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 کیدهچ

احکرام شرر اسراس   ةمانریحک  عی ارر  یایر و  االحکرام،امیرآ  تره ازشر رف   ی تیجنسر  یهرا دشالر د  شاخ 
وم د  حقروق فرامتتا  سراخ  زیرکره ا  یازن و مرد است شره  ونره  ی کیولوژیزیو ف   ی تیشخص  یهای و یو 
دو جرنس شر ررا    ی و سراختا   وانارناخت  ی عیاحکرام  ارر  زیشر  ی کرینزد  ونردیو پ  اشردیی مانعکاس    اانیا
 ةصریو شرا  وجره شره خص  ،ی  وانارناخت  یو دسرتاو دها  یری فسر  احثمب  قی. پووهش حاضر شا  لفکندی م
شره  شرود،ی ده مزن شرمر  ی تیشخصر  یهرای و ریو   ی مناأ اصرل  ی که د   تبعام  واناناخت  «،ی گرخواهی»د
. د  پرردازدی م ت«یرمرشوط شه »عداله«، »د جره« و » وام امید  آ  االحکامامیآ  ی تیجنس  یها فاوم  لی مل
»د جره«   ریزنان د  ا  باط است؛  عب  فیشودن حکم »عداله« شا ساختا  لط   یبد ع  که  میاشیی د م  ی شر س  زیا

مردا ا شرا  ید   اسرتا  ودی ه انتظرا  مرک  ستان امرد  ی ایاز  د م  عقل و دو  اند  ی د  لسان  رآن حاک
حسز  ی ردد، شرا ا ضشر وجود زن ع طیشرا ی که ممکز است د  شرخ  ی خواهگرید  ی  بعام منف  ی خشر

 .کندی زن کم  م ی مرد شه ثبام عاطف تیو حما تیخود ناان دهند؛ و  وام زنان اشا ز معاشرم
 .یروانشناس  ،یخواهرگید ن،ز  ،یتیجنس یهاتفاوت االحکام،اتیآ دی:لین کواژگا

 
 Email: al.ghodso.lana@gmail.com  )نویسنده  مسئول  
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 قدمهم. ۱

یاشیم که زن و مرد، هر دو د   وهر انسررانی شراشرنررد کریم د می  آیام  رآن  شا  دشر د 
هایی مخصو  شرره خررود هسررتند نی هر کدام دا ای ویو یو  واجسمی  اما از نظر ساختا   

اسرراس  شر ایررز  ردد. ها میفرعی آنها د  خصوصیام ای  فاومکه منتهی شه پیدایش پا ه
د و شررا  وجرره شرره قررت جایگرراه خررا  خررود  ا دا نرر زن و مرد د  نظام أحسز خل  هر ی  از

نررد طرررف مقاشررل  ا کامررل شده اهاده  ها شه ودیعه ناستعدادهایی که د  وجود هری  از آن
 کنند.  می

اخ، رری و مسررائل ها شر  واشط اجتمرراعی، خررانواد ی، شنا شر  أثیر عمیقی که ایز  فاوم
ی ای د  شرخرر کررام جنسرریتی ویرروهای از آیررام الهرری، احپررا ه  ا ند، د  ذمی  شر جایفقهی  
االحکررام م  آیرراهررای موجررود داست.  ملیررل  فرراومها شرای زن و مرد  اریع شدهحوزه
هررا  ا یخ  فسیر دا د و اندیاررمندان اسرر،می پیرامررون آن  لررم فرسررایی  ای شه  سترةپیاینه
ن سیتی مرررداشر ری جن  شه ویوه مفسران متقدم، از زاویةفسران  . د  ایز میان اغلب ماندکرده

 اند.  شر زنان، شه  فسیر ایز آیام پرداخته

اند و خته فسیر آیام مو د شمث پردا  گر شهای دیشرخی از اندیامندان معاصر، از زاویه
انررد. فیزیولوژیکی مرد و زن  فسیر کردههای ساختا ی و ها  ا شا  وجه شه  فاومایز  فاوم

 هررای سرراختا ی واند و  فرراومدل احترام میی  اندازه  اشکرد هر دو جنس  ا شه  یز  ویا
هررای اغلررب پررووهش   وجود د ایز    د. شاداننوع انسان می  ء  وانی آنان  ا الزمه خلقت و شقا

شررا  مرکررز شررر یرر    االحکام، نویسنده کوشیده  رراصو م  رفته د   وضیح و  فسیر آیام
ر سرری و خ، رری و ... شهرری، حقررو ی و اهای مختلفی ماننررد فق ز جنبها  ا اهآیه، ایز  فاوم

 شاو  شر ری جنسی شر جنس دیگر  ا شا  ملیل صمیح آیام  خطئه کند. 

های فیزیولوژیکی های دو جنس،  فاوم ریز علت  فاومواناناختی مهماحث  د  مب 
 رروی عواطررف کرره زن شررده و  واناناسرران شررر ایررز شاو نررد  و  وانرری زن و مرررد  عریررف
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ان عقیده دا ند که هیجانام عرراطفی مررردان اهی دا د. ایایاتر از خودخودیگرخواهانه  ا ش
یاشررد. د  عررالم مررردان شرره شیاتر نمررود مرری عقل  ن شر  کمتر از زنان است؛ از ایز  و  کیه آنا

 ر است. ایررز سرراختا  شرردنی، ی  ویمتر و غلبه خودخواهنسبت زنان، نمود دیگرخواهی ک
دوش زن و مرررد  رررا  تفرراو ی  ا شررر  هررای  کرروینی مو  وانیِ متفاوم، نقررش وژیکی  فیزیول
کنررد. طلررب مرری  هرراقررش ایررز ندهد و شه  ََبع آن مسیرهای فرعی متفاو ی  ا شرای انجررام  می

منعطف االحکام شه ساختا  خا  و  اینجاست که آیا شا ع مقدس د   اریع آیام  پرسش 
زن د    ررا اسررتنظر داشررتهآو د ن شه ا مغان میای آنا ا شر   ریزنان، که دیگرخواهی شیش 

سایه عمل شه ایز احکام شه ا  قای ظرفیت وجررودی و شررکوفایی اسررتعدادهای نهفترره خررود 
 سد  شر

شه  ملیل و شر سرری  ررأثیر سرراختا  متفرراوم   پرسش پیش  و شرای یافتز پاسخ ایز  مقالة  
ونگی پردازد  ا شتواند چگرر اان مییعی ای واناناختی زن و مرد د  احکام  ارفیزیولوژی و  

االحکام  ا شه نمایش  ذا د. شرای  سیدن شه ایررز    اریع آیامیگرخواهی زن دانعکاس د
 کنداالحکام  بییز   ری از آیامذکو   ا د  سطح  ستردههای مفاوممطلوب الزم است  

شرره کررا    رآنرری  فاسرریر واناناختی  ا نیز د  فهررم شهتررر  و د  ایز  استا دستاو دهای حوزة
موجررود د   لمرررو پررووهش از منرراشع مکترروب ا  مررامی شررواهد  ایز منظو  اشتررد یرد. شرای  

د  ملیررل و پررردازش  رررا  ی مررو  ملیلرر -استخرار خواهد شررد و سرر س شررا  وش  وصرریفی
 خواهند  رفت. 

هایی کرره د  سرراختا  شخصرریتی زن و مرررد وجررود آن شا شیان  فاومشما ی از آیام  ر
ما مطالعه شرخرری کند. ادو  اریع  احکامی متناسب شا مسیر عبودیت آن  است  اشر آن  دا د،  

 ونرره اسررت. ایررز  رررآن ه از از  فاسیر، شاالخ   فاسیر متقرردم شیررانگر  فسرریری مردسرراال ان
هررایی مردانرره ا زیرراشی و شرراو  ناد سررت ها و ا زش فاسیر شا  یاسی ناد ست، زن  ا شا معیا 

گ و زشرران ز فرهنرر کنند. چنیز  فاسرریری مخاطررب  ا امی  ممیل ه  رآنشر ری جنسیتی  ا ش
اسررت  الزم زنند. از ایررز  وسازند و  عام،م نامطلوشی شیز زن و مرد   م می رآن دو  می
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گر نیررز شر سرری شررود. جسررتجو د  ها از منظر  واناناختی و متون دینی دی فسیر ایز  فاوم
ز ای دا د. د  میرران ایرر لهرامون چنیز مسأپی      وجه، ی د خوآثا  پووهاگران ناان از  أم

 واناناسرری و  رررآن و یررا داشررتز نگرراهی متفرراوم شرره ثا  شرخی شا  لفیق مناسب دو حوزة آ
 رروان شرره مقالرره »زن د  مرری . شرررای نمونررهانرردای انجررام دادهشایسررتههای  شم  ، شرخی آیا

داد ممرردودی از آیررام    ع ا دن  ز  ا زشمندیِ  ،اشا ه کرد. ایز مقاله  مفاهیم شدیع  رآنی« 
  .1ای شه ایز آیام دا ده ویوهشر سی کرده و نگا

