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Abstract 

The verse of Qawamiyat is one of the key verses of the holy Quran about the “position of 

women” in the family and the society. The anthropological foundations of the 

commentators are very effective in interpreting this verse and the jurisprudential and 

legal rules, as well as social, economic and political regulations. There are diverse views 

on the concept and scope of “Qawamiyat” and “grace” in this verse. The obvious view of 

the instance of grace is the concept of “intellect”. This study examines the mental 

foundations of contemporary commentators on the difference between the intellect of 

men and women, using a descriptive-analytical method based on anthropological 

principles. After evaluating the findings, it concludes that not only there is no defect in 

the innate intellect of women, but rather it is the same in terms of human essence as that 

of men. The difference is in the type of intellect and reasoning in the practical dimension. 

Natural and environmental barriers have also been effective in the intensity or weakness 
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of this faculty. As a result, masculine nature has surpassed feminine nature in the issue of 

reasoning.  

Keywords: Qawamiyat, Anthropological Foundations, Female Intellect, Reasoning, 

Women’s rights. 

  



  ، أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافيةاإلسالمية احلضارة  آفاق 
  285 -  259 ،هـ.ق ١٤٤١ -  ١٤٤٢، ربيع و صيف ١، العدد ٢٣السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

تحليل نقدي لمكانة قضية نقص العقل في األنثروبولوجيا الجنسية 
  لألنثى، مع التركيز على تقييم آراء المفسرين المعاصرين 

  حول آية القوامة

  *ليال مرادی

  ****زاده کاظم قاضی� ***مهدی مهريزی طرقی� **کاوس روحی برندق

  الملخص
تعتـرب آيـة القوامـة واحـدة مـن اآليـات األساسـية يف القـرآن الكـرمي والـيت تـدور حــول 
مكانة املرأة يف األسرة واتمع. وتؤثر األسس األنثروبولوجية للمفسـرين كثـرياً علـى 
تفســــري هـــــذه اآليـــــة وأحكـــــام الفقـــــه واحلقـــــوق والقـــــوانني االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية 

» الفضــــــل«و » لقوامـــــة«ول مفهــــــومي والسياســـــية. وختتلـــــف وجهــــــات النظـــــر حـــــ
ونطاقهمـــا يف اآليـــة. وتتمثـــل وجهـــة النظـــر البـــارزة حـــول معيـــار الفضـــل يف قضـــية 

تتنـــاول هـــذه الدراســـة األســـس الـــيت أرســـى عليهـــا املفســـرون املعاصـــرون ». العقـــل«
أسـس وجهـات نظــرهم حـول االخـتالف بــني العقـل لـدى الرجــال والنسـاء، وذلــك 
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لـــي الوصــفي علـــى أســاس املبـــادئ األنثروبولوجيــة، وبعـــد باالســتعانة بــاملنهج التحلي
تقييم النتائج، خلصْت إىل أنه ال يوجد أي نقص يف العقل الذايت للمرأة؛ بل هي 
يف جوهرها مماثلة للرجل. ويكمن الفرق يف نوع العقل والتعقل يف البعد التنفيذي. 

شدة هذه القوة وضـعفها، ومتثل العقبات الطبيعية والبيئية تأثرياً ال ميكن إنكاره يف 
  ونتيجة لذلك، تتجاوز الطبيعة الذكورية الطبيعة األنثوية يف جمال التعقل.

القوامــــــة، األســــــس األنثروبولوجيــــــة، عقــــــل املــــــرأة، التعّقــــــل،  الكلمــــــات الرئيســــــة:
  .املرأة حقوق

  

  المقدمة. 1
املــرأة أمــر واضــح يف خمتلــف اــاالت، وال ســيما اخللــق. ويتمثــل  مكانــة إن احلاجــة إىل معاجلــة

أحـد أهــم االختالفــات احلقوقيـة بــني املــرأة والرجـل يف قضــية اإلدارة، حيــث أشـري إليهــا يف اآليــة 
ِمبـَـا بـَْعـٍض َو   مـن سـورة النسـاء: ﴿الرَجـاُل قـَواُمـوَن َعلـَى النَسـاِء ِمبَـا َفضـَل اللـُه بـَْعَضـُهْم َعلـىَ  34

أَنَفُقــواْ ِمــْن أَْمــَواِهلِْم﴾. يف خمتلــف العصــور، جتاهــل بعــض األفــراد منزلــة املــرأة مستشــهدين ــذه 
اآليــة إلذالل شخصــية املــرأة. وقــد عــرب املفســرون أيضــاً عــن وجهــيت نظــر حــول نطــاق القوامــة 

املفسـرون . نطـاق اتمـع الـذي يشـمل األسـرة أيضـاً. قـدم 2. نطاق األسرة ؛ 1واإلدارة ومها: 
عدة أمثلة ومعايري على الفضل يف تفسري آية القوامة. إن طريقة تفسري املفسرين لقضـية القوامـة 

  ونطاقها والفضل ذات دور حاسم يف تشريع األحكام الفقهية واحلقوقية واالجتماعية للمرأة.
 

  إشكالية البحث 1.1

 املتبع من قبل املفسرين وبالتايل إن تعدد املصاديق املطروحة لكلمة "فضل" يؤثر على ج التفسري
علــى نــوع الفتــاوى الفقهيــة والقــوانني اإلســالمية. ميكــن تلخــيص آراء املفســرين يف هــذا الصــدد يف 
فئتـــني اثنتـــني: تفـــوق قـــوة العقـــل لـــدى الرجـــال وتفكـــريهم علـــى النســـاء أو التـــأثري املطلـــق للعوامـــل 

درة املرأة. جيب تقييم موثوقية كـل مـن هـذين االجتماعية والثقافية والظروف البيئية على احلد من ق
  األساسني وصحتهما لتحديد األساس املقبول أو املرفوض، وما إذا كان ميكن التوفيق ين الرأيني.
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  خلفية البحث 2.1

ّمت إجـــراء العديـــد مـــن الدراســـات حـــول آيـــة القوامـــة ونقـــص عقـــل املـــرأة. تطـــرق مؤلفـــون مثـــل: 
اهللا، الشــهيد مطهــري، آيــة اهللا جــوادي آملــي، رشــيد رضــا، العالمــة الطباطبــائي، العالمــة فضــل 

آمنه ودود، مهريزي وزيبايي جنـاد إىل مباحـث النسـاء والعقـل يف كتـبهم، وأجريـت حبـوث قرآنيـة 
وروائيـة يف خمتلــف املقـاالت يف هــذا اـال، متناولــة أحــد هـذين الــرأيني أو كالمهـا. وهنــاك روايــة 

رأيني أو كليهمـــا. علـــى عكـــس األحبـــاث الســـابقة، يف هـــذا الصـــدد عـــربت عـــن أحـــد هـــذين الـــ
يدرس هذا البحث قضية القوامة والفضل ونقص العقل من منظور أنثروبولـوجي خـاص، حمـاوالً 
تقــدمي أســاس متــني وصــحيح مــن منظــور األنثروبولوجيــا الدينيــة مــن أجــل احلصــول علــى قيمــة 

  يف نتائجه.آنفة الذكر مطلقة من وجهات النظر 
 

  البحثمنهج  3.1

ُأجــري هــذا البحــث بــاملنهج الوصــفي التحليلــي القــائم علــى ــج مقــارن ونقــدي، وتناولنــا فيــه 
بإجياز الدراسات الفلسفية والقرآنيـة والنفسـية واالجتماعيـة والتارخييـة لتقيـيم الطريقـة الـيت يتطـرق 

  .ا املفسرون املعاصرون إىل هذا األساس واختبار صحتها من وجهة نظر أنثروبولوجية
  

  أهداف البحث وأسئلته 4.1

يتمثل السؤال الذي حياول البحث العثور على إجابة لـه يف: إىل أي مـدى تعتـرب هاتـان الفئتـان 
من األسس اليت اعتمدها املفسرون صحيحة وموثوقة؟ وما هـي األسـباب الـيت دفعـت مبختلـف 
املفسرين الختيار كل من وجهات النظر؟ أما السؤال الرئيسـي الـذي يـدور البحـث حولـه فهـو: 

ة نقصــان عقــل املــرأة مقارنــة بالرجــل؟ مــا هــو تــأثري اتمــع والبيئــة املعيشــية مــا هــو مــدى صــح
عليه؟ أوالً، سـنتطرق لفحـص مفهـوم القوامـة ونطاقهـا، ومـن مث سـنناقش تفـوق العقـل الـذكوري 
على األنثوي كأحد أمثلة الفضل من أجل حتديد ما إذا كـان الرجـال متفـوقني علـى النسـاء مـن 

هــو املقصــود ــذا العقــل؟ وبــافرتاض أن عقــل املــرأة نــاقص، فمــا هــي  ناحيــة العقــل أم ال، ومــا
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األعمال اليت تعجـز عـن القيـام ـا؟ وعلـى افـرتاض عـدم نقصـان عقـل املـرأة، فمـا هـي األعمـال 
  اليت ميكنها القيام ا مثل الرجال؟

  
  المفاهيم واألسس النظرية. 2

  لغة واصطالحاً » القوامة« 1.2

  القوامة لغة 1.1.2

؛ صـــــاحب، 233- 232/ 5ق: 1409قـــــام وقـــــّيم اضـــــطلع بـــــأمر وبـــــادر إليـــــه (الفراهيـــــدي، 
)، يــذكر ابــن فــارس جــذران 9/268ق: 1421)، وقــام حبمايتــه (األزهــري، 6/60ق: 1414

قوم وتـدل علـى مجاعـة مـن النـاس أو مبعـىن التعيـني أو العـزم علـى القيـام »: قوم«دالليان لكلمة 
)، ومبعــــىن الصــــون واإلصــــالح (ابــــن منظــــور، 5/43ق: 1404بــــأمر مــــا (انظــــر: ابــــن فــــارس، 

) والقـــــــّوام أفضـــــــل 317/ 33) والســـــــيد واملـــــــدير (الزبيـــــــدي، [د.ت]: 497/ 12ق: 1408
) والصـــون واحلمايــة والقّوامـــون يف اآليـــة الكرميــة مثـــل قيـــام  51/ 6:   1352القــائمني (قرشـــي، 

شــيء يــؤدي إىل الثبــات  ) وقـــيام و قــّوام142- 6/141ق: 1416الــوالء والسياســة (طرحيــي، 
  ).417: 1376(الراغب األصفهاين، 

