علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره چهارم

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات اهل بیت
تاریخ دریافت1397/6/6 :
تاریخ پایرش1397/12/8 :

علی نصیری1

چکیده

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

زمینه است .1 :واژه «رجل» با چه کارکردی در روایات بازتاب یافته است؟  .2چرا این واژه
بهها کههارکرد فراجنسههیتی بههه صههورت شههایع بازتههاب یافتههه اسههت؟  .3راههههای بازشههناخت
کاربست جنسیتی از فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات چیست؟ نگارنهده در ایهن مقالهه

در مرحله نخست ،کارکرد روایات در این زمینه را به سهه دسهته تقسهیم کهرده و سهک

سهه

دلیل را برای چنین کاربستی برشمرده است که عبارتاند از .1 :غلبه اسهتعمال .2 ،نهاظر

بهودن روایهت بهه فهرد شهایع . 3 ،نهاظر بهودن روایهت بهه رخهدادی خهاص و در کنهار آنهها سهه
قرینهه را بهرای تمییه نههوع کاربسهت «رجهل» مههورد بررسهی قهرار داده اسههت کهه عبهارتانههد از:

 .1قراین داخلی .2 ،قراین خارجی .3 ،قرینه مقابله ذکر ماکر در کنار مونث.

کلیددد وا ههددا رجههل ،کاربسههت جنسههیتی ،کاربسههت فراجنسههیتی ،غلبههه اسههتعمال ،قههراین

داخلی ،قراین خارجی.

مقدمه

وجود جنسیت در قالب زن و مرد از جمله نشانههای حکمت و مصلحت الههی اسهت کهه

بارها در متون دینی مورد تأ کید قرار گرفته است .از سویی دیگر ،متون دینی همچنین بر وجهود

تفههاوتهههای تکههوینی و تشههریعی میههان مههرد و زن اشههاره دارنههد؛ تفههاوت ارث مههرد و زن؛ تفههاوت
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است.

این امر باره در قرآن مورد توجه قرار گرفتهه اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه ،قهرآن شههادت دو زن را در

برابر یو مرد قرار داده است:

کمَفإ ْن ََْلَیکوناَر ُجل ن ُ
ْ
وََ ْاست ْشه ُدواَشهیدین َِم ْن َِرج ِال ْ
لان ِ ََِّ ْلنَت ْرو ْلَن َِم ْلنَ
ِ
یَفرجلٌَوََامرأت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َُّ
اء ََ2.
الشهد ِ َ

و مقا رسالت را ویژه مردان دانسته است؛ چنهان کهه تأ کیهد فرمهود کهه ا گهر مقها رسهالت بهه

فرشتگان داده میشد ،آنان را مرد قرار میداد:

ْ
ْ
ا
کاَلعلن ُاهَر ُجلَ ََ3.
وََل ْوَجعلن ُاهَمل ج

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

چگههونگی پوشههش آنههان؛ قههوانین مر بههوط بههه شهههادت ،قضههاوت و  ...از جملههه نشههانههههای مههدعا

پیداسهت در مههواردی کهه قههرار اسههت حکهم و قاعههدهای نههاظر بهه مههرد یهها زن باشهد؛ نظیههر مههوارد

پیشین کارکرد واژههای ناظر به جنسیت هر یو از مرد یا زن مشخص است؛ اما گاه واژه رجهل

به کار میرود ،اما از رهگار قراین متعدد میتوان دریافت که جن

مرد در برابهر زن اراده نشهده

و بلکه مفهو «فرد» یا «شخص» در زبان فارسی اراده شده است.
َ َ ََ ُ َ ُ
ْ ََْ
ین ِفی َج ْو ِف ِه  4فرد یا انسهان
به عنوان نمونه ،مراد از «رجل» در آیه ما جعل ا ِلرج ٍل ِمن قلب ِ
است ،نه مرد در برابر زن؛ زیرا قرار دادن یو قلب در ظهرف وجهودی ،اختصهاص بهه مهرد نهدارد.
عمهو مفسههران چنهین تحلیلههی از آیهه ارائههه دادهانهد؛ بههه عنهوان نمونههه ،شهیخ طوسههی در ایهن بههاره

چنین آورده است:

وَال َمیکللنَ نَیکللَنَال ننللانَوالللدَفل للانَیَجوف ل ألَه ن ل َ للانَمیکللنَ نَیوصللٌَسننللانانَ
ا
ا
َوالداََ5.
َ
فیجعلنَسننانا

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

یَس ل هان َانَاا ننللانَال َین ل یعَ نَیللؤمنَیَوفللوَوالللدَ
وَالغ ل مَمللنَأل ل َ نَی لل ن َ
یََ6.
یَم ناف ن َ
بشیئ ن َ

 .2سوره بقره ،آیه.282
 .3سوره انعا  ،آیه.9
 .4سوره اح اب ،آیه.4
 .5التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص314؛ مجمع البیان ،ج ،8ص.118
 .6تفسیر الکاش  ،ج ،6ص.190
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عالمه طباطبایی در این باره چنین آورده است:

َّ
قادألَفانَالقلبَالوالدألَ یَاللنس َالواللد َ
ییَیَاالع
یَاتم ناف ن َ
ناعَالمعَب ن َ
نایةَعنَام
ج
ن 7
یََ .
ییَم ناف َ
ییَرر ن َ
ال َینعَاع قادینَم ناف ن َ

ً
ً
ُ َ ُ ََُ ُ َ َ ُ ً ًَ ُ َ ْ
َ
َ
یان
نیه در آیههه ضه َهر َب ا ُ َمه َهثال َر ُجههال ِفیه ِهه شهرکاء متشا
کسههون و َرجههال َسههلما ِل َرجه ٍهل هههل ْیسههت ِو ِ
ً
َم َهثال  8مهراد از «رجهل» مههرد در برابهر زن نیسهت؛ ز یههرا تمثیهل الههی در بهاره مههردی کهه چنهد ار بههاب
شریو یا یو ارباب دارد ،به مردان اختصاص ندارد ،بلکه شامل زنان نی میشود.

چنهین کههارکردی بارههها در متههون ر وایهی نیه راه یافتههه اسههت؛ بههه ایهن معنهها کههه در کنههار کههارکرد

اختصاصی واژه رجل برای مردان ،در بسیاری از موارد این واژه در جهایی بهه کهار رفتهه کهه ههیچ

حکم مورد نظر درباره مردان و زنان بهه یکسهان جهاری و
خصوصیتی برای مردان وجود نداشته و ِ
ساری است.

به عنوان نمونه ،میرزا حبیب ا خویی در شرح حدیث «قلوب الرجال وحشیة فمهن تألفهها

أقبلت علیه» 9چنین آورده است:

َّ
َفللواَالنلاحَولشل ََّیةَبنلاءَعلىلَ َّنَأ ل َ
فلوَشرحَ لم َعىلَوج َالعمومَ انَاتمقصلودَ َّن
َّ
َّ
اتمقامَمنَبااَالتغلیبََ10.
الرجالَیَ

بههر ایههن اسههاس ،از نظههر او واژه «رجههال» در گفتههار حضههرت امیههر

موضههوعیت نههدارد و مههراد

گری ان بودن قلب همه آدمیان؛ اعم از مردان و زنان از مؤانست است.

نی ه در روایههت «سههبعة یظلهههم ا تحههت ظههل عرشههه ی هو ال ظههل ال ظلههه رجههل قلبههه معل ه

بالمس ههاجد و رج ههل دعت ههه ام ههرأب ذات منص ههب  11،» ...م ههراد از «رج ههل» ج ههن
نیست ،بلکه فرد یا شخص مراد است.

12

م ههرد در براب ههر زن

البته این امهر بهه «رجهل» اختصهاص نهدارد ،بلکهه گهاه در برخهی از روایهات واژه «امهرأب» بهه کهار

رفته و در عین حال ،مرد را نی دربر مهیگیهرد؛ بهه عنهوان نمونهه ،در روایهت «سهلل عهن امهرأب لهی

لهها ال قمهیص واحهد و لهها مولهود فیبهول علیههها کیه
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 .7المی ان ،ج ،16ص.274
 .8سوره زمر ،آیه.29
 .9نهج البالغه ،حکمت .50
 .10منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ،ج ،21ص.91 – 90
 .11صحیح البخاری ،ج ،1ص161؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص.93
 .12فیض القدیر شرح الجامع الصریر ،ج ،4ص.121 – 120

تصهنع؟ قهال  :ترسهل القمهیص فهی الیهو

به مادر طفل یا مربیه او دارد یا آن که این حکم شامل پهدر و مر بهی طفهل نیه مهیشهود و ذکهر واژه

«امرأب» از باب غلبه است؟

آیة ا خویی درباره چنین آورده است:
میکلنَ نَیقلالَ:سنَالنلؤالَعلنَاتمل َال َیوجلبَات صلااَالکلمَ لاألَبلٌَالعل
النؤالَعهناَیَهذاَاتمَردَمنَبااَال غلیبََ14.

َیل ىَ نَ

با این بیان ما میتوانیم برای واژه «رجل» دو کارکرد در نظر بگیهریم .1 :واژه «رجهل» بهه معنهای

مرد در برابر زن .ما نا این کارکرد را کارکرد «جنسیتی» میگااریم؛  .2واژه «رجل» به معنای فرد

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

مرب» 13،درباره این روایت این پرسش مطرح شده که آیا شستن یو بهار لبهاس تنهها اختصهاص

یا شخص و اعم از مرد و زن .ما نا این کارکرد را «فراجنسیتی» میگااریم.
اهمیت بررسی کارکرد جنسیتی واژه «رجل» در روایات

نخست باید دانست که رجل در لرت به معنای مرد اسهت و از « ِرجهل» بهه معنهای پها گرفتهه

شده است و از این جهت به مرد «رجل» گفته شده که مردها روی پاهای خود راه میروند و به

عبارت روشنتر روی پای خود هستند.

