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 اخ  هى زن ومهردههای ، تفهاوت در ویژگهىهای اخ  ىوهشیکى از مسائل بنیادین در پژ
از ،ملههه برخههى اندیشههمندان اسههت. در دوران معاصههر، طرفههداران برابههری زنههان بهها مههردان، 
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، شههدهههای اخیههر در دهههه ىمنشههب تحههوالت ایههن موضههوع .ددارنهههههای اخ  ههى ،نسههیت در هنجههار
، «حقهههوز»و « ههههانقهههش»بههها دو مبحهههث اساسهههى  ،ههههااسهههت. پیونهههد مسهههتحکم موضهههوع تفهههاوت

کهه مهى کسهانى بهود  ههای خصوصهاد تفهاوت ههاخواسهتند از طریه  نفهى تفهاوتمستمسهکى بهرای 
 .نفى هرگونه تمایش نقش و تفاوت حقو ى میان زن و مرد بپردازند، به اخ  ى

ک ریت  ریب به اتفاز برنامه  ها، الگوهها و تحهوالت در ،ههان معاصهر، بهر مبنهای نفهى ریشیا
شیعى، بهترین منهابع  هایآموز، های اخ  ى است.های زن و مرد، به خصود تفاوتتفاوت

کشههههف حقیقههههت اخهههه ز  بههههر نفههههى  مبتنههههى روایههههاتى هههههای شههههیعى،،آمههههوز در. هسههههتندبههههرای 
 ،بین برخى صفات اخ  هىدارد و  و،ود اخ  ى زن و مردهای در ویژگىمطل   انگاریتساوی

گذاشههته شههد، اسههتو صههبر  ماننههد حیهها . برخههى اندیشههمندان در میههان زنههان و مههردان تفههاوت 
کى از شیعى، سعى در نفهى تمهایش اخ  هى زن و مهرد دارنهد و در سهند و محتهوای روا کهه حها یهاتى 

 نمایند. مى خدشه وارد اند،گذاری اخ  ىتفاوت
کنون بههه رابطهه کههه تهها انههد، دو اخهه ز و ،نسههیت در اسهه  ، خصوصههاد شههیعه پرداختهههه آحههاری 

گذاری اخ  هى بهر اسهاا ،نسهیت، بسهند، اندهگون کى از تفاوت  : یا به صرف بیان روایات حا
کتاب اندوکرد،  در نهژاد زیبهایى رضها محمهد کوشهش بهه که - نسیتیج هاینقش و هویت مانند 
 درکهه  دیلمهى احمهد از، زنان و جنسیت اخالق، کتاب و - است گردید، یآور،مع۱۳۸۸ سال
گهههر ههههم روایهههات را تحلیهههل و بررسهههى نمهههود،. اسهههت رسهههید، چههها  بهههه ۱۳۹۸ سهههال بههها  انهههد،و یههها ا

کتههاب واسههت گههذاری بههود،رویکههردی مخههالف رویکههرد مهها، یعنههى رویکههرد نفههى تفههاوت  ماننههد 
 فقهه» و «زنهان» موضوع در ۱۳۸۲ سال درکه  مهریشی مهدی از ،اسالم در زن حقوق و شخصیت
 ،...«النسههاء خصههال حههدیث در اخهه ز و ،نسههیت» چهها  شههد، اسههت و مقالههه «خههانوادگى

 .است رسید، چا  به ۱۳۸۴ سال در حدیث علوم فصلنام  در که اس مى حسن سید نوشته
شیعى اسهت. های ها در آموز،گذاریشتار حاضر اعتبارسنجى این تفاوتاساسى نومسبله 

کهههمههى مسههائلبههه ایههن  ،بههه عبههارت دیگههر گذاشههته شههد، اعتبههار آیهها تفههاوت. الههف :پههردازد  هههای 
هههای ؟ و آیهها تفههاوتهسههتند دینههى دارنههد؟ یعنههى آیهها بههه لحههاش سههندی یهها داللههى صههحیحدرون

 عى مورد پذیرش وا ع شد، است؟شارحان شی و گذاشته شد، از منظر متر،مان
کههه بههین صههبر و حیههای زن و مههرد، تفههاوت ، ابتههدا مجموعههههلههذا در ایههن مقالهه ای از روایههاتى 

 از تحلیلههى –صههورت توصههیفى ه آوری نمههودیم و بههای ،مههعکتابخانهههبههه روش اسههت، گذاشههته 
و سههندی و محتههوایى مههورد تفحههص و تههد ی   ههرار دادیههم و نظههرات متر،مههان، شههارحان  لحههاش
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و دیههن،  سههازگاری علههو  تجربههىه اسههاا نظریههبههر نیههش بررسههى نمههودیم و  ههها راآن مفسههران ذیههل
مههورد بررسههى  ههرار  بههه عنههوان مؤّیههد اخ  ههى مههورد نظههر را، بهها نتههای  تحقیقههات تجربههىهههای ویژگههى
کى از تفههاوت بههار،در پایههاندر  دادیههم. گههذاری حیهها و صههبر در مقابههل و،ههود و اعتبههار روایههات حهها

 بندی رسیدیم.به ،مع ى، بر اساا ،نسیت،شهوت ،نس
کلینههههى  .و،هههود دارد زنهههان ومهههردان و صههههبر حیههها تفهههاوتدربهههار،  متعهههددی روایهههات مرحهههو  

کتههاب ۳۲۹ ) برتههری حیهها و صههبر زنههان نسههبت بههه مههردان، ، شههش حههدیث دربههار ،الکههافیز( در 
که هم بدون هیچ توضیحى دربار، احادیث، َبهابا »نها  در باب مجشایهى بهه ها ه آنآورد، است 
َ،اِل  َساِء َعَلى َشْهَوِ  الّرِ کهه  .د رار دارن« َفْضِل َشْهَوِ  الّنِ کتهاباز آنجا  بسهیار معتبهر  منهابعاز  ایهن 

شیعى است و روایات مورد نظر را در باب مجهشا بیهان نمهود، اسهت، لهذا ابتهدا روایهات ایهن بهاب 
یرنهد و در ذیهل بحهث محتهوایى گمهى آورد، شد، و به لحاش سندی و محتوایى مورد بررسى  رار

حدیث، دیگر روایات مبتنى بر برتهری حیها و صهبر زنهان نسهبت بهه مهردان، بهه ، و تشکیل خانواد
 گردد.بندی مىطور مجشا، آورد، شد، و با این روایات مقایسه و ،مع

 تفاوت حیای زنان نسبت به مردان. 1 
 :شد، استنقل ۷رالمؤمنیناز امی زن، یحیا، از باب مورد نظر، دربار اولین حدیث 

اٍء  ْجزَّ
َّ
إَّ أ رَّ شَّ إَّ عَّ ْ وَّ لَّ َّ اَّلُل الش َّ اِل  ،خَّ جَّ ِ اِحدًا ِِف الر  اِء وَّ ُجْزءًا وَّ اٍء ِِف الن ِ َّ ْجزَّ

َّ
ةَّ أ بَّ ِقْ عَّ عَّ جَّ ْو  ،فَّ وَّ لَّ

إ  لَّ  ووْ وَّ اِء الش َّ ْجووزَّ
َّ
ووْدِر أ وولَّ قَّ یوواِء عَّ ن َّ ِموونَّ احْلَّ ِْ  اَّلُل ِفوو

ووبَّ عَّ اجَّ ووالَّ مَّ ِ رَّ ُکووانَّ لِ کَّ
إ  ب  ُجووٍب ِقْ ووُ  ِنْ وووَّ

اٍت ِبِه  قَّ ل ِ عَّ  1؛ُمتَّ
،ههشئش را در   ه نههه ،ههشء آن را بههراى زنههان و یههکههخداونههد، شهههوت را بههر د، ،ههشء آفریههد، 

ه دهم( حیا و شر  در زنان  رار نداد، بود، به .مردان  رار داد گر به همان نسبت )نا طهور  ا
ه زن بود.   حتم، در پى هر مردى، نا

ه برابر مردان ذکر شد، است.حیای زن  در این روایت شهوت و  نا
 شد، است:بیان  از باب مورد نظر پنجم و همچنین درحدیث

ِإ  ذ َّ ٍة وَّ ِقْ ِعیَّ ِمنَّ الل َّ ُجِب ِبِتْ عَّ لَّ الر َّ ُإ عَّ
َّ
ْرأ ِت اِْلَّ لَّ یاءَّ ِک وَّ لَّ  ،ُفض ِ ن َّ احْلَّ ِْ

لَّ ْلىقَّ عَّ
َّ
  2؛ن َّ اَّللَّ أ

 رد، است.کخداوند حیا و شر  را براى آنان القا زن نود و نه برابر مرد لّذت دارد، ولى 
                                                           

 .۳۳۸د، ۵ج، الکافی. 1
 . همان.2
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وایات .1-1 رسی ر  مبتنی بر تفاوت حیای زنان نسبت به مردان تحلیل و بر
گر بخواهیم متعّبدانه به آموز، های علمى و مطالعات اخ  ى، تهن های دینى، فارغ از یافتها

مضمون آن با دیگر گردد و سازگاری  احراز صّحت انتساب حدیث ،دهیم، الز  است نخست
گههردد. بههرای ایههن آمههوز، ار بایههد بههه بررسههى سههند و محتههوای خههود حههدیث و کهههههای دینههى روشههن 
بههار، از دو  ایههن دربنههابراین،  .زداخهه ز و ،نسههیت دسههت، هههای دینههى دربههارآن بهها آمههوز،ه مقایسهه

 رد: سند حدیث و محتوای حدیث.کتوان این حدیث را بررسى منظر مى
  دیثاحاند بررسی س. 1-1-1

از لحههاش  اول روایههت - کههه مربههوط بههه حیهها بودنههد - از بههاب مههورد نظههر ،پههنجم و اول دو روایههت
  .است و مرسل ضعیف ،از لحاش سند ،پنجمولى روایت  ،موح  و مسند است ،سند