 مطالعررامپایررة  ن شررر  نگا ند ان نیز د  مقالة » ملیل  واناناختی دیگرخواهی فطررری ز
و متون دینی، شه شر سی آیام ناظر شر مکر زنرران، نهرری    رآنی« شا  لفیق مباحث  واناناختی

ووهش   کررردن حرری  و ... پرداخترره انررد. د پرر ن، مطرررشرررای زاز  برر زنان،  عبیر حرث  
االحکامی نظیر »لزوم نگاه داشررتز عررداله از سرروی د د  آیامحاضر  مایزام جنسیتی موجو

یررت »دیگرخررواهی« مررو د و نسبت شه زن« و » وامیت مرررد شررر زن« شررا مممرد    »د جهزن«،  
 شود. ائه میذکو  اآیام م ری از   یرد و  ملیل  فسیری متمایز و ژ فشر سی  را  می

 یگرخواهی«. تأملی بر گرایش »د2

ای است که د ون او دو  رایش متفاوم د  نوسرران اسررت؛ ایررز آفرینش انسان شه  ونه
»خودخواهی«  رایای اسررت غریررزی و  ند از: خودخواهی و دیگرخواهی.  عبا   هاش  رای

دامرره زنررد ی شرررای ادل آن  همراه است و وجررود متعررا  پایدا  که شه صو م فطری شا انسان
  سد. انسان ضرو ی شه نظر می

دیگرخواهی«  رایای است که از »عاطفه« ناأم  رفته و صفتی متعالی و شرخاسته از »
سان اعم از زن و مرد وجررود دا د. شررا ها د  اناست. هر دوی ایز  رایش   انسانحانی  شعد  و

د  دو جنس زن و   هاایش ایز  رایز وجود، مطالعام  واناناختی حاکی از  فاوم نوسان  
لیز شا  د  کرراملتریز مرا ررب ای اودهند که ایز  رایش شرعام ناان میمرد است. ایز مطال

( 105:  1385  اسررت   .ک؛ ا دوشررادی،تجلی  ردیدهاد  مد  م  اش شه شکل »عاطفه« ممکنه
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 ررر و شررر دوش  رررفتز وظیفرره و زنان شه علت شرخررو دا ی از عواطررف و احساسررام شرریش 
دیگرخررواهی د  وجررود خررود   ری شرررای  شررد و شررکوفایی  رررایش شیش   ظرفیت  ماد ی،

ی د  نهاد زن ویو   ه ایز  واناناسان، عرفا نیز عاطفه ماد ی  ا دلیلی شر غلب   وه شردا ند. ع، 
های پرو ش نسل انسان نهایت صبر و شفقت و مهرشررانی شاو ند که سختیدانند و شر ایز می

هررا شررر او ز سررختیذا یه الهی د  ماد  چنان است که ایرر  حمت     أثیر  طلبد. از ایز  و ا می
ن 965: 1379 اشررز عرشرری   ر از پررد  اسررتشفقت او شسیا  شیش   حمت و ردد و  هموا  می

 (.67:  1381زلتی  ع

 و مرد در تشریع حکم عدّه با محوریت دیگرخواهی. تحلیل تفاوت زن 3

قهرری و  عبرردی، اشررا ام حکام فاریع اد  میان آیام  رآن کریم شرخی آیام د  پی  
هررا انررد کرره  أمررل د  آنهای سرراختا ی و  وانرری زن و مرررد داشررتهفاومشه    ی نیزا لویمی

 اریع احکررام دا د. زهای مخلوق خود و حکیمانه شودن  ه نیاسان شحاکی از اشراف خالق ان
ز شمررث یکرری ا سو ة شقره اشا ه کرررد کرره د  زمررره  228 وان شه آیة  از جمله ایز آیام می

 ﴾َو الْمُطَلَّقواُت یَتَرَبَّصْونَ بِأَنْفُسِوهِنَّ ثَالثَوۀَ قُورُو ﴿  ا د:شرانگیز ریز آیام  رآن کررریم  رررا  د

 .ه  ا سه پاکى منتظر شمانند(اده شد،ق دنان ط(  و ز228 شقرهن 

ر ظاهر آیه، فلسفه عداله  ا اطمینان از نفی شا دا ی و فراهم کردن امکان شاز ات شرروه
سررفه عررداله شرره ایررز دو نکترره یررز د   بیرریز فلاست و  فاسیر ن،ق  جعی شیان کردهن د  طشه ز
  (.160 :2: ر1376 م شیرازین مکا230: 2: ر1417اند:   .ک؛ طباطبایی  کرده اشا ه

 ماخ  شدن وضع زن از نظر شا دا ى.الف. حفظ نسل و 

 اده.امکان  جوع شوهر د  ط،ق  جعی و احیای دوشا ه خانو ب.

هررای حرراملگی شررا اسررتفاده از آزمایش  وجه شه ایررز کرره د  دنیررای امررروز،  اررخی     اش
ز فلسررفه ه د   بیرری دالیلی ک  پذیر است، شرخی احتی امکان ریز زمان و شهد کو اهمختلف  

 سد. شا ایز وجود  رصریح  رآنی عداله، مروجب شررده  انع کننده شه نظر نمیعداله  فته شد  
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ال  عایرررت آن  ا ن  ا امری  عررربدی دانسررته و د  هررر حرر  وسط زعداله  که فرقها نگرهدا ی
داننررد و نطفه نمرریشرخی فقها فلسفه عداله  ا منمصر شه مسأله انعقاد    ایز  و  شدانند. ازواجب  

وا دی که زن از عدم وجود جنیز د   حم اطمینان دا د، واجررب  عایت عداله  ا حتی د  م
؛ www.makarem.irاهلل مکررا م شرریرازی،  یررتدفتررر آ پایگاه اطرر،ع  سررانی    دانندمی
 .(http://fazellankarani.comاهلل فاضل لنکرانی،  اه اط،ع  سانی آیتایگپ

اختا  لطیررف و برردی شررودن ایررز حکررم شررا سرر هی علررت  عة دیگرخواشا نگریستز از زاوی
یررز . شررر ا وحیة حساس زنان د  ا  باط است نه شا اطمینان از شا دا ی یا عرردم شررا دا ی وی

ایجرراد یرران دو شخررش مهررم از زنررد ی زن مطلقرره س دو ان عداله فاصله زمانی مناسرربی ماسا
و شه  عادل  وانی   د وفق دهدشرایط جدیدهد  ا آ ام آ ام خود  ا شا  رده و شه او زمان میک

 اش  رمیم شود.ده و عواطف آسیب دیده سی 

ند ی زن مطلقرره م از زشخش مهشر ایز اساس دو ان عداله فاصله زمانی مناسبی میان دو  
اش  رمیم دهد  ا آ ام آ ام د   ذ  زمان عواطف آسیب دیدهمیزمان  ایجاد کرده و شه او  

دهررا  ررد م ه طررو  کلرری، نسرربت شرره مراسررت کرره شرر   ایه  ونرره ردد. ساختا   وانی زنان ش
 ر ش کنند و شی یادآو ی شیاتری دا ند و شاید شه همیز دلیل خاطرام  ا دیر ر فراموش می

 و   از ایررز    وانند  ذشته  ا فراموش کنند.ی میکنند، اما مردان شه  احت ه  وجه میه  ذشت ش
  .ک؛ صرربو    شرنرردمی  ود از یادیز خیلی زهای زند ی شلکه مسائل جزئی  ا ننه  نها  لخی

 (.327 -323: ص 1385دوشادی،  ا 

د  حیة خو   و  وشناشرایز طبیعی است که پس از ط،ق شا  وجه شه شرایط  وحی خا
خواهشاخته مواجه  آن  شا  زن  که  ش، ای  ا ر  شد،  کند، د  ازدوار  دیگری  مرد  شا  فاصله 

ناشی از  ألمام  وحی او د  مناس  شا همسر جدید زناشویی    بام مختلف احساسام منفی 
شگذ زناشویی  اثر  شنیان  سستی  شه  و  کند  فراهم  آنان  ا  میان  موجبام سردی  واشط  و  ا د 

 ذا  شه ایز مسأله  جه  انونهای عداله د  اس،م  و کی از فلسفهشسا ی    و چه  شینجامد. از ایز
ا شه  او  ا  شه  د ی   زن  شرای  مهلتی  فراهم کردن  شا  شاشد  ا  شرشوده  و  موجود وضاع    ایط 
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که جراحام  وحی او  خفیف یاشد و اعتدال  وانی و خلقی اولیه    ایعادم دهد شه  ونه
 (. 160: 2: ر1362ی، قانطالک؛   .  خود  ا  ا حدودی شاز یاشد

شود که وی  و جایگاه اجتماعی مرد موجب می  که ساختا   وحیت  ایز د  حالی اس
ش  شتواند  خود  ا    ایی فائق آمده وی حاصل از جدر  ألمام  وح د  فاصله زمانی کو اهی 

دیگری  رداند زن  شا  ازدوار  مردان   آماده  د   نیز  جنسی  غرائز  طرفی شدم  از   همان( 
از شی  میزنان    اتر  سبب  امر  همیز  که  رایاست.  مجدد   ردد  ازدوار  سمت  شه  آنان  ش 

