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 زنان رتیغی عیتشر وی نیتکو گاهیجا
 اتیروا منظر از زوجات تعدد مسأله صوصخ در

 8/3/1397:تاریخ دریافت
 19/9/1397تاریخ پایرش:

  1مهدی شجریان
 چکیده

 مسهألهاصلی این مقاله تبیین جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصهوص  مسأله
تعدد زوجات از منظر روایات است. روایات در ایهن زمینهه ههم بهه حهوزه هسهتی یها نیسهتی 

انهد. ههدف  کور و هم به حوزه تشریع و عد  جواز الت ا  به آثار و لواز  آن پرداختهغیرت ما
گوشههه کنههار ارائههه تحلیلههی از رابطههه میههان  ایههن نوشههتار شههناخت  ای از شخصههیت زن در 

تحلیلهی مهدلول  -تعدد زوجات اسهت. ایهن مقالهه بها روش توصهیفی  مسألهغیرت زنان و 
کم اسهت  بههر آن کههه نههوعی تعهارض بههدوی -ایهن روایههات را  کههرده و بههه ایههن  -ههها حهها بررسههی 

که مجموع آن کنهار نفهی »ها بر  نتیجه رهنمون شده  اثبات تکوینی غیرت در نهاد زنان در 
کهه هرچنهد زنهان در فطهرت  ؛داللت دارنهد« تشریعی از الت ا  به آثار و لواز  آن بهه ایهن معنها 

گههر در  ،ورزنههد اثههر محبههت بههه همسههر خههویش نسههبت بههه او غیههرت می خلقههی خههود بههر امهها ا
کننهد مسألهخصوص  نهوعی   در حقیقهت بهه ،ازدواج مجدد مشهروع ایهن غیهرت را اعمهال 

 اند.  مبتال شده« حسادت»
 غیرت زنانه، غیرت، حسد، تعدد زوجات. ها  کلیدوا ه

 مقدمه
بهرای بسهیاری از  امها 2؛جواز ازدواج مجدد مردان از احکها  ضهروری و اجمهاعی اسهال  اسهت

چنهد بهر زبهان ایهن ان جهار را جهاری  ههر ،ناخوشایند است و حتهی برخهی زنهان متهدینزنان امری 

                                                   
 .m.shajarian110@gmail.com). دانشجوی دکترای دانشگاه باقر العلو  )1

 .373، ص12، ججامع المقاصد؛ 2، ص30، ججواهر الکال . 2
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ای از روایهات اسهالمی  پهاره ،سادگی بپایرنهد. در ایهن میهانبه  توانند آن را اما در دل نمی ،نکنند
انههد و جایگههاه تکههوینی و  ازدواج مجههدد مههردان پرداخته مسههألهدر قبههال « غیههرت زنانههه»بههه حهه  

که این نوشتار دنبال می مسألهاند.  یان نمودهتشریعی آن را ب کش  دقیه  داللهت  ،کند اصلی 
ایههن روایههات در حههوزه غیههرت تکههوینی و تشههریعی زنههان اسههت. آیهها مههدلول ایههن روایههات مههدلولی 

کهه تعهارض یها تعارضهاتی بهدوی در آن کهه اینیککارچه است و یا  بررسهی نیازمنهد  هها وجهود دارد 
تعهدد زوجهات از نههاد  مسهألهغیهرت را در  -ه برخهی معتقدنهد که چنان -است؟ آیا این روایات 

کردهبه  زنان  که اینکنند؟ یا  آن را امری غیرطبیعی و عارضی قلمداد می ،صورت تکوینی نفی 
کهههه بهههر تنههههاپایرنهههد و  اصهههل آن را در تکهههوین زنهههان می اثهههر حههه   در خصهههوص آثهههار و نتهههایجی 

کننههد؟ آیهها حهه   ممانعههت می تشههریعاً  ،دهههد ر  مههی مسههألهورزی افراطههی زنههان در ایههن  غیههرت
کمال  خودیبه  غیرت در زنان یهابی زنهان  خود امری پسندیده است و دست آفرینش آن را برای 

کوشهیده شهود تها از   که اینقرار داده است یا  کهه بایهد  این حالت صهفتی مهامو  و ناپسهند اسهت 
گردد؟ این نوشتار با روش توصیفی  لول روایات این حهوزه را تحلیهل تحلیلی مد -زنان پیراسته 

 پاسخ دهد. گفته پیشنهایت به سؤاالت  کوشد تا در کرده، می
کههه بههه غیههرت زنههان پرداخته اصههول الکههافیو  البالغههه نهجشههارحان   ،انههد در ذیههل احههادیثی 

ه برخی از مفسران و اندیشمندان اسالمی نی  به تحلیل ک توضیحاتی در این حوزه دارند؛ چنان
نقش زنهانگی در مقولهه اخالقهی »مقاله  3اند. نگاهی به روایات شریفه پرداخته نیماین صفت با 

کتاب « غیرت کبری و  ها مندی و آسیب غیرتنوشته رحیم دهقان سیمکانی و  نوشته محمود ا
کتاب  بخش تفاوت بهه  نوشته بستان نجفهی نیه  های جنسیتی اسال  و تفاوتهای جنسیتی از 

نگههاه تفصههیلی بههه  ،یههو از ایههن منههابع  امهها هههیچ ؛بیههان هسههتند بلعنههوان پیشههینه ایههن نوشههتار قا
اند و بهه سهؤال از جایگهاه تکهوینی و تشههریعی  شهده در ایهن بهاب نداشههته مجموعهه روایهات مطرح

ههههها  اسههههتظهار مههههدلولی یککارچههههه از مجمههههوع آن ،نهایههههت ایههههن وصهههه  از منظههههر روایههههات و در
 اند. نکرداخته

 چهرا ؛ارزش ذاتی آن اسهت ،جهت نخست :ت استدر دو جه مسألهاهمیت پاسخ به این 
ی از منظهر روایههات، بههه شههناخت ورز غیههرتکهه پههرده برداشههتن از جایگههاه تکهوینی زنههان در حههوزه 

کمو می کهه دارد مسألهکند و این  بیشتر شخصیت زن   ،عالوه بر نتایج فرهنگی و اجتمهاعی 
زیههرا رعایههت  ؛افتههد یدر تشههخیص حقههو  زنههان بههرای تحقهه  عههدالت در حهه  ایشههان نیهه  مههؤثر م

                                                   
 . در خالل بخش دو  و سو  خالصه این نظریات بیان خواهد شد.3
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عههدالت در حهه  هههر جنسههی متوقهه  بههر شههناخت نیازهههای جسههمی و روحههی آن جههن  اسههت و 
 ،صههورت طبیعهی غیهرت دارنههد یها نهههبهه  آیا زنههان در حهوزه تعهدد زوجههات کهه ایههنطبعهًا تشهخیص 

کمو شایانی در این  می در تحلیل  مسألهنماید. جهت دیگر اثرگااری پاسخ این  مسألهتواند 
ارتبهاط  مسهألهتحلیل ایهن حکهم بها ایهن  که این ،توضیح .در اسال  است« د زوجاتتعد»حکم 
گر ؛دارد غیهرت را در زنهان حهالتی عارضهی و  4،بر پایه فهم برخی از متفکران از این روایات ،زیرا ا

کنهیم مخالفهت ایشهان بها ایههن حکهم را مخهالفتی اصهیل محسههوب  گههاه آن ،غیهر ذاتهی محسهوب 
کردنکرده، زمینه طبیعی بر گهر ایهن صهفت در روایهات در نههاد زنهان  ؛ای آن منظور نخواهیم  اما ا

مخالفههت زنههان را مخههالفتی  ،الز  اسههت در مقهها  تحلیههل جههواز ایههن حکههم گههاه آن ،ثابههت باشههد
کرد دار در نهاد طبیعهی  آن را ریشه که اینجای به  در مقا  توجیه این حکم ه،طبیعی محسوب 

گفتهه شهود  بهرایدیشیم. ای دیگر بیان چاره ،زنان بشماریم کهه نمونهه ممکهن اسهت در ایهن مقها  
های  و ضهههرورت 5همسهههری اسهههت و ازدواج مجهههدد خهههالف اصهههل اسهههت اصهههل در اسهههال  تو

 6نظیر شرای  دوران جنه ، نابهاروری برخهی زنهان، فزونهی تعهداد زنهان بهر مهردان و ...، اجتماعی
مخالفههت بهها همسههر دو   ،کنههد نههد و اال آنچههه طبیعههت زنههان اقتضهها مههیک ایههن امههر را ایجههاب می

کههه در ایههن مصههالح اجتمههاعی وجههود دارد ؛اسههت زنههان مههأمور بههه  ،امهها از بههاب اهمیههت بیشههتری 
تهر تحصهیل  های مهم تها آن مصهلحتمخالفت با این ح  درونی و نوعی جهاد نفه  هسهتند 

که با آن مخال این حکم مواف  با طبیعت دست  که ایننه  ؛دشو فهت نخورده زنان است و زنانی 
دارند و الز  است بها اصهالح تربیهت اجتمهاعی و ترییهر عهواملی   خود اشکال ،واقع در ،کنند می

ایشهههان را بهههه وضهههعیت طبیعهههی خهههود  ،هههها را از ایهههن حالهههت تکهههوینی بازگردانهههده اسهههت کهههه آن
 بازگردانیم.

