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تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

تحلیل روایى ارتباط ،نسیت و فضایل اخ ى با تکیه بر آموز،های شیعى...

چکیده:

یکى از مسائل بنیادین در پژوهشهای اخ ى ،تفهاوت در ویژگهىههای اخ هى زن ومهرد

اسههت .در دوران معاصههر ،طرفههداران برابههری زنههان بهها مههردان ،از ،ملههه برخههى اندیشههمندان
شیعى ،سعى در انکار و،ود این تفاوتها دارند ،لذا ایل بهه تفکیه

نقهشهها بهر اسهاا

،نسههیت و تههبحیر انکههارناپههذیر آن نیسههتند .از منظرهههای مختلفههى بههه ایههن موضههوع پرداختههه

شههد ،اسههت .مهها در ایههن مقالههه ،بهها رویکههرد تحلیههل روایههى ،بههه ایههن موضههوع پرداختهههایههم .بهها
بررسى کتب روایى و نظرات متر،مان و شارحان شیعى ،ذیل روایاتى که بهر فزونهى حیها و

صبر زنان در برابر شهوت ،نسى ،نسبت به مردان داللت دارد ،دسهت یهافتیم کهه ایهن روایهات،

به لحاش سندی و محتوایى در آموز،های شیعى معتبر هسهتند و همچنهین تحقیقهات تجربهى

هههم ،ایههن تفههاوتههها را تبییههد مههىکننههد .لههذا احبههات و،ههود ایههن تفههاوتههها در آمههوز،هههای شههیعى،
مصدا ى بر نفى تساویانگاری مطل در ویژگىهای اخ ى زن و مرد است.
کلیدواژهها :حیا ،صبر ،شهوت ،نسى، ،نسیت ،آموز،های شیعى.

مقدمه

یکهى از مسهائل بنیههادین در پهژوهشههای اخ ههى ،تفهاوت در ویژگهىهههای اخ هى زن و مههرد

است و زمینه را برای پژوهشههای کهاربردی در حهوز ،اخه ز فهراهم مهىکنهد .در دوران معاصهر،
طرفههداران برابههری زنههان بهها مههردان ،از ،ملههه برخههى اندیشههمندان ش هیعى ،سههعى در انکههار تههبحیر

 .1استادیاردانشگا ،رآن و حدیث(نو یسند ،مسئول) (.)ibrahim.shafiee@gmail.com
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،نسههیت در هنجههارهههای اخ ههى دارنهد .ایههن موضههوع منشههب تحههوالتى در دهههههههای اخیههر شههد،

اسههت .پیونههد مسههتحکم موضههوع تفههاوتههها ،بهها دو مبحههث اساسههى «نقههشههها» و «حقههوز»،
د
مستمسهکى بهرای کسهانى بهود کهه مهىخواسهتند از طریه نفهى تفهاوتهها خصوصها تفهاوتههای

اخ ى ،به نفى هرگونه تمایش نقش و تفاوت حقو ى میان زن و مرد بپردازند.

اک ریت ریب به اتفاز برنامهریشیها ،الگوهها و تحهوالت در ،ههان معاصهر ،بهر مبنهای نفهى

تفاوتهای زن و مرد ،به خصود تفاوتهای اخ ى است .آموز،های شیعى ،بهترین منهابع
به ههرای کشه ههف حقیقه ههت اخ ه ه ز هسه ههتند .در آمه ههوز،هه ههای شه ههیعى ،روایه ههاتى مبتنه ههى به ههر نفه ههى

تساویانگاری مطل در ویژگىهای اخ ى زن و مرد و،ود دارد و بین برخى صفات اخ هى،

ماننههد حیهها و صههبر در میههان زنههان و مههردان تفههاوت گذاشههته شههد ،اسههت .برخههى اندیشههمندان

شیعى ،سعى در نفهى تمهایش اخ هى زن و مهرد دارنهد و در سهند و محتهوای روایهاتى کهه حهاکى از

تفاوتگذاری اخ ىاند ،خدشه وارد مىنمایند.
د
آحههاری کههه تههاکنون بههه رابطهه اخه ز و ،نسههیت در اسه  ،خصوصهها شههیعه پرداختهههانههد ،دو
گونهاند  :یا به صرف بیان روایات حاکى از تفاوت گذاری اخ هى بهر اسهاا ،نسهیت ،بسهند،

کرد،اندو مانند کتاب هویت و نقشهای جنسیتی  -که بهه کوشهش محمهد رضها زیبهایى نهژاد در

سال ،۱۳۸۸معآور ی گردید ،است  -و کتاب اخالق ،جنسیت و زنان ،از احمهد دیلمهى کهه در
سههال  ۱۳۹۸بههه چهها

رسههید ،اسههت .و یهها ا گههر هههم روایههات را تحلیههل و بررسههى نمههود،انههد ،بهها

رویکههردی مخههالف رویکههرد مهها ،یعنههى رویکههرد نفههى تفههاوتگههذاری بههود ،اسههتو ماننههد کتههاب

شخصیت و حقوق زن در اسالم ،از مهدی مهریشی که در سال  ۱۳۸۲در موضوع «زنهان» و «فقهه

خههانوادگى» چهها

شههد ،اسههت و مقالههه «،نسههیت و اخ ه ز در حههدیث خصههال النسههاء،»...

نوشته سید حسن اس مى که در فصلنام علوم حدیث در سال  ۱۳۸۴به چا

رسید ،است.

مسبله اساسى نوشتار حاضر اعتبارسنجى این تفاوتگذاریها در آموز،های شیعى اسهت.

بههه عبههارت دیگههر ،بههه ایههن مسههائل مههىپههردازد کههه :الههف .آیهها تفههاوتهههای گذاشههته شههد ،اعتبههار

دروندینههى دارنههد؟ یعنههى آیهها بههه لحههاش سههندی یهها داللههى صههحیح هسههتند؟ و آیهها تفههاوتهههای
گذاشته شد ،از منظر متر،مان و شارحان شیعى مورد پذیرش وا ع شد ،است؟

لههذا در ایههن مقال هه ،ابتههدا مجموعهههای از روایههاتى کههه بههین صههبر و حیههای زن و مههرد ،تفههاوت

158

گذاشههته اسههت ،بههه روش کتابخانهههای ،مههعآوری نمههودیم و ب هه صههورت توصههیفى – تحلیلههى از

لحههاش سههندی و محتههوایى مههورد تفحههص و تههد ی

ههرار دادیههم و نظههرات متر،مههان ،شههارحان و

دادیههم .در پایههان در بههار ،و،ههود و اعتبههار روایههات حههاکى از تفههاوتگههذاری حیهها و صههبر در مقابههل

شهوت ،نسى ،بر اساا ،نسیت ،به ،معبندی رسیدیم.

روای ههات متع ههددی در ب ههار ،تف ههاوت حی هها و صهههبر زن ههان وم ههردان و ،ههود دارد .مرح ههو کلینهههى

( ۳۲۹ز) در کتههاب الکههافی ،شههش حههدیث در بههار ،برتههری حیهها و صههبر زنههان نسههبت بههه مههردان،
بدون هیچ توضیحى دربار ،احادیث ،آورد ،است که همه آنها در باب مجشایهى بهه نها « َب ا
هاب
َف ْضل َش ْه َو ِ ِّ َ َ َ َ ْ َ ّ
الر َِ ،ال» رار دارند .از آنجا کهه ایهن کتهاب از منهابع بسهیار معتبهر
النس ِاء على شهو ِ ِ
ِ
شیعى است و روایات مورد نظر را در باب مجهشا بیهان نمهود ،اسهت ،لهذا ابتهدا روایهات ایهن بهاب
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مفسههران ذیههل آنههها را نیههش بررسههى نمههودیم و بههر اسههاا نظر ی هه سههازگاری علههو تجر بههى و دیههن،
ویژگههىهههای اخ ههى مههورد نظههر را ،بهها نتههای تحقیقههات تجر بههى بههه عنههوان ّ
مؤیههد مههورد بررسههى ههرار

آورد ،شد ،و به لحاش سندی و محتوایى مورد بررسى رار مهىگیرنهد و در ذیهل بحهث محتهوایى

و تشکیل خانواد ،حدیث ،دیگر روایات مبتنى بر برتهری حیها و صهبر زنهان نسهبت بهه مهردان ،بهه
طور مجشا ،آورد ،شد ،و با این روایات مقایسه و ،معبندی مىگردد.
 .1تفاوت حیای زنان نسبت به مردان

اولین حدیث از باب مورد نظر ،دربار ،حیای زن ،از امیرالمؤمنین ۷نقلشد ،است:

َّ َّ
َّ َّ َّ ُ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ ُ ْ ً َّ ً
َّ
َّ َّ
دا ِف َّ
الَّ ،و ل ْو
خل
اَّلل الش َّوإ عش َّرإ أ ْج َّز ٍاء ،ف َّج َّعب ِق ْ َّعة أ ْج َّز ٍاء ِِف ِ
الرج ِ
الن ِاء و جزءا و ِاح ِ ِ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
اَّلل ِفووْ َّن ِمو َّون َّ
اج َّعووب ُ
َّال َّم َّ
احلیو ِواء َّعوول قو ْود ِر أ ْجو َّوز ِاء الش و ْ َّوإ لک و َّان ِلک و ِب َّر ُجو ٍوب ِق ْ و ُ ِن ْ و َّووإ
ِ
1
َّ َّ
ات ِب ِه؛
ُمت َّع ِلق ٍ
،ههشئش را در

خداونههد ،شهههوت را بههر د، ،ههشء آفریههد ،ک هه نههه ،ههشء آن را بههراى زنههان و ی ه
ا
مردان رار داد .اگر به همان نسبت (نه دهم) حیا و شر در زنان رار نداد ،بود ،به طهور
ا
حتم ،در پى هر مردى ،نه زن بود.

ا
در این روایت شهوت و حیای زن نه برابر مردان ذکر شد ،است.

