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 سخن ناشران
های علمی شیعه، نگهبانان تراث جاوید معارف و علوم و پاسداران حریم شریعت و عقایـد  حوزه

باور را در عرصه تعلیم و تربیت، دوچندان  اند. این رسالت خطیر، مسئولیت عالمان دین اسالمی
های همیشگی عالمان متعهد، نسبت به اصالح و غنابخشـی کّمـی و کیفـی  نموده است. دغدغه

ها، متون و الگوهای آموزشی، در راسـتای بالنـدگی و پویـایی و کارآمـدی نظـام آموزشـی  شیوه
کید قرار می   دهد. حوزه، ضرورت بازنگری و اصالح و تدوین و ارائه متون نو و کارآمد را، مورد تأ

سـنگ و  منـدی از تـراث گران ها و بهره سو، منزلت و جایگاه متون درسی در حوزه یک البته از
کند که در  ذخایر ارزشمند متون قویم از صلحای سلف و وزانت و اعتبار مؤلفان آنها، ایجاب می

بازسازی و اصالح و تدوین متون درسی، اهتمام و دقت و تأمل خاص و شایسته مبـذول گـردد و 
ها و الگوهـای تعلـیم و  ها، نیازهـا، انتظـارات، شـیوه گرگونی و تحول در گرایشاز سوی دیگر، د

سـازد  ریزی درسی را، در حوزه افزون می تربیت، مسئولیت متوّلیان امر پرورش و آموزش و برنامه
های نو و با ارتقـای محتـوایی، بـه پیـرایش و  ها، الگوها و قالب بندی تا به صورت مستمر با آرایه

  ن درسی، همت گمارند.تدوین متو
هـای علمیـه خـواهران براسـاس  رو، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مـدیریت حوزه از این
ها جلد کتاب درسی  ها و نیازهای یادشده، نسبت به تولید متون درسی، اقدام نموده و ده ضرورت

لمی و آموزشی کشور اثر مشترک خود را به جامعه ع سومینرا طراحی، تدوین و منتشر ساخته و 
های  اند ضمن حفظ اصالت و غنای محتوایی گنجینه دارند و در این فرآیند سعی داشته تقدیم می

مانده از عالمان گذشته، با کاربست فناوری آموزشی و رعایت اصول، معیارها و  ارزشمند برجای
ی مصـّوب و ها ها و سرفصـل الگوهای جدید، متونی هماهنگ با اهداف و در چـارچوب برنامـه

  و انتظارات فراگیران ارائه کنند. علمیمتناسب با سطح 
 سه



بـا  کبه صورت مشتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهیه و شناسی رواناز طرف گروه  اثر حاضر
طالب حوزه علمیـه ی برای این کتاب به عنوان متن درس .حوزه علمیه خواهران منتشر شده است

تهیـه  شناسـی رشتۀ مطالعات زنان، علوم تربیتـی و روان مقطع کارشناسی ارشد درو دانشجویان 
  .مند شوند دیگر عالقه مندان نیز از آن بهره امید آنکه .شده است

های  نظران ارجمند انتظار داریـم بـا ارائـه پیشـنهادها، نقـدها و دیـدگاه از استادان و صاحب
نیـاز جامعـه علمـی اصالحی خود ما را در جهت اصالح این کتاب و تـدوین دیگـر آثـار مـورد 

  دهند.  یاری
ی پنـاه احمد یعلوالمسلمین االسالم  محترم اثر جناب حجت اندانیم از مؤلف یدر پایان الزم م

سـیدمحمد غـروی راد  هللا ، آیـتآنمحتـرم  نـاظرو همچنـین از  یبزرگ دکتر مسعود جـانو جناب 
  .سپاسگزاری نماییم

  
  ه خواهرانیعلم یها ت حوزهیریز مدکمر     پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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  پیشگفتار

تردیـد،  یتـوان ادعـا نمـود کـه بـ قدرت خداوند و مخلوقات الهی، میمشاهده با مطالعه آثار و 
زیـرا  ؛ترین و پر رمز و رازترین مخلوقات خداوند اسـت یکی از پیچیده ،اعم از زن و مرد ،انسان

ان انسـ. ها را در خـود جـای داده اسـت ها و ظرافت این موجود کوچک، عالمی بزرگ از شگفتی
ترین  توانـد بـه عـالی می) اراده و اختیـار(تنها مخلوقی است که به دلیل دارا بـودن شـرایط ویـژه 

گـاهی . دکنـسقوط ) تر از حیوانات حتی پایین(ترین درجات  درجات کمال صعود و یا به پست آ
 و راز، کاری بس مشکل است و ایـن های این مخلوق پر رمز  ها و توانمندی ابعاد، ویژگی همۀاز 

 ،یعنی زن و مـرد نیـز ،زمانی که مشخص شود عناصر این مخلوق ،مشکل مضاعف خواهد بود
دهنـد و براسـاس  مرد و زن هر یک نیمی از پیکره بشریت را تشکیل می. دارندهای زیادی  تفاوت

مبانی اسالمی دارای اشـتراک در سرشـت، کرامـت، هـدف غـایی، پـاداش، قـدرت انتخـاب و 
بر اشتراکاتی که عمدتًا در مسائل ارزشی اسـت،  افزون مرد و زن . هستند... و اشتراک در تکلیف

. هسـتند... شـناختی، ارتبـاطی، اخالقـی، معنـوی و های شناختی، عـاطفی، روان دارای تفاوت
دائمی ذهن بشر و  عاتهای آنان، یکی از موضو شناسی زن و مرد و تفاوت روانمطالعه و بررسی 

این امـر در دوران معاصـر بـه دلیـل شـرایط خـاص روابـط . های محققان بوده و هست پژوهش
؛ زیـرا دارد یهماننـد اندیشـه فمینیسـتی، اهمیـت مضـاعف ،های نـو اجتماعی و ظهـور اندیشـه

دهنـد کـه بـا طبیعـت و سرشـت واقعـی انسـان  ها و افکـاری را تـرویج می یشهها اند فمینیست
  .خانواده منافات داردبا مبانی استحکام  ویژه هماهنگ نیست و با اهداف خلقت انسان و به

هـا ممکـن اسـت باعـث  و مرد و نیز ابعاد ایـن تفاوت های زن تفاوتبه تشابه و نکردن توجه 
قضـاوت،  های متناسب، خطاپذیری در خطا در ارزیابی استعدادهای آنان، خطا در واگذاری نقش
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. شـودها و ابعـاد  عرصـه یگردپذیری در آموزش و تربیت زن و مرد و محاسبه غیردقیق در  آسیب
وارد  بـه اسـتحکام خـانواده ویژه های زن و مرد، صدماتی به هر دو جنس و به ناآگاهی از ظرفیت

های یکدیگر واقف باشند، تعامل منطقی، رفتار  ها و مشابهت اگر مردان و زنان به تفاوت کند، می
  . تسنجیده و درک صحیحی از یکدیگر خواهند داش

های کهـن  ادیان مختلف، تمدندر شود که  با نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی بشر روشن می
 برخی تحت ،و حتی در دوران معاصر، رویکردهای متفاوتی درباره زن و مرد وجود داشته و دارد

های ارزشی، معرفتی و مهـارتی الزم  تأثیر فرهنگ غالب زمانه خود زن را تحقیر و فاقد توانمندی
شناسی نیز در  در تاریخ ادبیات روان. اند اند و برخی نیز نگاهی منصفانه به زن و مرد داشته دانسته
انـد ایـن  برخـی تـالش کرده .رو هسـتیم نظرهای متفـاوتی روبـه اظهارتفاوت زن و مرد با زمینه 
در اسـالم . اساسی است برسانند و برخی نیز معتقدند که تفاوت زن و مرد حداقلها را به  تفاوت

هـای متفـاوتی  نقش. ید شده و نه بر تفاوت وجود و انسانی آنهاهای زن و مرد تأک نقشبر تفاوت 
هـای آنـان بـوده و در  که به زن و مرد واگذار شده است، متناسب با ظرفیت، توانمنـدی و قابلیت

  .گیری نظام احسن و اهداف خلقت بوده است راستای شکل
شته مطالعـات کارشناسی و کارشناسی ارشد در رمقطع روی که برای دانشجویان  کتاب پیش

های مربوطـه نگـارش شـده  رشته دیگرشناسی، حوزه علمیه خواهران و  زنان، علوم تربیتی، روان
 شناسـی زن و مـرد روانآشـنا سـاختن دانشـجویان بـا . کند است، اهداف خاصی را پیگیری می