15

مقصود از کارکرد جنسیتی واژه «رجل» در روایات آن است که در بسیاری از روایهات از ز بهان

پرسشگران یا از زبان اما معصو واژه «رجل» موضوع حکم قرار گرفتهه اسهت و گهاه نمهیدانهیم

کههه آیه ا مههراد معصههو آن اسههت کههه موضههوع حکههم «مههرد» در برابههر «زن» اسههت کههه در ایههن صههورت
کارکرد جنسیتی دارد و یا آن که از واژه «مرد» معنای «احد» یا معادل آن در فارسهی؛ یعنهی فهرد و
شخص اراده شده که در این صورت کارکرد فراجنسیتی خواهد داشت.

از سویی دیگر ،بررسی کارکرد جنسیتی واژه «رجل» در روایات حهداقل از دو جههت نتهایجی

را به دست داده و دارای اهمیت است:

 .1در پههارهای از مههوارد ،بههه خههاطر ذکههر واژه «رجههل» بههه عنههوان موضههوع حکههم ،چنههین برداشههت

می شود که آن حکم به جن

مردان تعل داشته و زنان بهه صهورت موضهوعی از مهدار آن حکهم

 .13من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص70؛ وسائل الشیعة ،ج ،3ص.393
 .14کتاب الطهارب ،ج ،3پاورقی ص.584 – 583
 .15العین ،ج ،6ص .102 – 101ابن فارس مینویسد« :و نما سموا رجال ألنهم یمشون علی أرجلهم» (معجم مقایی
ج ،2ص.)493 – 492

اللرة،
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َ
َ َ ْ ُ َّ ُ َ
الر ُجههل ِ لههی َعه ْهو َر ِب أ ِخیه ِه» 16ا گههر مههراد از
خههارج خواهنههد بههود؛ بههه عن هوان نمونههه ،در روایههت «ال ینظه ِهر

«رجل» جن مردان باشهد ،تنهها نگهاه کهردن مهردان بهه شهرمگاه مهردان حهرا خواههد بهود و زنهان
ْ
ُ َّ َ َ َ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
الر ُجل کف َن ُه ف ُه َهو َمهأ ُجور کل َمها نظ َهر ِ ل ْی ِهه»،
مشمول این حکم نخواهند بود و در روایت « ِ ذا أعد
پاداش نگاه کردن به کفن تنها در انحصار مردان خواهد بود!

17

از نمونههای آشکار آن واژه «رجال سیاسی» در قانون اساسی جمهوری اسالمی که در مقها

ذکههر شههرای ریاسههت جمهههوری ذکههر شههده اسههت .کسههانی کههه واژه «رجههال» را نههاظر بههه جنسههیت
ً
مههردان مههیداننههد ،معتقدنههد ک هه قههانونگههاار بهها ایههن قیههد عمههال زنههان را واجههد شههرای ریاسههت
جمهههوری ندانس ههته اس ههت .در براب ههر ،کسههانی ک ههه ای ههن واژه را از ب ههاب قیههد غال ههب و ب ههه مفه ههو

«اشههخاص» و «افههراد» مههیداننههد ،بههر ایههن باورنههد کههه مههراد قههانونگههااران جههن

مههردان و محههرو

سههاختن زنههان از مقهها ریاسههت جمهههوری نبههوده اسههت .از ایههن جهههت ا گههر زنههی جههزو چهههرههههای

سیاسی شناخته شده کشور باشد ،میتواند نام د این پست شده و با انتخهاب مهرد بهه پسهت

ریاست جمهوری تکیه زند.

18

نی در شماری از موارد که فقیهان میان احکا زنان و مردان تفاوت قایل شدهاند ،مبتنی بهر

نگاه جنسیتی به کارکرد واژه «رجل» در روایات است.

 .2با فرض این که واژه «رجل» در بسیاری از موارد ،فراتر از کارکرد جنسیت بهوده و از آن مهرد

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

کسانی که به ناصواب مدعیاند آموزههای اسال بر تبعهیض جنسهیتی مبتنهی شهده اسهت،

از کارکرد واژههایی همچون «رجل» در روایات برای دفاع از مقصود خود بهره میگیرند.

این مقاله درصدد پاسخ به سه پرسش اساسی در این زمینه است .1 :واژه «رجل» بها کهارکرد

جنسیتی یا فراجنسهیتی چگونهه در روایهات بازتهاب یافتهه اسهت؟  .2چهرا واژه «رجهل» بها کهارکرد
فراجنسیتی به صورت شایع در روایات بازتاب یافتهه اسهت؟  .2راهههای بازشهناخت کاربسهت

جنسیتی از فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات چیست؟
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 .16تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص.374
 .17الکافی ،ج ،3ص.253
 .18برای آ گاهی بیشتر در این باره ،ر.ک« :کاوشی در مفهو رجال ماهبی و سیاسی».

از درنگریستن در روایاتی که واژه «رجهل» در آنهها بهه کهار رفتهه ،مهیتهوان دریافهت کهه از نگهاه

جنسیتی یا فراجنسیتی سه نوع کارکرد میتوان برای آنها برشمرد:
َ
َ
 .1روایاتی که به آشکارا کارکرد جنسهیتی دارنهد؛ بهه عنهوان نمونهه ،در روایهت «ع ْهن ُم َح ّم ِهد ْب ِهن
َ
َ
َ َ
َ َ َ
ُم ْس ِلم َق َالُ :ق ْل ُت ِألبی َج ْع َفر َر ُجل َب َال َو َل ْم َی ْ
کن َم َع ُه َماء ،قالَ :ی ْع ِص ُهر أ ْصهل ذک ِهر ِه ِ لهی َط َر ِف ِهه
ٍ
ٍ
ِ
َ َ َ
19
َ
َ
َ
ات  ،»...رجههل در ایههن روایههت موضههوعیت دارد؛ ز یههرا اسههتبراء مخصههوص مههردان
ثههالث عصههر ٍ

است.
َ َ ْ ُ َّ ُ ُ
 .2روایاتی که به آشکارا کارکرد جنسیتی ندارند؛ به عنهوان نمونهه ،در روایهت «ال ینظ ِهر الرجهل
َ
َ
َ َ َّ
َّ َ َ
َ َ ْ
َ
َ
النظ ِر ِ لی َع ْو َر ِب أ ِخی ِه َآم َن ُهه ا ُ ِم َهن
ِ لی َع ْو َر ِب أ ِخی ِه» 20و روایت « َم ْن َدخل ال َح َّما َ فرض َط ْرف ُه َع ِن
حر عاملی عنهوان « َب ُ
ْال َح ِمی ِم َی ْو َ ْال ِق َی َام ِة» 21،واژه «رجل» موضوعیت ندارد؛ چنان که شیخ ّ
هاب
َ
َ َ
َ ْ َّ
ْ
َّ َ َ
ْ
ً
َ
ُ ُ
هان أ ِو ْامه َهرأ ًب» را بههرای
النظه ِهر ِ لههی َعه ْهو َر ِب ال ُم ْسه ِهل ِم غ ْی ه ِر ال ُم َحله ِهل َر ُجههال که
هوب َسه ْهت ِر ال َعه ْهو َر ِب َو ت ْحه ِهر ی ِم
وجه ِ
روایات این باب برگزیده که نشان میدهد برداشت ایشان از واژه «رجل» فراجنسیتی است.

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

چگونگی بازتاب کارکرد جنسیتی یا فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات

 .3روایاتی که نمیتوان به آشکارا درباره کارکرد جنسهیتی یها فراجسهتی آنهها داوری کهرد؛ بهه

عبارت روشنتر ،در پارهای از روایات واژه «رجل» به کار رفته و بها آن کهه در شهمول حکهم در بهاره
مردان نمهیتهوان تردیهد روا داشهت ،امها بهه دالیلهی روشهن نیسهت کهه آیها در کنهار مهردان ،زنهان نیه

اراده شده است یا نه؟

روایت ذیل از نمونههای آن است:

ا
ْ
ْ ُ
َالر ُجلٌ ْ
َاهَّللَ َعلن َّ
َاللتلمَفل َّملاَانتبل َوجلدَبلللَ
ع ْن َُمع َِ
ار یَة َْب ِنَع َّم ٍار َفالََ:سألوَأباَع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ا
ُ
َّ
ُ
َّ ْ
ُ
ف َِلی الألَفالََ:لَ َْی َِب ْ
ٌََ22.
شَ ٍء َِإال َأ ْنَیَکَنَم َِر ی اَف ِإن ُ َیَ ُعفَفعلَ َْی ِ َالغ ْن َ

از ظاهر روایت چنین بر میآید که مراد از شخصی که در خهواب دچهار احهتال شهد و په

از

بیداری اثری از منی در لباس خود نیافت ،مردان است ،اما در عین حال نمیدانیم که آیا ایهن

حکم شامل مردان نی هست و به عبارتی دیگر آیها مهیتهوان گفهت کهه واژه «رجهل» در آن کهارکرد

فراجنسیتی دارد؟

پاسخ تا حدودی دشوار است؛ زیرا درباره امکان احهتال زنهان در خهواب و خهروج مهایع و یهژه

 .19الکافی ،ج ،3ص.19
 .20وسائل الشیعة ،ج ،1ص.211
 .21همان.
 .22همان ،ج ،2ص.194
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شهوانی از بدن آنهان محهل بحهث و گفهتوگهو اسهت؛ بهه و یهژه آن کهه طبه مفههو مخهال

ایهن

روایههت ،ا گههر شههخص سههالم باشههد ،بایههد می ه ان آب منههی خههارج شههده بههه قههدری باشههد کههه قابههل
مالحظههه و شهههود اسههت کههه خههود ب هه پدیههده «دف ه » اشههاره دارد .برخههی از فقیهههان معتقدنههد کههه

پدیده احتال و به ویژه دف درباره زنان وجود ندارد.