و همچنین درحدیث پنجم از باب مورد نظر بیان شد ،است:

ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َّ 2
اِل ْر َّأ ُإ َّع َّل َّ
ُف ِض َّل ِت ْ َّ
اَّلل أل َّىق َّعل ِْن احلیاء؛
الر ُج ِب ِب ِت ع ٍة و ِق ِعی ِمن اللذ ِإ ،و ل ِکن
ّ
زن نود و نه برابر مرد لذت دارد ،ولى خداوند حیا و شر را براى آنان القا کرد ،است.

 .1الکافی ،ج ،۵د.۳۳۸
 .2همان.
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 .1-1تحلیل و بررسی روایات مبتنی بر تفاوت حیای زنان نسبت به مردان

اگر بخواهیم ّ
متعبدانه به آموز،های دینى ،فارغ از یافتههای علمى و مطالعات اخ ى ،تهن
دهیم ،الز است نخستّ ،
صحت انتساب حدیث احراز گردد و سازگاری مضمون آن با دیگر

آمههوز،هههای دینههى روشههن گههردد .بههرای ایههن ک هار بایههد بههه بررسههى سههند و محتههوای خههود حههدیث و

مقایسهه آن بهها آمههوز،هههای دینههى در بههار ،اخه ز و ،نسههیت دسههتزد .بنههابراین ،در ایههن بههار ،از دو

منظر مىتوان این حدیث را بررسى کرد :سند حدیث و محتوای حدیث.
 .1-1-1بررسی سند احادیث

دو روایههت اول و پههنجم ،از بههاب مههورد نظههر  -کههه مر بههوط بههه حیهها بودنههد  -روایههت اول از لحههاش

سند ،موح و مسند است ،ولى روایت پنجم ،از لحاش سند ،ضعیف و مرسل است.

برخى کتهب دیگهر از شهیعه ،همهین روایهات را بها اسهناد الکهافی نقهل مهىکننهد .البتهه برخهى
1

کتههب دیگههر نظرشههان در بههار ،سههند ایههن احادیههث ،بهها وضههعیت سههندهههایى کههه مطههرا کههردیم،

متفاوت استو چراکه تفاوت ،در مبنای وضعیت سند است و از بحث ما خارج است.
2

 .2-1-1بررسی محتوای حدیث

الف) ت اوتهای متنی حدیث در منابع شیعه

شیخ حر عاملى ( ۱۱۰۴ز) در وسائلالشیعة و همچنهین مرحهو برو،هردی( ۱۳۸۰ز) در
3

کتهاب جامع احادیث شهیع  ،بهدون ههیچ کسهر و اضهافهای ههر دوحهدیث را نقهل کهرد،انهدو امها
5
ّ
مرحه ه ه ههو شه ه ه ههیخ صه ه ه ههدوز ( ۳۸۱ز) و مته ه ه ههبخرینى ماننه ه ه ههد مرحه ه ه ههو فه ه ه ههی کاشه ه ه ههانى
4

( ۱۰۹۱ز) ،حدیث اول را به این صورت ذیل نقل نمود،اند:
6

َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ ً
الش ْ َّو َّإ َّع َّش َّور َّإ َّأ ْج َّوز ٍاءِ ،ق ْ َّوع ًة ِف الر َّ
الن َّ واءَّ ،و َّذ ِلو َّ
ک ِل َّب ِوین
ج
ِإن اَّلل خل
وال َّو َّو ِاحودإ ِِف ِ
ِ ِ ِ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ َّ َّ
َّ
اْم َّو ِْ َّیع ِِت ْمَّ ،و ِف ِن َّ ِاء َّبین أ َّمیوة َّو ِْ َّ
الن َّ ِواء ِق ْ َّوعة َّو
ویع ِ ِِت ْم الشو َّوإ عش َّورإ أ ْج َّوز ٍاء ِِف ِ
َ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِف َّ
ال َّو ِاح َّدإ؛
الرج ِ
ِ ِ

 .1وسائلالشیعة ،ج ،۲۰د.۶۳
 .2مرآة العقول  ،ج ،۲۰د.۳۲

 .3وسائلالشیعة ،ج ،۲۰د.۶۳

، .4امع أحادیث الشیعة  ،ج ،۲۵د.۵۶۴
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 .5م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د.۴۶۷

 .6الوافی ،ج ،۲۱د۷۹و مشکاة األنوار ،د۲۳۵و بحار األنوار ،ج ،۱۰۳د.۲۴۴

زنههان .و ایههن نحههو ،تقسههیم بههرای بنههىهاشههم و پیروانشههان اسههت .و در زنههان بنههىامیههه و
پیروانش از د، ،شء شهوت ،نه ،شء آن را برای زنان و ی

،شء آن را برای مردان است.

ابتدای این حدیث ،بیانگر عکس حدیث اول است و داللت بر برتری شهوت مهردان دارد،

اما بین زن و مرد هاشمى و غیر هاشمى تفاوت ایل شد،اندو البته تفهاوت بهین هاشهمى و غیهر
هاش ههمى خهههارج از بحهههث ایهههن تحقیه ه اسهههت .برخهههى شهههارحین ایهههن مطلهههب را از مصهههنف

دانستهاندو نه اینکه در روایت باشد .در صورت و،هود در روایهت ههم ،بها تخصهیص دادن ایهن
1

حدیث به بنىهاشم ،عمومیت حدیث برای غیر بنىهاشم با ى مىماند.
همچنین مرحو شیخ صدوز و مرحو فی
2

کاشانى ،ع و ،بر ایهن دوحهدیث ،حهدیثى
3

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

همانها خداونهد شههوت را د، ،هشء هرار داد،و نهه ،هش آن در مهردان اسهت و یه

،هش در

دیگر دربار ،برتری حیای زنان نسبت به مردان آورد،اند:

َّ ُ َّ َّ َّ
یاء َّع َّش َّر ُإ أجااء ،ق َّعة ِف الن اء و َّ
َّ
احل ُ
یاِئوا ،و إذا
جال .ف ِإذا خ ِفضوت ذَو َّ ُجواء ِمون َّح ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
الر ِ
واحدإ ِِف ِ
َّ
َّ َّ ُ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
أجوااء و َّب ِوىق هلوا
ق َّز و َّجت ذَ َّ ُجاء ،و إذا افت َّرعت ذَ َّ ُجاء ،و إذا َّولدت ذَ َّ ُجاء و َّب ِوىق هلوا س َّ وة ٍ
َّ َّ
4
َّ َّ ُ
َّس َّ ُة أجااء؛ َّفإذا َّف َّج َّرت َّذ ََّ َّ َّح ُ ُ ُ ُ
أجااء؛
یاءَا کله ،و إن عفت َّبِىق هلا س َّ ة ٍ
ٍ ِ
ا
حیهها ،د، ،ههشء اسههت کهه نههه ،ههشء آن در زنههان و یه ،ههشء آن در مههردان اسههت .و تههى زن
حی

مىشود ،یه

،هشء حیهاى وى مهىرود و چهون ازدواج مهىکنهد ،یه

مىرود و چون عروسى مهىکنهد ،یه

،هشء دیگهر

،هشء دیگهر مهىرود و چهون فرزنهد بهه دنیها مهىآورد،

ی ،شء دیگر مىرود و پن ،شء حیا براى وى بها ى مهىمانهد .اگهر [زن] تهن بهه ناپها کى
ّ
دهد ،همه حیا از میان مىرود و اگر عفت ورزد ،آن پن ،شء ،با ى مىماند.

ا
این روایت ،مراحهل دگرگهونى حیهای زن و کهم شهدن چههار ،هشء آن از ا،هشاء نههگانهه ،در رونهد
تحه ّهول زنههانگى زن را بیههان مههىکنههد و را ،حفه بقیهه آن را ،تقههوا و یهها را ،نههابودی همههه آن را ،عههد

پرهیشکاری دانسته است.

ب) بررسی دیدگاه شارحان و مترجمان

مرحو کلینى ( ۳۲۹ز) این احادیث را بىنیاز از توضیح دانسته اسهت .فقهط مصهححین
 .1روضة المتقی  ،ج ،۸د.۵۱۱

 .2م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د.۵۵۹

 .3الوافی ،ج ،۲۱د۷۹و مشکاة األنوار ،د۲۳۵و بحار األنوار ،ج  ،۱۰۳د.۲۴۴
 .4م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د۴۶۸و الخصال ،ص.۴۳۹
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کتاب الکافی دربار ،روایت اول مىنویسند که یا لب یا تصحیف صورت گرفته استو چرا کهه
1
ا
مقتضى حدیث ،عکس آن را مىطلبدو یعنى هر زنى نه مرد را مىطلبید.
مرحو شیخ صدوز ( ۳۸۱ز) ،پس از نقل حدیث پنجم ،توضیحى در بهار ،ایهن تفهاوتهها

مطرا ننمود،اند.

2

مرحههو مجلسههى ( ۱۰۷۰ز) در روض هة المتقههی  ،عکههس حههدیث اول را نقههل مههىکنههد ،کههه

متفاوت از دیگر احادیث این باب در الکافی است و بیان مىکنهد کهه احادیهث مشهابه دیگهری

هم هست و تخصیص این روایت به بنهىهاشهم  -کهه شهیخ صهدوز بیهان مهىدارد  -بهر اسهاا
روایت مرحو کلینى در الکافی است و انگیش ،شیخ صهدوز را از ایهن تخصهیص ،ایهن روایهت
3

مىدانند و ساس رفع تعارض این حدیث از دیگر احادیث کرد ،و مىگوید:

شهوت زنان زیادتر از مردان است و شهوت زنان بنىامیه بیشتر از دیگر زنان است.