  القوامة اصطالحاً في القرآن والفقه 2.1.2

) جــاء يف  88/ 10القوامــة أن يضــطلع شــخص بشــؤون املــرأة ويصــوا (فخــر رازي، [د.ت]، 
/ 2 (ســـيوري حلـــي، [د.ت]، كتـــب الفقـــه أن الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء ويـــديرون أمـــورهن 

/ 2 ق: 1404)، قـــّوام اســـم فاعـــل مبالغـــة مـــن قيـــام مبعـــىن الوقـــوف. (حســـيين جرجـــاين،  698
ـــة (اردبيلـــي، [د.ت]، 341 )، ويســـيطر الرجـــال علـــى النســـاء كمـــا يســـيطر احلـــاكم علـــى الرعي
)، إن حكـــم الرجــــل علـــى املــــرأة ال يعـــين الســــلطة 257/ 3 ؛ فاضـــل کــــاظمي، [د.ت]، 536

)، ولكـي يكـون للرجـال  557/ 20 ش: 1384(مطهـري،  املطلقة، فللمـرأة حقـوق يف املقابـل.
ق: 1413واليــة وقوامــة علــى النســاء، فيجــب أن حيكــم الرجــال النســاء. (موســوي گلپايگــاين، 

ــــة تکوينيــــة وفطرية.(حســــيين ــــراين، 44/ 1  ) ومــــن 75/ 3ق: 1418) الواليــــة املــــذكورة والي
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الوقــوف والثبــات. (موســوي  املمكــن أن تــدل كلمــة قــّوام علــى املصــلح واحملــافظ وكــذلك علــى
) والقوامــة 83/ 2 ق: 1429؛ انصــاري شــريازي وآخــرون،  91 - 90/ 1 ق: 1423اردبيلــي، 

هنــا ليســت مثــل القوامــة علــى انــون والســفيه والطفــل وواليــة األب واجلــد؛ بــل هــي مثــل واليــة 
؛ جمموعـــــة مـــــن 51- 50/ 1 ق: 1418الـــــوايل علـــــى الرعيـــــة الـــــيت يـــــدير شـــــؤوا. (ســـــبحاين، 

/ 19يفيــد االســتعالء. (الزبيــدي، [د.ت]، » علــى«) حــرف جــر 50/ 42املـؤلّفني، [د.ت]، 
) والقـــــــيم هـــــــو 87/ 15ق: 1408؛ ابـــــــن منظـــــــور، 305/ 1ش: 1375؛ الطرحيـــــــي، 702

  ). 365/ 4الشخص الذي يقوم بشؤون شخص آخر (طباطبائي، [د.ت]، 
حلمايـــة والرقابـــة واإلدارة مـــع تطبيـــق نـــوع مـــن املتابعـــة وا» علـــى«والقوامـــة مـــع حـــرف اجلـــر 

  السلطة. ال تفيد هذه الكلمة مبعىن السلطة والوالية املطلقة وال تشمل مجيع شؤون النساء.
  

  الفضل لغة واصطالحاً  2.2

  الفضل لغة 1.2.2

الَفِضــيلة: الدَرجـة الرفيعــة يف «مبعنـی الزيــادة والفضـيلة مبعـىن اخلــري وعكسـها الـنقص. » الفضـل«
ـــــــومي، ». الَفْضـــــــل ـــــــن منظـــــــور، 476- 475/ 2 ق: 1347(الفي ؛ 524/ 11 ق: 1408؛ اب

  ) 443/ 5 م: 1985الطرحيي، 

  الفضل اصطالحاً في القرآن 2.2.2

ــــی املعــــروف واملتبقــــي مــــن شــــيء مــــا  ــــدي، الفضــــل مبعن ؛ األزهــــري، 7/43ق: 1409(الفراهي
) 8/205ق: 1421؛ ابــن ســيده، 22/ 8ق: 1414؛ صــاحب، 30- 29/ 12ق: 1421

(ابـن كـذلك » الزيـادة«وذكـر الفضـل مبعنـی  )2/907م: 1988(ابن دريد، وعكسه النقص. 
ــــري، 639ق: 1412؛ الراغــــب، 4/508ق: 1404فــــارس،   )3/455ش: 1367؛ ابــــن األث

. العطــاء واإلحســان 2. التفــوق. 1يف القــرآن الكــرمي مبعنيــني اثنــني:  واســتعملت كلمــة الفضــل
﴿َفمـا كـاَن   والرمحة وكالمهـا مـن مصـاديق الزيـادة، لكـن األول قـد يـدل علـى فضـل معنـوي مثـل

  ﴿َواللــهُ   وميكــن أن يــدل علــى فضــل مــادي مثــل )،39(األعــراف/ ...﴾   َفْضــلٍ   َلُكــْم َعَلْينــا ِمــنْ 
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 ).183- 182/ 5 : 1352). (قرشــي، 71(النحــل/ ﴾  بـَْعــٍض ِيف الــرْزقِ   َعلــى بـَْعَضــُكمْ   َفضــلَ 
العقل الذي خيتلف بني الرجل واملرأة هو العقل االجتماعي، وبعبـارة أخـرى طريقـة اإلدارة، فقـد 
تثبــت القضــايا السياســية واالقتصــادية والعلميــة والتجريبيــة والرياضــية أن عقــل الرجــل أكثــر مــن 

  ).228ش: 1392(انظر: جوادي آملـي، كن إثبات ذلك ليس باألمر السهل عقل املرأة، ل
هــو زيــادة شــيء علــى آخــر وهــذا الزم ومقــدر » التحقيــق«مــن منظــور صــاحب » الفضــل«

ولــيس مطلقــاً، ولــذلك تطلــق هــذه الكلمــة علــى اخلــري والبــاقي واإلحســان والشــرف وتــرك شــيء 
بعـــد الطعـــام وإضـــافة املـــال. الفضـــيلة مـــن اهللا تعـــاىل هـــي عطـــاؤه مـــن أجـــل تـــوفري احليـــاة املاديـــة 

لغايــة ومقــررة. والفضــل أيضــاً إمــا بــدائي تكــويين حيصــل مــع بدايــة والروحيــة الــيت هــي ضــرورية ل
اخللق وإمـا بعـده، أو يكـون مسـبوقاً بـاألمور الـيت حتـدث للشـخص الـذي يعـود لـه الفضـل. مـن 
الواضـــح أن وجــــوب أي تكليــــف يعتمـــد علــــى وجــــود املواهـــب الفطريــــة واالســــتعداد الــــذايت يف 

ن القوامـة للرجـال وفقـاً ملـواهبهم الفطريـة الشخص الذي يعود له الفضل. لذلك، جيـب أن تكـو 
  ).107- 105/ 9ق: 1407والفضيلة اخلاصة م (مصطفوي، 

  
  القسم التحليلی. 3

 آراء المفسرين حول نطاق القوامة والفضل 1.3

 هناك تفسريات خمتلفة آلية القوامة ميكن تصنيفها إىل فئتني عامتني:

(انظـــر: رشيدرضـــا، املـــرأة يف إطـــار األســـرة أ) ختـــتص الفئـــة األوىل بالعالقـــات بـــني الرجـــل و 
/ 2ق: 1405خوانســـــــــاري، ؛ 326- 325: 1392جـــــــــوادي آملـــــــــي، ؛ 67/ 5ق: 1414

؛ موســــــــوي اردبيلـــــــــي، 58/ 1ق: 1418؛ ســــــــبحاين، 464/ 1ق: 1416؛ خــــــــويي، 291
ق: 1415(الطــربي، والرجــل قــّوام علــى املــرأة أي أن لــه احلــق يف تأديبهــا  )90/ 1ق: 1423

؛ ســــــــــيوري حلــــــــــي، 168/ 5، [د.ت]؛ القــــــــــرطيب، 385/ 3، [د.ت]؛ الطوســــــــــي، 37/ 5
؛ 168/ 5[د.ت]، (القـــرطيب، أو محايـــة الرجـــال للنســـاء وصـــوم هلـــن  )211/ 2ق: 1425

أو االلتـــزام بـــدفع النفقـــة للمـــرأة  )65: 1353؛ خزائلـــي،408/ 2قمـــي نيشـــابوري، [د.ت]، 
أو إعالـة  ) 216ق: 1415؛ حلـي، 168/ 5[د.ت]، (قرطيب، واالعتناء بشؤوا االقتصادية 



 267   )و آخرين ليال مرادی( ...يا ثروبولوجاألن حتليل نقدي ملكانة قضية نقص العقل يف

: 1360؛ جعفـــــري، 369/ 3: 1368مکـــــارم شـــــريازي وآخـــــرون، األســـــرة وخدمـــــة املـــــرأة. (
يعتقــد األســتاذ مطهــري أيضــاً أن اآليــة بالتأكيــد ال تشــمل مجيــع القضــايا،  )271- 270  /11

  ففي املنزل واألسرة، الرجل هو رب األسرة.
ب) الفئة الثانية من املفسرين ال تعترب القوامة خاصة بالزوج والزوجة، بل تعترب أـا صـفة 
ومزيـــة وحـــق خـــاص لكافــــة الرجـــال يف اتمـــع البشـــري جتــــاه النســـاء. اكتفـــى بعـــض هــــؤالء 

؛ 38-37/ 5ق: 1451املفسرين بالتعبري عن سلطة الرجل على املرأة بشكل عام (طربي، 
). تعترب جمموعة أخرى من املفسرين أن القوامة تشـمل كافـة 353/ 1، [د.ت]کاشاين،   فيض

اجلوانــب االجتماعيــة للرجــل. يعتقــد العالمــة الطباطبــائي أن نتيجــة مشوليــة هــذا الســبب هــي أن 
ال يقتصـــر علـــى األزواج » الرجـــال قوامـــون علـــي النســـاء«احلكـــم املبـــين عليهـــا وهـــو قولـــه تعـــاىل 
، بل فُرض حكم الرجال على النسـاء يف اجلوانـب العامـة حبيث تقتصر قوامة الرجل على زوجته

ذات الصلة حبياة كل منهما. وبالتايل، فإن اجلوانب االجتماعية العامـة املتعلقـة بفضـل الرجـال، 
مثــل احلكومــة والقضــاء الــيت تعتمــد عليهمــا حيــاة اتمــع، قائمــة علــى العقالنيــة، وهــي بــالطبع 

