد و هــم مــرد؛ یــا هــر دو بــا 

انســانی خــود ســاقط شــوند.
ســوگنــد به نفس و آن كـس كـه آن را درست كرد. سپس پلیدكارى و پرهیــزگارى اش را 

به آن اهلـــام كرد.3

مخاطــب الهــی: در آیــات بســیاری، زن و مــرد بــه طــور یکســان بــا تعبیراتــی ماننــد 
نَســان« مــورد خطــاب الهــی هســتند و هیــچ  ــا ااِل َ ّیُ

َ
ــا ا وا، َی ــُر َکَف ــَن  ذی

ّ ݧ
ل

َ
ــوا، ا ــَن اَمُن ذی

ّ ݧ
ل

َ
»ا

تفاوتــی میــان آن هــا در خطاب هــای عــام وجــود نــدارد.
موانــع تکامــل: مــــوانعی مــــانند نفــــس امــــاره و شیطــــان کــه مــی تــوانــــد از تکــــامل 
زن و مــــرد جلــوگیــــری کند، در هر دو یکســــان است. هــــر دو بــــرای انســــان دشمنــی 

آشکــار هستنـد.4
 شهید مطهری در این باره می  نویسد:

1. سوره نحل، آیه78. 
2. سوره احزاب، آیه72. 

3. سوره شمس، آیه7 و 8. 
4. سوره یوسف، آیه5. 
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کــه شــیطان یــا مــار حــوا  کــرده، ولــی هرگــز نگفتــه  قــرآن داســتان بهشــت آدم را مطــرح 

ــه عنــوان مســئول اصلــی معرفــی می  کنــد و  ــه حــوا را ب ــرآن ن را فریفــت و حــوا آدم را. ق

نــه او را از حســاب خــارج می  کنــد. قــرآن می  گویــد بــه آدم گفتیــم خــودت و همســرت 

کــه پــای وسوســه  یــد. قــرآن آن  جــا  در بهشــت ســکنی گزینیــد و از میوه  هــای آن بخور

شــیطان را بــه میــان می  کشــد، ضمیرهــا را بــه شــکل “تثنیــه” می  گویــد: »َفَوســَوَس 

وٍر؛ شــیطان آن دو  هُیَمــا ِبُغــر
ّ
یطان؛1شــیطان آن دو را وسوســه كــرد«، »َفَدل

َ
َمــا الّش ُ لَ

؛ یعــی شــیطان  ــَن الّناِصِحــ�ن ِ
َ
ـَـا ل ݧ ݧ

ُ
ک

َ
ُهَمــا ِاّن ل یــب راهنمــاىی كــرد«، »و َقاَسَ را بــه فر

در برابــر هــر دو، ســوگند یــاد كــرد كــه جــز خیــر آن  هــا را منى  خواهــد«.2

3.پوشــش یکدیگــر بــودن: خداونــد زن و مــرد را بــرای همدیگــر پوشــش قــرار داد؛ 
کــه در قــرآن فرمــود: همان طــور 

مهسرانتان پوشش مشـا و مشـا پوشیش هستید برای آنان. 3

کثـــــر تکالیــــف شـــــرعی، مورد خطاب  4.تکالیف شرعی: زن و مــــرد در انجــــام ا
شــارع مقــدس هســتند؛ یعنــی هــر دو بایــد نمــاز بگزارنــد، روزه بگیرنــد، بــه نامحــرم 
ــگام  ــتند و در هن ــود  هس ــال خ ــئول اعم ــند، مس ــته باش ــش داش ــد، پوش ــگاه نکنن ن
کــه در ســوره های بقــره، آیــه  183،  ســخن  گفتــن موظــف بــه رعایــت حیــا می باشــند 

مائــده،  38، نــور، 2 و 31 و آیــات متعــدد دیگــر ایــن مطلــب بیــان شــده اســت. 
برای نمونه در سوره نور، آیه2 آمده است:

پسیخ امیان  یانه بزنید و اگر به خدا و روز باز كـــارى صد تاز كــار و مرد زنا به هر زن زنا

ید در ]كــار[ دین خــدا نسبت به آن دو دلســوزى نكنید و باید گـــروهى از مؤمنـــان  دار

در كیفر آن دو حضور یابند.

1. سوره اعراف، آیه20.
2.مطهری، همان، ص120.

3. سوره بقره، آیه187. 
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 تفاوت های زن و مرد

اهمیت
زن بــــا زن و مــرد بــا مــرد نمی تواننــد زندگــی کنند؛ چــون دارای دو روحیه مکّمل هــــم 
نیستنــد. حال اگــــر روحیـــه مـــردها مثل خانم ها بــاشد، باز نمی توانند بــــا هـم زندگـــی 

کنند. بلکه مـرد بایـد روحیه  ای داشته باشــد که بتــوانـــد لنگـرگاه زن باشد.
گرفته انــد زندگــی  کــه تشــکیل خانــواده داده و تصمیــم  زوج هــای جــوان آن گاه 
مشــترک خــود را زیــر یــک ســقف شــروع کننــد، شــور و شــوق فــراوان و وصف ناپذیــری 
دارنــد و بهتریــن روزهــای عمــر خــود را ســپری می کننــد؛ ولــی زیــر یــک ســقف بــودن، 
تنهــا بــرای احســاس خوشــبختی کافــی نیســت و الزم اســت زوج هــای جــوان، فهــم و 

درک متقابلــی از یکدیگــر داشــته باشــند. 
الزمــه درک متقابــل، شــناخت ویژگی هــا و تفاوت هــا اســت. عــدم شــناخت، بــه 
کــدام می کوشــد دیگــری را از زاویــه  کــه هــر  روابــط زن و مــرد آســیب می رســاند؛ چــرا 
دیــد خــود ببینــد و مطابــق میــل و رفتــار خــود بســنجد کــه بــر اســاس آن، انتظــار انجام 
کــه هیــچ گاه چنیــن اتفاقــی نخواهــد  رفتارهــای مطابــق بــا میــل خــود دارد؛ در حالــی 

کــه بیشــترین تنش هــا در روابــط زن و مــرد پدیــد می آیــد.  افتــاد. این جاســت 
حمید و همسرش سارا شب به میهمانی دعوت شده بودند. نزدیک غروب حمیــد 

به ســارا گفت: وقت رفتن است، بلند شو تا آماده شویم. حمید پس از شستن دست 

و صــورت و پــوشیدن لبــاس  هایش، زود آمــاده رفتن شد؛ ولی همین که نگــاه کرد، 

دیــد ســارا هنـــوز هیچ کـــاری نکرده، بلکه در کمد، لباس  هایش را زیر و رو می  کند. 

حمید گفت: سارا! من آماده  ام و تو هنوز هیچ کاری نکرده  ای؟ سارا گفت: چه کار 
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کنم؟ لباسی که مناسب میهمانی امشب باشد، پیدا نکرده  ام و نمی  دانم چه لباسی 

ی زیر و رو کردن لباس  ها، پیراهنی را انتخاب کرد. نیم ساعت 
ّ
بپوشم؟ سارا پس از کل

با عصبانیت  و  آماده نشده بود. حمید حوصله  اش سر رفت  گذشت، ولی سارا 

گفت: سارا! خسته شدم. اگر نمی  خواهی بروی، لباس  هایم را در بیاورم. حمید دید 

سارا به او توجهی ندارد و جلوی آینه مشغول است و کامال آماده نشده است. پس از 

50 دقیقه، سارا صدا زد: حمید! حاال برویم. اما حمید اخم  هایش درهم کشیده بود و 

ی هم ُغرُغر کرد و گفت: با شما خانم  ها نباید جایی رفت. 
ّ
عصبانی. ناراحت بود و کل

یک ساعت طول می  کشد که آماده شوید.

ــا  ــد ت ــت می  دهنـ ــر اهمی ــات بیشتــ ــه جزئی ــم  ها ب ــه خانــ ک ــست  ــد نمی  دانـ حمی
ــاس و ســر و وضعــی می  خواهنــد  ــا چــه لبـ ــواهند برونــد و این  کــه ب کــه می  خـ ــایی  جـ
بــــروند؛ ولــی آقایــان بــه کلیــات توجــه دارنــد و هدف  گــــرا هســتند و می  خــــواهند زودتــر 

بــه هــدف مــورد نظــر )همــان میهمانــی( برســند.
گاهــی از تفاوت هــای شــناختی، عاطفــی، روانــی و رفتــاری بــه هــر  بنابرایــن آ
کــه هم زبــان و همــدل باشــند و بتواننــد بــه  کــدام از زن و مــرد ایــن فرصــت را می دهــد 

دنیــای یکدیگــر وارد شــده و بــه زبــان مشــترک دســت یابنــد. 
گــر ایــن تفاوت  هــا  روحیــه  زنانــه، بــرای  زنــان اســت و روحیــه  مردانــه، ویــژه مــردان و ا
کســی نمی توانــد در جایــگاه خــود،  جابه  جــا شــود، نقش  هــا جابه  جــا می  شــوند و 
ابــراز وجــود و احســاس مســئولیت کنــد و آن  گاه مشــکالت دیگــری بــه وجــود می  آیــد.

گــر ایــن جابه  جایی  هــا اتفــاق بیفتــد، مــرد دیگــر نمی  توانــد خانــواده را سرپرســتی  ا
کنــد، نمی  توانــد همســر و مــادر خوبــی  گــر زن روحیــه  ا ی مردانــه پیــدا  کنــد؛ چنان  کــه ا
باشــد؛ بنابرایــن الزم اســت زوج  هــای جــــوان، پیــش از هر چیــــزی شــناخت کاملی از 

یکدیگــر داشتـه باشند. 
اینک به مواردی از تفاوت ها که در زندگی مشترک مهم است، اشاره می گردد:
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تفاوت در نقش ݣݣݣهای مربوط به جنسیت 
کــه از لحــاظ فیزیکــی و جســمی از  انســان اعــم از دو جنــس زن و مــرد اســت 
یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ بــا ایــن حــال، آن دو از نظــر زنانگــی و مردانگــی، روحیــه، 
کــدام نیازهــا  گرایــش و رفتــاری متمایــز از خــود نشــان می دهنــد و هــر  احســاس، 
کــه تفــاوت جنســیتی )زنانگــی و  گفــت  و ویژگی هــای خاصــی دارنــد. می  تــوان 

بر می  گــردد.  تفــاوت جنســی  بــه  مردانگــی( 
جامعــه از زن، انتظــار نقــش مــرد را نــدارد و برعکــس؛ چرا که زن، زن اســت و باید 
گــر ایــن نقش  هــا و انتظــارات جابه  جــا  نقش  هایــی متناســب از او انتظــار داشــت. ا
شــود، نظــام خانــواده مختــل می  شــود؛ زیــرا زن بــه درســتی نمی  توانــد نقــش مــرد را ایفــا 
کنــد و مــرد نقــش زن را. نقــش هــر کــدام متناســب با ســاختارهای وجــودی و فیزیکی 
که به زور و قدرت بیشــتری نیاز دارد،  کارهای ســخت  آن  ها اســت؛ مثاًل زن در برابر 
تــاب مقاومــت نــدارد و زود از پــا در می  آیــد و از طــرف دیگــر، مــرد نمی  توانــد لطافــت و 
کنــد. هــر یــک از زن و مــرد فی نفســه ناقص انــد و آن گاه  ظرافــت زن را در خــود ایجــاد 

کــه کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد، کامــل می شــوند. 
عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان می نویسد: 

از مجمــوع ایــن دو )زن و مــرد( یــک واحــد کامــل بــه وجــود می  آیــد کــه می  توانــد تولیــد 

ــن  ــل همی ــه دلی ــت. ب ــر ازدوج اس ــب ب ــدۀ مترت ــل فای ــد نس ــود. تولی ــب ش ــل را موج نس

نیازمنــدی اســت کــه هــر یــک از آن دو بــه ســوی دیگــری کشــیده می  شــود تــا بــا پیونــد 
ــا ؛ زیــرا هــر ناقصــی، مشــتاق کمــال خویــش اســت.1 هْیَ

َ
ُنوا ِإل

ُ
َتْســك ِ

ّ
بــا او آرامــش پیــدا کندل

کــه مـــرد و زن شــرایط  ریشـــه بیشــتر اختالفـــات بیــن خــــانواده ها، در ایــن اســت 
کــم بــر جنســیت یکدیگــر را نمی شناســند؛ مثــال آقـــا خســته اســت و خــــانم  حا