مرحو فی

4

( ۱۰۹۱ز) در کتاب الهوافی ،ههر دو حهدیث الکهافی را آورد ،اسهت .مرحهو
5

محمدبا ر مجلسى ( ۱۱۱۰ز) در کتاب مرآۀ العقهول فهی شهرح اخبهار آلالرسهول :ههر دو

روایت الکافی را آورد ،و در ادامه ،به دیدگا ،خود دربار ،وضعیت سند روایات مىپردازد.
در کتهاب الکافی ،چها

6

دارالحهدیث از هول حها،ى کلباسهى تهو،یهى در بهار ،حهدیث اول

آمد ،است .متر،مین هم بدون شرا یا حتى توضیحى از آن عبور کرد،اند.
7

8

ج) بررسی متن حدیث

واژ« ،شهوت» ،در ل ت از ماد« ،شههو» بهه معنهای «رغبهت ،دوسهتداشهتنى ،آرزو ،خواههانى
 .1الکافی ،ج ،۵د.۳۳۸

 .2م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د.۵۵۹

« .3إن ا  نشع الشهو من ر،ال بنى أمیة ،و ،علها فى نسائهم و کذل
بنىهاشم و ،علها فى ر،الهم و کذل
 .4روضة المتقی  ،ج ،۸د.۵۱۲

فعهل بشهیعتهم .و إن ا  نهشع الشههو مهن نسهاء

فعل بشیعتهم» (الکافی ،ج ،۵د.)۵۶۴

 .5الوافی ،ج ،۲۱د.۷۸

 .6مرآة العقول  ،ج ،۲۰د.۳۲

 .7الکافی(دارالحدیث) ،ج ،۱۰د.۶۰۸

 .8روضة الواعیی  ،ج  ،۲د۷۲۴و الکهافی ،تر،مهه محمهدبا ر کمهر،ای ،ج ،۲د۳۲۷و الکهافی ،تر،مهه و شهرا سهید،هواد
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مصطفوی ،ج ،۵د۳۳۸و الخصال ،تر،مه محمدبا ر کمر،اى ،ج ،۲د۲۰۴و الخصهال ،تر،مهه یعقهوب ،عفهرى ،ج،۲

د۱۵۹و الخصال ،تر،مه احمد فهری زنجانى ،ج ،۲د۵۱۱و الخصال ،تر،مه مرتضى مدرا گی نى ،ج ،۲د.۳۵

شهوت ،نسى است.

1

واژ« ،حیهها» عبههارت اسههت از دگرگههونى حههال و انکسههارى ک هه بههه ،هههت تههرا از آنچههه عیه ْ
هب

شمرد ،و نکوهش مىشود ،حاصل مىگردد .برخى حیا را انقباض نفس از زشتىهها و تهرک آن
2

به همین ،هت (زشت بودن) مىدانند.

3

در اصط ا« ،حیا» عبارت است از ملکه نفسانى که مو،ب حف نفس از کارههای زشهت

و خه ف ادب مههىشههود تهها مههورد سههرزنش ههرار نگیههرد .بههالتبع ،حیهها در مقابههل شهههوت ،عبههارت
4

اسههت از ملک هه نفسههانى کههه مو،ههب حف ه نفههس از کارهههای زشههت و خ ه ف اخ ه ز ،نسههى

مىشود تا مورد سرزنش رار نگیرد.
َ
َ َ َ ا َّ
5
الش ْه َو َ َع َش َر َ أ َْ ،هشاء» ،مهراد ،شههوت ،نسهى اسهتو ز یهرا شههوت زن بها
در روایت «خل ا

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

تههن» و اصههل ایههن مههاد« ،رغبههت شههدید نفههس بههر چیههشی کههه سههازگار بهها آن باشههد» ،اسههت و اعههم از

شهوت مرد مقایسه شد ،است و مرد را ارضاکنند ،ایهن شههوت دانسهته اسهتو چهرا کهه در آخهر
ا
روایت آمد ،است« :لکان لکل ر،ل تسع نسو ،متعلقاتو با ههر مهردی نهه زن مهىآویخهت» .لهذا
حیای مورد نظر در این روایت حیای در مقابل شهوت ،نسى است.
حیا از اامور ّ
مادی و دارای ا،شا نیست تا تجزیه شدنى باشد .بنابراین ،آفرینش آن به د، ،شء

و و،ههود نههه ،ههشء آن در زن و ی ه

،ههشء در مههرد  -کههه آشههکارا در روایههت آمههد ،اسههت  -بههه معنههای

حقیقى که در ا،سا و،ود دارد ،نیست ،بلکه کنایه از فزونى آن در زنان است .امثال اینگونه

تعبیرها در روایات ،بسیار است.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ممکن است این پرسش ذیهل روایهت «خله َ ا ا الش ْهه َو عش َهر أ َْ ،هشاء» ،مطهرا شهود کهه ا گهر
ا
حیای زنان به انداز ،شهوتشان نبود ،به هر مردی نه زن تعل مىگرفهت ،بها صهدر روایهت ،یعنهى
ا
«شهوت زنان نه برابر مردان است» ،سازگاری نهداردو ز یهرا رهاهر ایهن بهود کهه بگو یهد« :ا گهر حیهای
ا
زنان به انداز ،شهوتشان نبود ،هر زنهى بهه نهه مهرد احتیهاج داشهت تها بتوانهد نیهازش را ارضها کنهدو
6

 .1العی  ،ج ،۴د۶۸و تاج العروا ،ج ،۱۹د۵۸۸و القاموا المحیط ،ج ،۴د۳۹۰و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،
ج ،۶د.۱۷۴

 .2مجمع البحری  ،ج  ،۱د.۴۸۲

 .3مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص.۲۷۰
 .4بحار األنوار ،ج ،۷۱د.۳۲۹
 .5الکافی ،ج ،۵د.۳۳۸

 .6همان.
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زیرا هرچه شهوت بیشتر باشد ،نیاز به ارضا نیش بیشتر مىشود».

1

پاسخ این است که هیچگونه تنافى میهان صهدر و ذیهل روایهت نیسهتو ز یهرا ا گهر فهرض کنهیم

تعههداد زنههان و مههردان مسههاوى اسههت (تسههاوى ،معیتههى) و شهههوت زن و مههرد هههم مسههاوى باشههد
مرد ،کافى استو یعنى هر مرد

(تساوى غریش، ،نسى) ،نتیجه آن مىشود که ی زن براى ی
مىتواند ی زن را ارضا کند و بالعکس (کفایت ،نسى)ّ .امها ا گهر در فهرض تسهاوى ،معیتهى،
ا
شهوت زن بیشتر باشد (نه برابر) ،دیگر بهراى ههر زن ،یه مهرد کهافى نخواههد بهودو ز یهرا یه مهرد
ا
فقط مىتواند یه ،هشء از نهه ،هشء میهل ،نسهى زن را بهرآورد ،کنهد و ههر زن بهراى ارضهاى تمایهل
ا
ا
،نسههىاش بایههد بههه سههراغ نههه مههرد بههرود و دور هههر مههرد را نههه زن مههىگیههرد .و لههذا ا گههر شهههوت زن بههه
2
ا
وسیله حیا کنترل نمىشد ،این زن بود که نیاز به نه شوهر مىداشت.
َ
َّ َّ
3
در روایت « اف ِ ّض َل ِت ْال َم ْرأ ا َع َلى َّالر ا،ل ب ِت ْس َعة َو ِت ْس ِع َ
ین ِم َن اللذ ِ » ،برای مقصود از لهذت دو
ِ ِ
احتمال و،ود دارد :نخست ،آنکه مراد از «لهذت» ،مطله لذایهذ ،نسهى و غیهر ،نسهى باشهد و
مراد از عدد  ،۹۹ک رت عددی باشد .طب این احتمال ،زنهان از شهیر دادن ،نگههداری کهودک،

آرایش و زینت کردن و بسیاری چیشها لذت مىبرند که برای مردان چنهین نیسهت .و حیهای در

مقابل آن هم ،مربوط به همه این موارد و به معنای عا مىگردد.
ّ
ّ
ّ
دو  ،آن که مراد از «لذت» در این روایت ،خصود لذت ،نسى و عدد  ۹۹کنایه از شدت
ّ
باشد .بر اساا این احتمال ،روایت ،در مقا بیان شدت شهوت ،نسى زنهان اسهت و حیهای
روایههت هههم حیههای در مقابههل شهههوت ،نسههى و بههه معنههای خههاد اسههت کههه در هههر دو صههورت،
روایت حاکى از فزونى حیای زن نسبت به مردان است.

بهها تو،ههه بههه داسههتان آد و حههوا و تهه ش آنههها بههرای اسههتفاد ،از پوشههش بههرای اندامشههان،

4

همچن ههین ن ههاراحتى حض ههرت م ههریم ۳و آرزوی م ههر از لک هههدار ش ههدن عف ههتش ن ههشد م ههرد و
5

همچنین حرکت زن عزیهش مصهر در بسهتن درهها و پوشهاندن صهورت بهتهها ،مهىتهوان تکهوینى و

فطری بودن صفت حیا را پذیرفت.

البته طبیعى بودن صفت حیا در زنان به این معنا نیست که بهرای پایهداری و حفه آن نیهاز

 .1ر.ک :الکافی (دارالحدیث) ،ج ،۱۰د.۶۰۸

 .2الفوائد الطوسی  ،د۹۷و الکافی(دارالحدیث) ،ج ،۱۰د.۶۰۸
 .3همان.
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 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،تر،مه سید محمد با ر موسوی ،ج ،۱د.۱۹۵
 .5سور ،رو  ،آیه .۲۳

دختران و زنان بر محور حیا شد ،است .در روایتى بیان مىشود که شش صفت نیکوست ،امها

از شش گرو ،نیکوتر ،... ،حیا نیکوسهت ،امها از زنهان نیه تهر .در دعاههایى کهه از ائمهه :وارد
1

شههد ،اسههت ،مههىبینههیم کههه یکههى از درخواسههتها،حیههای بیشههتر بههرای زنههان اسههت .در روایتههى
2

پیامبر اکر  ۹فرمودند:

یامت بر پا نمىشود ،مگر پس از آنکه حیا از کودکان و زنان رفته باشد.