ـــر لـــدى الرجـــال منهـــا لـــدى النســـاء؛ و  ـــدفاع عـــن احلـــرب الـــذي يقـــوم علـــى القـــوة أكث كـــذلك ال
اجلسدية والعقل. كل هذه األشياء عبارة عن أمور يقوم ا الرجال وتشـكل قوامـة الرجـال علـى 
النساء. ويف جمال املساواة يف احلقوق واالختالفات يف األحكام االجتماعيـة بـني الرجـل واملـرأة، 

﴿َو َهلُـن مـن حيـث املناقـب والفضـائل اإلنسـانية: فقد ذكر أنه ال يوجد فـرق بـني الرجـل واملـرأة 
ــُل الــِذي َعَلْيهـــِن بـــِاْلَمْعُروِف﴾ (البقــرة/  ) ومــنح الرجــل حــق القوامــة علــى املــرأة ال يعــين 228ِمْث

يعتــرب  )344- 343/ 4: 1390(طباطبــايي،  أبــداً تفوقــه يف الفضــيلة الذاتيــة علــى املــرأة أبــداً.
ضـيل هـو تفضـيل جـنس (الرجـل) علـى جـنس (املـرأة) ولـيس مجيـع رشيد رضـا أن املقصـود بالتف

) يسـتعمل آيـة اهللا گلپايگـاين 68/ 5ق: 1414الرجال على مجيع النساء. (انظـر: رشيدرضـا، 
ق: 1413هـــذه اآليـــة حـــول عـــدم جـــواز تســـلم املـــرأة ملناصـــب قضـــائية. (موســـوي گلپايگـــاين، 

يعــة مطلقـة يف بــاب االجتهـاد والتقليــد ) كمـا اعتـرب بعــض العلمـاء اآلخــرين أن لآليـة طب44  /1 
) ويعترب 252ق: 1416؛ موّحدي لنكراين، 74ق: 1402واحلكم والقضاء (انظر: أردكاين، 

آيــة اهللا معرفــت أن ابتعــاد املــرأة عــن التــورط يف الشــؤون السياســية العامــة وكــل مــا يتعلــق بشــؤون 
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). 309، [د.ت]معرفــت، حكــم الــبالد أمــر واجــب، مستشــهداً يف هــذا الــرأي بآيــة القوامــة (
ويـــرى صـــاحب الرســـالة البديعـــة مثـــل العالمـــة أن قوامـــة الرجـــال علـــى النســـاء ال تقتصـــر علـــى 

 )76: 1359األزواج، فقــد وضــع هــذا احلكــم لفئــة الرجــال علــى فئــة النســاء (حســيين ــراين، 
  )135- 134ق: ـ1438: ودود، انظرأن اآلية ختاطب اتمع. (  ويرى ودود

  بيان أسباب المفسرين 1.1.3

  أسباب الفئة األولى 1.1.1.3

؛ 37/ 5ق: 1415(طــــربي، . تتــــابع اآليــــة الكرميــــة احلــــديث حــــول اإلنفــــاق والنشــــوز. 1
ق: 1425؛ ســـــــــــيوري حلـــــــــــي، 168/ 5، [د.ت]؛ قـــــــــــرطيب، 385/ 3، [د.ت]طوســـــــــــي، 

ــــدفعون مهــــر زوجــــام  )211  /2 ــــة ومبــــا أنفقــــوا ... أي أــــم ي ــــة [بــــالنظر إىل مجل ســــياق اآلي
ونفقــان] ممــا يــدل علــى ســلطة الرجــل علــى زوجتــه. ومــن جهــة أخــرى ال ميكننــا أن نلتــزم بــأن 
الرجل قيم على كافة النساء حىت األجنبيـات مـنهن ألن لـه عقـالً ذاتيـاً ويـدفع نفقـة عيالـه، وإذا  

هــــذا الشــــك يكفــــي الســــتنتاج عــــدم جــــواز االســــتدالل بعمــــوم اآليــــة  كــــان لــــدينا شــــك، فــــإن
  ). 117/ 2 ق: 1409(منتظري، ومشوليتها 

إذا كــان معيـــار الفضـــيلة ســـبباً مســـتقالً، فــيمكن أن تكـــون القوامـــة مطلقـــة، لكـــن هـــذه . 2
) هذا الفضل 58/ 1ق: 1418(سبحاين،  احلالة ليست علة بل هي عبارة عن حبث اإلنفاق

يعــين أن اهللا قــد أعطــى كــل املزايــا البشــرية للرجــال مــن بــني هــذين اجلنســني. التعبــري  التكــويين ال
القرآين ﴿ِمبا َفضَل اللّـُه بـَْعَضـُهْم َعلـى بـَْعـٍض﴾ هـو تعبـري دقيـق؛ ألنـه، علـى سـبيل املثـال، إذا مت 

اً؛ ألن بـدالً منهـا فـإن األمـر سـيكون خمتلفـ» مبا فّضل الّله الرجال على النساء«استخدام عبارة 
العبــارة األوىل (بعضــهم علــى بعــض) تشــري إىل التفــوق املتــوازن لكــال اجلنســني؛ لكــن العبــارة 
ـــة تشـــري إىل تفـــوق الرجـــال علـــى النســـاء. علـــى عكـــس الســـبب األول (الفضـــل)، فـــإن  الثاني
اإلنفــاق تشــريعي واقتصــادي وخــاص باحليــاة الزوجيــة، وال يلتــزم الرجــل بــدفع تكــاليف حيــاة 

؛ انظــر: 46-45/ 36، [د.ت]طــاق احليــاة األســرية. (جمموعــة مــن املــؤلفني، املــرأة خــارج ن
والسبب الثاين [أي اإلنفاق] هـو أيضـاً أحـد فـروع السـبب  )148 - 145ق: 1428 سيفي،
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األول؛ ألن القدرة العقلية والتدبري قد جعلت الرجل ميلـك سـلطة املـال واإلنفـاق، إذا كـان هـذا 
  ) 115/ 2  ق:1409املعىن واضحاً. (منتظري، 

نزلــت اآليــة فيمــا يتعلــق بقضــايا األســرة، إذا قيــل أن أحكــام اآليــة مســتخدمة مــن قبــل . 3
اجلمهــور بشــكل عــام، ألنــه لــيس مــن املمكــن أن نلتــزم بأنــه لــيس للمــرأة ســلطة علــى الرجــل يف 
املنــزل، ولكــن هلــا ســلطة علــى رجــال آخــرين خــارج املنــزل. ورداً علــى ذلــك جيــب أن يقــال: ال 

بة أمام االلتزام ذا الكالم، ألن البيئة املنزليـة واألسـرية حتتـاج إىل ويل أمـر وقـيم، وهـي توجد عق
مسؤولية الرجل، والرجل يف الواقع هو عقل األسرة؛ ولكن إذا كانـت املـرأة مؤهلـة خـارج املنـزل، 

) إن اســـتخدام  117/ 2 ق: 1409(منتظـــري،  فيمكنهـــا أن تســـيطر علـــى الـــبعض وحتكمهـــم
املعىن العام العام لآلية والذي يتضـمن عالقـات اجتماعيـة أخـرى ال خيلـو مـن عيوبـه؛ ألنـه قيـام 
بشؤون املرأة يف عالقات الزواج واحلياة األسرية، وليس التزاماً ضرورياً حىت يشمل سائر املصـاحل 

تـاج إىل حظـر املـرأة مـن واملسؤوليات االجتماعية األخـرى؛ خالفـاً لـذلك ووفقـاً هلـذا املفهـوم، حن
 )91/ 1ق: 1423مجيع األعمال اإلدارية واحلكومية (موسوي اردبيلي، 

  أسباب الفئة الثانية 2.1.1.3

ق: 1451(الطـــــربي،  .مت االســـــتناد إىل عمـــــوم املفـــــردات املســـــتعملة يف اآليـــــة الكرميـــــة. 1
  )344- 343/ 4: 1390طباطبائي، ؛ 353/ 1، [د.ت]؛ فيض کاشاين، 38- 37  /5

حيــاة الــزوجني هـــي حيــاة اجتماعيــة وكـــل جمتمــع حيتــاج إىل قائـــد واحــد، ألنــه إذا كـــان . 2
 هنـــــاك قائـــــدان، فـــــإن الوحـــــدة واملصـــــاحل لـــــن تـــــنجح بســـــبب اآلراء ووجهـــــات النظـــــر املختلفـــــة

  )344- 343/ 4: 1390(طباطبايي، 
حليـاة السبب اآلخر املطروح هو ما إذا كان جيوز للمـرأة أن ال تسـيطر علـى شـؤوا يف ا. 3

(موســـوي گلپايگـــاين،  األســـرية أمـــام زوجهـــا، وأن تســـيطر علـــى رجـــال آخـــرين خـــارج منزهلـــا؟!
) لــيس هنــاك يف اآليــة الكرميــة مــا يشــري إىل قيــود علــى قوامــة الرجــال علــى 44/ 1 ق: 1413

اإلطالق ال يتعارض مع اآليـة. إن ايـة ». الرجال قوامون على نسائهم«زوجام، وإال لقيل: 
اآلية من الفروع املتفرعة عنها أمر كلي، وختصيصها حلالة األزواج ال يقتصر على إطالق صـدر 

  )169/ 3 ق: 1418عموميتها (انظر: حسيين راين، اآلية وال يقتصر على 
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القوامــة ال تقــوم علــى التفــوق الــذايت أو الــذي منحــه اهللا للرجــال علــى النســاء؛ بــل إنــه . 4
يعمــم العالقــة العمليــة بــني الــزوج والزوجــة علــى املصــاحل املشــرتكة يف العالقــة العامــة بــني الرجــل 

األبـــد يف ضـــوء التغيـــري البشـــري واملســـؤولية املتبادلـــة واملـــرأة يف اتمـــع. جيـــب دراســـة القـــرآن إىل 
 )135- 134ق: 1438للرجل واملرأة. (انظر: ودود، 

 تقييم اآلراء 1.1.3

قــدمت الفئـــة األوىل ثالثـــة أســـباب: الصـــدقة والنشــوز، ومبعـــىن آخـــر، االنتبـــاه إىل ســـياق اآليـــة؛ 
  عدم استقاللية معيار الفضيلة وحبث شأن نزول اآلية.