کتهب دیگهر البتهه برخهى  1کننهد.نقهل مهى الکهافی، همهین روایهات را بها اسهناد از شهیعه برخى 
کههردیم، سههند ایههن احادیههث، بهها وضههعیت سههند، دربههار کتههب دیگههر نظرشههان کههه مطههرا  هههایى 

که تفاوت، 2ومتفاوت است  و از بحث ما خارج است. است مبنای وضعیت سند در چرا
 بررسی محتوای حدیث .1-1-2

 های متنی حدیث در منابع شیعهت اوتالف( 
در  ز(۱۳۸۰ )همچنهین مرحهو  برو،هردیو  3الشیعةوسائلز( در ۱۱۰۴ ) شیخ حر عاملى

کسهر و اضهافه 4،جامع احادیث شهیع کتهاب  کهرد،دوای ههر بهدون ههیچ   و امهاانهدحهدیث را نقهل 
 کاشههههههههانى مرحههههههههو  فههههههههی ماننههههههههد  ىرینمتههههههههبّخ و  5ز(۳۸۱ مرحههههههههو  شههههههههیخ صههههههههدوز )

  :اند،نقل نمود ذیل حدیث اول را به این صورت6ز(،۱۰۹۱ )
اٍء  ِإن َّ اَّللَّ  ْجوزَّ

َّ
إَّ أ ورَّ شَّ إَّ عَّ ْ وَّ لَّ َّ الش َّ واء ،خَّ ًإ ِِف الن ِ َّ اِحودَّ واِل وَّ وَّ جَّ ِ ًة ِِف الر  ِلو ،ِقْ وعَّ ویِن  کَّ وَّ ذَّ ِلبَّ

ْم  ِِتِ یعَّ ِْ ٍم وَّ  ِْ ا
ة  وَّ  ،ََّ واِء ِقْ وعَّ اٍء ِِف الن ِ َّ ْجوزَّ

َّ
ُإ أ ورَّ شَّ ُإ عَّ وْ وَّ ْم الش َّ ِِتِ ویعَّ ِْ  وَّ 

وةَّ ی  مَّ
ُ
یِن أ اِء بَّ وَّ ِِف ِن َّ

إ اِحدَّ اِل وَّ جَّ ِ  ؛ ِِف الر 
                                                           

 .۶۳د، ۲۰ج، الشیعةوسائل. 1
 .۳۲د، ۲۰ج، مرآة العقول . 2
 .۶۳د، ۲۰ج، الشیعة. وسائل3
 .۵۶۴د، ۲۵ج، . ،امع أحادیث الشیعة 4
 .۴۶۷د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی . 5
 .۲۴۴د، ۱۰۳ج، بحار األنوارو ۲۳۵د، مشکاة األنوارو ۷۹د، ۲۱ج، الوافی .6
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،هش در  یه نهه ،هش آن در مهردان اسهت و  وداد، شههوت را د، ،هشء  هرار همانها خداونهد
امیههه و و در زنههان بنههى .اسههت هاشههم و پیروانشههانو ایههن نحههو، تقسههیم بههرای بنههى .زنههان

 پیروانش از د، ،شء شهوت، نه ،شء آن را برای زنان و ی  ،شء آن را برای مردان است.
مهردان دارد،  عکس حدیث اول است و داللت بر برتری شهوت گربیانحدیث، این ابتدای 

البته تفهاوت بهین هاشهمى و غیهر  واندشد،  ایلبین زن و مرد هاشمى و غیر هاشمى تفاوت  اما
برخههههى شههههارحین ایههههن مطلههههب را از مصههههنف  .اسههههت هاشهههمى خههههارج از بحههههث ایههههن تحقیهههه 

در صورت و،هود در روایهت ههم، بها تخصهیص دادن ایهن  1در روایت باشد. کهاین نه وانددانسته
 ماند.هاشم با ى مىاشم، عمومیت حدیث برای غیر بنىهحدیث به بنى
کاشانىو  2مرحو  شیخ صدوزهمچنین  حهدیثى  دوحهدیث، ایهن ع و، بر 3،مرحو  فی  

 :اند،برتری حیای زنان نسبت به مردان آورد، دیگر دربار
ُإ أجااٍء  رَّ شَّ یاُء عَّ ِإذا ُخ  ،احلَّ ِجاِل. فَّ إ  ِِف الر   ِِف الن ِ اِء و واِحدَّ

ة  و َّ ُجواء  ِق عَّ ََّ وت ذَّ إذا  ِفضَّ یاِِئوا، و ِمون حَّ
ََّ َّ ُجاء  و ت ذَّ دَّ لَّ إذا وَّ ، و ََّ َّ ُجاء  ت ذَّ عَّ رَّ ا افتَّ إذَّ ، و ََّ َّ ُجاء  ت ذَّ جَّ و َّ زَّ وُة أجوااٍء و قَّ وا سَّ َّ وىِق هلَّ وا  بَّ وىِق هلَّ بَّ

ُه، و ُکل ُ یاُءَا  ََّ َّ حَّ ت ذَّ رَّ جَّ ِإذا فَّ ُة أجااٍء؛ فَّ ُة أجااٍء  سَّ َّ ا سَّ َّ ىِق هلَّ ت بَّ ف َّ  4؛إن عَّ
ههه ،ههشء آن در زنههان و یههکههحیهها، د، ،ههشء اسههت  و تههى زن  .،ههشء آن در مههردان اسههت  ه نا

،هشء دیگهر   نهد، یهکرود و چهون ازدواج مهى،هشء حیهاى وى مهى  شود، یهحی  مى
آورد، رود و چهون فرزنهد بهه دنیها مهى،هشء دیگهر مهى  نهد، یهکرود و چون عروسى مهىمى

گهر ]زن .مانهدبها ى مهىرود و پن  ،شء حیا براى وى ،شء دیگر مى  ی ى ک[ تهن بهه ناپهاا
گر عّفت ورزد، آن پن  ،شء، با ى مىدهد، همه حیا از میان مى  ماند.رود و ا

هه کهم شهدن چههار ،هشء آن از ا،هشاء نا انهه، در رونهد گاین روایت، مراحهل دگرگهونى حیهای زن و 
نههابودی همههه آن را، عههد  آن را، تقههوا و یهها را، ه و را، حفهه  بقیهه کنههدمههى بیههان تحههّول زنههانگى زن را

 است. دانستهپرهیشکاری 
  بررسی دیدگاه شارحان و مترجمانب( 

کلینى ) فقهط مصهححین  .نیاز از توضیح دانسته اسهتز( این احادیث را بى۳۲۹ مرحو  
                                                           

 .۵۱۱د، ۸ج، روضة المتقی . 1
 .۵۵۹د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی . 2
 .۲۴۴د، ۱۰۳ج ، بحار األنوارو ۲۳۵د، مشکاة األنوارو ۷۹د، ۲۱ج، الوافی .3
 .۴۳۹ص، الخصالو ۴۶۸د، ۳ج، فقی م  ال یحضره ال. 4
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گرفته استروایت اول مى، دربار الکافی کتاب که یا  لب یا تصحیف صورت  کهه  ونویسند  چرا
ه مرد را مى وطلبدمقتضى حدیث، عکس آن را مى  1 .طلبیدیعنى هر زنى نا

هها ایهن تفهاوت، پس از نقل حدیث پنجم، توضیحى دربهار ،ز(۳۸۱ مرحو  شیخ صدوز )
 2اند.مطرا ننمود،

کههه ، عکههس حههدیث اول را نقههل مههىالمتقههی  ةروضههدر  ز(۱۰۷۰ ) مرحههو  مجلسههى  کنههد، 
کهه احادیهث مشهابه دیگهری و بیان مى است الکافیمتفاوت از دیگر احادیث این باب در  کنهد 

بهر اسهاا  - داردکهه شهیخ صهدوز بیهان مهى - هاشهمو تخصیص این روایت به بنهى سته هم
کلینى در شیخ صهدوز را از ایهن تخصهیص، ایهن روایهت ، و انگیش 3است کافیال روایت مرحو  

کرد، و مىمى  گوید: دانند و ساس رفع تعارض این حدیث از دیگر احادیث 
ی   4.است امیه بیشتر از دیگر زنانادتر از مردان است و شهوت زنان بنىشهوت زنان ز

کتاب۱۰۹۱ مرحو  فی  ) مرحهو   5.اسهت را آورد،الکهافی حهدیث دو ، ههر الهوافی ز( در 
کتاب  (ز۱۱۱۰ محمدبا ر مجلسى )  دوههر  :الرسهولمرآۀ العقهول فهی شهرح اخبهار آلدر 

 6پردازد.روایات مى ، خود دربار، وضعیت سندبه دیدگا ،و در ادامه را آورد، الکافیروایت 
کتهاب  کلباسهى تهو،یهى دربهار ،الکافیدر  حهدیث اول ، چها  دارالحهدیث از  هول حها،ى 

کرد، 7د، است.مآ  8.اندمتر،مین هم بدون شرا یا حتى توضیحى از آن عبور 
 بررسی متن حدیث ج( 
داشهتنى، آرزو، خواههانى رغبهت، دوسهت»بهه معنهای « شههو»، در ل ت از ماد ،«شهوت»، واژ

                                                           
 .۳۳۸د، ۵ج، الکافی. 1
 .۵۵۹د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی . 2
کذل  فعهل بشهیعتهم، نشع الشهو  من ر،ال بنى أمیة إن ا . »3 نهشع الشههو  مهن نسهاء  و إن ا  .و ،علها فى نسائهم و 

کذل  فعل بشیعتهمبنى  (.۵۶۴د ،۵ج، الکافی« )هاشم و ،علها فى ر،الهم و 
 .۵۱۲د، ۸ج، روضة المتقی . 4
 .۷۸د، ۲۱ج، الوافی. 5
 .۳۲د، ۲۰ج، مرآة العقول . 6
 .۶۰۸د، ۱۰ج، )دارالحدیث(الکافی. 7
کمهر، تر،مهه، الکهافیو ۷۲۴د، ۲ج ، الواعیی  روضة. 8 ،هواد تر،مهه و شهرا سهید، لکهافیو ا۳۲۷د، ۲ج، ایمحمهدبا ر 