3

مىتوان حکمهت رواج خواسهتگاری مهرد از زن را ،بهه خهاطر همهین تفهاوت طبیعهى بهین زن و

مههرد ،یعنههى فزونههى حیههای زن نسههبت بههه مههرد دانسههتو چههرا کههه در سههیر ،مههرد  ،بههه طههور عهها و
متشرعان به طهور خهاد ،خواسهتگاری مهرد از زن رواج دارد ،کهه نشهان از اسهتحباب و اولو یهت

خواستگاری مرد از زن دارد.

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

به آموزش و تقویت نیست ،بلکه در متون اسه مى سهفارش ز یهادی بهه تربیهت انسهانهها بهه و یهژ،

4

بنا بر این روایات ،على رغم اینکه شهوت زنان بیشتر از مردان است ،ولهى ایهن فزونهى نبایهد

باعههث انحههراف ،نسههى آنههان گههرددو چههرا کههه خداونههد متعههال بههه مههوازات افههشایش شهههوت زن،

نیروهههاى کنترلههى وى را نی هش افههشایش داد ،اسههت .حی ها از نیروهههاى مهههار کننههد،ای اسههت ک هه در

زنان ،بیش از مردان و،ود دارد.
ا
ا
طب ه روایههت « َ
الحیه ا
هاء َع َشه َهر ا أ،ههشاء» ،نههه ،ههشء از د، ،ههشء حی ها ،در زنههان ههرار دارد .ای هن نههه
ّ
ا
،ههشء ،هماننههد الیهههههاى نهههگانهههاى هسههتند کهه شهههوت زن را مهههار کهرد ،و عفههت و پهها کدامنههى
ا
وى را تض ههمین م ههىکنن ههد .ایه هن الیه ههه ههاى ن هههگان ههه در رون ههد تح ه ّهول زن ههانگى زن ،دس ههتخ ههوش
5

6

ت ییر مىشوند.

7

از سههوی دیگههر ،الز اسههت کههه ارتبههاط ک مههى و رفتههاری دیگههران بهها زنههان نیههش ،بهها تو،ههه بههه ایههن

ویژگى تنظیم شود .در رآن کریم ،آنجا که از پاداش اخروی صهالحان سهخن مهىگو یهد ،بهه زن و

مههرد یکسههان تو،ههه مههىکنههدو امهها در مقهها بیههان پههاداشهههای ،نسههى ،فقههط بههه حور یههان بهشههتى و
یاء َح َس ٌن َو لکن فى ّ
لح ا
َ « .1ا َ
ساء َا َ
حس ان» (إرشاد القلوب ،ج ،۱د.(۱۹۳
الن ِ
ِ ِ ِ
ْ َّ
ْ
َ « .2و َت َف َّض ْلَ َ ...ع َلى ّ
الن َس ِاء ِبال َح َی ِاء َو ال ِعفة» (البلد األمی  ،ج ،۱د.)۳۴۹
ِ
َ َ ا ا َّ َ ا َ َّ َ ْ َ َ ْ
ّ
ّ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
النس ِاء» (بحار األنوار ،ج ،۶د.)۳۱۵
الصبی ِان و ِ
« .3ال تقو الساعة حتى یذهب الحیاء ِمن ِ
 .4زن در اسالم ،د.۹۰

 .5پژوهشی در فرهنگ حیا ،ص.۹۹

 .6م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د۴۶۸و الخصال ،ص.۴۳۹
 .7پژوهشی در فرهنگ حیا ،ص.۱۰۲
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ویژگىهای آنان ،به منشله پاداشى برای مردان صالح اشار ،مىشود .گویا زنان مؤمن به یه بهار،
غایب مىشوند.

بهترین تو،یه ،آن است که خداوند بهه درسهتى ،ویژگهى حیهای زنهان را در هرآن کهریم لحهاش

کرد ،است و به صراحت ،پاداش ،نسى زنان را بیان ننمود ،است تا آنان احساا شر و حیها

ننمایندو حتى آنجا که مىخواهد درخواست ،نسى زلیخا از حضرت یوسف ۷را بیهان کنهد
َ َ َ َ 1
عفت ک مهى از ،انهب خداونهد و
از لف (ه ْیت لك) (من برای تو آماد،ا ) را آورد ،که در کمال ِ

رعایت شر و حیای زنان از رائت این آیات باشد.

 .2تفاوت صبر از منظر روایات مبتنی بر تفاوت صبر زنان نسبت به مردان

حدیث دو از بهاب مهورد نظهر ،بهه نقهل از امها صهادز ،۷صهبر زنهها را د ،برابهر مهردان بیهان

نمود ،است:

ی

َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ُ َّ ُ َّ ْ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ال؛
ال ،ف ِإذا َاجت کانت ا قوإ ْ وإ عش َّرإ ِرج ٍ
ِإن اَّلل جعب ِلل َّ ْرأ ِإ ص ْب َّر عش َّرإ ِرج ٍ

2

به راستى که خداوند براى هر زن ،شکیبایى د ،مهرد را هرار داد ،اسهت .پهس ههر گها ،شههوت
زن به هیجان بیاید ،توان شهوت د ،مرد را داراست.

مرحو کلینى حدیث سو و چهار از باب مهورد نظهر را ههم از امها صهادز ۷نقهل نمهود ،اسهتو
متن ،ولى با تفاوت در نحو ،نقل آورد ،است کهه در مقایسهه بها دو حهدیث بلهى،

البته هر دو را با ی

باز هم در،ه باالتری را برای صبر و شهوت زنان ،نسبت به مردان ،مطرا کرد ،است:
ُ
ْ
ْ ْ
َّ
َّ
َّ
الن َّ َّاء أ ْع ِط َّی ُبض َّ اث َّین َّعش َّر َّو َّص ْب َّر اث َّین َّعش َّر؛
ِإن ِ

3

به زنان ،توانایی شهوت دوازده مرد و صبر و شکیبایی دوازده مرد داده شده است.

و در آخر ،مرحو کلینى حدیث ششم را با همان نسبت حهدیث دو و د ،برابهر بهودن صهبر و

شهوت زنها به نسبت مردها از اما ششم  ۷و راوی دیگری نقل نمود ،است:

َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ال؛
ال ،ف ِإذا حولت زادَا قوإ عش َّرإ ِرج ٍ
ِإن اَّلل جعب ِلل َّ ْرأ ِإ أن قو ِب َّر ص ْب َّر عش َّرإ ِرج ٍ

4

به راستىکه خداوند این توانایى را به زن داد ،اسهت کهه هماننهد صهبر و شهکیبایى د،
 .1سور ،یوسف ،آیه.۲۳

 .2الکافی ،ج ،۵د.۳۳۸
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 .3همان ،د.۲۳۹
 .4همان.

توان د ،مرد را دارا است.
 .2-1تحلیل و بررسی روایات مبتنی بر تفاوت صبر زنان نسبت به مردان

مانند تحلیل احادیث حیا ،نخست ّ
صحت انتساب احادیث و سهاس سهازگاری مضهمون

آن با دیگر آموز،های شیعى بررسى مىگردد.
 .1-2-1بررسی سند احادیث

سههه روایههت دو ،سههه و چهههار همگههى از لحههاش سههندی صههحیح و مسههند بههود ،و روایههت ششههم هههم در

عین حال که موح و مسند است ،از لحاش متن باکمى تفهاوت در ل هات متهرادف ،ماننهد حهدیث دو
است .برخى دیگر از مصادر شیعى ،همین روایات را با اسناد الکافی نقل مىکنند.

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

مرد را در برابر شهوت داشته باشد و آن هنگا کهه بهالغ شهد (شههوت او حاصهل شهد)،

1

 .2-2-1بررسی محتوای حدیث

الف) ت اوتهای متنی حدیث در منابع شیعه

شیخ حر عاملى در وسائلالشیعة و مرحو شیخ صدوز م ال یحضهره الفقیه  ،بهدون ههیچ

کسر و اضافهای هر چهارحهدیث را نقهل کهرد،انهد .همچنهین از متهبخرین ،مرحهو برو،هردی در
2

کتاب جامع احادیث شیع همین چهار حدیث الکافی را نقل کرد ،است.

3

ب) بررسی دیدگاه شارحان و مترجمان

مرحههو کلینههى ایههن احادیههث را بههىنیههاز از توضههیح دانسههته اسههت و فقههط مصههححین کتههاب

الکههافی در بههار ،حههدیث چهههار و شههش بههه تر،م هه برخههى از ل ههات اکتفهها کههرد ،و بیههان مههىکننههد
که ههه « ا
البضه ههع» یعنه ههى «الجمه ههاع» و «المباضه ههعة» یعنه ههى «المنا کحه ههة» و «المجامعه ههة» و ل ه ههت

«حصههلت» در حههدیث شههش بههه معنههای «بل ههت أو حصههلت الشهههو » و در بعضههى نسههخهههها
«حصنت» آمد ،است.

4

مرحو مجلسى در روض المتقی  ،دربار ،حدیث شش مىگوید:

 .1تفصیل وسائلالشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،۲۰د.۶۳
 .2همانو م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د.۴۶۸

 .3الوافی ،ج ،۲۱د۷۹و مشکاة األنوار ،د۲۳۵و بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ،۱۰۳د۲۴۴و جامع
أحادیث الشیعة ،ج ،۲۵د.۵۶۴

 .4الکافی ،ج ،۵د.۳۳۸
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صبر زنان د ،برابر مردان است ،ولهى هنگهامىکهه صهبر بها تمهرین حاصهل شهد ،خداونهد
شهوت ،نسى زنان را مضاعف مىکند.