23

این امر با صراحت بیشتر در روایت ذیل بازتاب یافته است:

ْ
ُ ْ ُ ُ َّ ُ
ُ
امَو َیَ جِه ُدَ
الر ُ َجٌَیَر ِ َ
َاهَّللَ َفالََ:فلوَل ََ:
بَیَ ْعس ٍَر َع ْنَأ ِ َ
َاهَّلل َْب ِنَأ ِ َ
بَع ْب ِد ِ
ع ْنَع ْب ِد ِ
ىَیَاْلن ِ
ُ
ْ
ا
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
الش ْهو ألَفَیَ ْنلتَ َْی ِقظَفَیَ ْنظ ُلرَفللَیَ جهلدَشل َْیئا َّ
ألَثَ َْیکلاَا ُ لََ َْینَب ْعلدألَفَیَخ ُلُ ُ ََ.فلالَِ َ:إ ْنَ لانَ
ِ
ُْ
م َِر ی ااَف َْلیَ ْغت ِن ٌَْو َِإ ْن ََْلَیَ ُک ْنَم َِر ی ااَفل ْ
لوََ:فلاَف ْلُ ََبَ َْی ُهنملا )ألَفلالَِ َ:ه َّنَ
َشَءَعلَ ْیل ِ َ(فل ُ َ
ا
ْ
ا
َّ
ْ
َّ
هیهاَجاءَاْل ُاء َِبدفق ٍةَف ََِ ََّی ٍةَو َِإ ْنَ انَم َِر ی ا ََْلَیَ جِه ْئ َِإال َب ْع ُ َدََ24.
الر ُجٌ َِإأاَ انَص ِ َ

ً َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ
الر ُجه َهل َذا َک ه َ
محههل شههاهد ،عبههارت « َأل َّن َّ
هاء ِبدفقه ٍهة ق ِو ّی ه ٍة» اسههت کههه
ان َصه ِهحیحا جههاء المه
ِ
ِ

پیداست ناظر به مردان است.

نمونه دو  :در روایتی به نقل از حضرت امیر

چنین آمده است:

ا
َالنلةألَوَرجلٌَتلر َیعلودَمر ی لاَتلالَ
ةَالنةَ:رجٌَتلر َبصلدفةَتلالَفلل ج
ومنوَلن ج
ا
ا
َالنلةألَوَرجلٌَتلر َلاجلاَتلالَفلل َ
َماهداَیَس یٌَاهَّللَتالَفل ج
َالنةألَوَرجٌَتر ج
فل ج
َالنةألَوَرجٌَتر َیَجناز َرجٌَمنلمَتلالَفلل َ
ىلَالمعةَتالَفل ج
النةألَوَرجٌَتر َس ج
ج
25
النةََ .
ج

چنان که پیداست ،به استناد ظاهر روایهت بهرای شهش نفهر بهشهت تضهمین شهده و در تمها

موارد از واژه «رجل» استفاده شده است .دشواری داوری درباره کارکرد جنستی یها فراجنسهیتی

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

مناسو حج ،برای اقامه نماز جمعه و تشییع جنازه از خانه خارج میشود.

از سویی دیگر ،میدانیم که شرع به خهاطر رویکهرد آسهیبههای رفتهاری و اجتمهاعی چنهدان

تمایلی برای خروج زنان از خانه ندارد و در برخی از موارد پیشگفته حتی با فرض اجهازه همسهر

12

 . 23گویا این امر در دوران رسالت نی مورد بحث و گفتوگو بوده است .این روایت گواه مدعاست« :أ سلیم لی النبی
فسألته عن المرأب ترى فی منامها ما یرى الرجل ،فقال :ذا رأت الماء فلترتسل ،فقلت لهها :فضهحت النسهاء ههل تحهتلم
المرأب؟ فقال النبی  :تربت یمینو فبم یشبهها ابنها ذا» (سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.)197
 .24تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص.396
 .25من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.140

در برابر ،نمی توان انکار کهرد کهه انجها اعمهال صهالح همچهون حهج ،نمهاز جمعهه و عیهادت

مریض فق در انحصار مردان نیست و شرع زنان را نی به الت ا و اهتما به آنها تشهوی کهرده
ً
است .از این جهت ،اعال آن که مراد از «رجل» در این روایت منحصرا مردان یا اعم از مردان و
زنان است ،دشوار مینماید.

نی درباره این که آیها حکهم جههر در نمهازههای جههری بهرای زنهان عزیمهت اسهت یها رخصهت،

میههان فقیهههان اخههتالف وجههود دارد .برخههی از آنههان قایههل بهههه تخییرنههد؛ یعنههی زنههان مههیتواننههد
نمازهای جهری را به اخفات یا به جهر بخوانند .دلیل آنان این است کهه ادلهه وجهوب اخفهات

مخهتص بهه مههردان اسهت و از ایههن جههت شهامل زنههان نمهیشههود ،ههر چنهد مخالفههان ایهن حکههم

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

یا ّ
ولی ،نظیر تشییع جنازه بر کراهت همراهی زنان و حرکت با جنازه پای فشرده است.

26

مهی گوینهد زنهان از بهاب اشهتراک در حکهم در وجهوب جههر در نمهاز بها مهردان برابرنهد 27.اخههتالف

فقهههی در ب ههاره شههمول حک ههم در بههاره م ههردان و زنههان حکای ههت از دشههواری داوری در ب ههاره ک ههارکرد

جنسیتی روایات این مسأله دارد.

دالیل کاربست فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات

بهها آن کههه در بسههیاری از روایههات مههراد از کاربسههت «رجههل» فراجنسههیتی اسههت ،بهها ایههن حههال،

جای این پرسش وجود دارد که چرا چنهین کاربسهت وسهیعی در روایهات راه یافتهه اسهت؟ بهرای

چنین تعاملی دالیل مختلفی میتوان برشمرد که اههم آنهها عبهارتانهد از .1 :غلبهه اسهتعمال،

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

قاعههده «ترلیههب» از جملههه قواعههد محههاوره اسههت کههه در ز بههان عر بههی کههاربرد فراوانههی دارد .از

نمونههههههای آن ،اطههال اسههودین بههه مههار و عقههرب در روایههت نبههوی 28،اطههال «قمههرین» بههه مههاه و
خورشههید ،حسههنین بههه حسههن و حسههین 29،اطههال «بههاقرین» یهها «صههادقین» بههه دو امهها بههاقر و

 .26نظیر روایت « :عن النبی فی حدیث المناهی أنه نهی عن اتباع النساء الجنائ » (وسائل الشیعة ،ج ،3ص.)239
ً
ً
 .27کاظمی در این باره چنین آورده است« :حکی عن بعض القول بالتخییر مطلقا فی الصلوات الجهریة و االخفاتیة نظهرا
لی أن أدلة وجوب االخفات مختصة بالرجال فال تعم النساء فتبقی النساء علهی األصهل األولهی مهن عهد تعهین الجههر و
االخفات و یل مه التخییر» (کتاب الصالب ،ج ،2ص.)136 – 135
 .28نیل االوطار ،ج ،2ص.290
 .29الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،1شرح ص468 – 467؛ المجموع فی شرح المهاب ،ج ،9ص.396
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صاد

 30،اطال «ابوان» بر پهدر و مهادر ،مهرفقین بهه ظهاهر و بهاطن آرنهج 31،کاربسهت جمهع

ماکر در بسیاری از آیات به رغم اشتراک تکلی

32

زنان با مردان است.

نی قرآن از باب ترلیب درباره بهتهها  -کهه در میهان آنهها غیهر ذوی العقهول همچهون سهن

چوب و و ذوی العقول همچون فرشتگان قرار دارند  -از تعبیر «الیملکهون» و «ال یخلقهون» بههره
33

گرفته است که برای جمع ذوی العقول به کار میرود.
ً
برخههی کاربسههت واژه «رجههل» در روایههت « ِ یها کم أن یحهها کم بعضهکم بعضهها ِ لههی أهههل الجههور ،و
ً
ً
ّ
لکن انظروا ِ لی رجل منکم یعلهم شهیلا مهن قضهایانا ،فهاجعلوه بیهنکم .فهننی قهد جعلتهه قاضهیا،
فتحهها کموا ِ لی هه» 34را از بههاب غلبههه دانسههتهانههد 35.نی ه برخههی واژه «صه ّ
هبی» در روایههت « ن مع هی
ً
صبیة صرارا و أنا أخاف علیهم البرد ،فمن أین یحرمون؟» 36را از باب غلبه شامل «صبی» نیه

دانستهاند.

37

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

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

کرده و معتقدند که عمهو الفهاش شهریعت بهر همهین منهوال اسهت کهه در آنهها بهر اسهاس قاعهده

ترلیب از واژههای ماکر استفاده شده است.

آیة ا محق داماد در کتاب الحج چنین آورده است:
الن َالشامٌَهلماَغیل َعز یلزَ.
َ...النَلسظةَ«م م»َوَانَ رردلَمذ َاال َانَاس عماهلاَیَ ج
حنوَماَیقالَملنَانَاتمنللمَملنَسللمَالنلاحَ َ-وَاتمنللمَنََ-ملنَیلدهَوَلنلان ألَلیلاَانل َ
یشمٌَاه نىثَال ةَاىلَغی َأل َمنَالنظائ َالکثیل  َ.وَیکلَنَألل َملنَبلااَال غلیلبَوَ
لذل َت ىَ لکامَالکسارالَجار یةَیَالنناءَمعَررودهاَ ثی اَبلسظةَاتمهل مَال َاتمه ملةألَ
ن
ماَفامَالشاهدَعىلَالل ََ38.
فهینئذَین َیَالکمَیَال جالَوالنناءَاال َفی
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 .30فائ المقال فی الحدیث و الرجال ،ص45؛ منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ،ج ،1ص.37 – 36
 .31مناهج األخیار فی شرح اإلستبصار ،ج ،1ص.153 – 152
 .32عمدب القارى ،ج ،1ص.133
 .33تفسیر نمونه ،ج ،11ص.198
 .34الکافی ،ج ،7ص.412
 .35دراسات فی والیة الفقیه وفقه الدولة اإلسالمیة ،ج ،1ص.361
 .36الکافی ،ج ،4ص.304
 .37التهایب فی مناسو العمرب و الحج ،ج ،1ص.36 – 35
 .38کتاب الحج ،ج ،3ص.331 – 330

برابر واژه «امهرأب» یها واژه «احهد» و نظهایر آن اسهت .بهه عبهارت روشهنتهر ،قواعهد محهاوره و سهاختار

زبان عربی  -که در آن کارکرد ماکر بر مونث غلبه دارد  -باعث شده که در روایات بیشتر از واژه
«رجل» استفاده شود.
نمونه اول:

ُ
َاهَّللَ
فالَر ُسَل ِ

ْ
ا
یَفل ْمَ َُی جه ْب ُ َفلَ ْیَ ُ
َِب ْن ِل ٍ َمََ39.
ادیَیَاَلل ُم ْن ِل ِ َم ن َ
ََسعَر ُجلَ َُین ِ َ
ََم ْن ِ
ِ
ِ

از «رجل» در این روایت مرد نیست؛ زیرا اگر زنهی نیه بهرای

پیداست که مراد رسول خدا

کمو خواهی فریاد برآورد ،یاری رساندن به او واجب و بلکه نسبت به مردان با تأ کید بیشتری

همهراه اسهت؛ ز یهرا رسهول ا کههر

فرموده است.