گیـری  طرف و با بهره های علمی بی گیری از تحقیقات و پژوهش ، با بهره)ها ها و تفاوت باهتش(
تبیین جایگاه ارزشی زن و مرد . های اسالمی، از اهداف اساسی نگارش این کتاب است از آموزه

های اسـالمی، هـدف دیگـری اسـت کـه در ایـن کتـاب  ویژه از نگاه آموزه در ادیان مختلف و به
های فیزیولـوژیکی، بیولـوژیکی، شـناختی، عـاطفی، جنسـی،  تبیین تفاوت. ده استپیگیری ش

هـای تجربـی و همچنـین بـا  گیری از نظریـات مختلـف و پژوهش با بهره... اخالقی، ارتباطی و
طور جـامع و دقیـق بـه آن  گیری از مبانی نظری اسالمی از مباحثی است که در این کتاب به بهره

 شناسی زن ناگفته روشن است که طرح همه مباحث زنان در حوزه روان البته ،پرداخته شده است
شـده  تالشرو، در مجموعه حاضر  از این ،است فراواننیازمند فرصتی بیشتر و تألیف آثار  و مرد

  .پرداخته شود ،دارد یواحد درسی به مطالبی که اهمیت بیشتر سه به مقدار
ن مجموعه ما را یدن ایکه در به ثمر رس یکسان  دانم از زحمات همه ینجا بر خود الزم میدر ا
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بزرگی که ویرایش و بـازنگری کـل  ژه از همکار گرامی آقای دکتر مسعود جانیو اند، به کرده یاری

از اسـتاد  فصول و نگارش فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم این کتـاب را بـه عهـده داشـتند و
 های دیدگاهراد که ناظر و ارزیاب علمی این کتاب بودند و از  یدمحمد غرویالله س قدر آیت یعال

پژوهشـگاه حـوزه و  انتشاراتو  امور پژوهشمدیریت  یروهایایشان بسیار بهره بردم و از دیگر ن
 .کنم یدانشگاه، تشکر و قدردان

، شهدا، علمـا ائمه معصومین یو ملکوت ن کتاب را به روح بلندیدر پایان، ثواب نگارش ا
و  تاداناســ یکنم و بــرا یه مــیــام، هد منــد بــوده رشــان بهرهیخ یشــه از دعــایکــه هم ،نمیو والــد

های علمی همراه بـا  سالم و بالندگی در عرصه یا یدرخشان، زندگ یا ندهیدانشجویان گرانقدر، آ
  .سعادت و بهروزی آرزومندم

  
                       یاحمد پناه یقم ـ عل

  قمری ١۴٣٧مصادف با عید بزرگ غدیر خم سال 
  

 

  

    





  
  
  
  

  فصل اول
  

  کلیات و پیشینه مطالعات زن و مرد

 :ن فصل با امور زیر آشنا شودیرود که در ا انتظار می از دانشجو :اهداف آموزشی
  آشنا شود؛ ،طور اجمالی مطالعات زن و مرد، به با پیشینه. ١
 ببرد؛ یان مختلف و اسالم پیگاه و منزلت زن در ادیبه جا. ٢
  ؛آشنا شودشناسی  پیشینه مطالعات زن و مرد در روانبا . ٣
  .دشودر علوم مختلف آشنا  و مرد زن یشناس ت روانیبا موقع. ۴
  

  مقدمه 
هـای  دائمـی ذهـن بشـر و پژوهش ات، یکـی از موضـوعو مرد های زن مطالعه و بررسی تفاوت

ان معاصر به دلیل شـرایط خـاص روابـط اجتمـاعی و ظهـور این امر در دور. محققان بوده است
 های هـا و مشـابهت توجه به تفاوت. های نو، همانند اندیشه فمینیستی، اهمیت بیشتری دارد اندیشه

های مختلف به این  حتی در ادیان و تمدن ،بوده است توجهزن و مرد همواره در طول تاریخ مورد 
هـا،  و ابعـاد ایـن تفاوت و مـرد های زن تشابه و تفاوت بهنکردن توجه . بحث پرداخته شده است

هـای متناسـب،  ممکن است باعث خطا در ارزیابی استعدادهای آنان، خطـا در واگـذاری نقش
 دیگـرپذیری در آموزش و تربیت زن و مرد و محاسبه غیردقیق در  خطاپذیری در قضاوت، آسیب

خصـوص  ههای زن و مرد، صدماتی به هر دو جنس و ب ناآگاهی از ظرفیت. شودها و ابعاد  عرصه
های یکـدیگر واقـف  ها و مشـابهت اگر مردان و زنان به تفاوت. دکن وارد می به استحکام خانواده

بـا نگـاهی . باشند، تعامل منطقی، رفتار سنجیده و درک صـحیحی از یکـدیگر خواهنـد داشـت
حتـی در دوران های کهـن و  ادیان مختلـف، تمـدندر شود که  اجمالی به تاریخ بشر، روشن می

تـأثیر فرهنـگ  برخـی تحـت ،معاصر، رویکردهای متفاوتی درباره زن و مرد وجود داشته و دارد
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اند و  های ارزشی، معرفتی و مهـارتی الزم دانسـته غالب زمانه خود زن را تحقیر و فاقد توانمندی
بـه  یشناسـ در روان مطالعـه تفـاوت زن و مـرد. اند برخی نیز نگاهی منصفانه به زن و مرد داشته

 یادیل زیدال. افته استیگسترش  یشناس روان یها در همه عرصه ،بوده یشناس قدمت علم روان
ه مطالعـات کـنینخسـت ا: ردکـل عمـده اشـاره یتوان به سه دل یه مکم وجود دارد ین تعمیا یبرا

 یاجتمـاع یهـا جنس در گروه ریه متغکشخص نشان داد  کادرا ۀنیدر زم یاجتماع یشناس روان
ر یـن متغیه اکن مطالعات نشان داد یا). ٢٠١٠ 1،سلریچرو  یکریر کم(دارد  یخاص یبرجستگ
 یاز مـوارد یکـیو  کنـد میول گران ذهن را به خود مشـغیه در رابطه با دکاست  یزیچ نخستین

 یباورهـا ،هکنیدوم ا ؛ر در ذهن استین متغیشود و ماندگارتر یشتر به خاطر سپرده میه بکاست 
 یکی،ولـوژیزیژه از نظـر فیـو بـه ،تیبـا جنسـ یاجتماع یها درباره تناسب نقش یق و اساسیعم

ت مولد بودن یو ظرف ندتر مناسب است، یقدرت بدننیازمند ه ک ییارهاک یمردان برا. وجود دارد
ه مسـتلزم صـرف عاطفـه و مراقبـت اسـت، کـ ییارهـاک یدر زنان آنها را برا یف پرورشیالکو ت

 آن اسـت اسـت یهن فرضیآزمون ا یربنایه زک یسوم، منطق ؛دهد یتر نشان م توانمندتر و مناسب
پژوهشگران معموًال بـه دنبـال اثبـات تفـاوت معنـادار . د دارندکیها تأ ه علوم بر مطالعه تفاوتک

). همـان(هسـتند ) نـدک یرا طـرد م یشـیات آزمایه تفـاوت فرضـک(ه صفر یه خود با فرضیفرض
گیری زنـدگی  های زن و مـرد در شـکل هـا و مشـابهت طور که اشـاره شـد مطالعـه تفاوت همان

  .دارد یو زیست اجتماعی اهمیت مضاعف خانوادگی
گاهیزندگ یها قدم نهادن در عرصه رقابـل یمبهم و غ یرت باشد فرجامیو بص ی، اگر بدون آ

گاه. دارد ینیب شیپ عـد روابـط و چـه در بُ  یشـناخت عـد روانزن و مرد، چه در بُ  یها یژگیاز و یآ
، یتـی، تربیفرهنگـ یها عـد عرصـهو چـه در بُ  نظـام خـانواده یریگ لکو چه در ُبعد ش یاجتماع
ر یناپـذ اجتناب ی، ضرورتیاجتماع یابعاد مطرح در زندگ دیگرو  ی، درمانگریتیری، مدیآموزش
و  یاز باورها، احساسات و عواطف و رفتارهـا در بسـتر جامعـه، روابـط اجتمـاع یاریبس. است

ی بـه تعریـف لابتدا نگاهی اجما ،نخست در فصل). ١٣٩٢، کسانترا(رد یگ یل مکش یخانوادگ
ای کوتاه بـه تـاریخ تحـول سرنوشـت زن و مـرد در  مفاهیم اساسی خواهیم داشت و سپس اشاره

پژوهان، بصیرت کامـل و جـامع  کنیم تا دانش خصوص به جایگاه ارزشی او می گستره تاریخ و به
  .پیدا کنندجنسیتی −های آنان و تحوالت تاریخی به جایگاه زن و مرد و ویژگی