1. عالمه طباطبائی، تفسیر المیزان،ج 16، ص 249.
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نمی دانــد کــه در مواجهــه بــا ایــن خســتگی چگونــه عمــل کنــد و چــه تعاملـــی داشــته 
کشــف بشــود و همســران آن  هــا را بیاموزنــد، بــه طــور مســلم  گــر ایــن دو نکتــه  باشــد. ا
کمتــری در خانــواده بــه  زندگــی اســتحکام بیشــتری خواهــد داشــت و اختالفــات 

وجــود خواهــد آمــد. 
کــه بــرای طــالق بــه مشــاور مراجعــه می کننــد، ایــن مســأله را مطــرح  افــراد بســیاری 
کــه ناراحتــی اصلــی آن  هــا، نبــود محبــت و درک متقابــل اســت؛ مثــال  می کننــد 
کــه وقتــی  کنــد؛ هم چنــان  می گوینــد: وقتــی تــب می کنــم، می خواهــم بــرای مــن تــب 
او تــب می کنــد، مثــل پروانــه دور او می گــردم. بایســتی زن و مــرد بــه یــک سمت و ســــو 

کننــد و بــا شــناخت یکدیگــر، همــراه، همــدل و پشــتیبان هــم باشــند. نــگاه 
کیــد شــده اســت کــه  بــه  در آموزه هــای اســالمی بنابــر روایــات معصومیــن  تأ
تفاوت هــای جنســی زن و مــرد در آماده ســازی بــرای انجــام وظایــف و مســئولیت ها، 
کیــد بــه فراهــم کــردن برخی  از آغــاز کودکــی و در ادامــه در دوران جوانــی توجــه گــردد. تأ
کارهــای رقابتــی بــرای پســران1، توجــه بــه روحیــات عاطفــی و تــوان جســمی دختــران و 
زنــان و یــاد دادن اصــول خانــه داری بــه آن  هــا،2 پرهیــز زنــان و مــردان از تشــبه به یکدیگر 
در پوشــش،3 برشــمردن وظایــف مردانــه و زنانــه بــرای هرکدام، مانند تمکیــن زن از مرد 
و خودآرایــی زنــان بــرای مــردان4 و ســفارش بــه نیکــو شــوهرداری زنــان5 و از ســوی دیگــر 
کودکــی سرشــار از احســاس و عاطفه انــد  مدیریــت مــرد بــر زن،6 و این  کــه دختــران از 

1. در روایات آمده »به پسران خود شنا و تیراندازی بیاموزید« )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص475و 481(.
کلینی، الکافی، ج5، ص 28 و حر عاملی، همان، ج20، ص168.  2. ر.ک: 

3.حر عاملی، همان، ج12، ص211.
4. همان، ج20، ص157. 

5.مجلسی، بحاراالنوار، ج77، ص166.
6. سوره نساء، آیه34. 
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کــه تــا دوران مــادری و بزرگ ســالی ادامــه دارد،1 همــه از جملــه دالیــل بــه رســمیت 
داشــتن نظــام تفکیــک جنســیتی در اســالم اســت. بنابرایــن مــرد و زن، بــر اســاس 

جنســیت خــود، دارای وظایفــی متفــاوت از دیگــری اســت. 
   بــرای مثــال، تقسیــــم کــــار خانگــی بــر اســاس جنســیت، یکــی از مــواردی اســت 

کــه اســالم آن را پذیرفتــه اســت. در روایتــی آمــده اســت:
 در مــورد تقســیم وظایــف خانه میان خود از رســول خدا و فاطمــه علــی

کردند.پــس رســول خــدا وظایــف داخــل خانــه را بــه فاطمــه و  درخواســت داوری 
کــرد.2 وظایــف خــارج خانــه را بــه علــی واگــذار 

روایاتی نیز بیانگر این امر است؛ از جمله:
 پیـــامبر خــــدا فرمـــود: 

یسندگــى.3 به پسرانتــان، شنـــا و تیــــراندازی یـــاد دهیـــد وبه دختــــر، ر

گـــرم نگه  کرد تا پس از مرگ بر وی بگرید و عزایش را  1. در روایتی آمده ابراهیم نبی از خــداوند دختـــری طلب 
دارد. )حرعاملی، همان، ج20، ص361( 

2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج14، باب89 از ابواب مقدمات نکاح، ص123. 
3. قصری، شعب االیمان، ج6، ص401. 
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تفاوت در فضایل اخالقی
کــه زن و مـــرد در جامعــه، دارای موقعیت  هــای متفــاوت همســری یــا  از آن  جــا 
مــادری و پــدری هســتند، نقش  هــا و وظایفــی بــر اســاس آن موقعیت  هــا بــر عهــده 
ــه برخــی از  ــه موقعیت شــان، در اتصــاف ب ــا توجــه ب ــات، زن و مــرد ب ــر روای ــد. بناب دارن
صفت  هــای اخالقــی متفــاوت هســتند؛ یعنــی بهتــر اســت زن خــود را بــه برخــی از 
صفت  هــای اخالقــی آراســته کنــد و مــرد نیــز بــه برخــی دیگــر. در روایــت جالبــی از امیــر 

مؤمنــان علیآمــده اســت:
َکاَنِت  ا 

َ
 َفِإذ

ُ
ُبْخل

ْ
ْبنُ َو ال ُ ج

ْ
ْهُو َو ال َجاِل الّزَ َساِء ِشَراُر ِخَصاِل الّرِ »ِخَیاُر ِخَصاِل الّنِ

 َبْعِلَها َو 
َ

ا َو َمال َ ًة َحِفَظْت َمالَ
َ
یل َکاَنْت َبحنِ ا 

َ
ْن ِمْن َنْفِسَها َو ِإذ ِ

ّ
ك ْ ُتَ ًة لَ ُة َمْزُهّوَ

َ
ْرأ َ الْ

ا.«1
َ

ِ َشْ ٍء َیْعِرُض ل
ّ

ُکل َکاَنْت َجَباَنًة َفِرَقْت ِمْن  ا 
َ

ِإذ
برخى از نیكوتــرین خلق و خوى زنــان، زشت ترین اخالق مــردان است، مانند، تكبــر 

ل. هر گـــاه زىن متكبـــر باشد، بیگـانه را به حـرمی خود راه  و به خـود بالیـدن، تــرس و بخ

یل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان است، و چون ترسان باشد  ندهد، و اگر بخ

یان رساند، فاصله مى  گیرد.  از هر چیزى كه به آبروى او ز

یا در روایت دیگری باز حضرت فرمود:
ــِر  ــن َخی ــا ِم َم ُ ــَرم، َفِإّنَ

َ
ــجاَعة َوالك

ُ
َکالّش ســاء،  ــّرُ ِخصــاِل الّنِ جــاِل َش ــُر ِخصــاِل الّرِ »َخی

ــّر.«2 ســاِء َش ــا ِف الّنِ جــاِل َو ُهَ ِخصــاِل الّرِ
ین اخالق زنان است. شندگى، بدتر ین اخالق مردان مانند شجاعت و بخ هبتر

کلــی هــم  گفــت در روایــت اول خــود بزرگ  بینــی، تــرس و بخــل، بــه طــور  بایــد 
بــرای زن و هــم مــرد پســندیده نیســتند. ایــن ســه ویژگــی از رذایــل اخالقــی بــه شــمار 
ــد و  ــی باش ــود بزرگ  بین ــر دارای خ ــردان دیگ ــان و م ــا زن ــاط ب ــه در ارتب ک ــی  ــد. زن می  رون

1. نهج البالغه، حکمت 234.
2. نمازی شاهرودی، مستدرك سفینة البحار، ج3، ص70. 
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گــر زنــی  کار زشــتی انجــام داده و ســزاوار ســرزنش اســت یــا ا کوچــک بشــمرد،  آنــان را 
ترســو باشــد، تــرس وی مانــع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، دفــاع از خــود و حضــور 
کــه بــا صراحــت، امــر  در صحنه  هــای اجتماعــی می  شــود. همــه، زنــان شــجاع را 
بــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد، می  ســتایند و بخشــندگی زنــان را ســتایش و 

تحســین می  کننــد. 
کــه ســه ویژگــی ناپســند مذکــور را بــرای زنــان   پــس مقصــود از روایــت ایــن نیســت 
پســندیده بدانــد، بلکــه منظــور روایــت، مربــوط بــه نمودهــای پســندیده این ســه ُخلق 

در مــوارد مشــخص اســت. 
غــرور و تکبــر از صفــات زشــت اخالقــی اســت. انســان متکبــر خــود را از دیگــران 
برتــر و واالتــر و دیگــران را پســت می  شــمارد؛ از هم  نشــینی بــا آنــان اجتنــاب مــی  ورزد؛ 
گــر ناچــار از هم نشــینی باشــد، تکبــر و غــرور در  کســر شــأن خــود می  پنــدارد. ا آن  هــا را 
رفتــارش آشــکار اســت و نفــرت هم  نشــینان از وی را در پــی دارد؛ امــا رفتــار متکبرانــه 
و مغرورانــه زنــی در برابــر مــردان نامحــرم، نــه تنهــا ناپســند نیســت، بلکــه بســیار بجــا 
و پســندیده اســت. رفتــار غرورمندانــه و متکبرانــه زن بــا مــرد نامحــرم، بیــن آن دو 
حریــم ایجــاد می  کنــد. نــه خــود بــه نامحــرم متمایــل می  شــود و نــه بــه نامحــرم اجــازه 
ــا  کنــد. خــود بزرگ  بینــی زن در ارتبــاط ب ــد و فســادانگیز  ــاره او خیــال ب می  دهــد درب
کــه موجــب می  شــود در  کســی، از صفــات خــوب و پســندیده  ای اســت  کــس و نا هــر 
فعالیت  هــای اجتماعــی و درگیری  هــای شــغلی بــا مــردان، حیثیــت، عفــاف، وقــار 

کنــد.  و هیبــت خــود را حفــظ 
کــه زن هــم مالــک دارایی  هــای شــخصی  گفــت  دربــاره بخیــل بــودن زن نیــز بایــد 
خــود اســت و هــم تــا حــدی امــوال شــوهر ، از قبیــل هزینــه زندگــی یــا چیزهــای 
گــر بخیــل باشــد، ایــن صفــت ناپســند او را از دادن  ــی ا دیگــر در اختیــار اوســت. زن
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کــه بــه امــوال خــودش تعلــق می  گیــرد یــا از بخشــش اموالــش بــه  حقــوق واجــب مالــی 
گــر در ارتبــاط بــا امــوال شــوهرش دســت و  نیازمنــدان در حــد متعــادل بــاز مــی  دارد یــا ا
دل بــاز باشــد، عــالوه بــر تصــرف نابجــا، مخــارج زندگــی را بــا اســراف و ریخت  و  پــاش 
گــر نســبت بــه خرج کــردن اموال شــوهرش  هزینــه کــرده و آن  هــا را هــدر می  دهــد؛ ولــی ا
ُبخــل داشــته باشــد، هــم در خانــه از ریخت  و  پــاش بی  مــورد خــودداری مــی  ورزد و هــم 
بــا انفاق  هــای بی  جــا، خــود و خانــواده را بــه زحمــت نمی  انــدازد. عــالوه بــر آن، بــا 

کمــک  کار شــوهر باشــد. صرفه  جویــی می  توانــد در اندوختــن مخــارج اضافــی 
مرحـــوم مغنیــه می  نویسد: 

بخــل زنانــه، کــرم و ســخاوت او نســبت بــه شــوهر و فرزندانــش اســت. اســتاد مــا - کــه 

گیــن کنــد ـ می  گفــت: زن فقیــر بی  چیــز  خداونــد خشــنودش ســازد و خاکــش را عطرآ

ــه  ــه او گفتیــم: ای اســتاد! چگون ــاری کنــد. ب ــا دارایــی خــود ی ــد شــوهرش را ب می  توان

فاقــد چیــزی، دهنــده آن خواهــد بــود؟ فرمــود: صبــوری می  کنــد و بــا فزون  خواهــی بــر او 
ســخت نمی  گیــرد و کــم را حفــظ می  کنــد و سرســختانه آن را نگــه مــی  دارد.1

ــرای مــرد ناپســند شــمرده شــده اســت؛  ــل، صفــت ُبخــل و خساســت ب در مقاب
زیــرا مــرد بخیــل، از دادن خرجــی روزمــره زندگــی خــودداری و نســبت بــه همســر و 
فرزنــدان خــود تنگ  دســتی می  کنــد و آن  هــا را در محرومیــت قــرار می  دهــد.  بــه عــالوه، 
کــه وی از پرداخــت حقــوق واجــب )مثــل خمــس و  خساســت موجــب می  شــود 

زکات( و مســتحب مالــی )مثــل صدقــه و انفــاق( ســر بــاز زنــد. 
ویژگــــی تــرس بــرای زن در مــواردی کــه به بی  آبرویی او بینجامد،پســندیده اســت. 

