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  تیب اهل اتیروا در« رجل» واژهی تیاجنسفر وی تیجنس کارکردی بررس
 6/6/1397تاریخ دریافت: 
 8/12/1397تاریخ پایرش: 

 1علی نصیری
 چکیده

گسترده واژه  کارکرد  ها به عنوان موضوع  در آن« رجل»درنگریستن در بسیاری از روایات از 
پرسش یا حکم حکایهت دارد. ایهن مقالهه در صهدد پاسهخ بهه سهه پرسهش اساسهی در ایهن 

کارکردی در روایات بازتاب یافته« رجل». واژه 1ینه است: زم . چرا این واژه 2 است؟ با چه 
کههارکرد فراجنسههیتی بههه صههورت  هههای بازشههناخت  . راه3 اسههت؟ بازتههاب یافتههه شههایعبهها 

در روایات چیست؟ نگارنهده در ایهن مقالهه « رجل»کاربست جنسیتی از فراجنسیتی واژه 
کهرده و سهک  سهه کارکرد روایات  ،در مرحله نخست در این زمینه را به سهه دسهته تقسهیم 

که  کاربستی برشمرده است  . نهاظر 2 ،. غلبه اسهتعمال1از:  اند عبارتدلیل را برای چنین 
کنهار آن3 شهایع،بهودن روایهت بهه فهرد  هها سهه  . نهاظر بهودن روایهت بهه رخهدادی خهاص و در 

کاربسهت  کهه مههورد بررسهی قهرار « رجهل»قرینهه را بهرای تمییه  نههوع   از:  انههد عبهارتداده اسههت 
کنار مونث. 3 ،خارجی قراین. 2 ،داخلی قراین. 1  . قرینه مقابله ذکر ماکر در 

کاربسههت فراجنسههیتی، غلبههه اسههتعمال،  هددا  کلیددد وا ه کاربسههت جنسههیتی،   قههراینرجههل، 
 خارجی. قراینداخلی، 

  مقدمه
کهه حکمت و مصلحت های  وجود جنسیت در قالب زن و مرد از جمله نشانه الههی اسهت 

کیدبارها در متون دینی مورد  گرفته  تأ چنین بر وجهود است. از سویی دیگر، متون دینی همقرار 
تکههوینی و تشههریعی میههان مههرد و زن اشههاره دارنههد؛ تفههاوت ارث مههرد و زن؛ تفههاوت هههای  تفههاوت

                                                   
 .(dr.alinasiri@gmail.com) انشگاه علم و صنعت ایران.د . دانشیار1
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مههدعا هههای  چگههونگی پوشههش آنههان؛ قههوانین مربههوط بههه شهههادت، قضههاوت و ... از جملههه نشههانه
  است.

گرفتهه اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه قهرآن شههادت دو زن را در  ،این امر باره در قرآن مورد توجه قرار 
 برابر یو مرد قرار داده است: 

َ ََو  َو   ٌ ُجل ر  َف  ِ ین ُجل  اَر  َیکون  ْ ِإْنََل  اِلکْمَف  یِنَِمْنَِرج  ِهید  ْشِهُدواَش  َِملْنََاْست  ن  َْ ل ْرو  لْنَت   َّ ِِ لاِنَ ت 
 
أ اْمر 

اِءَ د  ه  2ََ.الشَُّ
کهه  کیهدو مقا  رسالت را ویژه مردان دانسته است؛ چنهان  گهر مقها  رسهالت بهه  تأ کهه ا فرمهود 

 داد:  می شد، آنان را مرد قرار می فرشتگان داده
َ ُجلَاَو  اُهَر  ْلن  ع  ج  کاَل  ل  اُهَم  ْلن  ع  ْوَج  3ََ.ل 

کهه قههرار اسههت حکهم و قاعههد ارد نههاظر بهه مههرد یهها زن باشهد؛ نظیههر مههوای  هپیداسهت در مههواردی 
کارکرد واژه گاه واژه رجهل ؛ناظر به جنسیت هر یو از مرد یا زن مشخص استهای  پیشین   اما 

کار می که جن  مرد در برابهر زن اراده نشهده  می متعدد قراینرود، اما از رهگار  به  توان دریافت 
 در زبان فارسی اراده شده است. « شخص»یا « فرد»و بلکه مفهو  

فرد یا انسهان  4َما َجَعَل اُ  ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبیِن ِفی َجْوِفِه در آیه « رجل» مراد از ،به عنوان نمونه
قرار دادن یو قلب در ظهرف وجهودی، اختصهاص بهه مهرد نهدارد.  است، نه مرد در برابر زن؛ زیرا

شهیخ طوسههی در ایهن بههاره  بههه عنهوان نمونههه،؛ انهد عمهو  مفسههران چنهین تحلیلههی از آیهه ارائههه داده
 آورده است:  چنین

ََو ننللانَوالللدَفل للانَییکللنَ نَمیال نلل َ للانََکللَنَال وصللٌَسننللانانَیکللنَ نَمیجوفلل ألَه
َوالداَایف 5ََ.جعلنَسنناناا

که پیداست کرده است. « رجل»ایشان  ،چنان   را به انسان تفسیر 
 نویسد:  می محمد جواد مرنیه

َ للیالغلل مَمللنَأللل َ نََو َین ننللانَال وفللوَوالللدََیَؤمنیللعَ نَینلل  یَسلل هان َانَاا
َئیبش ََم ناف ین 6ََ.ین

                                                   
 . 282. سوره بقره، آیه2

 . 9سوره انعا ، آیه. 3

 . 4. سوره اح اب، آیه4

 . 118، ص8، جمجمع البیان؛ 314، ص8، جالتبیان فی تفسیر القرآن.  5

 .190، ص6، جتفسیر الکاش .  6
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 عالمه طباطبایی در این باره چنین آورده است: 
معَبی نا َةَعنَام ناعَالج ََاتم نافین َالقلبَالوالدألَ ََییین اللنس َالواللد ََیاالع قادألَفانَّ
َ َنَم نافینعَاع قادیال ََرر یین ََم ناف یین 7ََ.ین

کُسههوَن َو َضههَرَب اُ  َمههَثاًل َرُجههاًل ِفیههِه ُشههنیهه  در آیههه  َرُجههاًل َسههَلًما ِلَرُجههٍل َهههْل یْسههَتِویاِن  َرکاُء ُمَتَشا
کهه چنهد اربههاتمثیهل الههی درمههرد در برابهر زن نیسهت؛ زیههرا « رجهل»مهراد از  8َمهَثاًل  ب بهاره مههردی 

  شود. می بلکه شامل زنان نی ، ندارد اختصاصبه مردان شریو یا یو ارباب دارد، 
کههارکردی بارههها در متههون ر کههارکرد چنهین  کنههار  کههه در  وایهی نیهه  راه یافتههه اسههت؛ بههه ایهن معنهها 

کهار اختصاصی واژه رجل برای مردان، در بسیاری از موارد این واژه در جهایی  کهه ههیچ بهه  رفتهه 
مردان و زنان بهه یکسهان جهاری و  دربارهخصوصیتی برای مردان وجود نداشته و حکِم مورد نظر 

 ساری است.
ة فمهن تألفهها یقلوب الرجال وحش»ب ا  خویی در شرح حدیث میرزا حبی به عنوان نمونه،

 چنین آورده است:  9«هیأقبلت عل
لاحَولشل َفللواَالنَّ َأ ل َیََّفلوَشرحَ لم َعىلَوج َالعمومَ انَاتمقصلودَ نَّ ةَبنلاءَعلىلَ نَّ

جالَی غلَالرَّ 10ََ.بیاتمقامَمنَبااَالتَّ
گفتههار حضههرت امیههر « رجههال»بههر ایههن اسههاس، از نظههر او واژه  موضههوعیت نههدارد و مههراد  در 

 گری ان بودن قلب همه آدمیان؛ اعم از مردان و زنان از مؤانست است.
و  ال ظههل  ال ظلههه رجههل قلبههه معلهه  یههظلهههم ا  تحههت ظههل عرشههه یسههبعة »نیهه  در روایههت 

جهههن  مهههرد در برابهههر زن « رجهههل»مهههراد از  11،«رجهههل دعتهههه امهههرأب ذات منصهههب ...  بالمسهههاجد و
  12خص مراد است.نیست، بلکه فرد یا ش
گهاه در برخهی از روایهات واژه  «رجهل»البته این امهر بهه  کهار « امهرأب»اختصهاص نهدارد، بلکهه  بهه 
  یسهلل عهن امهرأب له»در روایهت  بهه عنهوان نمونهه،گیهرد؛  مهی مرد را نی  دربر ،رفته و در عین حال

و  یههال یفهص ی  تصهنع؟ قهال : ترسهل القمهکیهههها یبهول علیلهها مولهود ف ص واحهد ویلهها  ال قمه
                                                   

 .274، ص16، جالمی ان.  7

 .29. سوره زمر، آیه 8

 . 50، حکمت نهج البالغه.  9

 .91 – 90، ص21، جمنهاج البراعه فی شرح نهج البالغه.  10

 . 93، ص3، جصحیح مسلم؛ 161، ص1، جصحیح البخاری.  11

 .121 – 120، ص4، جالقدیر شرح الجامع الصریر فیض .  12
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که آیا شستن یو بهار لبهاس تنهها اختصهاص  درباره 13،«مرب این روایت این پرسش مطرح شده 
که این حکم شامل پهدر و مربهی طفهل نیه  هبه مادر طفل یا مربی شهود و ذکهر واژه  مهی او دارد یا آن 

 از باب غلبه است؟ « امرأب»
 چنین آورده است:  دربارهخویی  آیة ا 

َسنَ:َقلالیکلنَ نَمی  ىَ نَیلوجلبَات صلااَالکلمَ لاألَبلٌَالعل  َیالنلؤالَعلنَاتمل   َال
14ََ.بیهذاَاتمَردَمنَبااَال غلَالنؤالَعهناَی

کارکرد در« رجل»توانیم برای واژه  می با این بیان ما بهه معنهای « رجهل». واژه 1نظر بگیهریم:  دو 
کارکرد  کارکرد را  به معنای فرد « رجل». واژه 2 گااریم؛ می «جنسیتی»مرد در برابر زن. ما نا  این 

کارکرد را   گااریم. می «فراجنسیتی»یا شخص و اعم از مرد و زن. ما نا  این 

  اتیروا در« رجل» واژهی تیجنس کارکردی بررس تیاهم
که رجل در لرت به معنای مرد اسهت و از  گرفتهه « ِرجهل»نخست باید دانست  بهه معنهای پها 

که مردها روی پاهای خود راه «رجل»شده است و از این جهت به مرد  روند و به  می گفته شده 
   15روی پای خود هستند.تر  عبارت روشن