                                                               
1. Chrisler, G.C., & McCreary, D. R. 
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  یم اساسیمفاه
  و جنس تیجنس

، ۵، ج١٣٧٣دهخـدا، (رود   کـار مـی در لغت برای اشاره به مـرد یـا زن بـودن افـراد بـه جنسیت
بـرای اشـاره بـه  ، دو واژه جنس و جنسـیت١٩۶٠در زبان انگلیسی تا پیش از سال . )٧٨٧۶ص

را » sex«بـه تـدریج واژه  ١٩۶٠ها از سـال  رفت، اما فمینیست کار می مفهوم زن، مرد و خنثی به
بـه » gender« ۀکار بردند و واژ  های آناتومی، به برای اشاره به جنس زن و مرد و با توجه به تفاوت

شـناختی و رفتـاری کـه در چـارچوب  روانهای متفـاوت  را برای اشاره به ویژگی معنای جنسیت
  ).٢٧، ص١٣٨١فریدمن، (جامعه و فرهنگ خاصی شکل گرفته است، استعمال کردند 

رود که در نتیجه  کار می هایی به در ادبیات مطالعات زنان برای اشاره به ویژگی 1»جنسیت«واژه 
طور متفـاوت بـروز  ، اجتماعی و فرهنگی، در هر یک از دو جنس مـرد و زن بـهتأثیر عوامل زیستی

شـناختی متفـاوت مـرد و زن اسـت  های زیست ویژگی 2»جنس«کنند و در مقابل، مراد از واژه  می
است بـا مفهـوم نسـبتًا ای  به دیگر سخن، جنس واژه). ٣، ص١٣٨٨؛ بستان، ٣، ص٢٠١٣هاید، (

هـای بیولـوژیکی کـه مـادرزادی و ژنوتیـپ هسـتند، اشـاره دارد، ماننـد  محدود که صرفًا به ویژگی
هـای  ای دارد و بـه ویژگی مفهوم گسـترده های جنسی یا ارگان جنسی؛ در مقابل، جنسیت کروموزم

هنـگ انسـانی و اجتمـاع اشـاره دارد های اجتمـاعی شـکل گرفتـه در فر بندی شناختی و طبقه روان
را در دو » جنسـیت«و » جـنس«شناختی، نیز  در مطالعات جامعه 4).۶−۵، ص٢٠٠٨ 3ماتلین،(

هر ویژگی جسمانی و ژنوتیپی است که در زن و مـرد یافـت » جنس«: برند کار می معنای متفاوت به
های روانی هـر یـک از ایـن دو جـنس  ویژگی» جنسیت«کند؛  شود و آنان را از یکدیگر جدا می می

ها  ها و برخی از غیرفمینیست با وجود اینکه بسیاری از فمینیست). ١۵۶، ص١٣٧۶گیندنز، (است 
یعنی اصطالحی کـه انتظـارات اجتمـاعی مربـوط بـه  برای نمونه برخی بر این باورند که جنسیت(

داننـد،  را برسـاخته اجتمـاع می ، جنسیت)٩، ص٢٠٠١لیپز، ) (گیرد را دربرمیزنانگی و مردانگی 
ها را رد کـرده و  شناسی و علـوم اجتمـاعی، ایـدۀ فمینیسـت بسیاری از محققان و اندیشمندان روان

طور  جنسیتی طبیعی و ذاتی است و اعتقاد دارند کـه زن و مـرد بـههای  تفاوتمعتقدند که برخی از 
                                                               
1. Gender    2. Sex   
3. Matlin 

کار  را بـرای اسـتناد کـردن بـه مـردان و زنـان بـه برخی واژۀ جنس را برای رفتارهای جنسـی و جنسـیت البته. 4
  ).۴، ص٢٠١٣هاید، (گیرند   می
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). ٢٠٠۴ 1اسـتیون رودز،(های خـاص دارنـد  ها و نقش طبیعی و زیستی، گرایش به برخی فعالیت
رناپذیر است کـه در درون افـراد یک ویژگی بنیادی و تغیی بر این باور است که جنسیت 2گرایی ذات

هـای  های روانی مشـترکی دارنـد کـه بـا ویژگی براساس این دیدگاه، همه زنان ویژگی. کند رشد می
ای جهـانی اسـت، البتـه  های روانی زنـان پدیـده اینها اعتقاد دارند که ویژگی. مردان متفاوت است

خالصـه ). ٢٠٠۴ 3سـلر و اسـمیت،کرای(فرهنگی این ادعا را تأیید نکرده اسـت  های میان پژوهش
کنند و منشأ بیشـتر  های جنسی طبیعی را انکار می ها که تفاوت اینکه برخالف بسیاری از فمینیست

ــای زن تفاوت ــرد ه ــی می و م ــل محیط ــه را عوام ــی نظری ــد، برخ ــرت  دانن ــه فط ــد نظری ها، مانن
هـای طبیعـی جسـمی و روحـی،  ای از تفاوت گیرد که مجموعه گسترده گرایی، مفروض می خانواده

شناسی تولیدمثل، تفاوت در نیازهـای جنسـی، تفـاوت در قـوای ادراکـی و  شامل تفاوت در زیست
). ١٣، ص١٣٨٩بسـتان، (س زن و مـرد وجـود دارد عواطف و تفاوت در قدرت جسمی بین دو جن

ای از  شـناختی پـاره رسد پایـه زیست توان چنین گفت که به نظر می های اسالمی می از دیدگاه آموزه
های دینی بر پـذیرش ایـن  داللت گزاره. های جنسی در متون دینی مفروض گرفته شده باشد تفاوت

ای  پـاره  مرد و زن، به قدر کافی روشن است؛ بنابرفرض در برخی موارد، مانند تفاوت امیال جنسی 
روایـات  4.روایات، این تفاوت از آغاز آفرینش انسان، یعنی زمان آدم و حـوا، وجـود داشـته اسـت

گردد، امـا  می در امیال شـهوانی بـه آفـرینش الهـی بـاز دیگری نیز داللت دارند که تفاوت زن و مرد
شناختی زن و مرد، مانند تفاوت در تعقـل و عـاطفی بـودن،  های روان تگاه دیگر تفاوتدربارۀ خاس

های دینی بیان نشده است که بتوان آن را با اطمینان کامل به اسالم نسبت  موضع مشخصی در گزاره
کم تقویـت  گیری یـا دسـت توان احتمال دخالـت عوامـل محیطـی را در شـکل رو، نمی داد؛ از این

  .های دینی ناسازگار تلقی کرد ها کامًال نادیده گرفت و آن را با آموزه اوتگونه تف این
 

  خانواده
 هر تعریـف بـه ُبعـدی از خـانواده. اند ارائه کرده 5های متعددی برای خانواده نظران تعریف صاحب

گروه صمیمی خانگی مرکب از اشخاصی است که با پیوندهای خـونی،  خانواده .توجه داشته است
                                                               
1. Steven Rhodes     2. essentialism  
3. Chrisler, J. C., & Smith, C. A. 

  .در مباحث آینده به این روایات پرداخته شده است. 4
5. family 
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 ).٣٩٧−٣٩۵، ص١٣٨٨مارشـال، (روابط جنسی یا پیوندهای حقوقی با هـم در ارتبـاط هسـتند 

ه از کـ یل از افـرادکاست متش یگروه خانواده: سندینو یم خانوادهتاب کدر  1کو ال برگس      
عنـوان شـوهر، زن، مـادر، پـدر، بـرادر،  گر بهیدیکرش با یا پذی یخون ، همییوند زناشویق پیطر

 یزنـدگ ید آورده، در واحـد خاصـیـپد کیخواهر و فرزند در ارتبـاط متقابلنـد و فرهنـگ مشـتر
  ).٢۵۵ص، ١٣٧٩ساروخانی، (نند ک یم

ا یق ازدواج، نسب یه از طرکشاوند است یاز افراد خو یا خانواده، مجموعه ،ویبورداز دیدگاه 
بـر دو اصـل  خـانواده یعنی ،نندک یم یسقف زندگ یکر یگر متصلند و زیدیکبه  یفرزندخواندگ

  ).١٨٠، ص١٣٨٠، ویبورد(است  کیمت یستیو همز یشیخو
 له دودمـان، ازدواج یآن بـه وسـ یه اعضـاکاست  یگروه اجتماع یک خانواده ،کمردااز نظر 

  بـا هـم از یه در زنـدگکـ یسـانکز یـننـد و نک یونـد برقـرار مـیگر پیدیکـبـا  یا فرزندخوانـدگی
از فرزنـدان برخـوردار هسـتند  یو نگهـدار ین درآمـد، اقتصـاد زنـدگیدر تـأم یمساع یکتشر