کمر، تر،مه، الخصالو ۳۳۸د، ۵ج، مصطفوی ، ۲ج، ،عفهرى یعقهوب تر،مهه، الخصهالو ۲۰۴د، ۲ج، اىمحمدبا ر 
گی نى تر،مه، الخصالو ۵۱۱د، ۲ج، احمد فهری زنجانى تر،مه، الخصالو ۱۵۹د  .۳۵د، ۲ج، مرتضى مدرا 
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کههه سههازگار بهها آن باشههد»و اصههل ایههن مههاد، « تههن ، اسههت و اعههم از «رغبههت شههدید نفههس بههر چیههشی 
  1.شهوت ،نسى است

آنچههه عیههْب  ه بههه ،هههت تههرا ازکههسههارى کعبههارت اسههت از دگرگههونى حههال و ان« حیهها»، واژ
آن  کهها و تهرىانقباض نفس از زشت برخى حیا را 2گردد.شود، حاصل مىوهش مىکشمرد، و ن

  3.دانندمى به همین ،هت )زشت بودن(
کارههای زشهت ه عبارت است از ملک «حیا» ،در اصط ا که مو،ب حف  نفس از  نفسانى 

حیهها در مقابههل شهههوت، عبههارت  ،بههالتبع 4شههود تهها مههورد سههرزنش  ههرار نگیههرد.و خهه ف ادب مههى
کارهههای زشههت و خهه ف اه اسههت از ملکهه کههه مو،ههب حفهه  نفههس از   خهه ز ،نسههىنفسههانى 

 تا مورد سرزنش  رار نگیرد. شودمى
ْ،هَشاء  »در روایت 

َ
ْهَوَ  َعَشَرَ  أ ، شههوت ،نسهى اسهتو زیهرا شههوت زن بها مهراد 5،«َخَلَ  ا ا الّشَ

کنند، ایهن شههوت دانسهته اسهتو چهرا مردشهوت مرد مقایسه شد، است و   آخهر کهه در را ارضا
هه زن مهى ومتعلقاتلکان لکل ر،ل تسع نسو، »روایت آمد، است:  لهذا  .«آویخهتبا ههر مهردی نا

 حیای مورد نظر در این روایت حیای در مقابل شهوت ،نسى است.
به د، ،شء آن بنابراین، آفرینش  .ی و دارای ا،شا نیست تا تجزیه شدنى باشدر ماّد وماا حیا از 

بههه معنههای  - کههه آشههکارا در روایههت آمههد، اسههت -و و،ههود نههه ،ههشء آن در زن و یهه  ،ههشء در مههرد 
که در ا،سا  و،ود دارد کنایه از فزونى  ،حقیقى  گونه زنان است. امثال این آن درنیست، بلکه 
 .تعبیرها در روایات، بسیار است

ْ،هَشاء  »روایهت ممکن است این پرسش ذیهل 
َ
هْهَوَ  َعَشهَرَ  أ کهه 6،«َخَلهَ  ا ا الّشَ گهر مطهرا شهود   ا

ه زن تعل  مى شهوتشان نبود، به، انداز حیای زنان به گرفهت، بها صهدر روایهت، یعنهى هر مردی نا
ه برابر مردان است» کهه بگویهد: «شهوت زنان نا گهر حیهای »، سازگاری نهداردو زیهرا رهاهر ایهن بهود  ا

ه زنان به کنهدو انداز، شهوتشان نبود، هر زنهى بهه نا ه مهرد احتیهاج داشهت تها بتوانهد نیهازش را ارضها 
                                                           

، التحقیق فی کلمات القرآن الکریمو ۳۹۰د، ۴ج، القاموا المحیطو ۵۸۸د، ۱۹ج، تاج العرواو ۶۸د، ۴ج، العی  .1
 .۱۷۴د، ۶ج

 .۴۸۲د، ۱ج ، مجمع البحری . 2
 .۲۷۰ص، مفردات الفاظ القرآن الکریم. 3
 .۳۲۹د، ۷۱ج، بحار األنوار .4
 .۳۳۸د، ۵ج، الکافی. 5
 همان.. 6
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 1.«شودبه ارضا نیش بیشتر مىزیرا هرچه شهوت بیشتر باشد، نیاز 
که هیچ گهر فهرض پاسخ این است  نهیم کگونه تنافى میهان صهدر و ذیهل روایهت نیسهتو زیهرا ا

تعههداد زنههان و مههردان مسههاوى اسههت )تسههاوى ،معیتههى( و شهههوت زن و مههرد هههم مسههاوى باشههد 
د افى استو یعنى هر مرکمرد،   زن براى ی  ه یکشود )تساوى غریش، ،نسى(، نتیجه آن مى

گهر در فهرض تسهاوى ،معیتهى، کس )کند و بالعکزن را ارضا   تواند یمى فایت ،نسى(. اّمها ا
ه برابر(، دیگر بهراى ههر زن، یه مهرد   افى نخواههد بهودو زیهرا یهکهمهرد   شهوت زن بیشتر باشد )نا

هه ،هشء میهل ،نسهى زن را بهرآورد،   تواند یهفقط مى زن بهراى ارضهاى تمایهل  ههرنهد و ک،هشء از نا
هههش بایههد بههه سههراغ ا،نسههى ههه زن مههرد بههرود نا گههر شهههوت زن بههه و لههذا .گیههردمههى و دور هههر مههرد را نا  ا

هکشد، این زن بود نترل نمىکحیا ه وسیل   2داشت.شوهر مى ه نیاز به نا
ِ  »در روایت  ّذَ ِل ِبِتْسَعة  َو ِتْسِعیَن ِمَن الّلَ ،ا  ا َعَلى الّرَ

َ
َلِت اْلَمْرأ ّضِ ت دو از لهذ مقصودبرای  3،«فا

، مطله  لذایهذ ،نسهى و غیهر ،نسهى باشهد و «لهذت» مراد از کهآن دارد: نخست،و،ود احتمال 
ک رت عددی باشد. طب  این احتمال، زنهان از شهیر دادن، نگهه۹۹مراد از عدد  کهودک، ،  داری 

کردن و که برای مردان چنهین نیسهت. و حیهای در بسیاری چیشها لذت مى آرایش و زینت  برند 
 گردد.مى این موارد و به معنای عا ه ، مربوط به هممقابل آن هم

که مراد از  ،دو  کنایه از شّدت  ۹۹در این روایت، خصود لّذت ،نسى و عدد « لّذت»آن 
و حیهای اسهت  شّدت شهوت ،نسى زنهان باشد. بر اساا این احتمال، روایت، در مقا  بیان

 ،کههه در هههر دو صههورت اسههت روایههت هههم حیههای در مقابههل شهههوت ،نسههى و بههه معنههای خههاد
کى از فزونى حیای زن نسبت به مردان است.  روایت حا

 4،بهههرای اسهههتفاد، از پوشههش بهههرای اندامشهههانههها آن بهها تو،هههه بهههه داسههتان آد  و حهههوا و تههه ش
و  5دار شهههدن عفهههتش نهههشد مهههرد و آرزوی مهههر  از لکهههه ۳همچنهههین نهههاراحتى حضهههرت مهههریم

تهوان تکهوینى و هها، مهىاندن صهورت بهتهمچنین حرکت زن عزیهش مصهر در بسهتن درهها و پوشه
 فطری بودن صفت حیا را پذیرفت. 

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

 .۶۰۸د، ۱۰ج، ارالحدیث(د) الکافی. ر.ک: 1
 .۶۰۸د، ۱۰ج، )دارالحدیث(الکافیو ۹۷د، الفوائد الطوسی  .2
 . همان.3
 .۱۹۵د، ۱ج، تر،مه سید محمد با ر موسوی، سیر القرآنالمیزان فی تف .4
 .۲۳ آیه، رو سور،  .5
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یهادی بهه تربیهت انسهان، به آموزش و تقویت نیست هها بهه ویهژ، بلکه در متون اسه مى سهفارش ز
شش صفت نیکوست، امها  که دشودر روایتى بیان مى ست.دختران و زنان بر محور حیا شد، ا

گرو، نیکوتر، کهه از ائمهه 1تهر.امها از زنهان نیه  ،حیا نیکوسهت ...، از شش  وارد  :در دعاههایى 
کههه یکههى از درخواسههتشههد، اسههت، مههى در روایتههى  2حیههای بیشههتر بههرای زنههان اسههت.ها،بینههیم 

کر   فرمودند:  ۹پیامبر ا
کودکان و زنان رفته باشد. کهآن پس از مگر ،شودنمى  یامت بر پا  3حیا از 

 و زن بهین طبیعهى تفهاوت همهین خهاطر بههرا،  رواج خواسهتگاری مهرد از زنحکمهت توان مى
بههه طههور عهها  و  ،مههرد ، در سههیرکههه  چههرا دانسههتوحیههای زن نسههبت بههه مههرد  فزونههىمههرد، یعنههى 

شهان از اسهتحباب و اولویهت کهه ن رواج دارد، متشرعان به طهور خهاد، خواسهتگاری مهرد از زن
  4.خواستگاری مرد از زن دارد

 نبایهدفزونهى  ایهن ولهى است، مردان از بیشتر زنان شهوت کهاین رغم على ،روایاتبنا بر این 
ش شهههوت زن، یخداونههد متعههال بههه مههوازات افههشاکههه  چههراو گههردد آنههان ،نسههى انحههراف باعههث

ه در کههسههت ا ایننههد،ک روهههاى مهههاریاز ن ایههش داد، اسههت. حیش افههشایههنترلههى وى را نکروهههاى ین
 5ش از مردان و،ود دارد.یزنان، ب

ههه ،ههشء از د، ،ههشء ح 6،«الَحیههاءا َعَشههَر ا أ،ههشاء  » طبهه  روایههت  هههیهها، در زنههان  ههرار دارد. ایههنا  ن نا
ههههیهه،ههشء، هماننههد ال  دامنههىکعّفههت و پهها و رد،کههه شهههوت زن را مهههار کههاى هسههتند گانههههههاى نا