کارکرد جنسیتی واژه  که در بسیاری از روایهات از زبهان « رجل»مقصود از  در روایات آن است 
گهاه« رجل»ان یا از زبان اما  معصو  واژه گر پرسش گرفتهه اسهت و  دانهیم  نمهی موضوع حکم قرار 
کههه موضههوع حکههم کههه آیهه کههه در ایههن صههورت « زن»در برابههر « مههرد»ا مههراد معصههو  آن اسههت  اسههت 

که از واژه  یا معادل آن در فارسهی؛ یعنهی فهرد و « احد»معنای « مرد»کارکرد جنسیتی دارد و یا آن 
کارکرد فراجنسیتی خواهد داشت. که در این صورت    شخص اراده شده 

کارکرد جنسیتی وا در روایات حهداقل از دو جههت نتهایجی « رجل»ژه از سویی دیگر، بررسی 
 داده و دارای اهمیت است:  به دسترا 

 بههه عنههوان موضههوع حکههم، چنههین برداشههت« رجههل»بههه خههاطر ذکههر واژه  ،از مههواردای  ه. در پههار1
که آن حکم به جن  مردان تعل  داشته و زنان بهه صهورت موضهوعی از مهدار آن حکهم  می شود 

                                                   
 . 393، ص3، جوسائل الشیعة؛ 70، ص1، جمن ال یحضره الفقیه. 13

 . 584 – 583، پاورقی ص3، جکتاب الطهارب. 14

، معجم مقایی  اللرة« )رجال ألنهم یمشون علی أرجلهم و  نما سموا»نویسد:  . ابن فارس می102 – 101، ص6، جالعین. 15
 (. 493 – 492، ص2ج
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ِخ یَ اَل »وان نمونههه، در روایههت بههه عنههخههارج خواهنههد بههود؛ 
َ
ُجههُل ِ َلههی َعههْوَرِب أ گههر مههراد از  16«ِه یههْنُظههِر الّرَ ا

کهردن مهردان بهه شهرمگاه مهردان حهرا  خواههد بهود و زنهان « رجل» جن  مردان باشهد، تنهها نگهاه 
ُجُل »مشمول این حکم نخواهند بود و در روایت  َعّدَ الّرَ

َ
ُجور  َک ِ َذا أ

ْ
َمهُک َفَنُه َفُههَو َمهأ  17،«ْیهِه ا َنَظهَر ِ لَ ّلَ

کفن تنها در انحصار مردان خواهد بود! کردن به   پاداش نگاه 
که در مقها  « رجال سیاسی»آشکار آن واژه های  از نمونه در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

کههه واژه  کسههانی  را نههاظر بههه جنسههیت « رجههال»ذکههر شههرای  ریاسههت جمهههوری ذکههر شههده اسههت. 
کههداننهههد، معتقد مههی مههردان گههاار بهها ایهههن قیههد عمههاًل زنهههان را واجههد شههرای  ریاسهههت  ه قهههانوننههد 

کهههه ایهههن واژه را از بهههاب قیهههد غالهههب و بهههه مفههههو   کسهههانی  جمههههوری ندانسهههته اسهههت. در برابهههر، 
کههه مههراد قههانونداننههد، بههر ایههن باور مههی «افههراد»و « اشههخاص» گههااران جههن  مههردان و محههرو   نههد 

گههر زنههی جههزو چهههره سههاختن زنههان از مقهها  ریاسههت جمهههوری نبههوده اسههت. هههای  از ایههن جهههت ا
کشور باشد، تواند نام د این پست شده و با انتخهاب مهرد  بهه پسهت  می سیاسی شناخته شده 

  18ریاست جمهوری تکیه زند.
که فقیهان میان احکا  زنان و مردان تفاوت  ، مبتنی بهر اند شده قایلنی  در شماری از موارد 

کارکرد واژه   ر روایات است. د« رجل»نگاه جنسیتی به 
که واژه 2 کارکرد جنسیت بهوده و از آن مهرد  ،در بسیاری از موارد« رجل». با فرض این  فراتر از 

کههه چههرا  در برابههر زن اسههتفاده نشههده اسههت، بایههد بههه ایههن پرسههش و بلکههه شههبهه پاسههخ داده شههود 
کم است و چرا زبان روایات مردانه است؟   فضای مردانه بر سیا  روایات حا

ک اسال  بر تبعهیض جنسهیتی مبتنهی شهده اسهت، های  آموزه اند ه به ناصواب مدعیکسانی 
کارکرد واژه  گیرند.  می در روایات برای دفاع از مقصود خود بهره« رجل»همچون هایی  از 

کهارکرد « رجل». واژه 1صدد پاسخ به سه پرسش اساسی در این زمینه است: این مقاله در بها 
کهارکرد « رجهل». چهرا واژه 2 ر روایهات بازتهاب یافتهه اسهت؟ونهه دجنسیتی یا فراجنسهیتی چگ بها 

کاربسهت ههای  . راه2 شایع در روایات بازتاب یافتهه اسهت؟فراجنسیتی به صورت  بازشهناخت 
 در روایات چیست؟« رجل»جنسیتی از فراجنسیتی واژه 

                                                   
 . 374، ص1، جتهایب االحکا  فی شرح المقنعة. 16

 . 253، ص3، جالکافی. 17

گاهی بیشتر در این باره، ر.ک: 18  «. کاوشی در مفهو  رجال ماهبی و سیاسی». برای آ
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  اتیروا در« رجل» واژهی تیفراجنس ای یتیجنس کارکرد بازتابی چگونگ
که واژه از درنگریستن  کهار  هها در آن« رجهل»در روایاتی  کهه از نگهاه  ، مهیرفتههبهه  تهوان دریافهت 

کارکرد  برشمرد: ها توان برای آن می جنسیتی یا فراجنسیتی سه نوع 
کارکرد جنسهیتی دارنهد؛ 1 که به آشکارا  هِد ْبهِن »در روایهت  بهه عنهوان نمونهه،. روایاتی  َعهْن ُمَحّمَ

بِ 
َ
ْصهَل َذکهِرِه ِ َلهی َطَرِفهِه یَ  :َقاَل  ،کْن َمَعُه َماء  یَ َرُجل  َباَل َو َلْم  َجْعَفٍر  یُمْسِلٍم َقاَل: ُقْلُت أِل

َ
  ْعِصهُر أ

رجههل در ایههن روایههت موضههوعیت دارد؛ زیههرا اسههتبراء مخصههوص مههردان  19،...«َثههاَلَث َعَصههَراٍت 
 است. 
کارکرد جنسیتی ندارند؛ 2 که به آشکارا  ُجهُل یَ اَل » در روایهت به عنهوان نمونهه،. روایاتی  ْنُظهِر الّرَ

ِخ 
َ
ِخ »و روایت  20«ِه یِ َلی َعْوَرِب أ

َ
َظِر ِ َلی َعْوَرِب أ اَ  َفَرّضَ َطْرَفُه َعِن الّنَ ِه آَمَنهُه اُ  ِمهَن یَمْن َدَخَل اْلَحّمَ

که شیخ حّر عاملی عنهوان « رجل»واژه  21،«َیاَمِة ْوَ  اْلِق َی ِم یاْلَحِم  َبهاُب »موضوعیت ندارد؛ چنان 
َظههِر ِ َلههی َعههْوَرِب اْلُمْسههِلِم َغ یُجههوِب َسههْتِر اْلَعههْوَرِب َو َتْحههرِ ُو  ًب ْیههِم الّنَ

َ
ِو اْمههَرأ

َ
کههاَن أ ههِل َرُجههاًل  بههرای را « ِر اْلُمَحّلَ

که نشان  فراجنسیتی است. « رجل»دهد برداشت ایشان از واژه  می روایات این باب برگزیده 
که3 کهرد؛ بهه  هها کرد جنسهیتی یها فراجسهتی آنکار دربارهتوان به آشکارا  نمی . روایاتی  داوری 

کار « رجل»از روایات واژه ای  تر، در پاره عبارت روشن کهه در شهمول حکهم  بهارفته و به   دربهارهآن 
کنهار مهرداندالیلهتهوان تردیهد روا داشهت، امها بهه  نمهی مردان کهه آیها در  زنهان نیه   ،ی روشهن نیسهت 

 اراده شده است یا نه؟
 آن است: های  روایت ذیل از نمونه
ارَِ ْنَُمع  َیَ ع  ال  َف  اٍر مَّ  َْبِنَع  ْبِدَاهَّلِلَ:َة  اَع  ب 

 
ْلُوَأ

 
أ ََس  للا ل  َب  لد  ج  َو  ل   ب  لاَاْنت  مَّ  ل  َف  م  ل  َاْللت  ٌِ ُجل لِنَالرَّ  ع 

لَِ َیف  ال  ألَف  َیَْلَ َ:لا ْ َِبش  ْنََ  
 
َأ رَِیَ ٍءَِإالَّ  َم  ُ َیُکَن  ِإنَّ  َف  لَ یَ  اا ع  َیَْْ ُعُفَف  ٌُ 22ََ.ِ َاْلُغْن

که در خهواب دچهار احهتال  شهد و په  از  می روایت چنین بر از ظاهر که مراد از شخصی  آید 
که آیا ایهن  نمی بیداری اثری از منی در لباس خود نیافت، مردان است، اما در عین حال دانیم 

کهه واژه  مهی حکم شامل مردان نی  هست و به عبارتی دیگر آیها گفهت  کهارکرد « رجهل»تهوان  در آن 
 فراجنسیتی دارد؟

امکان احهتال  زنهان در خهواب و خهروج مهایع ویهژه  دربارهپاسخ تا حدودی دشوار است؛ زیرا 
                                                   

 . 19، ص3، جالکافی .19

 . 211، ص1، جوسائل الشیعة. 20

 . همان. 21

 .194، ص2. همان، ج22
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کهه طبه  مفههو  مخهال  ایهن  وگهو گفهتشهوانی از بدن آنهان محهل بحهث و  اسهت؛ بهه ویهژه آن 
کههه قابههل  ،روایههت گههر شههخص سههالم باشههد، بایههد میهه ان آب منههی خههارج شههده بههه قههدری باشههد  ا

کههه خههود بهه کههه شههاره دارد. برخههی از فقیهههان معتقدا« دفهه »ه پدیههده مالحظههه و شهههود اسههت  نههد 
   23زنان وجود ندارد. دربارهپدیده احتال  و به ویژه دف  