او در ادامههه ،تنههها بههه دیگههر احادیههث ایههن بههاب و تر،مهه برخههى ل ههات و تفههاوت ،شئههى برخههى

نسخهها اشار ،مىکنند.
مرحو فی

1

( ۱۰۹۱ز) در کتاب الوافی ،هر چهار حدیث را آورد ،و ل هت «البضهع» را بهه

«،ماع» تر،مه کرد ،و دربار ،روایت ششم کتهاب الکافی نسهخهای کهه «حملهت» را بهه معنهای
شهوت آمد ،،آورد ،و بیان کرد ،که در نسخهای دیگر «حصلت» آمد ،است.
مرحو محمدبا ر مجلسهى ( ۱۱۱۰ز) در

2

کتهاب مرآۀ العقول فی شرح اخبار آلالرسول:

هر چههار روایهت الکهافی را آورد ،و تنهها تر،مهه کلمهه «بضهع» بهه معنهای «نکهاا» و تفهاوتههای
،شئههى اخههت ف نسههخ برخههى کلمههات را ذکههر کههرد ،و در ادامههه ،بههه دیههدگا ،خههود در بههار ،وضههعیت

سند ت ت

روایات مىپردازد .همچنین متر،مین ههم بهدون شهرا یها حتهى توضهیحى از آن

عبور کرد،اند.

3

4

خ صه ،آنکه معنای این احادیث ازنظر متقدمان و متبخران ما روشهن و مهدعای آن ،یعنهى

تفههاوت ههاطع صههبر در مقابههل شهههوت ،نسههى زنههان نسههبت بههه مههردان ،مقبههول اسههت .از ایههن رو،
بیشتر آنان به توضیح واژگانى کلمات حهدیث بسهند ،کهرد،انهد .شههید مطههری بهه ایهن نتیجهه

تصریح کرد ،و مىگوید:

زن از مرد شکیباتر است و تحمل دایمى زن در مقابل ناراحتىههای ،شئ ِهى بهىشهمار ،بیشهتر

است و در مقابل ،مرد در برابر غریش ،از زن ناتوانتر است.

5

ج) بررسی متن حدیث

عا ترین و مهمترین صفت انسانى بازدارند ،،صبر است« .صهبر» در ل هت عهرب بهه معنهای

 .1همان.

 .2الوافی ،ج ،۲۱د.۷۸

 .3مرآة العقول ،ج ،۲۰د.۳۲

 .4روضة الواعیی  ،ج ،۲د۷۲۴و الکهافی ،تر،مهه محمهدبا ر کمهر،ای ،ج ،۲د۳۲۷و الکهافی ،تر،مهه و شهرا سهید،هواد
مصطفوی ،ج ،۵د۳۳۸و الخصال ،تر،مه محمدبا ر کمر،اى ،ج ،۲د۲۰۴و الخصهال ،تر،مهه یعقهوب ،عفهرى ،ج،۲
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د۱۵۹و الخصال ،تر،مه احمد فهری زنجانى ،ج ،۲د۵۱۱و الخصال ،تر،مه مرتضى مدرا گی نى ،ج ،۲د.۳۵

 .5نیام حقوق زن در اسالم ،د.۲۲۳ -۲۲۰

1

از ارهار بىتابى و بى راری دانستهاند .و برخى ،وادار نمودن نفهس بهه انجها آنچهه کهه عقهل و
2

شههرع ا تضهها مههىکننههد و بازداشههتن از آنچههه عقههل و شههرع نهههى مههىکننههد ،مههىداننههد .همچنههین
3

نفس از اضطراب ،اعتراض و شکایت و نیش به آرامش و طمبنینهه گفتهه مهىشهود .صهبر در برابهر
4

شهوات شکم و غریش، ،نسى ،عفت نا دارد.

5

در روایهات مههذکور ،تفههاوت صههبر زنهان و مههردان ،در برابههر شهههوت تصهریح شههد ،اسههت ،ولههى در

روایتى از اما صادز ،۷صبر زنان به طور مطل از مردان بیشتر بیان شد ،است:

َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
ُ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ
َّ
ْحلو ْوت َّز َّاد ََّووا قو َّووإ َّصو ْوب ِر
وال ،فو ِوإذا
ِإن اَّلل  -ق َّبووارک و قعوواَل  -جعووب ِلل َّ و ْورأ ِإ صو ْوب َّر عشو َّورإ ِرجو ٍ
6
َّ َّ َّ َّ ُ ْ
ال أخ َّر ب؛
عشرإ ِرج ٍ

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

«خویشتنداری ،حبس و در تنگنا و محدودیت رار دادن است» .برخى آن را بازداشتن نفهس

خداوند تبارک و تعالى برای زن ،صهبری معهادل صهبر د ،مهرد هرار داد ،اسهت .و آنگها،
که حمل بردارد ،درت د ،مرد دیگر را نیش به وی مىدهد.

سیاز روایت حاکى از فزونى صبر زنان به طور مطل است و هنگها فرزنهدآوری بر هدرتش مهىافشایهد.

بنابراین ،بر فرض حذف متعل صبر و داللت بر عمومیت آن ،به اسهتدالل مها ضهرری نمهىرسهاندو چهرا

که روایت داللت مىکنند که زنان به طور کلى در همه امور ،صهبورتر و مقهاو تهر آفر یهد ،شهد،انهد و صهبر در
برابر نیروی ،نسى یکى از مصادی صبر و تحمل زنهان اسهت .پهس صهبر در ایهن روایهت مطله باشهد یها

مقید ،مىتوان استفاد ،کرد که صبر زنان در برابر شهوت افزونتر از مردان است.
د
ع و ،بر ایهن ،بخشهى از خطبهه مفصهلى از امیرالمهؤمنین ۷دربهار ،زنهان ،رهاهرا بها روایهاتى کهه دربهار،
برتری صبر زنان نسبت به مردان در برابر شهوت ذکر شد ،منافات دارد و ابل ،مع نیست:
َّ
َّ
َّ
َّو ال َّص ْب َّر ُ َّن ِع ْن َّد ْ ْ َّو ِن َّن؛

7

زنان در مو ع شهوتشان صبر ندارند.

 .1تاج العروا ،ج ،۷د۷۱و المفردات فی غریب القرآن ،د۲۷۳و لسان العرب ،ج ،۴د،۴۳۸
 .2صحاح اللغة ،ج ،۲د۷۰۶و مجمع البحری  ،ج ،۲د.۱۰۰۴
 .3مفردات الفاظ القرآن ،د.۴۷۴

 .4التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،۶د.۱۸۲
 .5جامع السعادات ،ج ،۳د.۲۸۱

 .6الخصال ،ج ،۲د۴۳۹و بحار األنوار ،ج  ،۱۰۳د.۲۴۱

 .7م ال یحضره الفقی  ،ج ،۳د۵۵۴و االمالی (صدوز) ،ص۲۷۵و علل الشرایع ،ج ،۲د.۵۱۲
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در این روایت ،اگر«شهوت» بهه معنهای مطله خهواهشههای نفسهانى باشهد ،معنهای عبهارت

آن است که زنان در خواهشهای نفسانى خود (اعم از ،نسى و غیر ،نسى) صبر ندارند و ههر

چه را دلشان خواست ،بىدرنگ به دنبال تحقه آن هسهتند .در نتیجهه ،نسهبت روایهت اخیهر،

بهه روایهات برتهری صهبر زنهان در برابهر شههوت ،نسهى ،تخصهیص عها بهه خهاد اسهت .معنهای

حاصل از تخصیص ،آن است که زنان بهر خهواهشههای نفسهانى صهبر ندارنهد ،مگهر در شههوت
،نسى که نسبت به آن صبر بیشتری دارند.

و اگر مراد از «شهوت» ،شهوت ،نسى باشد ،معنای این روایت ایهن اسهت کهه زنهان در برابهر

شههوت ،نسههى صههبر ندارنههد و ضههعیف هسههتند و بنهها بههه روایههات سههاب  ،مههردان در برابههر شهههوت
،نسههى نسههبت بههه زنههان ضههعیفترنههد .بههدین ترتیههب ،بههین ایههن روایههات ،تعارضههى و،ههود نههدارد.

البته این روایت به لحاش سندی ضعیف و مرفوع اسهت و تهاب تعهارض بها احادیهث سهاب ر -
که صحیح و مسند بودند  -هم ندارد.
برخى به پار،ای از آیات و روایات استدالل نمود ،و سعى در احبات عکس نقهی

نتهای بهه

دست آمد ،از روایهات سهاب دارنهد تهاحجتى دیگهر بهر نتهای بهه دسهت آمهد ،باشهد .آنهها سهعى

دارنههد احبههات کننههد کههه مههردان ،در برابههر نیههروی ،نسههى ،ضههعیفتههر از زنههان آفر یههد ،شههد،انههد و از
تحمل کمتری برخوردارند .آنها به آیات و روایات ذیل استدالل نمود،اند:

1

 -آیه تجویش آمیشش در شبهای ما ،رمضان:

ُ
ُ َ ُ َ ََ
ََ ُ
الرفث ِإ َلى ِن َسائك ْم)و
ام
(أ ِح َل لك ْم ل ْیلة ِ
الص َی ِ

2

در شبهاى روز،دارى آمیشش با همسرتان براى شما ح ل گردید.

بل از نزول این آیه ،آمیشش در کل ما ،رمضان حرا بود و به دلیل کم طا تى مردان ،این آیه

نازل شد و رابطه ،نسى در شبهای ما ،رمضان ،ایش گردید.
 -روایت شکایت مردی از عزوبت:

َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ ْ
ْ
واءَّ ،فإ َّل ْیو َّ
الن َّ َّ
ک
اَّلل! لو ْی َّس ِعن ِودی َّا ْوال فوْن ِک َّح ِ
َّج َّاء ِإَل الن ِ ِبَّ ۹ر ُجب ،فقوالَّ :یوا َّر ٌُوال ِ
ِ
َّ
َّ ْ ُ ْ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ 3
َّ
الو َّی َّاَ .فف َّعب فذ ََّ َّ َّما ِب ِه ِم َّن الشب ِ ؛
أْکو ال ُع ُز ِوبیة .فقالَّ :وف ْر ْ ْع َّر َّج َّ ِد َّکَّ ،و أ ِد َِ ِ
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شهوتى که داشت ،خاموش شد.