هههههیهههن الیهههنهههد. انکن مهههىیوى را تضهههم  خهههوشگانهههه در رونهههد تحهههّول زنهههانگى زن، دسهههتههههاى نا
 7شوند.ر مىییت 

ک مههى و رفتههاری دیگههران بهها زنههان نیههش، بهها تو،ههه بههه ایههن  ،دیگههر از سههوی کههه ارتبههاط  الز  اسههت 
که از پاداش اخروی صهالحان سهخن کریم، آنجا  گویهد، بهه زن و مهى ویژگى تنظیم شود. در  رآن 

یههان بهشههتى و کنههدو امهها در مقهها  بیههان پههاداشمههى مههرد یکسههان تو،ههه هههای ،نسههى، فقههط بههه حور
                                                           

ساِء َاحَسنا  َالَحیاءا َحَسٌن َو » .1  .)۱۹۳د، ۱ج، إرشاد القلوب)« لِکن ِفى الّنِ
ة» .2 َساِء ِباْلَحَیاِء َو اْلِعّفَ ْل...َ َعَلى الّنِ  .(۳۴۹د ، ۱ج، البلد األمی )« َو َتَفّضَ
و» .3 ى اَل َتقا اَعةا َحّتَ ْب  َیاءا اْلَح  َیْذَهَب  ا الّسَ َساِء  َیاِن ِمَن الّصِ  .(۳۱۵د، ۶ج، بحار األنوار)« َو الّنِ
 .۹۰د، زن در اسالم .4
 .۹۹ص، پژوهشی در فرهنگ حیا. 5
 .۴۳۹ص، الخصالو ۴۶۸د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی . 6
 .۱۰۲ص، پژوهشی در فرهنگ حیا .7
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گویا زنان مؤمن به یه مى پاداشى برای مردان صالح اشار،ه آنان، به منشلهای ویژگى ر، بهاشود. 
  .شوندمى بغای

که خداوند بهه درسهتى ،بهترین تو،یه کهریم لحهاش  ،آن است  ویژگهى حیهای زنهان را در  هرآن 
تا آنان احساا شر  و حیها  ، پاداش ،نسى زنان را بیان ننمود، استصراحت و به کرد، است

که مى وننمایند کنهد  ۷خواهد درخواست ،نسى زلیخا از حضرت یوسفحتى آنجا  را بیهان 
کمال عفِت ا ( آماد، تو برای من) 1(َك َهْیَت لَ ) از لف  که در   ک مهى از ،انهب خداونهد و را آورد، 

 از  رائت این آیات باشد. رعایت شر  و حیای زنان

 تفاوت صبر از منظر روایات مبتنی بر تفاوت صبر زنان نسبت به مردان. 2
بیهان هها را د، برابهر مهردان صهبر زن ،۷بهه نقهل از امها  صهادز ،از بهاب مهورد نظهردو   حدیث

  :نمود، است
اٍل  إ  ِرجَّ رَّ شَّ ْبرَّ عَّ ِإ صَّ

َّ
ْرأ بَّ ِلْل َّ عَّ اجَّ  ،ِإن َّ اَّللَّ جَّ ََّ ا  ِإذَّ اٍل کَّ ْت فَّ إ  ِرجَّ رَّ شَّ إ  عَّ ْ وَّ َّْ ُإ  ا ُقو َّ َّ ْت  َّ  2؛انَّ

گها، شههوت  پهس ههر .یبایى د، مهرد را  هرار داد، اسهتکه خداوند براى هر زن، شکراستى  به
 توان شهوت د، مرد را داراست. ،زن به هیجان بیاید  ی

کلینى حدیث   و، اسهتنقهل نمهود ۷را ههم از امها  صهادز چهار  از باب مهورد نظهرو  سو مرحو  
کهه در مقایسهه بها دو حهدیث  بلهى ،با ی  متنرا البته هر دو   ،ولى با تفاوت در نحو، نقل آورد، است 

کرد ،نسبت به مردان ،صبر و شهوت زنانرا برای باز هم در،ه باالتری   ، است:مطرا 
رَّ  شَّ ْبرَّ اْثینَّ عَّ رَّ وَّ صَّ شَّ ْعِطیَّ ُبْض َّ اْثینَّ عَّ

ُ
اءَّ أ  3؛ِإن َّ الن ِ َّ

 .یبایی دوازده مرد داده شده استکتوانایی شهوت دوازده مرد و صبر و شبه زنان، 

کلینى حدیث  ،و در آخر را با همان نسبت حهدیث دو  و د، برابهر بهودن صهبر و  ششممرحو  
 و راوی دیگری نقل نمود، است: ۷ها به نسبت مردها از اما  ششم شهوت زن

ْوِبرَّ  ْن قَّ
َّ
ِإ أ
َّ
ْرأ بَّ ِلْل َّ عَّ اٍل  ِإن َّ اَّللَّ جَّ إ  ِرجَّ رَّ شَّ ْبرَّ عَّ اٍل  ،صَّ إ  ِرجَّ رَّ شَّ إَّ عَّ ا ُقو َّ ََّ ادَّ ْت زَّ لَّ وَّ ا حَّ ِإذَّ  4؛فَّ

یبایى د، که هماننهد صهبر و شهکهکه خداوند این توانایى را به زن داد، اسهت راستى به
                                                           

 .۲۳آیه، یوسفسور،  .1
 .۳۳۸د، ۵ج، یالکاف. 2
 .۲۳۹د، . همان3
 . همان.4
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 ،ه بهالغ شهد )شههوت او حاصهل شهد(کهمرد را در برابر شهوت داشته باشد و آن هنگا  
 توان د، مرد را دارا است.

وایات مبتنی بر تفاوت صبر زنان نسبت به مردان .1-2 رسی ر  تحلیل و بر
سهازگاری مضهمون سهاس  و دیثاحانخست صّحت انتساب حیا،  احادیث تحلیل مانند

 .گرددمى شیعى بررسىهای آن با دیگر آموز،

 دیثاحابررسی سند  .1-2-1
 هههم درششههم روایههت  بههود، و و مسههند لحههاش سههندی صههحیح ازسههه روایههت دو، سههه و چهههار همگههى 

است، از لحاش متن باکمى تفهاوت در ل هات متهرادف، ماننهد حهدیث دو  و مسند  حال که موح  عین
  1کنند.نقل مى الکافی، همین روایات را با اسناد از مصادر شیعى برخى دیگر. است

 بررسی محتوای حدیث .1-2-2

 های متنی حدیث در منابع شیعهت اوتالف( 
بهدون ههیچ  الفقیه ، یحضهره ال م  مرحو  شیخ صدوز و الشیعةوسائلر د شیخ حر عاملى

کهرد،چهارای هر کسر و اضافه مرحهو  برو،هردی در  ،از متهبخرینهمچنهین  2.نهداحهدیث را نقهل 
کرد، است. الکافیحدیث  چهار همین جامع احادیث شیع کتاب   3 را نقل 
 بررسی دیدگاه شارحان و مترجمانب( 

کلینههى ایههن اح کتههاب و نیههاز از توضههیح دانسههته اسههتادیههث را بههىمرحههو    فقههط مصههححین 
کههرد، از برخههىه بههه تر،مهه شههشو چهههار حههدیث ، دربههار الکههافی کتفهها   کننههدمههى و بیههان ل ههات ا

ضههههع»کههههه  و ل ههههت « المجامعههههة»و « حههههةکالمنا»یعنههههى « المباضههههعة»و « الجمههههاع»یعنههههى « البا
ههها در بعضههى نسههخه و« بل ههت أو حصههلت الشهههو »بههه معنههای شههش در حههدیث « حصههلت»
 4آمد، است.« حصنت»

 گوید: مى شش حدیث، دربار ،روض  المتقی مرحو  مجلسى در 
                                                           

 .۶۳د، ۲۰ج، الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةتفصیل وسائل. 1
 .۴۶۸د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی  . همانو2
جامع و ۲۴۴د، ۱۰۳ج ، الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار بحار األنوارو ۲۳۵د، مشکاة األنوارو ۷۹د، ۲۱ج، الوافی. 3

 .۵۶۴د، ۲۵ج، ةأحادیث الشیع
 .۳۳۸د، ۵ج، الکافی. 4
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کهه صهبر بها تمهرین حاصهل شهد، خداونهد ولهى هنگهامى ،صبر زنان د، برابر مردان است
  .کندشهوت ،نسى زنان را مضاعف مى

فههاوت ،شئههى برخههى برخههى ل ههات و ته تنههها بههه دیگههر احادیههث ایههن بههاب و تر،مهه ،و در ادامههها
 1کنند.ها اشار، مىنسخه

کتاب۱۰۹۱ مرحو  فی  )  را بهه « البضهع»را آورد، و ل هت  حدیث چهار، هر الوافی ز( در 
کرد، و دربار «،ماع» را بهه معنهای « حملهت»کهه ای نسهخه الکافیکتهاب  ششمروایت ، تر،مه 

که در نسخهشهوت آمد، کرد،   2است. آمد،« حصلت»ای دیگر ، آورد، و بیان 
کتهاب  (ز۱۱۱۰ مرحو  محمدبا ر مجلسهى )  :الرسولمرآۀ العقول فی شرح اخبار آلدر 

ههای و تفهاوت« نکهاا»بهه معنهای « بضهع»ه کلمهه و تنهها تر،مه را آورد، الکهافیروایهت چههار هر 
کلمههات را  کههرد،،شئههى اخههت ف نسههخ برخههى  بههه دیههدگا، خههود دربههار، وضههعیت  ،و در ادامههه ذکههر 

همچنین متر،مین ههم بهدون شهرا یها حتهى توضهیحى از آن  3پردازد.ات مىت  روایسند ت 
کرد،  4.اندعبور 
معنای این احادیث ازنظر متقدمان و متبخران ما روشهن و مهدعای آن، یعنهى  کهآن ،خ صه