خهود بارهها بهر حمایهت از زنههان بهه خهاطر ضهع

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

در مسأله مورد بحهث بیشهترین دلیهل کهارکرد «رجهل» در روایهات غلبهه اسهتعمال ایهن واژه در

آنهان تأ کیههد

راز کاربست «رجل» در این روایت غلبه استعمال است؛ یعنی در زبان محاوره چنان شهایع

است که به جای فرد یا شخص از واژه «رجل» استفاده میشود.
نمونه دو :

بَج ْعس ٍ َ
ع ْنَأ ِ َ

َهَّللَه ثاب ُ ُ
َفالََ:ل ْوَأ َّنَر ُج الَأل َّبَر ُج ال ِ َّ
َاهَّللَعىل َُل َِّب ِ ََِإ ََّی ُاهَََ40...

در این روایت واژه «رجل» هم در طرف محب و هم در طرف محبوب به کار رفته است .اگر

کاربسهت جنسههیتی از آن اراده شههده ب اشههد ،معنههایش آن اسههت کهه ا گههر مههردی بههه خههاطر خداونههد
مردی را دوست داشته باشد ،خداوند به او به خاطر این محبت پاداش خواهد داد.

در این صورت باید پرسید :آیا محبت فق میان مردان وجود دارد و اگر زنی زن دیگری را به

خاطر خداوند دوست داشته باشد ،مشمول چنین پاداشی نخواهد بود؟! آیها قهانون برابهر کیفهر و

پاداش که بهر مهدار عقهل قهرار گرفتهه ،اجهازه چنهین تبعهیض جنسهیتی مهیدههد؟! پیداسهت کهه

پاسخ منفی است.

 .2ناظر بودن روایت به فرد شایع

گاه کاربست «رجل» به خاطر شایع بودن انتساب فعهل بهه مهردان اسهت؛ بهه ایهن معنها کهه در

متن روایت از فعهل ،کهار یها شهرلی سهخن بهه میهان آمهده کهه بیشهتر در میهان مهردان رایهج اسهت.
 .39الکافی ،ج ،2ص.164
 .40همان ،ص.127
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نمونههایی از این دست را مورد بررسی قرار میدهیم:
نمونه اول:

َُّ
ْ
َّ
ىلَ ْبنَج ْعس ٍ ألَع ْنَأ ِ َتیل ِ َُملوى َْبلنَج ْعسل ٍ َ ََأ َّنل ُ َسلأل ُ َعلن َّ
َالر ُج ِلٌَأَیَ ِهلٌَلل ُ َأ ْنَیَک ُتلبَ
ِ
ِ
ْع ِ ِ َ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
َیَاه لواح َو َّ
هیس ِةَو َُهوَعىلَغَ َْی ِ َُوو ٍوءألَفالََ:الَََ41 .
َالص ِ َ
الق ْرآن ِ َ
ِ

پیداست «رجل» در این روایت نی کاربست فراجنسهیتی دارد؛ ز یهرا در حرمهت کتابهت قهرآن
(البته با فرض تحق م ّ با متن قرآن) تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.
اما علت کاربست «رجل» در این روایت را میتوان شایع بهودن کتابهت قهرآن در میهان مهردان

دانسهت .بهه عبهارت روشهن تهر؛ شهرلی همچهون کتابهت و استنسها در قهدیم میهان مهردان رائههج
ً
بوده است .شاهد مدعا اسامی ناسخان و کاتبهان کتهب استنسهاخی قهدیمی اسهت کهه تقریبها
در همه موارد نا مردان بر آنها ّ
حو شده است.
نمونه دو :

َاهَّللَ
ُس َِئٌَأ ُبوَع ْب ِد ِ
ََ42...

ْ ا
ُ ُ ْ
َعن َّ
َالر ُج ٌَِیَ ْنق ِ ُعَظس ُر ُهَهٌَیَ جُه َُزَلل ُ َأ ْنَیَ جْهعلٌَعلَ ْیل ِ َِعلکلاألَفلالََ:ال َ
ِ

«رجل» در این روایت کارکردی فراجنسیتی دارد و صمغ گااشتن بر روی انگشتی که ناخن

آن قطع شده ،مردان و زنان را به یکسان در بر میگیرد ،اما بازتاب این حکم بها عنهوان «رجهل» از

آن جههت اسههت کهه ایههن حادثهه در بههاره یهو مههرد اتفها افتههاده اسهت و چههه بسها حههوادثی از ایههن

دست بیشتر درباره مردان ر میدهد؛ زیرا آنان بیش از زنان در محی کسب و کار قرار داشته
و در معرض انواع آسیبها و خطرات جسمی قرار دارند.
نمونه سو :

َّ ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ُ ْ ُ
ُُْ
قَ ِم ْنَع ِد ِهَََ43.
َاتم ْرف ِقَ َ َْیفَیَتووأ َفالََ:یَغ ِنٌَماَب ِ َ
سألت َع ْنَر ُج ٌٍَف ِ عوَیَد ُه َِمن ِ

هت بر یههده شهامل مهردان و زنهان اسههت ،امها بر یهده شههدن
گهر چهه حکهم شسههتن بهاقی مانهده دس ِ

دست تا آرنج به خاطر اشتراالت مختل
نمونه چهار :

کاری ،بیشتر در میان مردان رائج است.

ُ
َاهَّلل َْب ِلن َُسللَ َْیمانَفلالََِ َ:س ْع ُلوَأبلاَج ْعسل ٍ َ
ع ْنَ َُیون ألَع ْنَع ْب ِلد ِ
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 .41تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص.137
 .42همان ،ص.425
 .43الکافی ،ج ،3ص29؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.48

ُ ُ
لاَم ْلنَر ُج ٍلٌَآملنَ
َیَقلَلََ:م ِ

در این روایت مراد از «رجل» مردان است؛ نه از آن جهت که زنان نمهیتواننهد مشهمول قهانون
ً
آن شوند ،بلکه از آن جهت که اساسا جن و جهاد و در پی آن امان دادن به دشهمن در میهان
نبرد ،ویژه مردان است.

 .3ناظر بودن روایت به رخدادی خاص

ً
گاه در برخی از روایات حکم و آموزهای بی آن که لزوما اختصاص به مهردان داشهته باشهد ،از

آن جهههت معل ه بههه مههرد شههده و در آنههها از واژه «رجههل» اسههتفاده شههده اسههت کههه مههتن آنههها

حکایهت از رخههدادی دارد کههه آن رخههداد در بهاره مههردی اتفهها افتههاده اسهت و در ایههن صههورت بههه
ً
خاطر گ ارشی بودن عمال احکا ذکر شده در آنها به رجال تعل یافته است.
نمونه اول:

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

ْ
ْ
ُ
َّ
ر ُج الَعىل َِأ َّم ٍة ُ َّ
ألَثَفتل ُ َِإال َجاءَیَ ْومَال َِقیَام ِةَیَ ْه ِمٌ َِلواءَالغ ْد َِرََ44.

َُّ ْ
ُْ
َّ
َالنلل ِانَلل َْی َلل ُ َ
ىلَأ ْعملال
ىَیَر ُج ٍلٌَیل ِ َ
َاهَّللَ َ:ملاَتلر ِ َ
ع ْنَأ ِبَوال ٍدَفالََ:فل ُو َِه ِبَع ْب ِلد ِ َ
ْ ُ
َّ
ْ
ُ
َىلَ
ىلَوَ َ ُر َِّبللاَأمللر ِ َ
نَو َ َُی ْه ِنل ُلن َِإ َّ َ
لاهل ْمَو َأنللاَأ ُمل َُّلر َِب ل ِ َفللأن ِز لَعلَ ْیل ِ َفَ َُی ِ لیس ِ َ
مکنللب َِإال َِمل ْلنَأ ْعمل
ِ
ِ
ْ ُ
ْ
ُ ْ ُ ْ
َّ
َىل َ:لٌَو َتلذ َِم ْنل ُ َفلل َاْل ْهنلأَو َ
الد ْره ِمَو َال ِک ْنو ِ َو َف ْدَوا َص ْد َِر یَ ِم ْنَأ ِل َفقلال ِ َ
ِب ِ
ْ
علَ َْی ِ َال َِ ْز َُرََ45.

ایههن روایههت حکایههت از کسههی دارد کههه والیههت حهها کم جههائر را پایرفتههه و تنههها درآمههد او از ایههن

رهگار است .راوی از اما میپرسد که گاه عبور از من ل او میگارد و او مرا به میهمانی خود

دعوت کرده و اکرا میکند و گاه پول و لباس میدههد و مهن بها وجهود نهاراحتی ،نمهیدانهم چهه
کنم .اما فرمود که عطاهای او گوارای توست و برای او وزر و وبال است.