معناشناسهی « حسهد»و « غیهرت»ابتهدا دو واژه  :شهده اسهت این نوشهتار در سهه بخهش تنظیم
الز  اسهت  ،بنهابراین .زیرا در برخی روایات از غیهرت زنهان تعبیهر بهه حسهد شهده اسهت ؛اند شده

گههردد. پهه   ،آن در بخههش دو  از  عههالوه بههر شههناخت معنههای غیههرت، معنههای حسههد نیهه  تبیههین 
که ادعای داللت آن بندی نهوینی  در ضهمن تقسهیم ،ها در حهوزه غیهرت زنانهه وجهود دارد روایاتی 

صهههورت مسهههتقل و در نگهههاهی غیهههر بهههه  مهههدلول روایهههات ،ن بخهههشدر ایههه .تبیهههین خواهنهههد شهههد
کاویهده شهده  گرفته است و از دو منظر تکهوین و تشهریع مهدلول آن بررسی قرار مجموعی مورد هها 

                                                   
 شوند. ها بیان می مقاله برخی از این دیدگاه . در بخش سو  این4

 .482، صشخصیت و حقو  زن در اسال . 5

 .90-77، صتعدد الزوجات فی االسال ؛ 453-398، صنظا  حقو  زن در اسال . ر.ک: 6
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نگاه مجموعی به روایات شهده و تهالش شهده اسهت مهدلولی یککارچهه از  ،در بخش سو  .است
کهه په  از رفهع  گونهه؛ بهه داشت شهودها در حوزه غیرت تکوینی و تشریعی زنان بر مجموع آن ای 

که می ،تعارض بدوی موجود در این روایات ها در این حوزه  توان از مجموعه آن نتیجه جامعی 
 گردد. استظهار نمود بیان می

 حسادت و رتیغی معنا .1
 رتیغی معنا. 1-1

و « نفهع»دانهان  از منظر برخهی لرهت - شده است برای آن وضع« غیر»که ماده  -گوهر معنایی 
ای  عهده ،در مقابهل 7 اف  آن نظیر خیر رساندن، فایده داشهتن، اصهالح و ... اسهت. یا معانی هم

نمهههوده و تهههالش   و تمهههای  و تفهههاوت و ... مطهههرح« اخهههتالف الشهههیلین»دیگهههر ایهههن روح معنهههایی را 
که از آن کرده عنها ای به ایهن م گونهبه  شود را ها معنای نخست برداشت می اند موارد استعمالی 

ای لفههظ مشههترک دانسههته و هههر دو روح  گونهههبههه  ای دیگههر نیهه  ایههن مههاده را عههده 8ارجههاع دهنههد.
کرده  9اند. معنایی را در مشتقات آن رصد 

ای آن را دارای  تههوان دو دیههدگاه را مشههاهده نمههود. عههده نیهه  می« الریههره»در خصههوص مشههت  
اش  ی مهرد نسهبت بهه خهانوادهزور غیرتدانند و محض نمونه معتقدند  می« نفع و خیر»معنای 

 12سازی بهرای محافظهت از خهانواده آماده 11اقدا  خیرخواهانه، 10ها، به معنای نفع رسانی به آن
 گهاه آنداننهد و  می« اخهتالف و تمهای »ای دیگر غیرت را دارای معنهای  عده ،... است. در مقابل

کهه ای معتقدنهد غ عهده .پیماینهد در تفسیر غیرت مسیر متمهای ی را می یهرت بهه ایهن معناسهت 
گردیده و ، غیهرت ای دیگهر عهده 13.نوعی با آنان مرایرت یافته استبه  مرد متولی امور خانواده 

کههه از بخههل مشههارکت غیههر در »اند و آن را بههه  شههمرده« زدایههیغیر»را  امههر محبههوب نفرتههی طبیعههی 

                                                   
تههاج ؛ 178، ص2، جالقههاموس؛ 458، ص2، جالمصههباح المنیههر؛ 40، ص5، جلسههان العههرب؛ 775، ص2، جالصههحاح. 7

 . 331، ص7، جالعروس

 .293، ص7، جالتحقی . 8

 .403، ص4، جمعجم مقایی  اللره. 9

 .40، ص5، جلسان العرب، 775، ص2، جالصحاح. 10

 .458، ص2، جالمصباح المنیر. 11

 .344، ص1، جاالفصاح. 12

 .293، ص7، جالتحقی . 13
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کرده «گیرد انسان سرچشمه می  -عرفهی اسهت کهه نهوعی برداشهت  -آخهرین تفسهیر  14.انهد تعبیر 
بهه ایهن  ؛و حالتی غیر از حالت طبیعهی یهافتن دانسهته اسهت« ترییر حالت»غیرت را به معنای 

کههه شههخص غیههور هنگهها  مواجهههه بهها تعههرض دیگههری بههه نههوامی  خههود دگرگههون می شههود و  معنهها 
قبول هسهتند و   رسد هر سه تفسیر اخیر قابل به نظر می به هر روی، 15کند. حالتی مرایر پیدا می

گردیده اسهت« تمای »و « نفع»ها هر دو روح معنایی  آندر  کهدا  از معهانی  الزمهه ههر؛ زیهرا لحاش 
حراسههت و « زدایههیغیر»، در معنههای دو  الزمههه بههرای نمونههه ؛گانه، تحقهه  نههوعی نفههع اسههت سههه

که که در معنای  همان ؛روشنی صالح و منفعت او استبه  نگهبانی از امر محبوب است  طور 
کثیههری از  .انجامههد بههه ایههن امههر نههافع )حراسههت( می« در مقابههل غیههرترییههر »سههو  نیهه   گویهها جمههع 
کرده لرت که غیرت را به نفع معنا  ؛ یعنهی بهه غیهرت بهه انهد اطال  الز  بر ملزو  نموده ،اند دانان 

کرده -که مسهتل   نفهع اسهت  -زدایی یا ترییر حالت معنای غیر بنهابراین نفهع  .انهد نفهع اطهال  
 بلکه الزمه غیرت است. ،همان غیرت نیست

کههه بسههیاری از لرههت دانههان غیههرت را وصهه  اختصاصههی مههردان ندانسههته  الز  بههه ذکههر اسههت 
کههه  ،عههالوه بههر ایههن 16.بلکههه بههه اطههال  ایههن وصهه  برزنههان تصههریح دارنههد طبهه  تحلیلههی لرههوی 

تهوان زنهی را  تهوان ایهن معنها را در زنهان نیه  تصهور نمهود؛ محهض نمونهه می روشهنی می، بهه گاشت
که از تعرض غیر به دین و قرآن تص کرد  کرده، بهه غیرور  زدایهی پرداختهه و از برآشفته شده، ترییر 

کنهد کهه چنهین معنهایی از غیهرت بهرای زنهان امهری نکوهیهده  .حقانیت دین دفاع  روشهن اسهت 
کهههه محسههوب نمی را از صههفات حمیهههده اخالقهههی « غیهههرت»صهههورت مطلهه  بههه  شهههود و روایههاتی 

کرده و انسان غیور 17اند شمرده صهورت خهاص بهه  بلکه ؛شوند شامل زنان نی  می ،اند را تمجید 
کهههه  ه نقلکههه چنهههان ؛نیهه  از غیهههرت پسههندیده بهههرای زنهههان در روایههات یادشهههده اسههت شههده اسهههت 

« همسههر غیههور»نمههود تهها در دعههای قنههوت نمههاز از خداونههد متعههال  سههفارش می امیرالمههؤمنین 
کههه تمهها  اندیشههمندا 18طلههب شههود.  - ه خواهههد آمههدکهه چنههان-ن اسههالمی بههه همههین روی اسههت 

که در آن یعنهی غیهرت در قبهال  ؛به غیرتی خاص ،ها غیرت زنانه نکوهش شده است روایاتی را 
ه در برخهی از روایهات نکهوهش نیه  که نه مطله  غیهرت؛ چنهان ؛اند تفسیر نموده ازدواج مجدد مرد

                                                   
 .432، ص3، جمجمع البحرین. 14

 .302، ص17، جتسنیم؛ 175، ص4، جالمی ان. 15

 و ... 344، ص1، جاالفصاح، 40، ص5ج ،لسان العرب. 16

 .536، ص5، جالکافی. 17

 .268، ص100، جبحار االنوار. 18
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که این روایات مقَید، روایاتی را 19.این تقیید وجود دارد بهه غیهرت را بهرای زنهان  کهه روشن است 
 کنند.  تقیید و تفسیر می 20،اند صورت مطل  ناپسند شمرده

 حسادتی معنا. 1-2
که س اوار داشتن آن است. حسد کسی است  شخص حسود عهالوه  21آروزی زوال نعمت از 

شهههید ثهههانی 22کنهههد. بسههها در زوال و نههابودی آن نعمهههت اقههدا  عملهههی نیهه  می ، چه قلبههی آرزوی بر
 گوید:  می

برای  نف  و خواهش حسد عبارت است از تحریو و برانگیخته شدن قوۀ شهوانی
.زوال مال و حال نیکوی شخص و آرزوی آن برای خود

23 
 گوید:  در تبیین تمای  میان حسادت و غیرت می معراج السعادهصاحب 

ه کههایی  حسد عبارت است از تمّناى زوال نعمتی از برادر مسلم خود، از نعمت
گر زوال چصالح او ب آن را  ،ه صهالح او نباشهدکه کسهی خواههد ى را از یهاشد ... و ا

گویغ  24یند.رت 
تهوان بهر پایهه معنهای  کننهد و می می« یهیغیرزدا»نهوعی  ،هر دو ،بنابراین هم غیور و هم حسود

کرد« غیرت لروی»لروِی غیرت، حسادت را نی  نوعی  غیور دیگران را از تعهرض ؛ زیرا محسوب 
که صال  ،ها مفاسد فهردی و اجتمهاعی در پهی دارد ح آنان نیست و ن دیو شدن به آنبه اموری 

که به صالح ایشان است و واجد مصلحت  کند و حسود آنان را از بهره منع می مندی از اموری 
کههه  ،نیسههت« یههیغیرزدا»تمههای  آنههان در  ،بنههابراین .دارد بههازمی ،هسههتند بلکههه در آن امههری اسههت 