عالمــه جعفـــری در این  بــاره می  گوید: 
کــــه حالــت تعــــــرض بــه او داشتــــه بــاشــــد،  گـــــر ترســـــو بــاشــــد، از هــــرچیــــــزی  و ا

ݣݣالبــالغه، ج6،  از مغنیــه، فی ظالل نهج  النســاء«، نقل  1. اســالمی، اخــالق و جنسیــت در حدیث »خصــال 
ص293- 294.
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وحشــــت می کنـــــد.1 

از آن  رو که زن بــاید از بی  آبـــرویی بتـــرسد و به هــر مکانــی بدون اطالع از امنیت 
آن وارد نشـــود.

وظیفــه دفــاع از خانــه و خانــواده در مقابــل هجــوم دشــمنان بــر عهــده مــرد نهــاده 
گــر مــرد  ــاد بــر زنــان واجــب نیســت. ا شــده و بــه همیــن جهــت، در فقــه اســالم، جهـ
گــر شــجاع  ترســو باشــد، از دشــمن فــرار می  کنــد و خانــواده را بی  پنــاه می  گــذارد؛ ولــی ا
باشــد، بــا دشمنــــان نبــرد می  کنــد و اجــازه نمی  دهــد دشمـــن بــه خانـــواده، مــال، 

کنــد. نامــوس و وطنــش تجــاوز 
نتیجــه آن  کــه ســه صفــت تکبــر، بخــل و تــرس در مــوارد خاصی بــرای زن پســندیده 
اســت و بــرای مــرد ناپســند. در مقابــل، دو صفــت شــجاعت و کریــم  و بخشــنده بــودن 
کــــریم نباشــد، نمی  تـــواند خانــواده  ــر مــــردی شــجاع یــا  گــ ــزاوار اســت و ا بــرای مــــرد ســ

موفقــی داشــته باشــد.

1. جعفری، ترجمه نهج البالغه، ص1121. 
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کلی نگری و جزئی نگری1 تفاوت در 
کــه معمــواًل مــردان در  ــه ایــن معنــا  ی نگــر هســتند و زن هــا جزئی نگــر. ب

ّ
کل مردهــا 

ــا متوجــه آن هــا نیســتند.  ــد ی کاری ندارن ــه ریزه کاری هــا و جزئیــات  زندگــی روزمــره ب
بــــرای مثال، احتمــــال دارد زنی شوهـــــرش را به بی توّجهــــی متهــــم کند و بگویــد 
ــو پوشــیدن مــرا  ــاس نـ ــا لبــ ــردن ی کـ ــه هســتی و آرایــــش  ــه مــن بی توجــ ــرا نســبت ب چــ
ــد تمــام مردهــا مثــل هــم  کــرده و می گوی ندیــدی؟ بعضــی وقت هــا نیــز زنــی مبالغــه 
کــه این گونــه نیســت و  هســتند و نســبت بــه همسرشــان بی توجه انــد؛ در حالــی 
این رفتــارهــــا ناشی از کلی نگــــری مــــردان است و انتظــــار رفتـــــار جزئی نگـــــر از مـــــرد 

چنــدان درســت نیســت. 
گــر مــردی بــه صــورت طبیعــی بــه جزئیــات بســیار توجــه کنــد، یــا زنــی بــه صــورت  ا
کلی نگــر باشــد، دچــار اختــالل هســتند؛ زیــرا برخــالف  طبیعــی جزئیــات را نبینــد و 

ویژگــی خــود رفتــار می نماینــد. 
بــه طــور طبیعــی مــادر، می تــــواند مربــی خوبــی باشــد؛ چــون جزئی نگــر اســت. در 

قــــرآن کریــم آمده اســت: 
َساء.«2   الّنِ

َ
اُموَن َعل  َقّوَ

ُ
َجال »الّرِ

پرست و نگهبان زنانند. مردان سر

گــر مدیــر  ی نگــر مدیــر خوبــی می توانــد باشــد، نــه جزئی نگــر. ا
ّ
کل  چــون شــخص 

گاهــی اختــالف عــروس و مــادر  کلیــات امــر غافــل می شــود.  جزئی نگــر باشــد، از 
ــار  کن ــم،  ــه ه ــاس ب ــِر حس ــود جزئی نگ ــه دو موج ک ــود  ــی می ش ــر ناش ــن ام ــوهر، از ای ش
گرفته انــد؛ مثــاًل عــروس می گویــد چــرا ســر ســفرۀ ناهــار، مــادر شــوهر بــه  یکدیگــر قــرار 

ی نگری 
ّ
1. بعضی از دالیلی که در پـــاورقی صفحه بعد، درباره تفـــاوت در کــم  ݣݣحرفی  و ُپــرحــرفی آمـــده، تفــاوت در کل

و جزئی ݣݣݣنگری را نیز شامل می ݣݣݣشود.
2. سوره نساء، آیه34. 
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گفــت؟ چــرا بیــن عروس  هایــش  گفــت بفرماییــد و بــه مــن دوبــار  جــاری مــن ســه بــار 
گــر مردهــا نیــز این گونــه بودنــد، دنیــا بــه هــم می ریخــت. حتــی  گذاشــت؟ ا فــرق 
گفته هــای  کــه از  کننــد  کــه خانم هــا بــا آقایــان دارنــد، بایــد دقــت  گفت  وگویــی  در 
شوهرانشــان برداشــت های متفــاوت نکننــد؛ چــون منظــور مردهــا فقــط همــان چیــزی 
گــر آقــا وارد خانــه شــد و بــه همســرش گفــت: خانــم!  اســت کــه می گوینــد. بــرای مثــال ا
کــه شــما تنبــل و بی نظــم  ــه هــم ریختــه اســت؟ منظــورش ایــن نیســت  ــه ب چــرا خان
کــه  هســتی؛ یــا این کــه چــرا از صبــح تــا ظهــر خوابیــده ای؟ بلکــه منظــورش ایــن اســت 

خانــه نبایــد بــه هــم ریختــه باشــد.
گــــاهی از جزئی نگــری زن، می تــــواند تــا حــدودی بــا دقــت و توجــه     پــس مــرد بــا آ
کــردن بــه جزئیــات زنـــدگی، از دلخــوری و سرخــــورده بــودن همســرش جلوگیــری 
کلی نگــری مــرد، می تــــواند ســطح توقــع خــود را از  نمایــد. زن نیــز بــا دانســتن ویژگــی 

شــوهرش پاییــن آورده و بی دقتی هایــش را بــر او خــرده نگیــرد.
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کم حرفی و پرحرفی1  تفاوت در 

1. ادعــا در تفــاوت زن و مــرد را کــه »زنــان پرحــرف و مــردان کم حــرف یــا زنــان جزئی نگــر و مــردان کلی نگــر هســتند«، نمی تــوان 
از آیــات و روایــات اثبــات کــرد؛ ولــی می تــوان تأییداتــی را بــرای آن ذکــر کــرد:

ــودن  ــر ب ــا جزئی نگ ــودن ی ــرف ب ــی پرح ــتناد داد؛ ول ــی اس ــا روایت ــه ی ــه آی ــوان ب ــوق را نمی ت ــای ف ــه ادع گرچ ــه  ــت این ک نخس
ــا آیــات و روایــات هــم نــدارد. وجــود چنیــن تفاوتــی، بیانگــر نقــص در زن یــا مــرد نیســت، بلکــه شــاید بــه  زن، تعارضــی ب
کــه  ــا مســائل فرهنگــی اجتماعــی( بســتگی داشــته باشــد  ــوژی، عواطــف، روان ی ظرفیت هــای وجــودی آن دو )فیزیول

کننــد. کامــل  بتواننــد وجــود یکدیگــر را 
کــه زنــان تمایــل بیشــتری بــرای برقــراری ارتبــاط  دوم این کــه همــه مــا در تجربــه زندگــی روزمــره شــاهد ایــن مســأله هســتیم 
گفتــن  ــرای  یــادی ب ــان بــه ســبب این کــه بــه جزئیــات بیشــتر توجــه دارنــد، حــرف ز ــا مــردان. هم چنیــن آن ــد ت کالمــی دارن

دارنــد تــا مــردان.
کتــاب »روح زن«  لــت دارنــد. جینالمبــروزر در  ســوم آن کــه بعضــی از پژوهش هــا و یافته هــای روان شــناختی نیــز بــه آن دال
می گویــد: گفتگــو و تبــادل نظــر بــرای پســران، وســیله ای بــرای انتقــال پیــام اســت؛ امــا بــرای دختــران، بیشــتر ابــزاری بــرای 

ارتبــاط عاطفــی و همدلــی اســت. )جینالمبــروزر، روح زن، ترجمــه پــری حســام شــه رئیس، ص18( 
کــه بتواننــد مهارت هــای کالمــی  دختــران بــا اســتفاده از توانایی هــای کالمــی خــود، بیشــتر بــه بازی هایــی روی می آورنــد 
کلــی،  گیرنــد و پســران بــه حادثه جویــی و بازی هــای پرتحــرک عالقــه نشــان می دهنــد. بــه طــور  کار  خــود را در آن بــه 
ــر  ــور مؤثرت ــه ط ــد ب ــه بتوان ک ــه  ــازمان یافت ــوری س ــان ط ــز زن ــد. مغ ــران جلوترن ــاه از پس ــا دو م ــک ی ــان، ی ــد زب ــران در رش دخت
کنــد و آن گاه ســخن بگویــد، در حالی کــه زن  کنــد. مــرد بایــد نخســت دربــاره احساســاتش فکــر  احساســات خــود را ابــراز 
کتــاب فصلنامــه  ــد. )محمدحســین قدیــری، تفــاوت زن و مــرد،  کنــد، بیندیشــد و حــرف بزن ــد هم زمــان حــس  می توان

ــگران( ــای پژوهش ــل از یافته ه ــه نق ــماره31، 1385، ب ــان، ش زن
خانــم دکتــر دادســتان در کتــاب »اختالل هــای زبانــی« پــس از نقل یافته های پژوهشــی در زمینــه تفاوت های زبان شــناختی 
ــه بررســی تفاوت هــای دختــران و پســران ســنین آموزشــگاهی در  کــه ب ــر حســب جنــس، می نویســد: تعــداد تحقیقاتــی  ب
قلمــرو ظرفیت هــای زبان شــناختی پرداخته انــد، بی شــمار اســت. در بیشــتر مواقــع، بــا اســتفاده از آزمون هــای زبــان...، 

کارآمــدی کالمــی دختــران و پســران پرداخته انــد.  مؤلفــان بــه مقایســه 
کــه بــه هیچ گونــه  کــه تعــداد پژوهش هایــی  مک کوبــی و جکلیــن بــا مــروری بــر تحقیقــات مختلــف نشــان داده انــد 
کــه برتــری زبان شــناختی دختــران را برجســته ســاخته اند.  تفاوتــی دســت نیافته انــد، بــه انــدازه پژوهش هایــی اســت 
کــه نشــان دهنده برتــری پســران باشــند، بســیار اندکنــد. ... شــاید بتــوان خاطــر نشــان ســاخت »آن چــه از  امــا تحقیقاتــی 
کــه وقتــی تفاوتــی بیــن میانگیــن ]تفــاوت زبان شــناختی بــر حســب  مجموعــه تحقیقــات اســتنباط می شــود، ایــن اســت 
دختــر و پســر[ وجــود دارد، در بیشــتر مواقــع، نشــان دهنــده برتــری دختــران اســت«. )پریــرخ دادســتان، اختالل هــای زبــان، 