 این امر با صراحت بیشتر در روایت ذیل بازتاب یافته است: 
ِبَ
 
ْبِدَاهَّلِلَْبِنَأ ْنَع  ِبَیَ َع 

 
ْنَأ َع  ْبِدَاهَّلِلََْعُسٍَر ََع  ال  ُ َ:َف  ُجََ:ُفْلُوَل  َالرَّ  ىَِیَیَ ٌُ ََر  اِمَو  ن  ُدَیَ اْْل  هجِ ألَفَ  ْهو    َیَ ِقُظَفَ یَْْنلتَ یَ الشَّ  لل  لیَ ْنُظلُرَف  لُدَش  َیَْهجِ ألَُثَّ  َْئاا َی   َ ل ْعلُدألَفَ یَُْکلُاَاْ ُ َب  ُ َیَ ن  ُُ ََ.ْخل لال  ََ:ف  لان  ِإْنَ  

رَِ لَْیم  َف  َیَ  اا ْ َِإْنََل  َو  ٌْ ِن رَِیَ ْغت  َیُکْنَم  ْ َش  ل  َف  لَ َ اا َع  ََ:ُفْللُوَ)ِ َْیلء    ُْ ل لاَف  لا یَْبَ ََف   م  ُ َ(هن  لال  ََ:ألَف  ِه نَّ 
ِهَ َص  ان  اَ   َِإأ   ٌ ُج ََِیالرَّ  ٍةَف  ْفق  اُءَِبد  َاْْل  اء  َج  رَِیََّ هاا َم  ان  َِإْنَ   َیٍةَو  ْ ََل  ْعُدَیَ  اا َب  ْئَِإالَّ  24ََ.هجِ

ُجههَل ِ َذا »محههل شههاهد، عبهههارت  ّنَ الّرَ
َ
ههحًا َجههاَء اْلَمههاُء ِبَدْفَقهههٍة َقوِ یاَن َصهههِح َکههأِل کهههه « ٍة ّیَ اسههت 

 ت ناظر به مردان است. پیداس
 چنین آمده است:  در روایتی به نقل از حضرت امیر  نمونه دو :

نة نلةألَو:َومنوَلن ةَالج َتلالَیعلودَمریرجلٌَتلر ََرجٌَتلر َبصلدفةَتلالَفلل َالج  لاا
نةألَو َیَفل َالج اهداا نلةألَویس َرجٌَتر َمج َتلالَفلل ٌَََاهَّللَتالَفل َالج رجلٌَتلر َلاجلاا
نةألَو نةألَورجٌَتر َسَالج معةَتالَفل َالج جناز َرجٌَمنلمَتلالَفلل ََرجٌَتر َیَىلَالج
نة 25ََ.الج

که پیداست به استناد ظاهر روایهت بهرای شهش نفهر بهشهت تضهمین شهده و در تمها   ،چنان 
کارکرد جنستی یها فراجنسهیتی  دربارهاستفاده شده است. دشواری داوری « رجل»موارد از واژه 

کهه در تمها  مهوارد موضهوع بودن این روایت از آن جههت اسه از خانهه مهورد توجهه قهرار « خهروج»ت 
کههه بههرای دادن صههدقه، عیههادت مههریض، جهههاد در راه خههدا، بههرای انجهها   گرفتههه اسههت. مههردی 

 شود. می مناسو حج، برای اقامه نماز جمعه و تشییع جنازه از خانه خارج
که شرع به خهاطر رویکهرد آسهیب می از سویی دیگر، و اجتمهاعی چنهدان  رفتهاریههای  دانیم 

حتی با فرض اجهازه همسهر  گفته پیشتمایلی برای خروج زنان از خانه ندارد و در برخی از موارد 

                                                   
گفت23 گویا این امر در دوران رسالت نی  مورد بحث و  گواه مدعاست:  .   أ  سلیم  لی النبی»وگو بوده است. این روایت 

فسألته عن المرأب ترى فی منامها ما یرى الرجل، فقال:  ذا رأت الماء فلترتسل، فقلت لهها: فضهحت النسهاء ههل تحهتلم 
 (. 197، ص1، جسنن ابن ماجه« ): تربت یمینو فبم یشبهها ابنها  ذاالنبی  المرأب؟ فقال

 . 396، ص1، جتهایب االحکا  فی شرح المقنعة. 24

 . 140، ص1، جمن ال یحضره الفقیه. 25
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کراهت همراهی زنان و حرکت با جنازه پای فشرده است.   26یا ولّی، نظیر تشییع جنازه بر 
کهه انجها  اعمهال صهالح همچهون حهج، نمهاز جمعهه و عیه نمی در برابر، کهرد  ادت توان انکار 

کهرده  ها نآمریض فق  در انحصار مردان نیست و شرع زنان را نی  به الت ا  و اهتما  به  تشهوی  
که مراد از  ،است. از این جهت در این روایت منحصرًا مردان یا اعم از مردان و « رجل»اعال  آن 
 نماید.  می زنان است، دشوار

که آیها حکهم جههر در نمهاز دربارهنی   ی زنهان عزیمهت اسهت یها رخصهت، جههری بهراههای  این 
تواننهههد  مهههی نهههد؛ یعنهههی زنهههانقایههل بهههه تخییرمیههان فقیههههان اخهههتالف وجهههود دارد. برخهههی از آنهههان 

کهه ادلهه وجهوب اخفهات  نمازهای جهری را به اخفات یا به جهر بخوانند. دلیل آنان این است 
 حکههمههر چنهد مخالفههان ایهن  شههود، نمهی مخهتص بهه مههردان اسهت و از ایههن جههت شهامل زنههان

اخههتالف  27.رنهدگوینهد زنهان از بهاب اشهتراک در حکهم در وجهوب جههر در نمهاز بها مهردان براب مهی
کهههارکرد  دربهههارهمهههردان و زنهههان حکایهههت از دشهههواری داوری  دربهههارهشهههمول حکهههم  دربهههارهفقههههی 

  دارد. مسألهجنسیتی روایات این 

  اتیروا در« رجل» واژهی تیفراجنس کاربست لیدال
کههه در بسههیاری بهها کاربسههت  آن   ،یههن حههالبهها افراجنسههیتی اسههت، « رجههل»از روایههات مههراد از 

کاربسهت وسهیعی در روایهات راه یافتهه اسهت؟ بهرای  که چرا چنهین  جای این پرسش وجود دارد 
که اههم آن می مختلفی دالیلچنین تعاملی   ،غلبهه اسهتعمال. 1انهد از:  عبهارت هها توان برشمرد 

 ناظر بودن روایت به رخدادی خاص. . 3 شایع،. ناظر بودن روایت به فرد 2
  استعمال غلبه. 1

کههاربرد فراوانههی دارد. از « ترلیههب»قاعههده  کههه در زبههان عربههی  از جملههه قواعههد محههاوره اسههت 
بههه مههاه و « قمههرین»اطههال   28اطههال  اسههودین بههه مههار و عقههرب در روایههت نبههوی، ،آنهههای  نمونههه

بههه دو امهها  بهههاقر و « صههادقین»یهها « بههاقرین»اطهههال   29خورشههید، حسههنین بههه حسههن و حسههین،

                                                   
 (. 239، ص3، جوسائل الشیعة« )فی حدیث المناهی أنه نهی عن اتباع النساء الجنائ  عن النبی ». نظیر روایت : 26

ک27 حکی عن بعض القول بالتخییر مطلقًا فی الصلوات الجهریة و االخفاتیة نظهرًا »اظمی در این باره چنین آورده است: . 
 لی أن أدلة وجوب االخفات مختصة بالرجال فال تعم النساء فتبقی النساء علهی األصهل األولهی مهن عهد  تعهین الجههر و 

 (.136 – 135، ص2، جکتاب الصالب« )االخفات و یل مه التخییر

 .290، ص2، جنیل االوطار. 28

 .396، ص9، جالمجموع فی شرح المهاب؛ 468 – 467، شرح ص1، جالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. 29
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کاربسهت جمهع  31بر پهدر و مهادر، مهرفقین بهه ظهاهر و بهاطن آرنهج،« ابوان»اطال   30،صاد 
  است. 32ماکر در بسیاری از آیات به رغم اشتراک تکلی  زنان با مردان

غیهر ذوی العقهول همچهون سهن   هها کهه در میهان آن - هها بهت دربارهنی  قرآن از باب ترلیب 
بههره « ال یخلقهون»و « الیملکهون»از تعبیر  - وی العقول همچون فرشتگان قرار دارندچوب و و ذ

که برای جمع ذوی العقول  کار میگرفته است    33رود. به 
کاربسههت واژه   و ،م بعضههًا ِ لههی أهههل الجههورکم بعضههکحههایم أن کایهه ِ »در روایههت « رجههل»برخههی 

 ،اً یقهد جعلتهه قاضه ی. فهننّ کمنیهعلوه بفهاج ،انایلًا مهن قضهایعلهم شهیم کن انظروا ِ لی رجل منکل
 ی ن معهه» در روایههت« صههبّی »نیهه  برخههی واژه  35.انههد را از بههاب غلبههه دانسههته 34«هیههموا ِ لکفتحهها
نیه  « صبی»را از باب غلبه شامل  36«حرمون؟ین یهم البرد، فمن أیأنا أخاف عل ة صرارًا ویصب

   37.اند دانسته
کهم کهردن مهوی سهر یها نهاخن اسهت. از  نی  از جمله احکها  حهج وجهوب تقصهیر؛ یعنهی  کوتهاه 

که موضوع این حکم در روایات واژه  ،سویی دیگر است، این پرسش پیش « محر »از آن جایی 
کهه آیها حکهم تقصهیر زنهان را نیه  دربهر گیهرد؟ مهدافعان شهمول بهه قاعهده ترلیهب اسهتناد  مهی آمده 

کهه در  دندکرده و معتق بهر اسهاس قاعهده  هها آنکه عمهو  الفهاش شهریعت بهر همهین منهوال اسهت 
 ماکر استفاده شده است.های  ترلیب از واژه

  چنین آورده است: کتاب الحجمحق  داماد در  آیة ا 
َانَاس عماهلاَیَو«َم م»النَلسظةَ...َ ن َالشامٌَهلماَغَانَ رردلَمذ   َاال .َزیل َعزیلالج

اَانل َیللنلان ألَلَودهَیلملنََ- وَاتمنللمَنََ-قالَملنَانَاتمنللمَملنَسللمَالنلاحَیحنوَماَ
نىثَال  ةَاىلَغی َبَویلکلَنَألل َملنَبلااَال غلی وَ.َ  یل َأل َمنَالنظائ َالکثیشمٌَاه

ودهاَ ثَةَییلذل َت ىَ لکامَالکسارالَجار َاتمه ملةألَیالنناءَمعَرر  اَبلسظةَاتمهل مَال
َفَالکمَیَین َینئذَیفه ل یال جالَوالنناءَاال 38ََ.ماَفامَالشاهدَعىلَالن