  .)١٣، ص١٣٨۵منادی، (
های متفاوت با یکدیگر  نهادی است متشکل از افرادی که با عادات، نیازها و خواسته خانواده
تـأثیر بازخوردهـا و   تحـتخـانوادگی آنـان −کنند و ادراک فـردی و تحـول شخصـی زندگی می

  ).٢٠١٠ 2و گاریپ، سوینک(های آنان است   تعامل
ترین واحـد اجتمـاعی اسـت کـه  ترین و عمـومی ساده ،ترین کوچک خانواده«از نگاه اسالم 

شود و با تولد فرزنـدان  بین حداقل یک زن و یک مرد تشکیل می یبراساس ازدواج قانونی و شرع
  ).٣١، ص١٣٩٣، یپناه(» یابد توسعه می

و بـا توجـه بـه نگـاه اسـالم بـه خـانواده،  خالصه اینکه با توجه به تعاریف گوناگون از خـانواده
های صمیمی دانست که از طریق پیوند خـونی یـا زناشـویی  ترین گروه را از پردامنه توان خانواده می

منـد حـاکم  یک سقف جمع شده و میان آنهـا روابـط عـاطفی و جنسـی نظام قانونی و شرعی، زیر
  .کنند های مشخص بوده و اهدافی را دنبال می ها و مسئولیت است؛ همچنین، این افراد دارای نقش

  

                                                               
1. Burgess & Locke   2. Sevinc & Garip  
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  زن و مرد یشناس  روان
ــرد شناســی زن روان ــ ی اســتشناســ از روان یا حــوزه و م ــه وک ــیه ب ــاطف یژگ  ، ی، شــناختیع
زن و  یشـناخت ات روانکها و مشتر تیها، ظرف به تفاوتسخن گر ی، اخالقی و به دی، معنویروان

شناســی  کـه بـه روان و مـرد شناسـی زن روان). ٢۶−٢۵، ص٢٠٠٨ن، یمـاتل(ازد پـرد یمـرد، م
پـردازد  ها و استعدادهای ویژه زن و مرد می ها، تفاوت  معروف است، عمدتًا به مشابهت 1افتراقی

 شـناخِت  یبـه افـراد بـرا کمـکز ین و مرد زن یشناس روان یهدف اصل). ۵، ص٢٠١٣ 2،هاید(
هـا، سـهم سرشـت و محـیط در  اتـی یـا اجتمـاعی بـودن تفاوتها، فهـم ذ ها و مشابهت تفاوت
هـای زیسـتی و  هـا و دیگـر مباحـث مربـوط بـه ویژگی ها، مکمل یا رقیـب بـودن تفاوت تفاوت
ی و فرهنگـی های اجتمـاع ، به تأثیر جنبهو مرد شناسی زن در روان. شناختی زن و مرد است روان

  .دشو هر نوع رفتارهای زن و مرد نیز توجه جدی می
  

  گذری به پیشینه و جایگاه زن و مرد در تاریخ ملل و ادیان
ها و ادیان مختلف، این حقیقت آشـکار  به منزلت زن و مرد در گستره تاریخ ملت ابا نگاهی گذر

برخوردار بودن از اسـتعدادهای شود که جایگاه زن و مرد به لحاظ ارزشی، حقوقی و حتی در  می
  .نظیری بوده است برابر، دستخوش تحوالت کم

هـای دینـی  با بررسی گزاره. انگاری زنان در طول تاریخ رواج داشته است تردید اندیشۀ َپست بی
ــه معنــای عــام و گزاره ــال، قصــه ب ــا بررســی اشــعار، امث ــین ب های کهــن و  هــای بشــری و همچن

های متفاوتی نسبت به جایگاه ارزشـی،  توان نتیجه گرفت که نگاه می های فیلسوفان، پردازی عبارت
ها نگاهی فروتر  در برخی از فرهنگ. های ذاتی و تحوالت اجتماعی آنان وجود داشته است ظرفیت

  ).١٣٨١الهیجی، : ک.ر(و در برخی دیگر نگاهی فراتر، نسبت به زن و مرد وجود داشته است 
 یجوامـع از حقـوق انسـان بیشـترهن در ک یها اسناد و نوشته ،خیت تاریزن و مرد، بنا به روا

برابـر بـه صـورت ... و و حـق ارث لیحق انتخـاب همسـر، حـق تحصـ، تکیهمچون حق مال
 یعنـ، یش از اسـالمیران پـیـزن در ا یات اجتمـاعین دوره حیتر در درخشان. اند برخوردار نبوده
در ). ١٣۴۵، یسـینف(نداشـت  یت حقوقیزن مطلقًا فرمانبردار مرد بود و شخص ی،عصر ساسان

د و یه در معرض خرکبود  یجزء اموالآمد و زن  یمعامله به حساب م یران باستان، ازدواج نوعیا
                                                               
1. differential psychology   2. Hyde  
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 ران باسـتان یـدر ا زن و مـرد). ۴٠، ص١٣٣٧ 2تا؛ بارتلمـه،بی 1دورانت،(گرفت   یفروش قرار م

پسـت  یو ارزشـ یزنان به لحاظ انسـانبلکه ، داشتهمتفاوت  یو خانوادگ یتنها ارزش اجتماع نه
نگـاه و  ،روح یپنداشـتند و حتـ میرا ذاتًا نجس ) حائض(شتان دَ  ه زِن ک یطور شدند، به یم یتلق

  ).٧۶−٧۵، ص١٣٨۴پور،   مکیح(نبود  ان امر مستثنیَنَفِس زن حائض از ا
یکسـان  یت و حقوق مدنیران، زن و مرد شخصیا یهمانند امپراطور ،زیروم ن یدر امپراطور

 ،)١٣۵۵، یشـوق(شـد  یزنان نم یشناخت روان یها یژگیازها و ویبه ن ین توجهیمترکو  نداشتند
تـوان   یزن را نم«: گفـت یه مکـده داشتند یدًا عقیشد یالمثل روم ن ضربیکه آنان به ا  ای گونه به

  ). ١۵تا، ص ی، بیمالک(» دیانسان نام
دورانـت، (دهـی نداشـت  زن در یونان باستان، فاقد شخصیت اجتماعی بـود و نقشـی جـز بهره

ها، زن در حد کاال تنزل یافته بـود و کـامًال جـنس زن در بـازار  در نزد یونانی). ٨٨، ص۵، ج١٣٧٧
شـد؛ زیـرا وجـود او  ای نجـس تلقـی می وجـود زن مـاده. شد عام، همچون کاال خرید و فروش می

یونانیان عقیده داشتند که نیـروی توالـد از مـرد اسـت و زن ). ۴۴٣، ص١٣۵۵شوقی، (شیطانی بود 
مـردان اسـپارتی وقتـی . ای ندارد و بنابراین، بایـد در خانـه بمانـد جز پرستاری و حمل طفل، وظیفه

اختیـار کشتند و گاهی بـرای اصـالح نسلشـان، زنـان خـود را در  آورد، او را می همسرشان پسر نمی
، ١٣۶٨ای،  خامنـه(کردنـد  دادند و گاهی زنان خود را به دوستانشـان هبـه می مردان نیرومند قرار می

بـود کـه ارسـطو معتقـد دانسـت،  ترین منشـأ انحطـاط بشـر می وجود زن را بزرگ سقراط). ٢٣ص
آفریند و اگر ضرورت تولیدمثل نبـود، هرگـز  طبیعت، هر چیزی را تنها برای یک منظور و مقصود می

کـین، (شـد  نیاز پیدا نمی) یعنی زن(به آفرینش موجودی که ناقص است  ). ١١۴−١١٢، ص١٣٨٣آ
، دانشمند یونـانی، بـر ایـن فیثاغورث). ١٣٧٨، ارسطو(های مردانه معتقد بود  به برتری نقش ارسطو

. اند باور بود که نظم، نور و مرد، از اصلی خوب و آشـوب، تیرگـی و زن، از اصـلی بـد آفریـده شـده
و زن در فضـیلت به صراحت از برتری مرد بر زن سخن گفته و علت این برتری را تفاوت مرد  ارسطو

هـای زنانـه نسـبت بـه  دانست؛ وی بـر ایـن بـاور بـود کـه نقش های متفاوت زن و مرد می و ظرفیت
آورد   شــمار مــی عنصــری به صــفتی را نــوعی سست او زن. تری دارد هــای مردانــه، ارزش پــایین نقش