برخههى از مههردان ،خههدمت امیههر المههؤمنین۷رسههیدند و از حکههم بوسههیدن همسههر در روز مهها،

رمضان ،در حال روز ،،سؤال کردند .حضرت پس از بیان مسبله ،فرمود:

َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ً َّ َّ
َّ ُ َّ َّ ُ َّ ُ َّ َّ ْ َّ ْ َّ
ْ
الل َّطاَ؛
ال ِ
أ ما ی ْ تح ِىی أحدک ْم أن ال یو ِب َّر یوما ِإَل الل ْی ِب؟ ِإنه کان یقالِ :إن بدء ال ِقت ِ

1

آی ها یک هى از شههما شههر نمههىدارد از ایههنکههه روزى را تهها فههرا رس هیدن شههب صههبر نمههىکنههد؟ ای هن

حقیقتى است کهه گفتههانهد :آغهاز ،نهگ سهیلى زدن اسهت (یعنهى همهان طهور سهیلى کهار را بهه

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

مردى نشد پیامبر خدا  ۹آمد و عرض کرد :اى پیامبر خدا ،من توانایى مالى ندار که
با زنان ازدواج کنم و از ّ
مجرد بودن به شما شکایت دار  .پیامبر خهدا  ۹فرمهود :مهوى
ّ
بههدنت را واگههذار و همیشههه روز ،بگی هر .آن مههرد نی هش چن هین رفتههار ک هرد .پههس آن شههدت

،نگ مىکشد ،بوسه نیش کار را به ،ماع منتهى مىسازد).

و در پایههان ،نتیجههه مههىگیرنههد کههه مههردان در برابههر شهههوت ،نسههى ضههعیف آفر یههد ،شههد،انههد.

واضههح اس ههت ک ههه حتههى ا گ ههر نت ههای به هه دسههت آم ههد ،،ص ههحیح باشههد ،احب ههات م ههدعای آنه هها

(ضهعیفتهر بهودن مههردان در برابهر نیهروی ،نسهى نسههبت بهه زنهان) نیسهتو چههرا کهه در نتیجهه بهه

دست آمد ،،هیچ گونه نسبیتى بین زنان و مردان مطرا ننمود ،و تنها به بیان ضعف مردان در
مقابل شهوت ،نسى بسند ،مىنماید .شاید تنها بتهوان نتیجهه بهه دسهت آمهد ،حاصهل از ایهن
اسههتدالل را ،در کنههار روایهات سههاب در نظههر گرفههت و مؤ یههدی بههر ضههعف بیشههتر مههردان در مقابههل

شهوت ،نسى نسبت به زنان دانست.

در نتیجه ،از مجموع روایات فهمید ،مىشهود کهه زنهان شههوت شهدیدتری نسهبت بهه مهردان

دارندو اما خداوند ،طب حکمهت بال هه خهود ،صهبر را  -کهه نیهروی بازدارنهد ،اسهت  -بهه انهداز،

شهوت در آنها رار داد ،است.

طب روایت ،حیا در زن طهى مراحلهى ،بهه مهرور زمهان کهاهش مهىیابهدو امها در مقاب ِهل شههوت

آن ،عوامل بهازدارنگى دیگهری ایجهاد مهىشهودو ع هه بهه حفه کهانون خهانواد ،و ع هه مهادر بهه

فرزندان و توانهایىههای اخ هى حاصهل از مرا بهت از یه

انسهان ،از دور ،بهارداری تها دور،ههای

باالتر ،از عوامل بازدارند ،،در انحراف زنان پس از ازدواج و فرزنددار شدن محسوب مىشهوند.

 .1م ال یحضره الفقی  ،ج ،۲د.۱۱۳
 .2پژوهشی در فرهنگ حیا ،ص.۱۰۲
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صبر و بردباری در بسیاری از شرایط از عوامل مکمل در خودنگهداری زنان است .بنابراین ،به

نظر مىرسد در هر کدا از مراحل کاهش حیا ،عهواملى ،هایگزین باعهث مصهون مانهدن زنهان از
آسیبهای ناشى از این کاهش خواهند بود .لذا حیا ،انسان را به مهار ک ْ
ردن وامىدارد و صبر،
دشوارى آن را هموار مىسازد .بنابراین ،این دو مک ّم ِل یکدیگرندو یکى به مهار کردن وامىدارد

و دیگرى سختى آن را هموار مىسازد.

1

مىتوان حکمت تفاوت حکم فقهى زن و مرد ،در تمکین ،نسى را به خهاطر همهین تفهاوت

طبیعى بین زن و مرد دانست .بهه لحهاش شهرعى تمکهین زن از مهرد در امهور ،نسهى ،در صهورت
تمایل مرد ،وا،ب است ،ولى چنین لحنى دربار ،تمکین ،نسى مرد از زن ،در صورت تمایل

زن ،و،ود نداردو چرا کهه هدرت خویشهتنداری زنهان در امهور ،نسهى بهیش از مهردان اسهتو امها

مردان تحری پذیرتر و در کنترل خود ناتوانترند و با کمتهرین شهگردهها و نهاز و عشهو،ههای زنانهه
به دا مىافتند.

 .3بررسی تحقیقات علوم تجربی درباره خویشتنداری جنسی

نظرات مختلفى دربار ،رابطه دین با علو تجربى مطهرا مهىشهود کهه بهر اسهاا رویکردههای

مختلف مىتوان به سازگاری (تکمیل و تبیید) و ناسازگاری (تعارض و تمایش) تقسهیم کهرد .بهر
2

اساا نظریههای سازگاری علو تجربى ،اصول اخ ى همهوار ،پیونهد نشدیکهى بها عقایهدی کهه

در بههار ،ماهیههت حقیقههت اسههت ،دارنههد .بنههابراین ،مههىتههوان از مقههدمات تجر بههى کمه

گرفههت و

مسائل اخ هى را احبهات کهرد و بهرای اعتبارسهنجى ویژگهىههای اخ هى ،مهىتهوانیم بهه عنهوان
ّ
موید آنها ،به بررسى نتای تحقیقات علو تجربى بپردازیم.
3

بررسى پوشش را به عنوان یکى از نمادهای راهری و علنى حیا و عفت ،م کهى در بررسهى

میشان خویشتنداری ،نسى مىدانند .راین بسهیاری نشهان مهىدههد کهه زنهان در طهول اعصهار
در ،وامع متمدن پوشید ،بود،اند و در اک ر ،وامع حضهور ا،تمهاعى زنهان بها پوشهشههایى کهه
د
4
تقریبا تما حجم بدن را پوشاند ،باشد ،متداول بود ،است.

 .1زن در اسالم ،ص.۱۰۵
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2

1

دختران حوا در طول تار یخ در یافتند کهه عهشت و احترامشهان بهه ایهن اسهت کهه بهه دنبهال مهردان

نروند .لیکن امهروز ،بها نشهر و گسهترش فرهنهگ غهرب ،بهر گرفتهه از نظر یهات فرو یهد و اتبهاع وی و
3

همچنین اخ ز نوین برتراند راسل ،مبتنى بهر آزادی ،نسهى و همچنهین نظر یهات فمینیسهتى
4

مبتنى بر تساوی زن و مرد ،کمتر شاهد آن گونه حیها و خهودداریههای ،نسهى هسهتیم .شهاید
5

بتوان هرز،پوشى را ارم ان عصر ،دید ،به ویژ ،ی

رن اخیر دانست.

6

آنچه ابل تو،ه اسهت ،ایهنکهه فرهنهگههای مختلهف ههیچگها ،خهالى از تمهایش ،نسهیتى در

این زمینه نبود،اندو تمایشی که بر حسب آن ،زنان برای حف عفهت ،نسهى بهه مراتهب بهیش از

مههردان ،مههورد خطههاب و عطههاب و تشههوی و تنبیههه ههرار مههىگیرنههد و همچنههین ،ههرایم و تخلفههات

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

به عقید ،ویل دورانت و و یلیها ،یمهش حیها و خهوددارى رر یفانهه زن ،غریهش ،نیسهت ،بلکهه

،نسههى زن ،احسههاا ننههگ و رسههوایى بیشههتری بههرای او و خههانواد،اش در مقایسههه بهها ،ههرایم و

تخلفات ،نسى مرد ،در پى دارد.

7

نظریهپردازان غربى  -که ریشه حیها را غیهر طبیعهى دانسهتهانهد  -بهرای تبیهین و تعیهین عامهل

غیر طبیعى ،وحدت نظر ندارند .مىتوان گفت که علت اصلى تمایل این افراد بهه غیرطبیعهى

دانستن این احساسات ،عد موفقیت براى تو،یه صحیح ،وا عى و و،دانى این احساسات
د
8
استو نه اینکه وا عا طبیعى نباشد.
د
بههه نظههر مههىرسههد ،انسههانههها در طههول تههاریخ ،بههه سههمت اتخههاذ رویکههردهههای نسههبتا متفههاوت

،نسههیتى در موضههوع عفههت وحیهها و خویشههتنداری ،نسههى ،سههوز یافتهههانههد و باعههث شههد ،در

سیاستها و تدابیر کنترل ،نسى ،بیشتر بر زنان متمرکش شوند و در همهین زمینهه کوشهید،انهد و
ابشارهای فرهنگى و انونى را ،صرف نظر از افراطها و تفریطها ،در خدمت سیاسهتههای مهورد

نظرشههان بههه کههار گیرنههدو امهها نقههش عوامههل فرهنگههى در ایههن زمینههه بایههد در امتههداد نقههش عوامههل
1. Will Durant.