                                                   
 .37 – 36، ص1، جمنهاج البراعه فی شرح نهج البالغه؛ 45، صفائ  المقال فی الحدیث و الرجال. 30

 .153 – 152، ص1، جمناهج األخیار فی شرح اإلستبصار. 31

 .133، ص1، جعمدب القارى. 32

 .198، ص11، جتفسیر نمونه. 33

 .412، ص7، جالکافی. 34

 .361، ص1، جدراسات فی والیة الفقیه وفقه الدولة اإلسالمیة. 35

 .304، ص4. الکافی، ج36

 .36 – 35، ص1، جالتهایب فی مناسو العمرب و الحج. 37

 .331 – 330، ص3، جکتاب الحج. 38
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کهارکرد  مسألهدر  در روایهات غلبهه اسهتعمال ایهن واژه در « رجهل»مورد بحهث بیشهترین دلیهل 
تهر، قواعهد محهاوره و سهاختار  ر آن اسهت. بهه عبهارت روشهنیو نظها« احهد»یها واژه « امهرأب»برابر واژه 

کارکرد ماکر بر مونث غلبه دارد -زبان عربی  که در روایات بیشتر از واژه  - که در آن  باعث شده 
 ستفاده شود. ا« رجل»

 : نمونه اول
ُسَُلَاهَّلِلَ َر  ال  َََف  ُجلا َر  ع  ِ ْنََس  اِدَیَُم  ْلُمْنِلِمَیَ َین  َاَل  ْمَین  ل  لَ یََُف  ْبُ َف  ْنِلٍمَیَْهجِ َِِبُ   .39ََ

که گر زنهی نیه  بهرای « رجل»از  مراد رسول خدا  پیداست  در این روایت مرد نیست؛ زیرا ا
کیداو واجب و بلکه نسبت به مردان با  کمو خواهی فریاد برآورد، یاری رساندن به بیشتری  تأ

کههر   کیههدخهود بارهها بهر حمایهت از زنههان بهه خهاطر ضهع  آنهان  همهراه اسهت؛ زیهرا رسهول ا  تأ
  فرموده است.

کاربست  ع یدر این روایت غلبه استعمال است؛ یعنی در زبان محاوره چنان شها« رجل»راز 
که به جای فرد یا شخص از واژه   شود.  می تفادهاس« رجل»است 

 : نمونه دو 
ِبَ
 
ْنَأ ٍ ََع  ْعس  ََج  ال  ِ َإَِ:َف  َُلبَِّ

ىل  ُ َاهَّلُلَع  اب  ث  َه   َهَّلِلَّ ِ ُجلا َر  بَّ  ل 
 
َأ ُجلا َر  نَّ 

 
ْوَأ 40ََ...اُهَیََّ ل 

کار هم در طرف محب و هم در طرف محبوب « رجل»در این روایت واژه  گر به  رفته است. ا
گههر مههردی بههه خههاطر خداونههد کاربسهت جنسههیتی از آن اراده شههده ب کهه ا اشههد، معنههایش آن اسههت 

 مردی را دوست داشته باشد، خداوند به او به خاطر این محبت پاداش خواهد داد. 
گر زنی زندر این صورت باید پرسید: آیا محبت فق  می را به  یدیگر ان مردان وجود دارد و ا

کیفهر و خاطر خداوند دوست داشته باشد، مشمول چنین پاداشی نخواهد  بود؟! آیها قهانون برابهر 
گرفتهه که بهر مهدار عقهل قهرار  کهه  مهیاجهازه چنهین تبعهیض جنسهیتی  ،پاداش  دههد؟! پیداسهت 

 پاسخ منفی است. 
وا بودن ناظر. 2   عیشا فرد به تیر

کاربست  کهه در  شایعبه خاطر « رجل»گاه  بودن انتساب فعهل بهه مهردان اسهت؛ بهه ایهن معنها 
کهار یها  کهه بیشهتر در میهان مهردان رامتن روایت از فعهل،  ج اسهت. یهشهرلی سهخن بهه میهان آمهده 

                                                   
 .164، ص2، جالکافی. 39

 .127. همان، ص40
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 دهیم:  می از این دست را مورد بررسی قرارهایی  نمونه
 : نمونه اول

َ ىِلَِّ ِتََع 
 
ْنَأ ٍ ألَع  ْعس  لٍ َیلْبِنَج  ْعس  َْبلِنَج  َََِ َُملوى 

 
َأ ٌِ ُجل لِنَالرَّ  ُ َع 

ل 
 
لأ لُ َس  نَّ 

 
ْنَیَ أ

 
لُ َأ َل  ٌَُّ َیَ ِهل ْکُتلب 

َِیَ ِهَاَاْلُقْرآن  َالصَّ  اِحَو  ْلو  َیْه  َغ  ىل  َع  َُهو  ِةَو  َیَْس  ال  َ:َِ َُوُووٍءألَف  41ََ.ال 

کتابهت قهرآن « رجل»پیداست  کاربست فراجنسهیتی دارد؛ زیهرا در حرمهت  در این روایت نی  
 )البته با فرض تحق  مّ  با متن قرآن( تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

کاربست  کتابهت قهرآن در میهان مهردان  شایعتوان  یم در این روایت را« رجل»اما علت  بهودن 
کتابهت و استنسها  در قهدیم میهان مهردان رائههج  دانسهت. بهه عبهارت روشهن تهر؛ شهرلی همچهون 
کهه تقریبهًا  کتهب استنسهاخی قهدیمی اسهت  کاتبهان  بوده است. شاهد مدعا اسامی ناسخان و 

  حّو شده است. ها در همه موارد نا  مردان بر آن
 : نمونه دو 

ْبِدَاهَّلِلَُسئَِ ُبوَع 
 
َأ  ٌََ ٌِ ُج ِنَالرَّ  َیَ ع  ٌْ ِ ُعَُظُسُرُهَه  ْنَیَ ْنق 

 
لُ َأ َُزَل  لَ یَ هجُ َع   ٌ ل ع  َْیلهجْ لال  ألَف  ََ:ِ َِعْلکلاا ال 

...42ََ

که ناخن « رجل» گااشتن بر روی انگشتی  کارکردی فراجنسیتی دارد و صمغ  در این روایت 
از « رجهل»اما بازتاب این حکم بها عنهوان  گیرد، می آن قطع شده، مردان و زنان را به یکسان در بر

کهه ایههن حادثهه  یهو مههرد اتفها  افتههاده اسهت و چههه بسها حههوادثی از ایههن  دربههارهآن جههت اسههت 
کار قرار داشته  می مردان ر  دربارهدست بیشتر  کسب و  دهد؛ زیرا آنان بیش از زنان در محی  

 و خطرات جسمی قرار دارند. ها  و در معرض انواع آسیب
 : سو  نمونه

ْوَ َُفِ ع  ٌٍ ُج ْنَر  ْلُتُ َع 
 
أ َیَ س  ِقَ   ْرف  َاتْمِ َیَُْدُهَِمن  َیَ ف  ال   َف 

ُ
أ وَّ  و  َیَ َ:ت  ِق  اَب  َم  ٌُ ُ ِدِهََْغِن 43َََ.ِمْنَع 

گهر چهه حکهم شسههتن بهاقی مانهده دسهِت بریههده شهامل مهردان و زنهان اسههت، امها بریهده شههدن 
کاری، بیشتر در میان   مردان رائج است. دست تا آرنج به خاطر اشتراالت مختل  

 : نمونه چهار 
ْنَ ْبلِدَاهَّلِلَْبلِنَُسللَ یَُع  ْنَع  ألَع  َیَْوُن   لال  َف  ان  لٍ ََ:م  ْعس  لاَج  ب 

 
ْعلُوَأ ِ ََ:َُقلَُلَیَ ََس  لن  َآم  ٌٍ ُجل لاَِملْنَر  م 

                                                   
 .137، ص1، جتهایب االحکا  فی شرح المقنعة. 41

 .425. همان، ص42

 .48، ص1، جمن ال یحضره الفقیه؛ 29، ص3، جالکافی. 43
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َ اء  َج  ُ َِإالَّ  ل  ت  َف  ٍةألَُثَّ  َِأمَّ  ىل  َع  ُجلا َاْلقَِیَ ر  ِةَیَ ْوم  ْدرَِیَ ام  َاْلغ  اء  َِلو  ٌُ 44ََ.ْهِم

که زنان« رجل»وایت مراد از در این ر تواننهد مشهمول قهانون  نمهی مردان است؛ نه از آن جهت 
که اساسًا جن  و جهاد و در پی آن امان دادن به دشهمن در میهان  آن شوند، بلکه از آن جهت 

 نبرد، ویژه مردان است. 
وا بودن ناظر. 3  خاصی رخداد به تیر

کای  گاه در برخی از روایات حکم و آموزه ه لزومًا اختصاص به مهردان داشهته باشهد، از بی آن 
کههه مههتن آن« رجههل»از واژه  ههها آن جهههت معلهه  بههه مههرد شههده و در آن  ههها اسههتفاده شههده اسههت 
کههه آن رخههداد  در ایههن صههورت بههه  ومههردی اتفهها  افتههاده اسهت  دربهارهحکایهت از رخههدادی دارد 

گ ارشی بودن عماًل احکا  ذکر شده در آن  افته است.به رجال تعل  ی ها خاطر 
 : نمونه اول

َ ال  ٍدَف  الَّ  ِبَو 
 
ْنَأ ْبلِدَاهَّلِلَ:َع  ىَِیََ:َُفْلُوَِه ِبَع  لر  لاَت  ََم  ٌٍ ُجل لر  لَىِلَی  اِنَل  لْل   َالنَُّ لال  ْعم 

 
لُ َیَْأ َل  لَ    ْنِزُلَع 

 
للأ َِبللِ َف  ُمللرَُّ

 
للاَأ ن 
 
َأ ْمَو  للاهِلِ ْعم 

 
َِمللْنَأ َِإالَّ  للب  ْکن  ََُسِنَیِ للیَُِ َفَ ْیللم  َیَُو   َّ ََْهِنللُنَِإىل  َىِلََو  للر  م 

 
للاَأ ِبَّ   َُر

ْدرَِ َص  ا   ْدَو  َف  ِ َو  َاْلِکْنو  ِمَو  ْره  ِ َىِلََیِبالدَّ لال  ق  ِل   َف  ََ:ِمْنَأ  َو 
ُ
لأ ْهن  َاْْل  ل   ل  َُتلْذَِمْنلُ َف  َو  ٌْ ُ ل لَ  ْزرَُیَْع  َِ 45ََ.ِ َاْل