رو،  ایههن . ازاسههت زنههان نسههبت بههه مههردان، مقبههول ،نسههى شهههوتدر مقابههل تفههاوت  ههاطع صههبر 
کهرد،کاژگانى بیشتر آنان به توضیح و انهد. شههید مطههری بهه ایهن نتیجهه لمات حهدیث بسهند، 

کرد، و مى   گوید:تصریح 
شهمار، بیشهتر بهى ،شئهِى ههای زن از مرد شکیباتر است و تحمل دایمى زن در مقابل ناراحتى

 5.تر استمرد در برابر غریش، از زن ناتوان ،است و در مقابل

 بررسی متن حدیث ج( 
در ل هت عهرب بهه معنهای « صهبر»صفت انسانى بازدارند،، صبر است.  ترینترین و مهمعا 

                                                           
 . همان.1
 .۷۸د، ۲۱ج، الوافی. 2
 .۳۲د، ۲۰ج، مرآة العقول. 3
کمهر، تر،مهه، الکهافیو ۷۲۴د، ۲ج، الواعیی  روضة. 4 ،هواد تر،مهه و شهرا سهید، لکهافیو ا۳۲۷د، ۲ج، ایمحمهدبا ر 

کمر، تر،مه، الخصالو ۳۳۸د، ۵ج، مصطفوی ، ۲ج، ،عفهرى یعقهوب تر،مهه، الخصهالو ۲۰۴د، ۲ج، اىمحمدبا ر 
گی نى تر،مه، الخصالو ۵۱۱د، ۲ج، احمد فهری زنجانى تر،مه، الخصالو ۱۵۹د  .۳۵د، ۲ج، مرتضى مدرا 

 .۲۲۳ -۲۲۰د، نیام حقوق زن در اسالم. 5
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برخى آن را بازداشتن نفهس  1.«داری، حبس و در تنگنا و محدودیت  رار دادن استخویشتن»
که برخى،و  2اند. راری دانستهتابى و بىاز ارهار بى ه عقهل و وادار نمودن نفهس بهه انجها  آنچهه 

نههین چهم 3.داننههد، مههىکننههدز آنچههه عقههل و شههرع نهههى مههىداشههتن اکننههد و بازشههرع ا تضهها مههى
گفتهه مهى نیشنفس از اضطراب، اعتراض و شکایت و  صهبر در برابهر  4شهود.به آرامش و طمبنینهه 

 5شهوات شکم و غریش، ،نسى، عفت نا  دارد.
 درولههى  تصهریح شههد، اسههت،، تفههاوت صههبر زنهان و مههردان، در برابههر شهههوت مههذکور در روایهات

  :، استدبیان ش، صبر زنان به طور مطل  از مردان بیشتر ۷از اما  صادز ىروایت
َّللَّ  ووارَّ  -ِإن َّ اَّ بَّ وواَلَّ  کَّ قَّ عَّ وواٍل  -وَّ قَّ إ  ِرجَّ وورَّ شَّ ووْبرَّ عَّ ِإ صَّ

َّ
ووْرأ ووبَّ ِلْل َّ عَّ ووْبِر  ،جَّ إَّ صَّ ووا ُقووو َّ ََّ ادَّ ووْت زَّ لَّ َّ ا ْحَّ ووِإذَّ فَّ

ب ْخرَّ
ُ
اٍل أ إ  ِرجَّ رَّ شَّ  6؛عَّ

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

افشایهد. سیاز روایت حاکى از فزونى صبر زنان به طور مطل  است و هنگها  فرزنهدآوری بر هدرتش مهى
رسهاندو چهرا و داللت بر عمومیت آن، به اسهتدالل مها ضهرری نمهى بر فرض حذف متعل  صبربنابراین، 

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

 مردان است. توان استفاد، کرد که صبر زنان در برابر شهوت افزونتر ازمقید، مى
کهه دربهار، ، دربهار، زنهان ۷بخشهى از خطبهه مفصهلى از امیرالمهؤمنینع و، بر ایهن،  رهاهراد بها روایهاتى 

 : برتری صبر زنان نسبت به مردان در برابر شهوت ذکر شد، منافات دارد و  ابل ،مع نیست
ْبرَّ  الَّ  وَّ  ن َّ  صَّ ُ ن َّ  ِعْندَّ   َّ ِ ن  ْ وَّ  7؛َّْ

 ارند.زنان در مو ع شهوتشان صبر ند
                                                           

 ، ۴۳۸د، ۴ج، العرب لسانو ۲۷۳د، المفردات فی غریب القرآنو ۷۱د، ۷ج، العروا تاج. 1
 .۱۰۰۴د، ۲ج، مجمع البحری و ۷۰۶د، ۲ج، للغةصحاح ا. 2
  .۴۷۴د، مفردات الفاظ القرآن .3
 . ۱۸۲د، ۶ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .4
 .۲۸۱د، ۳ج، جامع السعادات .5
 .۲۴۱د، ۱۰۳ج ، بحار األنوارو ۴۳۹د ، ۲ج، الخصال .6
  .۵۱۲د، ۲ج، ل الشرایععلو ۲۷۵ص، )صدوز( مالیالا و۵۵۴د، ۳ج، م  ال یحضره الفقی  .7
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گر ،در این روایت معنهای عبهارت  ،ههای نفسهانى باشهدبهه معنهای مطله  خهواهش« شهوت»ا
که )اعم از ،نسى و غیر ،نسى( صبر ندارند و ههر  نفسانى خودهای زنان در خواهش آن است 

 ،روایهت اخیهر تنسهب ،در نتیجهه درنگ به دنبال تحقه  آن هسهتند.بى ،چه را دلشان خواست
معنهای  زنهان در برابهر شههوت ،نسهى، تخصهیص عها  بهه خهاد اسهت. بهه روایهات برتهری صهبر
که ،حاصل از تخصیص نفسهانى صهبر ندارنهد، مگهر در شههوت ههای زنان بهر خهواهش آن است 

که نسبت به آن صبر بیشتری دارند.  ،نسى 
گر مراد از  کهه زنهان در برابهر  معنای این روایت ،شهوت ،نسى باشد ،«شهوت»و ا ایهن اسهت 

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

 -ر و تهاب تعهارض بها احادیهث سهاب   اسهت البته این روایت به لحاش سندی ضعیف و مرفوع
 هم ندارد. -بودند  صحیح و مسند که

ه و سعى در احبات عکس نقهی  نتهای  به از آیات و روایات استدالل نمود،ای به پار،برخى 
سهعى هها آن دسهت آمهد، باشهد.ه تهاحجتى دیگهر بهر نتهای  به از روایهات سهاب  دارنهد دست آمد،

کننههد و از انههد تههر از زنههان آفریههد، شههد،ضههعیف ،در برابههر نیههروی ،نسههى ،مههردان کههه دارنههد احبههات 
کمتری برخور  1 :اند،به آیات و روایات ذیل استدالل نمودها آن دارند.تحمل 

 :های ما، رمضانتجویش آمیشش در شبه آی -
َفُث ِإلَى ) َیاِم الر َ ِحل َ َلُكْم َلْیَلَة الص ِ
ُ
  2و(ِنَسائُكْم  أ

گردیدارى آمهاى روز،در شب  د. یشش با همسرتان براى شما ح ل 
کل منزول  بل از  کم طا تى مردان، این آیهاین آیه، آمیشش در   ا، رمضان حرا  بود و به دلیل 

گردید. های نازل شد و رابطه ،نسى در شب  ما، رمضان ،ایش 

 :از عزوبتمردی  روایت شکایت -
ِب ِ 
اءَّ ِإَلَّ الن َّ ُجب   ۹جَّ والَّ  ،رَّ قَّ و :فَّ والَّ اَّلِل یَّ ٌُ و !ا رَّ نْ  یسَّ ِعْنوِد یْ لَّ

َّ
وْ وْال  فَّ واءَّ ِک اَّ ِإلَّ  ،حَّ الن ِ َّ  کَّ ْیوفَّ

 
َّ
وبِ ُک ْْ أ الَّ  .ةَّ ی َّ و اْلُعُز قَّ ِد  :فَّ ْعرَّ جَّ َّ َّْ ْر  ف   َِ الو ِ  ،کَّ وَّ ِد

َّ
ََّ یَّ وَّ أ ِ   .ا بَّ ا ِبِه ِمنَّ الش َّ ََّ َّ مَّ ذَّ بَّ فَّ عَّ فَّ  3؛فَّ

                                                           
 .۲۰۵-۲۰۰د، جستاری در هستی شناسی زن اسالمی: زن در فرهنگ و اندیش  .1
 .۱۷۸آیه ، بقر،سور،  .2
 .۵۶۴د، ۵ج، الکافی .3
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ه کى مالى ندار  یمن توانا ،امبر خدایرد: اى پکآمد و عرض  ۹امبر خدا یمردى نشد پ
فرمهود: مهوى  ۹امبر خهدا یت دار . پیاکو از مجّرد بودن به شما ش نمکبا زنان ازدواج 

گههذار و هم پههس آن شههّدت  .ردکههن رفتههار یش چنههیههآن مههرد ن ر.یههشههه روز، بگیبههدنت را وا
 خاموش شد. ،ه داشتکشهوتى 

رسههیدند و از حکههم بوسههیدن همسههر در روز مهها، ۷برخههى از مههردان، خههدمت امیههر المههؤمنین
کردند. ،در حال روز، ،رمضان  فرمود:  ،مسبلهحضرت پس از بیان  سؤال 

ا   مَّ
َّ
ْح یَّ أ ُد  ىِی ْ تَّ حَّ

َّ
ْن الَّ ُک أ

َّ
ُه  ؟ِب یْ ْومًا ِإَلَّ الل َّ یَّ ْوِبرَّ یَّ ْم أ اُل یُ انَّ کَّ ِإن َّ اَ :قَّ طَّ اِل الل ِ ْدءَّ اْلِقتَّ  1؛ِإن َّ بَّ