  ).٣٠٨−٣٠٧و  ٢۶٨همان، ص(
 »از زن بهترنـد یجهنم، سـم و افعـ ، مرگ،یماریب«ه کن بود یم، این هند قدییآ اعتقاد و باور

                                                               
1. Durant     2. Bartholomae  
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پـدر خـانواده، حـق فـروش زن و  1،وسینفوسـکن، در عصر یدر چ). ۴۴٢، ص١٣۵۵، یشوق(
دانستند  یبت میو مص کیها زن را مصدر ناپا ینیچ. شتن آنها را داشتکحق  یفرزندانش را و حت

نـد و کار کـه کبود  یا ها در حد برده ینیزن در نگاه چ. آنها نداشتند یرامت انسانکبه  یو اعتقاد
  ).١٠۶۶، ص٣تا، ج یدورانت، ب(د یمردان را ارضا نما یشهوتران

عنـوان  از اسالم، زن به پیش«: دیگو یاعراب م یدرباره اخالق جنس 2یکنت گرکیپروفسور 
» یو اجتمـاع یرامت و منزلت و نقش خانوادگک یدارا ینه انسان ،شد یسته مینگر یجنس یاالک
... قـا ویه، ژاپـن، آفرین، روسیالنهر نیگر چون بید های سرزمیندر ). ١١−١٠تا، ص ی، بیکگر(
  . شد  یداشتند و همانند برده با آنان رفتار م یانسانغیرو  یراخالقیار غیبس یطیز زنان، شراین

ای از مکاتب غیرآسمانی، چنانچه از مدارک، کتـب قطعیـه و  یان آسمانی و حتی پارهاگرچه در اد
توان گفت کـه در  اند؛ با وجود این می های زن و مرد کرده آید، توجه خاصی به توانایی اولیه آنها، برمی

تر و پسـر نگاه متفاوت به دخ. اند دست نداده ای از زن به بینانه ای از ادیان، تصویر صائب و خوش پاره
شود، برای نمونه، در انجیل اشاره شده است کـه مـدت مراسـم ُغسـل مـادر از  از زمان تولد آغاز می

کتاب مقـدس ). ۵−٢، آیات ١٢سفر الویان، باب (ناپاکی هنگام تولد دختر دو برابر تولد پسر است 
در ). ٣آیـه  ،٢٢جامعه سلیمان، باب (» تولد فرزند دختر ضرر و زیان است«: گوید به صراحت می
های یهودی، پسر بیمار بهتر از دختر است، اینها در تولـد پسـر شـادمانند و در هنگـام  نگاه خاخام

آبرویـی بـرای  باری از غم و اندوه، خاستگاه بالقوۀ ننگ و بی مثابه کوله تولد دختر، غمگین؛ دختر به
  ). ١١، آیه ۴٢؛ باب ٣، آیه ٣٠همان، باب (شود  پدر، تلقی می
آفریـده شـده ) سمت چپ بدن مـرد(یل و توراِت تحریف شده، زن از بخشی از بدن مرد در انج

زن در اناجیـل، ). ٢٧؛ تورات، سفر پیدایش، باب اول، آیه ٣٣تا  ٢٩، آیات ٣٩انجیل برنابا، فصل (
بـا مـرد دارد؛ در انجیـل بیـان شـده کـه  −و نه عرضی−هایی از اوستا، نسبتی طولی  تورات و بخش
رسـول بـه  انجیل، رسـاله پـولس(را برای زن نیافریده، بلکه زن را برای مرد آفریده است  خداوند مرد

ارزش بـودن زن و نقـص اسـتعداد او را بـرای  یهود و مسیحیت، باور به کـم). ٩، آیه ١١قرنتیان، باب 
مرد به جهت زن آفریده نشده، بلکه «: گوید در رساله خود می پولس. اند رسیدن به سعادت دامن زده

کوینـاس). ١۶، آیه ٣کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب (» زن برای مرد آفریده شده است  3تومـاس آ
                                                               
1. Confucius    2. Kynt Gryk  
3. Tomas Aquinas      
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تر از  فعـالیتی بسـیار شـریفآشکارا اعتقاد دارد که مرد آغاز و انجام زن است، وی کارکرد عقالنی را 

داند که کارکردی مردانه است و مردان در انجام این وظیفه هرگز به زنان نیازمنـد نیسـتند  تولیدمثل می
، وی همچنین بر این باور است که زن حیوانی است که نه استوار است و نـه )۶۶، ص١٣٨٠لوید، (

  ).٣٠، ص١٣٩١عالسوند، (قدم   ثابت
تـورات، (دانـد  یشر م یند و او را موجودک یم یب مردان معرفیفر یراب یزنان را دام ،تورات

ن یـنانه به زن داشـته و اعتقـاد آن بـر ایب خوش یتاب اوستا نگاهک). ٢۶ه ی، آ٧سفر جامعه، باب 
بـر ) یکو پندار ن یکردار نک، یکگفتار ن( یو در زندگیکن یتواند در انتخاب مش یه زن مکاست 

  ). ١٣٨۴پور،  مکیح(رد یمردان سبقت گ
بر ابنـ: نـدک یان مـیـگونه ب نیرا به اختصار ا قانون ارثتاب مقدس به کنگرش  1،نیاپست یربّ 
چ یزنـان و دختـران، هـ یعنـیمؤنث خانواده،  یل، اعضایوسته از زمان تورات و انجیسنت پ یک
دربـاره  یمیقـد یها و باورهـا شـهیشـتر اندیه بیبر پا. ندارند با عنوان ارث در اموال خانواده یحق

 یـکوارث مثل  یک یت حقوقیاز اموال و به دور از شخص یمؤنث خانواده، بخش یارث، اعضا
نمانـده  یبـاق یه اوالد پسـرکـ ین تورات، دختران فقط در صورتیند؛ بنابر قوانیآ یشمار م برده به

  ).۵٩، ص١٣٨٩عبدالعظیم،  شریف(برند  باشد، ارث می
  

  جایگاه زن و مرد از دیدگاه اسالم
های اسالمی و در میان متفکران مسلمان، نگاهی متفاوت بـه زن و مـرد و اسـتعدادها و  در آموزه

واحـد  2های اسالمی، زن و مرد حقیقت و سرشتی براساس آموزه. جایگاه ارزشی آنان شده است
 . نان تفاوت ندارددارند، یعنی گوهر وجودی و انسانی آ

  
  انداز قرآن و روایات جایگاه زن و مرد از چشم

برخوردار است و میل ) روحانی(قرآن کریم این تفکر و اندیشه که مرد از سیرتی آسمانی و الهی 
سرشته شده است، مردود شمرده ) پست(به صعود و کمال دارد و زن از سیرتی شیطانی و زمینی 

                                                               
1. Epstein 

 ،خلق، طبیعـت، خمیرمایـه و  در فرهنگ لغت برای سرشت، معانی فراوانی مانند فطرت، طینت، نهاد، خوی. ٢
گویند که جـزء ذات  توان فهمید که سرشت به آن چیزی می بیان شده است که از مجموع آنها می... طبع و

یـک شـیء بـوده و هنگـام آفـرینش و  ۀی که جزء خمیـر یک چیز است و از عوارض آن نیست، یعنی امور
  ).فرهنگ فارسی معین ؛۶۵ص ،١٣٧٧، یواعظ: ک.ر(شدنی نباشد  خلقت همراه او باشد و جدا
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آمیز از فرهنـگ جـاهلی کـه  ؛ حتی قرآن کریم با لحنی نکـوهشو خط بطالن بر آن کشیده است
   1.کند دادند، یاد می پسران را بر دختران ترجیح می

قـرآن ). ١نسـاء، ( 2دانـد قرآن کریم در آیات متعددی حقیقت و سرشت زن و مرد را یگانـه می
طبرسی، از علمای بزرگ و مفسـران . کریم در حقیقت واحد انگاشتن زن و مرد صراحت کافی دارد

حضـرت آدم اسـت سـوره نسـاء، بـه اجمـاع مفسـران  ٣مراد از نفس در آیه : گوید قرآن کریم، می
تـوان بـر سرشـت واحـد زن و مـرد  ای نیز از ادامـه آیـه می ؛ قرینه)٨، ص٣ق، ج١۴٠٨، طبرسی(
را از جنس او قـرار داده و از آن » جنس«همسر آن : فرماید دست آورد و آن این است که در آیه می به

حـوا ها بـه آدم و  خلقت همه انسانانتساب . مردان و زنان فراوانی به وجود آورد) آدم و حوا(دو نفر 
کنندۀ این نکته است که همه افـراد انسـانی، اعـم از زن و مـرد، از یـک ریشـه و اصـل  در واقع بیان
گردد، یعنی تمام افراد انسـانی از  گیرند و گوهر آفرینش آنها به یک گوهر و نفس برمی سرچشمه می