 .3مجموع آثار استاد شهید مطهری ،ج ،۱۹د.۵۳
 .5همان ،د.۶۳۵

2. William James.
4. Bertrand Russell.

« .6حجاب و رابطه آن با تکامل ا،تماعى» ،د.۲۰۱ -۲۲۸
، .7امعه شناسى ،نسیت با رویکردی اس مى ،د.۵۸
 .8مجموع آثار استاد شهید مطهری ،ج ،۱۹د.۶۳۶
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طبیعى مورد تو،ه رار گیرد و نمىتوان با دیدگا،های محیط گرایانه موافقهت کهرد کهه بهىتو،هه

به تفاوتهای طبیعى زن ومرد مىکوشند فهمها ،رفتارها وتجربههای ،نسى متفهاوت آنهان را،

فق ههط به هر پایه هه نظر یه هه س ههاخت ا،تم ههاعى ،تبی ههین کنن ههدو چ ههرا ک ههه برخ ههى زیس ههتشناس ههان و
1

روانشناسان به فطری و غریشی بودن حیا و عفت در زن (و بلکه در ،نس ماد )،اذعان دارند.
دکتر فخری ،فیزیولوژیست مصری ،در این بار ،مىگوید:

اصل و مبدأ احساا حیا ،همان احساا حیهوانى ،هنس مهاد ،دربهار ،حیاسهت و بهه
د
2
همین ،هت مىبینیم نوعا احساا حیا در زنان از مردان ویتر است.

تحقیقات روانشناسان نشان داد ،است که در هیجانهاتى همچهون خجالهت و شهر  ،زنهان

بیشتر از مردان ابرازگری دارند و زنان در مقابل غریش، ،نسى بسهیار مقهاو هسهتندو بهه عکهس،
3

مههردان بههه سههرعت و شههدت در برابههر منههارر تحر ی ه آمیههش ،دچههار ط یههان شهههوت مههىشههوند و

مقاومت خویش را از دست مىدهند .شهدت اورگاسهم(اوج لهذت ،نسهى) در زنهان بیشهتر از
4

مردان است و ارگاسم آنان طوالنىتر است.
6

5

7

همچنههین تحقیقههات معتقدنههد انههواع انحرافههات ،نسههى ،ماننههد چشههمچرانههى ،آلههتنمههایى،

هههم،ههنسبههازی ،اسههتمنا ،زن،ههامگى و رفتههار سادیسههتی  ،در میههان مههردان بیشههتر بههه چشههم
د
مىخورد .در مجموع ،روانشناسان بر این عقید،اند که ههرز،گهىهها و انحرافهات ،نسهى اصهوال
مربوط به ،نس مرد است و مرتکبان ،رایم ،نسى بیشتر مردان مجرد و ،واناند.

8

همچنین برخى از روانشناسان معتقدند:

د
حیهها بهها آفههرینش زن بههه هههمآمیختههه اسههت و تطه ّهورات ،سههمى دوران بلههوغ  -کههه معمههوال بهها بههروز
حالت روحى و روانى گوناگونى همرا ،است  -عامل درونى حیا را به نمایش مىگذارد.

 .1جامع شناسی جنسیت با رویکردی اسالمی ،د.۵۹

 .2المراة و فلسفة التناسلیات ،د۲۷۸و حجاب در ادیان الهی ،د.۲۶
 .3روانشناسی زن و مرد ،د.۱۹۷

 .4مقدم ای بر روانشناسی زن (با نگرش علمی و اسالمی) ،د۲۲۰و روان شناسی یها روش علمهی در شهناخت ماهیهت
آدمی  ،د.۸۹

 .6تفاوتهای زنان و مردان ،ص.۱۴
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 .7روانشناسی زن و مرد ،د.۲۱۶

 .8خالص روانپزشکی :علوم رفتاری  -روانپزشکی بالینی ،د.۱۵۲

5. orgasm.

خجالت در او (حیها) زیهاد و ّ
تهبملش در حرکهات و اطهوار خهویش فهوزالعهاد ،گردیهد ،و
میلش به انفراد و تنهایى زیاد خواهد شد.

1

همچنین «منتسکیو» مىگوید:
2

تما ملل ،هان در این عقید ،مشترکاند که زنها بایهد حجهب و حیها داشهته باشهند
تا بتوانند خودداری کنند .علتش این است که وانین طبیعهت ایهن طهور حکهم کهرد،

است و الز دانسته ز نها محجوب باشند و بر شههوات غلبهه نماینهد .طبیعهت مهرد را
طههوری آفریههد ،کههه تهه ّهورش زیههادتر باشههد ،ولههى زن طههوری آفریههد ،شههد ،کههه خههودداری و
ّ
تحملهش زیههادتر باشههد .بنهابراین ،هرگههش نبایههد تصهور کههرد کههه افسارگسهیختگى زنههها بههر
طب

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

ساس دربار ،آحار بلوغ در دختران مىگویند:

وانین طبیعى است ،بلکه افسارگسیختگى بر خ ف وانین طبیعت است و بر

عکس ،حجب و حیا و خودداری مطاب

وانین طبیعت است.

3

در اینجها نظر یهاتى بیههان شهد ،و لهیکن د یه تهرین آنهها ایهن اسهت کهه ،حیها و عفهت و سههتر و

پوشش تدبیرى است که ،خود زن ،با هوش فطرى و با یه

حهس مخصهود بهه خهود ،در یافتهه

است که ،که از لحاش ،سمى نمىتوانهد بها مهرد برابهرى کنهد و بهراى گرانبهها کردن خهود و حفه

مو عیهت خههود در برابههر مههرد بههه ک هار بههرد ،اسههت .زن بههه الههها فطههرى در یافتههه اسههت کهه عههشت و
4

احترا او به این است که خود را ،رایگان در اختیار مرد رار ندهد و همهینهها سهبب شهد ،،کهه

زن توانسههته بهها هم هه نههاتوانى ،سههمى ،مههرد را بههه عنههوان خواسههتگار بههه آسههتانه خههود بکشههاند.

5

علىرغم تروی عمومى نظریهههای ،نسهى مبنهى بهر آزادی ،نسهى در غهرب ،گهرایش روز افهزون
زنان به اس

و حجاب اس مى در دهههای اخیر ،خود شاهدی بر این مدعاست.
6

 .۴جمعبندی و نتیجهگیری

روایاتى که بر فزونى صبر زنان نسبت به مردان داللت دارد ،به لحهاش سهندی در شهیعه مهورد
 .1حجاب در ادیان الهی ،د.۲۶
 .3روح القوانی  ،د۴۳۶و زن در آیین تاریخ ،د.۱۱۵

2. Montesquieu.

 .4مجموع آثار استاد شهید مطهری ،ج ،۱۹د ۶۳۶و د.۴۲۱
 .5همان ،د ۶۳۶و د.۱۹۹

« .6زنان و حجاب» ،د.۳۳۰-۳۰۹
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تبیید بود ،و به لحاش محتوایى هم از نظر متقدمان و متبخران شیعى روشن بود ،و مهدعای آن،
یعنى فزونى صبر زنان نسبت به مردان ،مقبول است.

روایههات دال بههر فزونههى حیههای زنههان نسههبت بههه مههردان ،علههى رغههم ایههنکههه بههه لحههاش سههندی

اعتبههاری بههه انههداز ،روایههات صههبر نیافتهههانههد ،امهها همگههى در کتههب معتبههر شههیعى بیههان شههد ،و بههه
لحاش محتوایى هم ،نه تنها مورد ّرد وا ع نشد،اند ،بلکه نسبت به اصل این تفاوتهها ا،مهاع
است .روایات متعهددی نیهش مضهمون ایهن روایهات را تبییهد مهىنمایهد .لهذا در مجمهوع ،مهىتهوان

دریافت این روایات  -که فراتهر از یه

روایهت واحدنهد  -حهاکى از فزونهى ایهن ویژگهىهها در زنهان

نسبت به مردان است .از رینه مقا و سیاز استفاد ،مىشود که در این روایات ،مطله حیها و

صبر منظور نیست ،بلکه مقصود ،حیا و صبر در برابر شهوت ،نسى هستند.

این روایات برخاستگا ،طبیعى و تکوینى بودن این دو ویژگى و همرا ،بودن آن با زنان اشار،

مقابل فزونى شهوت زنان نسبت به مردان ،حیا و صبر آنان هم بیشتر است که دال بر
دارند .در
ِ
عهدالت در خلقههت و تعههادل بههین ههوا اسههت .از طرفههى حیهها ،انسههان را بههه مهههار که ْ
ردن وامههىدارد و

صبر ،دشوارى آن را همهوار مهىسهازد .بنهابراین ،حیها و صهبر  -کهه نهوعى خویشهتنداری ،نسهى
هستند  -مک ّم ِل یکدیگرند و تحقیقات علو تجربى نیش مؤید این نتای است.
الز به ذکر است که طبیعى دانستن حیا و صبر در مقابل شهوت ،نسى ،دلیلى بهر رد تهبحیر
عوامل بیرونى همچون آموزش ،فرهنگ ،سیاست و محیط و  ...نیست.

در پایان باید بیان کرد که تفاوتگذاری حیا و صهبر در مقابهل شههوت ،نسهى در آمهوز،ههای

شیعى بر اساا ،نسیت ،تبییدی بهر نفهى تسهاویانگهاری مطله در ویژگهىههای اخ هى زن و

مههرد اسههت .در نتیجههه ،تههبحیر ،نسههیت بههر فضههایل اخ ههى محههرز مههىگههردد و سههندی بههر اعتبههار
تفکی

نقشها بر اساا ،نسیت در سنت شیعى است.

کتابنامه

رآن کریم

 االمالی ،محمد بن على بهن بابو یهه صهدوز ،تر،مهه :محمهد بها ر کمهر،ای ،تههران :کتهابچى،۱۳۷۶ش.
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 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،:محمدبا ر مجلسهى ،بیهروت :دار إحیهاءالتراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ز.

 پژوهشی در فرهنگ حیها ،عبهاا پسهندید ،،هم :سهازمان چهاچهار ۱۳۸۴ ،ش.

و نشهر دارالحهدیث ،چها

 تاجالعروا فی شرح القهاموا ،مرتضهى زبیهدی و محمهد بهن یعقهوب فیروزآبهادی ،تحقیه :اول۱۴۱۴ ،ز.

على شیری ،بیروت :دارالفکر ،چا

 التحقی هق ف هی کلمههات القههرآن الکههریم ،حسههن مصههطفوی ،تهههران :وزارت فرهنههگ و ارشههاداس مى ،چا

اول۱۳۶۸ ،ش.