کم جههائر را پایرفتههه و تنههها درآمههد او از ایههن  کههه والیههت حهها کسههی دارد  ایههن روایههت حکایههت از 
گاه عبور  از من ل او می وی از اما رهگار است. را که  گارد و او مرا به میهمانی خود  می پرسد 

کرا  کرده و ا گاه پول و لباس می دعوت  دانهم چهه  نمهی نهاراحتی، بها وجهوددههد و مهن  می کند و 
گوارای توست و برای او وزر و وبال است.  که عطاهای او   کنم. اما  فرمود 

کهه پیداسهت مهتن روایهت شهرح حه کهه در یهو زمهان و مکههان چنهان  ال یهو مهاجرایی اسهت 
کههه  او پرسههش شههده، مههرد بههوده و در عههین حههال عامههل و  دربههارهخههاص اتفهها  افتههاده و شخصههی 

گمهارده شهده باشهد و نظیهر ایهن  کهاری  گر زنی از طهرف سهلطانی بهر  کارگ ار سلطان است. حال ا
 آن جواز بوده است.  ماجرا اتفا  افتاده باشد؛ یعنی ضیافت و دادن عطایا، هم چنان حکم

 :نمونه دو 
ِبَ
 
للْنَأ للِدَْبللِنَُمْنللِلٍمألَع  مَّ  للْنَُم  للٍ ََع  ْعس  ََِیَََج  َو  لل اا ْ   َ للاع  ب  اِهللُمَف  ر  َد  ٌٍ ُجلل َر 

للىل  للُ َع  َل  للان    َ ٌٍ ُجلل ر 

                                                   
 .31، ص5، جالکافی. 44

 .213، ص17، جوسائل الشیعه. 45
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ازَِ ن  َیت  َُهو  َو  َیَ ر  ال  ق  اُهألَف  ق    َِبِ ََ:ْنُظُرَف  ح 
ْ
أ َب  46ََ...ال 

کهه از مهردی دیگهر دراهمهی را طلهب دارد و مهردی اسه دربهارهبهه اسهتناد ایهن روایهت سهخن  ت 
کههه طلبکهار اطهالع دارد، شههراب و خهوک را فروشههد و از پهول آن بهدهی فههرِد  مهی بهدهکار در حهالی 

 پول دریافتی از طرف طلبکار برای او حالل است.  :فرماید می پردازد. اما  می طلبکار را
کهه  کننهده یهو مهاجرایی اسهت  مهرد اتفها  افتهاده و پیداسهت  دو دربهارهاین روایت نی  بازگو 

گهر عهین همهین مهاجرا   دو زن اتفهها  دربهارهجنسهیت آنهان در ایهن مهاجرا ههیچ دخهالتی نهدارد و ا
که در متن روایت آمده است.  می  افتاد، حکم آنان هم چنان همین بود 

 :نمونه سو 
ِبَ
 
ْنَأ ْبِدَاهَّللََع  ََع  ال  ََ:ف   ٌ ُج َل  َر  ال  ََ:ف  ک  ا ُجلَ!ُجِعْلُوَِفد  َبَ ر  لِزم  َل  اَاه ْملر  لذ  َه  لر    َع  ل َویٌَْ  ََت  ْ َل 
َیَ  ال  اِن ألَف  ٍدَِمْنَِإْتو  ل 

 
َأ ْ َِإىل  رَّ  ع  ََ:ت  ال  ق  ََ:ف  َیَْ   اَِیَیَ ف  ذ  قَّ  َه  س  47ََ.ِن یِدََت 

گههر مههردی در خانههه بنشههیند و در عههین باورمنههدی بههه والیههت اهههل  ،بههه اسههتناد ایههن روایههت ا
گیرد؛ زیهرا  می قرار شد، مورد نکوهش اهل بیت اهل آمد و شد با برادران دینی نبا بیت

 گردد.  نمی زمینه دین آشنایی و تفقه او فراهم
که پیداست کهه طبه   کننهده رفتهاری خهاص از یهو مهرد خهاص روایهت بهازگو ،چنان  اسهت 

گهر  نمی روال متعارف نا  او در روایات برده شود و جنسهیت او ههیچ دخهالتی در حکهم نهدارد و ا
را در پههی دارد؛  چنههان نکههوهش اهههل بیههت ای اتفهها  بیافتههد، هم ن پدیههدهزنههان چنههی دربههاره

کههه جنسههیت در آن  ،شههاهد آن دلیههل نکههوهش یعنههی عههد  فههراهم شههدن زمینههه فقاهههت اسههت 
ان فقاههت در دیهن در حهد تهوان آنهان را خواسهته اسهت؛ مؤمنهدخالت نهدارد؛ زیهرا شهارع از همهه 

 نظیر روایت: 
ُهواَِیَ قَّ  ََتس  ِ ِإنََّ یالدَّ َِنَف  ْ ْنََل  قَّ  َِمْنُکْمَِیَیَ  َم  س  ََت  ِ َیالدَّ اِبَّ  ْعر 

 
َأ ُهو  48َ.ِنَف 

کههار  «رجههل»کههه واژه  -در شههماری از روایههات   کههارکرد جنسههیتی دارد، از آن جهههت  -رفتهههبههه 
کهه نهاظر بهه پوشهش اختصاصهی مهردان اسهت؛ روایهت ذیهل از  ها منحصرًا از آن مردان ارائه شده 

  آن است:های  نمونه
َ ل 
 
ْنَأ اَع  ََِیَََِدِِه  ٌِ ُج لَ یَ الرَّ  َع  َو 

ُ
لأ وَّ  و  َْیلت  لال  لُةألَف  ام  لاَیَ َ:ِ َاْلِعم  َم  لْدِر َِبق  لة  ام  لُعَاْلِعم  َُیلْرف  ٌُ ْدِت

                                                   
 .171، ص12. همان، ج46

 .284، ص11. همان، ج47

 .31، ص1، جالکافی. 48
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ُ َفَ  ع  ِسِ َیَ ِإْصب 
ْ
أ ِمَر  دَّ  َُمق  ىل  ُحَع  49َََ.ْمن 

کهه پوشهش « عمامهه»مردان است؛ زیهرا از « رجل»در این روایت مراد از  سهخن بهه میهان آمهده 
 است. مخصوص مردان 
کهارکرد  گفته مهی پیشاز بررسی موارد  کهه  گرفهت  در بسهیاری از مهوارد بهه « رجهل»تهوان نتیجهه 

کمیههت نگههاه مردسههاالرانه بههر متههون روایههی نیسههت، بلکههه مبتنههی بههر قواعههد محههاوره یهها  معنههای حا
 اقتضائات دیگر است. 

 «رجل» واژه ازی تیفراجنس کارکرد بازشناختی ها راه
که بتوان تشخی کدا  دسته از روایات واژه برای آن  که در  کهارکرد جنسهیتی یها « رجل»ص داد 
کههه اهههم آنهههای  کههارکرد فراجنسههیتی دارد، راه  قههراین. 1از:  انههد عبههارت ههها مختلفههی وجههود دارد 

کنار مونث.3خارجی؛  قراین. 2داخلی؛   . قرینه مقابله ذکر ماکر در 

 یداخل نیقرا. 1
کههه نشههانداخلههی وجههود  قههرایندر برخههی از روایههات  موضههوعیت « رجههل»دهههد واژه  مههی دارد 

کارکرد فراجنسیتی دارد. به نمونه  کنیم: می از آن اشارههایی  نداشته و 
کاربست واژه نمونه اول گر در روایتی هم مان با  استفاده شود، « من»از واژه موصوله « رجل»: ا
که نشان می داخلی به شمار قرایناز جمله  کارکرد فراجنسیتی اراده « رجل»دهد از واژه  می رود 

 چنین نقل شده است:  شده است. نمونه اول: از اما  باقر 
َِیَ ال  َب  ْو

 
ألَأ اِِئاا َف  ال  َب  ْو

 
ْبٍ َأ َف  ىل  َع 

ىلَّ  ن  ْنَت  لَِیََم  ش  َم  ْو
 
ألَأ اِِئلاا اٍءَف  ألََم  اِِئلاا َف  لِ ا  َش  ْو

 
اِللٍدألَأ اٍءَو  ِللذ 

َِیَ ل  َت  ْو
 
هَویَْبَ َأ ْلد  ٍََوَو  َغ  ىل  َع  ال  ََم  ٍَب  ْ اب  َش  ص 

 
أ َف  َالشَّ  َِمن  َیَْء  ْ اِنََل  ْنَیَ   

 
َأ ْعل َِإالَّ  َاهَّللَیَ د  لاء  ش 

اََو ُعَم   ُ ْس
 
َیَ أ اِنَویَْکَُنَالشَّ  ْنن  َاِا اُنَِإىل  َاهَّللََ   ُسلَل  َر  لِإنَّ  لاالِلألَف  لِذهَاْل  َه  ِِ ْعل َب 

ىل  َع  َُهو 
َِیَ    ُ رََِت  اِدَیََّ س  َو  َت 

 
أ ٍَةَف  ْصََی 

 
ىَأ اد  ن  ٍةَف  نَّ  ج  اب  م  َلََِ:ه  ال 

 
َِملْنکْمَبَِیَ أ ٌٍ ُجل َر 

ٌَُّ ُتْذَ ل
ْ
لأ لاِلِ  َوی  َِدَص 

َ هَویَ ال  ْلد  َو   ٌ ُج َر  نَّ  ََْدُتل  َْال  هَِضَی  ْللد  َو   ٌ ُجل ََ.ر  لال  لَِإلَ َ:ف  لاْن    هَف  ْللد  َو   ٌ ُجل َر  م  لدَّ  ق  ت  لْدََ َوْیلف  ف 
ُسَُلَاهَّللَ ِل َر  َِبذ  ْتِ ر 

ُ
أ ألَف  ََُصِرع  م  غ  اِم َف  َِبِإْ   ذ  ت 

 
أ َف  لال  َف  لاألَُثَّ  ه  ْ َت  ََِ:ز  ُُ ُاَیلِبْنلِمَاهَّللَاْتل

ُسَُلَاهَّلل اَر  ن 
 
ََ.أ ال  ََ:ف  ام  ق  50َََ.ف 

که پیداست در روایت نبوی واژه  کار  «رجل»چنان  گفتار اما  بهاقر به   رفته است، اما در 
کهار  «من»به جای آن واژه  کهه نشهانبه  کهر  « رجهل»دههد مهراد از  مهی رفتهه   در روایهت رسهول ا
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 ن  مرد در برابر زن نیست.ج
َ  َرُجههل  َوْحههَده َفههاْنَتَهی ِ لَ »ز بخههش پایههانی روایههت؛ یعنههی عبههارت نیهه  ا تههوان  مههی ...«ه ْیههَفَتَقههّدَ