ص35-34(
ــر می گــرددـ  ــه فعالیت هــای مغــزی ب ــر تحقیــق ب کــه بناب ــز فعالیت هــای کالســی را ـ  ــژاد نی ــر شــکوه نوابی ن هم چنیــن دکت
کلمــه خــود را در  یکــی از شــاخص ترین تفــاوت در زمینــه تفــاوت جنســی می دانــد و می نویســد: »دختــران نخســتین 
ــر  ــر اســت. دخت ــل فهم ت ــر و قاب 11/4 ماهگــی و پســر بچه هــا در 12 ماهگــی ادا می کننــد. تلفــظ آن هــا روشــن تر و واضح ت
بچه هــا در ســنین 5 تــا 11 ســالگی، نســبت بــه پســران هم ســن و ســال خــود، زودتــر نــام   رنگ هــا، اشــیاء، حــروف، اعــداد و 
حیوانــات را یــاد می گیرنــد؛ بــه عــالوه، تفاوت هــای میــان دو جنــس در ســنین 9 تــا 12 ســالگی افزایــش می یابــد و دختــران 
کلــی در مقایســه بــا  گفتــن عملکــرد بهتــری از خــود نشــان می دهنــد و بــه طــور  گــوش دادن و ســخن  در توانایــی نوشــتن، 

ــی زن، ص87(  ــژاد، روان شناس ــتند. )نوابی ن ــر هس ــب عمیق ت ــر و در درک مطل ــی دقیق ت ــر، ول ــران، پرحرف ت پس
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آقایــان کم حــرف و خانم هــا پرحــرف هســتند. بــه دلیــل این کــه خانم هــا جزئی نگــر 
ــه شــمار  ی نگــر هســتند. البتــه پرحرفــی خانم هــا، عیــب و نقــص آن  هــا ب

ّ
کل ــان  و آقای

گفتــن زیــاد دارد، امــا  نمــی رود. وقتــی فــردی بــه جزئیــات توجــه می  کنــد، حــرف بــرای 
گفتــن نــدارد. بــرای مثــال، آقایــی  کلیــات را ببینــد، حــرف چندانــی بــرای  وقتــی فقــط 

بــرای معالجــه ســرماخوردگی بــه دکتــر رفتــه و بعــد بــه خانــه برمی گــردد. 
خانم می پرسد: چه خبر؟ 

آقا می گوید: سرما خورده بودم و به دکتر رفتم. 

ـ  خب، دکتر چی گفت؟ 

ـ  گفت سرما خورده ام و دارو داد.

ـ  دکتر دیگه چی گفت؟

این جــا آقـــا حوصلــه اش ســر رفتــه و می گویــد: وای! چقــدر ســؤال می کنــی؟ یــک 
کــه این قــدر ســؤال نــدارد. دکتــر رفتــن 

کلیــات توجــه  گفتــن نــدارد؛ چــون بــه   این جــــا مــــرد واقعــًا دیگــر حرفــی بــرای 
داشــته اســت. امــا وقتــی خانــم بــه دکتــر مــی رود، تــا می نشــیند بــه اطــراف نــگاه 
می کنــد، می بینــد خانــم دیگــری آن جــا نشســته اســت. می گویــد: ســالم، شــما بــــرای 
کــــردن  چــــه آمــــده اید؟ مــــریضی شمــــا چیســت؟ آن گــــاه شــــروع می کنــد بــه برقـــــرار 

کالمــی.  ارتبـــــاط 
کــه دریافت هــای دیگــری از محیــط نیــز دارد؛ مثــاًل منشــی را  عجیــب آن اســت 

کامــاًل معلــوم شــده  ــان و هــم مــردان صــورت می گیــرد،  ــه وســیله زن کــه هــم ب گــون  گونا ــر اســاس مطالعــات مســتقل و  ب
کلــی، مهارت هــای ادراکــی فضایــی و دیــداری فضایــی مــردان تکامــل بیشــتری یافتــه، امــا زنــان فاقــد  کــه بــه طــور  اســت 
ایــن توانایی هــا نیســتند. بســیاری از زنــان در زمینــه ایــن قابلیت هــا و دیگــر توانایی هــای مربــوط بــه نیمکــرده راســت مغــز ، 
از قبیــل تشــخیص و بیــان جزئیــات اجتماعــی و هیجانــی از میانگیــن مــردان بســیار فراتــر مــی رود و اغلــب، زنــان را بســیار 

ــر می داننــد. )جهانگیــری، بررســی تمایزهــای فقهــی زن و مــرد، ص437-436(  یرک ت حســاس تر و ز
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می بینــد کــه دارد زیــاد بــا تلفــن حــرف می زنــد؛ در اتــاق انتظــار چنــد کودک هم  هســتند 
کــه بــاال و پاییــن می پرنــد. چنــد نفــر آقــا یــا خانــم نشســته و همین طــور. 

ــه  ــه خان ــم ب ــی ه ــت و وقت ــرده اس ک ــط  ــده و ضب ــات را دی ــن جزئی ــام ای ــم تم خان
یــاد دارد؛ زیــرا بــه تمــام  گفتــن ز بیایــد و آقــا بــه او بگـــوید چــه خبــر؟ واقعــًا حــرف بــرای 

گذرانــده اســت. کــرده و همــه را از نظــر  جزئیــات توجــه 
   آقایــان بــرای تبــادل اطالعــات حــرف می زننــد؛ ولی خانم ها حرف زدن را وســیله  ای 

برای ایجـــاد صمیمیت، تبادل اطالعات و حل تعارضات قرار می دهند. 
معمــواًل خانم هــا ســه برابــر آقایــان روزانــه حــرف می زننــد. لذت جویــی زن هــا ُنــه برابــر 
مردهاســت. ایــن لذت جویی تنها به معنای میل جنســی نیســت، بلکــه از حــرف زدن 

ت می برنــد. 
ّ

لــذ
ــت  ــن اس ــود، ای ــوهر می ش ــان زن و ش ــالف می ــب اخت ــه موج ک ــواملی  ــی از عـ یک
کافــی بــرای صحبــت  کــه زن و مــرد بــه یکدیگــر، بــه ویــژه مــردان بــه زنــان فرصــت 
کارشناســان معتقدنــد هشــتاد درصــد مشــکالت  کــردن نمی دهنــد. بســیاری از 
کــه بــه هــر  گفتــن حــل می شــود. البتــه خانم هــا بایــد مواظــب باشــند  خانم هــا فقــط بــا 
گنــاه افتــاده، غیبــت، تهمــت و  کــه بــا حــرف زدن بــه  قیمتــی حــرف نزننــد؛ بــه طــوری 

ســخن چینی بکننــد. 
انس بن مالک می گوید: 

روزى رســول خداJامــر بــه روزه فرمــود و دســتور داد کســی بــدون اجــازه مــن افطــار 

ــه  ــراى اجــازه افطــار ب نکنــد. مــردم روزه گرفتنــد؛ چــون غــروب شــد، هــر روزه  دارى ب

محضــر آن جنــاب آمــد و آن حضــرت اجــازه افطــار داد. در آن وقــت مــردى آمــد و 

ــه محضــر  ــد و از آمــدن ب ــا کنــون افطــار نکرده ان کــه ت عرضــه داشــت: »دو دختــر دارم 

شــما حیــا می کننــد. اجــازه دهیــد هــر دو افطــار نماینــد.« حضــرت جــواب نــداد. 
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کــرد. حضــرت پاســخ نگفــت. چــون بــار ســوم گفتــارش را  آن مــرد گفتــه اش را تکــرار 

تکــرار کــرد، حضــرت فرمــود: »آن هــا کــه روزه نبودنــد. چگونــه روزه بودنــد در حالی کــه 

گوشــت مــردم را خورده انــد. بــه خانــه بــرو و بــه هــر دو بگــو قــی )اســتفراغ( کننــد.«

آن مــرد بــه خانــه رفــت و دســتور قــی کــردن داد. آن دو قــی کردند، در حالی  کــه از دهان 

هــر یــک قطعــه اى خــون لختــه شــده بیــرون آمــد.  مــرد بــا تعجــب بــه محضــر رســول 

خداJآمــد و داســتان را گفــت. حضــرت فرمــود: »بــه آن کســی کــه جانــم در دســت 
اوســت! اگــر ایــن گنــاه غیبــت بــر آنــان باقــی مانــده بــود، اهــل آتــش بودنــد!« 1

یــــاد ســـؤال می کنند. میل به پرسیــدن،  خــــانم ها وقتی با همـــدیگر می نشینند، ز
نشانه عالقه آن  هـــا به حـــرف زدن و برقــــراری ارتباط با دیگـــران است؛ زن  ها با دور هم 
کــردن، بســیاری از نگرانی  هــا، اســترس  ها و ناراحتی  هــای  جمــع شــدن و صحبــت 

خــود را تعدیــل و تخلیــه می  کننــد. 
ــان بیشــتر از مــردان اســت.  ــه ارتباطــات اجتماعــی و حــرف زدن در زن ــل ب تمای
گاهــی زن و مــرد، نســبت بــه ایــن خصوصیــت  بــه همیــن دلیــل چنان  چــه درک و آ
ضعیــف باشــد، مطمئنــًا آنــان را دچــار ســوء تفاهمــات جــدی در زندگــی مشــترک 
گــر  ــه ویــژه ا ــرای حــرف زدن، ب یــادی ب کــه حوصلــه ز کــرد. برخــالف مــردان،  خواهــد 
یــاد پرســیدن  کننــد. مــردان ز خصوصــی باشــد، ندارنــد و ترجیــح می دهنــد ســکوت 

ــه معنــای دخالــت در زندگــی خصوصــی دیگــران می داننــد. گاه ب را 
کــه زنــان بیشــتر بــا ســخن  گفتــن و شــنیدن، احساســات و     نکتــه دیگــر آن اســت 
کــه شوهرشــان  عواطفشــان را ابــراز می  کننــد و مردهــا بــا دیــدن. زن هــا دوســت دارنــد 
کننــد و در ایــن  بــا آن  هــا ســخن بگویــد تــا آرامــش یابنــد و بــه تعبیــری خــود را تخلیــه 
صــورت اســت کــه غــم و نگرانــی از وجودشــان رخــت بــر می  بنــدد؛ امــا مردهــا این  گونه 

یان، عرفان اسالمی )شرح جامع مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه(، ج10. 1. انصار
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گــر مــردی بخواهــد خانمــش را از نگرانــی و انــدوه برهانــد و از  بی تمایلــی او   نیســتند. ا
بــه شــوهرش بکاهــد، بایــد بــا او ســخن بگویــد. 

کــه  زنــان نمی  تواننــد بــا ســخن  گفتــن مــردان را عاشــق خــود کننــد؛ ولــی هنگامــی  
مــرد ســخن می  گویــد، زن عاشــقش می  شــود.1

کالمی2 تفاوت در ارتباط 
تفــاوت در ارتبــاط کالمــی می توانــد بــا مــورد ســوم یک جــا ذکــر گــردد؛ ولــی بــه ســبب 

اهمیــت آن بــه صــورت جداگانــه توضیح داده می شــود. 
کالمــی فقــط بــه پیــام توجــه دارنــد؛ امــا زن هــا هــم بــه پیــام  مردهــا در ارتباطــات 
کــه مــردی بــه همســرش می گویــد: چــرا  و هــم بــه فراپیــام توجــه می کننــد. هنگامــی 
خانــه بــه هــم ریختــه اســت؟ بایــد بعــد از ایــن پیــام، یــک فراپیــام فــوری نیــز بفرســتد و 
بگویــد: فکــر کنــم امــروز بچه هــا خیلــی شــما را اذیــت کرده انــد کــه نرســیده ای خانه را 
کــه  گــر ایــن فراپیــام فرســتاده نشــود، خانــم این گونــه برداشــت می کنــد  کنــی؟ ا مرتــب 

او فــرد تنبلــی اســت و بــه ســبب تنبلــی، منــزل را مرتــب نکــرده اســت.
کالمــی بــا آقایــان، بکوشــند پیــام را درســت   هم چنیــن زن هــا بایــد در ارتباطــات 
بدهنــد؛ چــون  معمــواًل آن هــا در ارتباطــات کالمــی خــود بــه دلیــل عاطفــی بــودن غلــو 
کــودک دیــر بــه خانــه می آیــد. خانــم بــه شــوهرش می گویــد: فرزندمــان  می کننــد؛ مثــاًل 
دیــر کــرده اســت. پــدر می گویــد: احتمــااًل مشــغول بازی اســت؛ ولی خانم ها همیشــه 
بدتریــن حالــت را در نظــر می گیرنــد؛ و پیــش خودشــان می گوینــد: نکنــد ماشــین بــه 
او زده باشــد؟ نکنــد او را دزدیــده باشــند؟ نکنــد اتفــاق بــدی افتــاده باشــد؟ یعنــی 