 تفصیل وسائلالشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،محمهد بهن حسهن حهر عهاملى ،تصهحیح:مؤسسة آلالبیت ،:م :مؤسسة آلالبیت ،:چا

اول۱۴۰۹ ،ز.

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

 -البلد األمی  ،ابراهیم بن على کفعمى ،تهران :مکتبة الصدوز۱۳۸۳،ش.

 جامع أحادیث الشهیعة جهامع أحادیهث الشهیعة ،آ ها حسهین برو،هردی ،تصهحیح، :معهى ازمحققان ،تهران :انتشارات فرهنگ سبش ،چا

اول۱۳۸۶ ،ش.

 جههامع السههعادات ،محمههد مهههدی نرا ههى ،تر،مههه ، :ه ل الههدین مجتبههوی (علههم اخ ه زاس مى) ،تهران :حکمت ،چا

سو

۱۳۷۰ ،ش.

 جامع شناسی جنسیت با رویکردی اسالمی ،حسین بستان(نجفى) ،هم :هها،ر ،چها۱۳۹۴ش.

 حجاب در ادیان الهی ،على محمدی آشنایى ،م :اشراز ،چا -الحجاب ،ابواالعلى المودودی ،بیروت :مؤسسه الرساله ،چا

اول،

اول۱۳۷۳ ،ش.

اول ،بىتا.

 الخصال ،محمد بن على ابنبابو یه ،تر،مهه :احمهد فههری زنجهانى ،تههران :علمیهه اسه میه،چا

اول ،بىتا.

 الخصال ،محمهد بهن علهى ابهنبابو یهه ،تر،مهه :محمهدبا ر کمهر،ای ،تههران :کتهابچى ،چهااول۱۳۷۷ ،ش.

 الخصال ،محمد بن على ابنبابو یه ،تر،مه :مرتضى مدرا گی نى ،تهران :سهازمان چهاانتشارات ،او یدان ،چا

اول۱۳۶۲ ،ش.

 الخصال ،محمد بن علهى ابهنبابو یهه ،تر،مهه :یعقهوب ،عفهری ،هم :نسهیم کهوحر ،چها۱۳۸۲ش.

و

اول،

 خالص روانپزشکی :علوم رفتاری  -روانپزشهکی بهالینی ،هارولهد کهاپ ن ،بنیهامین سهادوک،تر،مه :نصرتا پورافکاری ،تهران :ار،مند،چا

اول۱۳۸۲ ،ش.
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 روانشناسههی اختالفههی زن و مههرد ،روژ ،پی هر ،،تر،مه حهه حس هین سههرور ی ،تهههران :انتشههارات،انزاد ،،چا

سو ۱۳۷۰ ،ش.

دانشگا،،چا

اول۱۳۹۶ ،ش.

 روانشناسههی زن و مههرد ،علههى احمههد پنههاهى و مسههعود ،ههان بزرگههى ،ههم :پژوهشههگا ،حههوز ،و روانشناسی یا روش علمی در شهناخت ماهیهت آدمهی ،ابراهها اسهارلینگ ،تر،مهه :مههدیمحى الدین بناب ،تهران :نشر روز۱۳۶۷ ،ش.

 روح القهههوانی  ،شههارل منتسههکیو و لههوحى دوسههکوندن ،تر،مههه :علههىاکبههر مهتههدی ،تهههران:هشتم۱۳۶۲ ،ش.

امیرکبیر ،چا

 روضة المتقی فهی شهرح مه ال یحضهره الفقیه  ،محمهدتقى مجلسهى ،تصهحیح :حسهین موسهویکرمانى و على پنا ،اشتهاردی ،م :مؤسسه فرهنگى اس مى کوشانبور ،چا دو ۱۴۰۶ ،ز.

 روضة الواعیی  ،محمد بن احمد فتال نیشابور ی،تر،مه :محمود مهدو ی دام هانى ،تههران:نشر نى ،چا

اول۱۳۶۶ ،ش.

 -زن در آیین تاریخ ،علىاکبر علویقى ،تهران :بىنا  ،چا

اول۱۳۵۷ ،ش.

 زن در فرهنههگ و اندیشهه اسالمی:جسههتاری در هسههتیشناسههی زن ،اسههدا ،مشههیدی ودیگران ،م :انتشارت مؤسسه آموزشى و پژوهشى اما خمینى= ،چا

اول۱۳۸۲ ،ش.

 صهحاح اللغهة ،اسهماعیل بههن حمهاد ،هوهری ،تحقیه  :احمهد عبهدال فور ،بیهروت :دارالعلههمللم یین ،چا

سو ۱۴۰۴ ،ز.

 علههل الشههرایع ،محمههد بههن علههى بههن بابو یههه صههدوز ،ههم :کتابفروشههى داوری ،چهها۱۳۸۵ش.

اول،

 علم و دی  ،ایالین باربور ،تر،مه :بهاءالدین خرمشاهى ،تهران :مرکش نشهر دانشهگاهى ،چهانهم۱۳۹۴ ،ش.

 الفوائد الطوسی  ،محمد بن حسن حر عاملى ،م :المطبعة العلمیة ،چا الکههههافی ،محمهههد به ههن یعقهههوب کلینه ههى ،تر،مهه حهه و شه ههرا :سه هید،واد مصه ههطفوی ،تهه ههران:کتابفروشى علمیه اس میه ،چا

178

اول۱۴۰۳ ،ز.

اول۱۳۶۹ ،ش.

 الکههافی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههى ،تر،م هه :محمههدبا ر کمههر،ای ،ههم :اسههو ،،چهها۱۳۷۵ش.

سههو ،

۱۴۲۹ز.

 الکافی ،محمهد بهن یعقهوب کلینهى ،تصهحیح :علهىاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،تههران:دارالکتب اإلس میه ،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ز.

 لههذات فلسههف  ،و ی هل دورانههت ،تر،م هه :عبههاا زر ی هاب خههویى ،تهههران :انتشههارات علم هى وفرهنگى ،چا

اول۱۳۸۸ ،ش.

 -لسان العرب ،محمد بن مکر ابن منظور ،بیروت :دارصادر ،چا

سو ۱۴۱۴ ،ز.

 مبادی اخالق در قهرآن ،عبهدا ،هوادی آملهى ،تحقیه  :حسهین شهریفى ،هم :اسهراء ،چهاششم۱۳۸۷ ،ش.

تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخالقی با تکیه بر آموزههای شیعی...

 -الکههافی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههى ،تصههحیح :دارالحههدیث ،ههم :دارالحههدیث ،چهها

اول،

 مجمهههع البحهههری  ،فخرالههدین بههن محمههد طر یحههى ،تحقیهه و تصههحیح :احمههد حسههینىاشکور ی ،تهران :مرتضوی ،چا

سو ۱۳۷۵ ،ش.

 -مجموع آثار ،مرتضى مطهری ،تهران :صدرا ،چا

چهار ۱۳۸۹ ،ش.

 -المراة و فلسفة التناسلیات ،فرج ،فخری ،بى،ا:مطبعه العصر یه ،بىتا.

 مرآة العقول فی شرح أخبار آلالرسول ،محمهدتقى مجلسهى ،تصهحیح :سهید هاشهم رسهولىمح تى ،تهران :دارالکتب اإلس میه ،چا

 -مشکاة األنوار ،على بن حسن طبرسى ،م:

دو ۱۴۰۴ ،ز.

کتابخانه حیدریه و ناشران دیگر۱۳۸۴ ،ز.

 مفردات الفاظ القرآن الکریم ،حسین بن محمد راغب اصفهانى ،تصهحیح :صهفوان عهدنانداوودی ،بیروت :دارالشامیة ،چا

اول۱۴۱۲ ،ز.

 المفردات فی غریب القهرآن ،حسهین بهن محمهد راغهب اصهفهانى ،تحقیه  :صهفوان عهدنانداودی ،بیروت :دارالعلم الدارالشامیة ،چا

اول۱۴۱۲ ،ز.

 مقدم ای بر روانشناسی زن (با نگرش علمهی و اسهالمی) ،مجتبهى هاشهمى رکاونهدی ،هم:شف  ،چا

اول۱۳۷۰ ،ش.

 م ه ال یحضههره الفقی ه  ،محمههد بههن علهى ابههنبابو یهه ،تصههحیح :علهىاکبههر غفههار ی ،ههم :دفتههرانتشارات اس مى ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م ،چا

دو ۱۴۱۳ ،ز.

 المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمد حسین طباطبایى ،تر،مه :سید محمد بها ر موسهوی،م :دفتر انتشارات اس مى ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م ،چا

پنجم۱۳۷۴ ،ش.
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 نیام حقوق زن در اسالم ،مرتضى مطهری ،تهران :صدرا ،چا الهههوافی ،محم ههد محس ههن ب ههن ش هها ،مرتضه هى ،فه هیامیرالمؤمنین على  ،۷چا

اول۱۴۰۶ ،ز.

پنجا ،و سو ۱۳۸۹ ،ش.

کاش ههانى ،اص ههفهان :کتابخان ههه ام هها

 «حجههاب و رابط هه آن بهها تکامههل ا،تمههاعى» ،شههید ،صههاد ى ،بههانوان شههیع  ،ش،۱۳۸۶ ،۱۱د.۲۰۱ -۲۲۸

 «زنان و حجاب» ،هلن واتسون ،تر،مه :مرتضهى بحرانهى ،مطالعات راهبهردی زنهان ،ش،۲۰ ،۱۳۸۲د.۳۳۰-۳۰۹

 «علم و دین در آرای علهو ا،تمهاعى :از تعهارض تها تعامهل» ،مجیدموحهد واحسهان حمیهدیزاد ،،اندیش دینی ،ش :)۱۳۸۸( ۳۲د.۷۴-۴۳

 «نظریهها و آراء در باب نسبت علم و دین» ،محمدرضا ائمى نی  ،راهبهرد فرهنهگ ،ش،۶ ،۱۳۸۸د .۱۲۴-۹۵
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