عالمـه . اند و همگـی فرزنـدان آدم هسـتند ه آدم خلق شده، آفریـده شـدههمان طینت و سرشتی ک
ا«ظاهر آیه : فرمایند طباطبایی در تفسیر آیه فوق می هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ این است که همسری از نـوع » وَ خَ

ایـن آیـه هماننـد آیـات . دو فرد همانند و مشابه دارنـدمرد آفرید و افراد انسانی جملگی بازگشت به 
اند و مرادشان اشتراک زن و مرد در حقیقـت انسـانی  است که به آفرینش زن و مرد پرداخته 3دیگری
» زن از آدم مشتق شـده و جزئـی از آدم اسـت«: گویند بنابراین، سخن بعضی از افراد که می. است

سـوره  ٢١در آیـه ). ١٣۶، ص۴تـا، ج طباطبایی، بی(ندارد دلیل است و آیه بر آن داللت  سخنی بی
  .، تأکید بر اشتراک سرشتی و ارزشی زن و مرد شده است...و سوره نحل ٩٧، آیه روم

ه در کـ یگـاهیدارد و متناسـب بـا جا تکیو حق مال ز زن حق ارثین یدر ارث و مسائل مال
طور کـه  ، همـانیاسـالم یهـا در آموزه. منـد اسـت بهره یاقتصاد یایدارد، از مزا نظام خانواده

... و یهنـر ، هوش، حافظه و ذوقیل ظاهرکش ، مانندان دو فردیم یعیو طب یظاهر یها تفاوت
  یعـیهـای طب شـود، تفاوت نمی یو ارزش تلقـ یمـاالت انسـانکگـاه یاز تفاوت در جا یا نشانه

. سـتین یگـریبر د یکی یو ارزش یانسان یل برترین است و دلیز چنین) زن و مرد(ن دو جنس یب
                                                               

ا َو ُهَو َکِظیٌم «. ١ َحُدُهْم ِباألْنَثی َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
َ
َر أ زاییـده (؛ هرگاه یکی از آنان را به دختـر مـژده آورنـد َوِإَذا ُبِشّ
  ).۵٨نحل، (» برد گردد، در حالی که خشم خود را فرو می اش سیاه می چهره) شدن دختر

ِذی َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ «. ٢ ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ یُّ
َ
 .»...یًرا َوِنَساًء ا ِرَجاال َکثِ َیا أ

ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها«: فرماید که می سوره روم ٢١مانند آیه . ٣
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
های  ؛ از نشانهَوِمْن آَیاِتِه أ

  .»همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید خودتان] نوع[او اینکه از 
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وجود  ۀن نشانیافت و ایتوان در مرد و زن  یت را میآثار انسان یتمام: ندیفرما یم ییعالمه طباطبا

ماالت تفاوت اسـت، کن دو جنس در یان ایگرچه م ،ماالت در هر دو جنس استکن یو تحقق ا
بـر  یکـی یل برتـریـهـا دل ن تفاوتیـا یگونه است؛ ولـ نیز ایجنس ن یکه در افراد کطور  همان

 گریاز د). ٨٩، صهمان(هستند  کماالت مشترکر به طرف یو هر دو جنس در س یستن یگرید
دسـت  هجـه بـین نتیـمت خداونـد اکخلقت و ح یهدفمندم قرآن و براساس ی، براساس تعالسو
   1.مت خلق شده استکح یز به اندازه و حساب شده و از رویه در جهان هر چکد یآ یم

ه جـز بـا کـداشـت  یخـت، اهـدافیر یها را م خلقت انسـان یلکخداوند طرح هنگامی که 
به زن  یا ژهیو ین اهداف استعدادهایتحقق ا یبرا. شد یمحقق نم) زن و مرد(نش دو صنف یآفر

ژه یـو یهـا نقش یابنـد و بـه سـویدر خـود ب یخاص یها شیها و گرا یژگیو یکو مرد داد تا هر 
ن اهداف، حقوق یتحقق ا یرو، برا بردارند؛ از این گامگر یدیکل یمکت یتاو در راس وندل شیمتما

ن، نظـام یبنـابرا. آنـان در نظـر گرفتـه شـد یمتفاوت بـرا یها ف متفاوت و نقشیمتفاوت و وظا
ه کـشـود  ینجا معلوم میاز ا ،است یو نظام حقوق ین عالم همسو و هماهنگ با نظام ارزشیوکت

 یات بشـریـمختلـف ح یها در عرصـه گوناگون یها اییارکبر  یصرفًا سند ینیوکت یها تفاوت
 . نجامدیمتفاوت ب یها یگذار د به ارزشیاست و نبا

اگر : ندیفرما یم و مرد زن یها مت تفاوتکح ۀدربار یت نورانیدر ضمن روا امام صادق
در  یخاص یها ل در زمان بلوغ مو بر اندامینبود، پس به چه دل) خداوند یاز سو(خاص  یریتدب

علت آن اسـت . دیرو یبر صورت مرد مو م یول ،دیرو ید، مو بر صورت زن نمیرو یزن و مرد م
و  یو غمخوار یه چون خداوند مرد را سرپرست و مراقب بر زن و زن را سبب توجه و سرگشتگک

د و شو یوه و منزلت وکبت، شیعطا فرمود تا سبب ه) شیر(به مرد محاسن  ،عالقه مرد قرار داد
روابـط  ینـه بـرایباشد و زم یآنان باق ۀت در چهری، نشاط و جذابیه شادابکش نداد تا یبه زنان ر
جا  در همـه ینش چگونه به درستیه آفرک ینیب یا نمیآ. اتر شودیمه) جلب توجه همسر( ییزناشو
ر یاز و صـالح و تـدبیـن ۀبـه انـداز یخطـا نگذاشـته و هـر عطـا و منعـ یبرا ییافته و جایان یجر

  ).٨٩، ص٣، جق١۴٠٣، یمجلس(؟ پروردگار مقرر شده است
. قدرت تعقـل اسـتانگیز زن و مرد، تفاوت در  زا و چالش های تنش ترین تفاوت یکی از مهم

                                                               
ا ُکلَّ َشْیٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ «. ١  سوره مؤمنون ١١۵؛ یا در آیه )۴٩قمر، (» ؛ ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریدیمِإنَّ

َما «: فرماید می نَّ
َ
َفَحِسْبُتْم أ

َ
  .»کنید ما شما را بیهوده آفریدیم؟ ؛ آیا خیال میَخَلْقَناُکْم َعَبًثاأ
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برخی هرگونـه تفـاوت . های متفاوتی میان اندیشمندان اسالمی وجود دارد در این موضوع دیدگاه
زن و  یعقلـ یهـا تفاوت یبرخ ،دانند ید میا سزاوار تردیدو جنس، مردود و  یعداد عقلرا در است

 ؛ ١٣٨۵، یزدیـمصـباح (ننـد ک  ین مـیـیتب 1عقـل یریارگک بـه یه وجـود موانـع بـرایمرد را بر پا
گـر، تفـاوت را تنهـا در ید یبرخـ). ق١۴١۵و ابوشقه،  ق١۴١٨الله،  ؛ فضلق١۴١٢قطب،  دیس

، ییطباطبـا( یو عملـ یدر عقل نظر یو برخ) ١٣٨۴، یآمل یجواد( یو عقل عمل یعقل ابزار
  .دانند یم) ٢١٧−٢١۵، ص۴و ج ٢٧۵−٢٧١، ص٢ق، ج١۴١٧
  

  جایگاه زن و مرد از نگاه اندیشمندان
، جایگـاه های زن و مـرد در رابطه بـا توانمنـدی ینید یها شمندان مسلمان نیز متأثر از آموزهیاند

  .اند نکاتی را بیان کرده و مرد زن یشناس ارزشی و حقوقی آنان و حتی روان
 و  زن یهــا فــات خــود بــه تفاوتی، در تألی، دانشــمند قــرن چهــارم و پــنجم هجــرنایســ ابن
همسـر  یهـا یژگین صـفات و ویـیشـان ضـمن تبیا. ت تعامل با آنان پرداختـه اسـتیفکیو  مرد
 2اشاره نمـوده اسـت یشناخت و روان یاز صفات اخالق یدر برخ و مرد زن یها سته به تفاوتیشا

  .)٣٨−٣٢، صم١٩٢٩، نایس ابن(
را در  ییردهاکارکو  کند میاشاره  یخانوادگ یبه آداب زندگ یدر ضمن مباحث اخالق ،یغزال