که محتماًل تنها مردان همراه رسول خدا  کرد  کهه آن حضهرت آنهان را از ورود  برداشت  بودند 
ه بهه هشهدار آن حضهرت پها بهه آن به وادی جّن برحار داشت و وقتهی مهردی از آن میهان بهی توجه

گااشت، دچار صرع شد.   وادی 
که  توان می بر این اساس، کرد  َثهة  ث»در روایهت: « رجل»ادعا  ُط یُ اَل َرهّوُ ُف ِمْنَهها اْلُجُنهوُن الّتَ َتَخهّوَ

ُجهههُل  یِفههه ُی َن اْلُقُبهههوِر َو اْلَمْشهههْی َبههه ارد و کهههارکرد فراجنسههههیتی د 51«َنهههاُ  َوْحهههَدُه یَ ُخهههّ ٍ َواِحهههٍد َو الّرَ
 شود.  می اختصاص به مردان نداشته و شامل زنان نی 

 : نمونه دو 
ِبَ
 
ْنَأ لٍ ََع  ْعس  ََج  لال  َ:َف  ْنََِإنَِّ

 
َأ ٌِ ُجل َِللرَّ  ُِ ْبِغل

ُ
َأ ْو
 
َأ  ٌ ُجل َالرَّ  ُِ ْبِغل ُ َیَ ه  ناا ْنلل    َ َ]ُکلَن  ن  ْنلل    ََ]

ْمِ َُدنَْ
 
ْنَأ ْمِ َُدنَْیَ ع 

 
ْنَأ َع   ٌ ِن ْنَ   َم  ْنَیَ اُهَو  َع  ُهو  َاُهَف  ٌُ ْ ن 

 
ِتِ َأ ْمِ َآِتر 

 
52ََ.أ

 معل  شده اسهت و از ظهاهر آن بهر« رجل»در این روایت موضوع برض و دشمنی اما  به واژه 
که اما  باقر  می که آید  کسل و تنبل را ناخشنود دارد، اما در استداللی  کهار  تنها مرد  رفتهه به 

کههرده اسههت، بههه جههای و کبههرای قیههاس اقترانههی، خودنمههایی  « مههن»از واژه « رجههل»اژه و بههه عنههوان 
که نشان در آغهاز روایهت مهرد در برابهر زن نیسهت، « رجل»دهد مراد اما  از واژه  می استفاده شده 

 شود.  می بلکه ناخشنودی و بلکه تنفر اما  شامل هر مرد و زن تنبلی
 : در روایت ذیل چنین آمده است: نمونه سو 

َ ال  َف  اٍر مَّ  َْبِنَع  ة  ی  اِر ْنَُمع  ْبِدَاهَّلِلََُفْلُوَ:َع  ََ:ِه ِبَع  لال  ق  ْوِتلِ  َف  َم  ْعد  َب   ٌ ُج ُقَالرَّ  ْله  اَی  ََ:م  ة  ُسلنَّ 
َِمللْنَ ِق   ْنللت  ْنَی 

 
ْیللِ َأ للاَِمللْنَغ    َِ ٌُ لل ْعم  للْنَی  ْجللِ َم 

 
َأ ٌُ للُ َِمْثلل ُکللَُنَل  ی  ْوِتللِ َف  َم  ْعللد  للاَب    َِ ٌُ لل اَُیْعم  للهنَّ   س 

َ ْ ُجللَِرِهْمَش 
ُ
للُةََأ ی  اِر ُةَاْلج  ف  للد  َالصَّ  ألَو  َء  ْعللد  ْیللِ َب  اِلد  للْدُعوَِلو  للُبَی  یَِّ للُدَال َّ 

ل  َاْلو  ْعللِدِهألَو  للِریَِمللْنَب  ْ ج ت 
ُقْلللُوَ للاَف  م  هْنُ ُصللوُمَع  َی  َو  ِ

للىلَّ َُیص  للاَو  م  هْنُ َُیْعِ للُقَع  ُ َو  للدَّ  ص  ت  َی  َو  ُهللوَُّ َی  للاَو  م  ْوِِتِ اَِیََ:م  ْشللِ ُ ُهم 
ُ
أ

َ ال  ِِت َف  جَّ  ْمَ:َل  ع  53ََ.ن 
کهه از ظهاهر روایهت پیداسهت آمهده و پاسههخ « رجهل»پرسههش معاویهة بهن عمهار واژه  در ،چنهان 

اما  نی  بر اساس ظاهر، ناظر به همان پرسش است و علی القاعده انحصار به مردان را به ذهن 
کنار همسازد؛  می تداعی گااریم؛ یعنی سنت حسنة، صدقه جاریه  می اما وقتی سه مورد را در 
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کردن،  دربارهو ولد صالح،  حج، صدقه، عت ، نماز و روزه بهرای والهد از ولد صالح به جای دعا
کهه اعمهال نیهو و  امها  صهاد   ،تعبیر والدین استفاده شده اسهت. بهه عبهارت دیگهر فرمهود 

  شود. می عبادات فرزند صالح و نیو نه فق  به پدر، بلکه به پدر و مادر او ملح 
ه په  از مهر  کهه نهاظر بهه سهه پدیهد -از سویی دیگر، وحدت سیا  و همگهونی مهتن روایهت 

گهر ؤم - است که مراد از سنت حسنه و صدقه جاریه نی  منحصرًا مهردان نیسهت و ا ید آن است 
یهه داشهته باشهند، پهاداش آنهان په  از  گااشتن سنت حسنه و یها صهدقات جار زنان توفی  برجا

کهه آنمر  هم چنان در ح  آنان جاری و سهاری خواههد  چهه بهود. معنهای ایهن سهخن آن اسهت 
در « رجهل»رسد، تنها منحصر به مرد یها پهدر نیسهت. از ایهن جههت واژه  می ه انسانپ  از مر  ب

کهار  آغاز روایت از زبان معاویة بن عمهار فراجنسهیتی رفتهه و تنهها منحصهر بهه مهردان نخواههد بهه 
   بود.
 یخارج نیقرا. 2

گااشههتن دو روایههت هههم مضههمون کنههار هههم  کههه واژه  مههی گههاه از  یافههت  کههارکرد « رجههل»تههوان در
   .اجنسیتی داردفر

 : در روایت ذیل چنین آمده است: نمونه اول
ُسَُلَاهَّلِلَ لَر  ْنَََن  

 
َیَ أ َُهو  ْرِجِ َو  َِبس  ر  م  َاْلق  َو  ْم   َالشَّ  ٌُ ُج َالرَّ   ٌ ْقِ  54ََ.ُبَُلَیَ ْنت 

 در روایت دیگر از آن حضرت چنین آمده است: 
ِبَ
 
ْنَأ ْبِدَاهَّلِلََع  ََع  ال  ُسَُلَاهَّلِلَ:َف  َر  ال  ََ:ََف  لِ َیَ ال  م  اٍدَِلْلق  ْرُجُ َب  َف  ُد ْمَو  ل 

 
َأ نَّ  َیَ ُبول  ٌُ ْقِ  ْنلت 

55ََ.ِبِ َ

که پیداست کهه مهرد و زن را « احهدکم»واژه « رجهل»در ایهن روایهت بهه جهای واژه  ،چنان  آمهده 
 گردد. می شامل

 : نمونه دو 
ُسَُلَاهَّللَ َر  ال  اَ:ف  اٍلَف  َُلْنُنَل  ٌٍ ُج ْنَر  ُکْمَع  غ 

ل  اَب  واَِیَِإأ  ُُ لاََْنُظ   ََّ ِإ ْقِلل َف  ىَیَُُلْنِنَع  لاز  هج 
ْقِل  56ََ.ِبع 
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اشخاص نیهو خلقهی نیسهت، بلکهه درجهه عقهل  دربارهبه استناد این روایت مبنای داوری 
کهه در آن واژه  کنیم  گر به ظاهر روایت عمل  آمهده، بایهد آن را منحصهر در « رجهل»او است. حال ا

گویهها ایههن منحصههرًا مههردان یههابی شههوند؛ زیههرا  مههردان بههدانیم؛  کههه بایههد بههر مبنههای عقههل ارز هسههتند 
 پاداش آنان بر معیار عقل است.

کتاب که در نخستین روایت از   چنین آمده است:  الکافی این در حالی است 
لل  َل  للال  َف  ق  ألَُثَّ  ْن   َاْسللت   ٌ ْقلل َاهَّللَاْلع  للق  ل  للاَت   َّ لل َ:ْل  َل  للال  َف  ألَُثَّ   ٌ لل ْفب 

 
أ َف  ٌْ ْفِ لل

 
ْدََ:أ

 
للأ ْدِبللْرَف 

 
َأ للال  َف  ألَُثَّ  ر  َ:ب 

َِتَ ىِلََوِعزَّ  ل  ََوج   َّ َِإىل  بَُّ ل 
 
َأ َُهو  ْلقاا ْقُوَت  ل  اَت  َوَم  َفََِِمْن   َِإالَّ  ْلُت   ْ م 

 
َأ َیال  لاَِإنَِّ م 

 
ألَأ ِللبَُّ

ُ
ْنَأ َم 

َآُمُرَویََّ إَِ ک  لَویََّ إََِا َْن 
 
َأ ک  اِفُبَویََّ إََِا ع 

ُ
َأ ک  ثَِیََّ إََِا

ُ
َأ ک  57ََ.ُبَیا

کیفهر و په کهه عقهل جهوهر  مهی اداش عقهل معرفهی شهده ودر این روایهت مهدار تکلیه  و  دانهیم 
که توانهد  نمهی در روایهت قبهل« رجهل»این، واژه ه در آن جنسهیت معنها نهدارد. بنهابرمجردی اسهت 

  کارکرد جنسیتی داشته و تنها منحصر در مردان باشد.
 : نمونه سو 

ِبَ
 
ْنَأ ْبِدَاهَّللََع  ََع  ال  ََ:ف  ْللِقَِإىل  ُاَاْلن  ْفلر 

 
َُهْمَأ ة  ث  ل  َث   ٌَّ ل َوج  لزَّ  لَاهَّللَع  َاْلقَِی  َیَ ْوم  لِتَّ  لِةَل  َیَ ام   َ ُُ ْسل

اِاَ ن  َاْلِ َِیََ:ِمن  ْدُع َُفْدر    َت  ْ ََل   ٌ ُج ْنََر 
 
َأ ِ  َِإىل  اِلَغ    َیِهَیَ ل  و  ْ ْنَت  َم  ىل  َع  لف  ََِدهألَوی   ٌ ُجل ر 

َبَ  ش  َم  ََاْثنَ ْین  ِ ْمَْین ل  ََِف  ِعَمی  ِ َِبش  َاَخت  ىل  اَع  ِدِِه  ل 
 
َأ ع  َم  ٍ ألَیٌْ َفََِور  ِ قَّ َِباْل 

ال  َف   ٌ ُج لَ یر  اَل  َوع  58ََ. یَْم 
که پیداست که به خاطر عهد  سهتم بهه زیهر دسهت  دربارهدر این روایت  ،چنان  هر سه فردی 

کسی بر دیگری یا به خاطر سخن بر ح  به بهشهت یا به خاطر عد  ترجیح بی رونهد،  مهی جهت 
کار  «رجل»واژه  کارکردبه   جنسیتی از آن استفاده شود. رفته است و چه بسا ممکن است 

کهالن  که پیداست روح این روایت رعایهت انصهاف و عهدالت در تمها  مسهائل ُخهرد و  چنان 
از ای  کنهیم، ههیچ نشهانه مهی زندگی است. حال وقتهی بهه روایهات دیگهری در ایهن زمینهه مراجعهه

کهه بههه از تعهابیری اسهتفاده شهده  هها بینهیم، بلکهه بهه عکهه  در آن نمهی دخالهت جنسهیت در آن
 یکسان ناظر به مردان و زنان است. 