ذلــك، جيــب أن يقـال إنــه يف اجلــزء التــايل مـن اآليــة الكرميــة الـذي يُــذكر فيــه املبــدأ ورداً علـى 
والقاعدة العامـة، جيـب ذكـر حكـم خـاص؛ وهـذا ال يعـين أن إطـالق احلكـم مرفـوض. حـىت لـو  
كانــت اآليــة قيــد املناقشــة قائمــة علــى التقييــد، فــإن املعيــار األول، أي الفضــل، هــو معيــار عــام 

ه مـــرتبط حبالـــة معينـــة. ميكـــن للمعيـــار الثـــاين املتمثـــل يف اإلنفـــاق التقييـــد وغـــامض، ومل يُـــذكر أنـــ
فقط، وهو ليس معيـاراً مسـتقالً؛ بـل ميكـن أن يكـون فقـط فرعـاً مـن هـذا املبـدأ العـام. إذا أردنـا 

يف كــال » ِمبـَـا«أن نأخـذ اإلنفــاق كفــرع للمعيـار األول، أي الفضــل، فيجــب أن يقـال أن تكــرار 
أن اإلنفاق ليست تابعاً للفضل. فيما يتعلق بشأن نزول اآلية، ميكـن القـول املعيارين يدل على 

  إن شأن نزول اآلية ال يقيد القاعدة العامة لآلية أو حيدده، وال يزال إطالق احلكم صاحلاً.
من جهة أخرى، هل يعقل أن يقول اهللا: ال ميكن للمرأة أن تكون قيمة على بيتها، لكنهـا 

تكـون قيمـة علـى مجيـع رجـال ونسـاء األمـة؟! هـل ميكـن للمسـلم أن يف نفس الوقـت ميكـن أن 
يتكلم أو حىت يتخيل أن اهللا تبارك وتعاىل جعل املرأة قيمـة علـى ماليـني النـاس (ذكـوراً وإناثـاً)، 
ومل جيعلهــا قيمــة علــى زوجهــا؟! حــىت أنــه مل يضــعها يف مســتوى زوجهــا وقــال: جيــب أن تكــون 

الرجل قيماً عليها! نظام األسرة ليس نظاماً خمتلفاً متاماً عـن املرأة أدىن مستوى وجيب أن يكون 
نظــام اتمــع، لكــي ختتلــف قواعــده وبراجمــه وأهدافــه متامــاً عــن أهــداف اتمــع. األســرة خليــة 

  صغرية من خاليا اتمع.
فيمــا يتعلــق بأســباب الفئــة الثانيــة ميكــن القــول إن اإلطــالق يف اآليــة صــاحل وينــاقش قضــية 
اإلنفاق والنشوز .. إخل، يعرب عن مثال وفرع من احلكم العام لآلية. الفضل أيضاً عام وال تشري 
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اآلية إىل أنه يقتصر علـى جمـال معـني. مـن ناحيـة أخـرى، فـإن السـبب الـذي قدمتـه أمينـة ودود 
توافق مع البحث التكويين دون حبيث القوامة والفضل، ألن الفضل حبسب تعبري اآليـات غري م

الرجــال قوامــون «والتفســريات املختلفــة يتعلــق مبجــال التكــوين ولــيس التشــريع. ميكــن القــول إن 
مســألة مهملــة يف القــوة اجلزئيــة. ال تعــين القاعــدة العامــة أن لكــل رجــل احلــق يف » علــی النســاء
مجيع النساء يف اتمع، ومل نقل مجيع الرجال؛ بل أولئـك الـذين يسـتحقوا. علـى القوامة على 

ســبيل املثــال، يف الواليــة واحلكومــة فــإن أحــد الشــروط يتمثــل يف الــذكورة وهنــاك شــروط أخــرى. 
لذلك، فإن قوامة الرجل مطروحة يف احلياة األسرية حيث يكون الرجـل واملـرأة زوجـاً وزوجـة. يف 

اعيـــة والقضـــايا املتعلقـــة باحلكومـــة والواليـــة ومـــا إىل ذلـــك، فـــإن كـــل رجـــل جـــدير احليـــاة االجتم
  ومؤهل قيم على الرجال والنساء. وال تشمل القضية املهملة كافة األفراد واحداً واحداً.

وبغض النظر عن اختالف املفسرين حول نطـاق القوامـة الـذي يقتصـر علـى بيئـة األسـرة أو 
ن املفســــرين أن العقــــل هــــو أحــــد مصــــاديق الفضــــل. (آلوســــي، اتمــــع؛ فقــــد اعتــــرب العديــــد مــــ

؛ 343/ 4ق: 1390؛ طباطبــــــــــــائي، 235/ 7ق: 1419؛ فضــــــــــــل اهللا، 23/ 5ق: 1405
) موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو دراســـة تفـــوق عقـــل 370/ 3: 1368مکـــارم شـــريازي وآخـــرون، 

  الرجل على املرأة.
  

  سس تفسير المفسرين لمصاديق الفضلأ 2.3

ع ومـدى سـلطة الرجــال علـى النسـاء علـى األسـباب واملبـادئ الـيت اســتند يعتمـد السـؤال عـن نـو 
إليها املفسرون يف تفسري اآلية. من وجهة نظر مؤلفي التفسري النموذجي، فـإن تفـوق قـوة عقـل 
الرجل على قوة العاطفة واملشـاعر ومتتعـه بـالقوة اجلسـدية والتزامـه بالنفقـة واملهـر، مينحـه احلـق يف 

عيـــل. ال تنطبـــق هـــذه القـــوانني علـــى األفـــراد؛ بـــل تأخـــذ النـــوع والكـــل بعـــني أن يكـــون القـــيم وامل
  ).370/ 3: 1368(مكارم شريازي وآخرون،  االعتبار

يف اآليــة يعــين املزايــا الطبيعيــة والذاتيــة (قــوة العقــل » الفضــل«يعتــرب العالمــة الطباطبــائي أن 
ونتائجهــا املتمثلــة يف الصــرب واجللــد والقــدرة وحتمــل الصــعاب). انطالقــاً مــن عموميــة الســبب يف 

عـام. علـى ، فـإن احلكـم الـذي يقـوم عليـه هـو أيضـاً »ِمبَـا َفضـَل اهللاُ بَعَضـُهم َعلَـي بَعـضٍ «عبارة 
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سبيل املثال، فإن القدرة على احلكومة والقضاء اللذين يقومان على الفكـر والعقـل، أكثـر لـدى 
الرجال منها لدى النساء. كما أن الدفاع واجلهاد الذي يقوم على القوة البدنيـة والعقليـة، أقـوى 

ــاِحلَاُت «لــدى الرجــال منــه لــدى النســاء. ال يعتــرب العالمــة أن اجلــزء التــايل مــن اآليــة، أي  فَالص
تقييــداً لإلطــالق املــذكور؛ بــدالً مــن ذلــك، يعتــربه فرعــاً مــن احلكــم املطلــق وجــزءاً ...» قَانَِتــاًت 

  .)70- 67: 1387(طباطبايي، منه. 
وحبســب وجهــة نظــر رشــيد رضــا، فقــد مــنح اهللا التفــوق للرجــال يف مبــدأ اخللــق وقــوة العقــل 

ات احليـــاة (املكتســــبة) للرجــــال. أوالً، تتطلــــب (الفطريـــة) والقــــدرة اجلســــدية علـــى تــــوفري متطلبــــ
اإلدارة الظــــروف املناســــبة لتحمــــل هــــذه املســــؤولية علــــى املســــتوى الكلــــي للمجتمــــع ويف البيئــــة 
ـــــر مـــــن العواطـــــف واملشـــــاعر.  ـــــاج إىل قـــــوة التعقـــــل أكث ـــــإن إدارة اتمـــــع حتت ـــــاً، ف ـــــة، وثاني املنزلي

خـتالف يف قـوة العقـل لـدى الرجـال ووفقاً لوجهة نظره، فـإن اال )67/ 5: 1414(رشيدرضا، 
 والنساء متجذر يف عامل التكوين واخللق، دون أن يكون مرتبطاً بنوع التعليم والبيئة واتمع.

يعترب آية اهللا جوادي آملي أن قدرة الرجل تكمن يف القضـايا االجتماعيـة واالقتصـادية 
دارة احليـــاة. ألن الرجـــل وجهـــوده الـــيت يبـــذهلا الكتســـاب املـــال وتلبيـــة احتياجـــات املنـــزل وإ

 مسؤول عن النفقة؛ فهو املعيل داخل املنزل وهذه اإلعالة هي واجب تنفيذي ووظيفة. إنه
يعتقـــــــد أن قوامـــــــة الرجــــــــل ميكـــــــن تقييــــــــدها ونقلهـــــــا يف الشـــــــروط الضــــــــمنية لعقـــــــد الــــــــزواج 

  ).326-325: 1392آملي،  (جوادي
وقـــد صـــرح العالمـــة فضـــل اهللا أن جـــذر قوامـــة الرجـــال علـــى النســـاء وعامـــل التفضـــيل هـــو 
الضعف العاطفي لدى الرجال ونتيجة لعدم تأثرهم باملشاكل والضعف اجلسمي للمـرأة بسـبب 

) وأكــد الســيد مهريــزي علــى 162- 160/ 7ق: 1419العــادة الشــهرية واحلمــل (فضــل اهللا، 
  )78- 76ش: 1382هذا القول. (مهريزي، 

مــن ســورة النســاء هلــا مفهــوم  34يف اآليــة » فضــل«مــن وجهــة نظــر آمنــة ودود، فــإن كلمــة 
أكــرب مــن التفــوق املعتــاد. اجلــزء األول مشــروط وال ميكــن اســتخدامه بشــكل منفصــل عــن اجلــزء 

يف هذه اجلملة على أن خصـائص أو حمتـوى اجلملـة » بـ«الثاين. لذلك يقول: يدل حرف اجلر 
تعين هذه اآلية أن للرجل سلطة على املـرأة فقـط ». بـ«ى أساس ما يأيت بعد ُحتدد عل» بـ«قبل 
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إذا مت اسـتيفاء الشــرطني. إذا ســقط أي مــن الشـرطني، فــإن الرجــل لــيس قوامـاً علــى تلــك املــرأة. 
). إذا كانـت ٧/  هناك إشارة قرآنية واحدة فقط إىل التفوق املـايل للرجـل وهـي املـرياث: (النسـاء

ة النســاء تشــري إىل التفــوق احملــدد يف املــرياث، فــإن هــذا التفــوق املــادي لــيس مــن ســور  34اآليــة 
مطلقـــاً أيضـــاً، ألن الشـــرط الثـــاين للقوامـــة هـــو أن يـــدفع الرجـــال مـــن أمـــواهلم (إلعالـــة النســـاء). 