(  187رهنای  شق ب آیه ر شاشد. م ید ایز مطلشیاتر، و  ممل دو ان  جرد شرای آنان ماکل
آاست   ممنوعیت  حکم  شبکه  د   همسران  ا  شا  عدم میزش  علت  شه  ماه  مضان  های 

 (. 327 -323 ص: 1385دوشادی  .ک؛ صبو  ا  کند ممل مردان نسخ می

ک  موا دی  از  دیگر  شیکی  »عداله«  ا  مراعام  میه  واجب  زن  همسر ر  مرگ   رداند، 
  ه شاید چها  ماه و از دنیا  فت  زنى که همسرش(،  234است. مطاشق ن  صریح  رآن  شقرهن

( حفظ حریم شوهر از عادام و  276:  32 ا: جلد  .ک؛ نجفی شی  ده  وز عداله نگه دا د
 شود. مى های  ونا ون نیز کم و شیش  عایتتد  سن است که سومی 

شده پرداخته  آنها  شه  د   فاسیر  که  ایز حکم  شه  ناظر  فقهی  احکام  شه  است،  شا  وجه 
احترام  »عدال  فلسفه ریز  ممه وفام«  عایت  شامل  مام ه  حکم  ایز  که  چرا  است،  همسر 

دوار دائم شاشد یا  اه ازت، خوساشود که مرگ، میان آنان و همسرشان حائل شدهزنانی می 
شا   شوهرش  زن مو الت،  حتالى  نه؛  یا  شاشد  کرده  نزدیکى  نگه    او  وفام  عداله  شاید  نیز  یائسه 

؛ ولى ا ر پیش  (4،قنه نگه دا د  طم وضع حمل عدالشاید  ا هنگادا د، و ا ر شا دا  است  
ز مرگ شعد ا  ده  وزاز  ذشتز چها  ماه و ده  وز فرزندش شه دنیا آید، شاید  ا چها  ماه و  

شه   دهد،  ادامه  عداله  ا  شه  عبا  ی، طوالنىشوهر  مدم  ا  دو  دهد. عن  ریز  ادامه  عداله  وان 
د  صو  ى    اى عداله وفام،است که اشتد  کند ایز می  نکته دیگری که ایز فلسفه  ا  قویت

شود.  که شوهر غایب شاشد و فوم کند، از مو عى است که زن از مرگ شوهر شا خبر مى
هاى زینتى، کایدن سرمه د  چام  د  مدالم عداله وفام از پوشیدن لباس  ن شایدچنیز زهم
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که د  فقه  خوددا ى کند  و استفاده از هر  ونه زینت و نیز از حضو  د  شعضى اجتماعام  
:  3: ر1380ن مصطفوی38: 3: ر1408  .ک؛  ناشادی شودیر شه »حداد« مى،م از آن  عب اس

 (.276: 32 ا: جلد؛ نجفی شی246: 2: ر1404ن حسینی همدانی215

سو ة شقره شمث شد، د شا ه عداله وفام نیز ثاشت   228ل آیه  عداله ط،ق ذیآنچه د شا ه  
همسر، مرگ  است.  مسلم  شه  أ  و  شی زن  ا  عمیقلمام  وحی  و  می    ریاتر  سازد.  دچا  
وهر و شود و زن  ا متوجه صفام شرجسته شها میها و کینهمرگ سبب  ملیل  فتز عقده

است. شاید یکی از دالیل مدم شیاتر  کرده  کند که د  کنا  او س ریشیرینی می   وزهای
: 2: ر1362قانیشد   .ک؛ طالعداله وفام، شدم جراحام  وحی زن و نزدیکان متوفی شا 

  .ک؛ فی     2دانندنیز ایز مدم  ا کمتریز زمان شرای  سکیز آالم زن می  (،  وایام160
 (. 263: 1: ر1415کاشانی، 

که  م ن ش همسران  جدایی  نوع  دو  صو م  اشرایز  فاوم  وفام  یا  ط،ق  عنوان  ت 
که د  ط،ق خاطرام  لخ سوء  فتا هایی که سببمی است  ایز  د   جدایی شده     یرد 
فر  دو ان  از  ممل  میاق  آسان  او  شرای  سرعت همسر  ا  شه  همسر،  مرگِ  د   اما  کند؛ 

های همسر  ممل ایز   ی ممبتیادآو  شوند وخاطرام ناخوشایند شه فراموشی س رده می
کند. شه همیز دلیل د   یی شیاتری مواجه م های  وح ا زجرآو  و زن  ا شا شمراندو ان  

ا  ی دیگر اثرامهنگام شا مردصو م ازدوار زود   ر و  لقائام  وحی شه مرا ب عمیق سوء 
مقاشل  ا   متوفایش طرف  شه همسر  افراطی زن  و  وجه  شود  یشدید ر خواهد  و  دچا   أس 

 (. 333-327: ص 1385  .ک؛ ا دوشادی،  نمایدفسرد ی میا

مان عداله  شرخی  فاسیر شا استناد شه  وایا ی از معصومیز، شه فلسفه دیگری شرای مدم ز
کردهوفا اشا ه  میام  حقی  آن  ا  علت  و  واجب ند  مرد  و  زن  شر  خداوند  که  دانند 

ای،ء  شقرهنکرده د   یعنی  مردان  3( 226است،  موظ،  انتظا   کردهف   ا  ماه  چها   است  ا 
 ی زناشویی شگیرند زیرا ممکز است زنان  ای شرای زندد از آن  صمیم شایستهکاند و شع

ایز طا ت دو از  شاشیش  نداشته  از سوی   ی  نیز موظف کردهشند.  شه  دیگر زن  ا  است  ا 
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نگهدا د حرمت  خود  متوفای  همسر  شه  احترام  شرای  ده  وز  و  ماه  چها     .ک؛  مدم 
 (. 246: 2: ر1404همدانی، حسینی  

 از منظر دیگرخواهی ﴾وَ لِلرِّجاِل عَلَیْهِنَّ دَرَجَۀ ﴿ آیه   »درجه« در. تحلیل ۴

آیة   د   میش  228خداوند  لِلروجالِ َو  ﴿  د:فرمایقره  َو  بِالْمَعْرُوفِ  عَلَیْهِنَّ  الَّذِی  مِثْلُ  لَهُنَّ 

حَ عَزِیزٌ  اللَّهُ  وَ  دَرَجَۀ  دوش    .﴾کِیم عَلَیْهِنَّ  شر  که  وظایفى  همانند  زنان،  شراى  آنهاست،   و 
شر آنان شر رى دا ند، و خداوند  وانا و حکی  اى  را  داده شده، وحقوق شایسته م  مردان 

 است(.

اثبام نوعی منزلت شاال ر  د  صدد     وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِزَّ دَ َجَة(  سد ظاهر جمله  می ظر  شه ن
عنوان  کمیل شه  مردان  اشتدای  شمث    کننده  شرای  د   که  شوهر  و  زن  حقوق  آیه  ساوی 

شا  وجه شه شر سی د  حدود شیش از سی  فسیر اعم از    -  مطر  است، شاشد. عموم مفسریز 
های  شا داشتز شرداشتی یکسان از آیه، »د جه«  ا شر ری  -  اجتهادی هی،  ی،  وایی، فقعرفان

 . انددهعقلی،  وانی، جسمی و حقو ی مردان شر زنان معنا کر

م »د جه«  ا  وامیت  متقدم  مفسران  دیاکثر  ا ث،  شودن سهم  شیاتر  زنان،  شر  و  ردان  ه 
: 1371  .ک؛ میبدی  ندامان دانستهشهادم، شر ری د  عقل و دیز، امامت، جهاد، کمال ای

شی612:  1ر شروسوى،  و 355:  1 ا: رن حقى  مردان  عقل  زیادی  شر ری  ا  ایز  (  ناشادی 
داند، چرا که د شا ه  وَ  آن  ا منزلتی ذا ی شرای مردان می  و  ویازنان،  ها شر   وامیت آن

عَ میاللَّهُ  »وَ  زِیزُ حَکِیمُ(  شنویسد:  یعنى  عَزِیزُ«  ک اللَّهُ  نیست  مایسته  م اخذه  ه  زنان  ا  ردان 
کنند از جهت نادانى و  صو  آنها د  کا ها شعد از آن که خداوند مردان  ا شر زنها شر رى  

ن  ا شر ر از زنان  را  داده، و مردان »حَکِیمُ« یعنى ایز که خداوند فطرم مردا  ...  تساداده
ممک   ا زنان  ا  فطرم  و  کرده،  زنان  امو   شه  صدالى  مقاشامر  د   همومیت  سران  را   ل 

ها از ممکوم شودناان  هائى دا ند، پس ممکومها و مصلمتاست، همه اینها حکمتداده
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 .ک؛  ناشادی،       حکومتاان  عدالى و  جاوز نمایندباید دها ن منباید خا ر شوند و حاک 
 (. 203: 1: ر 1408