معنهایی  ،در اصهطالح علهم اخهال  ،چنهد غیهرت هر ،دیگر عبارتبه  .زدایند دیگران را از آن می
امها در لرهت  ،مرایر با حسادت دارد و یکی، از صفات حمیده و دیگری از صفات رذیله است

گردد گستره معنایی غیرت می کهه در روایهات  .تواند حسادت را نی  شامل  به همین روی اسهت 
 اند. نوعی غیراخالقی قلمداد شدهبه  گرفته و رای از مصادی  غیرت مورد نهی قرا نی  پاره

                                                   
 .2، ح505، ص5، ج.الکافی. 19

 .4. همان، ح 20

 .330، ص5، جالمحجه البیضاء. 21

 .234، صالمفردات. 22

 .6، صکش  الریبه. 23

 .455، صمعراج السعاده. 24
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کههه بایهد بههه آن توجهه نمههود کهه منشههأ تکهوینی هههر دو صهفت در نههوعی  ،نکتهه دیگهر  ایهن اسههت 
گاشتک غیور چنان؛ زیرا است« محبت» کند و حسود  می ییاز امر محبوب خویش غیرزدا ،ه 

که محبوب اوست برنمی نی  بهره . بهه کنهد از آن ممانعهت میو  25تابهد مندی محسود را از امری 
گاشههتکهه بلکههه چنههان ،ههها نیهه  نیسههت تمههای  ایههن دو در ریشههه تکههوینی آن ،دیگر عبههارت در  ،ه 

کههه زوال آن را از دیگههران دنبههال می  ،کننههد. بنههابراین مصههلحت داشههتن یهها نداشههتن امههری اسههت 
گسههترده غیههرت می گونههه، بهه دارنههد« قرابهت لرههوی»غیهرت و حسههادت هههم  کههه معنهای  نههد توا ای 

گههر فههردی ؛ زیههرا «قرابههت تکههوینی»حسههادت را در برگیههرد و هههم  هههر دو ریشههه در محبههت دارنههد و ا
در حراسههت از  کههه ایههن  گههردد )مثههل نههه غیههرت در او تصههور می ،تفههاوت و فاقههد محبههت باشههد بی

نسبت به بیماری بیمار  که این  دهد )مثل دشمن، غیرت معنا ندارد( و نه حسادتی از او ر  می
 نا ندارد(.حسادت مع

 اتیروای مدلولی بررس .2
گانهه از یکهدیگر بهه  مدلول روایات ناظر به غیهرت زنانهه ،در این بخش صهورت مسهتقل و جدا

گردیهد تحلیل می کهه بهرای بررسهی در ایهن نوشهتار انتخهاب  درمجمهوع بها حهاف  ،شود. روایهاتی 
کتاب است روایت ، دوازدهموارد تکراری  مسهتدرک الوسهائلو  وسائل الشیعه، الکافی که در سه 
گردیده کتهاب بهابی بهه غیهرت زنهان اختصهاص مطرح  در  .یافته اسهت اند. در هر یو از این سهه 

کتهههاب اخیهههر 26«النسهههاء بغیهههر»بهههاب  ،کتههاب نخسهههت مهههن  بعهههد  جهههواز الریهههر»بهههاب  ،و در دو 
کهه در  توان این احادیث را در ضهمن تقسهیم می به هر روی، شده است.  مطرح 27«النساء بندی 
 جای داد. ،شود ه ارائه میادام
وا .2-1 ز رتیغ حوزه در زنان نیتکو به ناظر اتیر  یور

کهه تمرکه  آنورزی  روایات ناظر به تکوین زنان در حوزه غیهرتاز مقصود  هها در  روایهاتی اسهت 
کینونت زنان  بلکه در قدمی قبل ،گااری نیست و قانون« تشریع»حوزه  گویا از نحوه هستی و  تر 

خهود  بهه ههر روی، کننهد. هها رصهد می صفت غیرت را در منظومه وجودی آن گویند و سخن می
کههه برخههی نههافی  گونههه؛ بههه تههوان در نگههاه بههدوی دارای نههوعی تعههارض دیههد ایههن روایههات را می ای 

بلکهه  ،کننهد امها برخهی دیگهر ایهن صهفت را از نههاد زنهان نفهی نمی ؛غیرت تکوینی زنهان هسهتند
                                                   

 .335، ص5، جالمحجة البیضاء. ر.ک: 25

 54، ص. همان26

 236، ص14الوسائل، ج مستدرک؛ 152، ص20، جوسائل الشیعه. 27
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 مثبت غیرت تکوینی هستند.
  زنان در رتیغ بودنی نیتکوی ناف اتیروا .2-1-1

َیَْلَ (1َ َاْلغ  َیَْ   َاْلغ  َو  د  ن  َل  نَّ  َِمهْنُ ِل   اَأ    ََّ ِإ اُءَف  ن  اَالنَِّ مَّ 
 
َأ اِلَو  ج  ِ َِللرَّ

ُ َِإالَّ  َیَْر  ِل   َِلذ  اِلَو  ج  ِ ُ َِللرَّ ر  علاَا ب  ْر
 
لاِلَأ ج  ِ َِللرَّ

 ٌَّ ل ل 
 
َأ اَو  ه  ْوج  َز  اِءَِإالَّ  ن  َالنَِّ ىل  َاهَّلُلَع  م  رَّ  ْنََل 

 
ُمَأ ْ لر 

 
َأ َاهَّلل  َِإنَّ  ِللیَ و  َْبت  ُ َی  َََن  َیَِْبلاْلغ  ِ َو  ر 

ثاَایَُ ل  اَث  ه  ع  اِلَم  ج  ِ َِللرَّ
 ٌَّ  28.ِه

بهرای نفهی غیهرت ؛ زیهرا کنهد رسد این روایت تکهوینی بهودن غیهرت زنهان را نفهی می به نظر می
گههر زنههان غیههرت داشههته باشههند» کههه ایههنمبنههی بههر  ،کنههد دلیههل ذکههر می ی سههازگار کرامههت الههه بهها ،ا

گهر در .ها اجازه تعهدد زوجهات داده اسهت خداوند متعال به همسران آن. «نیست حالهت  حهال ا
 ؛دههد نوعی ناسازگاری میهان تکهوین و تشهریع ر  می ،ها قرار داده باشد تکوینی غیرت را در آن
اجههازه  امهها تشههریعاً  ،بهها حهه  غیههرت آفریههده اسههت زنههان را تکوینههاً  کههه ایههنیعنههی خداونههد در عههین 

همههین ناسههازگاری  .ههها نههداده اسههت ی در قبههال ازدواج مجههدد همسرانشههان را بههه آنورز غیههرت
موجههب شههده اسههت تههها برخههی از اندیشههمندان اسههالمی تکهههوینی بههودن غیههرت در زنههان را نفهههی 

 ها را حاالتی غیر ذاتی و عارضی محسوب نمایند.  و حاالت موجود در آن 29کنند
2َ)َْ ََل   ٌَّ َج  َو  زَّ  َع  َاهَّلل  َیَ َِإنَّ  َاْلغ  ٌِ ع  َیَْهجْ لل  لاُلَف  ْؤِمن  لاَاْْلُ مَّ 

 
أ َف  نَّ  اُلَِملهْنُ ْنِکر  اُرَاْْلُ غ  اَت    ََّ َِإ اِءَو  ن  َِللنَِّ ر   

َ َاهَّلُلَاْلغ   ٌ ع  اَج    ََّ ْوَیَِْإ ک  ل  اَم  َم  َو  عاا ب  ْر
 
َأ ٌِ ُج َِللرَّ 

 ٌَّ ل 
 
ُ َأ نَّ  اِلَِه  ج  ِ َِللرَّ َِر    َیمی  ْ ََل  ِ َإَِیَ ُنُ َو 

 
لْرأ َِلْلم  ٌْ ع  َهجْ الَّ 

َ ُ َغ  ع  ْلَم  اد  ر 
 
اَأ ِإأ  اَف  ه  ْوج  انَِیَْز  َاهَّلِلَز  ْوَِعْند  ان  ُهَ   َیَ ر  30.ةا

 

که در این روایت نی  مهراد از جعهل غیهرت در زنهان، تکهوینی بهودن آن اسهت؛  ظاهر این است 
که در نههاد مهردان ایهن  همان ؛یعنی خداوند متعال در نهاد زنان صفت غیرت را قرار نداده طور 

امها زن نهدارد.  ،بهه لحهاش تشهریعی مهرد اجهازه تعهدد زوجهات دارد؛ زیهرا قهرار داده اسهتصفت را 
ضهرورت سهازگاری »که بر پایه  -شده در این روایت نی  نظیر روایت ساب   بنابراین استدالل ذکر
« نفهی تکهوینی»مقصود از این نفی را نیه   که اینبرای  -گرفته است  شکل« میان تشریع و تکوین

کنی  قرینه خوبی است.، ممحسوب 
که در این روایت غیرت برای زنان اثبات نی  شده  ،خالف روایت ساب  بر ،الز  به ذکر است 

آن  از  و پ « خدای عزوجل غیرت را برای زنان قرار نداده است»فرماید:  در ابتدا می؛ زیرا است

                                                   
 152، ص20، جوسائل الشیعه ؛505، ص5، جالکافی. 28

 .93و  92، صهای جنسیتی هویت و نقش؛ 415، ص19، جآثار مجموعه ؛ 177، ص4 ، جالمی ان. ر.ک: 29

 . همان.30
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کهه می .«ورزنهد تنهها زنهان بهدکردار غیهرت می»فرماید:  می ر اسهاس محتهوای تهوان به روشهن اسهت 
که نفی روایت اول بین این نفی و اثبات بدین گاشت ک چنان - صورت جمع نمود  ناظر بهه  -ه 

که در نهاد زنان چنین صهفتی وجهود نهدارد و اثبهات نهاظر بهه حهاالتی  ؛تکوین است به این معنا 
که از سر حسد بر که بر زنان عارض می است  از  ،«حسد»جای تعبیر ، به خالف روایت اول شود 