1. ر.ک: دی آنجلس، رازهایی درباره زنان، ص238-237. 
2. دالیل تفاوت در ُپرحرفی و کم حرفی، تفاوت در ارتباط کالمی را نیز شامل می شود. همچنین رجوع کنید به: 

ماهنامه شادکامی و موّفقّیت؛ میر عمادالّدین فریور.
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کــه آقایــان این طــور نیســتند.  دائــم بدتریــن حالت هــا را در نظــر می گیرنــد؛ در حالــی 
گمان هــای خــوب و  کنیــم و مثبــت بیندیشــیم و نخـــست  بنابرایــن بایــد تمـــرین 

مثبــت را در ذهــن پــرورش بدهیــم. 
گــر فکــر انســان منفی بــاف  گفتارمــان و  رفتارهایمــان را می ســازد. ا   افــکار مــا، 
گــر فکــرش مثبــت باشــد، اثــر  کالمــش اثــر می گــذارد، و ا گاه روی  باشــد، ناخــودآ
مثبــت دارد. لــذا قـــرآن می فرمایــد: ســوءظن نداشــته باشــید؛ چــون ســوءظن، یعنــی 

ــود.  ــد می ش ــار ب کالم و رفت ــه  ــر ب ــد، منج ــر ب ــان و فک گم
گاه نیــاز  کــه نیازهــای زنــان همیشــه مــادی نیســت و  مــردان توجــه داشــته باشــند 
مبــرم زن می  توانــد مســأله ســاده   گــوش دادن همســر به کالم وی باشــد. ایــن در حالی 
کالمــی و  کــه مــردان بــا ســکوت و تنهایــی بــه آرامــش می  رســند، نــه بــا ارتبــاط  اســت 
کننــد.  کــرده یــا بــرای حــل آن اقــدام  قادرنــد بــا آن، نگرانی  هــا و مشــکالت را فرامــوش 

گاهــی بــه ایــن امـــر می  توانــد بــه زن و شــوهرها کمــک کنــد تــا طــوری برنامه  ریــزی  آ
ــا هــم در  ــه ســکوت و تنهایــی ب ــا نیــاز مــرد ب کــردن ب کــه نیــاز زن بــه صحبــت  کننــد 

تقابــل قــرار نگرفتــه و هــر دو بــرآورده شــوند. 
کار، مدتــی او را تنهــا  کار بهتــر اســت زنــان بعــد از آمــدن مــرد از محــل  بــرای ایــن 
یابــد و مــرد  گذاشــته و اســباب راحتــی او را فراهــم ســازند تــا نیــرو و تــوان الزم را باز
کــرده و بعــد از بازیافتــن نیــروی  کــردن را درک  هــم نیــاز زن بــه درد و دل و صحبــت 
خــود، زمانــی را بــرای صحبــت و گفت  وگــو بــا همســرش اختصــاص دهــد. زمانــی کــه 
فرصــت گــوش دادن بــه صحبت  هــای همســرش را نــدارد بــا پیامــی صریــح و مؤدبانه 
گــوش بدهــم.  ــده ده دقیقــه اخبــار  ــه آن را مطــرح ســازد: »عزیــزم! اجــازه ب و مهربانان
کمــی  بعــد از آن در اختیــار شــما هســتم« یــا »اآلن خیلــی خســته  ام. اجــازه می  دهــی 

کنــم؟ بعــد از آن می نشــینیم و بــا هــم حــرف می  زنیــم...«  اســتراحت 
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گاهــی ُغــر زدن زنــان، جنبــه یــادآوری و دلواپســی دارد؛ البتــه الزم اســت زنــان     
کلمــات ماهرانــه عمــل  کــه بیــش از حــد اغــراق نکــرده و در بــازی  متوجــه باشــند 
کــه  کنــی، ایــن چندمیــن بــاره  گفتــن »ببیــن، یــادت نــره خریــد  کننــد؛ مثــاًل بــه جــای 
کــه ســرت خیلــی شــلوغه، آمدنــی  دارم می گــم   هــا!«، بگوینــد: »عزیــزم! می  دونــم 

کــه فرامــوش نمی  کنــی.« خریــد یــادت نــره، می  دونــم 
   الزم اســت مــردان در ارتبــاط کالمــی، مبهــم حــرف نزننــد، مــدام امــر نکننــد، قدرت 

خــود را بــه رخ نکشــند و در کالم، احساســات زنــان را بــا کنایــه مســخره نکنند.

تفاوت در تشریفات گرایی1 
یــاد توجــه می کننــد.  زنــان بیشــتر تشــریفات را دوســت دارنــد و بــه ریزه کاری هــا ز
ــا چیزهــای  گــر ســفره خورشــت دارد، دســر هــم داشــته باشــد ی ــد ا ــان دوســت دارن آن
دیگــر. البتــه ایــن مســأله چیــز بــدی نیســت. خداونــد انســان را بــه طــور احســن خلــق 
کنیــم تــا بــه افــراط و  کنتــرل  کــه بایــد امیــال را  کــرده اســت؛ ولــی نکتــه مهــم آن اســت 

اسـراف نینجــامد. 

تفاوت در توجه به ظاهر یا حس زیبایی شناختی
آراســته بــودن یکــی از خصوصیــات انســان  های مؤمــن اســت؛ امــا توجــه بــه ایــن 
ــرد متفــاوت اســت و  ــودن زن و م ــه از نظــر اســالم، آراســته ب ک نکتــه ضــروری اســت 
خــدای متعــال بــا توجــه بــه روحیــات و تفــاوت احساســات در زن و مــرد در آراســتگی 

1. بیولوژیست هـــا و پژوهشگــــران، پس از بررسی و تحقیــق هـــای متعّدد، به این نتیجه دست یافته اند که رفتارهای 
ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی با هم فرق داشته و تحت تأثیر جنسیت، 
گونه ای متفاوت از یکدیگر عمل می کنند. بخشی از این تفاوت هـــا عبارتنــد از: زنـــان تشریفـــاتی هستند و  به 

مـــردان کمتـــر تشریفـــاتی هستند. )ر.ک: مـــاهنامه شادکـــامی و موّفقّیت؛ میرعمادالّدین فریور(
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کــردن  کوتــاه  آن  هــا هــم تفــاوت قائــل شــده اســت.برای نمونــه پیامبــر اکرم دربــاره 
ناخــن بــه مــردان توصیــه می  فرمایــد: 

ظاِفیَرُکم...« 
َ
وا ا جاِل ُقّصُ  ِللّرِ

َ
»قال

 ناخن  هــای خــود را كوتــاه كنیــد.

ولی به زنان می  فرماید: 
1». ّنُ

ُ
ك

َ
َیُن ل ز

َ
ه ا

َ
، َفِاّن ظاِفیِرُکّنَ

َ
تُرکَن ِمن ا

ُ
ساِء ا »وِللّنِ

یــد؛ چــون بـــرای  بـــرای زنـــان است كـــه بــرخى از ناخـن  هـــایتــان را بلنـــد نگـــه دار

ینــت است. مشــا ز

اســتفاده از بــوی خــوش و عطریــات بــرای مــردان در بیــرون از منــزل مســتحب 
کنند.پوشــیدن  اســت؛ امــا بــرای زنــان جایــز نیســت خــود را در بیــرون از خانــه معطــر 
لباس  هــای خوش  رنــگ در منــزل بــرای زنــان مســتحب اســت و ثــواب زیــادی هــم 
دارد؛ امــا بیــرون از منــزل بــه دلیــل جلب توجه درســت نیســت. آراســتگی زن در بیرون 

از منــزل، حجــاب و وقــار و عفــت اســت. 
کــه نشــانگر تفــاوت زن و مــرد در آراســتگی  مــوارد دیگــری نیــز در روایــات آمــده 
کننــد؛ بــــا ایــن  اســت؛ یعنــی زن و مــرد وظیفــه دارنــد خــــود را بــــرای همدیگــــر آراستــــه 

کـــــه نـــــوع آراســتگی زن بــا مــرد فــرق می  کنــد.  تفــــاوت 
پیامبــر خـــدا  فــرمود: 

گــر زن، خــود را بـــرای شوهـــرش منى  ساخت، یب  گمان در دل او جا منى  گرفت.2 ا

کــه ایشــان  بــه نقــل از ذروان مدائنــی آمــده اســت: نــزد امــام رضارفتــم. دیــدم 
کــرده اســت.  خضــاب 

کــردن پــاداش دارد.  گفتــم: فدایــت شــوم! خضــاب کرده  ایــد؟ فرمــود: بلــه. خضــاب 

کلینی، الکافی، ج6، ص490.   .1
2.نثر الدّر، ج1، ص242.
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ــو  ــا ت ــان می  افزایــد؟ آی ــر پاک  دامنــی زن کــه ســر و وضــع مرتــب داشــتن، ب ــا نمی  دانــی  آی

دوســت داری کــه وقتــی بــا ســرو وضــع نامرتــب، نــزد همســرت مــی  روی، او را نیز مانند 
خــودت ببینــی؟ گفتــم: نــه. فرمــود: او نیــز همین  طــور.1

مردهــا بیــش از زن  هــا تحــت تأثیــر جذابیت  هــای جســمی و آراســتگی زن قــرار 
می  گیرنــد. زنــان گرایــش بیشــتری بــه حفظ ظاهــر دارند. معموال مایلند میز کاری شــان 

کنــار یــا روی آن، یــك گل نیــز باشــد.  تمیــز بــوده و 
یـــــاد دارد،  یــور و جمــال و آرایــــش و مــــدهای مختلــف عالقــه ز زن طبعــا بــه زینــت و ز

بـــــرخالف مرد.2

 خانم هــا و بخصــوص دختــر خانم هــا وقتــی می خواهنــد جایــی برونــد، دیــر 
کــه خانم هــا  می جنبنــد و آقایــان از ایــن لحــاظ همــواره اعتــراض می کننــد؛ در حالــی 
یــادی صــرف  یــادی دارنــد، بــرای آمــاده شــدن وقــت ز چــون بــه ظاهرشــان توجــه ز
می کننــد. دیــده شــدن و خــوب بــه نظــر رســیدن بــرای آن  هــا مهــم اســت؛ ولــی مردهــا 
کــه می خواهنــد برونــد، می اندیشــند و زود  هدف گــرا هســتند و اغلــب بــه جایــی 

آمــاده می شــوند؛ هــر چنــد بــه ظاهــر خــود نیــز برســند. 
کــه همدیگــر  کــه زیــر یــك ســقف جمــع شــده اند، طبیعــی اســت  حــاال زن و مــرد 
را نتواننــد درك کننــد. بایــد آن دو نگاه هــای یکدیگــر را متوجــه شــده و از ایــن جهــت 
همدیگــر را درك کننــد. پــس الزم اســت مــرد، بــا اندکــی حوصلــه فرصتــی بــرای آمــاده 
یــاد معطــل نکند یا پیــش از آن که شــوهرش  شــدن بــه خانــم بدهــد و خانــم نیــز، آقــا را ز

آمــاده شــود، خــود را بــرای رفتــن مهیــا ســازد.
یــادی می دهــد، الزم اســت مــرد  بــه دلیــل این کــه زن بــرای زیبایــی اهمیــت ز
کنــد و  کــه خــود را بــرای شــوهرش آراســته، توجــه  هنــگام ورود بــه منــزل، بــه همســرش 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص100. 
2. مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، ص166. 
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کــه در ظاهــر او روی داده، ابــراز خشــنودی  کنــد و از تغییراتــی  از زیبایــی او تعریــف 
گــر از تغییــرات ظاهــری همســرش خوشــش نیامــد، از بدگویــی و خدشــه دار  نمایــد. ا
کار نــه تنهــا مشــکلی را حــل  کــه ایــن  کــردن حــس زیبایــی او اجتنــاب ورزد؛ چــرا 
نمی کنــد، بلکــه روحیــه حســاس زن را جریحــه دار می کنــد. البتــه بعدهــا می توانــد 
کنــد یــا امکانــات  بــه نوعــی، آراســتگی و زیبایــی دلخواهــش را بــه همســرش منتقــل 