چنهان کهه پیداسهت مهتن روایهت شهرح حه ال یهو مهاجرایی اسهت کهه در یهو زمهان و مکههان

خههاص اتفهها افتههاده و شخصههی کههه در بههاره او پرسههش شههده ،مههرد بههوده و در عههین حههال عامههل و

کارگ ار سلطان است .حال اگر زنی از طهرف سهلطانی بهر کهاری گمهارده شهده باشهد و نظیهر ایهن

ماجرا اتفا افتاده باشد؛ یعنی ضیافت و دادن عطایا ،هم چنان حکم آن جواز بوده است.
نمونه دو :

ا
ُ
یَر ُجل ٍلٌَ للانَلل ُ َعللىلَر ُجل ٍلٌَدر ِاهل ُلمَفبللاعَ ْ ل اَو َ
بَج ْعسل ٍ َ ََ ِ َ
عل ْلنَم َّمل ِلد َْبل ِلن َُم ْنل ِلل ٍمألَعل ْلنَأ ِ َ

 .44الکافی ،ج ،5ص.31
 .45وسائل الشیعه ،ج ،17ص.213
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ْ
ُ
از یرَو َُهوَیَ ْنظ ُرَفق ُاهألَفقالََ:ال َبأح َِب ِ َََ46...
تن َِ

بهه اسهتناد ایهن روایهت سهخن در بهاره مهردی اسهت کهه از مهردی دیگهر دراهمهی را طلهب دارد و

هرد
بهدهکار در حهالی کههه طلبکهار اطهالع دارد ،شههراب و خهوک را مهیفروشههد و از پهول آن بهدهی فه ِ
طلبکار را میپردازد .اما میفرماید :پول دریافتی از طرف طلبکار برای او حالل است.

این روایت نی بازگو کننهده یهو مهاجرایی اسهت کهه در بهاره دو مهرد اتفها افتهاده و پیداسهت

جنسهیت آنهان در ایهن مهاجرا ههیچ دخهالتی نهدارد و ا گهر عهین همهین مهاجرا در بهاره دو زن اتفهها

میافتاد ،حکم آنان هم چنان همین بود که در متن روایت آمده است.
نمونه سو :

ْ
بَع ْب ِدَاهَّللَ َفالََ:فالَل َر ُجٌَُ َ:ج ِعل ُو َِفدا کَ!َر ُجلٌَعلر َهلذاَاه ْملرَل ِلزمَبَ َْیتل َوَ َْلَ
ع ْنَأ ِ َ
ْ
َّ
ْ
اَیَ ِ َدی ِن ََ47.
یَتع َّر َِإىلَأل ٍد َِم ْن َِإتوا ِن ألَفالََ:فقالََْ َ َ:یفَیَتسق َهذ ِ َ

بههه اسههتناد ایههن روایههت ،ا گههر مههردی در خانههه بنشههیند و در عههین باورمنههدی بههه والیههت اهههل

بیت

اهل آمد و شد با برادران دینی نباشد ،مورد نکوهش اهل بیت

زمینه دین آشنایی و تفقه او فراهم نمیگردد.

قرار میگیرد؛ ز یهرا

چنان که پیداست ،روایهت بهازگو کننهده رفتهاری خهاص از یهو مهرد خهاص اسهت کهه طبه

روال متعارف نا او در روایات برده نمیشود و جنسهیت او ههیچ دخهالتی در حکهم نهدارد و ا گهر

در بههاره زنههان چنههین پدیههدهای اتفهها بیافتههد ،همچنههان نکههوهش اهههل بیههت

را در پههی دارد؛

شههاهد آن دلیههل نکههوهش ،یعنههی عههد فههراهم شههدن زمینههه فقاهههت اسههت کههه جنسههیت در آن

دخالت نهدارد؛ ز یهرا شهارع از همهه مؤمنه ان فقاههت در دیهن در حهد تهوان آنهان را خواسهته اسهت؛

نظیر روایت:

ُ
َّ
َّ
َّ
ابَ48.
الدی ِنَف ُهوَأ ْعر ِ َّ َ
َیَ َّ ِ َ
الدی ِنَف ِإ َن َم ْن ََْلَیَتسق َِم ْنک ْم ِ َ
واَیَ َّ ِ َ
تسق ُه ِ َ

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

نمونههای آن است:

ع ْنَألَ ِد ِِهاَ
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 .46همان ،ج ،12ص.171
 .47همان ،ج ،11ص.284
 .48الکافی ،ج ،1ص.31

َّ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
یَ َّ
الر ُج ٌَِیَتوولأَو َعلَ ْیل ِ َال ِعماملةألَفلالََ:یَ ْرف ُلعَال ِعماملة َِبق ْلد ِر َملاَ ُیل ْد ِتٌَ
ََ ِ َ

در این روایت مراد از «رجل» مردان است؛ ز یهرا از «عمامهه» سهخن بهه میهان آمهده کهه پوشهش

مخصوص مردان است.

از بررسی موارد پیشگفته مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه کهارکرد «رجهل» در بسهیاری از مهوارد بهه

معنههای حاکمیههت نگههاه مردسههاالرانه بههر متههون روایههی نیسههت ،بلکههه مبتنههی بههر قواعههد محههاوره یهها

اقتضائات دیگر است.

راههای بازشناخت کارکرد فراجنسیتی از واژه «رجل»

برای آن که بتوان تشخیص داد که در کدا دسته از روایات واژه «رجل» کهارکرد جنسهیتی یها

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

ْ
ِإ ْصبع ُ َفَیَ ْمن ُحَعىل َُمق َّد ِمَرأ ِس ِ َََ49.

کههارکرد فراجنسههیتی دارد ،راههههای مختلفههی وجههود دارد کههه اهههم آنههها عبههارتانههد از .1 :قههراین

داخلی؛  .2قراین خارجی؛  .3قرینه مقابله ذکر ماکر در کنار مونث.
 .1قراین داخلی

در برخههی از روایههات قههراین داخلههی وجههود دارد کههه نشههان مههیدهههد واژه «رجههل» موضههوعیت

نداشته و کارکرد فراجنسیتی دارد .به نمونههایی از آن اشاره میکنیم:

نمونه اول :اگر در روایتی هم مان با کاربست واژه «رجل» از واژه موصوله «من» استفاده شود،

از جمله قراین داخلی به شمار میرود که نشان میدهد از واژه «رجل» کارکرد فراجنسیتی اراده
شده است .نمونه اول :از اما باقر

چنین نقل شده است:

ْ ن َّ
ا
ا
ا
لَیَ ِللذ ٍاءَو ِال ٍلدألَأ ْو َشل ِ اَف ِاِئلاألَ
َیَم ٍاءَف ِاِئلاألَأ ْو َمش ِ َ
َتىلَعىلَف ْب ٍ َأ ْو َبالَف ِاِئاألَأ ْو َبال ِ َ
من
ْ ْ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َالش َی ِانََلَیَدعل َِإال َأنَیَشلاءَاهَّللَ
َشء َِمن َ
َیَبَ َی ٍوَولدهَوَبالَعىلَغَم ٍََفأصاب ْ َ
أ ْو َتل ِ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
کَن َّ َ ْ ُ
وَأ ْسُ ُعَماَیَ ُ
لااللألَف ِلإ َّنَر ُسلَلَاهَّللَ َ
لَِه ِلذهَال ِ
َاا نن ِانَوَهوَعىلَبع ْ ِ
َالش َی ان َِإىل ِ
ُ
صهاب َ:أال ََِلیَأ ُت ْذَ َّلٌَر ُجلٌ َِم ْلن ْ
لال ِ َوَ
ادیََ جم َّن ٍةَفنادىَأ ْ َ
َیَس َِر ََّی ٍةَفأَتَو ِ َ
تُ ِ َ
کم ََِبیل ِدَص ِ
ٍ
ُ
ضَر ُجلٌَو ْللدهَ.فلالََ:فتق َّلدمَر ُجلٌَو ْللدهَف ْلان لَإلَ ْیل َوَفلدَْ
ْ
ُ
ال َیَ ْدتل َّنَرجٌَولدهَوَال َ َْی ِ َ
ِ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ام َفغمَزه ُ َّ
لاألَثَفلالَِ َ:ب ْن ِلمَاهَّللَات ُلُ ْ َت َِیلاَ
ُص ِرعألَفأت ِ ر َِبذ ِل َر ُسَلَاهَّللَ َفأتذ َِب ِإ ْ ِ
ُ
أناَر ُسَلَاهَّللَ.فالََ:فقامَََ50.

چنان که پیداست در روایت نبوی واژه «رجل» به کار رفته است ،اما در گفتار اما بهاقر

به جای آن واژه «من» به کهار رفتهه کهه نشهان مهیدههد مهراد از «رجهل» در روایهت رسهول ا کهر
 .49همان ،ج ،1ص.289
 .50همان ،ج ،6ص.532
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جن مرد در برابر زن نیست.
َْ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
نی ه از بخههش پایههانی روایههت؛ یعنههی عبههارت «فتقههد رجههل وحههده فههانتهی ِ لی هه  »...مههیتههوان
ً
بودند کهه آن حضهرت آنهان را از ورود
برداشت کرد که محتمال تنها مردان همراه رسول خدا
به وادی ّ
جن برحار داشت و وقتهی مهردی از آن میهان بهی توجهه بهه هشهدار آن حضهرت پها بهه آن
وادی گااشت ،دچار صرع شد.
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ ُ ُ َّ
التر ُّهو ُط
بر این اساس ،میتوان ادعا کرد که «رجل» در روایهت« :ثال ثهة ُی َت َخ َّهوف ِم ْن َهها الجنهون
ْ
َ َّ ُ
ُ ّ
َ
َ ْ َ ُْ ُ
الر ُج ههل َی َن هها ُ َو ْح ههد ُه» 51ک ههارکرد فراجنسهههیتی دارد و
هور َو ال َم ْشه ه ُی ِفه هی خه ه ٍ َو ِاح ه ٍهد و
به هین القب ه ِ
اختصاص به مردان نداشته و شامل زنان نی میشود.
نمونه دو :

َّ ُ
ا
ُ
ُ ُ
نَه ْب ِغ ُلِ َّ
َالر ُجلٌَأ ْو َأ ْب ِغلِ َِل َّلر ُج ِلٌَأ ْنَیَکلَنَ ْنلل ناَ[ ْنللنَ]َ
بَج ْعسل ٍ َ َفلالَِ َ:إ ِ َ
ع ْنَأ ِ َ
ْ ُ
ُْ
ُْ
ُ
ٌََ52.
َآتر ِت ِ َأ ن َ
ع ْنَأ ْم ِ َد َنیَ ُاهَو َم ْنَ ِنٌَع ْنَأ ْم ِ َد َنیَ ُاهَفهوَع ْنَأ ْم ِ ِ