 ،شهود که در زنان مشهاهده می یییعنی این غیرزدا ؛شده است  برای آن استفاده« غیرت»تعبیر 
31همان حسد است. ،در حقیقت

 

 زنان در رتیغ بودنی نیتکو مثبت تیروا .2-1-2
که صحیحه است و تما  راویان آن امامی و ثقهه  -توان به یو روایت  در این بخش تنها می

کهرد شخصهی بهه امها  صهاد   .استناد نمود -ند هست برخهی زنهان بهر مهردان غیهرت  :عهرض 
 بهر ،در ایهن روایهت 32.«ِمهَن اْلُحهّبِ  َو َذِله»کننهد و حضهرت فرمهود:  ها را اذیهت می ورزند و آن می

ی تکهوینی زنهان نفهی نشهده، بلکهه از آثهار و نتهایج امهری ورز غیهرتتنهها   نهه ،خالف روایت ساب 
کهه بهه به ؛تکوینی )محبت( محسهوب شهده اسهت کهه چنهین زنهانی از بهاب محبتهی  ه ایهن بیهان 

در نههاد « محبهت بهه همسهر»که   ورزند. هنگامی ها غیرت می نسبت به آن ،دارند همسران خود
نیه   - کهه چیه ی جه  حراسهت از امهر محبهوب نیسهت -« غیهرت بهه او» ،زنان امری تکوینی باشد

گردیده است  قطعهاً  -که شدید باشهد  هنگامی مخصوصاً  -محبت ؛ زیرا طبعًا در زنان نهادینه 
کههه اجههازه  انجامههد و نههوعی انحصههارطلبی را بههرای شههخص ایجههاد می بههه ایههن حراسههت می کنههد 

تهههر نیههه  در معنهههای غیهههرت  پیش ،بهههه همهههین روی .دههههد تصههرف دیگهههری در امهههر محبهههوب را نمی
که از بخل مشارکت غیر در  که غیرت نفرتی طبیعی است  سرچشمه « امری محبوب»گاشت 

 توان اثبات غیرت تکوینی را مدلول الت امهی ایهن روایهت شهری  دانسهت. بنابراین می .یردگ می
گر غیهرت در هسهتی زنهان دخیهل نبهود به نظر می به هر روی،  -محبهت  پیونهد دادن آن بها ،رسد ا

بلکهه بایهد ریشهه آن را در امهوری  ؛چندان تناسبی نداشت -که بدون شو امری تکوینی است 
ایههن  ،نظر از روایههات دسههته اول صههرف ،بنههابراین .نمههود سرشههت زن بیههان می عارضههی و بیههرون از

 شود. محسوب می« کننده غیرت تکوینی اثبات»تواند  تنهایی میبه  روایت

                                                   
که نفی غیرت در صدر روایت را تشری31 کنیم. این مطلب در انتههای نکتهه سهو  از . راه جمع دیگر این است  عی محسوب 

 بخش سو  مقاله تشریح خواهد شد.

 .506، ص5، جالکافی. 32
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وا .2-2 ز رتیغ عیتشر به ناظر اتیر  زنانی ور
کههههه می حکهههم شههههرعی بهههه  هههها را نههههاظر تهههوان آن مقصهههود از روایهههات تشههههریعی روایهههاتی اسهههت 

کههه مرکهه  ثقههل آن ؛ن محسههوب نمههودی زنههاورز غیههرت ههها بیههان قههانون الهههی در خصههوص  روایههاتی 
که نوعی مخالفت با ازدواج مجدد مردان محسوب می رفتارهای زنانه توان  شود و می ای است 

تقسهیم  دسهته قابل خهود ایهن روایهات بهه دو ،یاد نمود. از یو منظر« غیرت زنانه»ها با تعبیر  از آن
چنهد وجهود  یعنهی ههر ؛نفی تشریعی متضمن اثبات تکوینی نیه  هسهتندبرخی عالوه بر  :هستند

دهنهههد و  بههه زنههان نمی امهها اجهههازه بههروز و ظهههور آن را تشههریعاً  ،پایرنههد تکههوینی ایههن صههفت را می
کهرده و آن را امهری ناشایسهت  می کوشند تا از مخالفهت زنهان در قبهال تعهدد زوجهات جلهوگیری 

ی زنانهه را نفهی ورز غیهرتایهن  تشهریعاً  کهه این باروایات در برخی دیگر از  ،جلوه دهند. در مقابل
خهالف روایهت  ندارنهد و بهر مسهألههیچ تعرض تکوینی بهه  ،کنند نوعی آن را تقبیح میبه  کرده و

 کنند.  این حوزه را ساکت رها می ،دسته اول
 آنی نیتکو اثبات با همراه زنان در رتیغ بودنی عیتشری ناف اتیروا .2-2-1

تَ (1َ لِِتَ   مَّ 
ُ
لاِلَأ َِرج  لىل  َع  لاد  ه  َاهَّلُلَاْلجِ ََب  َاْلغ  لِِتَْیلو  مَّ 

ُ
لاِءَأ َِنن  لىل  َع  ََر    لب  ن  َاْلت  َو  نَّ  َِملهْنُ ر  لب  لْنَص  َف  

ِهَ َش  ْجر 
 
اَاهَّلُلَأ اه  ْع  

 
33َ.ٍدَیأ

کهن نی  آمده است -توان از این روایت  می « غیهرت تکهوینی»اثبات  - 34که در برخی منابع 
کتابهت جههاد بهر مهردان و غیهرت بهر؛ زیهرا مهوددر زنان را اسهتفاده ن زنهان سهخن بهه میهان  در آن از 

که اواًل نمی .آمده است کتابت را لزو  شرعی این دو محسوب  روشن است  توان مقصود از این 
 ؛زنهان شهرعًا مجهاز نیسهت ی بهرورز غیهرتاما  ،چند جهاد بر مردان شرعًا الز  است هر؛ زیرا کرد

شههده اسههت و در ادامههه همههین   وضههوح بیههانبههه  «نفههی تشههریعی»ایههن ه در روایههت بعههدی کهه چنههان
ی از آنان شایسته ورز غیرت که اینقرینه بسیار روشنی است بر « صبر»روایت نی  دعوت زنان به 

کنند؛ ثانیًا نمی ،نیست کتابت را در خصهوص  بلکه باید در قبال آن صبر پیشه  توان مقصود از 
چنهد از دو  زیرا ههر ؛تکوینی محسوب نمود« غیرت زنان»و در خصوص « تشریعی»جهاد مردان 

کهال   ،کنهد اشکال قبلی مصون است و مدعای ایهن بخهش را اثبهات می امها بها وحهدت سهیا  
کتابهت را ههم در  .سازگار نیسهت غیهرت »و ههم در « جههاد مهردان»بنهابراین بایهد مقصهود از ایهن 

کهریم نیه  مهکه چنهان ؛تکهوینی محسهوب نمهود« زنهان کتهب در جعهل و تحقه  امهری ه در قهرآن  اده 
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که خداوند در تکهوین مهردان   این معنای روایت از گاه آن 35؛کاررفته استبه  تکوینی قرار است 
ها با ایهن امهر تناسهب دارد و در تکهوین زنهان  ساختمان وجودی آن کهجهاد را نوشته و قرار داده 

کنایهه از قطعهی « کتابهت»ایهن  کهه آن طرفهه .غیرت نسبت به همسران را نوشته و قرار داده اسهت
امها  ،ی زنهان بهه صهورت قطعهی در آنهان نهادینهه شهده اسهتورز غیرتبنابراین  هست.بودن نی  

کههرده و در قبههال سههختی و فشههار روحههی  کههه از ازدواج مجههدد  -الز  اسههت بهها ایههن حهه  مقابلههه 
کننههد و در مقابههل حکههم الهههی تسههلیم باشههند -شههوند  همسههر خههود متحمههل می  در .صههبر پیشههه 

قرینهه بهر « صهبر»و « غیرت تکهوینی»قرینه بر اثبات قطعی « کتب»در این روایت شری   ،نتیجه
 خواهد بود.« غیرت تشریعی»نفی 

2َ)َ َْیلغ  ِ للْبن  اَغ  َِإأ  َو  ِ لْبن  َغ  ن  ُْ اَِغل َِإأ  للاء  ن  َالنَِّ َاْلُکْسلِ َِإنَّ  ٌُ ْصل
 
َأ للُدَُهلو  ن  َاْل  لُدَو  ن  لاِءَاْل  ن  ُ َالنَِّ ر 

َا َِإالَّ  ن  ُْ س    َ نَّ  اُلَِمهْنُ ْنِلم   36.ْْلُ

کههه در ابتههدای روایههت آمههده اسههت کههه زنههان  ایههن معنهها را بههه ذهههن متبههادر می ،تعبیههری  سههازد 
هاسهت حسهد اسهت چنانچهه برخهی از اندیشهمندان نیه  ایهن  غیرت ندارند و آنچه در آن تکویناً 

کرده روایهت و نظههایر آن را این شههت بههه دو دلیههل رسههد ایههن بردا امهها بهه نظههر می 37انههد. گونههه تبیههین 
ی در ورز غیهرتحسادت بودن غیهرت در زنهان، زمینهه طبیعهی  که اینتأمل است؛ نخست  قابل

کههه تههوان زنههان را درعین کنههد یعنههی می آنههان را نفههی نمی صههورت تکههوینی غیههرت دارنههد بههه  حههال 
گاشت صرف؛ زیرا دارای حسادت دانست نظر از مقاربت حسادت  چنانچه در ابتدای مقاله 

که حسادت نی  نوعی بامعنای ل است، ریشه تکوینی این « غیر زدایی»روی غیرت به این بیان 
گویا ایهن روایهت  سرچشمه می« محبت»دو صفت نی  مشترک است و هر دو از  گیرند. بنابراین 