  ) 132- 131ق:  1438لذلك، هناك عالقة متبادلة بني احلقوق واملسؤوليات. (ودود، 
ه، ميكــن تقســيم موقــف املفســرين مــن مصــداق الفضــل وفلســفة وفقــاً لــآلراء املــذكورة أعــال 

القوامـــة إىل جممـــوعتني: جمموعـــة تعتـــرب التفـــوق العقلـــي والفكـــري للرجـــل علـــى املـــرأة إىل جانـــب 
عوامل أخرى مصداق الفضل وسبب قوامة الرجل على املـرأة، وجمموعـة أخـرى تعتـرب أن القـدرة 

قوامتــه علــى املــرأة وال يفرقــون بــني عقــول  االقتصــادية للرجــل وضــعف قوتــه العاطفيــة هــي ســبب
ـــة القوامـــة ومصـــاديق  الرجـــال والنســـاء. ميكـــن اســـتنتاج أســـس عديـــدة مـــن تفســـري املفســـرين آلي
الفضل. يف هذه الدراسة، نوقش تفوق عقل الرجل على عقـل املـرأة وتفضـيل قـوة التفكـري علـى 

  اء أم ال؟قوة العاطفة، وما إذا كان هو السبب يف قوامة الرجال على النس
  

  بحث و تحليل. 4
من أجل دراسـة صـحة وجهـيت النظـر اآلنفتـني وموثوقيتهمـا، مـن الضـروري فحـص قضـية العقـل 
ـــــذلك يف  ومـــــدى تطبيقهـــــا يف اـــــاالت املختلفـــــة لكـــــل مـــــن الرجـــــل واملـــــرأة، وســـــوف نقـــــوم ب

  التالية. السطور
 

  أنواع العقل 1.4

هناك أنواع خمتلفة للعقل يف القرآن والتفسري والفلسفة. أوًال، جيـب حتديـد مـا يعنيـه املفسـرون 
بالعقـل يف تفسـري آيـة القوامــة. التعقـل هـو عمليـة اســتخدام العقـل والنشـاط الفكـري لتحقيــق 
النتائج املرجوة باالعتماد علـى قواعـد ومبـادئ ثابتـة للوحـدات والقضـايا الواضـحة والبسـيطة. 

قـــل والعاطفـــة جانبـــان مييـــزان اإلنســـان عـــن الكائنـــات األخـــرى، أحـــدمها يـــؤدي إىل فهـــم الع
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الكون بشكل صحيح، واآلخر يساعد على إقامة الصلة بني اإلنسان واهللا، واإلنسان وأبنـاء 
جنسه، واإلنسان ونفسـه. يعتـرب القـرآن الكـرمي بـأن العقـل ضـروري للمعرفـة البشـرية احلقيقيـة، 

ـــة اســـتخدام نعمـــيت العقـــل والعاطفـــة تعتمـــد علـــى عوامـــل مثـــل الظـــروف الطبيعيـــة  لكـــن كيفي
 واألسرية والتعليمية والبيئية.

مبــا أن العقــل هــو اجلــوهر األصــلي للوجــود البشــري، فقــد متــت دراســة العالقــة بــني القــوى 
و » النظري«اإلدراكية والعقل واجلنس. يتمثل أحد تقسيمات العقل وفقاً لقواه اإلدراكية يف 

يدعو العقل العملي اإلنسان إىل احلق ويبني لـه حسـن األشـياء وقبحهـا، ومهمـة ». يالعمل«
). ووفقــــاً 148/ 2ق:  1390العقــــل النظــــري هــــي متييــــز حقيقــــة كــــل شــــيء. (طباطبــــائي، 

لبعض املفسرين واملنظـرين، فـإن العقـل العملـي مسـؤول عـن األعمـال الـيت ال ميكـن القيـام ـا 
يــــــة والســــــيطرة علــــــى الســــــلوك البشــــــري وصــــــنع القــــــرار بــــــدون إدراك مثــــــل: اإلخــــــالص والن

  ).153/ 1: 1393،املصدر نفسه؛  127/ 10: 1379آملي،  (جوادي
ينقسم العقل إىل الفكر والـرأي (قـوة التفكـري) والتنفيـذ والتطبيـق (قـوة التنفيـذ والعمـل) وفقـاً 

وعــدم الوجــود) ملكــان اســتخدامه. ينقســم الفكــر أيضــاً إىل جمــالني مهــا الفكــر النظــري (الوجــود 
والفكـــر العملـــي (الواجبـــات واحملظـــورات) وفقـــاً للقـــوى اإلدراكيـــة. وتســـمى قـــوة التنفيـــذ والعمـــل 
أيضاً العقـل العملـي، والـذي ال ينبغـي اخللـط بينـه وبـني العقـل العملـي املـرتبط بـالقوى اإلدراكيـة 

  والواجبات واحملظورات.
ظهــــر حســــن األعمــــال وقبحهــــا هــــذا التقســــيم للعقــــل العملــــي (الواجبــــات واحملظــــورات) ي

ــــة والكمــــال اإلنســــاين ــــذا العقــــل؛ بينمــــا يركــــز العقــــل  لإلنســــان، وتعــــرف الفضــــائل األخالقي
التنفيــذي علــى ســبل العــيش وهــو القــوة والــوعي الــذي يســتخدمه اإلنســان لتنظــيم ســبل عيشــه 

ــــه الدنيويــــة. بســــبب قوتــــه التكنولوجيــــة واحلاســــوبية، ميكــــن هــــذا العقــــل املــــرء مــــن تو  قــــع وحيات
األحــداث املســتقبلية. إذا كـــان عقــل التنفيـــذ وصــنع القـــرار يف خدمــة الفكـــر النظــري والعملـــي، 
وبالتـــايل اهللا والـــدين، يســـمى العقـــل؛ ولكـــن إذا كـــان خيـــدم الشـــهوة، فهـــو شـــر ومنكـــر (انظـــر: 

]، د.ت[؛ ابـــن أيب احلديـــد، 7579، 4901، 3151، 3340ش: ح1377متيمـــي آمـــدي، 
  ).11/ 1: 1375؛ الكليين، 331/ 20
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  االختالف أو عدمه بين عقل المرأة والرجل وعالقته بالقوامة 2.4

ال توجد آية واحدة يف القرآن تفضل الرجال على النساء من حيث كل مـن العقـل واإلميـان. 
ميكــن أن تكــون تفســريات املفســرين مســتندة إىل كلمــات اإلمــام علــي (ع) يف ــج البالغــة 
وغريها من الروايات اليت جيب تفسريها بشكل صحيح. وحبسب رأي العالمـة يف تفسـري آيـة 

لعقــل، فــإن املقصــود لــيس كــل عقــل، بــل هــو العقــل الــذي يعــارض القوامــة ومناقشــة فضــل ا
) يقــول العالمــة الطباطبــائي إن الــبعض 343/ 2ق: ١٤١٧العواطــف. (انظــر: الطباطبــائي، 

يعترب العقل يف اإلسالم مقياساً لكمـال اإلنسـان؛ وهـو لـيس نفـس العقـل املقصـود يف تفسـري 
 العقـل إىل معـاين خمتلفـة يف علـى شـكل هذه اآلية، لذلك ال ينبغي الوقوع يف مغالطـة. يشـري

مشرتكات لفظية. العقل الذي خيتلف بني الرجال والنساء هو العقل الذي يتدخل يف طريقـة 
  اإلدارة والقضايا السياسية واالقتصادية والعلمية وغريها. 

  نوعية العقل في مسيرة اإلنسان التكاملية 1.2.4

ن وجهــة نظــر الفالســفة، ســيتم تقيــيم العالقــة بــني باإلضــافة إىل التعبــري عــن مســتويات العقــل مــ
  اجلنس والعقل يف كل مستوى:

املســتوى األول (العقــل اهليــوالين): ال ميكــن أن يتــدخل اجلــنس يف هــذا املســتوى؛ ألن هــذا 
املســتوى مــن العقــل لــيس لــه حقيقــة يف مرحلــة القيــاس ويــتم حتديــده بعالقتــه بالفئــات األخــرى. 

مللكــة أو العقــل باعتبــاره قــوة ممكنــة): يعتــرب مــال صــدرا أن مجيــع النــاس املســتوى الثــاين (العقــل با
يشرتكون يف هذا املستوى من العقل. املستوى الثالث (العقـل بالفعـل): يف هـذا املسـتوى، ميهـد 
اإلنسان الطريق للتعقل من خالل األفعال اإلرادية؛ لكن ال جيري فيض النور العقـالين بإرادتـه؛ 

 تعاىل ومبساعدة مصادر عليا. وقد ثبت أن النساء أكثر قدرة من الرجـال يف بل يتم مبوافقة اهللا
العديـــــد مـــــن اـــــاالت يف حبـــــث االنفعـــــال الوجـــــودي وقبـــــول األمـــــر. املســـــتوى الرابـــــع (العقـــــل 
املســـتفاد): إن الـــدعوة العامـــة لآليـــات واملوجهـــة للجمهـــور مـــن الـــذكور واإلنـــاث لطـــي مراحـــل 

ال ختتلــف  » مرتبــة العقــل املســتفاد«النســاء علــى الوصــول إىل الكمــال تظهــر أن قــدرة الرجــال و 
كثرياً، ألنه إذا كانت املنزلة األخرية لكمال املرأة أقل من الرجل، فإن طريقة حتقيق هـذا اهلـدف 
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لــن تكــون هــي نفســها بالنســبة للرجــال والنســاء. خيتلــف االثنــان عــن بعضــهما الــبعض فقــط يف 
  )151- 149/ 42: ع 2007قيمي، شتاء بعض أحكام الدين وفروعه (انظر: مست

  مالك اإلنسانية بدون أخذ الجنس بعين االعتبار في قوة العقل 2.2.4

بالبحـث يف األسـس اإلنسـانية وحصـل علـى بعـض » املكانة اإلنسانية للمرأة«قام كاتب مقال 
املفـــاهيم: الـــنفس القدســـية؛ اخلالفـــة اإلهليـــة؛ جـــدير باملعرفـــة اإلهليـــة؛ مســـجود املالئكـــة؛ حامـــل 
األمانة اإلهلية؛ أشرف الكائنات؛ الكرامة الذاتية؛ كـائن خمتـار؛ مسـؤول ومكلـف؛ يتمتـع بفطـرة 

) يف كــل 37- 32/ 12م: العــدد 2009ادة والغرائــز احلســنة والســيئة. (قــدردان قراملکــي، العبــ
هــذه األســس، يتمثــل املعيــار يف اإلنســانية ولــيس يف جــنس الــذكورة أو األنوثــة. تتمثــل النقطــة 
الدقيقة واملهمة يف أن اآليـات الـيت تـذكر هـذه املبـادئ للبشـر هـي مطلقـة ولـيس فيهـا أيـة إشـارة 

تتمثــل النقطـة األخــرى يف أنـه مــن أجـل حتقيــق هـذه األســس لـدى الرجــال والنســاء إىل اجلـنس. 
 والسري يف طريق اإلنسانية، فهناك حاجة إىل العقل.