بت و اقتدار یبا همسر، حفظ ه ییت ادب در برخورد، خوشرویرعا: داند یالزم م یروابط همسر
هـا،  نقش یفـایهمسـر در ا یها یت توانمنـدی، مدارا با همسر، رعایورز رتیمرد، اعتدال در غ

زن و  یهـا یژگیدانسته و متناسـب بـا و یات ضرورکرا از ن... و یو جنس یتوجه به روابط عاطف
و  زن یشناسـ ، در مـورد روانین طوسیرالدیخواجه نص). ١٣۶٨، یغزال(نموده است  یمرد تلق

ه در تعامـل بـا زن کن باور است یبر ا ،گاه آنان در نظام خانوادهیت تعامل با آنان و جایفکیو  مرد
گذاردن به   رامت زن و احترامکدر مورد حفظ  یو .م و اشتغال زن الزم استیرکبت، تیسه امر ه

                                                               
یعنی اعتقاد دارند که زن و مرد از نظر استعدادهای عقلی برابرند، ولی احساسات قوی زن مانعی برای استفاده . ١

 .بهتر از توانایی عقالنی است
زبانی، ایثارگری،  نازکی، کوتاه بودن، دل داشتنی  دیانت، عفت، محبت و دوست هایی چون ، ویژگیسینا از دیدگاه ابن. ٢

از خصوصـیاتی اسـت کـه برازنـده زن اسـت و او را عزیـز و ... خـویی و مطیع شوهر بودن، وقار، کرامـت، خوش
و، مشـغول کند؛ همچنین، برخورداری شوهر از هیبت و اقتدار، التزام بـه تکـریم زن و ارزش دادن بـه ا ارزشمند می

  .و تکریم زن، از مسائلی است که در مرد ضرورت دارد کردن زن به امور منزل، تربیت فرزندان و مسائل خانواده
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در پوشش . وشدکزن توجه و در بهبود آن ب یو ظاهر یت اقتصادید به وضعیمرد با: دنویس یاو م

ند؛ در تصّرف امـور منـزل کبا او مشورت  وافر داشته باشد؛ در مسائل خانواده یگران سعیاو از د
 ۀشـان زن رابطـیبـا خو ،ه زن بر او غالـب نشـودکد مراقب باشد یالبته با ،دست او را باز بگذارد

ح ندهد؛ یرا بر او ترج یگرید، زن دیدر او د یستگیت و شایآثار صالح یداشته باشد؛ وقت یخوب
نظـام  یختگـیر هم  ردن آنهـا و بـهکـن یارکو هم رت زنان موجب اخالل در امور خانوادهیرا غیز

دل منبـع  یـکه کـ ه مرد در منزل مانند دل است در بدن و چنـانکنیگر ایته دکن .شود یم خانواده
 ).١٣۶٠، یطوس(ّسر نشود یم دو منزل میمرد را تنظ یکد، َو ات دو بدن نتواند بُ یح

ه زن و مرد از اسـتعدادهای مختلـف برخوردارنـد، زن و کن باور است یبر ا ییعالمه طباطبا
 یگـرینـاقص و محتـاج د ییبه تنها یکگر بوده و هر یدیکمل کبدن، م یعیمرد در ساختمان طب

  نیننـد و بـدکدا یش پیگر گرایدیک یه زن و مرد به سوشود ک میموجب اج یاز و احتین نیا. است
 یهـا هـا و موهبت ن نعمتیارترکن و آشیتر ن امر از بزرگیشان، ایبه نظر ا. ابندی، آرامش ترتیب
ه کـن سبب است یشود و به هم یبر آن استوار م یرا ساختمان جامعه بشریز ؛عت استیعالم طب

زن و شـوهر  میـانت و رحمت شان در مورد مودّ یا. د آمده استیپدان افراد یم یارکتعاون و هم
اسـت  یر روانـیتأث یه اثرش در رفتار ظاهر شود و رحمت نوعکاست  یموّدت، محبت: دیگو یم
از . نـدک کمـکه بـه او کـدارد  ید و فـرد را وا مـیآ ید میپد یسکا نقص یت یدن محرومیه از دک

در  یگـاه همسـریرا زن و مـرد در جایـز ؛و مرد اسـتت و رحمت، زن مودّ  گاه ن جلوهیتر روشن
 .زن فزونی دارد یت عاطفیالبته ظرف گرند ویدیکمحبت و رحمت، مالزم 

ـىلَ النِّسـاءِ «بـه پیـروی از آیـه  عالمه در مورد سلسله مراتب افراد در خـانواده ـونَ عَ امُ وّ جـالُ قَ » الرِّ
است و با اشاره به نکاتی از زندگی اجتماعی و شـرایط  قائل به مدیریت مرد در خانواده) ٣۴نساء، (

لزوم شدت و قدرتمندی برای جـنس مـرد . کند شناختی زن و مرد این امر را تبیین می طبیعی و روان
هـا، کـم و بـیش، بـه آن معتقدنـد،  تو لزوم نرمی و پذیرش برای جنس زن امری است که همه مل

و هـر شـخص » مـرد«ناپذیر را  های مختلف عالم، هر شـخص پهلـوان و تسـلیم که زبان طوری به
دین اسالم این قانون طبیعی را در تشریع احکام خود، پـذیرفت و . نامند خو و تأثیرپذیر را زن می نرم

  کـه مـردان در اعمـال سـخت و خداونـد بـه جهـت طـاقتی . را برعهده مـرد گذاشـت 1قّوام بودن
اش رّقـت و  دشوار دارند و از طرفی زندگی زنـان، احساسـی و عـاطفی اسـت و اسـاس و سـرمایه

                                                               
  .به معنای فردی است که مسئول رسیدگی به امور فرد دیگری است و قّوام نیز مبالغه در این امر است» قّیم«کلمه . ١
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  ).۵۴٧−۵۴۴و  ٢٨٩، ص۴، ج١٣٧۴طباطبایی، (لطافت است، این قّوامیت را به مرد داده است 
هـای  زن و مـرد دارای تفاوت: نویسـد می و مـرد شناسـی زن در رابطـه بـا روان عالمه طباطبایی

طور اجمال زِن متوسط، از نظر اعضای بدن، ماننـد مغـز،  هستند؛ به... جسمانی، ادراکی، عاطفی و
جموعه دیگـری از تر از مرِد متوسط است که این در بروز م ها، اعصاب، قد و وزن، ضعیف قلب، رگ
ویژه غلبه احساسات در جنس زن و غلبه  های روانی به های جسمی میان زن و مرد و نیز تفاوت تفاوت

ایشان بر این باور است که از نظر ). ٢٧۵، ص٢تا، ج همو، بی(تعقل در جنس مرد نقش داشته است 
نهـا معیـار ارزشـمندی ، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیسـت؛ زیـرا ت)معیار ارزشی(ارزشمندی ذاتی 

هـایی کـه  نتیجه اینکه از نگاه عالمه تفاوت). ٢٧٠−٢۶٩همان، ص(ذاتی، تقوا و پرهیزگاری است 
در وظایف زنانه و مردانه و در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی آنان وجود دارد، صـرفًا بـه تفـاوت در 

م امور خانوادگی است و هر کـدام کننده روابط اجتماعی و انسجا اصول راهنمای رفتار و قواعد تنظیم
  .از آنها معطوف به تأمین قسمتی از نیازهای اجتماعی، فردی و خانوادگی است

  
  مباحث اساسی زن و مرد از منظر شهید مطهری

محـور نخسـت . از مباحث زن و مرد را مد نظر قرار داده است یمهم ی، محورهایمطهر شهید
سـت و یمـرد ن یلـی، زْن طفینـی؛ از نگـاه دیلـیاسـت و نـه طف یمرد و زن وجودشان ذات ،هکنیا

ده اسـت یـافریاسـتفاده مـرد باشـد ن یه در راستاک یلیطف یعنوان مخلوق خداوند متعال زن را به
از فرزنـدان آدم  یه فرزندک، بل)انسان خلق شده یراه بکها  اها، معادن و نعمتیمثل خلقت در(

، زن نـه بـرده اسـت و نـه در یر اسـالمکبراساس تف. باشد یدر حد مرد م یاست و از نگاه ارزش
دْ «ه یسطح مردان است و آ وارسته و هم یه انسانکو برده، بل کم مملوکح نـكَ وَ لَقَ نـا بَ مْ م یرَّ  »... آدَ

  ؛)٩٠، ص۵، ج١٣٨٢، یمطهر(شامل هم زن است و هم مرد 
هـایی وجـود دارد، براسـاس تفکـر دینـی و  ها و تفاوت محور دوم اینکه، میان زن و مرد اشتراک