شاآیت و  شرنتافته  زن  ا  شر  مرد  ذا ی  شر ری  آملی  جوادی  که  اهلل  دا د  شر ری  یاو   ز 
مرشوط شه  وان مدیریتی مرد شر خانواده است و  غییر سیاق و کا شرد واژه » جال« شه جای  

»شَعول«   مانند  »أزالفاظی  ویا  آن  وار«  نکردن  مااشه  استفاده  نیز  و  مذکر  ا  ها  ضمیر  از 
دا نکته  ایز  امو   نسته ویای  زمام  دست  رفتز  شه  شرای  شودن  شوهر  صرف  که  است 

نیست؛ چرا که شوهر شاید مردانگی داشته شاشد. چنانکه آیه  الرِّجالُ  َوَّامُونَ    یخانواده کاف 
 (. 263: 11: ر1389آملی، جوادی عَلَى النِّساِء(دال شر آن است  .ک؛

 نویسد: داند و میجة«  ا د  حیطه  وانیز ط،ق می  فسیر معنای »د   علالامه طباطبائی،

،  یدى است که متمم جمله ساشق است و شا جمله  بلى  وى  ( دَ َجَةُ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِزَّ
مرداناان    لقه شانان مطدهد و آن ایز است که خداى  عالى میان زهم ی  معنا  ا نتیجه مى

د مساوام  ا کرده،  که   عایت  هم  منزلتى  ا  و  د جه  عیز حال  دا ند،    زنان  شر  مردان 
کرده، همان مقدا  »علیه« آنان حکم    مله« زنان حک است، پس آن مقدا  که »منظو  داشته

 (. 233: 2: ر 1417نموده نه شیاتر  .ک؛ طباطبائی،  

یالت شاشد که  زن  اجع شه حقوق زوج   مرد شرد جه    دهد مقصود ازشانو امیز احتمال می 
ع شوهر از همسر خویش است که د  مقاشل نفقه و  أمیز امو  زند انى  مان حق استمتاه

است. ایاان د  ادامه شه شر ری جسمی و عقلی مردان و ه شدههر  را  دادوشزن شر عهده  
 (. 322: 2: ر1361  .ک؛ شانو امیز،  کندطبع حساس و لطیف زنان اشا ه می

 است:  نیز نقل شدهاز شرخی مفسران کهز مانند اشز عباس چ

ا     مز دوست دا م که خود  ا شرای زن زینت دهم، چنانکه دوست دا م او هم خود
شی  مز  زیرشرای  میا اید؛  متعال  خداوند  بِالْمَعْرُوفِفرماید:  ا  عَلَیْهِنَّ  الَّذِی  مِثْلُ  لَهُنَّ  و َو   )

َو لِلروجالِ عَلَیْهِنَّ   فرماید:  ن خداوند میاستیفا کنم چو  از زنم  ا  دوست ندا م که همه حق 
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میبدی،  4( دَرَجَۀ :  ق1415سی،  آلو؛  627:  1ق: ر1404؛ سیوطی،  611:  1: ر 1371  .ک؛ 
 (. 529: 1ر

است: »د جه« اشا ه شه انگیزش و  اویق مردان شر حسز  و همو د  سخنی دیگری  فته
م د   زنان  شر  و  وسعه  و  معاشرم  سزاوا      فتا ال  که  است  ایز  شر ری  یعنی  است  است 
 . (125: 3: ر1364 .ک؛  رطبی،  .5ندمردان شا  زند ی  ا شه دوش کا 

ایز   شه  د   انتظا  میدیاینا د م و دو  وایت، د جه   ود مردان  ای  فسیر شده که 
  عا ضیشرای حسز معاشرم شا زنان از خود ناان دهند. شر سی مباحث عرفانی نیز  ویای  

زیرا    شودن است،  آیه  د   نظر  مو د  مرد  ا   »د جه«  و  زن  انسانی  حقیقتِ  مت  »د جه« 
شینمیالاعاع  را    عرشی،  ردهد،  اشز  شلک88:  3 ا،  نیرشر ر  ه  ویای(  شر  ی  وی  عقل 

شر پختگی و  کامل   دلیلی  شر سی عوا ب هر کا   از آن جا که  عقل و  و  عواطف است 
شه   افراطی  است،  وجه  و  احساس و   انسانام  از  اندیای  ا  دو   سلب    عواطف،  وان 

انف می و  عواطف  ضعف  و  شدم  شه  نسبت  انسان  اد اکی  حوزه  عبا  ی،  شه  عاالم  کند. 
است.  انسانی  أث ایرپذیر  فزونی  شر  سبب  زن،  فراوان  احساسام  و  عواطف  اساس  یز 

هایی  ضعفنقطه  های مثبت فراوان،   ردد و ایز ویو ی ع،وه شر جنبهدیگرخواهی او می
  ردد.   ا د   فتا  او موجب می

ا شه  شود و  وجه او  ثبا ی فکری د  زن میهیجانام دائمی عواطف سبب  زلزل و شی
سهول و  مساسرعت  سوی  شه  فت  میئل  شر حول  رعی  طوالنی  از  مرکز حواس  و  کااند 

وصیت  یز خص رداند. شه همیز دلیل عرفا اممو  اصلی و  دشر و  عمق د  آن منمرف می
اسام شر ر از  و مردان  ا شه سبب غلبه  عقل شر احسزن  ا مانعی د   اه سلوک او دانسته  

ع   دانندزنان می اشز  نکته  ا مد 626  ن مولوی:134  :1 ا: ررشی، شی .ک؛  ایز  شاید  البته   )
  نظر داشت که جنبه عاطفی شودن زن، ذا ا مانع  عدیل  وای عقلی و فکری او نخواهد شود 

که سبا شا  ز شیان داستان شلقیس مل(. آیام  رآن نیز ضم443:  1382آملی،    وادیک؛ ج.  
او  نملن خردو زی  می35  -32اثبام  ناان  ض  دهد(  نقطه  ایز  زن  اشکه  د    فع  ل  عف 
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 واند شا  رشیت صمیح و استعانت از خداوند متعال شه جبران ایز نقطه ضعف  است و زن می
 د  وجود خود ش ردازد. 

ایز حقیقت آ اه میاد  آیجستجو   شه  ما  ا  از   سازدم  رآن  لسان  رآن  اه  که د  
»د فاوم  شا  شدهها  »فضل«  عبیر  و  دیگر،  عبا  شه    .(32زخرفن  ،34است نساءن جه«  م 

-داند. شر ایز اساس ا ر شا چنیز دیدی شه واژهها دا ای مفهوم ا زشی نمیواژه    رآن ایز 
آن و  شنگریم  کمال  و  نق   صرفها  های  ویو یاً  وا  ساختا   یای  و  طبیعی  های 

وفیزیو زن  و  واناناختی  میمرد    لوژیکی  که  شدانیم،  شگوییم  و   وانیم  عاطفه   د م 
 ر است،   ر و احساسام مرد نا  زن غالبا  ویواهی  عبا  ی دیگرخاحساسام زن یا شه  

  مو د     ایز  ر و  وان زن دچنانکه  د م  دشیر و خطر پذیری مرد شه حسب غالب کامل
 (. 65-64: ص 1389 .ک؛ زیبایی نواد،    ر استنا  

ندیاه  نیاز شیاترى شه ااى از وظایف اجتماعى  ایز احتمال نیز وجود دا د که چون پا ه
 ممل شدائد دا د و ساختا  جسمانی و  وانی مردان شرای  بول ایز وظایف    مت و و مقاو
چنیز  عاشیری کامل از  منظو   است،  زنان  از  مردشر ر   ر  پا هی  د   ویو یان  های  ای 

شاش جا کوینی  شه  و  شطی  انسان د  ا زشی  و  حقیقی  شرخی  یگاه  چنانچه  شاشد،  نداشته  ها 
نیز شه صراحت   فاس  شناشرایز از آن جا   ری ذا ی و ا زشی نمیا شرچنیز شر ری  یر  دانند. 