در این روایت موضوع برض و دشمنی اما به واژه «رجل» معل شده اسهت و از ظهاهر آن بهر

میآید که اما باقر

تنها مرد کسل و تنبل را ناخشنود دارد ،اما در استداللی که به کهار رفتهه

و بههه عنههوان کبههرای قیههاس اقترانههی ،خودنمههایی کههرده اسههت ،بههه جههای واژه «رجههل» از واژه «مههن»

استفاده شده که نشان میدهد مراد اما از واژه «رجل» در آغهاز روایهت مهرد در برابهر زن نیسهت،
بلکه ناخشنودی و بلکه تنفر اما شامل هر مرد و زن تنبلی میشود.
نمونه سو  :در روایت ذیل چنین آمده است:

ُْ
َاهَّللَ َ:ماَی ْله ُق َّ
َالر ُجٌَب ْعدَم ْو ِتل ِ َفقلالَُ َ:س َّلنةَ
ع ْن َُمع ِار یة َْب ِنَع َّم ٍار َفالََ:فل ُ َ
وَ ِه ِبَع ْب ِد ِ
ُ
ُ ُ ُ ْ ُ
َّ ُ ُ
لاَمل ْلنَغ ْیل ِ َأ ْنَی ْنللت ِق َِمل ْلنَ
اَی ْعمللٌَ ِ للاَب ْعللدَم ْو ِتل ِ َفیکل
ُسللهن
لَنَلل َِمثللٌَأ ْجل ِ َمل ْلنَی ْعمللٌَ ِ ل ِ
ْ
َّ ُ ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
وَلو ِالدی ل ِ َبعللدَ
یَمللنَبعل ِلد ِهألَو َالولللدَال ِیللبَیللدع ِ
َال ِار یللةَ جتل ِلر ِ
لَر ِهمَشَءألَو َالصللدفة ج
أ جل ِ
َّ
ُ ْ ُ ُ ْ ُُ
ُ
ُ
م ْو ِِتمللاَو َی ُهل َّلوَو َیتصل َّلد َو َُی ْع ِ ل ُلقَع ْ ُهنمللاَو َُیصللىلَو َی ُصل ُ
لوَ:أش ل ِ هم ِاَیَ
لومَع ْ ُهنمللاَفقلل َ
ِ
ِ
ل َّج ِِت َفالََ:نع ْ َمََ53.

چنهان کهه از ظهاهر روایهت پیداسهت ،در پرسههش معاو یهة بهن عمهار واژه «رجهل» آمهده و پاسههخ

اما نی بر اساس ظاهر ،ناظر به همان پرسش است و علی القاعده انحصار به مردان را به ذهن

تداعی میسازد؛ اما وقتی سه مورد را در کنار هم میگااریم؛ یعنی سنت حسنة ،صدقه جاریه
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تعبیر والدین استفاده شده اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،امها صهاد

فرمهود کهه اعمهال نیهو و

عبادات فرزند صالح و نیو نه فق به پدر ،بلکه به پدر و مادر او ملح میشود.

از مهر

از سویی دیگر ،وحدت سیا و همگهونی مهتن روایهت  -کهه نهاظر بهه سهه پدیهده په
ً
است  -مؤ ید آن است که مراد از سنت حسنه و صدقه جاریه نی منحصرا مهردان نیسهت و ا گهر
زنان توفی برجاگااشتن سنت حسنه و یها صهدقات جار یهه داشهته باشهند ،پهاداش آنهان په

از

مر هم چنان در ح آنان جاری و سهاری خواههد بهود .معنهای ایهن سهخن آن اسهت کهه آنچهه
از مر به انسان میرسد ،تنها منحصر به مرد یها پهدر نیسهت .از ایهن جههت واژه «رجهل» در

پ

آغاز روایت از زبان معاویة بن عمهار فراجنسهیتی بهه کهار رفتهه و تنهها منحصهر بهه مهردان نخواههد

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

و ولد صالح ،درباره ولد صالح به جای دعاکردن ،حج ،صدقه ،عت  ،نماز و روزه بهرای والهد از

بود.

 .2قراین خارجی

گههاه از کنههار هههم گااشههتن دو روایههت هههم مضههمون مههیتههوان دریافههت کههه واژه «رجههل» کههارکرد

فراجنسیتی دارد.

نمونه اول :در روایت ذیل چنین آمده است:
ُ
َاهَّللَ
َنلَر ُسَل ِ

ْ
ُ
ْ
َّ ُ َّ
َلََ54.
َالر ُجٌَالش ْم َو َالقمر َِبس ْر ِج ِ َو َُهوَیَ ُب َ
َأ ْنَیَ ْنتق ِ ٌ

در روایت دیگر از آن حضرت چنین آمده است:
َاهَّللَ
ع ْنَأ ِ َ
بَع ْب ِد ِ
ِب ِ َََ55.

ُ
َاهَّللَ
َفالََ:فالَر ُسَل ِ َ

ْ ُ
ْ
ََ:ال َیَ ُبول َّنَأل ُد ْمَو َف ْر ُج ُ َب ٍاد َِللقمل ِ َیَ ْنلتق ِ ٌَ

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

شامل میگردد.
نمونه دو :

ُ
فالَر ُسَلَاهَّللَ
ْ
ِبعق ِل ََ56 .

 .54همان ،ج ،1ص.241
 .55همان.
 .56الکافی ،ج ،1ص.12

َّ
ُ
ْ
ُْ
ْ ُ ُ ُ
واَیَ ُل ْن ِنَعق ِلل َف ِإَلاَ َُی جهلاز ىَ
الَفانظ ُُ ِ َ
ِ َ:إأاَبلغک ْمَعنَرج ٌٍَل ْننَل ٍ
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به استناد این روایت مبنای داوری درباره اشخاص نیهو خلقهی نیسهت ،بلکهه درجهه عقهل

او است .حال اگر به ظاهر روایت عمل کنیم کهه در آن واژه «رجهل» آمهده ،بایهد آن را منحصهر در
ً
مههردان بههدانیم؛ گو یهها ایههن منحصههرا مههردان هسههتند کههه بایههد بههر مبنههای عقههل ارز یههابی شههوند؛ ز یههرا
پاداش آنان بر معیار عقل است.

این در حالی است که در نخستین روایت از کتاب الکافی چنین آمده است:

ْ
ألَثَفللالَل ل َ:أ ْدبل ْلرَفللأ َْدبر ُ َّ
ألَثَفللالَل ل َ:أ ْف ل ْلٌَفأ ْفبللٌ ُ َّ
َاهَّللَالع ْقللٌ َْاسللت ْن ق ُ َّ
ألَثَفللالََ:
َّْلللاَتلللق
ِ
ِ
ُ
ْ
ا
ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
ُ
َُّ
ىلَماَتلق ُوَتلقاَهوَأل َُّبَإ َّ َ ْ
ُ
ْ
نَ
لاَإ ِ َ
َتَوجل ِ َ
وع َّز ِ َ
ِ
ىلَ ِمن ُ َوَال َأ ملت َِإال ََِفیمنَأ ِللبألَأم ِ
ِ
ُ
ُ 57
ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
بََ .
َِإ ََّیا کَآمرَوَ َِإ َیا کَأَنلَوَ َِإ َیا کَأع ِافبَوَ َِإ َیا کَأ َِثی َ

در این روایهت مهدار تکلیه

و کیفهر و پهاداش عقهل معرفهی شهده و مهیدانهیم کهه عقهل جهوهر

مجردی اسهت کهه در آن جنسهیت معنها نهدارد .بنهابراین ،واژه «رجهل» در روایهت قبهل نمهیتوانهد
کارکرد جنسیتی داشته و تنها منحصر در مردان باشد.
نمونه سو :

ْ
َّ
ُ ْ ْ ُ ْن ْ
ْ
َالل ِلق َِإىلََاهَّللَع َّلزَوجلٌَیل ْومَال َِقیَام ِلةَل َّلِتَیَس ُلََُ
بَع ْب ِدَاهَّللَ َفالََ:ثل ثةَهمَأفلرا
ع ْنَأ ِ َ
ْ
ُ
هیفَعىلَم ْن ْ
َتوَیل ِدهألَوَر ُجلٌَ
الَغ ِ َِإىلَأ ْنَیَ ِ َ
ااَ:ر ُجٌ ََْلَت ْد ُع َف ْدر ِ َ
َالن ِ َ
ِمن ِ
َیَل ِ
ْ
ْ
ْن ْ
یَفل ْمَ َِمیٌَمعَأل ِد ِِهاَعىلَاَخت ِ َِبش َِعیر ٍ ألَوَر ُجٌَفال َِبال َّ ِق ََِفیماَل َوعلَ َْی ََ58.
یَاثنَ ْ نِ َ
مشَبَ َ

چنان که پیداست ،در این روایت درباره هر سه فردی که به خاطر عهد سهتم بهه ز یهر دسهت

یا به خاطر عد ترجیح بیجهت کسی بر دیگری یا به خاطر سخن بر ح به بهشهت مهیرونهد،

واژه «رجل» به کار رفته است و چه بسا ممکن است کارکرد جنسیتی از آن استفاده شود.
ُ
چنان که پیداست روح این روایت رعایهت انصهاف و عهدالت در تمها مسهائل خهرد و کهالن

زندگی است .حال وقتهی بهه روایهات دیگهری در ایهن زمینهه مراجعهه مهیکنهیم ،ههیچ نشهانهای از

دخالهت جنسهیت در آن نمهیبینهیم ،بلکهه بهه عکه
یکسان ناظر به مردان و زنان است.
به عنوان نمونه ،از رسول خدا

در آنهها از تعهابیری اسهتفاده شهده کهه بههه

نقل شده که فرمود:

ْ
سَ ََّی ُدَاه ْعم ْ ُ َّ
اح َِم ْنَنس ِن ََََ59...
ِ
ِ
ال َِإنصا َالن ِ
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این امر نشان میدهد که در روایت پهیشگفتهه ،کهارکرد جنسهیتی از واژه «رجهل» مطمهح نظهر

نیست.
یا پ

در پارهای از روایات احکا و آموزههایی درباره چگهونگی تعامهل بها افهراد در حالهت احتضهار
از مر انعکاس یافته که در عمو آنها از واژه «رجل» استفاده شده است .با این حال،

بهه اسههتناد قههراین خهارجی و ادلههه مختله
مردان ندارد و شامل زنان نی میشود.