ن یهها ؟نههدکدن شههب صههبر نمههىیروزى را تهها فههرا رسهه کهههایههن دارد ازى از شههما شههر  نمههىیکهها یههآ
گفتههکهقتى است یحق ار را بهه کهلى یعنهى همهان طهور سهی) تلى زدن اسهیانهد: آغهاز ،نهگ سهه 

 سازد(.ار را به ،ماع منتهى مىکش یشد، بوسه نک،نگ مى
کههه مههردان در برابههر شهههوت ،نسههى ضههعیف آفریههد، شههد،نتیجههه مههى در پایههان،و  انههد. گیرنههد 

گهههر نتهههای  کهههه حتهههى ا هههها آن دسهههت آمهههد،، صهههحیح باشهههد، احبهههات مهههدعایه بههه واضهههح اسهههت 
ه بههه کهه در نتیجه زنهان( نیسهتو چههرا ر نیهروی ،نسهى نسههبت بههبهودن مههردان در برابهتهر )ضهعیف

گونه نسب دست آمد،، تى بین زنان و مردان مطرا ننمود، و تنها به بیان ضعف مردان در یهیچ 
حاصهل از ایهن ، دسهت آمهده بهه نماید. شاید تنها بتهوان نتیجهمى مقابل شهوت ،نسى بسند،

کنههار روایهه گرفههتااسههتدالل را، در  بیشههتر مههردان در مقابههل  و مؤیههدی بههر ضههعف ت سههاب  در نظههر 
 .دانستشهوت ،نسى نسبت به زنان 

کهه زنهان شههوت شهدیدتری نسهبت بهه مهردان از مجموع روایات فهمید، مى ،در نتیجه شهود 
، بهه انهداز - سهتکهه نیهروی بازدارنهد، ا -صهبر را  ،خهوده طب  حکمهت بال ه ،دارندو اما خداوند

  رار داد، است.ها آن شهوت در
کهاهش ب  روایت،ط شههوت  امها در مقابهِل  یابهدومهى حیا در زن طهى مراحلهى، بهه مهرور زمهان 

کهانون خهانواد، و ع  ه شهودومهى آن، عوامل بهازدارنگى دیگهری ایجهاد مهادر بهه ه ع  هه بهه حفه  
ههای مرا بهت از یه  انسهان، از دور، بهارداری تها دور، از حاصهلاخ  هى ههای توانهایىو  فرزندان

 2شهوند.مى عوامل بازدارند،، در انحراف زنان پس از ازدواج و فرزنددار شدن محسوب از، باالتر
                                                           

 .۱۱۳د، ۲ج، م  ال یحضره الفقی  .1
 .۱۰۲ص، پژوهشی در فرهنگ حیا. 2
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به بنابراین، صبر و بردباری در بسیاری از شرایط از عوامل مکمل در خودنگهداری زنان است. 
کاهش حیا، عهواملى ،هایگزین باعهث مصهون مانهدن زنهان از مى نظر کدا  از مراحل  رسد در هر 

کاهش خواهند بود. لذا حیا، انسان را به مهار ناشى های آسیب دارد و صبر، مىردْن واکاز این 
دارد مىردن واکى به مهار کدیگرندو یکّمِل یکبنابراین، این دو م .سازددشوارى آن را هموار مى

 1 سازد.و دیگرى سختى آن را هموار مى
ه خهاطر همهین تفهاوت برا  ،نسى تمکینزن و مرد، در  فقهى تفاوت حکم حکمتتوان مى

در صهورت  ،تمکهین زن از مهرد در امهور ،نسهىبهه لحهاش شهرعى  .دانستطبیعى بین زن و مرد 
، در صورت تمایل زنتمکین ،نسى مرد از ، چنین لحنى دربار ولى، وا،ب است، مردتمایل 

کهه  هدرت خویشهتن وو،ود ندارد زن، امها  وداری زنهان در امهور ،نسهى بهیش از مهردان اسهتچرا 
کنترل خود ناتوانان تحری مرد کمتهرین شهگردپذیرتر و در  ههای زنانهه و نهاز و عشهو،هها ترند و با 

 افتند.به دا  مى

 داری جنسیخویشتندرباره بررسی تحقیقات علوم تجربی . 3
کهه بهر اسهاا رویکردههای دین با علو  تجربى مطهرا مهىه رابط، نظرات مختلفى دربار شهود 

کهرد. توان به سازگاریمختلف مى  بهر 2)تکمیل و تبیید( و ناسازگاری )تعارض و تمایش( تقسهیم 
کهه اساا نظریه های سازگاری علو  تجربى، اصول اخ  ى همهوار، پیونهد نشدیکهى بها عقایهدی 

گمههىبنههابراین،  .ماهیههت حقیقههت اسههت، دارنههد دربههار، کمهه   رفههت و تههوان از مقههدمات تجربههى 
کهرد بهه عنهوان  یمتهوانههای اخ  هى، مهىرسهنجى ویژگهىاعتبا و بهرای 3مسائل اخ  هى را احبهات 

یم. ها،آن موّید  به بررسى نتای  تحقیقات علو  تجربى بپرداز
کهى در بررسهى  را بررسى پوشش به عنوان یکى از نمادهای راهری و علنى حیا و عفت، م 

کهه زنهان در طهول اعصهار بسهیاری نشهان مهى  راین. دانندمى داری ،نسىمیشان خویشتن دههد 
ک ر ،وامع حضهور ا،تمهاعى زنهان بها پوشهش و انددر ،وامع متمدن پوشید، بود، کهه ههادر ا یى 

  4تقریباد تما  حجم بدن را پوشاند، باشد، متداول بود، است.
                                                           

 .۱۰۵ص، زن در اسالم .1
، «دیههن ههها و آراء در بههاب نسههبت علههم ونظریههه»و ۷۴-۴۳د، «از تعههارض تهها تعامههلدیههن در آرای علههو  ا،تمههاعى:  علههم و» .2

 .۱۲۴-۹۵د
 .۲۹د، مبادی اخالق در قرآن .3
 .۲۰۱ -۲۲۸د، «حجاب و رابطه آن با تکامل ا،تماعى» .4
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ه کهبل ،سهتیش، نیهفانهه زن، غریا و خهوددارى رریهح 2مهشیا  ،یهلیو و 1ویل دورانت، دیبه عق
ه بهه دنبهال مهردان کهن اسهت یهو احترامشهان بهه ا ه عهشتکهافتند یخ دریدختران حوا در طول تار

یهد و اتبهاع وی و  3نروند. گرفتهه از نظریهات فرو گسهترش فرهنهگ غهرب، بهر  لیکن امهروز، بها نشهر و 
و همچنهین نظریهات فمینیسهتى  مبتنى بهر آزادی ،نسهى 4،همچنین اخ ز نوین برتراند راسل

گونه حیها و خهود مرد، مبتنى بر تساوی زن و شهاید  5،نسهى هسهتیم.ههای داریکمتر شاهد آن 
 6پوشى را ارم ان عصر ،دید، به ویژ، ی   رن اخیر دانست.بتوان هرز،

گها، خهالى از تمهایش ،نسهیتى در ههای مختلهف ههیچکهه فرهنهگآنچه  ابل تو،ه اسهت، ایهن
که بر حسب آن، زنان  وانداین زمینه نبود، حف  عفهت ،نسهى بهه مراتهب بهیش از  برایتمایشی 

همچنههین ،ههرایم و تخلفههات و  گیرنههدرد خطههاب و عطههاب و تشههوی  و تنبیههه  ههرار مههىمههردان، مههو
اش در مقایسههه بهها ،ههرایم و ،نسههى زن، احسههاا ننههگ و رسههوایى بیشههتری بههرای او و خههانواد،

 7تخلفات ،نسى مرد، در پى دارد.
یش -پردازان غربى نظریه مهل تبیهین و تعیهین عا بهرای - انهدغیهر طبیعهى دانسهته ه حیها راکه ر

گفتغیر طبیعى، وحدت نظر ندارند. مى عهى یرطبین افراد بهه غیل ایعلت اصلى تما که توان 
ن احساسات یح، وا عى و و،دانى ایه صحیت براى تو،ین احساسات، عد  موفقیدانستن ا

 8.وا عاد طبیعى نباشد کهاین نه واست
نسههبتاد متفههاوت هههای ههها در طههول تههاریخ، بههه سههمت اتخههاذ رویکههردرسههد، انسههانبههه نظههر مههى

و باعههث شههد، در  انههدیافتهههداری ،نسههى، سههوز ،نسههیتى در موضههوع عفههت وحیهها و خویشههتن
کنترل ،نسىها سیاست انهد و کوشهید، زمینههبیشتر بر زنان متمرکش شوند و در همهین  ،و تدابیر 

 ههای مهورددر خدمت سیاسهت ،هاها و تفریطصرف نظر از افراط، ابشارهای فرهنگى و  انونى را
گیرنههد کههار  نقههش عوامههل فرهنگههى در ایههن زمینههه بایههد در امتههداد نقههش عوامههل  و امههانظرشههان بههه 

                                                           
1. Will Durant.  
2. William James. 

 .۵۳د، ۱۹ج، مطهری شهید استاد آثار مجموع  .3
4. Bertrand Russell. 