ا د و  را  دو ی  که مصداق ایز شر ری هر چه که شاشد د  حیطه احکام فقهی و  وانیز حق 
 واند شاشد  یوی نمیدایره آن فرا ر از ممدوده زند ی دن  شرای حفظ و شقای خانواده است،

نقای انس  شرای عنصر جنسیت  زیرا  رآن هیچ  شه اصل  اان  د  کمال  شا  وجه  و  نیست  ئل 
نی و  انسا  کمال  ( زن و مرد د   سیدن شه 13 حجرامن  ﴾إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم﴿ رآنی  

 . (105: 1382یدی،  .ک؛ جما  ندا قرب الهی یکسان

شه  عبیر  رآنی   لَ﴿شا  وجه  لِباسٌ  َو  هُنَّ  لَهُنَّکُمْ  لِباسٌ    های  فاوم   (187 شقرهن  ﴾أَنْتُمْ 
اشعاد   شرای  کمیل  مرد  و  زن  شدهساختا ی  هماهنگ  یکدیگر  د   وجودی  آیه  و  است 
ش جنسی  فرو ری  و  شر ری  شیان  جنس صدد  مردان  ا    دیگر  ر  دا د  سعی  شلکه  نیست؛ 
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شگیرند گنشرا نادیده  هم  شراشر  ا  حقوق  همان  از  شخای  : 1388مهریزی   .ک؛     یزد  ا 
نق     ﴾َو لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ﴿   اشتدای آیهو مثلیت  صو م شراشری  ( د  ایز  18  -3ص 
شود که  و  وصیه می   أکیدشلکه  شود،  شود. یعنی حقی اضافه شرای مردان اثبام نمینمی

 شراشر  ا نیز نادیده شگیرند.همان حقوق مردان شخای از  

شا  وجه   واچنیز  فسیری  مرد،  و  زن  ساختا   وانی  »د جه«  ا  شه  ماوالژه  و  ق امتیاز 
داند و سعی دا د »دیگرخواهی« مردان  ا شرانگیخته و آنان  ا شه  ای شرای مردان میمعنوی

مهم است احساس کند که    خانواده فراخواند، چرا که شرای مرد  شراشری د   ایثا  و فداکا 
اسی شهتر،  کند و شه نموی د  زن احسه میرش نیت و مقصودی  ا شرآو دد  زند ی همس

آو د. د  پر و چنیز  تر از آنچه که او د   ذشته داشته شه وجود مییا یت و آسایای شامن 
عاطفی   و  نظر  وحی  از  نیز  زن  میشو میا ضا   فتا ی،  پیدا  آماد ی  و  د   اه  د  کند  ا 

شه همهه از خود  مسرش  و  فداکا ی  وا ع،   ونه  د   ش ردازد.  شه   ذشتگی  زمانی  اد   زن 
و  سل مپیروی  شراشر  د   او  یم  که  است  دو ه     ا رد  طول  د   شتواند  و  شیاشد   اشل  مسیز 

 . (213:  1385، نت ر .ک؛    اش د  نظر شگیردزند ی او  ا شه عنوان  هرمان زند ی

کسب فضایل اخ، ی د   خواهد شا  نکا ی، از مردان می فسیر مذکو  شا  وجه شه چنیز  
ه حقوق  کنزمینه  مساممه  فتا   شا  عمسراناان  شه  زنان  سختی ند.  و  لت  جسمانی  های 

شوند  وانی متممل  شاید  شیردهی  و  زایمان  شا دا ی،  ماهیانه،  عادم  دو ان  د   که  ای 
د. شناشرایز  شوناب می دهند و کم حوصله و شیا از دست میخود   وان  شخای از نیرو و  

اصل   شه  شا  وجه  اآیه  مِْثلُ  لَهُزَّ  شِالْمَعْوَ  عَلَْیهِزَّ  ی (رُوفِلَّذِی  از  ح،  و وظایف    سو  قوق 
می نظر  د   طرف  دو  هر  شرای  اصل  متقاشلی  ا  یادآو ی  شا  دیگر،  سوی  از  و  وَ    یرد 

 .رُوف( مَعْعاشِرُوهُزَّ شِالْ

خواند و  ا می، مرد  ا شه  ذشت از حقوق خود فرو  وجه شه ساختا  فیزیولوژیکی زن
و همدلی نهاده  فا  اده شر پایه ص ا شنیان خانوکند  معنوی شرای مرد  لمداد میای  آن  ا   به 

 (.18 -3: ص 1388 .ک؛ مهریزی   شود



 میترا پورسینا  و شهل رحمانی /  ...از  االحکاماتیموجود در آ  یتیجنس  ی هاتفاوت  لیتحل        84

 

عالیم  رآنی شیاتر   و   ، شا  ای د   فسیر آیهنگری سد چنیز د ت و ژ فشه نظر می
 را  شگیرد.  شه عنوان  فسیر دیگری از آیه مو د  أمل و شر سی    واندهماهنگ است و می

 ُل قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ«  »الرِّجَادر تشریع حکم  . تأثیر دیگرخواهی زن ۵

آیة از  شر رفته  » وامیت«،  است  34  مفهوم  آیا ی  از  آیه  ایز  است.  نساء  که    سو ه 
انسان  وایم اشعاد  شر آن نظر کشناختی، فقهی و ح ن از  شه آن  قو ی  رد. آنچه ایز پووهش 

شر  دا د  مناأهای  کوینیسی  فاوم نظر  که  است  و  ای  فقهی  آیه   احکام  د     حقو ی 
مو د   ردیده مفسری  هر  خا   نگرش  شرمبنای  که  است  آیا ی  زمره  د   آیه  است. 

متفاوم  را   رفته شاست فسیرهای  مهم ه  .  شا  فسیر  متقدم  دلیل  فسیر مفسران  فسران  یز 
د    که  دا د  شر سی  متأخر  فاوم چامگیری  آن  وند  از  شرخی  شه  اشا ه خواهیم  آیه  ها 

 کرد. 

آیة   عَلىَ جَاالرو﴿د   بَعْضَهُمْ  اللَّهُ  فَضَّلَ  بِمَا  النوسَا ِ  عَلىَ  قَوَّامُونَ  بِمَ  لُ  َو  مِنْ  بَعْ ٍ  أَنفَقُواْ  ا 

هایى که خداوند شراى شعضى  شر ری  خاطر  ه مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، ش  ﴾هِموَالِأَمْ
واژه   د(.کنن الاان مىیى که از امواهخاطر انفاق ه  ش  است، ودیگر  را  داده  نسبت شه شعضى 

است. د  ایز آیه کلمه » وام« شا  » وام« صیغه مبالغه از فعل » ام« و شه معنای شسیا   یام کننده
« لغت شن علی«  حرف  آیه د   فسیر  وا  اسان و مفسرانمتعدی شده است.  نظر  میت مو د 
 جای داد: ها  ا د  دو دسته  وان آن فراوانی شرشمرده اند که میمعانی 

 .ک؛   مفرراهیمی ماننررد سررلطه، حکومررت،  یاسررت، والیررت و اسررتمقاق طاعررت  .الف
 (14: 2: ر1408ی ن  ناشاد69: 3: ر1372ن طبرسی209: 11 ا: رازهری، شی

غررب  .ک؛  ا   انیت، کا  زا ی،  سررید ی و نگهبرر مفاهیمی مانند کفالت، حمای  ب.
: 18: ر1389  ملررین جرروادی آ370  :3: ر1374شرریرازی  ن مکررا م268:  3 ا: راصفهانی، شی

 .(360: 5: ر 1380ن مصطفوی343: 4ر، 1417ین طباطبائ549
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 رروان از مفرراد کلمرره  ا می  دسته  هر دوایز دو دسته از معانی شا یکدیگر  نافی ندا ند و  
 ذا ی  رآن شا » وامیت« شا  وجه شه نظام ا زش سد که واژه  ت. ولی شه نظر مینس» وام« دا

ز  و مفسرررانی کرره شرره دو  از  عصرربام  ایرر  شاشررد. از ایرر  دوم سرراز ا  ر مفرراهیم دسررته
اللت ایز کلمه که د  دا نداند، عقیده  مردساال انه، شا دیدی منصفانه شه  فسیر آیام پرداخته

و  و أعمال، و  دشیر و  نظرریم کننررده ه، ناظر شه  یام کننده کامل شه امد   اشطه شا موضوع آی
 گررر ماننررد شر رررى و شلنرردى مقررام وداللت جهام دیاس آیه  ا از  زند ى است و شر ایز اس

 .(360: 5: ر1380 .ک؛ مصطفوی،    دانندت و  سلالط و نفوذ  هی میمر به و حاکمیال

فرماید،  وام و سرپرست خانواده معرفی می  خداوند حکیم د  ایز آیه، مرد  ا شه عنوان
چنرریز  شرراهدحیوانررام نیررز  کنررد و حترری د  عررالمزیرررا سرشررت هسررتی چنرریز ا تضررا مرری

ای هستیم. حال شا علم شه ایز که  وامیت مرد د  میان  مامی مردم شررا هررر آیرریز و سرپرستی
یست، ایز سرر ال ز حال، امری  صادفی و از سر حادثه ند  عی ت، و   مدنی امری فرا یر اس

انی دو  وان ناشی از شرایط جسمعلت و زمینه ساز چنیز حقی  ا می  شود که آیامطر  می
 سررد کرره است یا عرضی  شه نظر میی، آیا مبنای ایز  وامیت ذا ی نست  شه عبا  جنس دا

است. امررا ز آیه شه اجمال  أیید شدهد  ایزنان های طبیعی شیز مردان و اندیاه وجود  فاوم
: 1386ن مهریررزی52:  1388نجفرری .ک؛ شستان   ستها ساکت ات مدلول  فاومآیه از جه

 .(98: 1382ن جمایدی77

 ا  علیلی شرای علررت  وامیررت مررردان  شَعْ ٍ( للَّهُ شَعْضَهُمْ عَلىَفَضَّلَ اجمله  فاسیر  اغلب  
رجیح ر زنرران  ا  رر ای از مفسررران سرربب  وامیررت مررردان شرر هنا عرردالیز مب دانند، شر اشر زنان می