ــرای او فراهــم آورد. الزم را ب

تفاوت در طرز استفاده از حواس
مردهــا در اســتفاده از حــواس، خــود تونلــی هســتند و زن هــا ماهــواره ای. ماهــواره از 
همــه جــا دریافــت می کنــد؛ امــا وقتــی در تونــل قــرار می گیریــد، نمی توانیــد بــه چــپ و 
راســت برویــد و بایــد مســتقیم حرکــت کنید؛ مثاًل مــرد در حــال دیدن تلویزیون اســت. 
حــواس او تنهــا متوجــه برنامــه تلویزیونــی اســت و بــه چیــز دیگــری توجــه نــدارد. در ایــن 
کــه  هنــگام، اگــر زن بــا شــوهرش ســخن بگویــد، مــرد زیــاد توجــه نــدارد. زن بایــد بدانــد 
نشــنیدن بــه معنــای  بی توجهــی نیســت، بلکــه واقعــًا نشــنیده اســت؛ ولــی هنگامــی 
کــه زن تلویزیــون می بینــد، عــالوه بــر برنامــه تلویزیونــی، حواســش بــه چیزهــای اطــراف 
ــد  ــت می توانن ــه جه ــواس، در س ــه ح ــش از س ــان از بی ــا هم زم ــت. زن ه ــز هس ــود نی خ

کار را دارنــد. دامنــه حــواس زن هــا وســیع اســت. کننــد؛ یعنــی توانایــی ایــن  اســتفاده 
آقایــان حــواس تونلــی دارنــد؛ یعنــی روی دو چیــز هــم زمــان نمی تواننــد متمرکــز 
شــوند؛ پــس بــه راحتــی همدیگــر را متهــم بــه ایــن نکنیــم کــه تــو نســبت بــه مــن بی توجــه 
هســتی. در صــورت عــدم درک ایــن تفــاوت، ارتباط هــا بــه اختالفــات می انجامــد؛ 

کــه مــرد بایــد مثــل او باشــد و مــرد نیــز همین طــور. چــون زن فکــر می کنــد 
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تفاوت در عواطف و احساسات
دو  هــر  اســت.  آن  هــا  و عواطــف  در احساســات  مــرد،  و  زن  تفــاوت  مهم تریــن 
دارای احساســات و عواطــف هســتند؛ ولــی محــور اصلــی روحیــات زنــان، عاطفــه 
ــوده و در بســیاری از  ــه شــدت نیرومنــد ب ــان ب و احساســات اســت و ایــن جهــت در آن

رفتارهــای او تأثیــر دارد. 
برخــورداری از ایــن ویژگــی درونــی، لطافــت روح و افزایــش رّقــت قلــب زن را در پــی 

دارد و ایــن ویژگــی، آنــان را در تربیــت فرزنــد بســیار موفــق می گردانــد.
مــردان بیشــتر از عقــل و قــدرت تفکــر خــود بهره می گیرنــد و در واقع احساســات را 
تحــت تدبیــر عقــل درمی آورنــد. توأمــان بــودن احساســات و عقــل و تفکــر و نیرومندی 
و توانایــی در اداره خانــواده مهــم هســتند و در صــورت نبــودݬِ یکــی از ایــن دو، خانــواده 

احتمــال آســیب دیدگی اش بیشــتر می شــود.
 زن، تحمــل قهــر و بی توجهــی شــوهر را نــدارد و الزم اســت مــرد محبــت بیشــتری 

بــه همســر خــود ابــراز نمایــد. 
گاه باشند که مــردان، به دلیل ضعیف تـــر بودن احساسات  زن ها باید به این نکتـــه آ

و عـــواطف در آنان، به شدت نیازمند روح لطیف و احساسات قـــــوی آنان هستند. 

هر مردی خـــواهان همسری مهربان و دوست داشتنی  ݣݣاست.1 

شهید مطهری بیان خوبی در این جا دارند و می نویسند: 
آفرینــش، مــرد را مظهــر طلــب و عشــق و تقاضا و زن را مظهر محبوبیت و معشــوقیت 

قرار داده است. احساسات مرد نیازآمیز و احساسات زن نازخیز است. احساسات 
مرد طالبانه و احساســات زن مطلوبانه اســت.2

ــت  ــه تربی ــت این ک ــه جه ــا ب ــد و خانم ه ــر باش ــی محکم ت ــر عاطف ــد از نظ ــرد بای م

1. حیدری، ویژگی ݣݣݣ ها و تفاوت  ݣݣݣها و نیازهای عاطفی زنان و مردان، ص17-16. 
2. مطهری، همان، ص172. 
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کننــده انســان هســتند، بایــد عاطفی تــر باشــند. بــه همیــن دلیــل، خانم هــا زود دعــوا 
و ســریع هــم عذرخواهــی می کننــد. خانم هــا نمی تواننــد عواطــِف ســخت خــود را 
مدیریــت کننــد و زود عاطفــی می شــوند؛ بــرای همیــن، دین اســالم حکم قضــاوت را 
بــه عهــده خانم هــا نگذاشــته اســت. خیلــی مواقــع رحمــت بی جــا انســان را بیچــاره 
گــر گل هفتــه ای یك بــار آب بخواهــد و شــما هــر روز آب بدهیــد،  پالســیده  می کنــد. ا

شــده و از بیــن مــی رود. 
یــاد بــوده و زودرنــج هســتند. ممکــن اســت     بنابــر فطــرت، آســتانه تحریــك زنــان ز
گــر بــه خانــم از  یــادی بزننــد، ولــی بــه دل نگیــرد؛ امــا ا بــه مــردی حرف هــای نامربــوط ز

گل نازك تــر بگوینــد،  زود ناراحــت می شــود. 
گاهــی حــرف ناپســند مــردی، باعــث می  شــود زن تــا مدت هــا دیــد منفــی نســبت 
کار و تــالش مطلــوب بــاز مــی دارد.  کنــد و احســاس منفــی در زن، او را از  بــه او پیــدا 
گــردد، از احســاس لــذت در  وقتــی تعــدادی از ایــن نــکات منفــی روی هــم جمــع 

زندگــی می کاهــد. 
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تفاوت در رفتارهای جنسی
بی تردیــد غریــزه جنســی از غریزه هــای مهــم و سرنوشت ســاز در مســیر ارتباطــی 
زن و مــرد اســت و پاســخ درســت بــه آن، بســیاری از مشــکالت خانوادگــی را برطــرف 
گونــی  می ســازد. امــا چگونــه بایــد بــه ایــن غریــزه پاســخ درســت داد؟ بحث هــای گونا
یــادی نیــز نوشــته شــده  کتاب هــای ز کــرد و البتــه  می تــوان در ایــن زمینــه مطــرح 
کــرد. آن چــه بیــش از هــر چیــزی  کــه بــرای اطــالع بیشــتر بایــد بــه آن  هــا مراجعــه  اســت 
ــه تفاوت هــای رفتــاری  گاهــی ب در ارتبــاط زناشــویی موفــق و ســالم اهمیــت دارد، آ
زن و مــرد در ارتبــاط جنســی اســت. رفتارهــای جنســی زن بــا مــرد فــرق می کنــد و هــر 

گونــه دیگــری واکنــش نشــان می دهنــد.  کــدام بــه 
زن و مــرد بایــد بــا رفتارهــای جنســی هــم آشــنا باشــند، تــا بتواننــد واکنــش مناســبی 
گرنــه رابطــه جنســی و عاطفــی آن  هــا دچــار اختــالل و مشــکل می شــود.  بــروز دهنــد، و 

بدیــن منظــور توجــه بــه نکته هــای کاربــردی زیــر در ایــن جهــت مفیــد اســت.
گونــه دیگــری از زن اســت. از  الــف( نــوع بــروز برقــراری رابطــه جنســی مــرد بــه 
کــه مــرد مظهــر طلــب، عشــق و نیــاز و زن مظهــر محبوبیــت و معشــوقیت  آن جایــی 

ــت.  ــدن اس ــته ش ــاس زن، خواس ــتن و احس ــرد، خواس ــاس م ــت، احس اس
احســاس خواســتن مــرد در رابطــه جنســی، مســتقیم و آشــکار و تــوأم بــا بیــان آن 
کــردن، همــراه بــا  کــه احســاس محبوبیــت زن، محبــت و نــوازش  اســت؛ در حالــی 
آرایــش، پوشــیدن لباس هــای جــذاب و بیان هــای محبت آمیــز خــاص او اســت. 
بنابرایــن زنــان نیــاز بــه مقاربــت را صریــح بــه زبــان نمی آورنــد یــا معمــواًل آغــاز 
کننــده رابطــه نیســتند و ایــن مــرد اســت کــه بایــد بــا کلمــات و رفتارهــای محبت آمیــز 
و نوازشگـــرانه رابطه جنسـی را آغــاز کــرده و زن را با خــود همراه و در واقع، نیــاز خــود 

را مطــرح کنـــد. 
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پیامبــر خــدا فــرمود:
گـــرچه سِر تنور   هر گـــاه مرد، مهسرش را برای نیازش فرا خواند، زن باید نزد او برود، ا

تخ نــان[ بــاشد.1 ]مشغــول پخ

کــه اول مــرد بایــد درخواســت  ایــن روایــت و روایت   هــای دیگــر بیــان می   کننــد 
ــد. ــت ده ــخ مثب ــه او پاس ــه زن ب ــت و در ادام ــاز اس ــر نی ــه او مظه ک ــرا  ــد؛ چ کن

گــر زن بــه میــــزان الزم، محبــــت از شوهـــــر دریافــت نکنــد، نمی تواند     هم چنیــن ا
ارتبــاط جنســی خوبــی بــا شــوهر برقــرار کنــد. 

کــه قبــل از هــر نــوع ارتبــاط جنســی بــا شوهرشــان  زنــان همیشــه نیازمنــد آن هســتند 

احســاس یگانگــی کننــد و از او توجــه و محبــت بــدون قیــد و شــرط بگیرنــد. ... زنــان 

یــافت و ابــراز محبــت هستنــد و بایــد بتوانـند این نیــاز را از همســرشان  دائمـًا تشنــه در
یافــت کنند.2 در

امــا ضــروری اســت خانــم نیــز بدانــد بــرای آن کــه مــرد از لحــاظ احساســی و عاطفــی 
و موفقیــت در رابطــه دو طرفــه خــود را وقــف او بکنــد، بایــد نیازهــای جســمی او بــرآورده 
کافــی نداشــته باشــد، نمی توانــد بــه زنــش  کــه ارتبــاط جنســی  شــود. مــرد در صورتــی 
کــدام از  کنــد. نتیجــه آنکــه، ارتبــاط جنســی یــک رابطــه دو طرفــه اســت و هــر  محبــت 
زن و شــوهر باید بکوشــند به نیاز طرف مقابل خود پاســخ مناســبی بدهند تا رضایت 
حاصــل شــود. البتــه ابــراز محبــت، نباید از طرف شــوهر به زمان رابطه جنســی محدود 
شــود؛ زیــرا ایــن عمــل بــه احســاس نارضایتــی از شــوهر می انجامــد. بــه محــض تمــام 
شــدن رابطــه جنســی، زن فکــر می کنــد کــه شــوهرش او را تنهــا بــه خاطــر رابطــه جنســی 
ــرط  ــد و ش ــدون قی ــان ب ــت شوهرش ــراز محب ــد اب ــت دارن ــان دوس ــی دارد. زن ــت م دوس

انجام بگیــرد. 