 .۶۳۵د، همان .5
 .۲۰۱ -۲۲۸د، «حجاب و رابطه آن با تکامل ا،تماعى» .6
 .۵۸د، ،امعه شناسى ،نسیت با رویکردی اس مى .7
 .۶۳۶د، ۱۹ج، مطهری شهید استاد آثار مجموع  .8
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گیرد و نمى کهردهای محتوان با دیدگا،طبیعى مورد تو،ه  رار  گرایانه موافقهت  تو،هه کهه بهى یط 
 ،های ،نسى متفهاوت آنهان راها، رفتارها وتجربهکوشند فهمهای طبیعى زن ومرد مىبه تفاوت

کننهههده نظریهههه ر پایهههبهههفقهههط  یسهههت 1وسهههاخت ا،تمهههاعى، تبیهههین  کهههه برخهههى ز شناسهههان و چهههرا 
 شناسان به فطری و غریشی بودن حیا و عفت در زن )و بلکه در ،نس ماد،( اذعان دارند. روان

 گوید: بار، مى این دکتر فخری، فیزیولوژیست مصری، در
حیاسهت و بهه ، دربهاراصل و مبدأ احساا حیا، همان احساا حیهوانى ،هنس مهاد، 

  2تر است.بینیم نوعاد احساا حیا در زنان از مردان  ویهمین ،هت مى
که در هیجانهاتى همچهون خجالهت و شهر ، زنهان تحقیقات روان  شناسان نشان داد، است 

 ،عکهس بهه وبسهیار مقهاو  هسهتند غریش، ،نسىمقابل  زنان در و 3مردان ابرازگری دارندبیشتر از 
شههوند و شهههوت مههى ط یههانآمیههش، دچههار و شههدت در برابههر منههارر تحریهه  سههرعتمههردان بههه 
در زنهان بیشهتر از  5شهدت اورگاسهم)اوج لهذت ،نسهى( 4دهند.خویش را از دست مى مقاومت

 7تر است.آنان طوالنى و ارگاسم 6مردان است
نمههایى، چرانههى، آلههتماننههد چشههم ،،نسههى انحرافههات انههواعهمچنههین تحقیقههات معتقدنههد 

 چشههم بیشههتر بههه مههردان و رفتههار سادیسههتی ، در میههان مگى،ههابههازی، اسههتمنا، زن،ههنسهههم
کهعقید، بر این شناسانروان ،در مجموع .خوردمى  اصهوالد  ،نسهى هها و انحرافهاتگهى،ههرز اند 

  8اند.مجرد و ،وان بیشتر مردان ،نسى ،رایم مرد است و مرتکبان ،نس به مربوط
 قدند: شناسان معتهمچنین برخى از روان

کههه معمههوالد بهها بههروز  - آمیختههه اسههت و تطههّورات ،سههمى دوران بلههوغحیهها بهها آفههرینش زن بههه هههم
 گذارد. عامل درونى حیا را به نمایش مى - حالت روحى و روانى گوناگونى همرا، است

                                                           
 .۵۹د، شناسی جنسیت با رویکردی اسالمیجامع  .1
 .۲۶د، یحجاب در ادیان الهو ۲۷۸د، فلسفة التناسلیات المراة و. 2
 . ۱۹۷د، شناسی زن و مردروان .3
روان شناسی یها روش علمهی در شهناخت ماهیهت و ۲۲۰د، شناسی زن )با نگرش علمی و اسالمی(ای بر روانمقدم  .4

 .۸۹د، آدمی 
5. orgasm. 

 .۱۴ص، های زنان و مردانتفاوت. 6
 .۲۱۶د، شناسی زن و مردروان .7
 . ۱۵۲د، پزشکی بالینیروان - پزشکی: علوم رفتاریخالص  روان .8

http://wikifeqh.ir/غریزه_جنسی
http://wikifeqh.ir/غریزه_جنسی
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 د: نگویساس دربار، آحار بلوغ در دختران مى
یهاد و تهبّملش در حرکهات و اطهوار  گردیهد، و خهویش فهوزخجالت در او )حیها( ز العهاد، 

یاد خواهد شد.  1میلش به انفراد و تنهایى ز
 گوید:مى 2«منتسکیو»همچنین 

که زنتما  ملل ،هان در این عقید، مشترک ها بایهد حجهب و حیها داشهته باشهند اند 
که  وانین طبیعهت ایهن کنند. علتش این است  کهرد،  تا بتوانند خودداری  طهور حکهم 

ها محجوب باشند و بر شههوات غلبهه نماینهد. طبیعهت مهرد را ناست و الز  دانسته ز
یههادتر باشههد، ولههى زن طههوری آفریههد، کههه تهههّورش ز کههه خههودداری و  طههوری آفریههد،  شههد، 

یههادتر باشههد کههرد .تحّملهش ز ههها بههر افسارگسهیختگى زن کههه بنهابراین، هرگههش نبایههد تصهور 
 و بر است طبیعتخ ف  وانین  طب   وانین طبیعى است، بلکه افسارگسیختگى بر

 3عکس، حجب و حیا و خودداری مطاب   وانین طبیعت است.
ا و عفهت و سههتر و یههکهه، حن اسهت یههاهها آن نیتهر یههلهیکن د  اتى بیههان شهد، ویهنجها نظریدر ا

افتهه یحهس مخصهود بهه خهود، در یه خود زن، با هوش فطرى و با  ،هکرى است یپوشش تدب
که،  گرانبههاکرد برابهرى توانهد بها مهه از لحاش ،سمى نمىکاست  ردن خهود و حفه  کنهد و بهراى 

ه عههشت و کههافتههه اسههت یزن بههه الههها  فطههرى در 4ار بههرد، اسههت.کههت خههود در برابههر مههرد بههه یههمو ع
ه کههها سهبب شهد،، نیهمهار مرد  رار ندهد و یگان در اختیه خود را، راکن است یاحترا  او به ا

 5شههاند.کخواسههتگار بههه آسههتانه خههود ب نههاتوانى ،سههمى، مههرد را بههه عنههوان هزن توانسههته بهها همهه
گهرایش روز افهزون رغم تروی  عمومى نظریهعلى ههای ،نسهى مبنهى بهر آزادی ،نسهى در غهرب، 

 خود شاهدی بر این مدعاست.  6اخیر،های زنان به اس   و حجاب اس مى در دهه

 گیریو نتیجه بندیجمع. ۴
که بر فزونى صبر زنان نسبت به مردان داللت در شهیعه مهورد  دارد، به لحهاش سهندی روایاتى 

                                                           
 .۲۶د، حجاب در ادیان الهی. 1

2. Montesquieu. 

 .۱۱۵د، زن در آیین  تاریخو ۴۳۶د، القوانی  روح. 3
 .۴۲۱و د ۶۳۶د، ۱۹ج، مطهری شهید استاد آثار مجموع  .4
 .۱۹۹و د ۶۳۶د، همان .5
 . ۳۳۰-۳۰۹د، «زنان و حجاب» .6
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و مهدعای آن،  بود، روشن شیعىنظر متقدمان و متبخران  از هم به لحاش محتوایى تبیید بود، و
 . است صبر زنان نسبت به مردان، مقبول فزونىیعنى 

بههه لحههاش سههندی  کهههایههن روایههات دال بههر فزونههى حیههای زنههان نسههبت بههه مههردان، علههى رغههم
کتههب معتبههر شههیعى بیههان  امهها انههد،وایههات صههبر نیافتهههر، اعتبههاری بههه انههداز ، و بههه شههدهمگههى در 

 هها ا،مهاعبلکه نسبت به اصل این تفاوتاند، تنها مورد رّد وا ع نشد، لحاش محتوایى هم، نه
تهوان مهى ،نمایهد. لهذا در مجمهوعمهى روایات متعهددی نیهش مضهمون ایهن روایهات را تبییهد است.

یافت کى از فزونهى ایهن ویژگهى - تهر از یه  روایهت واحدنهدفرا که - این روایات در هها در زنهان حها
 و حیها مطله  روایات، این در که شودمى استفاد، سیاز و مقا ه  رین از .نسبت به مردان است

  .هستند ،نسى شهوت برابر در صبر و حیا مقصود، بلکه نیست، منظور صبر
ویژگى و همرا، بودن آن با زنان اشار،  این دو و تکوینى بودن این روایات برخاستگا، طبیعى 

که دال بر  استدر مقابِل فزونى شهوت زنان نسبت به مردان، حیا و صبر آنان هم بیشتر  .دارند
دارد و مههىردْن واکههاز طرفههى حیهها، انسههان را بههه مهههار  عهدالت در خلقههت و تعههادل بههین  ههوا اسههت.

داری ،نسهى خویشهتن کهه نهوعى -صهبر حیها و بنهابراین،  .سهازدصبر، دشوارى آن را همهوار مهى
 .است و تحقیقات علو  تجربى نیش مؤید این نتای  دیگرندکّمِل یکم - هستند

که طب  یربهر رد تهبح یلى، دلصبر در مقابل شهوت ،نسىو  یادانستن ح یعىالز  به ذکر است 
  .نیست ... و یطو مح یاستهمچون آموزش، فرهنگ، س یرونىعوامل ب
کهپایان باید بیادر  کرد  ههای گذاری حیا و صهبر در مقابهل شههوت ،نسهى در آمهوز،تفاوت ن 

اخ  هى زن و ههای در ویژگهىمطله   انگهاریبهر نفهى تسهاوی تبییدیشیعى بر اساا ،نسیت، 
و سههندی بههر اعتبههار  گههرددمههى محههرز اخ  ههى فضههایل بههر ،نسههیت تههبحیر ،نتیجههه دراسههت.  مههرد

 .است در سنت شیعى ،نسیت اساا بر هانقش تفکی 

 کتابنامه

کریم   رآن 

 کتهابچى، تههران: ای،کمهر، بها ر محمهد :تر،مهه بابویهه صهدوز، بهن على بن محمد االمالی، -
 ش.۱۳۷۶

 اءیهإح : دارروتیهب ،ىمجلسه ، محمدبا ر:الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار بحار األنوار -
 .ز۱۴۰۳ چا  دو ، ،ىالتراث العرب
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کفعم بن ابراهیم ،األمی  البلد -  ش.۱۳۸۳الصدوز، تبةکم: تهران ى،على 

چها    ث،یدارالحهد زمان چها  و نشهر،  هم: سهاد،یپسهند عبهاا ،ایهدر فرهنگ ح یپژوهش -
 .ش۱۳۸۴چهار ، 

 : یهتحق ،یروزآبهادیف عقهوبیو محمهد بهن ی دیهزب ى، مرتضهشرح القهاموا یالعروا فتاج -
 .ز۱۴۱۴: دارالفکر، چا  اول، روتیب ،یریش ىعل

تهههران: وزارت فرهنههگ و ارشههاد  ،یمصههطفو حسههن ،میالکههر کلمههات القههرآن یفهه قیههالتحق -
 ش.۱۳۶۸چا  اول،  ،ىاس م