 ک؛ .  داننرردن مرریى عاطفه و احساسام و شر ری  وای جسررمى مررردا د م  فکر شر نیرو
ن 361،  5: ر  1380ن مصررطفوی343،  4: ر1417اطبررائین طب 370،  3: ر1374مکا م شیرازی
عاطفی مردان   ی ضعف( شرخ63،  4: ر1361ن امیز اصفهانی52،  4: ر1404حسینی همدانی

شرره جهررت  اعررد ی و آنرران از ماررک،م و ضررعف جسررمانی زن  و د  نتیجرره عرردم انفعررال
( 162-160 صرر ،  7: ر1405اهلل،  فضررل .ک؛     انرردل دانسررتهشا دا ی  ا عامل ایررز  فضرری 
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دانند و شرخی  وانایی، ص،شت و مدیریت مرد و پرداخت هزینه زن  ا دلیل ایز  وامیت می
ا مرردیر خانرره دانسررت شلکرره وی  وان او  شر ری مرد د  عق،نیت نمیصرف   که شهمعتقدند  
  د م هوش و  فکر کافی شرای  یومیت شرخو دا  شاشد.  شاید از

و اد اک و  د م  دشیر از مرد شرراال ر شاشررد   زن از حیث هوشای    خانواده ر دپس ا
انروای خررانواده شاشررد، د فرمرر که مرو امو  خانواده نیز شا د  آمد زن ادا ه شود دلیلی ندا د 

 -552، صرر 18: ر1389  جرروادی آملرری، .ک؛     م  عبدی مم  نیستچرا که ایز حک
،  وامیررت ن عذ  خوددا ی کنرردنفاق شر همسرش شدو( شناشرایز ا ر شوهری از وظیفه ا553

  واند از انجام وظایف زناشویی سررر شررازآید و زن د  مقاشل آن میق د  می علی   او شه حالت
 .(54: 1388 .ک؛ شستان نجفی،  زند 

 ا مخررت   (شَعْرر ٍ لَ اللَّهُ شَعْضَهُمْ عَلىفَضَّرخ،ف  فاسیر دیگر،  عبیر  ، شریز شرخی مفس
لَو عقیده دا ند از آن جا کرره آیرره نفرمرروده  فَند  دانشر زنان نمی  فضل مردان زال( یهِلَرر م عَهُضررال

رد شر دیگری دا د نه ایز کرره ن و ماز ز  هایی که هری پس ایز  عبیر اشا ه دا د شه شر ری
 وانررد است که می(قَنَفما اَشر زنان داشته شاشد و  نها جمله شِ  های مردانشر ری   ه شهفقط اشا

( ایررز شرداشررت نیررز 5،361: ر1380 .ک؛ مصررطفوی،  ود وب شزی شرای مردان ممسامتیا
علررت  ی نیررز. شرخرر ممسرروب شررود   واند شه عنوان م یدی شر  عبدی نبودن حکم  وامیتمی

داننررد کرره زال(  ا د  ایررز مررییهِلَم عَهُضاللَجای  عبیر  فَ  شه  (شَعْ ٍ  هُمْ عَلىفَضَّلَ اللَّهُ شَعْضَ عبیر  
ه شاشند و چه شسا زنرری د  زهررد و اشت  مام زنان شر ری ده       مردان شر  چنیز نیست ک
: 1363عظیمی، اله عبرردسررینی شرراح .ک؛   سیا ی از مردان شر ری داشته شاشرردپا سایی شر ش

 .(424، 2ر

شر ایز شاو نررد  شَعْ ٍ( اللَّهُ شَعْضَهُمْ عَلىفَضَّلَ  شا جمله  د   اشطه  معاصر    ممققیز   شعضی از
خررو د. »فضررل« شر زنان یا زنرران شررر مررردان شرره چاررم نمرری مردانیه داللتی شر فضل که د  آ

ف آیرره اسررتوا ی و د. هدیل کن  واند آن  ا شه فعل  بدای است که انسان میخاصیت شالقوه
اسررت. است که شر دوش زوجیز  وأمرران  ررذا ده شرردهاست که امری    کامل نظام خانواده
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زن اسررت. فضررل ن و شرخی دیگر از آ  اهلل« از آن مرد،  حال د  ایز  اشطه شعضی امو  »فضل
مردان عبا م از انفاق و  کلیررف پاسرردا ی و حفررظ و حراسررت خررانواده د  شراشررر عوامررل 

راسررت د ون نیررز حفاظررت و حدا ی خررود و لیت زن ماتمل شررر خویاررتز مسئو  جی، وخا 
شرایز هرریچ ( شنررا109  -107: صرر 1360 اشنده، .ک؛     های داخلی استخانواده از آسیب

 ر از دیگری نیست چرا که هررر جررنس داوند شر ر و دوست داشتنیو جنس نزد خی  از د
هاسررت نرره  فاضررل ویو رریفاضررل  مرررد  د  ساختا  خود احسز است و  فاضل میان زن و  

( شه عبا  ی از منظر اس،م مرد  وام است و زن 283:  1387 .ک؛ مهریزی،     شر ری و پستی
 ا مظهررر انررس و لطافررت و دهررد دیگررری  را  میکا و ممل اعتماد   یمان. یکی  ا نقطه ا 

 .(41: 1393ای،  حسینی خامنه .ک؛    ز شر آن  رجیح دا د نه آن شر ایز آ امش. نه ای

 ام و  مام دانسته و از ایررز  و مررراد ق آیه  ا  د  مو د دایره شمول  وامیت، شرخی اط، 
مرراعى، شلکرره د  امررو  اجت   د  امررو  خررانواده،  آیه  ا  یومیت نوع مردان شر نوع زنان نه  نهررا

داننررد کام آیه  ا شه منزله حکمی جزیی مرریدانند و سایر احمی  حکومت،  ضاوم و جنگ
( و شرخرری 343  :4: ر1417 .ک؛ طباطبررایی،  اسررت اسررتخرار شرردهکلرری    ز حکمکه از ای

، آیرره (هِموَالِواْ مِررْز أَمْرر شِمَررا أَنَفُقرر  رائز داخلی و خا جی مانند جمله  عقیده دا ند شا  وجه شه 
دانند؛ امررا چررون شرای شیان احکام زن و شوهر است و آن  ا مرشوط شه خصو  خانواده می

، جرروادی آملرری .ک؛    یرررد امعرره  ا نیررز د  شررر مرریبررری جد،  ه علیل آن عمومیررت دا 
 .(554 -551،  18: ر1389

صررو  زناشررویی واجررب د   اشطه شا ممدوده اطاعت زن از شوهر، شرخرری آن  ا د  خ
( د  شئون زند ی نیز معیا  وجوب اطاعررت شررر زن، 546  مطلق.  پیایز،  دانند نه شه طومی

و  د  موا دی که دستو  شوهر مخالف دیررز   است واوند  هماهنگی فرمان شوهر شا دیز خد
 خلرروقٍمَة لِمر الهی است پیروی از شوهر د  آن امو  جایز نیست، زیرا شنا شر اصل »الطاعَاوا

( اطاعت از شرروهر 85و  38،  74و ر 297،  43: ر1403ق«  مجلسی، لِة الخاعصَیفی مَ
یررع و  انررت د  شراشررر صررل مطد  ا  د  آن امو  خام پرو د ا   ا شرره دنبررال دا د. چررون زن
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 .ک؛ ت او از شوهر نیز شه علت  ررردن نهررادن شرره فرمرران الهرری اسررت عی  ب خداوند است و  
 .(546: 18ر: 1389جوادی آملی، 

ه و از سوی دیگر شا آیا ی مانند  وام شر زن معرفی کردز ی  سو مرد  ا  شناشرایز  رآن ا
رُوهُنَّ بِووالْمَعْرُوف ﴿ شکسررتز ( اجررازه 19فتا ى کنیررد(  نسرراءنشرررهررا خوو شررا آن  ﴾َو عاشووِ

است. از ایز  و شرخی مفسریز معنرراى  یومیررت مرررد  ا سررلب شه مرد ندادهیت زن  ا  شخص
از منررافعش ندانسررته و عقیررده   جتمرراعى او، و دفرراعحفظ حقرروق فررردى و ااستق،ل زن د   

 ی مقرردمای شرره   واند شرای  سیدن شه اهدافش د  حفظ حقوق فردی و اجتماعد زن میدا ن
شود، البته  ا جررایی کرره د  خصررو  زناشررویی و ز متوسل   ساند نی که او  ا شه منافعش می

: 1417 .ک؛ طباطبررایی،     افررام نداشررته شاشرردحفظ اسرا  و اموال همسر شا منافع شرروهر من 
اند کرره زن  ا شرره مثاشرره  عیررت و ( شرخی نیز دایره ایز  یومیت  ا چنان  نگ کرده344  :4ر

 .(15: 2: ر1408 .ک؛  ناشادی،      د سلط دا دانند که شر همسرشوالی می  مثاشها شه  مرد  

و  دوار  ا موجررب سررکون سد که ایز نگاه شا دید اه حاکم شر  رررآن کرره ازشه نظر می
( منافام 21داند   ومنشر اساس مودم و  حمت میما شیز زن و شوهر  ا  آ امش و  واشط  