کهههه بهههه دلیهههل  کیددارنهههد  ازدواج مجهههدد مهههردان امهههری دارای  کهههه ایهههنو نظهههایر آن بهههر ایهههن نکتهههه تأ
هها  آن؛ زیهرا زنهان در آن حسهادت اسهت یهیغیرزدا در نتیجهت مصلحت فردی و اجتماعی اس
کههه دارای مصههلحت اسههت و ایههن چیهه ی جهه  حسههادت  زوال امههری را از مههردان تمنهها می کننههد 

حسادت بودن غیرت نهافی زمینهه تکهوینی غیهرت در زنهان نیسهت و غیهرت  در نتیجه، .نیست
کهه شهرعًا مهامو  و ناپسهند شهو تکوینی زنهان در مرحلهه اعمهال بیرونهی تبهدیل بهه حسهادت می د 

 است.
                                                   

َکَتَب . »35 ولِلَو 
ُ
َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه   ُقُلوِبِهُم   فی  أ ّیَ

َ
نویسهد:  اطبایی در تفسیر آیه می(. عالمه طب22)سوره مجادله، آیه « اإْلیماَن َو أ

 (.196، ص19، جالمی ان« ) و الکتابة اإلثبات بحیث ال یتریر و ال یزول»

 .156، ص20، جوسائل الشیعه؛ 505، ص5، جالکافی. 36

 .415، ص19، جآثار مجموعه . 37
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کهه در انتههای همهین روایهت آمهده اسهت ،دلیل دو  ایهن   کهه ایهن ،توضهیح .استثنایی اسهت 
کههرد دو صههورت میبههه اسهتثناء را  کهه آن را نههاظر بههه همههان  ،صهورت اول :تهوان لحههاش  ایههن اسههت 
کهه  ،در این صورت .روایت بدانیم ییتعبیر ابتدا زنهان حسهد  غیهرت»مقصود روایت ایهن اسهت 
کههه اهههل تسههلیم هسههتند ،اسههت کههه اهههل تسههلیم در قبههال حکههم خههدا  ؛«مگههر آنههان  یعنههی زنههانی 
یهده، از ازدواج مجهدد  ،نددارای زمینهه طبیعهی غیهرت هسهتچند  هر ،هستند امها حسهادت نورز

 ،چنهد غیورنهد بنهابراین ههر .نه غیرت ،است« حسد»مستثنی منه ؛ زیرا کنند مرد ممانعت نمی
ایههن معنهها مسههتل    .ورزنههد و در مقابههل حکههم الهههی خاضههع و خاشههع هسههتند ینمهه امهها حسههادت

اسهتثناء نهاظر بهه  ،اثبات غیرت تکوینی و نفی غیرت تشریعی است؛ اما بر اسهاس صهورت دو 
که:  بخش بعدی روایت است و مفهو  آن این کهه تسهلیم خداونهد هسهتند»چنین است   ،زنانی 

کفر نمی نهه  ،اسهت« کفهر»در ایهن صهورت نیه  مسهتثنی منهه  .«گراینهد هنگا  غیرت و غضب به 
کفهرورزی  -که اموری طبیعی و تکوینی اسهت  -بنابراین غیرت و غضب آنان  .غیرت موجهب 
دهند و  اما تشریعا ترتیب اثری به آن نمی ،غیرت دارند تکویناً چند  هر ،گردد و در حقیقت نمی

 دهند.  می همان تسلیم در قبال حکم الهی را سرلوحه رفتار خود قرار
 ینیتکو اثبات بدون زنان در رتیغ بودنی عیتشری ناف اتیروا .2-2-2

که ظهور در خصوص نفهی تشهریعی دارنهد و در   در این قسمت پنج روایت قابل بیان هستند 
 ها تعرضی به اثبات تکوینی نشده است.  آن
که با دو محتوای قریب بهه ههم نقل ( روایت اول ناظر به واقعه1 زنهی  38اسهت. هشهد ای است 
گااشته حالی در ،حالی نهایت پریشان در حجاب شرعی را رعایت نکهرده  و که عفاف را زیر پا 
گرامههی اسههال   ،بهود گفههت بههه حضههور پیهامبر  کنیههد! در  ا  و مههرا پاک مرتکههب زنها شههده :آمهد و 

کنهد  شود و عرض می مردی هراسان در پی زن به محضر پیامبر خدا شرفیاب می ،همین حال
کنی  خود مقاربت می و همسر من است و هنگامیکه ا برآشفته شد و به محضر  ،کنم که دید با 

 حضرت فرمود:  گاه آن .شما آمد
َ َاْلغ  اِدَیَِْإنَّ  َاْلو  ْعىل 

 
َُتْبِصُرَأ َال  اء  ِلِ ََیر  ْسس 

 
39ََ.ِمْنَأ

کنهایی اسهت کهه ؛این تعبیر متضهمن معنهایی  قهدرت  ،ورزد مهی شهدت غیرتبهه  یعنهی زنهی 
که ترین امور را از دست می یهیتشخیص بد توانهد بهاال و پهایین یهو  ای بسا نمی  دهد تا جایی 
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کند.   منطقه را شناسایی 
کههه بهههرای زن در ایهههن روایههت بیهههان  :تهههاب دو احتمهههال را دارد ،شهههده اسههت  غیههرت شهههدیدی 

 کههه ایههن ،مقصههود از غیههرت همههان غیههرت بههه معنههای لرههوی خههود باشههد و دیگههر کههه ایههن ،نخسههت
روایهت  بهه ههر روی، همان صفت رذیله حسادت در اصطالح علم اخال  باشهد. ،آنمقصود از 

که برای زن اثبات نماید که این اثبات آیها بهه نحهو  ،شری  هر یو را  ظهوری در این معنا ندارد 
 تکوینی در زن است یا به نحو عارضی و غیر تکوینی است.

کهه2 گرامی اسال  خطهر زنهی را  از  ،کنهد ی میورز غیهرتشهدت بهه  ( در روایت دیگری پیامبر 
زننده تنها بهه شخصهی خهاص ضهربه زده و آبهروی  بهتان؛ زیرا دانند زننده بیشتر می انسان بهتان

کههه غیههرت شههدید دارد ،بههرد او را می اثههر هیجههان غیههرت قههدرت تشههخیص خههود را از  بههر ،امهها زنههی 
کل خ دست می اثر این  انواده را بردهد و ممکن است به افراد زیادی ضربه ب ند و محض نمونه 

کههه غیههرت شههدید دارد کنههد. در ایههن روایههت نیهه  پیههامبر زنههی را  گونههه  این ،غیههرت افراطههی نههابود 
 کنند:  توصی  می

َ اَاْلغ  مَّ 
 
ْدرَِیَْأ َت  ل  ىَف  اُءََیر  اِدَیَ اْْل  َاْلو  ٌِ

ْسس 
 
ُدَِمْنَأ ُهََیْصع  ْعل 

 
َِمْنَأ ْو

 
40ََ.أ

کههه ایههن روایههت نیهه  ماننههد  بههه هههر روی کههه زنههان  مههی روایههت قبههل تنههها بیههانپیداسههت  کنههد 
در عهین حهال لسهان  ،کنند و نسبت به تکوینی بودن یا نبودن آن تعرضی ندارد ی میورز غیرت

را « نفی غیهرت تشهریعی»توان بر این اساس  می روایت لسان توبیخ و مامت چنین زنی است و
 از آن برداشت نمود.
3َ)َ َیَْغ  َغ  َو  ُ ْسر  َ ِ

 
ْرأ ُ َاْْل  ُ َیَْر  َإََِر  ٌِ ُج َیَ الرَّ  41ََ.ان 

کلمهات قصهار  -رسد در این روایهت  به نظر می  - 42آمهده اسهت البالغهه نههج کهه اصهل آن در 
کفر شاهد این مدعاست  چهرا ؛نفی تکوینی مدنظر نیست و مقصود نفی تشریعی است و تعبیر 

کفهر دانسهت و اال زنهان که نمی بهه دلیهل  توان زنان را واجد غیرت تکوینی محسوب نمهود و آن را 
کهافر محسهوب  -اند  مندی از آن نقشهی نداشهته که طبعًا خود در بهره -وجدان صفتی تکوینی 

گهر زنهان اقهدا  بهه غیرزدایهی نماینهد می که ا ناپسهند و  تشهریعاً  ،شوند! بنابراین مقصود این است 
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کفر اسهت. یه  روایهت تعرضهی بهه جایگهاه تکهوینی ایهن امهر در نههاد زن ن ،حهال  عهین در43در رتبه 
 ندارد.