 :حی، تصهحىحهر عهامل محمهد بهن حسهن ،عةیمسائل الشر لیتحص یإل عةیالشوسائل لیتفص -
 .ز۱۴۰۹  چا  اول، ،:تیالب م: مؤسسة آل ،:تیالبمؤسسة آل

از  ى،معه: حیتصهح ،یبرو،هرد نیآ ها حسه ،عةیالشه ثیهجهامع أحاد عةیالشه ثیجامع أحاد -
 .ش۱۳۸۶ چا  اول، تهران: انتشارات فرهنگ سبش، محققان،

 اخهه ز علههم) مجتبههوی الههدین ،هه ل :تر،مههه مهههدی نرا ههى، محمههد ،السههعادات جههامع -
 .ش۱۳۷۰ سو ، حکمت، چا : تهران ،(اس مى

  هم: هها،ر، چها  اول، ،(نجفى)، حسین بستاناسالمی رویکردی با جنسیت یشناسجامع  -
 ش.۱۳۹۴

 ش.۱۳۷۳  م: اشراز، چا  اول، ،یىآشنا یمحمدى عل ،یاله انیحجاب در اد -

 .تاىب : مؤسسه الرساله، چا  اول،روتیب ،یالمودودى ، ابواالعلالحجاب -
 ه،یاسه م هیهتههران: علم ،ىزنجهان یاحمهد فههر ه:تر،مه ه،یبابوابنى ، محمد بن علالخصال -

 .تاىب چا  اول،

کمهر، ه:تر،مه ه،یهبابوابهن ىمحمهد بهن عله ،الخصال - کتهابچ ،یامحمهدبا ر  چها   ،ىتههران: 
 ش.۱۳۷۷اول، 

گ ىمرتض ه:تر،م ه،یبابوابنى بن عل حمد، مالخصال - تهران: سهازمان چها  و  ،ى نیمدرا 
 .ش۱۳۶۲چا  اول،  دان،یانتشارات ،او

، کهوحر، چها  اول می هم: نسه ،ی،عفهر عقهوبی ه:تر،مه ه،یهبابوابهنى ، محمد بن علهالخصال -
  .ش۱۳۸۲

سهادوک،  بنیهامین کهاپ ن، ، هارولهدبهالینی روانپزشهکی - رفتاری علوم: روانپزشکی خالص  -
 ش.۱۳۸۲ ار،مند،چا  اول،: پورافکاری، تهران ا نصرت :تر،مه
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تهههران: انتشههارات  ،یسههرور نی، تر،مهههح حسههر،یههپ ، روژ،زن و مههرد یاختالفهه یشناسههروان -
 ش.۱۳۷۰ زاد،، چا  سو ،،ان

  ههم: پژوهشههگا، حههوز، و علههى احمههد پنههاهى و مسههعود ،ههان بزرگههى، رد،شناسههی زن و مههروان -
 ش.۱۳۹۶ دانشگا،،چا  اول،

 مههدی :تر،مهه ، ابراهها  اسهارلینگ،آدمهی ماهیهت شهناخت در علمی روش یا یشناسروان -
 ش.۱۳۶۷ روز، نشر: تهران بناب، الدین محى

 :مهتهههدی، تههههران بهههراکىعلههه ه:تر،مههه دوسهههکوندن،لهههوحى و منتسهههکیو شهههارل ، روح القهههوانی  -
  ش.۱۳۶۲ چا  هشتم، امیرکبیر،

 یموسهو نیحسه :حیتصهح ،ىمجلسهى ، محمهدتق یهالفق حضهرهیشهرح مه  ال  یفه  یروضة المتق -
 .ز۱۴۰۶ کوشانبور، چا  دو ، ىاس م ى م: مؤسسه فرهنگ ،یپنا، اشتهارد ىو عل ىکرمان

تههران:  ،ىدام هان یدومحمود مه ه:،تر،میشابوریبن احمد فتال ن محمد ، یالواعی روضة -
 .ش۱۳۶۶چا  اول،  ،ىن نشر

کبرى، علزن در آیین  تاریخ -  ش.۱۳۵۷ اول، چا  ،نا ىب :تهران، علویقى ا

 ،مشههیدی و ، اسههدا زن یشناسهههسههتی در جسههتاری:اندیشهه  اسالمی و فرهنههگ در زن -
 ش.۱۳۸۲ چا  اول،، =دیگران،  م: انتشارت مؤسسه آموزشى و پژوهشى اما  خمینى

: دارالعلههم روتیهاحمهد عبهدال فور، ب : یه، تحقیبههن حمهاد ،هوهر لی، اسهماعح اللغهةصهحا -
 .ز۱۴۰۴چا  سو ،  ن،ییللم 

کتابفروشههى داوری، چهها  اول،  : ههم بابویههه صههدوز، بههن علههى بههن ، محمههدالشههرایع علههل -
 ش.۱۳۸۵

  چها، دانشهگاهى نشهر مرکش :تهران خرمشاهى، بهاءالدین :تر،مه ، ایالین باربور،دی  و علم -
 ش.۱۳۹۴، نهم

 .ز۱۴۰۳چا  اول،  ة،ی م: المطبعة العلم، ىحر عامل محمد بن حسن ، یالفوائد الطوس -

کلینههههى، ،یالکههههاف - تهههههران:  ،یمصههههطفو د،وادیسهههه :تر،مهههههح و شههههرا محمههههد بههههن یعقههههوب 
  .ش۱۳۶۹ چا  اول، ه،یاس م هیعلم ىفروشکتاب

کلینههى، ،یالکههاف - کمههر، ه:تر،مهه محمههد بههن یعقههوب    ههم: اسههو،، چهها  سههو ، ،یامحمههدبا ر 
 .ش۱۳۷۵
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کلینههى، ،یالکههاف -  چهها  اول، ث،ی ههم: دارالحههد ث،یدارالحههد :حیتصههح محمههد بههن یعقههوب 
 .ز۱۴۲۹

کلینهى، ،یالکاف - کبهرىعله :تصهحیح محمهد بهن یعقهوب   :تههرانغفهاری و محمهد آخونهدی،  ا
 .ز۱۴۰۷ ،چا  چهار  ،دارالکتب اإلس میه

و  ىتهههران: انتشههارات علمهه ،یىخههو ابیههزرعبههاا  ه:تر،مهه دورانههت، لیهه، ولههذات فلسههف  -
 ش.۱۳۸۸ چا  اول، ،ىفرهنگ

 .ز۱۴۱۴: دارصادر، چا  سو ، روتیابن منظور، ب ، محمد بن مکر العرب لسان -

 اسهراء، چها :  هم شهریفى، حسهین :تحقیه  آملهى، ،هوادی ، عبهدا قهرآن در اخالق مبادی -
 ش.۱۳۸۷ ششم،

 ىنیاحمهههد حسههه :حیو تصههح  یهههق، تحىحهههیطر بهههن محمههد نیفخرالهههد ، یمجمهههع البحهههر -
 .ش۱۳۷۵چا  سو ،  ،یتهران: مرتضو ،یاشکور

 ش.۱۳۸۹ ،چهار تهران: صدرا، چا   ،یمطهر ى، مرتضمجموع  آثار -

  تا.بى ه،یالعصر مطبعه:،ابى ، فرج، فخری،التناسلیات فلسفة و المراة -

 ىولهاشهم رسه دیسه :حیتصهح ،ىمجلسه ى، محمهدتقالرسولشرح أخبار آل یمرآة العقول ف -
 .ز۱۴۰۴ چا  دو ، ه،یتهران: دارالکتب اإلس مى، مح ت

یه کتابخانه:  م طبرسى، حسن بن على ،األنوار مشکاة -  .ز۱۳۸۴ دیگر، ناشران و حیدر

صهفوان عهدنان  :حی، تصهحىبن محمد راغب اصفهان نیحس ،میمفردات الفاظ القرآن الکر -
 .ز۱۴۱۲ چا  اول، ة،ی: دارالشامروتیب ،یداوود

 عهدنان صهفوان :تحقیه ، ىبهن محمهد راغهب اصهفهان نیحسه ،القهرآن غریب فی تالمفردا -
 ز.۱۴۱۲ اول، الدارالشامیة، چا  دارالعلم بیروت: داودی،

 هم:  ،یرکاونهد ىهاشهمى مجتبه (،یو اسهالم یزن )با نگرش علمه یشناسبر روان یامقدم  -
 ش.۱۳۷۰شف ، چا  اول، 

کبههرىعلهه :حیتصههح، هیههوبابابههن ىمحمههد بههن علهه ، یههالفق حضههرهیمهه  ال  -  ههم: دفتههر  ،یغفههار ا
 .ز۱۴۱۳ م، چا  دو ،  هیحوز، علم نی،امعه مدرسى انتشارات اس م

 موسهوی، بها ر محمد سید :تر،مه طباطبایى، حسین محمد سید القرآن، تفسیر فی المیزان -
 ش.۱۳۷۴ ، چا  پنجم، م علمیه حوز، مدرسینه ،امع اس مى انتشارات دفتر:  م
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 ش.۱۳۸۹ تهران: صدرا، چا  پنجا، و سو ،، یمطهر ى، مرتضزن در اسالمنیام حقوق  -

کتابخانهههه امههها   ،ىکاشهههان  یفههه ،ى، محمهههد محسهههن بهههن شههها، مرتضهههیالهههواف - اصهههفهان: 
 .ز۱۴۰۶ چا  اول، ،۷ ىعل نیرالمؤمنیام

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

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

 حمیهدی واحسهان مجیدموحهد ،«تعامهل تها تعهارض از: ا،تمهاعى علهو  آرای در دین و علم» -
 . ۷۴-۴۳د(: ۱۳۸۸) ۳۲، شاندیش  دینیزاد،، 

، ۶، شفرهنهگ راهبهرد  ،نی محمدرضا  ائمى، «دین و علم نسبت باب در آراء وها نظریه» -
 .۱۲۴-۹۵ د، ۱۳۸۸