انیز و ام و  رروان زن و شرروهر، طبیعرری اسررت احکرر طرره میرر ه  اشداشته شاشد. شا چنیز نگاهی شرر 
مقر ام نیز خا  و غیررر  اشررل انعطرراف  فسرریر شررود.  ویررا هنجا هررای اجتمرراعی عامررل 

    فاسیر و شرداشت از آیام شاشد. های ماهودی دفاومی د  ایجاد چنیز   أثیر ذا 

ازهررای شررا نی اهنررگ  های  واناناختی حاکی از آن است که  عالیم  رآنرری همرره همیافته
ز  و شا وجود ایز که حس  ملرر  و سررلطه جررویی از ایاست.  ه وحی زن و مرد صاد  شد

ان ا ضای نیازهای آن د   استای  کامل ود  هر ی  از زن و مرد وجود دا د اما ایز حس  
است. ایز حس د  مرد از طریق  وامیررت شررر خانرره و خررانواده و د  زن از طریررق  را   رفته

( 170:  1370؛  رنررت:55  -50 : ص1361سادام،   .ک؛     شودی ضا ممرد ا مل   لب  
ام دائمرری او زن شا  وجه شه ظرافت و لطافت خود شه نقطرره ثرراشتی احتیررار دا د  ررا از هیجانرر 

د  عواطررف   دائمرری موجررود د  افکررا  و  وحیررام زن کرره  یارره. چرا که نوسانام  شکاهد
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ه اعترردال حمایررت و اسررتقامت او شرر ی از  و دا فراوان او دا د شا ا کاء شر وجود مرررد و شرخرر 
هررای مرررد شرره د  جهت عاق شه همسر و حمایت و  اررویق  وانررایید و ایز عواطف   سمی

 سررادام، .ک؛   دا دو وا میو شه حرکت و  کاپ دهدمرد  ا  شد میشود و  کا   رفته می
او  شررودن  رراشع ای است که حس انقیرراد و( از ایز  و ساختا  وجودی زن شه  ونه77:  1361

( و 144:  1388 .ک؛ خراسررانی،  اسررت    س و مطرراع شررودن ه او شرره  ئرری شیاتر از میل و ع، 
عهده مرد یی خانواده  ا شر  نیازی مدیریت اجراخداوند متعال د  ایز آیه شا عنایت شه چنیز  

 است.  نهاده

ای است که شرره صررو م فطررری حمایررت کننررده از سویی ساختا  وجودی مرد شه  ونه
ن سرربب ا ضررای د   بال زن و فرزنررداعبا  ی،  وامیت مرد ایتی وی، یا شه قش حمت و ناس

( خاررونت و 58 :1376 ن سررادام،170 .ک؛  رنررت،   شررودایررز نیرراز فطررری د  او مرری
همسررر و فرزنرردان شود و عاررق شرره   پر و عواطف زن کاسته میواهی غریزی مرد دخودخ

نواده نیررز سرربب خای  أمیز حوائ   ش شرا.  ، شودانسان دوستانه او می  سبب  لطیف  وحیة
 ساند کرره  رراه شرررای معرراش و شود و او  ا شه جایی می  رستی میاف او از مدا  خودپانمر

 یرنررد ر دو د  مسرریر  عررادل  رررا  مررید. شه ایز  ر یررب هرر کن د  ا فراموش می فاه آنان خو
 سیدن شه ا که  د، چرشون( و شه کمال دینی و معنوی نزدی  می77:  1361  .ک؛ سادام،  

  .ک؛ جرروادی  غرایررز اسررت یل عواطررف واللالهی د  پر و  عرردع انسانیت و خ،فت   له منی 
امررل دیررز  ردیررده و سرربب  ک  ناب اس،می ازدوار( از ایز  و د   عالیم  23:  1387آملی،  

( نامیده و 21است. آیام  رآن نیز ازدوار  ا »میثاق غلیظ«  نساءنهموا ه شه آن  وصیه شده
 .(19 نساءن  خواندمی مسالمت آمیز شا یکدیگر فراشه زند ی  ن  ا  همسرا

منررد شررا ای  رررا  داده  ررا خردشدیز  ر یب خداوند حکیم جهت دهی آیام  ا شرره  ونرره
سمی  ام و کامررل آفریررده زن و مرد از نظر ساختا   وانی و جم الهی د یاشد که  مطالعه ک، 

 ی هستند که وظایف آنرران  اهایویو ی  دا ایکدام  اند، اما د  مقایسه شا یکدیگر، هر  شده
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شود که هرکدام از مرررد و زن شرره دیگررری احسرراس شاعث می  سازد ود  زند ی  وشز می
 ه فراهم  ردد.  هم و  اکیل خانوادزمینه جذب شه سوی  نیاز نموده و 

 گیری ث و نتیجهبح

هررای شاخصررهسرراختا  فیزیولرروژیکی و  وانرری زن و مرررد سرربب ایجرراد   فرراومالررف. 
هررایی متفاوم،  فرراوم   وجه شا ع شه ایز ساختا    ردد کهها میاو ی د  آنشخصیتی متف 

  ردد. ا د  احکام  اریعی موجب می

کرره فرررقها نگرررهدا ی عررداله  وسررط زن  ا روجب شده  م عداله، م رآنی حک رصریح    ب.
عبرردی کمررت   سررد حدیگرخررواهی شرره نظررر می  شا نگریستز از زاویة  امری  عربدی شدانند.

حساس زنرران د  ا  برراط اسررت نرره شررا اطمینرران از   ةکم شا ساختا  لطیف و  وحی ایز حشودن  
ن دو شخررش مهررم از زمررانی مناسرربی میررا  عدم شا دا ی وی. شر ایز اساس دو ان عداله فاصله

آ ام خررود  ا شررا شرررایط جدیررد  دهد  ا آ امند ی زن مطلقه ایجاد کرده و شه او زمان میز
 وفق دهد.  

هررای شقررره، »د جرره«  ا شر ررری   ةسررو  228اشتی یکسان از آیه  شرد  ا داشتز یز شمفسر  ر.
و مرررز  جه شه ایز که حررد وا  اند. شعقلی،  وانی، جسمی و حقو ی مردان شر زنان معنا کرده

مردان د  آیه ماخ  ناده،  فسیر مصدا ی کلمه »د جه« شرردون مراجعرره شرره آیررام   د جة
 دیگر امکان پذیر نیست. 

ایز مهررم اسررت کرره د  آیررام، ان  رآن و فضای حاکم شر آیام،  ویای  ر لسمل ش أد.  
ز اسرراس، شرررای د ک شوند. شررر ایرر ا شا  عبیر»د جه« و »فضل« شه کا   رفته میه اه  فاوم

 ا زشی دانست. د  لسان  رآن واژةها  ا دا ای مفهوم  »د جه« نباید ایز واژهصمیح مفهوم  
نکرره ی عرراطفی زن نسرربت شرره مرررد شاشررد، چنای جنبررهوم نسررب  واند حاکی از  »د جه« می

 ررر  ر و  وان زن د  ایز مو د نا  حسب غالب، کامل   د م  دشیر و خطر پذیری مرد شه
 است.  
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فرمایررد. زن شه عنوان  وام و سرپرست خانواده معرفرری مرریاء مرد  ا  سنسو ة    34آیه    ه.
کری دو ، و شرره ممررو  ثبررام انام فاز نوس واند  د  پر و  کیه و اعتماد شر حمایت مرد، می

چیر ی عقل شررر احسرراس، مررردان  ا از   شود. از سویی ر  تدال شخصیت نزدی عقلی و اع
ی مرد شه انررس و ممبررت زد. ع، هسامند میهگر رایی کمتری شهر ر و دی رایی شیش عقل

-مرری دپرسررتیمرردا  خو شا زن و  ،ش او شرای  أمیز حوائ  خانواده سبب دو  شرردن او از
ند. شرره ایررز  ر یررب زن و مرررد هررر دو، د  کلطیف میمرد  ا    دوستانةدد و  وحیة انسان ر

 ند. شومعنوی نزدی  میمسیر  عادل  را  می  یرند و شه کمال دینی و 

 رآن استوا ی و  کامل نظام خانواده است و ایررز امررری اسررت کرره شررر دوش   هدفو.  
هررد دی ا کاء و ممل اعتماد  را  میطه ا نق   م، مردزوجیز  وأمان  ذا ده شده است. آیا

 مش. و زن  ا مظهر انس و لطافت و آ ا

 منابع  
خرروا زمی.   ررار الرردیز حسرریز ر  . شرر فصوو  الحکوم (.1379  الرردیز.اشز عرشی، ممی

 : حسز حسز زاده آملی.  م: شوستان کتاب.  مصمح
پ . چررا3 -1جلررد .)اربوع مجلودات( الفتوحات المکیۀ ا(.  شی_____________. 

 الصاد .  دا  اول. شیروم:
. چرراپ اول. شیررروم: دا  احیرراء 11. جلرردهتهوذی  اللغو ا(.   شی  شز احمد.مممد    ازهرى،

 . التراث العرشی

. شیررروم: 1. جلرردروح المعانى فى تفسیر القورآن العظویمق(.  1415 آلوسى، مممررود.  
 دا الکتب العلمیه.  