کفر قرارگرفته است؟ ورز غیرتاما به چه دلیل  در  البالغهه نههج شهارحان  بیشهتری زن در مرز 
ای  گونهههبهه  همهه نیهه  ،حههال عین کوشهند تهها بهه ایههن سهؤال پاسههخ دههد و در ذیهل ایهن حههدیث می

کفر به غیرت را اسناد به غیر ما حدیث را دال بر نفی غیرت تشریعی دانسته گویا اسناد   ههو اند. 
کفهر نیسهت ؛اند له دانسته کفهر  ،یعنی نف  غیرت در زنان )ملهزو (  بلکهه آثهار و نتهایج آن )الز ( 
تهوان ایشهان را نیه  بهه  می بهه ههر روی، شده است.  بنابراین حکم الز  به ملزو  اسناد داده .است

گروه تقسیم نمود کفهر دانسهته :دو  کهار آنچهه آثهاری نظیهر ان ؛اند گروهی آثهار درونهی غیهرت زنهان را 
کههه خههدا مبههاح شههمرده اسههت، 44خداونههد دوسههت دارد، عههد  رضههایت بههه  45بیهه اری از حکمههی 

کفهر فقهههی بهه معنههای مخالفهت بهها حکهم خههدا 46رضهای الههی و یها تحههریم آنچهه خههدا  47و حتههی 
کفههر دانسههته ،گروهههی دیگههر 48حههالل شههمرده اسههت. کفههران  ؛اند آثههار بیرونههی ایههن غیههرت را  نظیههر 

حلقهه اشهتراک  بهه ههر روی، 51پناه بردن به اعمهالی نظیهر سهحر. و 50ارتکاب معصیت 49نعمت،
کفر به لواز  غیرت زنان»همه این اقوال   نوعی نفی غیرت تشریعی زنان است.به  و« اسناد 

4َ)َ َغ  َِیَیَْال  ِلََر    ل   52.اْل 

کهه شهرعًا  می؛ زیهرا کنهد روشنی داللت بر نفی تشهریعی میبه  این روایت کهه در امهری  فرمایهد 
ی راهی ندارد. باید توجه نمهود ورز غیرتاست و خداوند متعال آن را جای  دانسته است حالل 

اختصاصهی بهه زنهان ندارنهد بلکهه در خصهوص مهردان  53که اساسًا این روایت و روایات نظیر آن
اند. محض  ی نابجا پرداختهورز غیرتنی  قابل تطبی  هستند و مانند برخی از روایات دیگر به 

کهه کنههد در  نمونهه مهردی  کفهین  زن خههود را بهدون ههیچ دلیههل مهوجهی مجبهور بهه پوشههش وجهه و 
                                                   

کفر محسوب شده است در 43 که به چه دلیل این امر در حد   بیان خواهد شد. 2-2-4. این نکته 

 .648، ص2، جتنبیه الرافلین؛ 299، صاعال  نهج البالغه؛ 308، صاختیار مصباح السالکین. 44

 .365، صالدرب النجفیه ؛639، ص2، جحدائ  الحدائ . 45

 .303)نواب الهیجی(، ص شرح نهج البالغه. 46

 .76، صهای حکمت جلوه؛ 189، ص21، جمنهاج البراعه. 47

 .797، ص2، جالبالغه مفردات نهج؛ 308، ص5)ابن میثم(، ج شرح نهج البالغه. 48

 .217، صنهج البالغه نبراس السیاسه. 49

 .378، ص4، جشرح غررالحکم. 50

 .312، ص18الحدید(، ج ابی )ابن  شرح نهج البالغه؛ 150، صالبالغه نهجشرح حکم . 51

 .237، ص14، جوسائل. 52

 .537، ص5، جالکافی. 53
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 یده است و تشریعا چنین امری پسندیده نیست.ورز غیرتموضوع حالل 
َِه ِبَ(5َ  ٌ ُج َر  ر  ْبِدَاهَّلِلََأ    لَ َع  َع  ن  ْلن 

 
أ ُ َف  ت 

 
أ َاْمر  ْبلِدَاهَّلِلَْی  ُبوَع 

 
ُ َأ َل  ال  ق  َف  اء  ن  لاَاَالثَّ  ْرِت   غ 

 
َأ

َِه ِبَ ال  ق  ْوَف  ت  ب  ث  اَف  ه  ار  غ 
 
أ اَف  ِغْره 

 
أ َف  ال  َف  َال  ال  ْبِدَاهَّلِلََف  ََع  َِهلَِإنَِّ لال  ق  لْوَف  ت  ب  ث  لاَف  ْرُِت  غ 

 
ْدَأ َف  َل 

ُقَُلَ اَت  م    .54َ
رسد این روایت اثبهات تکهوینی غیهرت و نفهی تشهریعی آن را بیهان  به نظر می ییدر نگاه ابتدا

کتهب لرهت بهه معنهای تجدیهد فهراش و ازدواج مجهدد مهرد آمهده هرچن« اغار»؛ زیرا کند می د در 
کرده، در معنهای  55است کهه در بهاب افعهال معنهای متعهدی پیهدا بهرانگیختن »اما روشن اسهت 
بهه هههر  اسهتعمال شهده اسهت. درواقهع ازدواج مجهدد مصههدا  اغهار اسهت نهه مفههو  آن؛« غیهرت
گر به معنای برانگیختن « برانگیختن غیرت» روی حسادت باشهد خبهر از وجهود تکهوینی حتی ا

کهه در نههاد زنهان وجهود نهدارد معنهای قابهل غیرت در زن می قبولی  دهد و اال برانگیختن وصفی 
 نیست.

ممکن اسهت بهرانگیختن غیهرت یها ؛ زیرا ای دربر ندارد تر چنین نتیجه با این همه نگاه دقی 
کهه  کهه »حسادت به این معنا باشهد  ایهن دو امهر عارضهی در وی پدیهد او را در شهرایطی قهرار بهده 

کمال اخالقهی « غیرت تکوینی»به هر روی داللت این روایت بر « آید که  تما  نیست اما از آنجا 
کهه داللهت بهر نفهی  می ی بیان نموده استورز غیرتزن را در فقدان  گفت  ی در ورز غیهرتتوان 
 قانون شرع دارد. 

وا .2-3  یعیتشر وی نیتکو رتیغی نف ای اثبات بر دال ریغ اتیر
ْنَ(1َ

 
َأ ٌِ ُجلل للاُدَالرَّ  ِجه 

َف  للاد  ه  لاِءَاْلجِ ن  َالنَِّ
للىل  َع  َو  للاد  ه  للاِلَاْلجِ ج  ِ َالرَّ

للىل  َع  لب  ت    َ َاهَّلل  َیَ ِإنَّ  للُ َو  ال  َم  ْبللُذل 
َ للِتَّ  للُ َل  م  َِیَیَُد   ٌ لل لل ََِْقت  للایس  ْوِجه  ىَز  أ 

 
ىَِمللْنَأ للر  للاَت  َم  للىل  َع  ْصللِ ر  ْنَت 

 
ِ َأ
 
للْرأ للاُدَاْْل  َِجه  َاهَّلِلَو  ٌََِ و 

َ ِتِ َیَْغ  56َ.ر 

امها  ،ذکهر نمهوده اسهت« عد  جواز غیرت زنهان»این روایت را در باب  وسائل الشیعهصاحب 
در انتهای روایت غیهرت مهردان و صهبر زنهان در قبهال آن  .داللت آن بر نفی غیرت مشکل است

غیهرت اثبات ؛ زیرا اما این فقره نی  داللت روشنی بر نفی غیرت از زنان ندارد ؛شده است مطرح
غیهرت زنانهه مطهرح نشهده  کهه ایهنبرای مردان مستل   نفی غیرت از زنان نیست و ممکن است 

                                                   
 . همان.54

 .178، ص2، جالقاموس؛ 458، ص2ج المصباح المنیر،. 55

 .157، ص20، جوسائل الشیعه. 56
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که جهاد مرد در مقابل  بدین ،است توجهی بهرای  ی زن جهاد نف  قابلورز غیرتجهت باشد 
هها در میهدان محاربهه بها  اند و جههاد حقیقهی آن زنهان تسهل  داشهته مردان نوعًا بهر؛ زیرا او نیست
کهه مهأمور بهه محاربهه نیسهتنددشمن اس که باید از مهال و جانشهان در آن بگارنهد؛ امها زنهان   ،ت 

کنند.شوهر ینابجا یورز غیرتباید در قبال    ان خود صبر نموده و جهاد نف  
اِجَ(2َ َالنَّ  َِإنَّ  لََِل  اِلَف  ج  ِ َالرَّ َیِمن  ٌَُّ ف 

 
َأ َو  ٌَُّ ف 

 
اِءَأ ن  َالنَِّ َِمن  َو   ٌ.57َ

هرچنهد ممکهن اسهت  .شهده اسهت در همهان بهاب ذکهر ئلوسااین روایت نی  توس  صاحب 
کهه  قهراینبتوان بها  کفهر ورز غیهرتخهارجی و پهایرش ایهن امهر  ی زنهان امهری ناشایسهت و در حهد 

کهرد آن را نفی ،کند است و آنان را مستح  جهنم می نظر از  امها صهرف ،کننده غیرت محسوب 
بایهد بهه ایهن نکتهه نیه  توجهه  ،عهالوه؛ بهه خهود داللتهی بهر نفهی غیهرت نهدارد خودیبهه  و قرایناین 

کثر زنان با  که ا گ ارش مسألهنمود  ههای معتبهری  ازدواج مجدد همسر خود مواجه نیستند؛ زیهرا 
که همواره  ازدواج مجدد مردان در اقلیهت بهوده اسهت و در طهول تهاریخ اسهال   مسألهوجود دارد 

کثریت مردان تو همسر بوده  58اند. ا
 را تقسیم نمود: گفته پیشار ذیل روایات توان در ضمن نمود اینو می

 

 اتیروای مدلولی بند جمع .3
که بر غیهرت زنانهه داللهت داشهتند حسهب مفههو  بهه چههار دسهته ، بهه در بخش قبل روایاتی 

                                                   
 . همان.57

 .484، صشخصیت و حقو  زن در اسال . 58
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. 3کننده غیرت تکهوینی؛  . روایت اثبات2کننده غیرت تکوینی؛  . روایات نفی1تقسیم شدند: 
کننههده  . روایههات نفی4اه بهها اثبههات غیههرت تکههوینی و کننههده غیههرت تشههریعی همههر روایههات نفی

غیرت تشریعی بهدون اثبهات غیهرت تکهوینی. دسهته سهو  و چههار  در حقیقهت مقیهد و مطله  
که باید مطل  را با مقید تفسیر نمهاییم  بنهابراین آنچهه از مجمهوع ایهن دو .هستند و روشن است 

گرفته می کهه  ،شود دسته نتیجه  امها تشهریعا نبایهد بهه آن  ،یهرت دارنهدغ تکوینهاً زنهان »ایهن اسهت 
که در دسهته دو  قهرار دارد«. ترتیب اثر بدهند که این نتیجه با دو روایتی  منافهاتی  ،روشن است 