مهیدانههیم کههه ایهن احکهها و آمههوزههها اختصاصههی بههه

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

و از حضرت امیر

نقل شده که فرمود:

َّ ا
ْ
إ َّن َم ْنَ َُی ْنصف َّ
هَاهَّللَإال َِع َّز َاََ60.
َالناح َِم ْنَنس ِن ََْلَیَ ِز ْد
ِ ِ
ِ
ِ

چند نمونه را مورد بررسی قرار میدهیم:

نمونه اول:

ْ
َّ ْ
ْ َّ
بَج ْعس ٍ َ َفالََ:إأاَأ ْدر ْ و َّ
لالَالسلُ ِ َال َِإلل َ
ع ْن َُز رار َع ْنَأ ِ َ
َالر ُجٌ َِعنلدَالنل َْ ِعَفل ِقنل َ ِلم ِ
ِ
ْ ُ ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
بَع ْب ِلدَاهَّللَ ِِ َ:بلاَ
یََ...ل ْوَأ ْدر ُو َِعک ِ مة َِع ْندَاْل ْو ِلَلنس ْع ُت ألَف َِقیٌَه ِ َ
یَالک َِر ُ َ
ِإال َاهَّللَال َِل َ
َّ
ْ
أاَ انَیَ ْنس ُع َفالََُ َ:یل ِق ُن َماَأن ُ ُْتَعلَ َْی ََ61 .

گ ههر چ ههه در ای ههن روای ههت واژه «رج ههل» ب ههه ک ههار رفت ههه اس ههت ،ام هها پیداس ههت ک ههه م ههراد انحص ههار

سودمندی کلمات فرج برای مردان نیست و ا گهر زن مسهلمانی در آسهتانه مهر بها ایهن کلمهات

تلقههین شههود ،در او هههم بههه یکسههان اثههر خواهههد گااشههت؛چنان کههه ا گههر بههه جههای عکرمههه زنههی در
در

آستانه مر قرار میگرفهت کهه بسهان عکرمهه دچهار انحهراف عقیهدتی بهود و امها صهاد
ً
کنار بالین او حاضر میشد ،تلقین اما در نجاتبخشی او حتمها اثرگهاار بهود .آیها ههیچ فقیهه و
ْ َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ
محدثی میتواند مدعی شود که عبارت «ل ْو أ ْد َرک ُت ِعک ِر َمة ِع ْنهد ال َم ْهو ِت ل َنف ْع ُتهه» 62تنهها در بهاره
مردان کارگشایی دارد؟!
نمونه دو :

ْ
ُ َّ
َّ َّ ُ
َالر ُجٌَ سن ُ َف ُهوَمأ ُجَرَ لماَنظر َِإلَ َْی ِ َََ63.
ِإأاَأعد

بر اساس این روایت ههر که
 .60همان.
 .61همان ،ج ،3ص.122
 .62همان ،ص.123
 .63همان ،ص.253

کهه کفهن خهود را آمهاده کنهد ،ههر گهاه در آن نگهرد ،پهاداش دارد.
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پیداست این پاداش به خاطر زنده نگاه داشتن یاد مر و آماده بودن فرد برای رخت بربستن از

جهان خا کی است که بدون تردید با کاستن از تعلقهات دنیهوی پهاکی و پا کهدامنی را در انسهان
زنده نگاه میدارد.
ً
چنهین حههالتی کههه مکههررا در متههون دینههی مههورد تأ کیهد و توصههیه قههرار گرفتههه ،چگونههه مههیتوانههد
اختصاص به مردان داشته باشد؟! پیداست واژه «رجل» از باب غلبه در استعمال به کار رفته
و مراد از آن کارکرد فراجنسیتی است.

 .3قر ینه مقابله ذکر مذکر در کنار مونث

در برخههی از روایههات از قرینههه مقابلههه مههیتههوان دریافههت کههه مههراد از «رجههل» خصههوص مههردان

است؛ نظیر روایت ذیل که در آن حکم جنابت در کنار حکم حیض ذکر شده است:

ْ
ا ْ
َّ ُ
َالر ُسللَلَ َفل ْ
ْ
لالتلمَفأصللاب ْت ُ َجنابللةَ
َالر ُجللٌَن ِاِئللا ِ َ
ِإأاَ للان
َیَاْل ْنل ِلج ِدَالللر ِامَأو َم ْنل ِلج ِد َّ ِ
ْ
ْ
ْ ُ
َّ ُ َّ ا َّ نْ ُ ْ ُ ُ َّ ْ
َیَاْل ْن ِج ِد َِإال َمتَیَ ِمماَلِتَیَهُ َِمن َثَیَغت ِنٌألَو َ ذ ِل َالا ِئِ َِإأاَ
ف َلیَتَیَ َّم ْمَو َال َ َُی َّر ِ َ
ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ
اج ِدَو َال َیَ جْه ِلن ِان ََِفیَاََ64.
اَال َْیَِتسعٌَ ذَ ِل ألَو َال َبأحَأ ْنَ َُی َّر ِ َ
َ
أصا
اَیَسا ِئ ِ َاْلن ِ

چنهان کهه پیداسهت در سراسهر روایهت میهان جنهب و حهائض تفکیهو شهده و حکهم آنهان بهه

صههورت جداگانههه و البتههه مشههترک مههورد تأ کیههد قههرار گرفتههه اسههت .بههر ایههن اسههاس ،مههیتههوان بهها
َ َ َ َّ ُ َ ً
الر ُجل نا ِئما» مرد است؛ چنان کهه مهراد از
اطمینان گفت که مراد از «رجل» در عبارت « ِ ذا کان
ََ َ ْ
ُ
و ال َحا ِئض» زن است.
فقره «کا ِل
در برخههی از روایههات دو واژه «رجههل» و «امههرأب» کنههار هههم بههه کههار رفتههه و حکههم آنههان در تقابههل بهها

یکههدیگر تبیههین شههده اسههت .البتههه گههاه مههراد از ایههن دو واژه زن و شههوهر اسههت و گههاه مههرد و زن

نههامحر و بیگانههه .در چنههین مههواردی بههه آشههکارا مههیتههوان داوری کههرد کههه از واژه «رجههل» کههارکرد

جنسیتی آن اراده شده است.

نمونهه اول :در شههماری از روایههات در بههاره مههرد و زنههی گفهتوگههو شههده کههه در حههال سههفر از دنیهها

رفتهانهد و گهاه فقه همسهر او در میهان جمهع حضهور دارد و گهاه حتهی همسهر ههم نیسهت و همهه
همراههان نسههب بههه او نههامحر بههه حسههاب مهیآینههد .در ایههن روایههات ،اهههل بیههت

نخست همسر و سک

اولی در قرابت و ارث را مقد دانستهاند.

ُ
َاهَّللَ
َاهَّلل َْب ِلن َِسلن ٍانَفلالََِ َ:س ْعلوَأبلاَع ْب ِلد ِ
َ.1ع ْنَع ْب ِد ِ
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 .64همان ،ص.73

در مرحلههه

ُ ُ
َالر ُج ُلٌَملع َّ
لَلََ:إأَاَملال َّ
َالنن ِلاءَ
ِ
َیَق ِ

همسر میت خود اسهت؛ بهه ایهن معنها کهه
پیداست که روایت ناظر به چگونگی تعامل زن با
ِ

ا گههر مههردی کههه بههه همههراه جمعههی از زنههان باشههد و چشههم از جهههان فروبنههدد و هههیچ مههردی بهها آنههان
نباشد ،در مرحله نخست باید همسرش او را غسهل دههد و ا گهر همسهرش همهراهش نباشهد ،ههر

زنی که در ارث ،محرمیت و قرابت به آن میت ن دیوتر است ،میتواند او را غسل دهد.

ْ
َّ
ْ ُ
َیَ َّ
النلس ِ َملعَ
َاهَّللَ ََ...و َسأل ُت ُ َع ْلنَر ُج ٍلٌَملال ِ َ
َ.2ع ْنَزَ َْی ٍدَالش َّه
امَفالََ:سألوَأباَع ْب ِد ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ی َّن ْ
ٌََ66...
َیَ َِثیَ ِاب ِ َو َال َ َُیغ َّن َ
َامرأ َف َل َُی ْدف ْن ِ َ
ِنن ٍاءَلَ َْی َمع ُه َّنَر ُجٌألَفقالَِ َ:إ ْن ََْلَیَک ْنَل ُ ََِف ِ َ

در این روایت نی از تقابل مرد با زن ،میتوان دریافت که مراد از مرد جن

مردان است.

َّ ُ
النلس َإىلَأ ْنَفلالََ:و َإأاَ لانَمعل ُ َننلاءَأو ُ
ال ْ
َیَ َّ
َملر ٍمَ
َالر ُجلٌ ِ َ
ىلَفالَِ «َ:إأاَمال
َ.3ع ْنَع ِ ٍ َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ا
ْ
َُیؤ َِّز ْرن ُ َو َیَ ْص ُب ْ نبَعلَ َْی ِ َاْلاءَص َّباَو َ َْین ْننَجند ُهَو َال َ َْین ْننَف ْرج ُ َََ67.

در این روایت نی مراد از «رجل» جن

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

َامرأ ُت ُ َو َإ ْن ََْلَت ُکن ْ
غ َّنل ْت ُ ْ
َامرأ ُت ُ َمع ُ َغ َّنل ْت ُ َأ ْوال ُه َّن َِب ِ َََ65...
ِ
ِ

مردان است.