. االختالفـات الطبيعيـة 1االختالفات بني الرجل واملـرأة واضـحة وميكـن مالحظتهـا جتريبيـاً: 
تالفـــات يف األحكـــام الدينيـــة. . االخ3. االختالفـــات االجتماعيـــة و 2والبيولوجيـــة والنفســـية. 

هنــاك اختالفــات طبيعيــة يف اخللــق اإلهلــي. هــذه االختالفــات هــي مصــدر بعــض االختالفــات 
االجتماعية يف دور الرجل واملرأة، وبناًء على ذلك، تقـع املهـام الـيت تتطلـب القـوة البدنيـة خـارج 

اســــتثناءات. املنــــزل علــــى عــــاتق الرجــــال. هــــذه ليســــت قضــــية مطلقــــة وميكــــن أن حتتــــوي علــــى 
تتناســـــب أدوار الرجـــــال والنســـــاء مـــــع البنيـــــة النفســـــية والبدنيـــــة لكـــــل منهمـــــا. االختالفـــــات يف 

  ).299: 1359الوظائف حسب اجلنس مقبولة يف مجيع اتمعات. (انظر: مطهري، 

  التساوي في وسائل إدراك الدين 3.2.4

هــي نفســها ومشــرتكة بــني وفقــاً آليــات القــرآن الكــرمي، فــإن وســائل اإلدراك وخطابــات القــرآن 
  الرجال والنساء:

إن وســائل اإلدراك واحــدة لــدى الرجــل واملــرأة وهــي احلــواس والعقــل: ﴿َواللــُه َأْخــَرَجُكم . 1
ـْمَع َو اْألَْبَصـَر َواْألَفئِـَدَة  لََعلُكـْم َتْشـُكرُ  َهِتُكْم َالتـَْعَلُمـوَن َشـيئاً َوَجَعـَل َلُكـُم السن بُطُوِن أُمون﴾ م

  )؛78(النحل/ 
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 يا العامة واألساسية عامة ومشرتكة بني الرجل واملرأة؛خطابات القرآن يف مجيع القضا. 2

﴿َلَقـــد َخَلقَنـــا اِإلنَســـاَن ِفـــی َأحَســـِن َتقـــِومي﴾؛ تســـتند مجيـــع جوانـــب الوجـــود البشـــري . 3
والشــؤون اإلنســانية إىل القوامــة، وتشــري كلمــة "اإلنســان" إىل اجلــنس البشــري. لقــد خلــق اهللا 

اً. ال يوجـد فـرق بـني الرجـال والنسـاء يف وجـود اإلنسان بشكل مؤهـل جسـدياً وعقليـاً وفكريـ
 اخللق احلسن. لذلك، تتمتع املرأة بالعقل ذاته املوجود لدى الرجل بسبب القوام البشري؛

عرض الدين على الرجال والنساء بشكل كامـل. الـدين حقيقـة مرتبطـة بالعقـل وليسـت . 4
وأودع يف اإلنســان وســيلة املعرفــة شــعوراً أو خيــاالً. لقــد عــرض اهللا تعــاىل الــدين علــى اإلنســان، 

الربهانية وهي العقل؛ وهذه الوسيلة ال تقل لدى املرأة عمـا هـي لـدى الرجـل، ألن الـدين الـذي 
 يعرض على املرأة هو نفس الدين الذي يعرض على الرجل.

  التساوي في متطلبات التدين 4.2.4

 مايلي:لتحليل استخدام املرأة للعقل مثل الرجل، ميكن اإلشارة إىل 

) 94/ 1ق: 1403(الســـــي، » ال ديـــــن ملــــن ال عقـــــل لـــــه«قــــال رســـــول اهللا (ص): . 1
بــالنظر إىل أن الــدين والقضــايا الدينيــة حباجــة إىل العقــل ولــيس هنــاك فــرق يف إنســانية الرجــال 
والنســاء وأن فلســفة اخللــق هــي العبــادة والقــرب مــن الكمــال اإلهلــي، لــذلك ال ينبغــي أن يكــون 

الرجال والنساء يف استخدام العقل التبـاع الـدين وفهـم مبادئـه. إذا كانـت بعـض هناك فرق بني 
العوامــل جتعــل بعــض النــاس، رجــاالً ونســاء، أقــل اســتخداماً للتعقــل مــن بعضــهم الــبعض، فهــذه 

ْعِقلُـون﴾ مسألة أخرى. العقل يؤكد الدين والدين يؤكد العقـل ﴿إِنـا أَنزَْلنَـاُه قـُْرءَانـاً َعرَبِيّـاً لَعلُكـْم تَـ 
ــِعري﴾ (امللــك/2(يوســف/ ــا ِىف َأصــَحاِب الســا ُكن ــْو ُكنــا َنْســَمُع أَْو نـَْعِقــُل َم ــالُواْ َل ). 10)؛ ﴿َو َق

لكـل عاقـل «) و25/ 1: 1363(الکليـين، » الَعقـُل دليـُل املـؤمن«يقول اإلمام الصادق (ع): 
 )11: املصدر نفس». (دين ومن له دين يدخل اجلنة

تربيــــــة اإلنســــــان تقــــــع علــــــى عــــــاتق املــــــرأة، وهلــــــذا فهــــــي حباجــــــة إىل العقــــــل إن مهمــــــة . 2
 والتشخيص.

إن تفــوق العواطــف واملشــاعر لــدى املــرأة لــيس ســبب ضــعفها، بــل هــو عالمــة علــى كرامتهــا 
وكمال وجودها. هذه العاطفـة ضـرورية لرتبيـة األطفـال وخلـق جـو مـن السـكينة يف األسـرة. مـن 
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اسـتخدامه يف البشـر لـيس واحـداً بـني الرجـال والنسـاء. خيتلـف البديهي أن وجود العقل ومـدى 
معدل اسـتخدام العقـل بـاختالف املكونـات. تتعامـل النسـاء مـع القضـايا بشـكل عـاطفي أكثـر 
من الشـكل املنطقـي. هـذا ال يعـين بـالطبع أنـه ال ميكـن ألي شـخص يف الفئـة النسـائية التعامـل 

طبيعـــة املـــرأة وجنســـها. وتســـاهم أيضـــاً البيئـــة  مـــع القضـــايا بشـــكل منطقـــي متامـــاً، بـــل املقصـــود
واتمــع الــذي تنمــو فيــه املــرأة يف هــذا األمــر. إن مكانــة املــرأة يف األســرة واتمــع عــرب التــاريخ 
وكيفيـــة تــــدخلها يف القضـــايا اإلداريــــة والتنفيذيــــة واالجتماعيـــة ليســــت عدميـــة التــــأثري يف الفكــــر 

اً لبحــث تــارخيي حــول الشــعوب الصــينية واهلنديــة،  التنفيــذي ومنطــق التعامــل مــع القضــايا. وفقــ
كانت املرأة ختدم والدها قبل الزواج كالعبدة، وزوجها بعد الـزواج، وبعـد وفـاة زوجهـا يف الصـني  

) 31- 26ق: 1405اهللا، (نور الدين فضل  كانت ختدم ابنها األكرب، ويف اهلند كانوا حيرقوا
 الســـوق لبـــيعهن مـــن أجـــل الـــزواج (طباطبـــايي، يف كلـــدان وآشـــور، كـــانوا يأخـــذون الفتيـــات إىل

) يف شبه اجلزيرة العربيـة، كـانوا يقومـون بـوأد املولـودات وهـن أحيـاء 264- 263/ 2ق: 1390
) يف روما، ُحرمت املرأة مـن املـرياث ومسـح للرجـل بقتـل املـرأة. يف 70- 50: 1373(سبحاين، 

أفـــراد األســرة. (نـــور الـــّدين  حــىت تلــك احلضـــارة، مل تكــن النســـاء جــزءاً مـــن اتمــع البشـــري أو
) يف فرنســــا، كــــان يعتقــــد أن املــــرأة 68/ 4ش: 1378؛ ديورانــــت، 29ق: 1405اهللا، فضــــل 

بشر؛ ولكن مت خلقها خلدمة اإلنسان. وقد مت استغالهلا خـالل فـرتة للعمـل واإلنتـاج يف املزرعـة 
) يف األســـر املصـــرية، كانـــت املـــرأة 80ش:1386ويف فـــرتة أخـــرى إلشـــباع الشـــهوات (نـــوري، 

) مل خيتلـــف وضـــع النســـاء يف إيـــران القدميـــة كثـــرياً عـــن 197/ 1: 1373خادمـــة. (ديورانـــت، 
احلضارات األخرى، ففي العصر الساساين، كانت املرأة تعترب شيئاً. يف الديانـة اليهوديـة احملرفـة، 

انــة املســيحية احملرفــة، املــرأة خملــوق جيــب علــى املــرأة أن تعتــرب الرجــل إهلهــا علــى األرض، ويف الدي
) 111/ 4: 1373؛ ديورانــت، 186ش: 1382شــرير ومغــٍر حيــرم الرجــل مــن اجلنــة. (کهــن، 

حـــىت أن طريقـــة التفكـــري هـــذه متجـــذرة يف أذهـــان اتمعـــات احلديثـــة يف الغـــرب والشـــرق، ومـــا 
أو بــآخر. كــل هــذا  زالــت النظــرة اإلفراطيــة والتفريطيــة لوضــع املــرأة موجــودة بــني األفــراد بشــكل

يــدل علــى أن املــرأة مل يكــن هلــا مكانــة يف اتمــع عــرب التــاريخ، ناهيــك عــن تواجــدها بشــكل 
  فعال يف اإلدارة االجتماعية والتنفيذية.
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  عدم تأثير الجنس على اإلبداع الناتج عن التفكير 5.2.4