تنهافی و تعهارض  -کنند  از نهاد زن نفی می تکویناً که غیرت را  -اما با روایات دسته اول  ؛ندارد
کهه  -اما در ایهن نتیجهه  ؛ت تکوینی استدر دسته اول سرشت زن بدون غیر؛ زیرا بدوی دارند

زن دارای غیهرت تکههوینی اسهت و نهایتههًا  -بها مجمهوع روایههات از سهه دسههته دیگهر سهازگار اسههت 
 -طرف تعارض و سه دسته اخیر  بنابراین دسته اول در یو .به آن ترتیب اثر بدهد نباید تشریعاً 
در طهرف دیگههر  -هسههتند  کهه متضهمن اثبههات غیهرت تکهوینی -دسهته دو  و سههو   و مخصوصهاً 

 شوند. واقع می
کههه  - ییحههل اسههت و بهها تأمههل در داللههت دو روایههت ابتههدا رسههد ایههن تعههارض قابل بههه نظههر می

بهه  توان این تعارض را برطرف نمهود. می -عمده دلیل برای نفی غیرت تکوینی در زنان هستند 
 ذکر است: در خصوص این دو روایت نکاتی قابل هر روی
اسهت و عثمهان بهن  ؛ زیرا روایهت اول مرسهلقبول نیستند نظر سندی قابل یت از( این دو روا1

چنهد از ایهن اعتقهاد باطهل  هر ،واقفی ماهب بوده و 59از اصحاب موسی بن جعفر  عیسی
کهه مجههول هسهتند او 60.بازگشهته اسهت  از امها  صههاد   ،ایهن روایهت را از بعهض اصههحابی 

کرده است. در روایت دو  نی   کهه فاسهد االعتقهاد و « ن علهی ابوسهمینهب محمد»نقل  وجهود دارد 
کاب کهه در بهین 62و ضعی   61بوده مشهور به  دانسهته شهده اسهت. ایهن همهه در حهالی اسهت 

کننهده غیهرت تکهوینی گاشهتکه چنهان ،روایات اثبات  )روایهت دسهته دو (  ، روایهت صهحیحه 
داللههت قطعهی بههر « کتهب»کهه بههه قرینهه  -روایهت اول از دسهته سههو   کههه ایهنبهه عههالوه  ؛وجهود دارد

کتاب معتبر  -داشت « غیرت تکوینی» نقهل شهده اسهت. بهر الجعفریات نی  با سندی مقبول از 
در یههو طههرف دو روایههت ؛ زیههرا اسههاس ایههن نکتههه تعههارض سههالبه بههه انتفههای موضههوع خواهههد بههود

                                                   
 .360، صرجال الطوسی. 59

 .597، ص6، جرجال الکشی. همان؛ 60

 .332، صرجال النجاشی. 61

 .507، ص2، جرجال ابی داود. 62
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قهرار  -کهه موقعیهت سهندی برتهری دارنهد  -ضعی  قرار داشته و در طهرف دیگهر چنهدین روایهت 
 ند.دار
کهه در آن ؛ زیهرا نظر از سند، داللت این دو روایت نیه  محهل تأمهل اسهت ( صرف2 اسهتداللی 

شهده  در این دو روایت غیهرت از زنهان نفی که این ،نقض است. توضیح شده است قابل دو بیان
کهه میهان  -است )لی  الریره اال للرجهال  ان ا  لهم یجعهل الریهره للنسهاء( و بهه قرینهه پیونهدی 

کر  ان یبتلیهن بالریره و یحل این نف ی و حکم شرعی تعدد زوجات در متن دو روایت )ان ا  ا
این نفی تکهوینی محسهوب  ،النه احل للرجل اربعا( صورت پایرفته است -للرجال معها ثالثا 

که حاصل این پیوند را می گونه؛ به شد گهر زنهان  ای   تکوینهاً توان در استدالل مقابل بیهان نمهود: ا
حکهم شهرعی تعههدد زوجهات حکیمانهه نیسههت ک امها احکها  شههرع  گههاه آن ،شهته باشهندغیهرت دا

کهه برخهی از  تکویناً حکیمانه هستند = بنابراین زنان  فاقد غیرت هستند. این استداللی اسهت 
؛ تهوان در مقدمهه اول )صهررا( آن تردیهد نمهود امها می 63؛اند اندیشمندان اسالمی نی  مطرح نموده

گفتههه می در توضههیح مالزمهههزیهرا  کههه ممکههن نیسههت  ایههن مقدمههه مطههاب  بهها ایههن دو روایههت  شههود 
خداوند از طرفی در تکوین زنان غیرت قرار دهد و از طرف دیگهر بهه مهردان اجهازه ازدواج مجهدد 

تهوان در مقها   که می  حالی در 64؛کرامت و حکمت الهی سازگار نیست بدهد و چنین چی ی با
گفت  امها ههر دو را در برخهی از  ،نیه  داده اسهت« شههوت»د خداونهد متعهال بهه زن و مهرکه نقض 

کههه خداونههد در تکهوین زنههان غیههرت قههرار  کهرده اسههت. چههه اشهکالی دارد  مصهادی  شهههوت نهههی 
کنتهههرل ایهههن حالهههت درونهههی را طلهههب نمهههوده و خواسهههتار تهههرک برخهههی از  ،داده باشهههد امههها از آنهههان 

نیه   -ر آن نشهده اسهت کهه تردیهدی د -مصادی  آن باشد؟ در خصوص غیهرت تکهوینی مهردان 
ی در غیر محل آن ورز غیرترغم غیور بودن از به  امر از همین قرار است و در لسان روایات آنان

که باید باحالت درونی و نفسانی خود به مقابله برخی ند.  گونهبه  65؛اند نهی شده  ای 
کهامالً  اساسًا بسیاری از تکالی  بر پایه همهین مخالفهت بها نفه  شهکل می  متصهور گیرنهد و 

که تکلیفی شرعی در عین  با طبیعهت انسهانی سهازگاری نهدارد و مخهال  امیهال و  که ایناست 
اما از باب تسلیم در قبال حکهم الههی در نظها  تشهریع الز  شهمرده  ،های درونی اوست خواهش

فعلههی دارای مشههقت ؛ زیههرا شهود. اساسههًا تکلیهه  بهه همههین جهههت تکلیه  نامیههده شههده اسهت

                                                   
 .177، ص4 ، جالمی ان. ر.ک: 63

 . ر.ک: همان.64

 .207، ص20، جوسائل الشیعه. 65
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کاماًل مطاب  با طبیعت و غریه ه انسهانی باشهد  یصورت و در 66است  ،که حکمی از احکا  شرع 
کرده، نسخه نمی کمال انسان دانست؛ باالتر  توان آن را دارای مشقت محسوب   کهه اینای برای 

کمهال را فهراهم آورده  ،وقتی حکمی بیشتر مخال  با امیال درونی انسان باشد بیشتر موجبهات 
کمال بیشتری را برای انسان محق  می پی و جهاد نف  بیشتری را در   کند. داشته، 

ای توجیهه  گونهبه  پوشی نمود و داللت این دو روایت را چشم گفته پیشتوان از نقض  ( می3
که نفی را در هر دو روایت   بدین ؛کرد کنیم و دست از داللهت « نفی تشریعی»صورت  محسوب 

ههها را بههدوی محسههوب نمههوده و  تعههارض آن برداشههته،« اثبههات غیههرت تکههوینی»ایههن دو روایههت بههر 
کنیم الز  است سایر روایات را مفسر ایهن نفهی  ،دیگر  عبارت. به بدین طری  بین روایات جمع 

کنیم و همان که در سایر روایت نفی تشریعی مطرح محسوب  مقصهود از نفهی  ،شده اسهت  طور 
کههه ایههن نفههی تشههریعی نیهه  اسههتدالل  در ایههن دو روایههت را نیهه  تشههریعی بههدانیم. بایههد توجههه نمههود 

که نقضی بر آن وارد نیست قویمی را ترتیب می گر زنان تشریعاً  بدین ؛دهد  که: ا مأمور به  صورت 
حکهههم شهههرعی تعهههدد زوجهههات حکیمانهههه نیسهههت ک لکهههن احکههها  شهههرع  گهههاه آن ،غیهههرت باشهههند

ن را بلکههه الز  اسههت آ ،ی نیسههتندورز غیهرتحکیمانهه اسههت ک بنههابراین زنهان تشههریعا مههأمور بههه 
کهه نمی  این ترک نمایند. توضیح مالزمه مقدمه اول از ههم  تهوان دو حکهم شهرعی را بها قرار است 

کریم کهرده باشهد؛ ابتهدا  به شارع نسبت داد و خداوند  کهه ههر دو را تشهریع   کهه ایهنتر از این اسهت 
کننهدورز غیهرت -نظیر مردان  -زنان باید » یهی و زدار قبهال همسهر دو  شهوهر خهود بهه غیرو د« ی 

کننهد مردان نی  می» که اینمخالفت و ... بپردازند و دیگر  روشهن  .«توانند همسر دیگری اختیهار 
که تشریع هر دو حکم حکیمانه نیست و ههر  .کهدا  بهه نحهوی بها دیگهری سهازگاری نهدارد است 

در فهرض ضهرورت « ناسهازگاری بهین احکها  شهرع»لهزو   ،بنابراین آنچه مقصود دو روایت اسهت
 «.ناسازگاری بین حکم تکوینی و تشریعی»نه لزو   ،ی زنان استورز غیرت

که در صدر آن  -بر اساس این نکته جمع صحیح بین صدر و ذیل روایت دو  از دسته اول 
نفهی نهاظر بهه ؛ زیهرا شهود نیه  روشهن می -غیرت نفی شده و در ذیل آن غیرت اثبات شده اسهت 