َّ ُ ُ ْ
َاْل ْرأ َإ َّال َأ ْنَال َُتوجد ْ
َامرأ َََ68.
َ.4ال َ َُیغ َّ ِن ٌَِالرجٌ
ِ

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

نمونه دو :

ْ
َالر ُجللٌَیَ ُکل ُ
َیَ َّ
ل ُءَفل ْلومَ َُی َِر یل ُدرنَأتللذَ
ار یلةَل ل ُ َفَیَ ِجل َ
النللسَ ِ َو َمع ل ُ َج َِ
لَن ِ َ
َالروللاَ ََعل ِلن َّ ِ
عل ِلن َّ ِ
ْ
ْ ُْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
لوَ:و َ
لمَ.فلل َ
ار یَت ل َِمل ْلنَأ ْنَتؤتللذَو َِإ ْنَتللا َعللىلَنس ِن ل ِ َالقتللٌ َفللالََ:نعل َ
ار یَ ِ ل ِ َأَ َْینللعَج َِ
ج َِ
69
ُ
ْ
ْ
ْ
ذ ِل َِإأاَ انوَمع َامرأ َفالََ:نعمَََ ...

در این روایت نی به آشکارا «رجل» در برابر جاریة؛ یعنی کنی یا «امرأب» قرار گرفته و پیداست

مراد از آن مرد در برابر زنان است.
ً
در شههماری از روایههات واژه «رجههل» کههارکرد جنسههیتی داشههته و منحصههرا در بههاره مههردان بههه کههار

رفته؛ زیرا در متن آنها از احکامی درباره چنهد و چهون رابطهه جنسهی و زناشهویی مهردان بها زنهان

گفتوگو شده است؛ از نشانههای این کارکرد ذکر زنان در کنار مردان است.
 .65تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص444؛ االستبصار فیما اختل
 .66تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص.343
 .67همان.
 .68همان ،ص.440
 .69الکافی ،ج ،5ص.52

من االخبار ،ج ،1ص.198
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نمونه اول:
نمونه دو :

نمونه سو :

ْ
ْ
ْ
یَفالََ:سأل ُوَأباَالن ِنَ
ىلَ ْب ِنَیَق ِ َ نٍ َ
ع ْنَع ِ ِ َّ َ

ْ
ْ ْ
َعن َّ
ار یَةَال ِ کرَََ70...
َال َِ
َالر ُج ٌَِ َُی ِ َ
صی ُب ج
ِ

ْ
ْ
ْ ُ
َالر ُجٌَیَ ُک ُ
َیَ َّ
َتَأ ْهلل ُ ألَفقلالََ:
النس ِ َفلَیَ جِه ُدَاْلاءَیَأ ِ َ
َنَمعَأ ْه ِل ِ ِ َ
اَإ ْبر َِ
اهیََ َع ِن َّ ِ
سأ ُلوَأب ِ
ا
ُ
َّ
ْ
ْ
ماَأ ِل َُّبَأ ْنَیَسعٌَأ ِل َِإال َأ ْنَیَکَنَش ِ قاَأ ْو َیَ نها َعىلَنس ِن ِ َََ71 .
بَع ْب ِدَاهَّللَ
ع ْنَأ ِ َ

ا
ا َّ
ا
ُ
اءََ72.
اا یَ ِانَتَ َْی ا َِإال َْازداد َُل َّبا َِل َِّلنن ِ َ
َیَ َِ
َفالََ:ماَأظ َُّنَرَ ُجلَیَ ْزد ُاد ِ َ

پیداست روی سخن در این روایات نیاز جنسی مرد نسبت به همسر خود است که از آن به

«شب » تعبیر شده و اما به استناد آن اجازه فرمود که به رغم نداشتن آب به هنگا سهفر مجهاز

به همبستری و استفاده از تیمم برای طهارتاند.
خالصه و نتیجهگیری

از مباحثی که در این مقاله بازتاب یافته ،نتایج ذیل قابل استفاده است:

 .1گاه در آیات و روایات واژه «رجل» بها کاربسهت فراجنسهیتی بهه کهار رفتهه اسهت؛ بهه عنهوان
نمونه ،مراد از «رجل» در آیه َما َج َع َل ا ُ ِل َر ُجل ِم ْن َق ْل َ
ین ِفی َج ْو ِف ِه و حکمت «قلوب الرجال
ب
ِ
ٍ
وحشیة فمن تألفها أقبلت علیه» فرد یا انسان است ،نه مرد در برابر زن.
 .2واژه «رجل» در روایات دارای سه نوع کارکرد است .1 :کارکرد آشکار جنسیتی .2 ،کهارکرد

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

 .3دالیل کاربست فراجنسیتی واژه «رجل» در روایهات عبهارتانهد از .1 :غلبهه اسهتعمال.2 ،

ناظر بودن روایت به فرد شایع .3 ،ناظر بودن روایت به رخدادی خاص.

 .4برای آن که بتوان تشخیص داد که در کدا دسته از روایات واژه «رجل» کارکرد جنسیتی

یهها کههارکرد فراجنسههیتی دارد ،سههه راه وجههود دارد کههه عبههارتانههد از .1 :قههراین داخلههی .2 ،قههراین

خارجی .3 ،قرینه مقابله ذکر ماکر در کنار مونث.
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 .70همان ،ج ،3ص46؛ تهایب االحکا فی شرح المقنعة ،ج ،1ص.119
 .71وسائل الشیعه ،ج ،2ص.998
 .72الکافی ،ج ،5ص.220

_ االستبصار فیما اختل

من االخبار ،محمد بن حسن طوسی ،بیروت :دار التعارف. 1421 ،

_ التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی ،قم :جامعه مدرسین. 1413 ،
_ تفسیر الکاش  ،محمد جواد مرنیه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چا

اول1424 ،ف.

_ تفسیر نمونه ،ناصر مکار شیرازی و دیگران ،قم :مدرسه االما امیرالمؤمنین
_ تفصیل وسائل الشیعة لی تحصیل الشریعة ،محمد بن حسن ّ
حر عهاملی ،تههران :کتابفروشهی
اسالمیه ،چا

 ،بیتا.

ششم1367 ،ش.

_ تهههایب االحکهها فههی شههرح المقنعههة ،محمههد بههن حسههن طوسههی ،تهههران :دار الکتههب العلمیههه،
1390ش.

بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی وا ه «رجل» در روایات اهل بیت

کتابنامه

_ التهایب فی مناسو العمرب والحج ،میرزا جواد تبری ی ،قم :دار التفسیر. 1423 ،

_ الجههامع الصههحیح (ص ههحیح البخههاری) ،محم ههد بههن اسههماعیل بخ ههاری ،بیههروت :دارالفک ههر،
. 1401

_ الجههامع الصههحیح (صههحیح مسههلم) ،مسههلم بههن حجههاج نیشههابورى ،بیههروت :داراحیههاء التههراث
العربی. 1420 ،

_ دراسههات فههی والیههة الفقیههه وفقههه الدولههة اإلسههالمیة ،حسههینعلی منتظههری ،قههم :المرک ه العههالمی
للدراسات االسالمیة. 1408 ،

_ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،شهید ثانی ،نج

اشرف. 1967 ،

_ سههنن ابههن ماج هه  ،ابههن ماجههه محمههد بههن یز یههد قزوینههی ،تحقی ه  :فههواد عبههدالباقی ،بیههروت :دار
الفکر ،بیتا.

_ عمدب القارى ،بدر الدین عینی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بی تا.
_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدى ،قمّ :
مؤسسه دار الهجرب. 1910 ،

_ فائ المقال فی الحدیث والرجال ،احمد بصری ،قم :دار الحدیث1380 ،ش.

_ فههتح الب ههاری ش ههرح ص ههحیح البخ ههاری ،ابههن حج ههر عس ههقالنی ،بی ههروت :دارالکت ههب العلمی ههه،
. 1413

_ فیضالقههدیر شههرح الج ههامع الصههریر ،محم ههد بههن عب ههد الههریوف من ههاوى ،بیههروت :دار الکت ههب
العلمیه. 1415 ،

_ « کاوشی در مفهو رجال ماهبی و سیاسی (اصل  115قانون اساسی و بررسی انگهاره ریاسهت
جمهورى نساء)» ،سید احمد میر ،فصلنامه معرفت ،شماره 1383 ،82ش.

27

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره چهارم

_ کتاب الحج ،عبد ا جوادی آملی ،تقریر دروس محق داماد ،بیجا ،بینا ،بیتا.

_ کتههاب الصههالب ،محمههد علههی کههاظمی ،تقر یههر مباحههث نههائینی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی،
1365ش.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی  :علی اکبر غفارى ،چا
االسالمیه1388 ،ش.

_ کتاب الطهارب ،سید ابوالقاسم خویی ،چا

سهو  ،تههران :دارالکتهب

سو  ،قم :دارالهادى. 1410 ،

_ کتاب الطهارب ،محمد فاضل لنکرانی ،تقریر مباحث اما خمینی ،مؤسسه تنظهیم و نشهر آثهار
اما خمینی1380 ،ش.

_ مجمع البیان فی علو القرآن ،امین االسال طبرسی ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،بیتا.
_ المجموع فی شرح المهاب ،محی الدین نووی ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.

_ معجم مقایی

اللرة ،ابوالحسین احمد بن فارس ،قم :دفتر تبلیرات اسالمی. 1404 ،

_ من ال یحضره الفقیه ،محمهد بهن علهی بهن بابو یهه (شهیخ صهدو ) ،تصهحیح و تعلیه حسهین
اعلمی ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،بیتا.

_ منههاهج األخیههار فههی شههرح اإلستبصههار ،سههید احمههد بههن ز یههن العابههدین علههوی عههاملی ،بههیجهها،
بینا ،بیجا.

_ منههاج البراعهه فهی شهرح نههج البالغهه ،حبیهب ا بهن محمهد هاشهم خهو یی ،بیهروت :موسسهه
الوفاء. 1403 ،

_ المیه ان فهی تفسهیر القهرآن ،سهید محمهد حسهین طباطبهایی ،قهم :انتشهارات جامعهه مدرسههین،
بیتا.

_ نیل االوطار ،محمد بن علی شوکانی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی. 1419 ،

28