که فرمود: از رسول خدا  به عنوان نمونه،  نقل شده 
َ َیََِّس  ْسِن   اِحَِمْنَن  اُ َالنَّ  اِلَِإْنص  59ََ...َُدَاه ْعم 
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که فرمود: و از حضرت امیر   نقل شده 
ْنَ َیَُِإنَّ  َم  ْ ْسِن ََل  َِمْنَن  اح  اَایَ ْنِصِفَالنَّ  َِعزَّ 60ََ.ِزْدهَاهَّللَِإالَّ 

که در روایت  می این امر نشان کهارکرد جنسهیتی از واژه گفتهه پهیشدهد  مطمهح نظهر « رجهل»، 
 نیست. 
چگهونگی تعامهل بها افهراد در حالهت احتضهار  هایی درباره از روایات احکا  و آموزهای  در پاره

که در عمو  آن  ،حالبا این  استفاده شده است.« رجل»ها از واژه  یا پ  از مر  انعکاس یافته 
کههه ایهن احکهها  و آمههوزه مهی و ادلههه مختلهه  خهارجی قههراینبهه اسههتناد  اختصاصههی بههه هها  دانههیم 

 شود.  می مردان ندارد و شامل زنان نی 
 دهیم:  می چند نمونه را مورد بررسی قرار

  :نمونه اول
ِبَ
 
ْنَأ َع  ار    ر  ْنَُز ٍ ََع  ْعس  ََج  ال  ل ََْ:ف  َالنَّ  َِعْنلد   ٌ ُج َالرَّ  ْ و  ْدر 

 
اَأ ل َِإأ  َِإل  ِ َال   ُ ل لاِلَاْلس  ِلم  ْنل َ   ِ قَّ ل  ِعَف 

لَِ َاهَّللَاْل  رَُِیَِإالَّ  قَِ...ََُیََاْلک  ْعُت ألَف  س  ن  ْوِلَل  َاْْل  َِعْند  ة  ْ ُوَِعْکِ م  ْدر 
 
ْوَأ َه ِبَیل  ْبلِدَاهَّللٌََ  لاََ:ع  ِِب 

َ ان  اَ   َیَ أ  ال  ُع  َف  لَ یََُ:ْنس  َع  ْنُُتْ
 
اَأ ُن َم  ِ قَّ 61ََ. یَْل 

کهههار  «رجهههل»روایهههت واژه گهههر چهههه در ایهههن  کهههه مهههراد انحصهههار بهههه  رفتهههه اسهههت، امههها پیداسهههت 
کلمهات  گهر زن مسهلمانی در آسهتانه مهر  بها ایهن  کلمات فرج برای مردان نیست و ا سودمندی 

گااشههت؛تلقههین شههود، در  گههر بههه جههای عکرمههه زنههی در او هههم بههه یکسههان اثههر خواهههد  کههه ا چنان 
کهه بسهان عکرمهه دچها می آستانه مر  قرار در  ر انحهراف عقیهدتی بهود و امها  صهاد  گرفهت 

بخشی او حتمهًا اثرگهاار بهود. آیها ههیچ فقیهه و  شد، تلقین اما  در نجات می کنار بالین او حاضر
که عبارت  می محدثی ْدرَ »تواند مدعی شود 

َ
 دربهارهتنهها  62«ِرَمَة ِعْنهَد اْلَمهْوِت َلَنَفْعُتههْک ُت ِع ْک َلْو أ

کارگشایی دارد؟!  مردان 
 : دو نمونه 

َِإلَ  ر  ظ  اَن  م  ُ لَّ  َ ُجَر 
ْ
أ َم  ُهو  ُ َف  ن  س    َ ٌُ ُج َالرَّ  دَّ  ع 

 
اَأ 63ََ.ِ َیَِْإأ 

گهاه در آن نگهرد، پهاداش دارد.  کنهد، ههر  کفهن خهود را آمهاده  کهه  که   بر اساس این روایت ههر 
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پیداست این پاداش به خاطر زنده نگاه داشتن یاد مر  و آماده بودن فرد برای رخت بربستن از 
کهدامنی را در انسهان جهان خا کی و پا کاستن از تعلقهات دنیهوی پها که بدون تردید با  کی است 
 دارد.  می زنده نگاه

کههه مکههررًا در متههون دینههی مههورد  کیهدچنهین حههالتی  گرفتههه، چگونههه تأ توانههد  مههی و توصههیه قههرار 
کار  از باب غلبه در استعمال« رجل»اختصاص به مردان داشته باشد؟! پیداست واژه  رفته به 

کارکرد فراجنسیتی است.   و مراد از آن 
 مونث کنار در مذکر ذکر مقابله نهیقر. 3

کههه مههراد از  مههی در برخههی از روایههات از قرینههه مقابلههه یافههت  خصههوص مههردان « رجههل»تههوان در
کنار حکم حیض ذکر شده است: که در آن حکم جنابت در    است؛ نظیر روایت ذیل 

َِیَ اِِئللاا َن  ٌُ ُجلل َالرَّ  للان  اَ   ُسللَِلَاَِإأ  ْنللِجِدَالرَّ  َم  ْو
 
اِمَأ للر  ْنللِجِدَاْل  ََْْل  للة  اب  ن  ْتُ َج  للاب  ص 

 
أ َف  م  ل  للاْلت  ف 

لَْ َیَ تَ یَ ف  َال  ْمَو  َُمَّ  َِیَی  َُمتَ َرَّ  ْنِجِدَِإالَّ  َیَ اْْل  ِتَّ  َل  ماا َیَ مَِّ َِمْنُ َُثَّ    ُُ اَیَ هنْ َِإأ  ُِ اِئ َاْل  ِل   ذ    َ ألَو   ٌ ِن ْغت 
اَاْلَ  ا    ص 

 
َیَْأ ذ    َ ٌُ ْسع  َت  ْنَُِ

 
َأ ح 

ْ
أ َب  َال  ألَو  َُِل   اَِیَی  ََرَّ  َال  اِجِدَو  ن  اِئِ َاْْل  اِنَفَِیَ س  ِلن  َهجْ 64ََ.ای 

کهه پیداسهت در سراسهر روایهت میهان جنهب و حهائض تفکیهو شهده و حکهم آنهان بهه  چنهان 
گانههه و البتههه مشههترک مههورد  کیههدصههورت جدا گرفتههه اسههت. بههر ایههن اسههاس، تأ تههوان بهها  مههی قههرار 

که مراد  اطمینان ُجُل َناِئماً َک ِ َذا »در عبارت « رجل»از گفت  کهه مهراد از « اَن الّرَ مرد است؛ چنان 
 زن است. « اْلَحاِئُض  َو َالِ َک »فقره 

کههار  کنههار هههم« امههرأب»و « رجههل»در برخههی از روایههات دو واژه  رفتههه و حکههم آنههان در تقابههل بهها بههه 
گههاه مههراد از ایههن دو واژه زن و شههو گههاه مههرد و زن یکههدیگر تبیههین شههده اسههت. البتههه  هر اسههت و 

کههه از واژه  مههی در چنههین مههواردی بههه آشههکارا .نههامحر  و بیگانههه کههرد  کههارکرد « رجههل»تههوان داوری 
 جنسیتی آن اراده شده است. 

کههه در حههال سههفر از دنیهها  وگههو گفهتمههرد و زنههی  دربههاره: در شههماری از روایههات نمونهه اول شههده 
گهاه فقه  همسهر او در میهان جمهع حضهور انهد رفته گهاه حتهی همسهر ههم نیسهت و همهه  و  دارد و 

در مرحلههه  آینههد. در ایههن روایههات، اهههل بیههت  مهی همراههان نسههب بههه او نههامحر  بههه حسههاب
 .  اند نخست همسر و سک  اولی در قرابت و ارث را مقد  دانسته

1َ.َ لال  اٍنَف  ْبِدَاهَّلِلَْبلِنَِسلن  ْنَع  ْبلِدَاهَّلِلََ:ع  لاَع  ب 
 
ْعلُوَأ ِ لاِءَِإأ ََ:َُقلَُلَیَ ََس  ن  َالنَِّ لع  َم  ٌُ ُجل َالرَّ  لال  اَم 
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َِبِ َ ُهنَّ  ْوال 
 
ْتُ َأ ل  نَّ  ُ َغ  ع  ُتُ َم 

 
أ ُکِنَاْمر  َت  ْ َِإْنََل  ُتُ َو 

 
أ ْتُ َاْمر  ل  نَّ  65ََ...غ 

کهه  که روایت ناظر به چگونگی تعامل زن با همسِر میت خود اسهت؛ بهه ایهن معنها  پیداست 
کههه بههه همههراه جمعههی از زنههان باشههد و چشههم  گههر مههردی  از جهههان فروبنههدد و هههیچ مههردی بهها آنههان ا

گهر همسهرش همهراهش نباشهد ههر  ،نباشد، در مرحله نخست باید همسرش او را غسهل دههد و ا
که در ارث، محرمیت و قرابت به آن میت ن دیو   تواند او را غسل دهد. می است،تر  زنی 

ْنَزَ .2َ َیَْع  ال  اِمَف  هَّ  ْبِدَاهَّلِلَ:ٍَدَالشَّ  اَع  ب 
 
ْلُوَأ

 
أ َِیَ..َ.َس  لال  َم  ٌٍ ُجل لْنَر  ْلُتُ َع 

 
أ َس  ََو  لع  ِ َم  لس  النَّ  اٍءَلَ  َیَِْنن  ال  ق  ألَف   ٌ ُج َر  ُهنَّ  ع  َم    :ََ ْ ُ َفَِیَ ِإْنََل  لَِْیَُکْنَل  َف    
 