تفـاوتی ... ، برخورداری از پاداش الهی وطلبی اسالمی بین زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی، کمال
هـایی بـه  های زیادی است، تفاوت گر جانداران که بین نر و ماده تفاوتزن و مرد همانند دی. نیست

توان گفت کـه اوًال،  طور خالصه می به. شناختی و غیره دارند لحاظ جسمانی، عاطفی، عقلی، روان
تر و ثالثـًا، دارای وسـایل دفـاعی و  تر؛ ثانیـًا، خشـن تر و درشـت جنس نر به لحاظ جسمی قـوی

تر؛ ثانیـًا،  ی است، به لحاظ احساسات نیز اوًال، احساسات نر مبارزانـهتر جنگی مجهزتر و آماده
تر اسـت  دفاع تر و بی تر، ظریف تر، ضعیف تصاحبی و ثالثًا، حمایتی است، اما جسم زن کوچک
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 تــر  احساســات مــرد تعقلی. تر اســت تر و تحــت حمایــت تــر، غیرتصــاحبی و روح او نیــز بزمی
مند اسـت   به فکر و اندیشه و زن بیشتر به جمال و زینت عالقه مرد. تر است عاطفی و احساسات زن

مرد بنده شهوت خود و زن در بند محبت مرد است؛ مرد خواهـان تصـاحب ). ٩۵−٩۴همان، ص(
زن از مـرد شـجاعت و دلیـری . شخص زن و زن خواهان تسلط بر مرد از راه تسـخیر قلـب اوسـت

رد آغازگرانه و تهاجمی است و شـهوت زن انفعـالی شهوت م. خواهد و مرد از زن زیبایی و دلبری می
جوست نه جنگجـو؛ در زن غریـزه  زن برخالف مرد، پناه). ٢٠٧−٢٠۵، ص١٣۶٩مطهری، (است 

در زنان میل بـه خـودآرایی و در ). ١۵۴، ص۵، ج١٣٨٢همو، (تحت حمایت واقع شدن وجود دارد 
  ).۴٣۶، ص١٩، ج١٣٧٩؛ ١٧٩همان، ص(هایی مثل غیرت برجستگی دارد  مردان ویژگی

. مانــدگی زن نیســت دلیلــی بــر انحطــاط و عقب و مــرد هــای زن محــور ســوم اینکــه، تفاوت
جهان چون خط . فرماست براساس اصل تناسب است که بر همه جهان حکم و مرد های زن تفاوت

اگر بنا بود در متن خلقت، زن و مرد سعادت جداگانه داشـته باشـند و ... و خال و چشم و ابروست 
از هم جدا زندگی کنند، مانند زندگی قومی و قوم دیگر، قوم زنان و قوم مردان؛ به یقـین، بایـد زن را 

مرد فرض کرد، همیشه طبقه زن از طبقه مرد مؤّخر و عقب بود، ولی طبیعت ایـن  متأخر و منحط از
را در سرشت آنها قرار داده و زنـدگی آنهـا را  دو را به منزله یک واحد آفریده، یعنی زندگی خانوادگی

زن قـرار داده کـه  چنان مـرد را در تسـخیر براساس وحدت نهاده است، به وسیلۀ عشق و محبت آن
کننـد و  گیرد و در نتیجه، مشترکًا از آن نیرو اسـتفاده می همۀ نیروهای مرد در خدمت زن نیز قرار می

در نتیجه ابزار زندگی مرد، ابزار زندگی زن هـم هسـت و ابـزار زنـدگی زن، ابـزار زنـدگی مـرد هـم 
پـس . دیگری اسـت اینها در سعادت یکدیگر شریکند، بلکه سعادت هر یک عین سعادت. هست

زن و مـرد مکمـل یکدیگرنـد و اختالفشـان . هدف این اختالف، انجذاب، ترکب و وحدت اسـت
ها و سیم نازک برق هر دو الزم اسـت  مانند اختالف اجزای اتومبیل است که آهن ضخیم زیر چرخ

مانده نیست، اگر تفاوتی بـین زن و مـرد نبـود تجـاذب حاصـل  کدام عقب و هر دو بجاست و هیچ
این تناسب به صورت تفوق و تسلط ظاهری و بدنی مرد و تسلط معنوی و قلبی زن اسـت . شد نمی

طبیعی باشـد، یعنـی انسـان هرچنـد مـدنِیّ  و همین تفاوت موجب این است که زندگی خانوادگی
  ).١٠١−٩۵، ص۵، ج١٣٨٢مطهری، (بالطبع نباشد منزلِیّ بالطبع هست 

 .مانـه خلقـت اسـتکیر حیالت زن و مرد، براساس تدابیتفاوت در تما ،هکنیرم امحور چها
  ؛سـتین درسـت نیـد ایـآ یبه نظـر م یدهند، ول ینسبت م یریادگیل را به عامل ین تمایا یبرخ
 میـاندر  ینیبـا همسـرگز یه مشـابهت قابـل تـوجهکوانات یدر ح یابی جفت ۀدیپد یرا بررسیز
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از : دیـگو یبـاره م نیـدر ا ید مطهریشه. برد یسؤال م ریرا ز یریادگیها دارد، اعتبار عامل  انسان
ت و احتـرام زن بـوده یـثیحفـظ ح ین نـوعیاند و ا رفته یزنان م یام مردان به خواستگاریاال میقد

ت قـرار داده یت و معشوقیتقاضا و زن را مظهر محبوبنش، مرد را مظهر طلب، عشق، یآفر. است
ه با پـرداختن کزن است  یها یژگین از ویا. ه به دنبال مرد بدودکت زن است یثیخالف ح ،است
نـد و کار کشتر شیفانه، دل جنس خشن را هرچه بیظر یو استغنا ی، لطف و با خوددارییبایبه ز

خودش در خدمت خـود گمـارد  اریش و اختحساس قلب خودش و به اراده خود یاو را از مجرا
  ). ١٧٢و  ٣٩−٣٨، ص١٣٩٠، همو(

هـا و  ه نقشکـتـه مهـم اشـاره شـده اسـت کن نیبه ا یمطهر مطالب شهیدمحور پنجم، در 
و  ی، روانـیجسـمان یها یه به عهـده زن و مـرد گذاشـته شـده، متناسـب بـا توانمنـدک یحقوق
 یآور نقـش نـانبرای نمونه است؛  ل خانوادهکین هماهنگ با اهداف خلقت و اهداف تشیهمچن

و  یعـاطف یها یبـا توانمنـد یو آرامشـگر یمرد تناسب دارد و نقش مادر یجسمان یبا توانمند
  ).١٧٢و  ٣٩−٣٨، ص١٣٩٠مطهری، (زن تناسب دارد  یروان

یابـد، بلکـه عنصـر مهـم  تنها با قوانین حقوقی سامان نمی محور ششم اینکه، استحکام زندگی
و جامعه مطلوب، بالنده و آرام،  گیری خانواده در راستای استحکام و شکل. عواطف و محبت است

قـوانین حقـوقی و قـوانین : کم دو نوع قانون از ناحیه شرع مقدس در نظـر گرفتـه شـده اسـت دست
، لزوم مشخص بـودن حـدود و حقـوق الهـی بـرای جلـوگیری از از دیدگاه شهید مطهری. اخالقی

برای حفظ نظم و مشخص بـودن مسـیر سـیر  طلبی افراد و تجاوز آنهاست و همچنین حس منفعت
اند و در میان آنها من و تو وجود دارد، باید قـوانینی  افراد است؛ به دلیل اینکه افراد از همدیگر بیگانه

اعتقاد دارد کـه قـوانین حقـوقی شـرط  شهید مطهری. وضع شود تا حدود و حقوق افراد حفظ شود
ری است، ولی شرط کافی نیست؛ زیرا بشر باید به جایی برسـد کـه بیگـانگی الزم برای اجتماع بش

به یگانگی برسـد و در سـطحی ) اش وضع قوانین حقوقی و حدود بود بیگانگی که الزمه(میان آنها 
به تعبیر قـرآن کـریم در . است زندگی کند و آن سطح عواطف اجتماعی باالتر از عدالت اجتماعی

سـانِ «: ای بعد از عدل است پرتو احسان زندگی کند که مرتبه لِ وَ اْإلِحْ ـدْ رُ بِالْعَ ـأْمُ برسـد بـه  1»إِنَّ اهللاَ يَ
. ی پیشـه سـازدجایی که حدود و حقوق را به نفع دیگران اغماض کند و احسان و محبت و فـداکار

                                                               
شـاوندان فرمـان یی به خو یکمسلمانان را به برقراری عدل و احسان در جامعه، بخشش و نهمانا خداوند شما . ١

  ).٩٠نحل، (دهد  می