کنزالعمال، ج16، ص335.  1. علی المتقی، 
2. هارلی، نیازهای مردان و نیازهای زنان، ص51. 
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در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است که فرمود:
سه چیز از جفاست: یكى این كه كیس با دیگــری مهراه شود و اسم و رسم او را نپرسد؛ 

ید یا اگر پاسخ مثبت دهد،  دیگر این كه به طعامى دعوت شود، پاسخ مثبت نگــو

ــورد؛ ســوم این  كــه پیش از آمــاده ســازی از طریق سخنــان پرجــاذبه، با  از غــذا نخ

مهسرش آمیـــزش كنــد.1 

ــی  ــای عاطف ــد فض ــی بای ــه نزدیک ــش از رابط ــت. پی ــی اس ــه زن عاطف ب( روحی
ــن  ــه در ای ک ــرا  ــرد؛ چ ک ــری  ــاجره جلوگی ــث و مش ــونت و بح ــنج، خش ــاد و از تش ایج
صــورت، زن تمایلــی بــرای برقــراری ارتبــاط نــدارد؛ زیــرا ارتبــاط جنســی، یــک رابطــه 
بــه شــدت عاطفــی اســت. حتــی هنــگام نزدیکــی نیــز اعمــال خشــونت، این رابطــه را 

ــه اهــداف خــود از رابطــه برســند.  کــدام نمی  تواننــد ب مختــل می کنــد و هیــچ  
ج( زنان برای برقراری ارتباط جنســی به شــدت دنبال محیط امن و آرامش بخش 
کــه کســی نتوانــد بــه آن وارد شــود، یــا صدایشــان شــنیده  هســتند؛ محیطــی )اتاقــی( 

شــود یــا هــر چیــزی کــه امنیــت اتــاق خــواب را برهــم زنــد. 
ــن  ــر را از ای ــر همس ــند و خاط ــن بکوش ــای ام ــاد فض ــرای ایج ــت ب ــردان الزم اس م
کســی بــه اتــاق نباشــد یــا  کــه امــکان وارد شــدن  گونــه  ای  لحــاظ فراهــم آورنــد؛ بــه 

ســروصدایی بیــرون نــرود.
   البتــه مــرد و زن، هــر دو بایــد نســبت بــه پنهانــی و امن بودن مکان برقــراری ارتباط 

حســاس باشــند؛ ولی این حساســیت در زنان بیشــتر است. 
کــه بــه فرزنــدان یــاد دهنــد در ســه  قــرآن بــه والدیــن هشــدار و آمــوزش می  دهــد 

وعــده از شــبانه روز، هنــگام ورود بــه اتاقشــان، از آنــان اجــازه بگیرنــد.
ای كساىن كه امیان آورده  اید! آنان كه مالكشان هستید و كساىن از مشا كه به حد احتالم 

1. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص131. 
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نرسیده  اند، باید از مشا در سه وقت اجازه بگیــرند: قبل از مناز فجر و هنگام نیمروز كه 

ید و بعد از مناز عشاء. این سه وقت خلوت مشاست. پس  جامه  های خود را در مى  آور

از این سه وقت بر مشا و ایشان باكى نیست كه بر گرد مشا بگردند یا بعیض از مشا بر گرد 

بعیض دیگر بگردد. بدین گونه خداوند برای مشا آیـات را بیان مى  كنـد و خــداوند دانا و 

حكمی است و چون اطفـال مشا به بلوغ رسیدند، باید اجازه بگیرند؛ چنان كه كساىن كه 
قبل از ایشان بودند برای ورود اجـازه مى  گرفتند.1

کــه همســرش نســبت بــه رابطــه جنســی واکنــش  د( بــرای مــرد بســیار مهــم اســت 
نشــان دهد و در این رابطه دو طرفه، شــریک باشــد. مشــارکت در برقراری رابطه، هم 
مــرد را بــه اوج لــذت و رضایــت می رســاند و هــم زن را. بیــان حرف هــای محبت آمیــز 
کــردن نوعــی مشــارکت اســت. عــدم مشــارکت،  کننــده، نــوازش و لمــس  و تحریــک 

بــه نوعــی عــدم تمایــل را می رســاند.

1. نور، آیه59-58. 
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تفاوت در نفوذپذیری
از آن جایــی کــه مــردان از لحــاظ جســمی درشــت اندام تر و خشــن ترند؛ شــجاعت 
و دلیــری دارنــد؛ از قــدرت تفکــر و نیــروی بدنــی قــوی برخوردارنــد و می خواهنــد 
کننــد، تمایــل بــه نفــوذ و رهبــری دارنــد. برعکــس، زنــان  شــخص زن را تصاحــب 
کننــد و بــرای همیــن، از درون قلــب او وارد می شــوند.  می خواهنــد دل مــرد را تســخیر 
کنــار  زن از مــرد شــجاعت و دلیــری می خواهــد. زنــان دوســت دارنــد همــواره در 
مــرد مــورد عالقه شــان باشــند؛ بنابرایــن راحت تــر نــام خانوادگــی، دیــن و ملیــت شــوهر 
را می پذیرنــد. پــس زنــان نفوذپذیرتــر از مــردان هســتند و ایــن مســأله طبیعــت آفرینش 
کــه زندگــی را بــه هــدف حقیقــی می  رســاند، رفتــار  آن دو اســت. نبایــد بــا اصولــی 
کــــرد. فطــرت زن این  گونــه اســت و فوایــد فراوانــی در آن وجــود دارد. این کــه  نــادرستـــی 
کــه آن زن، زن عصــر حجــری اســت  زنــی حــرف  مــرد را بپذیــرد، بــه ایــن معنــا نیســت 
گــر مــردی در برابــر خواســته  های زنــش قــدری  ــل اســت. از آن ســو، ا ُّ ݧ و بــه اصطــالح ُامݧ
کــه  کنــد و خیلــی زود خواســته  های وی را نپذیــرد، دلیــل بــر آن نیســت  مقاومــت 

مردســاالر اســت. زنــان، مــردان متفکــر، مقتــدر و مدبــر را ترجیــح می دهنــد. 
کلیــود الســون روان  شــناس  شــهید مطهــری بــه نقــل از مجلــه "زن روز" از خانــم 

چنیــن مــی  آورد:
تمـــام زن ها عالقه مندند کـــه تحت نظـــر شخص دیگــری کـــــار کنند و به طور خالصه 

از مـــرئوس بــــودن و تحت نظر رئیس کــــار کــــردن بیشتــر خوششان می آید.
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تفاوت در تحمل رنج
زنــان تحمــل بیشــتری در برابــر رنج  هــای جســمانی دارنــد؛ ولی تحمل رنــج روحی 
بــرای آن   هــا بســیار ســخت اســت. مــادری نــه مــاه دوران بــارداری را تحمــل می کنــد 
کوچك تریــن  و عــالوه بــر آن، عشــق هــم مــی ورزد و خــدا را نیــز شــکر می کنــد؛ ولــی در 

مســائل عاطفــی بــه هــم می ریــزد. در مــورد مــرد،  قضیــه برعکــس اســت. 
بنابرایــن بــرای مــردان الزم اســت کــه بکوشــند بــا همسرانشــان بــه مالطفــت و مهر 

رفتــار کننــد و آنــان را آزار نرســانند. در حدیثــی از امــام علیآمــده اســت:
یــاىن را برای خـود ندارند. آنـان امانت خـدا  زنان در خانه مـردان، اختیار هیچ سـود و ز

در نزد مشا هستند؛ بنابراین به آنان گزند نزنید و با ایشان بدرفتاری نكنید.1

تفاوت در عالقه ها و سلیقه ها
هــر انســانی دارای روحیــات و طبــع خاصــی اســت و بــه ســبب تفاوت هــای 
ــا دیگــری در بعضــی چیزهــا، تفــاوت و اختــالف ســلیقه و عالقــه  فــردی، معمــوال ب
کــه در ظاهــر بســیار بــه هــم  کــه بیــن دوقولوهــای همســان  پیــدا می کنــد. جایــی 
شــبیه هســتند؛ ولــی در رفتــار و احســاس و اندیشه شــان تفــاوت وجــود دارد، چگونــه 
کــه دارای صفــات ارثــی متفــاوت بــوده و  می تــوان انتظــار داشــت بیــن زن و شــوهری 
بــا فرهنــگ و آداب متفاوتــی رشــد یافته انــد، اختــالف ســلیقه وجــود نداشــته باشــد. 

کنیــم. ــا آن برخــورد  ــه ب کــه چگون ایــن تفاوت هــا طبیعــی اســت و مهــم آن اســت 
ــرخی از ســایت های  ــا در بــ وقتــی حــوادث روزنامه هــا و مجله هــا را می خوانیــد ی
کننــده اســت؛ مثــل  گاهــی اخبــار آن هــا ناراحــت  اینترنتــی بــه جســتجو می پردازیــد، 

کشــاند!« ایــن خبــر: »اختــالف ســلیقه در انتخــاب شــام، زن و شــوهر را بــه دادگاه 

1.محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج14،ص251.
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ــه  ک ــو ســبزی، دعوایمــان شــد؛ چــون  ــا کوک ــم ی ی ــه خاطــر این کــه شــام املــت بخور ب

همســرم فــکر می کنــد حــرف بــاید حــرف خــودش باشــد وگـــرنه اعصــاب خـــردی 

راه می انــــدازد. 

ایــن بخشــی از اظهــارات زنــی اســت کــه در ســالن انتظــار دادگاه خانــواده در کنار 
شــوهرش نشســته اســت تــا نوبــت پرونده شــان برســد و بــا طــالق توافقــی بــه زندگــی 
مشترکشــان پایــان دهنــد! 1ظاهــرًا رفتــار ایــن زن و شــوهر از یــک اختــالف ســاده شــروع 
شــده و ســرانجام به لجبازی کشــیده اســت تا آن جا که حاضر نیســتند در رفتار خود 
اندکــی تأمــل کــرده یــا خــود را مقصــر بداننــد. آنــان تــالش نکرده انــد که نخســت در رفتار 
خــود تجدیــد نظــر کــرده و آن را تغییــر دهنــد. داســتان زیــر بــر خالف اتفاق قبلی اســت. 
کــه بــا همســرم زندگــی می کنــم، او بــه رنــگ زرد عالقه منــد اســت  ایــن چنــد ســالی 

 لباس هایــش را هــم بــا همــان رنــگ انتخــاب می کنــد. گاهــی بــا مالیمــت 
ً
و معمــوال

به او گفتــــه ام کــــه من از ایــــن رنــــگ خــــوشم نمی آیــــد و بهتــــر است لبـــــاس با رنــــگ 

دیگــری بخــرد؛ ولی او هــم چنـــان نمی پــذیرد و می گــوید رنگ زرد، رنـگ مورد عـالقه 

مـــن است.

یــاد انتقــاد وارد  کــه بــه چیزهــای مــورد عالقــه او ز دیگــر مــن ایــن واقعیــت را پذیرفتــه ام 

نکنــم. روحیــات او این گونــه اســت کــه بعضــی از آن هــا نیــز دســت او نیســت. بــا خــود 

ــه حســاب  ــی دارد، بهتــر اســت ایــن تفــاوت ســلیقه را ب ــم: او ایــن همــه خوب می گوی

ــرم.  خوبی هــای او بگــذارم و آن را بپذی

یــاد انتقــاد نکــردم و بــه آن احتــرام گذاشــتم، او نیز کم کم  وقتــی دیگــر از ایــن ســلیقه او ز

موقــع خریــد لبــاس، نظــر مــرا هــم در مــورد رنگ آن می پرســید.