أ َاْمر  ْنَِیَیَُنَّ  َیَ ثََِْدف  َال  َیَُاِبِ َو  ٌْ نَّ  66ََ...غ 

که مراد از مرد جن  می در این روایت نی  از تقابل مرد با زن،  مردان است.  توان دریافت 
3َ.َ ىِلٍَّ ْنَع  ََع  ال  َِیَ:َ»ف  ٌُ ُجل َالرَّ  ال  اَم  ََِإأ  لال  ْنَف 

 
َأ ِ َِإىل  لس  ٍمََ:النَّ  لر  ْ اُلَم  و  َأ  لاء  لُ َِنن  ع  َم  لان  اَ   َِإأ  و 

َیَُ ُ َو  ْرن  ِ زَّ لَ یَ ؤ  َع  َیَْْصُبْبن  َو  اا بَّ َص  اء  َِْ َاْْل  َی  َال  ُهَو  د  ن  َج  ْنن  َْن  ُ َی  ْرج  َف  ْنن  67ََ.ن 

 جن  مردان است. « رجل»نی  مراد از  در این روایت
4َ.َ َیَُال    

 
أ َاْمر  د  َُتوج  ْنَال 

 
َأ َِإالَّ    

 
ْرأ َاْْل  ٌُ ُج َالرَّ  ٌِ ِ نَّ 68ََ.غ 

که مراد از   کارکرد جنسیتی آن است. « رجل»در این روایت نی  به قرینه تقابل درمی یابیم 
 : نمونه دو 

للاَ و  ِ للِنَالرَّ َََع  ٌِ ُجلل للِنَالرَّ  ََُکللَُنَِیَیَ ع  للس  ارَِالنَّ  للُ َج  ع  َم  للِ َو  للُ َفَ ی  َل  ََلِجللیَ ة  للْوم  َیللرَِیَُُءَف  ْتللذ 
 
َأ ُدرن 

ارَِ َیَ ج 
 
َِْ للِ َأ ارَِی  للُعَج  َیَ ن  للال  ٌ  َف  ْتلل ْسِنللِ َاْلق  َن  للىل  َع  للا   َِإْنَت  َو  للذ  ْنَُتْؤت 

 
للُ َِمللْنَأ للْمََ:ت  ع  ََ:ُفْلللُوََ.ن  و 

َ ال     َف 
 
أ ُ َاْمر  ع  ْوَم  ان  اَ   َِإأ  ِل   ذ  ْمََ:   ع  69ََ...ن 

کنی  یا « رجل»یت نی  به آشکارا در این روا گرفته و پیداست « امرأب»در برابر جاریة؛ یعنی  قرار 
 مراد از آن مرد در برابر زنان است. 
کههار  مههردان دربههارهکههارکرد جنسههیتی داشههته و منحصههرًا « رجههل»در شههماری از روایههات واژه  بههه 

و زناشهویی مهردان بها زنهان  چنهد و چهون رابطهه جنسهی دربارهاز احکامی  ها رفته؛ زیرا در متن آن
کنار مردان است. های  شده است؛ از نشانه وگو گفت کارکرد ذکر زنان در   این 
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 :نمونه اول
َ ىِلَِّ ْنَع  َْقِ َیَ ْبِنََع  ٍ َین ال  ِنََ:ََف  ن  اَاْل  ب 

 
ْلُوَأ

 
أ ََس  ٌِ ُج ِنَالرَّ  ارَِیِصَیَُع  َیَ ُبَاْلج  َاْلِ ْکر  70ََ...ة 

 :نمونه دو 
اِهَ اَِإْبر  ب 

 
ْلُوَأ

 
أ َََی َس  ٌِ ُج ِنَالرَّ  ْهِلِ َِیَیَ ع 

 
َأ ع  ََُکَُنَم  ل  ِ َف  س  َیَ النَّ  اء  ُدَاْْل  َِتَیَ هجِ

ْ
ََأ لال  ق  لُ ألَف  ْهل 

 
َ:أ

ْنَ
 
َأ ِلبَُّ

ُ
اَأ ْنَیَ م 

 
َأ َِإالَّ  ِل   َأ   ٌ َیَ ْسع  ْو

 
َأ ِ قاا َش  ْسِنِ َیَ ُکَن  َن  ىل  َع  ا   71ََ.هن 

 :نمونه سو 
ِبَ
 
ْنَأ ْبِدَاهَّللََع  ََع  ال  َرَ َ:ف  ُظنَُّ

 
اَأ َم  اُدَِیَیَ ُجلا َیَ ااََِْزد  اِءَیَْاِنَت  ن  َِللنَِّ اا َُلبَّ اد  َاْزد 

َِإالَّ  72ََ. اا

که از آن به  پیداست روی سخن در این روایات نیاز جنسی مرد نسبت به همسر خود است 
که به رغم نداشتن آب به هنگا  سهفر مجهاز « شب » تعبیر شده و اما  به استناد آن اجازه فرمود 

 .  اند فاده از تیمم برای طهارتبه همبستری و است

 ی ریگ جهینت و خالصه
که در این مقاله بازتاب یافته، نتایج ذیل قابل استفاده است:  از مباحثی 

گاه در آیات و روایات واژه 1 کاربسهت فراجنسهیتی« رجل».  کهار  بها  بهه عنهوان رفتهه اسهت؛ بهه 
قلوب الرجال »حکمت و  ِمْن َقْلَبیِن ِفی َجْوِفِه َما َجَعَل اُ  ِلَرُجٍل در آیه « رجل»مراد از  نمونه،
 فرد یا انسان است، نه مرد در برابر زن.« هیة فمن تألفها أقبلت علیوحش
کارکرد است: « رجل». واژه 2 کارکرد آشکار جنسیتی1در روایات دارای سه نوع  کهارکرد 2 ،.   .

کارکرد مشکوک و مبهم در این زمینه. 3 ،آشکار فراجنسیتی  . 

. 2 ،. غلبهه اسهتعمال1 از: انهد عبهارتدر روایهات « رجل»کاربست فراجنسیتی واژه  دالیل .3
 . ناظر بودن روایت به رخدادی خاص. 3 شایع،ناظر بودن روایت به فرد 

کدا  دسته از روایات واژه 4 که در  که بتوان تشخیص داد  کارکرد جنسیتی « رجل». برای آن 
کههارکرد فراجنسههیتی دارد، سههه راه کههه  یهها   قههراین. 2 ،داخلههی قههراین. 1از:  انههد عبههارتوجههود دارد 

کنار مونث.3 ،خارجی  . قرینه مقابله ذکر ماکر در 

                                                   
 .119، ص1، جتهایب االحکا  فی شرح المقنعة؛ 46، ص3. همان، ج70
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دارالفکهههر،  :بهههن اسهههماعیل بخهههاری، بیهههروت (، محمهههد صهههحیح البخهههاری ) الجهههامع الصهههحیح _

1401 . 
داراحیههاء التههراث  :(، مسههلم بههن حجههاج نیشههابورى، بیههروتح مسههلمصههحی) الجههامع الصههحیح _

 . 1420العربی، 
المرکهه  العههالمی  :، حسههینعلی منتظههری، قههمدراسههات فههی والیههة الفقیههه وفقههه الدولههة اإلسههالمیة _

 .  1408للدراسات االسالمیة، 
 . 1967، شهید ثانی، نج  اشرف، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة _
، ابههن ماجههه محمههد بههن یزیههد قزوینههی، تحقیهه : فههواد عبههدالباقی، بیههروت: دار هسههنن ابههن ماجهه _

 تا. الفکر، بی
 دار احیاء التراث العربی، بی تا. :، بدر الدین عینی، بیروتعمدب القارى _
  .1910مؤّسسه دار الهجرب،  :، خلیل بن احمد فراهیدى، قمالعین _
 . ش1380ر الحدیث، دا :، احمد بصری، قمفائ  المقال فی الحدیث والرجال _
دارالکتهههب العلمیهههه،  :، ابهههن حجهههر عسهههقالنی، بیهههروتفهههتح البهههاری شهههرح صهههحیح البخهههاری _

1413.  
دار الکتهههب  :، محمهههد بهههن عبهههد الهههریوف منهههاوى، بیهههروتالقهههدیر شهههرح الجهههامع الصهههریر فیض _

 . 1415العلمیه، 
ریاسهت قانون اساسی و بررسی انگهاره  115کاوشی در مفهو  رجال ماهبی و سیاسی )اصل » _

 . ش1383، 82، شماره فصلنامه معرفت، سید احمد میر، «جمهورى نساء(
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 تا. نا، بی جا، بی ، عبد ا  جوادی آملی، تقریر دروس محق  داماد، بیکتاب الحج _
کههاظمی، تقریههر مباحههث نههائینی، قههمکتههاب الصههالب _ مؤسسههة النشههر االسههالمی،  :، محمههد علههی 

 . ش1365
کلینی، الکافی _ کبر غفارى، چا  سهو ، تههران، محمد بن یعقوب  دارالکتهب  :تحقی : علی ا

 .ش1388االسالمیه، 
 . 1410دارالهادى،  :، سید ابوالقاسم خویی، چا  سو ، قمکتاب الطهارب _
سسه تنظهیم و نشهر آثهار ؤ، محمد فاضل لنکرانی، تقریر مباحث اما  خمینی، مکتاب الطهارب _

 . ش1380اما  خمینی، 
 تا. انتشارات ناصر خسرو، بی :، امین االسال  طبرسی، تهراننمجمع البیان فی علو  القرآ _
 تا. دارالفکر، بی :، محی الدین نووی، بیروتالمجموع فی شرح المهاب _
 . 1404دفتر تبلیرات اسالمی،  :، ابوالحسین احمد بن فارس، قممعجم مقایی  اللرة _
تعلیه  حسهین  ، محمهد بهن علهی بهن بابویهه )شهیخ صهدو (، تصهحیح ومن ال یحضره الفقیه _

 تا. اعلمی، بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات، بی
جهها،  ، سههید احمههد بههن زیههن العابههدین علههوی عههاملی، بههیمنههاهج األخیههار فههی شههرح اإلستبصههار _

 .جا نا، بی بی
موسسهه  :ی، بیهروتی، حبیهب ا  بهن محمهد هاشهم خهومنههاج البراعهه فهی شهرح نههج البالغهه _

  .1403الوفاء، 
انتشهارات جامعهه مدرسههین،  :، سهید محمهد حسهین طباطبهایی، قهمالقهرآنالمیه ان فهی تفسهیر  _

 تا. بی
   . 1419دار احیاء التراث العربی،  :، محمد بن علی شوکانی، بیروتنیل االوطار _

 