يط واإلدارة يـــــرى بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس أن الرجـــــال أكثـــــر إبـــــداعاً يف اختـــــاذ القـــــرارات والتخطـــــ
التنفيذية. تظهر بعض الدراسات وجود صلة بني اإلبداع واجلنس. لكن على مـر التـاريخ، مـنح 
اتمع الرجال املزيد من الفرص ليكونوا مبدعني، ومل متـنح النسـاء الفرصـة إلظهـار إبـداعهن إال 

نمـــا تنتقـــل يف العقـــود القليلـــة املاضـــية. يبـــدو أن هـــذه االختالفـــات مكتســـبة وليســـت ذاتيـــة، وبي
النســـاء إىل حيـــاة أوســـع، ختتفـــي هـــذه االختالفـــات بشـــكل كبـــري. هنـــاك أدلـــة كثـــرية علـــى دور 
العوامل البيئية يف إبداع الرجال والنساء. بالنسبة ملعظـم النسـاء، فـإن التعبـري عـن اإلبـداع حمـدود 

قعــات اجلنســية بعوامــل مثــل الرتبيــة والتعلــيم، واملعــايري الثقافيــة، ونقــص الــدعم االجتمــاعي، والتو 
التقليديــة. بالنســبة للرجــال، هنــاك تــوازن بــني اهلويــة اإلبداعيــة وجتــارب األبــوة واألمومــة. ولكــن 

 ) 2م: Kerka ،(1999هناك تناقض بني الدورين لدى النساء. (کرکا (

  تأثير الفسيولوجيا والجنس على اإلدراك 6.2.4

ميكن فحص العقل األنثوي من وجهة نظـر فسـيولوجية. يشـري الكسـيس كـارل إىل أبعـاد الفـرق 
بني الرجل واملرأة: خلقة خمتلفة واختالفـات يف واجبـات وحقـوق الرجـل واملـرأة. يعتقـد كـارل أنـه 
جيـــــب علـــــى الرجـــــال والنســـــاء، بســـــبب تلـــــك االختالفـــــات، لعـــــب أدوارهـــــم اخلاصـــــة، وهـــــذه 

  ).194ش: 1374عل واجبام وحقوقهم خمتلفة (انظر: مطهري، االختالفات هي اليت جت
ميكــن أن يــؤثر جــنس الشــخص علــى إدراكــه. خيتلــف الرجــال والنســاء يف قــدرام احلســية 
واإلدراكية بسـبب االختالفـات يف اهلرمونـات اجلنسـية. ميكـن العثـور علـى هـذه االختالفـات يف 

ــــذوق والرائحــــة والبصــــر والســــمع. حــــىت أــــم  خيتلفــــون يف إدراكهــــم للوقــــت واحلركــــة حاســــة ال
واملســافة. للجــنس تــأثري مهــم علــى جتربــة األمل. تظهــر املالحظــات الســريرية أن الرجــال والنســاء 
خيتلفــون يف إدراكهــم وجتــربتهم لــألمل. ميكــن أن تــؤثر االختالفــات يف نــوع تربيــة الرجــال والنســاء 

م املعنــوي يف التعامــل مــع األمل؛ علــى حساســيتهم لــألمل. متيــل اإلنــاث إىل احلصــول علــى الــدع
ولكـن الــذكور منـذ الطفولــة، يشـعرون باحلــذر مـن التعبــري عـن عــواطفهم ومشـاعرهم يف مواجهــة 
األمل. ميكــن أيضــاً دراســة الفــرق بــني اجلنســني يف الــدوران الــذهين والــدوران الفراغــي. إن نصــف 

ســتنتج تشــريين وآخــرون مــن الــدماغ األميــن للرجــال أكثــر ختصصــاً، خاصــًة للعمليــات الفراغيــة. ا
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التجارب أن االختالفات بني اجلنسني يف املهام الفراغيـة البصـرية ميكـن تفسـريها بعامـل التجربـة 
  ).69 - 64: 1389(مشس اسفندآباد، 

تظهر كل هذه األسباب مايلي: أوالً: العقـل الـذي يعتـرب مثـاالً علـى الفضـل يف آيـة القوامـة 
مسألة مهملة تـرتبط بطبيعـة األفـراد، ولـيس بالشـخص نفسـه هو العقل التنفيذي واإلداري وهو 

أو األفراد واحداً واحداً؛ ثانياً: جيب توضيح ظروف الطبيعة واالختالفات اجلسـدية وبيئـة النمـو 
  لكل من الرجل واملرأة، واليت مت تناوهلا يف هذه املقالة.

  
 النتائج. 5

فيـه، ينبغـي القـول أن املـرأة كإنسـان هـي وفقا لنتائج البحث، وإجابًة على األسئلة اليت طرحت 
يف األســاس مســاوية الرجــل يف اخللــق؛ لكــن اخلصــائص واملواهــب الطبيعيــة والبيولوجيــة والروحيــة 
والغرض من اخللق ليست هي نفسها. مت التعبري عن قاعدتني رئيسيتني ووجهيت نظـر يف حتديـد 

. تــأثري 2دى الرجــل علــى املــرأة. . التفــوق التكــويين لقــوة العقــل والتفكــري لــ1مصــداق الفضــل: 
الثقافـة والظــروف البيئيــة واالجتماعيــة علـى نــوع حيــاة الرجــل واملـرأة عــرب التــاريخ. تعتــرب اموعــة 
األوىل أن العقــل املنشــود يف تفســري آيــة القوامــة هــو العقــل التنفيــذي واإلداري أو عقــل املعــاش، 

و نفســه يف جمــال العمــل والتنفيــذ بالنســبة ويســتخدم إلدارة احليــاة الفرديــة واالجتماعيــة ولــيس هــ
للرجــال والنســاء. مــن ناحيــة أخــرى، تــرى اموعــة الثانيــة أن البيئــة والظــروف االجتماعيــة الــيت 
تعيش فيها املرأة وتنمو ضمنها، واملواقف واآلراء اليت ترسخت تارخيياً يف األذهان حول العالقـة 

نية للمـــرأة وشخصـــيتها يف العائلـــة واتمـــع تـــأثرياً  بـــني الرجـــل واملـــرأة، أثـــرت علـــى املكانـــة اإلنســـا
كبرياً. تؤمن هذه اموعة باملساواة يف العقل بـني الرجـال والنسـاء وتعتـرب أن االخـتالف يكمـن 
يف القوة البدنية أو القوة العاطفية أو الظروف االجتماعية والبيئية. علـى الـرغم مـن أن األحكـام 

فــإن أفــراد اتمــع، وال ســيما بعــض الرجــال، ينظــرون إىل هــذه اإلســالمية هلــا فلســفتها اخلاصــة، 
ـــة هلـــذه املقالـــة تتمثـــل يف أنـــه ميكـــن  األحكـــام بطريقـــة متنحهـــا نـــربة متييزيـــة. لكـــن النظريـــة النهائي
التوفيـق بــني الطيفـني املختلفــني بشـكل متجــانس للحصـول علــى رأي معتـدل مــن خـالل تقــدمي 

مـــن القـــدرات التكوينيـــة والقضـــايا االجتماعيـــة. وجهـــة نظـــر واحـــدة ومنســـجمة، أي تـــأثري كـــل 



 281   )و آخرين ليال مرادی( ...يا ثروبولوجاألن حتليل نقدي ملكانة قضية نقص العقل يف

وبعبــارة أخــرى، وفقــاً للدراســات الــيت أجريــت يف البحــث، فــإن العقــل الــذكوري ال يتفــوق علــى 
العقــل األنثــوي يف أي جمــال؛ بــل علــى ســبيل املثــال، يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا وجــود العقــل 

بـــات الدينيــة والروحيـــة، يكـــون الرجـــال شــرطاً للوصـــول إىل الكمـــال والقــرب مـــن اهللا وأداء الواج
والنســـــاء يف مســـــتوى واحـــــد وقـــــدم املســـــاواة. يتجلـــــى التـــــأثري املختلـــــف الســـــتخدام العقـــــل يف 
االختالفـــات التكوينيـــة وأداء الواجبـــات واملســـؤوليات اخلاصـــة املوكلـــة لكـــل جـــنس مـــن جنســـي 

رى، ال ميكـن إنكـار الرجال والنساء يف الطبيعـة والشـؤون الدنيويـة وسـبل العـيش. مـن ناحيـة أخـ
تأثري الظروف االجتماعية والثقافية واملعيشية على نوع املسامهة االجتماعية للمرأة وحـدودها يف 
حتمل املسؤوليات التنفيذية؛ بل كان هلذا العنصـر أيضـاً مـن الناحيـة النسـبية، بعـض التـأثري علـى 

ضــل والــيت تفســر علــى أــا قــوة انفعــال املــرأة وركودهــا يف اتمــع. ولــيس املقصــود بالقوامــة والف
التعقل وأشياء أخرى مثل: احلجاب، والقوة اجلسـدية، ومـا إىل ذلـك، وتتـدفق يف احليـاة الفرديـة 
واالجتماعيــة للرجــال والنســاء، أن كــل رجــل قــوام علــى كــل امــرأة أو مجيــع الرجــال قوامــون علــى 

الطبيعــة. هــذا ال يشــمل  مجيــع النســاء، بــل هــي قضــية مهملــة يف القــوة اجلزئيــة وتشــري إىل مبــدأ
 مجيع األفراد، وال بعض األفراد، بل يعين الطبيعة الذكورية والطبيعة األنثوية.

  
  المصادر والمراجع

  الكتب
  .القرآن الكرمي

  ، بريوت: دار احلياء الکتب العربيه.2، طشرح نهج البالغه(د.ت). احلديد، عزالدين  ابن ابی
، حمقـق و مصـحح: حممـود حممـد النهاية فی غريـب الحـديث واألثـرش). 1367ابن اثري، مبارک بن حممـد (

 ، قم: مؤسسه مطبوعاتی امساعيليان.4طناحی وطاهر أمحد زاوی، ط

 ، بريوت: دار العلم للماليني.1، طجمهرة اللغةم). 1988ابن دريد، حممد بن حسن (

 دار الکتب العلمية.، بريوت: 1ط المحکم والمحيط األعظم،ق). 1421ابن سيده، علی بن امساعيل (

 ، قم: مکتب األعالم اإلسالمی.1ط معجم مقاييس اللغة،ق). 1404ابن فارس، أمحد (

  ، بريوت: دار إحياء الرتاث العربی. 1ط لسان العرب،ق). 1408منظور، حممد ( ابن
، 1بـودى، طحمقق/مصـحح: حممـد بـاقر ،زبـدة البيـان فـي أحكـام القـرآنحممـد (د.ت).  بنأردبيلی، أمحد 

  .طهران: املكتبة اجلعفرية إلحياء اآلثار اجلعفرية
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  ، قم: مؤلف.1ط االجتهاد والتقليد،ق). 1402أردكاىن، مرتضى بن حممد (
 ، بريوت: دار إحياء الرتاث العربی.1ط تهذيب اللغة،ق). 1421أزهری، حممد بن امحد (

، بــريوت: دار 4، طبع المثــانيفــي تفســير القــرآن العظــيم والســ روح المعــانیق). 1405آلوســی، حممــود (
  إحياء الرتاث العربی.