.  هررران: نهضررت 4-2. جلدیر القرآندر تفس عرفان مخزن ال  (.1361   امیز، سیده نصرم.
 ان مسلمان. زن
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. های جنسیتی در نهادهوای اجتمواعیاسال  و تفاوت  (.1388    نجفی(، حسیز.  شستان
و دفتر امو  شانوان وزا م کاررو .  ررم: م سسرره   وزه و داناگاهل. پووهاگاه حپ اوچا

 چاپ زیتون.  

  ام پووهش.  هران: انتاا .ویوی معنمثن (.1375  شلخى مولوى، ج،ل الدیز مممد.

.  هررران: ای بر دیدگاه تحوولی مووووز زن در قورآنمقدمه(.  1360 د.   اشنده، احم
  لم. 

 . چاپ دوم.  م: نار اسرا. 18-11. جلدنیمتفسیر تس  (.1389   جوادی آملی، عبداهلل.
. چرراپ هجرردهم.  ررم: ناررر زن در آینه جمال و جوالل  (.1387 ____________.  

 ا. اسر

قرآن و عه مقاالت و مقدمات  سرچشمه اندیشه )مجمو(.  1382   __________.__

 . چاپ اول.  نظیم عباس  حیمیان ممقق.  م: إسراء.2جلد  عترت(.

)جستاری در  زن در فرهنگ و اندیشه اسالمی (.1382  . انکاهم و ، اسداهللیدیجما

امررام ووهارری  شی و پمرکز انتاا ام م سسه آموز. چاپ اول.  م:  (هستی شناسی زن
 خمینی.  

خانواده« به سبک یک جلسه مطول مطوی در »  (.1393   علی.ای، سید  حسینی خامنه

 ادی.  هجان: م سسه ایمان . چاپ هفدهم.  هرمحضر مقا  معظم رهبری

.  هررران: انتاررا ام 2جلررد. تفسویر اثنوا عشورى(. 1363 حسینى شاه عبدالعظیمى، حسیز. 
 .  میقام

فروشررى ران: کترراب.  هرر   4-2. جلرردانوار درخشان  (. اشی   یز.ممد حسحسینى همدانى، م
 .  لطفى

 دا الفکر. . شیروم: 1جلد  .تفسیر روح البیانق(. 1404 .  حقى شروسوى، اسماعیل

روحی، قدرت های های زن و مرد )از لحاظ تواناییتفاوت  (.1388   .ی، همرراخراسان

 .   هران: انتاا ام پلیکان بدنی و کارآمدی(،
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)المفردات فی لری    اظ القرآنت ألفمفردا   ا(. شی  صفهانى، حسیز شز مممد.ب ا اغ

 . چاپ اول. شیروم: دا القلم.  3جلد (.القرآن

درآمدی بر نظا  شخصیتی زن (. 1389 د قی. ی، مممرر سبمان ، مممد  ضاوزیبایی نواد

 .  : هاجر م .در اسال 

اول.  هررران: دفتررر ناررر اپ  . چرر وانراهنمای همسران جو(.  1376 سادام، مممد علی.  
 فرهنگ اس،می.  

. چاپ سوم.  هران: انتاا ام نهضررت خصوْیات روح زن(.  1361 .  ___________
. 1جلررد  الد المنثو  فی  فسرریر المررأثو .  ق(.1404   ج،ل الدیز.زنان مسلمان. سیوطی،  

 اهلل مرعای نجفی.  تاشخانه آیت م: ناشر ک

اتی در زن )نقش زن در وراثت روحوی ست ذ قدا  .(1385  صبو  ا دوشادی، احمررد.

 چاپ اول.  هران: انتاا ام  سالت  لم.  (.کروموزومی لیر

 کت سهامى انتاا . .  هران: شر2. جلدپرتوی از قرآن(. 1362 طالقانى، مممود.  

.  ررم: دفتررر 4-2. جلرردالمیووزان فووی تفسوویرالقرآن ق(.1417  .یز ی، مممدحسرر طباطبررائ
 زه علمیه  م. سیز حوعه مد انتاا ام اس،می جام

.  هررران: انتاررا ام 3جلررد  .مجمع البیوان فوی تفسویر القورآن  (.1372 طبرسی، فضررل.  
 ناصرخسرو. 

. مصررمح: عبررداهلل نررو انی. دهم خلخالىرسائل فارسى ا(.  1381 عزلتی خلخالی، ادهم.  
 .   هران: انجمز آثا  و مفاخر فرهنگى

. شیررروم: دا  احیرراء 9جلررد    .اتیح الغیو فمق(.  1420 فخرالدیز  ازى، اشوعبداهلل مممد.  
 تراث العرشى. ال

. چرراپ سرروم. شیررروم: 7جلررد .مون وحوی القورآنق(.  1405 فضل اهلل، مممررد حسرریز.  
 هراء.  دا الز

 .  هران: انتاا ام الصد .  1. جلدتفسیر الصافىق(. 1415 .  ، ممسز فی  کاشانى
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.  هران: انتاا ام ناصررر 3جلد .القرآنالجامع االحکا  (. 1364  رطبی، مممد شز احمد. 
 خسرو. 

 انتاا .  .  هران: شرکت سهامی1. جلدحقوق خانواده(. 1375  ان، ناصر.وزیکا 

.  رجمرره فررروزان حقوق ببخشویدگی خوود تبه زنوان  ،زن بودن  (.1385  رنت،  ونی.  
 زاده. چاپ دوم.  هران: نار و جاوند.  نجی

. 3-2-1. جلرردمقاموات العبواده  اده فوین السوعبیوا  ق(.1408    ناشادی، سلطان مممد.
   طبوعام.م سسة األعلمی للم شیروم:

-43. جلرردمۀ األطهاربحاراالنوارالجامعۀ لدررأخبار األئق(.  1403 مجلسی، مممدشا ر.  
 پ دوم. شیروم: م سسة الوفاء.  . چا74

 .  هران: مرکز نار کتاب. 5-3. جلد تفسیر روشن(. 1380 مصطفوی، حسز.  

 انتاا ام صد ا. تم.  م:  . چاپ هانظا  حقوق زن در اسال (. 1357   .مر ضی مطهری،

 .  ب االس،میه..  هران: دا الکت 3-2لد. جتفسیر نمونه (.1374  م شیرازی، ناصر.مکا 

چاپ دوم.  هررران: شرررکت   .شخصیت و حقوق زن در اسال (.  1386 زی، مهدی.  ریمه
 انتاا ام علمی و فرهنگی.  

 میفه خرد.. چاپ اول.  م: صندیشی دینی و مسأله زنا نو(. 1387 _________.  

لرِّجالِ الْمَعْرُوفِ وَ لِ ملیل  فسیری و فقهی آیة »وَ لَهُزَّ مِْثلُ الَّذِی عَلَیْهِزَّ شِ»  _________.
 .18 -3(: 1388.  های فقه مدنیآموزه  .زَّ دَ َجَة« عَلَیْهِ

.  هررران: انتاررا ام 1. جلرردبورارعودۀ األکشف األسورار و  (.  1371   میبدى،  شیدالدیز.
 امیرکبیر.  

 ردآو ی و   .جمال مستور )شناخت جایگاه زن((.  1390 میرزایی لطفی آذ (، فاطمه.  
 . (فکر آو ان طوشی ن.  م: ا مغااپ اولفرهنگی سائمام. چ   دویز: م سسه

اپ .  مقیررق مممررد  وچررانی. چرر 32و    31. جلدجواهر الکال  ا(.  شی مممدحسز.    ،نجفی
 . وم: دا  احیاء التراث العرشىم. شیرهفت 
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 ها نوشتپی
اهبررردی مطالعررام  یل. »زن د  مفاهیم شدیع  رآنی«.  ی ال یجانی، اسماعمنصو  .1

 .47 - 42(:  1379  7زنان. 

عز الصادق علیه السرر،م: ألن حر ررة المطلقررة  سررکز فرری ث،ثررة أشررهر و حر ررة   .2

 اً.المتوفى عنها زوجها ال  سکز اال فی ا شعة أشهر و عار
 .ت رک آمیزش جنسى اس اى سو ند خو دن شراىى »ای،ء« شه معنکلمه .3
ز المنذ  و اشررز د شز حمید و اشز جریر و اشسفیان شز عیینة و عبو أخرر وکیع و    .4

أشى حا م عز اشز عباس  ال: انى الحب ان أ زیز للمرأة کما أحب ان  تزیز المرررأة 

سررتوفى جمیررع رُوفِ و مررا أحررب ان الَّذِی عَلَرریْهِزَّ شِررالْمَعْلی الن اهلل یقول وَ لَهُزَّ مِثْلُ ا

  دَ َجَة.لرِّجالِ عَلَیْهِزَّها الن اهلل یقول وَ لِحقی علی
التوسع   -و  ال اشز عباس: الد جة إشا ة إلى ح  الرجال على حسز العارة، و  .5

 الخلق، أی أن األفضل ینبغی أن یتمامل على نفسه. -للنساء فی المال و