کههه نههوعی « ی بیرونههیورز تغیههر»اسههت و اثبههات نههاظر بههه « نفههی غیههرت تشههریعی» زنههان اسههت 
 گردد. حسادت محسوب می

گاشهت  -استدالل موجود در دو روایت  که ایننظر از  ( صرف4 کهه در نکتهه قبهل  به تقریبهی 
مهتن نفهی در ایهن  .صورت تشریعی تبیین نمودبه  توان آن را نص در نفی تکوینی نیست و می -
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لههم »و یهها « لههی  الریهره اال للرجههال»تعبیههر زیهرا  ؛دو روایهت نیهه  تههاب پهایرش نفههی تشههریعی را دارد
تهوان ایهن تعهابیر را نهاظر بهه تشههریع  نهص در نفهی تکهوینی نیسههتند و می« یجعهل الریهره اال للنسهاء

، جعههل «لهم یجعهل للمهراه اال زوجهها»ه در خهود روایهت دو  نیه  از تعبیهر که چنهان؛محسهوب نمهود 
 ازه تعدد همسر به زنان نداده است.یعنی خداوند متعال اج ؛شود تشریعی استفاده می

کههه بیههان شههد بهها توجههه بههه نکههات چهارگانههه مقهها  اثبههاتی از « نفههی غیههرت تکههوینی زنههان» ،ای 
تهوان مجموعهه روایهات را  گهردد و می بنابراین تعارض ماکور منتفی می .روایات نخواهد داشت

کهرد« اثبهات تکهوینی غیهرت و نفهی تشهریعی آن»دال بر  نهد در سرشهت و چ یعنهی ههر ؛محسهوب 
بها  - ایمانی سرشهار دارنهد که  -اما زنان مسلمان  ،نهاد زنان نسبت به شوهران غیرت وجود دارد

خی نهد و بهه دلیهل تسهلیم در مقابهل قهانون الههی و تحقه  فوایهد اجتمهاعی  این امر به مبارزه برمی
 - انجامهههد نهههوعی حسهههادت میبههه  واقهههع کهههه در -تعههدد زوجهههات، بهههه مخالفههت بههها همسهههر خههود 

 پردازند. نمی
 .انههد برخههی از اندیشههمندان اسههالمی نیهه  از مجموعههه روایههات همههین معنهها را برداشههت نموده

 جواد مرنیه معتقد است:  محمد
گر  .ورزد حکم غری ه و فطرت غیرت میبه  زن نسبت به همسر دو  شوهرش پ  ا

کنهد و بها کند و با او به شایسهتگی رفتهار   فضهل خهود بهر شهوهرش منهت صبر پیشه 
گناهی را در  که اینبدون  ،گاارد موجب غضب الهی شود، اشکالی بر او نیست و 
بلکه در ن د خداوند متعهال و در نه د مهرد   ،ی خود مرتکب نشده استورز غیرت

کنهد گهر از حهدود الههی تجهاوز  گنهاه  ،دارای اجر و شایسته تقهدیر اسهت و ا مرتکهب 
 67شده است.

ممنههوع  بههروز و ظهههور آثههار غیههرت تشههریعاً  ضههمن پههایرش غیههرت تکههوینی، ،در ایههن عبههارت
گویا زن جهاد نف  می خیه د  کند و با میل طبیعی خهود بهه مخالفهت برمی دانسته شده است؛ 

و از باب تسلیم در مقابل حکم الهی و تحق  منافع اجتماعی حکم جواز تعدد زوجات به این 
کهاماًل بها آنچهه از مجمهوع روایهات اسهت امر تن می گردیهددهد. ایهن تحلیهل  مطابقهت دارد و  ،فاده 

که می  فرماید:  شاید اینو بهتر بتوان پیا  این روایت شری  را درک نمود 
َ ُدَیَْغ  ن  اِءَاْل  ن  ُ َالنَِّ َ...َر  نَّ  اِلَِمهْنُ ْنِلم  َاْْلُ َ.ِإالَّ 
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 یریگ جهینت
کهه در بهاب غیهرت زنهان وارد1 په  از رفهع تعهارض بهدوی و  وشهده  . آنچه از مجمهوع روایهاتی 

کههه  ،آیههد ههها بههه دسههت می ین آنجمههع بهه بههه ودیعههت  غیههرت در فطههرت زنههان تکوینههاً »ایههن اسههت 
 «.به آثار و لواز  آن ملت   نشوندها الز  است  بر آن تشریعاً  ، اماشده است گااشته
بلکهه الته ا  بهه آثهار و لهواز  آن  ،. اصل وجهود غیهرت در سرشهت زنهان امهری ناپسهند نیسهت2

گر تع استناپسند  تشریعاً  امل صحیحی با ایهن صهفت تکهوینی داشهته باشهند و بهه لهواز  آن و ا
کمال و سعادت خود را فراهم آورند. می ،ملت   نشوند  توانند از همین طر  موجبات 

 ،ی نابجای زنان در خصوص ازدواج مجدد مردان هرچند امری تکوینی استورز غیرت. 3
گسههتره معنههایی غیههر مبههدل مههی« حسههادت»بههه  امهها تشههریعاً  ت و ریشههه داشههتن غیههرت و شههود و 
 و بالعک  خواهد بود.« حسادت»مجوز اطال  غیرت بر « محبت»حسادت در 

نفهی  غیهرت زنانهه را تکوینهاً  ،ای روایهات که بها اسهتناد بهه پهاره -. دیدگاه برخی اندیشمندان 4
 ،شهود بها آنچهه از مجموعهه روایهات اسهتفاده می -اند  آن را امری عارضی محسوب نموده و کرده
کننده غیرت تکهوینی سهند مقبهولی ندارنهد و داللهت آنهها نیه  محهل  روایات نفی .زگار نیستسا
 تواند با حمل آنها بر نفی تشریعی میان تما  روایات منقول جمع نمود. می البته .است تأمل
توان حکم تعدد زوجات را در صورت تکوینی محسوب نمودن غیرت زنان مخال   . نمی5

کههرده تهها زن بهها مخالفههت بهها ایههن حالههت بلکهه ،حکمههت الهههی دانسههت ه حکمههت الهههی ایجههاب 
گردد.  تکوینی و تحمل سختی آن به مراتبی از بندگی و قرب واصل 

 کتابنامه
کریم _  .قرآن 
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 ش.1373عطارد، اول، تهران: ، علی بن ناصر سرخسی، البالغه اعال  نهج _
  .1410، چهار ،  یتب االعال  االسالمکمقم: موسی،   وس ین ی، حساإلفصاح فی فقه اللرة _
  .1414ر، اول، کدارالفبیروت: دى، ی، محمد زب تاج العروس _
کلمات القرآن الکریم _ ،  یوزارت فرهن  و ارشاد اسالمتهران:   ، حسن مصطفوى،  التحقی  فی 

 ش.1368اول، 
 ش.1389اسراء، دو ، قم: عبدا  جوادی آملی، ، تسنیم _
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یجا
 گاه

 وی نیتکو
یغی عیتشر

 رت
 در زنان

ص
صو

خ
 

سأله
م

 
عدد

ت
 

ات
زوج

 از 
یروا منظر

 ات

 

 

73 

  .1414دارصادر، سو ، بیروت: منظور،  ر  ابنکمحمد بن م ، لسان العرب _
 .ش1375، سو ، یمرتضوتهران: حی، ی، فخرالدین بن محمد طر مجمع البحرین _
 تا. انتشارات صدرا، بیتهران: (، مرتضی مطهری، 19)ج مجموعه آثار _
، یمؤسسهة النشهر اإلسهالمقهم: اشهانی، کض یفه محسهن، المحجة البیضاء فی تهایب اإلحیاء _

 ش.1384هار ، چ
، اول، ت یهههالب مؤسسهههه آلقهههم: ن نهههورى، ی، حسههه مسهههتدرک الوسهههائل و مسهههتنب  المسهههائل _

1408.  
  .1414موسسه دارالهجرب، دو ، قم: ومی، ی، احمد بن محمد ف المصباح المنیر _
  .1404، اول، یتب االعال  االسالمکمقم: بن فارس،  ، احمدمعجم مقایی  اللرة _
 ش.1378هجرت، ششم، قم: اقی، ، احمد نرمعراج السعادب _
  .1412دارالقلم، اول، بیروت: ن بن محمد راغب اصفهانی، ی، حسمفردات الفاش القرآن _
کبههههر قرشههههی،  ، سههههید علیالبالغههههه مفههههردات نهج _ موسسههههه فرهنگههههی نشههههر قبلههههه، اول، تهههههران: ا

 ش.1377
تبهههه مکتههههران: ا  هاشهههمی خهههویی،  ، میهههرزا حبیهههبالبالغهههه منههههاج البراعهههه فهههی شهههرح نهج _

 ش.1358االسالمیه، چهار ، 
للمطبوعهات،  یمؤسسهه األعلمهبیهروت: ی، یطباطبها  نیحس ، محمد المی ان فی تفسیر القرآن _

  .1390دو ، 
 ش.1369صدرا، چهاردهم، تهران: ، مرتضی مطهری، نظا  حقو  زن در اسال  _
 یتموسسهههه مطبوعهههاقهههم: ر، یهههاث بهههن محمهههد بن ک، مبهههارالنهایهههة فهههی غریهههب الحهههدیث و األثهههر _

 .ش1367ان، چهار ، یلیاسماع
  .1414هجرت، اول، قم: ، ی  الرضیشر  نی، محمد بن حسنهج البالغة _
 ش.1362البالغه،  بنیاد نهجقم: ، لبیب بیضون و دیگران، البالغه نبراس السیاسه نهج _
  .1409، اول، ت یالب مؤسسه آلقم:   ، محمد بن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة _
مرکه  امهور زنهان و خهانواده، اول، تههران: نژاد،  ، محمدرضها زیبهاییسهیتیهای جن هویت و نقش _

 ش.1388