موســـوعة ق). 1429(أنصــاری شــريازى، قـــدرت اهللا و پژوهشــگران مركـــز فقهــى ائمـــه اطهــار علــيهم الســـالم 
 .، قم: مركز فقهى ائمه اطهار (ع)1ط أحكام األطفال و أدلتها،

ـــه بــــن واحــــد ( ـــم،غـــرر الحکـــم ودرر ش).  1377متيمـــی آمـــدی، عبدالّل ترمجـــه و شـــرح: ســـيد هاشـــم  الکل
  : دفرت نشر فرهنگ اسالمی. ، چاپ اول، طهران رسولی حمالتی

، چـــاپ اول، طهـــران: دفـــرت نشـــر فرهنـــگ  البالغـــه نهج  و تــــفسير  ترجمـــه). 1360جعفـــری، حممـــد تقـــی (
 اسالمی.

ـــة)،مجعـــى از مؤلفـــان (د.ت).  ـــت علـــيهم الســـالم (بالعربي ه دائـــرة ، قـــم: مؤسســـ1ط مجلـــة فقـــه أهـــل البي
  املعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت (ع).

  ، چاپ پنجم، قم: اسراء.رحيق مختوم: شرح حکمت متعاليهش). 1393جوادی آملی، عبد اهللا (
  دوم، قم: اسراء.  چاپ ، زن در آئينه جمال و جاللش). 1392(جوادی آملی، عبد اهللا 
  ، چاپ اول، قم: اسراء.يمتفسير موضوعی قرآن کر ش). 1379(جوادی آملی، عبد اهللا 

علـــی   آيـــة ﴿الرجـــال قوامـــون  تفســـير  رســـالة بديعـــة فـــی). 1359حســـينی رانـــی، ســـيد حممـــد حســـني (
  طهران: مـنشورات احلـکمة. النساء﴾،

، بـــريوت: دار 1، طواليـــة الفقيـــه فـــي حكومـــة اإلســـالمق). 1418(حســـينی رانـــی، ســـيد حممـــد حســـني 
  احلجة البيضاء.

، حمقــق/ مصـــحح: مـــريزا وىل اهللا اشـــراقى تفســـير شـــاهىق). 1404أمــري ابـــوالفتح ( حســينی جرجـــانی، ســـيد
  .، چاپ اول، طهران: نويدسراىب

  . : جاويدان ، چاپ دوم، طهراناحکام قرآنش). 1353، حممد ( خزائلی
، قـــم: 2، طجـــامع المـــدارك فـــي شـــرح مختصـــر النـــافعق). 1405خوانســـارى، ســـيد أمحـــد بـــن يوســـف (

  امساعيليان.مؤسسه 
 ، قم: مكتب نشر املنتخب.1ط صراط النجاة (المحّشى للخوئي)،ق). 1416خوىي، سيد ابوالقاسم (

  ترمجه: پاينده، چاپ اول، طهران: علمی و فرهنگی. تاريخ تمّدن،ش). 1373دورانت، ويل (
 العلم. ، دمشق: دار1، طالقرآن  الغريب  فی  المفرداتق). 1412راغب اصفهانی، حسني بن حممد (

، بــــريوت: 1ط تفســـير القــــرآن الحکـــيم الشــــهير بـــــتفسير المنـــار،ق). 1414رشـــيد رضـــا، ســـيد حممــــد (
  املعروفه. دار
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  دار مکتبة احلياة.  ، بريوت:1ط تاج العروس من جواهر القاموس،ق). 1306زبيدی، حممد بن حممد (
، قــم: 1، طســالمية الغــراءنظــام القضــاء والشــهادة فــي الشــريعة اإلق). 1418ســبحانی تربيــزى، جعفــر (

  مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم.
، چــــاپ دوم، طهــــران: واليــــة الفقيــــه - دليــــل تحريــــر الوســــيلة ق). 1428ســــيفی مازنــــدراىن، علــــى اكــــرب (

  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن (قدس سره).
  .قم: مرتضوى ،1، طكنز العرفان في فقه القرآنق). 1425سيوری حّلی، مقداد بن عبداهللا (
: خبشايشــى، عبــد الــرحيم ، ترمجــهكنــز العرفــان فــي فقــه القــرآنتــا).  (بــیســيوری حلّــی، مقــداد بــن عبــداهللا 

  ، چاپ اول، قم: پاساژ قدس.عقيقى
  ، طهران: مست.های فردی روانشناسی تفاوتش). 1384مشس اسفندآباد، حسن (

 بريوت: عامل الکتب. ،1، طالمحيط فی اللغةق). 1414صاحب، امساعيل بن عباد (

، چـــاپ اول، قــــم: مرکــــز نشـــر هــــاجر وابســــته بــــه زن در قــــرآنش). 1387طباطبـــايی، ســــيد حممدحســــني (
  مديريت حوزه های علميه خواهران.

، بــــريوت: مؤسســــة األعلمــــی 2، طالميــــزان فــــی تفســــير القــــرآنق). 1390طباطبــــايی، ســــيد حممدحســــني (
  للمطبوعات.

  . : دار الفـکر ، بـريوت1، طالبيان فی تأويل آی القـرآنجامع ق). 1415طربی، ابن جرير (
  ومکتبة اهلالل.  ، بريوت: دار مجمع البحرينم). 1985طرحيی، فخرالدين (

  ، قم: دفرت تبليغات اسالمی.1، طتفسير القرآن  فی  التبيانبن حـسن (د.ت).   ، حممد طوسی
  ، (د.ب): (د.ن).إلى آيات األحكاممسالك األفهام (د.ت).  فاضل کاظمی، جواد بن سعد اسدى

 ، بريوت: دار الفکر.1ط التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)،ق). 1410، مـحمد بن عمر ( فـخر رازی

 ، چاپ دوم، قم: هجرت.کتاب العينق). 1409فراهيدی، خليل بن امحد (

  . ، بريوت: دار املالك1ط ، من وحى القرآنق). 1419فضل اهللا، حممدحسني (
 : مؤسسة االعلمی. ، بريوت1، طالتفسير الصافیق). 1399(  مرتضی  بن  ، حممد کاشانی  فيض

  ، قم: دار اهلجرة.1، طالمصباح المنيرق). 1347فيومی، امحد بن حممد (
  .، چاپ ؟، طهران: دار الكتب اإلسالميةقاموس قرآنق). 1352اکرب ( قرشی، سيد علی

  ، بـريوت: دار الفکر.3، ط القـرآن  ألحـکام  الجامعق). 1387قرطبی، حممدبن امحد انصاری اندلسی (
تفســير غرائــب القــران و رغائــب الفرقــان (حاشــية جــامع ق). 1416قمــی نيشــابوری، حســن بــن حممــد (

  ، بريوت: دار الکتب العلمية.1ط البيان)،
  ترمجه: عنايت، چاپ م، طهران: دنيای کتاب. انسان موجود ناشناخته،ش). 1375کارل، الکسيس (

 ، طهران: دار الکتب اإلسالميه.4، طالکافی). 1375کلينی، مـحمد بـن يـعقوب (
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 ، چاپ اول، طهران: اساطري.ای از تلمود گنجينهش).1382کهن، ابراهيم (

، بــــريوت: 2، طبحــــار األنــــوار الجامعــــة لــــدرر أخبــــار االئمــــة األطهــــارق). 1403مـــــجلسی، حممــــدباقر (
  مؤسسة الوفاء.

، طهــــران: مرکــــز الکتــــاب للرتمجــــه 1، طالتحقيــــق فــــی کلمــــات القــــرآن الکــــريمق). 1407مصــــطفوی، حســــن (
 والنشر.

  چاپ هفتم، طهران: صدرا. مجموعه آثار (نظری بر نظام اقتصادی اسالم)،ش). 1384مطهری، مرتضی (
  چاپ بيست و يکم، طهران: صدرا. نظام حقوق زن در اسالم،ش). 1374(مطهری، مرتضی 
  ، چاپ اول، طهران: صدرا.زن و مسائل قضايی و سياسیش). 1391(مطهری، مرتضی 

  ، قم: چاپخانه مهر.1، طتعليق وتحقيق عن أمهات مسائل القضاءق). 1429معرفت، حممد هادى (
  رالکتب اإلسـالمية.چاپ دوازدهم، قم: دا تفسير نمونه،). 1368مکارم شريازی و مجعی از نويسندگان (

، ترمجــه: حممــود صــلواتی و مبــانی فقهــی حکومــت اســالمیق). 1409علــی (منتظــری جنــف آبــادی، حســني
 ابوالفضل شکوری، چاپ اول، قم: مؤسسة کيهان.

  چاپ اول، قم: چاپخانه مهر. القواعد الفقهية (للفاضل)،ق). 1416موحدی لنكراىن، حممد فاضل (
  ، چاپ دوم، قم: (د.ن).فقه القضاءق). 1423مي (موسوی اردبيلی، سيد عبدالکر 

، 1، مقــرر: ســيد علــى حســيىن مــيالىن، طكتــاب القضــاءق). 1413موســوی گلپايگــانی، ســيد حممدرضــا (
  قم: دار القرآن الكرمي.

  ، چاپ اول، طهران: علمی و فرهنگی.شخصيت و حقوق زن در اسالمش). 1382مهريزی مهدی (
  ، بريوت: دارالزهراء.4، طالمرأة فی ظل االسالمق). 1405نور الدين فضل الّله، مرمي (

 ، چاپ پنجم، قم: مهدی موعود (عج).جايگاه بانوان در اسالمش). 1386نوری مهدانی، حسني (

، ترمجــه: اعظــم پويــا زاده و قــرآن و زن: بــازخوانی مــتن مقــدس از منظــر يــک زنق). 1438ودود، امينــه (
  مت.معصومه آگاهی، چاپ سوم، ران: حک
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