کننــد، دوســت  کنــار یکدیگــر زندگــی  گرفته انــد  وقتــی دو نفــر بــا ازدواج، تصمیــم 
ــا رضایــت از زندگــی و خشــنودی و احتــرام  ــزاع و همــراه ب ــدون کشــمکش و ن ــد ب دارن

.http://sara.jamejamonline.ir .1



53 گفتار دوم: تفاوت های زن و مرد

متقابــل باهــم ارتبــاط داشــته باشــند و بــه عبــارت دیگــر بــا »تفاهــم« بــه زندگی مشتــــرک 
خــــود ادامــه بدهنــد؛ امــا بــــاید توجــه داشــت که تفاهم کامــل و این که زن و شــوهر هیچ 
تفاوتــی در اندیشــه، ســلیقه، اخــالق و روحیــات نداشــته باشــند، ممکــن نیســت؛ 
ــالق  ــود اخ ــا خ ــد و ب ــرورش یافته ان ــی پ ــط متفاوت ــی در محی کودک ــدام از  ک ــر  ــه ه چراک
و روحیــات و ســلیقه های مختلفــی بــه زندگــی مشــترک آورده انــد.  بنابرایــن مطلــوب 
که انســان ها همه یکســان باشــند. زندگی با همگونی و یکســانی، ماللت آور  نیســت 
کننــده خواهــد بــود. تکامــل انســان بــا تفــاوت ممکــن اســت و مــا وقتــی  کســل  و 
کــه متفــاوت از او باشــیم. مگــر فرامــوش  کــه دیگــری عیــب و نقصــی دارد  می فهمیــم 
کــه زوج هــا یکدیگــر را در مســیر  کــه یکــی از هدف هــای ازدواج، آن اســت  کرده ایــم 

کننــد. کمــال یــاری  رســیدن بــه 
کردیــد، مــرد بــه رنــگ زرد عالقــه ای نــدارد؛  کــه در مثــال بــاال مشــاهده  همان طــور 
ولــی همســرش آن را می پســندد. او نخســت بــه همســرش تذکــر داده، ولــی مــورد 
قبــول واقــع نشــده اســت. بنابرایــن تصمیــم می گیــرد ضمــن این کــه بــه نظــر او احتــرام 
کــه نقــاط مثبــت او را در نظــر آورد  بگــذارد، در خــود تغییــری بــه وجــود آورد و بکوشــد 
کــه معلــوم می شــود شــوهرش  کنــد. امــا همســر او  و ایــن اختــالف ســلیقه را فرامــوش 
کــرد و بــه نظــر او احتــرام  را دوســت دارد، همین کــه می بینــد رفتــار شــوهرش تغییــر 
گذاشــت، او نیــز بــه همیــن نتیجــه می رســد و می کوشــد خــود را تغییــر داده و تــا حــدی 

کــه مــورد پســند شــوهرش نیســت، دســت بــردارد. از ایــن ســلیقه اش 
گــــر بــه  کــه هســت، هنــِر عــــاقالن و صبــــوران اســت. ا پذیــرش همســر همان گــــونه 
کــه هســت، پذیرفتیــم،  گذاشــتیم و او را همان گونــه  شــخصیت همســرمان احتــرام 
کافــی در اختیــار اســت تــا بــه تدریــج  راه تکامــل و رشــد دادِن او بــاز اســت و فرصــت 

کنیــم و ناهمگونی هــا را همگــون ســازیم.  ــر  کم ت کــم و  فاصله هــای موجــود را 
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کاری اســت تدریجــی و حوصلــه و شــکیبایی می طلبــد؛ امــا در  تربیــت و تغییــر 
نهایــت، بــاز هــم مقــداری فاصلــه و ناهمگونــی باقــی می مانــد کــه بایــد آن را پذیرفــت 

کــــامل آن اصــــرار نورزید. 1 و بر رفع 
کنیــم و ســپس بــا نرمــش و  چــه نیکوســت ابتــدا تغییــر و اصــالح را از خــود شــروع 

کنیــم تــا صفــات ناپســند را بــه تدریــج از او بزداییــم.  مــدارا در دل همســر نفــوذ 
در دل و جان خانه کردی عاقبت

کردی عاقبت یـــرانه                                                                    هر دو را و
آمــــدی کــآتـش در این عــالم زنــی

                                                                 وانگشتــی تا نکـــردی عــاقبت
....

ک یــــر خــــا دانــه ای بیچـــاره بودم ز
کــردی عاقبت                                                                 دانــه را در دانــه 

دانـــه ای را باغ و بستـــان ســاختی
کردی عاقبت کاشـانه  ک را                                                                 خا

ایــن ســخن امیرمؤمنــان علیAشــاید روش گویاتــــری بــرای ایجــاد تغییــر باشــد 
که فـــرمـــود:

2».
ٌ

 و ِنصُفُه َتغاُفل
ٌ

 ِنصُفُه احِتمال
َ

»اّنَ العاِقل
نیمــى از وجــود انســان خــردمند، حتمــل و شكیبــاىی است و نیمــه دیگرش تغافل و 

چشم پویش است.

1. مظاهری، فرهنگ خانواده، ص47.
2. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، حکمت 14915.
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منـــــا بع و مآخــذ
1. قرآن کریم.

2. نهج البالغه.

3. ابن  حســام  الدین الهنــدی، علــی المتقــی؛ کنزالعمــال فــی ســنن االقــوال و االفعــال؛ تصحیــح 

صفــوه الســّقا؛ بیــروت: مکتبــه التــراث االســالمی، 1397ق.

ــدر فــی المحاضــرات؛ ]بی  جــا[، دارالکتــب العلمیــه،  ــر الـــ ــور بــن الحســین؛ نثــ 4. االبــی، منصــ

1424ق.

کتــاب علــوم  النســاء«؛  و جنســیت در حدیــث »خصــال  اخــالق  اســالمی، سیدحســن؛   .5

.50-49 شــماره  حدیــث؛ 

یــان، حســین؛ عرفــان اســالمی: شــرح جامــع مصبــاح الشــریعه و مفتــاح الحقیقــه؛  6. انصار

.1371 حجــت،  نشــر  ]بی جــا[، 

7. جعفــری، محمــدتقی؛ ترجمــه نهـج البالغه؛ قـــم: دفتـــر نشـــر فرهنگ اسالمی،1374.

8. جهانگیری، محسن؛ تمایزهای فقهی زن ومرد؛ قم: بوستان کتاب، 1388.

ــریعة؛  ــائل الش ــل مس ــی تحصی ــیعة ف ــائل الش ــل وس ــن؛ تفصی ــیخ محمدحس ــی، ش ــر عامل 9. ح

البیــت، ج20، 1409ق. ]بی جــا[، مؤسســه آل 

10.حیــدری، مجتبــی؛ ویژگی هــا و تفاوت هــا و نیازهــای عاطفــی زنــان و مــردان؛ قــم: مؤسســه 

آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 1388.

11. دادستان، پریرخ؛ اختالل های زبان؛ تهران: سمت، 1379.

12. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم؛ مجله زن روز، ش892.

13. دی آنجلــس، باربــارا؛ رازهایــی دربــاره زنــان که هر مردی باید بداند؛ ترجمه آزاده ســخایی  منش؛ 

قم: ارمغان گیــالر، 1388.
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14. طباطبائــی، محمــد حســین؛ تفســیر المیــزان؛ ترجمــه ســیدمحمد باقــر موســوی همدانــی؛ قــم: 

دفتــر انتشــارات اســالمی، 1390.

ــه و  15. طوســی، اســداهلل؛ همســران شایســته: ســیره تربیتــی و اخالقــی پیامبــر و اهلبیــت در خان

ــواده؛ قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 1391.  خان

16. دادستان، پریرخ؛ اختالل های زبان؛ تهران: سمت، 1379.

17. قصری، عبدالجلیل بن موسی؛ شعب االیمان؛ قم: دارالحدیث، 1417ق.

18. کلینی، محمدبن یعقوب؛ اصول کافی؛ تهران: اسوه، 1372.

19. لمبروزو، جینا؛ روح زن؛ ترجمه پری حسام شه رئیس؛ ]بی تا[، 1380.

20. مجلســی، عالمــه محمـــــدباقر؛ بحاراالنــوار: الجامعــه لــدرر اخبــار االئمــه االطهــار؛ ]بی جــا[، دار 

االحیــاء التــراث العربــی، ج77، 1403.

21. محمدی ری شهری، محّمد؛ میزان الحکمه؛ قم: دارالحدیث، 1383.

22. مشــکینی اردبیلــی، علــی؛ المواعــظ العددیــه: تهذیــب و اضافــات لکتــاب االثنــی عشــریه؛ 

قــم: ]بی نــا[، ]بی تــا[.

23. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسالم؛ تهران: صدرا، 1376.

24. مؤسسه فرهنگی هنری طالیه داران نور آفاق؛ ماهنامه امتداد؛ ش36.

25. نمــــازی شــاهرودی، مستـــــدرک سفینـــة البحـــار؛ ]بــــی  جـــا[، مؤسســـه البعثـه، 1368.

26. نوابی نژاد، شکوه؛ روان شناسی زن؛ ]بی جا[، علم، 1385.

27. نــــوری )محدث نــــوری(، حسین بن محمــــد تقــــی؛ مستدرک الوســائل و مستنبط المسائل؛ 

]بی جــا[، مؤسســه آل  البیــت الحیــاء التــراث، ج14، 1408ق.

28. هــــارلی، ویــالرد. اف؛ نیازهــای مــردان، نیازهــای زنــان؛ ترجمــه لیــال مانــدگار؛ قــم: ســعید 

.1389 نویــن، 

.http://sara-jamejamonline.ir .29
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محصوالت فرهنگی

کتاب ݣݣݣݣها

• طراوت بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معظم انقالب اسالمی(
)ه ݣݣݣهای تهذیب جلد اّول )حضرت امام خمینی

ّ
• قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب جلد دوم )حضرت آیت ݣݣݣاهلل  قاضی
ّ
• قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب جلد سوم )حضرت آیت ݣݣݣاهلل بهجت
ّ
• قل

• لباس روحانیت در نبرد با نمادها )کارکردهای لباس روحانیت(
یژگی ݣݣها، راهکارها و آسیب ݣݣهای خانواده خوشبخت( • خانواده پایدار و خوشبخت )و

• پاسداشت حریم همسر )مهارت ݣݣݣهای رعایت مرزها در روابط خانوادگی(
• صمیمیت و عشق در خانواده

• راهکارهای تقویت و ارتقاء انگیزه طلبگی
• روش تربیتی تحمیل بر نفس در منابع اسالمی

• درسنامه میثاق طلبگی
• همسرگزینی
• مشق عشق

• مدیریت خشم در خانه
• هفت روش مهار غریزه جنسی

• مجموعه نسیم رحمت )40 پوستر از آیات اخالقی قرآن کریم(
• مجموعه طروات معرفت )40 پوستر از  احادیث اخالقی کتاب اصول کافی(

• مجموعه بنرهای مناسبت ݣݣݣهای مذهبی )شهادت  ݣݣݣها و والدت های معصومین(
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نرم ݣݣݣافزارها

• نرم ݣݣݣافزار مکارم والیت )رهنمودهای اخالقی تربیتی رهبر معّظم انقالب اسالمی(
• نرم ݣݣݣافزار چندرسانه ݣݣݣای  طراوات بندگی )شرح احادیث اخالقی، رهبر معّظم انقالب اسالمی(

• نرم افزار چندرسانه ݣݣݣای جرعه ݣݣݣهای معرفت )کلیپ ݣݣݣهایی کوتاه از دروس اخالق(
• نرم ݣݣݣافزار خوشه ݣݣݣهای معرفت

)ه ݣݣݣهای تهذیب 1 )حضرت امام خمینی
ّ
• نرم ݣݣݣافزار قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب 2)حضرت آیت ݣݣݣاهلل قاضی
ّ
• نرم ݣݣݣافزار قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب 3)حضرت آیت ݣݣݣاهلل بهجت
ّ
• نرم ݣݣݣافزار قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب 4)حضرت آیت ݣݣݣاهلل شاݣݣه ݣݣآبادی
ّ
• نرم ݣݣݣافزار قل

)ه ݣݣݣهای تهذیب 5)حضرت آیت ݣݣݣاهلل طباطبایی
ّ
• نرم ݣݣݣافزار قل

• نرم ݣݣݣافزار ندای تهذیب
• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل میانجی
• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل خاتمی
• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل حائری

• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل حق شناس
• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل ممدوحی

• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل اشتهاردی
• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل مشکینی

• نرم ݣݣݣافزار درس اخالق آیت ݣݣݣاهلل بهاءالدینی
• نرم ݣݣݣافزار  رسم تقوا پیشگان )آیت ݣݣݣاهلل خوشوقت(

• نرم ݣݣݣافزار  تهذیب اخالق )آیت ݣݣݣاهلل مجتبی تهرانی(
• نرم ݣݣݣافزار طلبه موفق

• نرم ݣݣݣافزار زندگی موفق
• نرم ݣݣݣافزار ازدواج موفق

• نرم ݣݣݣافزار مشاوره موفق
• نرم ݣݣݣافزار استاد موفق
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www.tahzib-howzeh.com               وبسایت معاونت تهذیب حوزه ݣݣݣهای علمیه •
www.gholleha.ir                                                                         ه ݣݣݣهای تهذیب

ّ
• وبسایت قل

www.fish-negar.com                                           وبسایت شبکه فیش ݣݣݣنگار وب •
www.fm24.ir                          وبسایت عرضه محصوالت اخالقی و تربیتی •
www.telavat110.ir                                                    ی ُانس با ثقلین

ّ
• وبسایت طرح مل

www.etaqvim.ir                                                                               وبسایت تقویم عبادی •

وبسایت ݣݣݣها


